
 

©American Latvian Association, Inc. 

Lubāns 
 Latviešu tautas teika 

Amandas Krūmiņas ilustrācijas 

 

 Senos laikos ezeri 

laidās pa gaisu. Arī ezers, 

vārdā Lubāns, laidies pa 

gaisu. Tā kā ezers bijis 

liels, tas nevarējis atrast 

plašu vietu, kur nolaisties. 

Laižoties pa gaisu, tas ļoti 

noguris un nolaidies starp 

Praulienu un Lazdonu 

 

A2:36 

gulēt dienvidu. Pēc 

atpūtas piecēlies un 

laidies tālāk, bet 

diendusas vietā bija 

atstājis zābaku. Kur 

zābaks bija palicis, tur 

izcēlies ezers, ko sauc par 

Melno ezeru. 

 Vakarā Lubāns atkal 

nolaidies paēst 

vakariņas. Paēdis, tas 

laidies tālāk, bet uz 

galda palicis viens šķīvis. 

Tur cēlies ezers, kas 

nosaukts par Balto ezeru. 
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 Otrā dienā 

Lubāns laidies 

pāri lieliem 

klajumiem. 

Noskatījies, ka tur 

varētu labi 

izstiepties, tas 

nolaidies un 

palicis tur uz 

dzīvi. 

 

***** 
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A2:36 Lubāns. Materiāli skolotājiem 

Skolotāju / vecāku lapa 
  

Virsraksts: Lubāns 
Latviešu tautas teika 
Ilustrators: Amanda Krūmiņa 
 
Līmenis 
LIX: 36 
Valodas līmenis:  A2 
Piemērotais vecums:  5-7. klase 
 
 

Vārdu saraksts 
Paplašinātais vārdu sarakts 
izcelties emerge, appear 
izstiepties to stretch out 
klajums  clearing 
nolaisties to land 
noskatīties to watch, to look for 
piecelties to get up 
vakariņas dinner, supper 
 
Īpašie vārdi un frāzes 
Baltais ezers  a lake in Latvia 
gulēt dienvidu  to take a nap 
laisties pa gaisu to fly 
Lubāns   a lake in Latvia 
Melnais ezers  a lake in Latvia 
palikt uz dzīvi  to stay and live 
Prauliena un Lazdona     towns in Latvia 
senos laikos  a long time ago 

 

Pārrunu jautājumi 
• Kas ir teika? 
• Kur atrodas Latvija? 
• Kādas pilsētas Latvijā vari nosaukt? 
• Kas ir ezers? 
• Kādu lielu ezeru vari nosaukt? 
 

Nodarbības stundā 
1. Skolēni Latvijas kartē sameklē Lubānas ezeru. 

Ja karte ir pietiekami detalizēta, tad skolēni 
var arī sameklēt Melno ezeru un Balto ezeru. 

2. Latvijas ezeri - 5. uzdevums 
Latvijas ezeru nosaukumi 5. tiešsaistes 
vingrinājums (ļoti grūts)  Veido Latvijas 
lielāko ezeru nosaukumus! 

 

 

Uzdevumi / Darba lapas 
1. Lubāna ceļojums - 1. uzdevums 
2. Darbības vārdi - 2. uzdevums 

Teikā izmantotie darbības vārdi  
2. tiešsaistes vingrinājums (grūts)    
 Veido teikumus ar darbības vārdiem! 

 
Rakstu darbi  
1. Teikumi - 3. uzdevumi 

Veido teikumus! 3. tiešsaistes vin-
grinājums (grūts)   
Ievieto teikumā pareizo darbības vārdu! 

2. Teika par Lubānu - 4. uzdevums 
 

Runas vingrinājumi 
1. Skat. 4. uzdevumu 

Quizlet tiešsaistes vingrinājums leksikas apguvei:  
Lubāns - leksika 

https://forms.gle/LYT63ADqD79tWXuU7
https://forms.gle/LYT63ADqD79tWXuU7
https://forms.gle/QnvkRmZSJwU7HjoDA
https://forms.gle/J7sa395fzBSiXXcV6
https://quizlet.com/_9gagoc?x=1qqt&i=3gbmfw
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Lubāna ceļojums 

Lasi un seko norādījumiem! 

 

1. Aplūko attēlu! 
2. Atrodi Lazdonu un Praulienu! Apvelc to nosaukumus! 
3. Iezīmē kartē, kur pēc teikā rakstītā izveidojās Melnais 

ezers! Ja nevari atcerēties, lasi teiku vēlreiz! 
4. Iezīmē kartē, kur pēc teikā rakstītā izveidojās Baltais 

ezers! Ja nevari atcerēties, lasi teiku vēlreiz!  
5. Atrodi kartē Lubānas ezeru! Apvelc tā nosaukumu! 
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Darbības vārdi 
 

Skatoties teikas tekstā, meklē darbības vārdus, 
kas saistīti ar lietvārdu „ezers”! Uzraksti tos uz 

līnijām! Tad katru no šiem darbības vārdiem iesaisti teikumā, kurā ir 
vismaz pieci vārdi! 
 
___laisties_____ _________________ ________________ 
_______________ _________________ ________________ 

 

1. Lielais ezers laidās pa gaisu. 
2. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
4. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
5. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
6. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

Tiešsaistes vingrinājums: 
 Teikā izmantotie darbības vārdi 2. tiešsaistes vingrinājums (grūts) 
 Veido teikumus ar darbības vārdiem! 

 

 

 

 

https://forms.gle/QnvkRmZSJwU7HjoDA
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Teikumi 
 

Izveido no dotajiem vārdiem teikumus! Katrā 
teikumā jābūt vismaz pieciem vārdiem. Katrā 

teikumā izmanto vienu no lodziņā ierakstītajiem vārdiem! Vārdi 
drīkst būt dažādos locījumos. 
 
 
 

 

 

1. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

7. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

ezers  gaiss  lidot  noguris   Prauliena 

diendusa vakars diena klajums   vakariņas 



A2:36 Lubāns. 3. uzdevums 

 
 

©American Latvian Association, Inc.                                                                       Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

 

8. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

9. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

10. ________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Tiešsaistes vingrinājums: 
 Veido teikumus! 3. tiešsaistes vingrinājums (grūts) Ievieto teikumā 
 pareizo darbības vārdu! 

 

 

 

 

https://forms.gle/J7sa395fzBSiXXcV6
https://forms.gle/J7sa395fzBSiXXcV6
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Teika par Lubānu 
 

Izdomā un uzraksti citu teiku par Lubāna ezeru! 
Tad izlasi to saviem klasesbiedriem! Uzzīmē arī 

teikas ilustrāciju! 
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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Latvijas ezeri 
 

Aplūko karti! Kartē redzami pieci Latvijas ezeri. 
Zem kartes uzraksti to nosaukumus! Ja zini 

novadu, kuŗā atrodas ezers, tad pieraksti to blakus 
ezera nosaukumam! 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
1. Lubāns atrodas uz Latgales un Vidzemes robežas. 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

5. ____________________________________ 

Tiešsaistes vingrinājums: 
 Latvijas ezeru nosaukumi 5. tiešsaistes vingrinājums (ļoti grūts) Veido 
Latvijas lielāko ezeru nosaukumus! 
 

 

 

 

https://forms.gle/LYT63ADqD79tWXuU7
https://forms.gle/LYT63ADqD79tWXuU7


A2:36 Lubāns. Tiešsaistes vingrinājumi 

 

 

©American Latvian Association, Inc.                                                    Prasmes: lasīšana, rakstīšana, runāšana 
(K) 

 

Lubāns. Tiešsaistes vingrinājumi 
 

 

 

 

Quizlet tiešsaistes vingrinājums leksikas apguvei: Lubāns - leksika 

 

Teikā izmantotie darbības vārdi 2. tiešsaistes vingrinājums (grūts) Veido 

teikumus ar darbības vārdiem! 

Veido teikumus! 3. tiešsaistes vingrinājums (grūts) Ievieto teikumā pareizo 

darbības vārdu! 

Latvijas ezeru nosaukumi 5. tiešsaistes vingrinājums (ļoti grūts) Veido Latvijas 

lielāko ezeru nosaukumus! 

 
 

https://quizlet.com/_9gagoc?x=1qqt&i=3gbmfw
https://forms.gle/QnvkRmZSJwU7HjoDA
https://forms.gle/QnvkRmZSJwU7HjoDA
https://forms.gle/J7sa395fzBSiXXcV6
https://forms.gle/J7sa395fzBSiXXcV6
https://forms.gle/LYT63ADqD79tWXuU7
https://forms.gle/LYT63ADqD79tWXuU7
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