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Vilcēna egle 
Ineses Cīrules stāsts 

Andras Otto ilustrācijas 

 

Vilcēns Vilis nesa egli. Vilku tēvs viņam 

soļoja blakus. Abi bija ļoti priecīgi, jo 

egle bija kupla un zaļa. Tā bija ļoti 

skaista. 

 Pretī nāca lācēns Lauris. Arī viņam pār 

plecu bija pārlikta egle. 

 Vilcēns Vilis 

apstājās un 

skatījās. “Mana 

egle ir daudz 

glītāka par 

tavu,” viņš 

sacīja. 

 “Ej, ej! Es savējo veselu dienu meklēju 

un pats nocirtu. Mana ir skaistāka,” teica 

Lauris. 
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 “Es savu izrotāšu ar desmit sarkanām 

svecītēm!” lielījās Vilis. 

 “Es savu arī! Man būs arī zelta 

bumbuļi un sudrabaini vizulīši,” teica 

Lauris. 

 Uz apsniguša egles zara uzmetās 

divas 

žagatas. 

 “Kas te 

Ziemassvētku 

laikā baras?” 

tās brīnījās un 

nolaidās 

zemē. “Vai cik 

skaistas egles, kā dvīņu māsas!” 

 Vilcēns un lācēns saskatījās. 

 “Abas skaistas, vai ne?” viņi 

nokaunējušies prasīja. 

 “Abas skaistas,” teica žagatas. 
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 Vilku tēvs palīdzēja dēlam uzvelt eglīti 

atpakaļ plecos. Viņi abi gāja tālāk. 

 “Atnāc svētvakarā ciemos,” vilcēns 

Vilis vēl nosauca. 

 “Tu pie manis arī,” atsaucās lācēns 

Lauris. 

 Arī žagatas sakustējās. 

 “Priecīgus Ziemassvētkus, priecīgus 

Ziemassvētkus!” tās noķērca, savicināja 

spārnus un aizlaidās. 

***** 
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Skolotāju / vecāku lapa 
  

Virsraksts: Vilcēna egle 
Autors: Inese Cīrule 
Ilustrators: Andra Otto 
 
Līmenis 
LIX: 32 
Valodas līmenis:  A2 
Piemērotais vecums:  2.-4. klase 
 

Tēli 
lācēns Lauris bear named Lauris 
vilcēns Vilis wolf  named Vilis 
žagata  magpie 

 
Vārdu saraksts 
Pamata vārdu krājums 
apstāties to stop 
blakus  next to, beside 
māsa  sister 
meklēt  to look for 
nākt  to come 
nest  to carry 
(pār)likt to put (over) 
plecs  shoulder 
prasīt  to ask 
skaists, -a beautiful 
skatīties to look at 
tēvs  father 
zaļš, -a  green 
zelts  gold 
Ziemassvētki Christmas 
 
Paplašinātais vārdu krājums 
aizlaisties to fly (away) 
apsnidzis covered with snow 
bārties  to scold 
brīnīties to marvel 
bumbulis (egles rotājums)    Christmas decoration 
cirst  to cut (a tree) 
dvīnis, -e twin 
egle  evergreen tree, fir 
glīts, -a good looking 
kupls, -a bushy 
ķērkt  to squawk 
nolaisties to land 
nokaunējies embarrassed 
pretī  opposite, in this context - to come 
priecīgs, -a happy 
(iz)rotāt to decorate 

sakustēties to stir, to move (away) 
(sa)vicināt to flap (wings) 
soļot  to march 
spārns  wing 
sudrabains silver colored 
svece  candle 
uzmesties to land (as a bird lands on a branch) 
(uz)velt to roll onto 
vizulis  spangle 
 
Izteicieni un frāzes 
atnākt ciemos to visit 
Ej, ej!  Hey, hey! 
pār plecu over the shoulder 
Priecīgus Ziemassvētkus!     Merry Christmas! 

 

Pārrunu jautājumi 
• Kā, kur un kad tava ģimene sagādā savu 

Ziemassvētku egli? 
• Kā tava ģimene izrotā Ziemassvētku egli? 
• Vai tava ģimene brauc kaut kur ciemos 

Ziemassvētku laikā? 
• Vai kāds brauc pie tavas ģimenes ciemos 

Ziemassvētku laikā? 
• Kādas ir tavas jaukākās atmiņas par 

svētvakaru? 
 

Nodarbības stundā 
1. Skolēni tekstā ar vienas krāsas zīmuli pasvītro 

lietvārdus, ar citas krāsas zīmuli — darbības 
vārdus. 

 

Uzdevumi / Darba lapas 
1. Kādeņi jeb īpašības vārdi - 1. uzdevums 

Lietvārds vai īpašības vārds? 1.A 
tiešsaistes vingrinājums (viegls) Vai 
nosauktais ir lietvārds vai īpašības vārds? 
Kādeņi jeb īpašības vārdi 1.B tiešsaistes 
vingrinājums (grūts) Kāds ir? Kāda ir? Kādi 
ir? Kādas ir? 

2. Darbības vārdi jeb noriseņi - 3. uzdevums 
Mācies darbības vārdus! 3. A tiešsaistes 
vingrinājums (grūts) Atrodi pareizo 
darbības vārdu! 
Atrodi darbības vārdu! 3.B tiešsaistes 
vingrinājums (viegls) Atrodi teikumā 
darbības vārdu! 

3. Cik dažādu vārdu? - 4. uzdevums 

Quizlet tiešsaistes vingrinājums leksikas apguvei: 
Vilcēna egle - leksika  

https://forms.gle/ii2286DYpQwVF1HHA
https://forms.gle/ii2286DYpQwVF1HHA
https://forms.gle/rq17EcVdWwyPtjLQ9
https://forms.gle/rq17EcVdWwyPtjLQ9
https://forms.gle/wbFzThwy9hwJxLMZ8
https://forms.gle/wbFzThwy9hwJxLMZ8
https://forms.gle/Xx7TbAC2rCzNp9QZ9
https://forms.gle/Xx7TbAC2rCzNp9QZ9
https://quizlet.com/_9g485g?x=1qqt&i=3gbmfw
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Rakstu darbi  
1. Žagata - 2. uzdevums 
2. Zīmē, raksti un stāsti! - 5. uzdevums 
 

Runas vingrinājumi 
1. Skat. 5. uzdevumu 
2. Skolēni pastāsta, ar ko viņi rotā savas 

Ziemassvētku eglītes. 



A2:32 Vilcēna egle. 1. uzdevums 

 
 

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

 

Kādeņi jeb īpašības vārdi 
 

Pieraksti vārdiem kādeņus jeb īpašības vārdus! 
 

lācēns  brūns, ___________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
vilcēns  _________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
māsa ____________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
svecīte __________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
žagatas _________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
egles ___________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
Ziemassvētki ___________________________________________ 
__________________________________________________________ 

Tiešsaistes vingrinājums:  
 Lietvārds vai īpašības vārds? 1.A tiešsaistes vingrinājums (viegls) Vai 
 nosauktais ir lietvārds vai īpašības vārds? 
 Kādeņi jeb īpašības vārdi 1.B tiešsaistes vingrinājums (grūts) Kāds ir? 
 Kāda ir? Kādi ir? Kādas ir? 
 
 

https://forms.gle/ii2286DYpQwVF1HHA
https://forms.gle/ii2286DYpQwVF1HHA
https://forms.gle/rq17EcVdWwyPtjLQ9
https://forms.gle/rq17EcVdWwyPtjLQ9
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Žagata 
 

Atrodi internetā vai citos avotos informāciju par 
žagatu! Atbildi uz dotajiem jautājumiem! 

 
 
1. Kas ir žagata?  ___________________ 

__________________________________ 
 
2. Kur žagatas dzīvo?  _______________ 

__________________________________ 
 

3. Ko žagatas ēd? ___________________ 
__________________________________ 
 

4. Kā žagata izskatās? _______________ 
___________________________________      
 

5. Kur žagatas parasti iekārto savas ligzdas? ______________________ 
________________________________________________________________ 
 

6. Kā žagatu sauc angliski? _______________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

 
 

 
 
 
 
Atrodi, izgriez un ielīmē 
žagatas attēlu lodziņā! 
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Darbības vārdi jeb noriseņi 
 

Uzzīmē katram darbības vārdam atbilstošu 
attēlu! 

 

 

meklēt 

prasīt nest 

apstāties 

skatīties brīnīties 

Tiešsaistes vingrinājumi: 
 Mācies darbības vārdus! 3. A tiešsaistes vingrinājums (grūts) Atrodi 
 pareizo darbības vārdu! 
 Atrodi darbības vārdu! 3. B tiešsaistes vingrinājums (viegls) Atrodi 
 teikumā darbības vārdu! 
 
 
 

https://forms.gle/wbFzThwy9hwJxLMZ8
https://forms.gle/wbFzThwy9hwJxLMZ8
https://forms.gle/Xx7TbAC2rCzNp9QZ9
https://forms.gle/Xx7TbAC2rCzNp9QZ9
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Cik dažādu vārdu? 
 

Cik dažādu vārdu vari atrast katrā no dotajiem 
vārdiem, izmantojot to burtus jebkādā secībā? 

 
apstāties (piem., es, iet)___________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

sakustēties _______________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Ziemassvētki _____________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Zīmē, raksti un stāsti! 
 

Uzzīmē lācēnu Lauri un vilcēnu Vili! Uzraksti, ko 
stāstīsi klasesbiedriem par savu zīmējumu, un 

tad pastāsti par to! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ko es stāstīšu par savu zīmējumu: _________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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Vilcēna egle. Tiešsaistes vingrinājumi 
 
 
 
 
 

Quizlet tiešsaistes vingrinājums leksikas apguvei: Vilcēna egle - leksika 
 
Lietvārds vai īpašības vārds? 1.A tiešsaistes vingrinājums (viegls) Vai nosauktais ir lietvārds 
vai īpašības vārds? 

Kādeņi jeb īpašības vārdi 1.B tiešsaistes vingrinājums (grūts) Kāds ir? Kāda ir? Kādi ir? Kādas 
ir? 

Mācies darbības vārdus! 3. A tiešsaistes vingrinājums (grūts) Atrodi pareizo darbības vārdu! 

Atrodi darbības vārdu! 3.B tiešsaistes vingrinājums (viegls) Atrodi teikumā darbības vārdu! 

 

https://quizlet.com/_9g485g?x=1qqt&i=3gbmfw
https://forms.gle/ii2286DYpQwVF1HHA
https://forms.gle/ii2286DYpQwVF1HHA
https://forms.gle/rq17EcVdWwyPtjLQ9
https://forms.gle/rq17EcVdWwyPtjLQ9
https://forms.gle/wbFzThwy9hwJxLMZ8
https://forms.gle/Xx7TbAC2rCzNp9QZ9
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