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Pasaulē ir daudzas valstis. Katrai 

valstij ir savs karogs.  

Amerikas karogs ir ļoti pazīstams. Tam 

ir 13 gaŗenas sarkanas un baltas svītras. 

Karoga kreisajā augšējā stūrī ir zils 

laukums. Tajā 

atrodas 50 

mazas, baltas 

zvaigznes. 

Katra zvaigzne 

simbolizē vienu 

no Amerikas 50 

pavalstīm. Amerikas karogs radās1777. 
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gada 14. jūnijā. Tāpēc 14. jūniju Amerikā 

sauc par Karoga dienu.  

Arī Latvijai ir savs karogs. Latvijas 

karogam ir divas tumši sarkanas un 

viena balta svītra. Baltā svītra atrodas 

starp abām sarkanajām svītrām.  

Kāds izskatās tavas mītnes zemes 

karogs? 

******* 

Uzzīmē savas mītnes zemes karogu! 
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Skolotāju / vecāku lapa 
  

Virsraksts: Amerikas karogs un Latvijas 
karogs 
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Freimane 
Ilustrators: Andra Otto 
 
Līmenis 
LIX: 36 
Valodas līmenis:  A2 
Piemērotais vecums:  2.-5. klase 

 
Vārdu saraksts 
Pamata vārdu krājums 
daudz  many 
karogs  flag 
laukums field 
starp  between 
stūris  corner 
zvaigzne star 
 
Paplašinātais vārdu krājums 
atrasties to be found 
gaŗens/-a elongated 
mītnes zeme home country 
pasaule world 
pavalsts state 
pazīstams/-a well known 
rasties  to come into being 
simbolizēt to symbolize 
svītra  line, stripe 
valsts  country 
 
Īpašvārdi 
Amerika America 
Latvija  Latvia 

 
Pārrunu jautājumi 
 Kā sauc tavu mītnes zemi? 
 Kādas krāsas ir tavas mītnes zemes karogā? 
 Kuŗš ir, tavuprāt, interesantākais karogs? 
 Kāpēc katrai valstij ir savs karogs? 
 
 

Nodarbības stundā 
1. Skolēni apgūst Eiropas valstis un to karogus, 

darbojoties kādā no šeit aprakstītajām 
nodarbībām: http://espats.lv/blogs/karogi. 

Skolotājam pirms stundas jāsagatavo 
nodarbības materiāli. 

 

Uzdevumi / Darba lapas 
1. Teikumi - 1. uzdevums 
2. Darbības vārdi - 2. uzdevums 
3. Karogu krāsas - 4. uzdevums 
 

Rakstu darbi  
1. Mans karogs - 3. uzdevums 
 

Runas vingrinājumi 
1. Skolēni parāda savu karogu (3. uzdevums) un 

pastāsta par to klasesbiedriem.  
 

Papildu materiāli 
Vai vari atpazīt dažādu valstu karogus? https://
spoki.lv/testi/Vai-zini-valstu-karogus/839013 
 
Par Amerikas karogu vairāk uzziniet šeit: https://
rigashronikas.lv/asv-karoga-vesture/ 
 
Par Latvijas karogu vairāk uzziniet šeit: https://
enciklopedija.lv/skirklis/8867-Latvijas-valsts-
karogs 
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Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

 

Teikumi 
 

Izveido no dotajiem vārdiem teikumus! Katrā 
teikumā jābūt vismaz pieciem vārdiem. Katrā teikumā izmanto 
vienu no lodziņā ierakstītajiem vārdiem! Vārdi drīkst būt dažādos 
locījumos. 
 
 
 

 

 

1. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

7. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

8. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

pasaule karogs Amerika Latvija balts 

zvaigzne sarkans laukums svītra zeme 
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Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

 

9. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

10. ________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

 

Darbības vārdi 
 

Cik darbības vārdu vari izdomāt, kas piemēroti 
lietvārdam „karogs”? Uzraksti tos uz līnijām! Tad 
katru no šiem darbības vārdiem iesaisti teikumā, 

kurā ir vismaz pieci vārdi! 
 
___plīvot_______ _________________ ________________ 
_______________ _________________ ________________ 

 

1. Spožais karogs plīvo stiprā vējā. 
2. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
4. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
5. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
6. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

 

Mans karogs 
 

Izdomā pats savu karogu! Uzzīmē to un uzraksti 
par savu karogu piecus teikumus!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

 

Karogu krāsas 
Aplūko dažādo karogu attēlus! Kādas krāsas redzi 
karogos? Kuŗas krāsas visbiežāk atkārtojas? Tabulas 

kreisajā slejā uzraksti visas krāsas, ko atrodi karogos! Labajā slejā ievelc 
svītriņu katru reizi, kad kāda krāsa atkārtojas! Pēdējā slejā saskaiti, cik 
bieži katra krāsa atkārtojas! 

 

 
Krāsa Cik reižu parādās? Kopskaits 
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