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 Liela, liela meža malā 

atradās augsts, augsts 

kalns. Pašā kalna galā 

bija maza, maza mājiņa.  

Apkārt mājiņai bija 

sasnigušas lielas, lielas 

sniega kupenas. Mazajā 

mājiņā dzīvoja mazs 

puika ar savu vectēvu. Aiz kalna mežā 

dzīvoja rūķi. Tos neviens neredzēja, jo 

viņi mācēja labi 

paslēpties. 

 Kādu dienu puika 

iznāca no mājiņas. 

Galvā viņam bija 

vectēva siltā cepure, 

kas bija par lielu. Kājās — lieli, lieli 
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zābaki (arī laikam — vectēva). Puikam 

patika lielās sniega kupenas! Priecīgs 

viņš sāka skriet no kalna lejā… 

 Vai zināt, kas notika? 

 Lielā cepure uzkrita puikam uz acīm. 

Viens 

lielais 

zābaks 

nomuka no 

kājas. 

Puika krita 

un pazuda 

lielajā 

sniega 

kupenā. Varēja dzirdēt tikai žēlu 

raudāšanu… Pēkšņi no meža izskrēja 

rūķi. Viens sniegā sameklēja cepuri. Kāds 

cits atrada nomukušo zābaku. Pārējie 

rūķi izvilka pašu puiku no kupenas. 
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Kamēr puika 

izberzēja no 

acīm sniegu, 

rūķi jau 

paspēja 

paslēpties. 

Puika brīnījās: 

,,Kas gan 

mani 

izglāba?” Viņš vēl joprojām brīnās, — 

smej un brīnās… 

***** 
Uzzīmē, kā tu esi iekritis lielā sniega kupenā! 
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Galvenie tēli 
Puika 
Rūķi 

 
Vārdu saraksts 
Pamata vārdu krājums 
paslēpties to hide 
rūķis  elf 
 
Paplašinātais vārdu krājums 
brīnīties to wonder 
izberzēt to rub 
izglābt  to save 
kupena  snowbank 
nomukt to come off 
paspēt  to manage, to have time 
pēkšņi  suddenly 
sasnigt  to become  snowy 
žēla raudāšana      to cry pitifully 
 

Pārrunu jautājumi 
 Ko tev patīk darīt ziemā? 
 Kā jāģērbjas, kad iet ārā aukstā laikā? 
 Kas notiek, kad staigā pa dziļu, mīkstu sniegu? 
 Vai rūķi ir īsti vai izdomāti? 
 

Nodarbības stundā 
1. Skolēni uzzīmē ziemas ainavu, kuŗā attēloti 

rūķi un puika. 
 

Uzdevumi / Darba lapas 
1. Darbības vārda priedēklis iz- - 1. uzdevums 
2. Lietvārdi un īpašības vārdi - 2. uzdevums 
3. Atpazīsti un izmanto lietvārdus! - 3. uzdevums 
 

Rakstu darbi  
1. Rūķu mājiņa - 4. uzdevums 
 

 

Runas vingrinājumi 
1. Skolēni parāda klasesbiedriem 4. uzdevumā 

uzzīmēto rūķu mājiņu un pastāsta par to. 
 

Mīklas 
1. Latviešu tautas mīklas par sniegu 
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Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

Darbības vārda priedēklis iz- 
 

Uzraksti, ar ko atšķiras dotie darbības vārdi! Pēc 
tam izdomā un uzraksti citus darbības vārdus, 
kuŗiem var pievienot priedēkli iz-! 

 
 
Kā atšķiras: glābt / izglābt      berzēt / izberzēt     tīrīt / iztīrīt? 
 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Kuŗiem citiem darbības vārdiem var pievienot priedēkli iz-? 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

Lietvārdi un īpašības vārdi 
 

 Uzraksti katram lietvārdam raksturīgu īpašības 
vārdu! 

 

 
1. __jautrs____ puika 

2. __________ mežs 

3. __________kalns 

4. __________ māja 

5. __________ kupena 

6. __________ vectēvs 

7. __________ rūķi 

8. __________ ziema 

9. __________ cepure 

10. __________ sniegs 

11. __________acis 

12. __________zābaks 
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Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

Atpazīsti un izmanto lietvārdus! 
 

Lodziņā doti dažādi vārdi. Apvelc visus 
lietvārdus! Tad ar šiem lietvārdiem papildini 
tukšās vietas teikumos! Atceries lietvārdus 
pareizi izlocīt! 

 

 
 
 
 
 
 

1. Manam brālim ir zilas ____________. 

2. Kur palika mans otrs siltais ____________? 

3. Pie šķūņa vējš sapūta lielu, baltu ____________. 

4. Man ____________ ir brāļa ____________. 

5. Man patīk šī ____________, jo spīd saule. 

6. „Labā ____________, kreisā ____________, abas 

____________, jā!” 

7. ____________ ir mans labākais draugs. 

8. ____________ skrēja gar meža ____________. 

9. ____________ galā bija maza, maza ____________. 

 

brīnīties mala  kalns  mājiņa dzīvot  rūķi 
vectēvs mācēt paslēpties diena  iznākt  galva 
silta  cepure liela  priecīgs skriet  kupena 
uzkrist  kāja  zābaks krist  raudāt acis 



A2:26 Puika sniega kupenā. 4. uzdevums 

 
 

Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

Rūķu mājiņa 
 
1. Iztēlojies, kāda izskatās rūķu mājiņa!   
2. Uzraksti  astoņus kādeņus jeb īpašības 
vārdus, kas raksturo rūķu mājiņu!  

3. Izmantojot uzrakstītos kādeņus jeb īpašības vārdus, uzraksti 10 
teikumus! 

4. Uzzīmē iztēlotās mājiņas attēlu lapas otrā pusē! 

 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Kāda ir rūķu mājiņa? 
__________ __________ __________ __________ 
__________ __________ __________ __________ 
 



Latviešu tautas mīklas par sniegu 

 

Balts kā piens, nav piens. /Sniegs/ 

 

Nav tauriņš, bet lido; līdzīgs zvaigznei, ne zvaigzne. /Sniegpārsla/ 

 

Vasarā zūd, rudenī atdzīvojas. /Sniegs/ 

 

Atnāk kā kungs, aiziet kā nabags. /Sniegs/ 

 

Balts nāk, melns aiziet. /Sniegs/ 

 

Vella māte pēļus kūla, Spalvas krita Kurzemē. /Sniegs snieg./ 

 

Gulbis laižas, spalvas put. /Sniegs snieg./ 

 

Mazi, balti putniņi, Kur skrien, tur metas. /Sniegs snieg./ 

 

Tīrais apsedz netīro. /Sniegs snieg./ 

 

Bez kājām, bez rokām kokā kāpj. /Sniegs snieg./ 

 

Kaudzi samet, metēja neredz. /Sniegs snieg./ 

 

Balta kaza ledu grauž. /Saule un sniegs/ 

 

Kas atnāk bez kājām un tiek apēsts bez mutes? /Sniegs, ko saule izkausē./ 
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