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 Govis un 

vēršus sauc 

par liellopiem. 

Liellopu 

mazuļus sauc 

par teļiem un telēm. Kad tele pieaug, to 

sauc par govi. Kad teļš pieaug, to sauc 

par vērsi.  

 Govīm un vēršiem ir īpaši kuņģi ar 

četrām daļām. Katra daļa palīdz lopam 

sagremot ēdienu. 

Govis un vērši ēd 

zāli un sienu, augus 

un dārzeņus. Liellopi 
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dzer ļoti daudz ūdens. Vienā dienā viņi 

var izdzert veselu vannu ar ūdeni! 

 Govis un vērši ir ļoti smagi. Dažkārt 

viens liellops sver pat 4 000 mārciņu (1,8 

tonnas). 

 Vēršiem ir 

ragi. Dažkārt 

vērši piedalās 

vēršu cīņās. Tās 

notiek Spānijā. 

Amerikā notiek kovboju sacensības. Tās 

sauc arī par rodeo. Vērši piedalās rodeo. 

 Govis dod pienu. Tām ir 

tesmeņi. No tesmeņiem 
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pienu izslauc. No piena taisa sviestu, 

sieru un saldējumu.   

 Govis un vēršus tur lielās fermās visā 

pasaulē. Vai esi kādreiz redzējis govi vai 

vērsi ? 

******* 



 

 

A1:23 Govis un vērši. Materiāli skolotājiem 

Skolotāju / vecāku lapa 
  

Virsraksts: Govis un vērši 
Autori: Dace Copeland un Elisa Freimane 
Ilustrators: Amanda Krūmiņa 
  

Līmenis 
LIX:  23 
Valodas A1 
Piemērotais vecums:  2.-3. klase 
  

Vārdu saraksts 
Pamata vārdu krājums 
daļa  part 
dzert  to drink 
dzīvot  to live 
ēdiens  food 
ēst  to eat 
ferma  farm 
govs  cow 
īpašs/-a special 
notikt  to happen, to occur 
palīdzēt to help 
pieaugt  to grow up 
piens  milk 
sastapt  to meet 
saukt  to call 
siers  cheese 
smags/-a heavy 
ūdens  water 
vanna  bathtub 
zāle  grass 
 
Paplašinātais vārdu krājums 
augs  plant 
cīņa  fight 
četri  four 
dārzeņi  vegetables 
kovbojs cowboy 
kuņģis  stomach 
liellops  live-stock 
mazulis offspring 
pasaule world 
rags  horn 
rodeo  rodeo 
sacensības competition 
sagremot to digest 
saldējums ice cream 
siens  hay 
slaukt  to milk 
svērt  to weigh 

sviests  butter 
tele  female calf 
teļš  male calf 
tesmenis udder 
vērsis  bull 
 
Īpašvārdi 
Amerika America 
Spānija Spain 
 

Pārrunu jautājumi 
 Kas ir lopi? Kas ir liellopi? 
 Kādus lopus tu zini? 
 Kur tur vēršus un govis? 
 Vai esi kādreiz redzējis vēršus vai govis? 
 Ko vērši un govis ēd? 
 Kāpēc cilvēkiem vērši un govis ir svarīgi? 
 

Nodarbības stundā 
1. Skolēni pasvītro tekstā visus lietvārdus. 
 

Uzdevumi  / Darba lapas 
1. Meklē zilbes! - 1 uzdevums 
2. Ieraksti vārdus! - 2. uzdevums 
3. Kas līdzīgs? Kas atšķirīgs? - 3. uzdevums 
 

Rakstu darbi  
1. Viena diena - 4. uzdevums 
2. Pētījums: interesanti fakti par govīm - 5. 

uzdevums 
 

Runas vingrinājumi 
1. Sarunas - vispārējā nodarbība 
 Šinī gadījumā slavenību vietā izmantot 
 govju un vēršu attēlus. 
 
4. uzdevuma atbildes 
1. 32 
2. Nē, tikai apakšā. 
3. 8 
4. 1879. gadā 
5. Indijā 
6. 6 jūdzes (gandrīz 10 km) 
7. Uz augšu 
8. 8 galoni  (30 litri) 
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Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

Meklē zilbes! 
Skolotājam / vecākam: Skolēni no teksta izraksta 
tabulā vienas, divu un trīs zilbju vārdus. 
For the teacher / parent: Using the story, students 
identify and write one, two and three syllable 

words in the correct column. 
 

Vienzilbīgi vārdi Divzilbīgi vārdi Trīszilbīgi vārdi 
un govis liellopu 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Cik šinī stāstā ir četrzilbīgi vārdi? _____ 
Cik šinī stāstā ir pieczilbīgi vārdi? _____ 
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Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

Ieraksti vārdus!  
Skolotājam / vecākam: Skolēns lasa stāsta tekstu un 
ieraksta dotajos teikumos atbilstošos vārdus. 
For the teacher / parent: The student reads the story 
and writes the correct words in the sentences. 
 

 
 
1. _______________ un _______________ sauc par liellopiem. 
 
2. Govīm un vēršiem ir īpaši _______________ ar 

______________ daļām. 
 
3. Govis un vērši ēd _______________ un _______________, 

_______________ un _______________. 
 
4. Liellopi dzer ļoti _______________  _______________. 
 
5. Vienā _______________ viņi var _______________ veselu 

_______________ ar _______________. 
 
6. Vēršiem ir _______________. 
 
7. Dažkārt _______________ piedalās _______________  

_______________. 
 
8. Govis dod pienu. Tām ir _______________. 
 
9. No piena taisa _______________, _______________ un 

_______________. 
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Prasmes: rakstīšana 
(K) 

Kas ir atšķirīgs? Kas ir līdzīgs? 
Skolotājam / vecākam: Skolēns aplūko attēlus un 
uzraksta, kā govs un bullis atšķiras un kas govij un 
bullim ir līdzīgs. 
For the teacher / parent: The student looks at the 

photos and writes down how a cow and bull are the same and how a cow and 
bull are different. 

 
 
 

 
Līdzības      Atšķirības 
 
_________________________  __________________________ 
_________________________  __________________________ 
_________________________  __________________________ 
_________________________  __________________________ 
_________________________  __________________________ 
_________________________  __________________________ 
_________________________  __________________________ 
_________________________  __________________________ 
_________________________  __________________________ 
_________________________  __________________________ 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dairy_cattle
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPl_vXgOrlAhWIsJ4KHc1sBrAQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.businessinsider.com.au%2Fspain-bullfight-bull-charged-injured-20-people-2019-9&psig=AOvVaw2Dy3rwlrVXaHQ-rySteMFk&ust=1573831178911202
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Prasmes: rakstīšana 
(K) 

Viena diena 
Skolotājam / vecākam: Skolēns padomā, kāda varētu 
būt viena diena govs vai buļļa dzīvē un uzraksta par 
to 2-3 teikumus. 
For the teacher / parent: The student thinks about 

what a day in the life of a cow or bull would be like. Then the student writes 2-3 
sentences describing the day. 
 
 

Viena diena ________________ dzīvē 
 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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Prasmes: rakstīšana 
(K) 

Pētījums: interesanti fakti par govīm 
 

Skolotājam / vecākam: Skolēns internetā meklē 
atbildes uz dotajiem jautājumiem. 
For the teacher / parent: The students use the internet 

to locate answers to the questions. 
 

1. Cik govij ir zobu?  
______________________________________  

 
2. Vai govīm zobi ir gan mutes augšā, gan apakšā? 

______________ 
 

3. Cik stundas dienā govs ēd?______ 
________________________  

 
4. Kuŗā gadā izgudroja piena slaukšanas iekārtu? 

_______________ 
 

5. Kuŗā valstī govis ir svētas? 
_______________________________  

 
6. Govīm ir laba oža. Cik jūdžu (kilometru) attālumā tās 

saož? ____ 
 

7. Kurā virzienā govis var kāpt pa trepēm?   
___________________ 

 
8. Cik galonu (litru) piena dienā ražo caurmēra govs? 

___________ 



Sarunas – Vispārējā nodarbība 
 

Prasme: rakstīšana 
(K) 

Sarunas 
 

Kas nepieciešams? 
1. Liela, balta papīra loksne 
2. Grieznes 
3. Līme 
4. Veci žurnāli vai avīzes 
5. Zīmulis 

 
Kā izmantot? 

1. Skolēni vecos žurnālos vai avīzēs sameklē slavenību ģīmetnes un tās izgriež. 
2. Tad skolēni ģīmetnes uzlīmē uz lielās, baltās papīra loksnes. 
3. Skolēns uzzīmē runas burbuli virs katras slavenības galvas. 
4. Skolotājs var noteikt tēmu, par ko jānotiek sarunai, atkarībā no pašlaik apgūstamā 

materiāla. 
5. Rakstot runas burbuļos, skolēns veido sarunu par noteikto tēmu starp divām vai vairāk 

slavenībām. 
 
 
 



Melni vērši, balti ragi  

Latviešu tautasdziesma no Ļaudonas: 

http://garamantas.lv/lv/unit/194828#w2-tabtext 

Melni vērši, balti ragi, 
Peld pa jūru baurodami. 
Tie nebija melni vērši, 
Tie bāliņa kumeliņi; 
Tie nebija balti ragi, 
Tie sidraba iemauktiņi. 
Lai domāju, ko domāju, 
Nevarēju izdomāt, 
Nevarēju izdomāt, 
Kuram kāpt(i) mugurā, 
Kuram kāpt(i) mugurā, 
Kuru vest rociņā. 
Tam es kāpšu mugurā, 
Kam tie zelta segli bij’; 
To vedīšu pie rociņas, 
Kam sidraba iemauktiņi. 
To nedošu kalpam jāt(i), 
Ne kalpam apseglot, 
To es došu māsiņai 
Pūru vest tautiņās. 

 

Dziesmas ieraksts Youtube Kanisaifa izpildījumā: 

https://www.youtube.com/watch?v=W_2F4ktc4YE 

http://garamantas.lv/lv/unit/194828#w2-tabtext
https://www.youtube.com/watch?v=W_2F4ktc4YE
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