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A1:22 

Danco, lāci! 
Astras Reveliņas teksts 

Amandas Krūmiņas ilustrācijas 
 

 

Bērniem šovakar ir lieli prieki. Ciemos 

ir ķekatas. 

 

Ķekatas lēkā. Kas 

par traci! 

 

Arī lācis grib 

dancot: šurpu 

turpu riņķī 

griežas, rūc un 

kūleni met. 
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A1:22 

Dzērvei gaŗš kakls, tā 

bēg un slēpjas istabas 

kaktos. Arī daži bērni 

slēpjas istabas kaktos. 

 

Tad nokrīt maskas, un 

nu visi redz: lācis, gaŗā sieva, kaza, 

dzērve un visi citi 

ir tikai radi un 

draugi. 

 

Ķekatas gardi 

paēd un iet tālāk. 

Arī citās mājās dzīvo 

bērni, kam patīk 

ķekatas. 
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A1:22 Danco, lāci! Materiāli skolotājiem 

Skolotāju / vecāku lapa 
  

Virsraksts: Danco, lāci! 
Autors: Astra Reveliņa 
Ilustrators: Amanda Krūmiņa 
 
Līmenis 
LIX: 22 
Valodas līmenis: A1 
Piemērotais vecums: 2.-3. klase 
 
Materiālos atrodami divi B1 līmeņa stāsti par šo 
pašu tēmu ,,Leonora un Dagmāra iet ķekatās” un 
“Ķekatas”. Tos var lasīt skolēni, kam ir labākas 
valodas zināšanas. 
 

Vārdu saraksts 
Pamata vārdu krājums 

bēgt  to flee, to run away 
bērns  child 
dancot  to dance 
draugs  friend 
griezties to turn, to rotate 
istaba  room 
kaza  goat 
lācis  bear 
(no)krist to fall off 
radi  relatives 
slēpties to hide 
 
Paplašinātais vārdu krājums 

kakls  neck 
kakts  corner 
ķekatas people in Halloween costumes 
lēkāt  to jump around 
maska  mask 
prieks  joy 
šovakar tonight 
tracis  commotion 
 
Īpašie vārdi un frāzes 
dzērve  ,,ķekatas” character of a common  
  crane 
gardi paēst to eat delicious food 
gaŗā sieva ,,ķekatas” character of a tall woman  
iet ciemos to go visit someone 
iet tālāk to go further, to go to another place 
mest kūleni to do a somersault 

Pārrunu jautājumi 
• Vai esi kādreiz gājis ķekatās? 
• Kur tu ej ķekatās? 
• Kāda bija tava maska? 
• Kādas maskas tev patīk vislabāk? 
• Vai esi kādreiz piedzīvojis latviskas ķekatas? 
• Kā latviskās ķekatas atšķiras no Helovīniem? 
 

Nodarbības stundā 
1. Skolēni izgatavo dažādas dzīvnieku maskas un 

tad tēlo ķekatu gājienu no mājas uz māju. Idejas 
masku gatavošanai meklējiet šeit: https://
www.firstpalette.com/craft/printable-animal-
masks.html 

 

Uzdevumi / Darba lapas 
1. Meklēsim zilbes! - 1. uzdevums 

Cik zilbju? 1. tiešsaistes vingrinājums 
(viegls) Cik vārdā ir zilbju? 

2. Darbības vārdi - 4. uzdevums 
Darbības vārdi 4. tiešsaistes vingrinājums 
(grūts) Kas tas par darbības vārdu? 

 

Rakstu darbs  
1. Ieraksti vārdus! - 2. uzdevums 

Pareizais vārds 2. tiešsaistes vingrinājums 
(grūts) Izvēlies pareizo vārdu teikumā! 

2. Cik vārdu? - 3. uzdevums 
 

Runas vingrinājums 
1. Vārdu krājuma nodarbība - vispārējā nodarbība 
 

Rotaļas 
1. Rotaļa Danco, lāci! 
 Dejas apraksts atrodams šī materiāla 
pielikumā un šeit: 
https://www.lspa.lv/files/research/2018/
LAT-
VIESU_TAUTAS_TRADICIONALAS_ROTALA
S_ML_2018.pdf 
 
 
 
 

Quizlet tiešsaistes vingrinājums leksikas apguvei: 
Danco, lāci - leksika 

https://www.firstpalette.com/craft/printable-animal-masks.html
https://www.firstpalette.com/craft/printable-animal-masks.html
https://www.firstpalette.com/craft/printable-animal-masks.html
https://forms.gle/WgxJuzsipK4Ze92U6
https://forms.gle/MUs49MXK1SRxeNsy6
https://forms.gle/brU3QuMUxxp4smou6
https://www.lspa.lv/files/research/2018/LATVIESU_TAUTAS_TRADICIONALAS_ROTALAS_ML_2018.pdf
https://www.lspa.lv/files/research/2018/LATVIESU_TAUTAS_TRADICIONALAS_ROTALAS_ML_2018.pdf
https://www.lspa.lv/files/research/2018/LATVIESU_TAUTAS_TRADICIONALAS_ROTALAS_ML_2018.pdf
https://www.lspa.lv/files/research/2018/LATVIESU_TAUTAS_TRADICIONALAS_ROTALAS_ML_2018.pdf
https://quizlet.com/_9kxe3g?x=1qqt&i=3gbmfw
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Tiešsaistes vingrinājums: 
Cik zilbju? 1. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Cik vārdā ir zilbju? 

 

Meklēsim zilbes! 
Skolotājam / vecākam: Skolēni no teksta izraksta tabulā 
vienas, divu un trīs zilbju vārdus. 
For the teacher / parent: Using the story, students identify 
and write one, two and three syllable words in the correct 
column. 

 

Vienzilbīgi vārdi Divzilbīgi vārdi Trīszilbīgi vārdi 
ir bērniem šovakar 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Cik šinī stāstā ir četrzilbīgu vārdu? _____ 
Cik šinī stāstā ir pieczilbīgu vārdu? _____ 
 

https://forms.gle/WgxJuzsipK4Ze92U6
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Ieraksti vārdus!  
Skolotājam / vecākam: Skolēns lasa stāstu un ieraksta 
teikumos pareizos vārdus. 
For the teacher / parent: The student reads the story and 
writes the correct words in the sentences. 
 

 
 
1. Bērniem __________ ir lieli prieki. 
 
2. Ciemos ir __________. 
 
3. Kas par __________! 
 
4. Arī __________ grib dancot. 
 
5. __________ gaŗš kakls. 
 
6. Arī daži __________ slēpjas istabas __________. 
 
7. Tad nokrīt __________. 
 
8. Visi gardi __________ un iet __________. 
 
9. Arī citās __________ dzīvo __________, kam patīk 
__________. 
 

Tiešsaistes vingrinājums: 
Pareizais vārds 2. tiešsaistes vingrinājums (grūts) Izvēlies pareizo 
vārdu teikumā! 

 

https://forms.gle/brU3QuMUxxp4smou6
https://forms.gle/brU3QuMUxxp4smou6


A1:22 Danco, lāci! 3. uzdevums 

 
 

©American Latvian Assocation, Inc.                                                                                          Prasme: rakstīšana 
(K) 

 
 

Cik vārdu?  
Skolotājam / vecākam: Cik vārdu skolēns var izdomāt ar 
katru no dotajiem burtiem? 
For the teacher / parent: How many words can the student 
think of using the letters given? 

 

ķ________________________ 

e________________________ 

k________________________ 

a________________________ 

t_________________________ 

a ________________________ 

s ________________________ 
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Tiešsaistes vingrinājums:  
Darbības vārdi 4. tiešsaistes vingrinājums (grūts) Kas tas par darbības 
vārdu? 

 

Darbības vārdi 
 

Skolotājam / vecākam: Skolēns lasa darbības vārdus un 
frāzes un uzzīmē attēlu, kas tos ilustrē. 
For the teacher / parent: The student reads the verbs and 

phrases and draws a picture to illustrate their meaning. 
 

lēkāt 

 
 
 
 
 
 
 

dancot 

 
 
 
 
 
 
 

mest kūleni 

 
 
 
 
 
 
 

slēpties 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://forms.gle/MUs49MXK1SRxeNsy6
https://forms.gle/MUs49MXK1SRxeNsy6
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Vārdu krājuma nodarbība 
 

Izveidojiet jauno, apgūstamo vārdu kartītes, mudinot skolēnus veidot pašiem savas, kas palīdzētu 
viņiem iemācīties jaunos vārdus un sniegtu gandarījumu par vārdu krājuma paplašināšanas 
progresu. 
 
Kas nepieciešams? 

1. Indeksa kartītes 
2. Zīmulis 
3. Filči (flomāsteri) 

 
Kā lietot? 

1. Skolēni uzraksta pamata vai paplašinātā vārdu saraksta vārdu uz indeksa kartītes. 
2. Kartītes otrā pusē skolēni paskaidro vārda nozīmi (vai iztulko angliski, pieraksta 

vārdšķiru, uzzīmē attēlu utt.) 
3. Kartītes saliek īpašā kastītē vai aploksnē un noliek tur, kur tās skolēniem viegli 

pieejamas. 
4. Skolotājs dažkārt izmanto kartītes jauno vārdu atkārtošanai. 
5. Skolēni ar kartīšu palīdzību var pārbaudīt cits cita zināšanas. 
6. Skolēni var izmantot 4-5 jaunos vārdus, lai uzrakstītu stāstu. 

 



©American Latvian Association, Inc. 
 

Latviešu tautas tradicionālās rotaļas. I. Dravinieces rotaļas apraksts 

DANCO, LĀCI! 

Vārdus un melodiju var atrast šeit: https://www.youtube.com/watch?v=veSn6yrQnUI 
 

Nostājas pa četri krustiski, apmēram četru soļu attālumā cits no cita. Dziedot: Danco lāci, danco 
lāci – visi mīņājas uz vietas, pārnesot svaru no vienas kājas uz otru. Dziedot: Saimeniece 
aizmaksās – katrs apgriežas ap savu asi. Tad to visu atkārto. Dziedot: Sviesta cibu, maizes kanci 
– viens pretī stāvošo pāris uzsvērti sasit plaukstas, ar palēciena soļiem lec viens otram pretī, 
apgriežas elkoņos un atgriežas savās vietās; uz: Divi sieki dālderīš’ – to pašu dara otrs pāris.  

Vārdi:  

1. pants. Danco lāci, danco lāci, Saimeniece aizmaksās: Sviesta cibu, maizes kanci, Divi sieki 
dālderīš’.  

2. pants. Danco lāci, danco lāci, Saimeniece aizmaksās: Par to vienu dancojumu Vācelīti 
medutiņ’.  

3. pants. Danco lāci, danco lāci, Saimeniece aizmaksās: Piena cibu kabatā, Maizes kanci 
padusē. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=veSn6yrQnUI
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Danco, lāci! Tiešsaistes vingrinājumi 
 
 
 
 
 

Quizlet tiešsaistes vingrinājums leksikas apguvei: Danco, lāci - leksika 
 
Cik zilbju? 1. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Cik vārdā ir zilbju? 

Pareizais vārds 2. tiešsaistes vingrinājums (grūts) Izvēlies pareizo vārdu 
teikumā! 

Darbības vārdi 4. tiešsaistes vingrinājums (grūts) Kas tas par darbības 
vārdu? 

 
 
 

 
 
 

https://quizlet.com/_9kxe3g?x=1qqt&i=3gbmfw
https://forms.gle/WgxJuzsipK4Ze92U6
https://forms.gle/brU3QuMUxxp4smou6
https://forms.gle/brU3QuMUxxp4smou6
https://forms.gle/MUs49MXK1SRxeNsy6
https://forms.gle/MUs49MXK1SRxeNsy6
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