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Kā vāvere dabūja savu vārdu 
Latviešu tautas teika 

Amandas Krūmiņas ilustrācijas 
 

Trīs vīri iegāja mežā 

malku cirst. Te uzreiz 

viens no viņiem 

ieraudzīja kuplā kokā 

sarkanu zvēru un 

iesaucas: 

“Vā!” 

Otrs vīrs, atkal 

trešajam vīram 

rādīdams, izsaucās:  

“Ve!” 

Un trešais vīrs gandrīz reizē ar to 

sauca: 

“Re!” 

Nu sāka visi trīs gudrot, kā zvēru sauc. 

Beidzot visi trīs kopā norunāja zvēram 
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dot vārdu, savus pirmos izsaucienus 

saliekot kopā: 

“Vāvere!” 

Tā arī vāvere dabūja savu vārdu. 

***** 
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A2:29 Kā vāvere dabūja savu vārdu. Materiāli skolotājiem 

Skolotāju / vecāku lapa 
  

Virsraksts: Kā vāvere dabūja savu vārdu 
Latviešu tautas teika 
Ilustrators: Amanda Krūmiņa 
 
Līmenis 
LIX: 29 
Valodas līmenis:  A2 
Piemērotais vecums:  2.-4. klase 

 
Vārdu saraksts 
Pamata vārdu krājums 
iet  to go 
mežs  woods, forest 
rādīt  to show 
sākt  tos begin something 
vārds  name 
vīrs  man 
 
Paplašinātais vārdu krājums 

cirst  to chop 
gudrot  to contemplate 
iesaukties to call out 
izsauciens exclamation 
kupls, -a bushy 
malka  firewood 
vāvere  squirrel 
zvērs  animal 
 
Pārrunu jautājumi 
• Kas ir teika? 
• Kāda darbība notiek mežā? 
• Ko nozīmē malku cirst? 
• Kā zvēri ir dabūjuši savus nosaukumus? 
• Kādās krāsās ir vāveres? 
• Kur vāveres dzīvo? 
• Ko vāveres ēd? 
 

Nodarbības stundā 
1. Diorāma - vispārējā nodarbība 
 

Uzdevumi / Darba lapas 
1. Lietvārdi un īpašības vārdi - 1. uzdevums 
2. Darbības vārdu laiki - 3. uzdevums 
 

Rakstu darbi  
1. Meža dzīvnieki - 2. uzdevums 
2. Izdomā jaunus nosaukumus! - 4. uzdevums 

 

Runas vingrinājumi 
1. Skolēnus sadala pa pāriem. Katrs pāris izvēlas 

divus meža dzīvniekus, kas veidos sarunu. 
Skolēni izdomā un pieraksta saruna starp 
meža dzīvniekiem. Tad skolēni šo sarunu 
notēlo.  
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Lietvārdi un īpašības vārdi 
 

Uzraksti katram lietvārdam trīs raksturīgus īpašības vārdus! 
 

 
 
 

1. __biezs      , ___________, ____________  mežs 

2. __________, ___________, ___________ vāvere 

3. __________, ___________, ___________ malka 

4. __________, ___________, ___________ zvērs 

5. __________, ___________, ___________ vīrs 
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Meža dzīvnieki 
Vai pazīsti šos meža dzīvniekus? Uzraksti to 
nosaukumus un kādu faktu, ko par katru no tiem zini! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 

 
 
 
 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
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 Darbības vārdu laiki 
 

Dotie darbības vārdi ir 3. personā – ko viņš vai viņa 
dara? 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) 
iegāja pagātne ieies (nākotne) 
cērt   
ieraudzīs   
iesaucās   
sauks   
gudros   
bija   
nezinās   
norunāja   
dos   
salika   
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Izdomā jaunus nosaukumus! 
 

Izdomā katram meža dzīvniekam citu nosaukumu! Lācis nebūs 
lācis, bet gan ______________________________? 

 
 

 
 
 
______________________________ 
 

 
 
 
 
_________________________________ 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
 

 
 
 
 
_________________________________ 
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