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Lauris stāsta 

mazajai Līzei savu 

sapni. Sapnī Lauris 

jau ir liels vīrs.  Viņš 

ir zilā kosmosa kuģa 

kapteiņa māceklis. 

Viņš lido zilā 

kosmosa kuģa 

kapteinim līdzi tā 

septītajā lidojumā 

ap zemeslodi.  

 Lauris visiem latviešu zēniem un 

meitenēm visā pasaulē ir izsūtījis 

aicinājumu lielajā latviešu dienā aizdegt 

lukturīšus, sveces un lāpas, signalizējot 

zilajam kosmosa kuģim. 
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 Nu Lauris lido apkārt zemeslodei. Viņš 

redz, ka latviešu bērni sekojuši 

aicinājumam. Uz miglas aizplīvurotās 

planētas  mirdz daudz, daudz uguntiņu.  

Par godu lielajai latviešu dienai tās 

iedegtas visās Amerikas malās. Tās deg 

Āfrikā, Eiropā, Indijā, Austrālijā un 

Sibīrijā. Visvairāk 

uguntiņu ir Latvijā. 

No zilā kosmosa 

kuģa izskatās, it kā 

Skandināvijas 

tīģeris lēktu pāri 

lielam ugunskuram. 

 Mazā Līze 

brīnās: ,,Kāpēc 

tavā sapnī latviešu 

bērni izklīduši pa 

visu pasauli? Kāpēc 
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viņi visi nedzīvo Latvijā?” Lauris nezina, 

ko Līzei atbildēt. Vai tu zinātu? Ko tu viņai 

teiktu? 

****************** 

Uzraksti atbildes uz jautājumiem! 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

  

 

 



 

 

A2:32 Lauris sapņo. Materiāli skolotājiem 

Skolotāju / vecāku lapa 
  

Virsraksts: Lauris sapņo 
Autors: Anna Madare 
Ilustrators: Andra Otto 
 
Līmenis 
LIX: 32 
Valodas līmenis:  A2 
Piemērotais vecums:  2.-5. klase 
 

Galvenais tēls 
Lauris  jauns puisis 
Līze  meitene, kas jaunāka par Lauri 

 
Vārdu saraksts 
Pamata vārdu krājums 
mala  edge 
sapnis  dream 
svece  candle 
tīģeris  tiger 
 
Paplašinātais vārdu krājums 
aicinājums  invitation 
aizdedzināt  to light 
aizplīvurots  veiled  
brīnīties  to wonder at 
izklīst   to scatter, to disperse 
izsūtīt   to send out  
kapteinis  captain 
kosmosa kuģis  spaceship 
lidojums  flight 
lukturīši  lantern 
lāpa   torch 
māceklis  apprentice 
migla   fog 
mirdzēt  to sparkle, to shine 
par godu  in honor 
planēta   planet 
signalizēt  to signal 
zemeslode  Earth 
 
Īpašvārdi 

Amerika  America 
Austrālija  Australia 
Āfrika   Africa 
Eiropa   Europe 
Indija   India 
Sibīrija   Siberia 
Skandināvija  Scandinavia 

 

Pārrunu jautājumi 
 Kādi sapņi tev rādās? 
 Ja tu būtu astronauts, kurp kosmosā tu lidotu? 
 Ko tu ņemtu līdzi savā lidojumā? 
 Ko astronauts redz, skatoties uz zemeslodi no 

kosmosa kuģa? 
 

Nodarbības stundā 
1. Ko astronauts spēj? - 1. uzdevums 
 

Uzdevumi / Darba lapas 
1. Kādeņi jeb īpašības vārdi - 3. uzdevums 
2. Darbības vārdi jeb noriseņi - 4. uzdevums 

 
Rakstu darbi  
1. Kontinenti - 2. uzdevums 
2. Brauciens kosmosā - 5. uzdevums 
 

Runas vingrinājumi 
1. Ķersim bumbu! - vispārējā nodarbība 
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Prasmes: rakstīšana 
(K) 

Ko astronauts spēj? Kas tam ir? Kāds viņš 
ir? 

 
Ieraksti attiecīgus vārdus katrā slejā, atbildot uz 
jautājumiem! 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Ko astronauts 
spēj? 

Kas astronautam 
ir? 

Kāds astronauts 
ir? 

lidot kosmosā fotoaparāti gudrs 
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Prasmes: rakstīšana 
(K) 

Kontinenti 
 

Izvēlies kontinentu (Amerika, Austrālija, Āfrika vai 

Eiropa)! Šo nosaukumu ieraksti lodziņā un atbildi uz 

dotajiem jautājumiem, izmantojot internetā vai no 

citiem avotiem iegūtu informāciju! 

 

 

 

 

 

Kāda ir šī kontinenta platība? _____________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Kā sauc kontinenta iedzīvotājus? _________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Kāds ir klimats kontinenta dienvidu daļā? _________________ 

_________________________________________________________ 

 

Kādi dzīvnieki kontinentā dzīvo? __________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Kāda flora (augi) aug kontinenta ziemeļu daļā? ___________ 

_________________________________________________________ 

 

Kā sauc kontinenta lielāko pilsētu? _______________________ 

 

Vai tu gribētu apciemot šo kontinentu? Kāpēc? ____________ 

_________________________________________________________ 
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Prasmes: rakstīšana 
(K) 

Kādeņi jeb īpašības vārdi 
 

Pieraksti vārdiem kādeņus jeb īpašības vārdus! 

 

 

 

Lauris  liels, _____________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

sapnis  _________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

kuģis ___________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

zeme ___________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

svece ___________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

tīģeris ___________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Latvija __________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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Prasmes: rakstīšana 
(K) 

Darbības vārdi jeb noriseņi 
 

Uzzīmē katram darbības vārdam atbilstošu attēlu! 

 

 

 

 

 

 

lidot 

mirdzēt aizdegt 

stāstīt 

lēkt brīnīties 
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Prasmes: rakstīšana 
(K) 

Brauciens kosmosā 
 

Uzzīmē kosmosa kuģi! Tad uzraksti, kurp tu šajā kuģī 

dosies un ko redzēsi! 

 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

 

 



Latviešu tautasdziesmas par debesu spīdekļiem 
 

Saule rāja mēnestīnu 
 

 

 

 
Šķērsu dienu saule teka 
 
Šķērsu dienu saule tek(a), 
Ņaktī šķērsu mēnestiņš. 
Šķērsu tek(a) Dieva zirgi, 
Nevažoti, negrožoti. 
 Krustiem auga bērzam saknes, 
 Krustiem zvaigznes debesīs, 
 Krustiem skrēja dieva zirgi, 
 Neēduši, nedzēruši. 
Sen dzirdēju, nu redzēju 
Dievam greznu kumeliņu: 
Caur segliem(i) saule lēca, 
Caur iemauktu mēnestiņš, 
Pavadiņas galiņā(i), 
Tur lec rīta auseklīt’s. 
 
Iļģu izpildījumā: https://www.youtube.com/watch?v=nOMHqIs7xxc 
 
Dzintara Lipora izpildījumā: https://www.youtube.com/watch?v=iFA_KWW45VI 
 

Saule rāja mēnestīnu,  
Kam tas gaiši nespīdēja. 
Mēnestīnis atbildēja: 
Tev dienīna, man naksnīna, 
Tev dienīna ar ļaudīmis, 
Man naksnīna ar zvaigznēm.  

Mēness veda saules meitu,  
Aicin’ mani vedībās. 
Kā es jāšu vedībās, 
Neseglotu kumeliņ’? 

 
Tautasdziesma Garatakas bērnu izpildījumā 
Youtube ierakstā: 
https://www.youtube.com/watch?v=KG7-_CVuJn4 
 

Variants: 
Saule rāja mēnestīnu,  
Kam tas gaiši nespīdēja. 
Mēnestīnis atbildēja: 
Tev dienīna, man naksnīna, 
Tev dienīna ar ļaudīmis, 
Man naksnīna ar zvaigznēm.  

Mēness skaita savas zvaigznes, 
Vai ir visas, vai nav visas: 
Būt’ gan visas, bet nav visas, 
Auseklīša tā vien trūka. 
Auseklītis aiztecēja 
Saules meitu lūkoties. 

Saules meita kalnā kāpa, 
Priekšautiņu pacēlusi: 
Kur nolaida priekšautiņu, 
Tur pabira sudrabiņ(i)s. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nOMHqIs7xxc
https://www.youtube.com/watch?v=iFA_KWW45VI
https://www.youtube.com/watch?v=KG7-_CVuJn4
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