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Baloni 
Daces Copeland un Elisas Freimanes teksts 

Amandas Krūmiņas ilustrācijas 

 

 Balons ir maiss. 

Šo maisu piepilda 

ar gāzi. Balonu 

pilda ar hēliju, 

ūdeņradi vai 

vienkārši ar gaisu.  Agrāk balonus 

gatavoja no 

dzīvnieka 

pūšļa. Tagad 

mazus 

balonus 

izgatavo no 

gumijas. Balonus izgatavo arī no 
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plastmasas. Lielus balonus šuj no 

auduma. 

 Balonus izmanto dažādi. Viesībās 

baloni ir dekorācija.  Dažkārt balonus 

izmanto, lai 

kaut kam 

pievērstu 

uzmanību, 

piemēram, 

kādāi 

izstādei. 

 Daži 

baloni ir ļoti lieli. Ar lieliem baloniem 

cilvēki lido pa gaisu. Tos sauc par gaisa 

baloniem. Gaisa baloni ir pildīti ar karstu 

gaisu. 
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 Balonus 

var pildīt arī 

ar ūdeni. Vai 

esi kādreiz 

piedalījies 

ūdensbalonu 

sacensībās? Cik slapjš tu kļuvi? Cik 

slapji bija citi? 

Uzzīmē ūdensbalonu kaujas! 
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A2:26 Baloni. Materiāli skolotājiem 

Skolotāju / vecāku lapa 
  

Virsraksts: Baloni 
Autori: Dace Copeland un Elisa Freimane 
Ilustrators: Amanda Krūmiņa 
 
Līmenis 
LIX: 26 
Valodas līmenis:  A2 
Piemērotais vecums:  2.-4. klase 
 

Vārdu saraksts 
Pamata vārdu krājums 
dzīvnieks animal 
gaiss  gaiss 
(iz)gatavot to make 
karsts  hot 
lidot  to fly 
slapjš/-a wet 
šūt  to sew 
ūdens  water 
 
Paplašinātais vārdu krājums 
audums cloth 
balons  balloon 
dekorācija decoration 
gumija  rubber 
hēlijs  helium 
izstāde  exhibition, show 
maiss  bag 
(pie) pildīt to fill up 
plastmasa plastic 
pūslis  bladdar 
sacensības competition 
ūdeņradis hydrogen 
viesības party 
 
Izteicieni 
pievērst uzmanību     to bring attention to 
 

Pārrunu jautājumi 
• Vai esi kādreiz saņēmis balonu? Kad? 
• Vai esi kādreiz redzējis gaisa balonu? Kur? Vai 

tas lidoja? 
• Vai tev patīk baloni? Kāpēc? 
• Vai esi kādreiz spēlējis spēles ar 

ūdensbaloniem? 

 
Nodarbības stundā 
1. Skolotājs sagādā dažāda lieluma balonus, un 

skolēni cenšas tos piepūst. Tad skolēni 
pārrunā, kuŗa lieluma un formas balonus 
vieglāk piepūst. 

 

Uzdevumi / Darba lapas 
1. Lietvārdi un īpašības vārdi - 1. uzdevums 

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

2. Atpazīsti un izmanto lietvārdus! - 2. 
uzdevums 

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

 

Rakstu darbi  
1. Gaisa baloni - 3. uzdevums 

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

2. Kurp lidosim? - 4. uzdevums 
 

Runas vingrinājumi 
1. Sarunas - vispārējā nodarbība 
 Skolēni sameklē vecos žurnālos vai 
avīzēs divu tādu cilvēku attēlus, kuŗi varētu būt 
labi gaisa balonu vadītāji. Tad rīkojas, kā 
norādīts norādījumu „Kā izmantot” 2. un 
turpmākajos punktos. 

Quizlet tiešsaistes vingrinājums leksikas apguvei: 
Baloni - leksika 

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
https://quizlet.com/_9hj2c6?x=1qqt&i=3gbmfw
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Lietvārdi un īpašības vārdi 
 

 Uzraksti katram lietvārdam raksturīgu īpašības 
vārdu! 

 

 
1. __mazs____ balons 

2. __________ maiss 

3. __________ gāze 

4. __________ gumija 

5. __________ viesības 

6. __________ dekorācijas 

7. __________ cilvēki 

8. __________ gaiss 

9. __________ ūdens 

10. __________ sacensības 

 
 

Tiešsaistes vingrinājums: 
 Lietvārdi un īpašības vārdi 1-1. tiešsaistes vingrinājums (viegls) 
 Lietvārdi un īpašības vārdi 
 

Lietvārds vai īpašības vārds? 1-2. tiešsaistes vingrinājums (viegls) 
Lietvārds vai īpašības vārds? 

 
 
 
 

https://forms.gle/LAF1q6Z9jWPAewym9
https://forms.gle/5Fe2FGz7J4pwdot5A
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Atpazīsti un izmanto lietvārdus! 
 

Lodziņā doti dažādi vārdi. Apvelc visus 
lietvārdus! Tad ar šiem lietvārdiem papildini 

tukšās vietas teikumos! 
 

 
 
 
 
 

1. _____________ tek no krāna vai no šļūtenes. 
 
2. Šorīt ārā ______________ ir ļoti auksts. 
 
3. _______________ ir viela, ko var saost. 
 
4. Kuŗš _______________ ziemā guļ ziemas miegu? 
 
5. Skriešanas _______________ notiks rīt. 
 
6. Balona _______________ ir ļoti izturīgs. 
 

dzīvnieks  gaiss  izgatavot  karsts lidot 
slapja  ūdens audums  ļoti  slapjš 
balons  piepildīt sacensības gāze  izmantot 

Tiešsaistes vingrinājums: 
Meklē lietvārdus! 2-1. tiešsaistes vingrinājums (grūts) Atrodi teikumos 
lietvārdus! 
 
Izvēlies lietvārdu! 2-2. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Izvēlies 
teikumam piemērotu lietvārdu! 

 
 
 
 

https://forms.gle/QThoUc9g2vmeYX6J9
https://forms.gle/QThoUc9g2vmeYX6J9
https://forms.gle/A8qQyzzeMvpfRYhP8
https://forms.gle/A8qQyzzeMvpfRYhP8
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Gaisa baloni  
 

 Aplūko attēlu un uzraksti vismaz piecus 

teikumus! Katrā teikumā jābūt vismaz trīs 

īpašības vārdiem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ______________________________________________________

______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________

______________________________________________________ 

3. ______________________________________________________

______________________________________________________ 

4. ______________________________________________________

______________________________________________________ 

5. ______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.visitplano.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2FBalloon-Fest-Inc-Photo.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.visitplano.com%2Fevent%2Fintouch-credit-union-plano-balloon-festival-3%2F&docid=MVksaKdwpyUcZM&tbnid=zwD7cgvGSPp2TM%3A&vet=10ahUKEwjx3O_8rMzmAhUQXc0KHdXACYAQMwizASgkMCQ..i&w=960&h=640&bih=764&biw=1238&q=hot%20air%20balloon&ved=0ahUKEwjx3O_8rMzmAhUQXc0KHdXACYAQMwizASgkMCQ&iact=mrc&uact=8
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Kurp lidosim? 
 

 Uzraksti stāstu, atbildot uz jautājumu “Kurp 
lidosim?”! 



Sarunas – Vispārējā nodarbība 
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Sarunas 
 

Kas nepieciešams? 
1. Liela, balta papīra loksne 
2. Grieznes 
3. Līme 
4. Veci žurnāli vai avīzes 
5. Zīmulis 

 
Kā izmantot? 

1. Skolēni vecos žurnālos vai avīzēs sameklē slavenību ģīmetnes un tās izgriež. 
2. Tad skolēni ģīmetnes uzlīmē uz lielās, baltās papīra loksnes. 
3. Skolēns uzzīmē runas burbuli virs katras slavenības galvas. 
4. Skolotājs var noteikt tēmu, par ko jānotiek sarunai, atkarībā no pašlaik apgūstamā 

materiāla. 
5. Rakstot runas burbuļos, skolēns veido sarunu par noteikto tēmu starp divām vai vairāk 

slavenībām. 
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Baloni. Tiešsaistes vingrinājumi 
 
 
 
 

 
Quizlet tiešsaistes vingrinājums leksikas apguvei: Baloni - leksika 
 
Lietvārdi un īpašības vārdi 1-1. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Lietvārdi un 
īpašības vārdi 

 

Lietvārds vai īpašības vārds? 1-2. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Lietvārds vai 
īpašības vārds? 

 

Meklē lietvārdus! 2-1. tiešsaistes vingrinājums (grūts) Atrodi teikumos lietvārdus! 

 

Izvēlies lietvārdu! 2-2. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Izvēlies teikumam 
piemērotu lietvārdu! 

 

https://quizlet.com/_9hj2c6?x=1qqt&i=3gbmfw
https://forms.gle/LAF1q6Z9jWPAewym9
https://forms.gle/LAF1q6Z9jWPAewym9
https://forms.gle/5Fe2FGz7J4pwdot5A
https://forms.gle/5Fe2FGz7J4pwdot5A
https://forms.gle/QThoUc9g2vmeYX6J9
https://forms.gle/A8qQyzzeMvpfRYhP8
https://forms.gle/A8qQyzzeMvpfRYhP8
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