
Pārmaini dotos vārdus iekavās pareizajā locījumā. Kā « špikerīti » Tu drīksti 
izmantot tabulu, kuru pagājušajā stundā ierakstīji pierakstu kladē !   

 
 Es _____________________ (būt) Garezera I klases skolēns. Skolotājas Santa un Ilze 

________________ (es – kam? ) māca valodas integrēto kursu. Principā viņas ___________________ (es 

– ko?) sagatavo arī dzīvei. Kad es atnāku uz mācību stundu, parasti skolotājas ir __________________ 

(smaidīgs – kādas?). Arī _______________ (es – kam?) tad kļūst priecīgi ap sirdi ♥.  

Kad es atnāku uz stundu, uz skolotāju galda bieži stāv ______________ (garš) zīmulis,  

_______________ (zils) pildspalva, __________________ (krāsains) mape, ______________ (balts) 

dzēšgumijas, kā arī dažreiz____________________  (jauns) planšetes. _____________(es –kam?) patīk, 

ka mums klasē ir _______________ (foršs) meitenes un ______________ (jauks) zēni. Es domāju, ka 

______________(mēs – kam?) šī vasara būs _____________ (jauks), jo būs _____________ (labs) laiks 

un varbūt dažreiz līs ______________ (silts) lietus. Lai jauka vasara ir arī ____________ (jūs – kam?)! 
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ĪPAŠĪBAS VĀRDI + 1.nodaļas vārdi
Izveidoja I.Jēgere un S.Iesmiņa

Pārtulko šos dotos vārdus latviski! 
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Across
4 Difficult, hard, complicated 
6 Arrogant 
7 Cool, awesome 
11 Funny 
12 Wonderful (sieviešu dzimtē) 
13 Perfect (vīriešu dzimtē) 
16 Lesson 
17 To remember 
18 Life 
20 Exciting 
21 Always 
22 Emotional 
23 A bit, a little 
24 Disgusting 
25 Class, classroom 

Down
1 Joyful 
2 Beautiful (sieviešu dzimtē) 
3 Weird, strange 
5 Friendly 
8 Helpful 
9 Shallow 
10 Special (sieviešu dzimtē) 
14 Interesting 
15 Latvia 
17 America 
19 Great (vīriešu dzimtē) 



Saule, Pērkons, Daugava 
Vārdu autors : Rainis (Jānis Pliekšāns) 

Mūzikas autors : Mārtiņš Brauns 

Saule Latvi sēdināja 
Tur,kur gali satiekas 
Balta jūra, zaļa zeme 
Latvei vārtu atslēdziņa 
 
Latvei vārtu atslēdziņa, 
Daugaviņas sargātāja. 
sveši ļaudis vārtus lauza  
Jūrā krita atslēdziņa. 
 
Zilzibeņu pērkons spēra, 
velniem ņēma atslēdziņu. 
Nāvi, dzīvi Latve slēdza, 
Baltu jūru, zaļu zemi 
 
Saule Latvi sēdināja 
Baltas jūras maliņā 
Vēji smiltis putināja 
ko lai dzēra latvju bērni? 
 
Saule lika Dieviņami, 
Lai tas raka Daugaviņu. 
Zvēri raka, Dieviņš lēja  
No mākoņa dzīvūdeņi. 
 
Dzīves ūdens, nāves ūdens 
Daugavā satecēja. 
Es pamērcu pirkstu galu 
Abus jūtu dvēselē. 
 
Nāves ūdens,dzīves ūdens 
Abus jūtu dvēselē 
 
Saule mūsu māte- 
Daugav - sāpju aukle. 
Pērkons velna spērējs 
Tas mūsu tēvs. 
https://www.youtube.com/watch?v=PJwq6BctjRE (vārdu tulkojums angliski) 

Daugav`s abas malas 
Vārdu autors : Rainis (Jānis Pliekšāns) 

Mūzikas autors : Jānis Norvilis 
 

Daugav`s abas malas 
Mūžam nesadalās: 
Ir Kurzeme, ir Vidzeme,  
Ir Latgale mūsu! 
 
Piedz. 
Ai-rai, ai ra-di-rai-rā! 
Ir Kurzeme, ir Vidzeme, 
Ir Latgale mūsu!  
 
Laima, pār mums lemi! 
Dod mums mūsu zemi 
Viena mēle, viena dvēs`le, 
Viena zeme mūsu. 
 



	
	

Vieta	smaidiņiem	(uzzīmēt	tos	vai	ievieto	uzlīmīti)		

	

	

	

	

	 	 	 	

	

	 	

Refleksija
5 smaidiņu emocijzīmes.
Izvēlies, cik smaidiņus (no maksimāli 5) sev sniegtu.
Uzlīmē tos uz darba lapas. 

1  ‐ izpratu akuzatīva locījumu (KO?)
2  ‐ izpratu datīva locījumu (KAM?)
3  ‐ paplašināju redzesloku par Garezeru
4  ‐ izpratu teikas uzbūvi/raksturojošos elementus
5  ‐ stunda man šķita lietderīga

MAX 5
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