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Tuvojas skolas 

gada beigas. 

Bērni skaita 

dienas līdz 

skolas beigām. 

Kāds grib 

braukt uz vasaras nometni, cits grib 

spēlēt beisbola komandā, vēl cits grib 

vienkārši slinkot. Taču visi bērni krāj jokus 

par skolu. 

*** 

Zariņa kungs:  – Kāda skola 

tev patīk, Pēteri? 

Pēteris: – Slēgta! 

*** 
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Skolotājs: – Skolēni! Esmu 

pārliecināts: ja latviešu 

valdnieks Namejs dzīvotu 

mūsdienās, viņš būtu izcils 

cilvēks. 

Rita: – Par to nav šaubu!  Viņš 

būtu vairāk nekā 700 gadu 

vecs. 

*** 

Artis:  –  Skolotājas 

kundze, vai jūs rājat 

cilvēkus par kaut ko, ko 

viņi nav darījuši? 

Skolotāja: – Protams, ka 

nē, Arti! 

Artis: – Cik labi!  Es 

neizpildīju valodas 

mācības mājas darbus. 

*** 
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Skolotājs: – Juri, tavs 

rokraksts ir briesmīgs! 

Tev jāmācās skaidrāk 

rakstīt. 

Juris: – Kādēļ?  Ja es 

iemācīšos rakstīt 

skaidrāk, jūs 

sūdzēsities, ka es neprotu vārdus pareizi 

uzrakstīt. 

*** 

Matemātikas 

skolotājs:  – Ja es 

tev iedotu divus 

ābolus un lūgtu 

vienu iedot brālim, 

kuru tu dotu — lielo 

ābolu vai mazo ābolu? 

Lita: – Vai man ābols jādod lielajam 

brālim vai mazajam brālim? 

*** 
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Bērndārzniece Ieva: – 

Ko tu dari ar zīmuli un 

papīru? 

Liene: – Rakstu Raitim 

vēstuli. 

Ieva: – Tu jokojies!  Tu 

taču vēl neproti rakstīt! 

Liene: – Tas nekas!  Raitis arī 

vēl neprot lasīt! 

*** 

Skolotāja: – Saki taisnību, Aldi:  kurš 

izpildījis tavus mājas darbus? 

Aldis: – Mans tētis. 

Skolotāja: – Viens pats? 

Aldis: – Nē, es viņam 

mazliet palīdzēju! 

*** 
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Skolotāja: – 

Tavs iesniegtais 

domraksts  

“Mani 

piedzīvojumi 

vasaras 

nometnē” ir 

vārdu pa vārdam tāds pats kā tava 

brāļa darbs. 

Toms: – Mēs taču bijām tajā pašā 

vasaras nometnē! 

******* 
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LIX: 31 
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Piemērotais vecums:  3.-4. klase 

 
Vārdu saraksts 
Pamata vārdu krājums 
beigas  end 
braukt  to drive 
darīt  to do 
gribēt  to want 
izpildīt  to carry out 
mācīties to learn 
palīdzēt to help 
patikt  to like 
rakstīt  to write 
skaidrs  clear 
skaitīt  to count 
spēlēt  to play 
vēstule  letter 
 
Paplašinātais vārdu krājums 

bērnudārzs kindergarten 
domraksts composition, essay 
iesniegt to hand in 
izcils  distinguished 
jokoties to joke 
joks  joke 
komanda team 
krāt  to collect 
mūsdienas modern day 
nometne camp 
piedzīvojums adventure 
rāt  to scold 
rokraksts handwriting 
slēgts  closed 
slinkot  to be lazy, to lounge 
sūdzēties to complain (about) 
šaubas  doubt 
taisnība truth 
valdnieks ruler 
 
Īpašvārdi 
Namejs Latvian ruler from the 13th century 
 

Pārrunu jautājumi 
 Kāpēc cilvēkiem patīk stāstīt jokus? 
 Kādās situācijās vai vidēs ir piemēroti stāstīt 

jokus? 
 Kāpēc kādam joki var nepatikt? 
 Kas ir humora izjūta? 
 Kāda tev ir humora izjūta? 
 

Nodarbības stundā 
1. Skolēni pārrunā, kas ir pieklājīgs joks un kas 

varētu būt nepieklājīgs joks. Tad skolēni 
izstāsta kādu pieklājīgu joku. 

 

Uzdevumi / Darba lapas 
1. Cik vārdu? - 1. uzdevums 
2. Darbības vārdi - 2. uzdevums 
3. Darbības vārdi un darītāji - 4. uzdevums 
 

Rakstu darbi  
1. Dažādi joki - 3. uzdevums 
 

Runas vingrinājumi 
1. Skolēni izstāsta jokus, ko ir uzrakstījuši 3. uz-

devumā. 
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Prasmes: rakstīšana 
(K) 

Cik vārdu? 
 

Uzraksti, cik vārdu vari izdomāt ar katru no 
dotajiem burtiem! 

 

j ________________________ 

o________________________ 

k ________________________ 

s ________________________ 
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Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

Darbības vārdi 
  

Pirmajā slejā ieraksti lodziņā esošos vārdu krājuma vārdus! 
Tad uzraksti darbības vārdu 1. personas vienskaitļa un 
daudzskaitļa formā! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darbības vārds 
nenoteiksmē 

Tagadnes 1. personas 
vienskaitļa forma 

Tagadnes 1. personas 
daudzskaitļa forma 

braukt (es) braucu (mēs) braucam 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

braukt darīt  gribēt izpildīt palīdzēt 
patikt rakstīt skaitīt spēlēt iesniegt 
krāt  rāt  slinkot  
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Prasmes: rakstīšana 
(K) 

Dažādi joki 
 

Stāstā ir daudz joku par skolu. Uzraksti trīs citas tēmas, par 
kurām varētu stāstīt jokus! Tad izdomā vai atrodi jokus par 
kādu no izdomātajām tēmām, ievērojot paraugā esošo 

joka formu! 

Joku tēmas: 
_______________ ________________  _________________ 
 
Mani joki: 
1.________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
2.________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

Kas pirmais runā?    Zariņa kungs: 
Ko saka pirmais runātājs?  — Kāda skola tev patīk, Pēteri? 
Kas atbild?    Pēteris: 
Ko saka atbildētājs?   — Slēgta! 
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Prasmes: rakstīšana 
(K) 

3.________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

Darbības vārdi un darītāji 
  

Pirmajā slejā ieraksti lodziņā esošos vārdu krājuma darbības 
vārdus! Tad uzraksti, kas veic šo darbību (darītājs). Pēdējā 
slejā ieraksti darbības vārdu pareizā pagātnes locījumā! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darbības vārds 
nenoteiksmē 

Kas? (darītājs) Darbības vārds 
pagātnes formā 

braukt Maija brauca 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

braukt darīt  gribēt izpildīt palīdzēt 
patikt rakstīt skaitīt spēlēt iesniegt 
krāt  rāt  slinkot  
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