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Vikingi 
Daces Copeland un Elisas Freimanes teksts 

Amandas Krūmiņas ilustrācijas 
 

 

 Vikingi 

dzīvoja 

Skandināvijas 

zemēs. 

Vārds ,,vikings” 

vecskandināvu 

valodā nozīmē “pirātu uzbrukums”.  

Vikingi bija laupītāji, tomēr viņi arī 

tirgojās ar citām 

ciltīm. Vikingi 

dzīvoja pirms 

apmēram tūkstoš 

gadiem. 
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  Daudzi vikingi bija gaŗa 

auguma. Parasti viņiem 

bija bārdas. 

 Vikingiem ļoti garšoja 

zivis. Viņi tās ēda ziemā un 

vasarā. Vikingi ēda divas 

maltītes dienā — vienu no 

rīta un vienu vakarā. 

 Vikingi sevišķi labi prata būvēt laivas 

un kuģus. Viņu 

gaŗās, slaidās 

laivas varēja airēt 

un stūrēt ļoti viegli. 

Tās bija tik lielas, 

ka sniedzās pat 

četru pēdu (1.22 

metru) dziļumā. Šīs laivas bija 52-105 
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pēdas (16-32 metrus) gaŗas. Vienā tādā 

laivā varēja sasēsties pat 60 vīru. 

 Kad kāds ievērojams vikings nomira, 

viņš tika ielikts laivā 

ar visām drēbēm, 

rotaslietām un arī 

viņam 

piederošajiem 

dzīvniekiem. Tad 

laivu apklāja ar lielu 

kaudzi zemes vai aizdedzināja un 

iegrūda jūŗā. 

 Ko vēl tu zini un vari pastāstīt par 

vikingiem? 
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Skolotāju / vecāku lapa 

Virsraksts: Vikingi 
Autori: Dace Copeland un Elisa Freimane 
Ilustrators: Amanda Krūmiņa 

Līmenis 
LIX: 29 
Valodas līmenis: A1 
Piemērotais vecums: 3.-5. klase 

Vārdu saraksts 
Pamata vārdu krājums 

bārda beard 
dziļš/-a  deep 
dzīvnieks animal 
dzīvot  to live 
jūŗa sea 
kuģis  ship 
valoda  language 
vasara  summer 
ziema  winter 
zivs fish 

Paplašinātais vārdu krājums 

airēt to row 
aizdedzināt to set on fire 
apklāt  to cover 
augums height 
būvēt  to build 
ciltis  tribes 
drēbes  clothes 
iegrūst  to push into 
ievērojams prominent 
kaudze  pile 
laiva  boat 
laupītājs robber  
maltīte  meal 
nomirt  to die 
pirāts  pirate 
rotaslietas jewelry 
slaids  slender 
stūrēt  to guide (as in a boat) 
tirgoties to trade 
vikings  Viking 
vīrs man 
zeme  dirt 

Īpaši vārdi un frāzes 
pirātu uzbrukums attack by pirates 
Skandināvijas zemes Scandinavian countries 

Pārrunu jautājumi 
• Ko zini par vikingiem?
• Kur vikingi ir dzīvojuši?
• Kāda ir atšķirība starp laupīšanu un tirgošanos?
• Vai esi redzējis vikingu laivas attēlos?
• Kā tev šķiet, cik vīru varēja sasēsties vikingu

laivā?
• Kādas zivis esi ēdis?
• Kuŗas zivis tev garšo un kuŗas negaršo?

Nodarbības stundā 
1. Salīdzinājums - es, mēs un vikingi - 4.

nodarbība

Uzdevumi / Darba lapas 
1. Lietvārdi un kādeņi jeb īpašības vārdi - 1.

uzdevums
2. Salīdzini mājas! - 3. uzdevums
3. Darbības vārdu laiki - 5. uzdevums

Rakstu darbs 
1. Vikingu pārrunas - 2. uzdevums

Runas vingrinājums 
1. Skolēns izvēlas kādu ar vikingiem saistītu tēmu,

uzzina par to vairāk un izstāsta saviem
klasesbiedriem, ko uzzinājis.
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Lietvārdi un kādeņi jeb īpašības vārdi 

Apskati attēlu! Uzraksti pēc iespējas vairāk lietvārdu, 
kurus redzi attēlā! Tad pieraksti katram lietvārdam 
vairākus piemērotus kādeņus jeb īpašības vārdus! 

Lietvārds Kādeņi jeb īpašības vārdi 

kuģis milzīgs, grezns, dīvains 
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Vikingu pārrunas 

Apskati attēlu! Iedomājies, par ko vikingi sarunājas! 
Uzraksti, ko viņi runā! 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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Salīdzini mājas! 

Apskati attēlu! Šī ir tipiska vikingu māja. Kāda tā 
izskatās, salīdzinot ar tavu māju? 

Vikingu mājai... Manai mājai... 
nav logu ir logi 
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Es, vikingi un mēs 

Izmantojot Venna diagrammu, uzraksti savas īpašības, 

vikingu īpašības un jūsu kopējās īpašības! 

Es 

Mēs 

Vikingi Es 

Mēs 

Vikingi 
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 Darbības vārdu laiki 

Nosaki un uzraksti dotā darbības vārda laiku! Tad 
uzraksti to citā laikā un iekavās norādi laika 
nosaukumu! 

Darbības vārds 

Darbības vārda 
laiks (tagadne,

pagātne, nākotne) 
Darbības vārds 

citā laikā 
(laika nosaukums)

dzīvoja pagātne dzīvos (nākotne) 
nozīmē 
uzbruka 
laupīju 
tirgojās 
bija 
garšos 
ēda 
būvēšu 
airēja 
stūrēs 
varēja 
nomirs 
ieliku 
apklās 
aizdedzināja 
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