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Aleksis virtuvē 
Daces Copeland teksts 

Andras Otto ilustrācijas  

 

Man ļoti patīk mūsu 

virtuve, sevišķi 

manam degunam 

tur patīk. Kāpēc? Tur 

māte gatavo 

garšīgus, smaržīgus 

ēdienus. Tur tēvs 

jauc garšīgus 

dzērienus. Virtuvē 

vienmēr var 

piepildīt vēderu. Bet vai zini, kas man 

vislabāk patīk? Man patīk, kad māmiņa 

saka: „Aleksīt, vai negribi man palīdzēt?” 

Un tad māte man iedod lielu karoti, un es 

maisu, maisu, maisu, kamēr mums iznāk 

kūka. 
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A2:30  Aleksis virtuvē. Materiāli skolotājiem 

Skolotāju / vecāku lapa 
  

Virsraksts: Aleksis virtuvē 
Autors: Dace Copeland 
Ilustrators: Andra Otto 
 
Līmenis 
LIX: 30 
Valodas līmenis:  A2 
Piemērotais vecums:  3.-4. klase 
 
Vārdu saraksts 
Pamata vārdu krājums 
deguns  nose 
dzēriens drink 
ēdiens  food 
garšīgs  tasty 
gatavot  to prepare 
karote  spoon 
maisīt  to mix 
palīdzēt to help 
patikt  to like 
sevišķi  particularly 
virtuve  kitchen 
vēders  stomach 
 
Paplašinātais vārdu krājums 
piepildīt to fill up 
smaržīgs aromatic 
vislabāk best 
  

Pārrunu jautājumi 
• Ko tev patīk darīt virtuvē? 
• Cik bieži tu palīdzi gatavot ēst? 
• Kas tavā ģimenē visbiežāk gatavo ēdienu? 
• Kas ir tavs mīļākais brokastu (pusdienu, 

vakariņu) ēdiens? 
• Ko tu ēd svētdienās, ko neēd darbdienās? 
• Kādi ir tavi pienākumi, kad māmiņa gatavo 

vakariņas? 

 
Nodarbība stundā 
1. Skolēni gatavo recepti:  Skolotājs atrod kādu 

vienkāršu ēdiena recepti, ko skolēni var stundā 
pagatavot. Skolotājs atved produktus un 

vajadzīgos rīkus. Skolēni lasa recepti, apgūst 
vārdus un tad gatavo. 

 

Uzdevumi / Darba lapas 
1. Cik vārdu? - 1. uzdevums 
2. Ko redzi virtuvē? - 2. uzdevums 

 Kas redzams virtuvē? 2. tiešsaistes 
vingrinājums (viegls) Kas redzams 
attēlā?  

 

Rakstu darbi  
1. Mans mīļākais ēdiens - 3. uzdevums 
2. Āboli - 4. uzdevums 
3. Dažādi ēdieni - 5. uzdevums 

 Ēdienu īpašības 5. tiešsaistes 
vingrinājums (viegls) Kāds ir ēdiens?  

 

Runas vingrinājumi 
1. Katrs skolēns atnes uz skolu sava mīļāk’a 

ēdiena recepti un izstāsta to citiem.  

Quizlet tiešsaistes vingrinājums leksikas 
apguvei: Aleksis virtuvē - leksika 

https://quizlet.com/_9bilr7?x=1jqt&i=3gbmfw
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Cik vārdu? 
 

Uzraksti, cik vārdu vari izdomāt ar katru no 
dotajiem burtiem! 

 

v ________________________ 

i_________________________ 

r ________________________ 

t ________________________ 

u ________________________ 

v ________________________ 

e ________________________ 
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Kas redzams virtuvē? 
 

Uzraksti, kas attēlā redzams!  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. grozs_________________ 
2. ______________________ 
3. ______________________ 
4. ______________________ 
5. ______________________ 
6. ______________________ 
7. ______________________ 
8. ______________________ 
9. ______________________ 

10. ______________________ 

11. ______________________ 
12. ______________________ 
13. ______________________ 
14. ______________________ 
15. ______________________ 
16. ______________________ 
17. ______________________ 
18. ______________________ 

 
 

Tiešsaistes vingrinājums: 
 Kas redzams virtuvē? 2. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Kas redzams 
 attēlā? 

 

 

 

https://forms.gle/LZMz19mbr1f7HVQ6A
https://forms.gle/LZMz19mbr1f7HVQ6A
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Mans mīļākais ēdiens 
 

Kāds ir tavs mīļākais ēdiens? Kad tu to ēd? 
Kāpēc tev tas garšo? Uzzīmē pirmajā lodziņā 
savu mīļāko ēdienu! Otrā lodziņā uzzīmē sevi 
ēdam savu mīļāko ēdienu! Tad apraksti savu 

mīļāko ēdienu, uzrakstot trīs teikumus par ēdienu un vienu 
teikumu par to, kāpēc tev tas garšo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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Āboli 
 

Aplūko attēlu! Tad uzraksti pēc iespējas vairāk 
kādeņu jeb īpašības vārdu, kas saistās ar 
āboliem! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

apaļš___________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________ 
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Dažādi ēdieni 
 

Pirmajā rindā uzraksti trīs ēdienu nosaukumus! Tad 
atbildi uz pirmajā slejā esošajiem jautājumiem: Kāda ir 
šī ēdiena garša? Kā šis ēdiens izskatās? Kur šis ēdiens ir 
populārs? Kādas ir šī ēdiena sastāvdaļas?  

 
 

Jautājumi: 
Paraugs: 
Pica 

Pirmais ēdiens 
___________ 

Otrais ēdiens 
______________ 

Trešais ēdiens 
______________ 

Kāda ir šī 
ēdiena 
garša? 
 
 
 

Pica ir 
sāļa. 

   

Kā šis 
ēdiens 
izskatās? 
 
 
 
 

Pica ir 
apaļa. 

   

Kuŗ šis 
ēdiens ir 
populārs? 
 
 
 

Pica ir 
populāra 
visā 
pasaulē. 
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Kādas ir šī 
ēdiena 
sastāvdaļas?  
 
 

Picas 
sastāvdaļas 
ir: mīkla, 
tomātu 
mērce, 
siers, 
peperoni 
desa, zaļie 
pipari un 
sīpoli. 

   

 
Mans mīļākais ēdiens ir ________________________________, jo 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tiešsaistes vingrinājums: 
 Ēdienu īpašības 5. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Kāds ir ēdiens? 

 

 

 

https://forms.gle/A2ZPeEaq3crhgKGm7
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Aleksis virtuvē. Tiešsaistes vingrinājumi 
 
 
 
 
 
 

 
Quizlet tiešsaistes vingrinājums leksikas apguvei: Aleksis virtuvē - leksika 
 
Kas redzams virtuvē? 2. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Kas redzams attēlā? 

Ēdienu īpašības 5. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Kāds ir ēdiens? 

https://quizlet.com/_9bilr7?x=1jqt&i=3gbmfw
https://forms.gle/LZMz19mbr1f7HVQ6A
https://forms.gle/A2ZPeEaq3crhgKGm7
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