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Apburtās slēpes 
Ināras Astrīdas Pungas stāsts 

Andras Otto ilustrācijas 
 

 Ēriks staigāja atmuguriski pa sniegu.  Viņš 

gudroja, ka tādā veidā viņš varētu apmuļķot 

visus tos, kas sadomātu viņam sekot.  Pēkšņi 

viņš pret kaut ko atsitās.  Izrādījās, ka tās 

bija skaistas koka 

slēpes.  Ēriks kādu laiku 

brīnījās, kas būtu šeit 

atstājis tādas skaistas 

slēpes.  Kad nevarēja 

izgudrot, viņš paraustīja 

plecus, pārnesa tās 

mājās un izmēģināja. 

Slēpes bija tieši laikā.  

Un, kad Ēriks tās 

paņēma līdzi uz kalnu, slēpes slīdēja tik 

viegli un ātri, ka Ēriks bija pārsteigts.  Ļoti 

sajūsmināts, viņš atkal uzkāpa kalnā, lai 

izmēģinātu slēpes vēlreiz. Taču šoreiz slēpes 
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tikko kustējās.  Tās streipuļoja pa balto 

sniegu kā muša pa biezputru. 

 Kas nu tagad bija par vainu?  Ēriks 

brīnījās.  Viņš devās uz citu kalnu.  No šī 

kalna slēpes atkal slīdēja viegli kā putns 

gaisā. 

 Rādījās, ka slēpes ir untumainas.  Pirmo 

reizi no jauna kalna tās slīdēja žirgti un ātri, 

bet pēc tam slēpes pazaudēja interesi un 
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streipuļoja pa apsnigušā kalna sniegu kā 

pa dubļiem. 

 Ērikam tas likās šaubīgi, un viņš nolēma 

pārrunāt šo notikumu ar vectēvu.   

 Vectēvam viss bija skaidrs.  ,,Slēpes ir 

apburtas,” viņš teica. 

 ,,Ko tas nozīmē?” 

Ēriks gribēja zināt. 

 ,,Gan jau tu 

redzēsi.  Slēpes pie 

tevis ilgi nepaliks.  

Neaizmirsti, ka tās 

tev nepieder.” 

 Tomēr Ēriks 

nevarēja noturēties 

un sāka lielīties 

draugiem ar savām 

ātrajām slēpēm.  

Viņa labākais draugs 

Juris neticēja.  ,,Sacentīsimies,,” viņš teica. 
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 ,,Labi,” Ēriks bija ar 

mieru.  Viss, ko 

vajadzēja, bija kalns, 

kur slēpes vēl nebija 

slēpojušas, un lieta 

bija droša.   

 Ēriks izmeklēja 

kalnu.  Kad sacīkstes 

sākās, Ēriks ar savām 

slēpēm aiztraucās tik 

tālu priekšā Jurim, ka 

Ērikam bija viņa 

gandrīz žēl.  Tomēr viņš turpināja slēpot. 

 Pēkšņi slēpes pagriezās un sāka slīdēt 

mežā.  ,,Ei!” Ēriks sauca slēpēm.  ,,Pagaidiet!  

Jūs slēpojat nepareizā virzienā!  Sacīkšu 

trase ir uz otru pusi.  Tā es nevarēšu uzvarēt.” 

 Taču slēpes viņu neklausīja.  Tās turpināja 

slīdēt caur mežu, tā kā akmens slīdētu pār 

aizsaluša ezera ledu.  Slēpes traucās gaŗām 

vienam kokam pēc otra.  Ātrāk un ātrāk tās 
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nesa Ēriku un tad negaidot apstājās tik 

pēkšņi, ka Ēriks zaudēja līdzsvaru un iekrita 

sniegā. 

 ,,Trakās slēpes,” Ēriks pukojās, ņemot tās 

nost no kājām. Taču, mēģinot tās pacelt no 

sniega, slēpes nekustējās.  Varētu domāt, ka 

kāds tās iecementējis sniegā! 

 Nekas cits neatlika kā atstāt slēpes turpat 

un iet uz 

mājām, tikai tā, 

lai Juris 

nepamanītu. 

 Kad vectēvs 

dzirdēja, kas 

bija noticis, viņš 

tikai paraustīja 

plecus un 

sacīja: ,, Es jau teicu, ka tās ir apburtas.  

Tagad tās vairs tevi netraucēs.” 

 Un tā arī bija.  Ēriks šoziem slēpes vairs 

neredzēja. 
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 Atnāca pavasaris un tad — vasara.  

Kādu dienu Ēriks ar vectēvu gāja pa mežu.  

Viņi nonāca izcirtumā, un tajā uz liela koka 

celma Ēriks ieraudzīja savas slēpes. 

 ,,Paskaties!” viņš priecīgi jūsmoja un 

mēģināja slēpes pacelt.  

Nekā.  Slēpes stingri 

turējās pie celma. 

 ,,Atstāj,” vectēvs teica.  

,,Šeit tām mājas.  Nabaga 

slēpēm nācās ilgu laiku tās 

meklēt.” 

 ,,Ko?” Ēriks brīnījās.  

Vectēvs izskaidroja. 

 ,,Koks, no kā slēpes 

taisītas, agrāk šeit auga liels un varens.  

Taču reiz atnāca kāds vīrs, nocirta koku, 

izgatavoja no tā slēpes un pārdeva tās tālu 

prom no šejienes.  Šis koks bija apburts, un 

tāpat arī slēpes.  Tās nevarēja norimties.  
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Vienīgais, ko tās vēlējās, bija — atkal atrast 

vecās mājas.  Mājas meklēdamas, slēpes 

izslēpojās visur.  Diezin pār cik kalniem tās 

slēpojušas savos meklējumos, līdz beidzot 

atradušas savu veco mājvietu, kuŗā tagad 

atlicis tikai celms. 

 Ēriks sāniski pavērās vectēvā.  Vectēvi 

dažreiz mēdz mazus puikas izjokot.  Taču 

vectēvs šoreiz izskatījās nopietns.  Tā 

slēpes vairs 

nekad 

neizkustējās 

no koka 

celma.  

Ļaudis runā, 

ka tās tur 

esot vēl 

šobaltdien. 

*********************** 
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A2:31 Apburtās slēpes. Materiāli skolotājiem 

Skolotāju / vecāku lapa 
  

Virsraksts: Apburtās slēpes 
Autors: Ināra Astrīda Punga 
Ilustrators: Andra Otto 
 
Līmenis 
LIX: 31 
Valodas līmenis:  A2 
Piemērotais vecums:  3.-4. klase 

 
Galvenie tēli 
Ēriks  puisis, kas atrod slēpes 
Vectēvs Ērika vectēvs 
Juris  Ērika draugs 

 
Vārdu saraksts 
Pamata vārdu krājums 
akmens rock, stone 
ezers  lake 
kalns  hill, mountain 
ledus  ice 
mežs  forest 
pavasaris spring 
sniegs  snow 
vasara  summer 
ziema  winter 
 
Paplašinātais vārdu krājums 

apburt  to bewitch 
apmuļkot to make a fool of 
atmuguriski backwards 
atsisties to knock against 
brīnīties to wonder at 
celms  stump 
dubļi  mud 
gudrot  to ponder, to think 
iecementēt to cement in 
ieraudzīt to notice, to get sight of 
izcirtums glade 
izjokot  to make a joke of 
izmēģināt to try 
izrādīties to turn out to be 
jūsmot  to be enthusiastic about 
lielīties  to brag 
ļaudis  people 
neklausīt to not listen to 
neticēt  to not believe 
nocirst  to chop down 
nodomāt to intend to  

nopietns serious 
norimties = norimt   to die down 
notikums event 
pārnest  to carry home 
pārdot  to sell 
pārsteigts surprised 
pēkšņi  suddenly 
piederēt to belong to 
pukoties to grumble 
sacīkstes race 
sadomāt to decide 
sajūsmināties to be carried away with, to be 
  enthusiastic about 
sekot  to follow 
slīdēt  to slide 
tikko  barely 
traukties/aiztraukties    to rush /to rush off 
untumains   capricious, moody 
uzvarēt  to win 
varens  mighty 
virziens direction 
žirgti  briskly 
 
Īpašie vārdi un termini 
būt ar mieru  to be willing 
būt žēl, žēlot (kaut ko, kādu)  to be sorry for 
   (something, someone) 
būt tieši laikā  to be right on time 
kas par vainu?  what’s the problem? 
koka slēpes  wooden skis 
likties šaubīgi  to seem suspicious 
nabaga slēpes  poor skis! 
nevarēja noturēties couldn’t control oneself 
paraustīt plecus to shrug one’s shoulders 
pazaudēt interesi to lose interest 
sāniski pavērties to look sideways at 
streipuļot kā mušai pa biezputru  to weave about 
   like a fly in oatmeal 
trakās slēpes!  you crazy skis! 
zaudēt līdzsvaru to lose balance 

 
Pārrunu jautājumi 
• Vai esi kādreiz slēpojis? Kur un kad? 
• Kas nepieciešams slēpošanai? 
• Kādos gadalaikos var slēpot? 
• Ko nozīmē „lielīties”? 
• Ar ko pats esi lielījies? Kāds bija rezultāts? 
• Ko nozīmē „apburts”? 

Quizlet tiešsaistes vingrinājums leksikas 
apguvei: Apburtās slēpes - leksika 

https://quizlet.com/_9bin59?x=1jqt&i=3gbmfw
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• Kas var būt apburts? 
• Kādās sacīkstēs esi piedalījies? 
• Kādas tev bija sajūtas, kad sacīkstes 

neuzvarēji? 
• Kas ir padoms? 
• Kuŗa cilvēka padomu esi uzklausījis? 
 

Nodarbības stundā 
1. Jauna vārda spēks - vispārējā nodarbība 

(Skolotājs katram skolēnam iedala 
kādu jauno vārdu (vēlams, no 
paplašinātā vārdu krājuma). Iespējams 
vienam skolēnam likt darboties arī ar 
vairāk nekā vienu vārdu.) 

 

Uzdevumi / Darba lapas 
1. Lietvārds vai darbības vārds? - 1. 

uzdevums  
Lietvārds vai darbības vārds? 1. 
tiešsaistes vingrinājums (viegls) 
Lietvārds vai darbības vārds? 

2. Kur atrodas darbības vārdi? - 2. uzdevums 
Kurš ir darbības vārds? 2-1. 
tiešsaistes vingrinājums (viegls) Atrodi 
darbības vārdu! 
1 Darbības vārds teikumā 2-2. 
tiešsaistes vingrinājums (grūts) Meklē 
darbības vārdu! 

3. Ko nozīmē? - 3. uzdevums 
Ko nozīmē lietvārds? 3. tiešsaistes 
vingrinājums (ļoti grūts) Kurš ir 
pareizais skaidrojums? 

 

Rakstu darbi  
1. Uzraksti stāstu! - 4. uzdevums 
2. Īsie stāsti - 5. uzdevums 
 

Runas vingrinājumi 
1. Saruna - 6. uzdevums 
2. Mini vārdu! - vispārējā nodarbība 
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(K) 

Lietvārds vai darbības vārds? 
 

Lasot tekstu, pirmajā slejā ieraksti lietvārdus un otrajā 
slejā – darbības vārdus! 

 
 

Lietvārds Darbības vārds 
Ēriks staigāja 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Tiešsaistes vingrinājums: 
Lietvārds vai darbības vārds? 1. tiešsaistes vingrinājums (viegls) 
Lietvārds vai darbības vārds? 

 
 
 
 
 

https://forms.gle/4cPTTEwzt1d3VCsG6
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Kur atrodas darbības vārdi? 
 

Katrā rindā atrodi vienu vai vairākus darbības 
vārdus un apvelc tos! 

 
Ēriks staigāja  sniegs  gudroja  viņam 

viņš  atsitās  bija   slēpes  laiku 

brīnījās skaistas  izgudrot  paraustīja mājās 

tieši  pārnesa  paņēma kalnu  viegli 

ātri  izmēģināja šoreiz  tikko  muša 

tagad vainu  brīnījās  citu   aizgāja 

putns noslīdēja jaunā  pirmo  žirgti 

interesi pazaudēja dubļiem  šaubīgi  vectēvu 

teica apburtas nozīmē  zināt  gan 

ilgi  neaizmirsti lielīties  draugiem Juris 

mieru slēposim sacīkstēs droša  žēl 

skriet aiztraucās mežā  jūs   virzienā 
Tiešsaistes vingrinājums: 

 Kurš ir darbības vārds? 2-1. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Atrodi 
 darbības vārdu! 

Darbības vārds teikumā 2-2. tiešsaistes vingrinājums (grūts) Meklē 
darbības vārdu! 

 
 
 
 
 

https://forms.gle/Y5aKAbpprdTBHG6s8
https://forms.gle/Y5aKAbpprdTBHG6s8
https://forms.gle/pYVvpanT2iEkaXkTA
https://forms.gle/pYVvpanT2iEkaXkTA
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Ko nozīmē? 
 

Uzraksti katra lietvārda nozīmi vai uzzīmē vārdu 
izskaidrojošu attēlu! Ja nepieciešams, izmanto 
vārdnīcu! 

 

Ēriks  ___________________________________________  

slēpes  ___________________________________________ 

pleci  ___________________________________________ 

mājas  ___________________________________________ 

kalns  ___________________________________________ 

sniegs  ___________________________________________ 
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putns  ___________________________________________ 

dubļi  ___________________________________________ 

vectēvs  ___________________________________________ 

draugs  ___________________________________________ 

mežs  ___________________________________________ 

koks ____________________________________________ 

celms ___________________________________________ 

Tiešsaistes vingrinājums: 
Ko nozīmē lietvārds? 3. tiešsaistes vingrinājums (ļoti grūts) Kurš ir 
pareizais skaidrojums? 

 

 

 

 

https://forms.gle/HmXmGzXpUjaVNXxSA
https://forms.gle/HmXmGzXpUjaVNXxSA
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Uzraksti stāstu! 
 

Uz līnijām uzraksti trīs lietvārdus, kam citam ar citu nav 
nekāda sakara!  
 

 

Lietvārdi: 1.  _____________, 2.  ______________, 3. ________________ 

Uzraksti stāstu, iesaistot uzrakstītos lietvārdus! 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Lapas otrā pusē uzzīmē stāsta ilustrāciju! 
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Īsie stāsti 
 

Pie katra dotā vārda trīs vai četros teikumos uzraksti īsu 
stāstījumu! 
 
 

streipuļot 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
untumains 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
apburts 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
sacīkstes 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Saruna 
 

Aplūko lapas apakšā esošo attēlu! Kāda varētu būt no 
stāstā aprakstītās atšķirīga saruna starp Ēriku un 
vectēvu? Ieraksti to runas burbuļos! Tad kopā ar citu 
skolēnu izlasiet savas uzrakstītās sarunas, viens – 

attēlojot Ēriku un otrs – attēlojot vectēvu! 
 

 

 

 

 

 

 



Jauna vārda spēks – Vispārējā nodarbība 

 

Prasme: sapratne, rakstīšana, lasīšana 
(K) 

Jauna vārda spēks: Jo vairāk zinu, jo gudrāks 

esmu! 

 

Uzraksti jauno vārdu! 

 

Izlasi jaunā vārda nozīmi vārdnīcā! Uzraksti 

saviem vārdiem, ko vārds nozīmē! 

 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

Uzzīmē jaunā vārda nozīmi! 

Iesaisti jauno vārdu teikumā! 

 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

Uzraksti vārdu ar pretēju nozīmi! Ja vēlies, 

uzzīmē attēlu! 



Vispārējā nodarbība – Mini vārdu 
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(K) 

Mini vārdu! 
 

Šī spēle domāta diviem vai vairāk spēlētājiem. 
 
Kas nepieciešams? 

1. Jauno vārdu saraksts. 
 
Kas jādara? 

1. Pirmais spēlētājs izvēlas, kuŗu jauno vārdu saraksta vārdu viņš liks otram 
spēlētājam uzminēt. 

2. Tad pirmais spēlētājs trīs teikumos raksturo jauno vārdu, neminot pašu 
vārdu. Piemēram, ja minamais vārds ir „govs”, varētu veidot šādus 
teikumus: 1) dzīvnieks, kas dzīvo laukos; 2) ēd zāli; 3) saka „mūū”. 

3. Ja otrs spēlētājs nevar uzminēt vārdu no šiem trim teikumiem, tad pirmais 
spēlētājs var turpināt raksturot jauno vārdu. 

4. Kad otrs spēlētājs uzminējis vārdu, tad ir viņa kārta izvēlēties vārdu, kas 
jāatmin pirmajam spēlētājam, ievērojot tos pašus noteikumus. 
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Apburtās slēpes. Tiešsaistes vingrinājumi 
 
 
 
 
 
 

 
Quizlet tiešsaistes vingrinājums leksikas apguvei: Apburtās slēpes - leksika 
 
Lietvārds vai darbības vārds? 1. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Lietvārds vai 
darbības vārds? 

 
Kurš ir darbības vārds? 2-1. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Atrodi darbības 
vārdu! 

 

Darbības vārds teikumā 2-2. tiešsaistes vingrinājums (grūts) Meklē darbības 
vārdu! 

 

Ko nozīmē lietvārds? 3. tiešsaistes vingrinājums (ļoti grūts) Kurš ir pareizais 
skaidrojums? 
 
 

https://quizlet.com/_9bin59?x=1jqt&i=3gbmfw
https://forms.gle/4cPTTEwzt1d3VCsG6
https://forms.gle/4cPTTEwzt1d3VCsG6
https://forms.gle/Y5aKAbpprdTBHG6s8
https://forms.gle/Y5aKAbpprdTBHG6s8
https://forms.gle/pYVvpanT2iEkaXkTA
https://forms.gle/pYVvpanT2iEkaXkTA
https://forms.gle/HmXmGzXpUjaVNXxSA
https://forms.gle/HmXmGzXpUjaVNXxSA
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