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Dots devējam atdodas 
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Andras Otto ilustrācijas 

 

  Reiz dzīvoja kāds ļoti devīgs 

saimnieks. Katru reizi, kad viņš otram ko 

deva, vienmēr iedeva vairāk, nekā 

prasīts. Viena maizes 

klaipa vietā viņš iedeva 

divus. Labības mēram 

vienmēr uzbēra kausu 

virsū. 

 

 Reiz nāca liela krusa, 

kas visu izpostīja. Kad 

krusa tika pie devīgā 

saimnieka zemes, kāda 

balss pēkšņi sauca: “Pār Galēnu zemi 

pāri! Pār Galēnu zemi pāri!” 
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Krusa paklausīja. Devīgajam 

saimniekam visi viņa lauki palika 

nenopostīti. 

***** 

Kāpēc krusa nenopostīja Galēnu laukus? 

Uzraksti atbildi uz šo jautājumu vienā vai 

divos teikumos! 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 
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A2:26 Dots devējam atdodas. Materiāli skolotājiem 

Skolotāju / vecāku lapa 
  

Virsraksts: Dots devējam atdodas 
Autori: latviešu tautas teika 
Ilustrators: Andra Otto 
 
Līmenis 
LIX: 26 
Valodas līmenis:  A2 
Piemērotais vecums:  2.-4. klase 
 

Vārdu saraksts 
Pamata vārdu krājums 
balss  voice 
dzīvot  to live 
pār; pāri across, over 
pēkšņi  suddenly 
 
Paplašinātais vārdu krājums 
bērt  to pour 
devīgs  generous 
izpostīt  to destroy, to devastate 
kauss  cup (in this instance, a means of 
  measure) 
klausīt  to obey, to heed 
krusa  hail 
lauks  field 
saimnieks landlord 
 
Frāzes 
labības mērs  measure of grain 
maizes klaips  loaf of bread 
vairāk, nekā prasīts more than was asked for 
 

Pārrunu jautājumi 
• Kas ir teika?  
• Kā atšķiras pasaka un teika? 
• Ko nozīmē būt devīgam? 
• Kā tu esi bijis vai vari būt devīgs pret citiem? 
• Kas notiek, kad kāds nav devīgs? 
 
Nodarbības stundā 
1. Skolotājs ar skolēniem pārrunā, kā būt 

devīgam. Skolēnu domas uzraksta uz lielas 
papīra loksnes un izstāda. 

2. Skolotājs lūdz skolēniem atnest kādu rotaļlietu, 
ko viņi labprāt atdotu kādam maznodrošinātam 
bērnam. Ja iespējams, skolotājs kopā ar 
skolēniem nogādā rotaļlietas uz kādu patversmi 
vai sociālo dienestu. 

 

Uzdevumi / Darba lapas 
1. Izteicieni - 1. uzdevums 
2. Devīgums - 2. uzdevums 
3. Krusa - 5. uzdevums 
 

Rakstu darbi  
1. Dots devējam atdodas - 3. uzdevums 
2. Kā būt devīgam? - 4. uzdevums 
3. Kas notiek ar labību, kad krīt krusa? - 6. 

uzdevums 
 

Runas vingrinājumi 
1. Skolēni pastāsta, kāds ir devīgs cilvēks un 

kad viņi paši ir devīgi. 
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Izteicieni 
 

 Savieno izteicienu ar pareizo tulkojumu angļu 
valodā! 
 

 
 

 
 
labības mērs   loaf of bread 

maizes klaips   more than was asked for 

vairāk, nekā prasīts  measure of grain 

 
Uzzīmē attēlu, kas izskaidro izteicienu! 
 
Labības mērs 
 
 
 
 
 
 
 
Maizes klaips 
 
 
 
 
 
 
 
Vairāk, nekā prasīts 
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Devīgums 
 

  Ko nozīmē vārds “devīgs”? 
 
Devīgs nozīmē _____________________________________ 
___________________________________________________. 
 

 
Izdomā 10 vārdus, kas raksturo devīgu cilvēku! 
 
__izpalīdzīgs,______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Dots devējam atdodas 
 

  “Dots devējam atdodas” ir sakāmvārds. Ko šis 
teiciens nozīmē? Uzraksti par to vismaz trīs teikumus! 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Kā būt devīgam? 
 

  Raksti attiecīgo vārdu uz līnijas! 
 
priecīgāks  vieglāku  ģimeni  
pateicīgs  sirds 
 

 
 

1. Devīgs cilvēks dod no s______________. 

2. Ja esmu devīgs, tad būšu p_______________. 

3. Noskaidro, kas padarīs cita cilvēka dzīvi v______________! 

4. Esi p_______________ par to, kas tev ir! 

5. Neaizmirsti būt devīgs pret savu ģ_______________! 
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Krusa 
 

  Uzraksti, kas ir krusa, un tad uzzīmē, kā krusa 
izskatās! 
 
 
Krusa ir ____________________ 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
_________________________________________. 
 
Kādus vēl laikapstākļus tu zini? Uzraksti to 
nosaukumus un uzzīmē attēlus! 
 

lietus 

 
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rain01.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Kas notiek ar labību, kad krīt 
krusa? 

 
  Aplūko attēlus! Tad uzraksti, ko redzi katrā attēlā! 
 
 

 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
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Kāpēc devīgajam saimniekam tika dota svētība un krusa 
nenopostīja viņa laukus? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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