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Ārā spīd saule. 

Ir silts un jauks 

laiks.  

 ,,Šodien 

jāmazgā 

veļa,” saka 

māte bērniem. 

Viens bērns 

vāc netīrās 

bikses un 

kreklus, otrs 

nes ziepju 

kasti. 

 Viens, divi - 

veļa tīra. Māte to iznes dārzā žāvēt. Arī 

kaimiņiene žirafe piedāvājas palīdzēt.  
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 Bērni skraida pa dārzu. Viens apgāž 

veļas grozu. Otrs netīšām iekrīt putnu 

baseinā.  

 Māte saņem bērnus aiz apkakles. 

 ,,Tādu palīgu man nevajag,” viņa 

saka.  

 Ko nu?    
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A1:23  Darba diena Materiāli skolotājiem 

Skolotāju / vecāku lapa 
  

Virsraksts: Darba diena 
Autors: Astrīda Reveliņa 
Ilustrators: Andra Otto 
 
Līmenis 
LIX: 23 
Valodas līmenis:  A1 
Piemērotais vecums:  2.-4. klase 

 
Vārdu saraksts 
Pamata vārdu krājums 
bērns  child 
bikses  pants 
dārzs  garden 
grozs  basket 
kaimiņš,-iene neighbor 
kaste  box 
krekls  shirt 
laiks  weather 
mazgāt  to wash 
māte  mother 
netīrs,-a dirty 
palīdzēt to help 
palīgs  helper 
piedāvāt to offer 
sacīt  to say 
saņemt  to grasp 
saule  sun 
silts,-a  warm 
spīdēt  to shine 
šodien  today 
tīrs, -a  clean 
ziepes  soap 
žāvēt  to dry 

 
Paplašinātais vārdu krājums 
ārs  outside 
apgāzties to tip over 
apkakle collar 
iekrist  to fall into 
jauks,-a nice 
netīšām accidentally 
nevajadzēt to not need 
putnu baseins bird bath 
skraidīt to run around 

vākt  to gather 
veļa  laundry 

  
Pārrunu jautājumi 
• Kā sauc gadalaiku, kad: a) spīd saule; b) līst 

lietus; c) snieg sniegs; vai d) krīt krusa? 
• Kā tu palīdzi savai ģimenei izmazgāt netīro 

veļu? 
• Kur tava ģimene žāvē veļu? 
• Vai tu pazīsti kādu, kas žāvē veļu ārā? 
• Kur tu liec veļu, kad tā izžuvusi? 
• Vai pie tavas mājas ir dārzs? 
• Kas aug tavā dārzā? 
• Ko nozīmē „saņemt aiz apkakles”? 
 

Nodarbības stundā 
1. Stundā attēlot stāsta sižetu (kaķu lomās). 

• Māte grib mazgāt veļu; 
• Viens vāc netīrās drēbes; 
• Otrs nes ziepju kasti; 
• Māte iznes veļu dārzā žāvēt; 
• Bērni skraida pa dārzu; 
• Veļas grozs apgāžas; 
• Bērns iekrīt putnu baseinā; 
• Māte saņem bērnus aiz apkakles. 

2. Izlasīt tekstu un tad pārrunāt, ko nozīmē “Tādu 
palīgu man nevajag!” Atbildēt uz jautājumu 
“Ko nu?” 

 

Uzdevumi / Darba lapas 
1. Lietvārdu skaitlis - 1. uzdevums 

Lietvārda skaitlis 1. tiešsaistes 
vingrinājums (viegls) Vai vārds ir 
vienskaitlī vai daudzskaitlī? 

2. Lietvārdu dzimte - 2. uzdevums 
Lietvārda dzimte 2. tiešsaistes 
vingrinājums (grūts) Vai vārds ir sieviešu 
vai vīriešu dzimtē? 

3. Alfabētiskā secība - 3. uzdevums 
4. Pareizais vārds - 4. uzdevums 

Vārds teikumā 4. tiešsaistes vingrinājums 
(ļoti grūts) Ievieto teikumā atbilstošu vārdu! 

 

Rakstu darbi  
1. Teikumi - 5. uzdevums 
2. Zīmē un raksti - vispārējā nodarbība 

 
Runas vingrinājumi 
1. Piecelies kājās un sasit plaukstas! - vispārējā 

nodarbība 

Quizlet tiešsaistes vingrinājums leksikas 
apguvei: Darba diena - leksika  

https://forms.gle/ArLWTCNuhJ3a7a6K6
https://forms.gle/ArLWTCNuhJ3a7a6K6
https://forms.gle/Z7DSaNCgNv4158R18
https://forms.gle/Z7DSaNCgNv4158R18
https://forms.gle/Tyn2AdwYT6YfNAfYA
https://quizlet.com/_9q0m8r?x=1jqt&i=3gbmfw
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Lietvārdu skaitlis 
Skolotājam / vecākam: Skolēni ieraksta tabulā dotos vārdus. 
For the teacher / parent: Students write the words in the 
appropriate column 
 

 

Vienskaitlis Daudzskaitlis 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

saule veļa  bērns bikses krekli 
ziepes kaste māte  dārzi  žirafe 
grozs putni  baseins apkakle palīgi 

Lietvārda skaitlis 1. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Vai vārds ir 
vienskaitlī vai daudzskaitlī? 
 

https://forms.gle/ArLWTCNuhJ3a7a6K6
https://forms.gle/ArLWTCNuhJ3a7a6K6
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Lietvārdu dzimte 
Skolotājam / vecākam: Skolēni ieraksta tabulā dotos vārdus. 
For the teacher / parent: Students write the words in the 
appropriate column. 
 

 

Sieviešu dzimte 
(tā _____) 

Vīriešu dzimte 
(tas _____) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

saule veļa  bērns krekls kaste 
māte  dārzs žirafe grozs putns 
baseins apkakle palīgs laiks   

Lietvārda dzimte 2. tiešsaistes vingrinājums (grūts) Vai vārds ir sieviešu vai 
vīriešu dzimtē? 
 

https://forms.gle/Z7DSaNCgNv4158R18
https://forms.gle/Z7DSaNCgNv4158R18
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Alfabēta secība 
Skolotājam / vecākam: Skolēni sakārto dotos vārdus 
alfabēta secībā. 
For the teacher / parent: Students write the words in 
alphabetical order. 
 

 
 

 
 
 
 

________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 

 
 
 

saule veļa  bērns bikses krekli 
ziepes kaste māte  dārzi  žirafe 
grozs putni  baseins apkakle palīgi 
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Pareizais vārds 
Skolotājam / vecākam: Skolēni ieraksta dotos vārdus 
pareizā teikumā. 
For the teacher / parent: Students write the words in the 
correct sentence. 
 

 
 

 
 
 
 
1.  Mazais _____________ dzēra ūdeni. 
      Zēns vai meitene. 
 
2.  Šodien spīd silta ____________________________. 
            Liela, dzeltena bumba pie debesīm. 
 
3.  Es uzvilku savas īsās ________________________. 
      Drēbes, ko velk kājās. 
 
4.  Pastā pienāca _________________________ ar grāmatām. 
    No brūna kartona gatavots priekšmets. 
 
5.  Mūsu zvēru dārzā dzīvo divas ________________________. 
       Dzīvnieki ar ļoti gaŗu kaklu. 
 
6.  Lielos kokos ir sasēdušies _____________________________. 
       Spalvaini dzīvnieki, kas lido. 
 
7.  Man ir trīs _________________________ ar īsām piedurknēm. 
   Drēbes, ko velk auguma augšdaļā. 
 

silts  bērns bikses krekli 
ziepes žirafes kaste mazgāt 
putni  saule  
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8.  Es gribu iet vannā. Kur ir ______________________________? 
      Kad tās saslapina, rodas burbuļi. 
 
9.  Viņš grib __________________ savus matus. 
  Padarīt tīrus (parasti ar ūdeni). 
 
10. Ārā ir _____________________________. 
   Nav auksts. 

Vārds teikumā 4. tiešsaistes vingrinājums (ļoti grūts) Ievieto teikumā atbilstošu 
vārdu! 
 

https://forms.gle/Tyn2AdwYT6YfNAfYA
https://forms.gle/Tyn2AdwYT6YfNAfYA
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Teikumi 
Skolotājam / vecākam: Skolēni uzraksta teikumus, iesaistot 
dotos vārdus. 
For the teacher / parent: Students write a sentance for each 
word. 
 

 
 

 
bikses _______________________________________________ 
 
māte _______________________________________________ 
 
netīrs _______________________________________________ 
 
palīgs _______________________________________________ 
 
saule _______________________________________________ 
 
ziepes _______________________________________________ 
 
baseins _______________________________________________ 
 
krekls _______________________________________________ 
 
šodien _______________________________________________ 
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Zīmē un raksti! 
 

Šo nodarbību var izmantot saistībā ar konkrētu lasāmo tekstu vai arī kā 
atsevišķu nodarbību. 
 

1. Ar filčiem (flomāsteriem) vai krāsu krītiņiem skolēns 
uzzīmē darba lapā kādu zīmējumu. 
 

2. Pēc tam skolēns uzraksta par savu zīmējumu stāstu. Skolotājs stāsta tekstā 
lielāku uzmanību pievērš saturam, nevis gramatikai. 
 

3. Skolēni, kas vēl neprot labi rakstīt, vairāk piestrādā pie zīmējuma. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 
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Piecelies kājās un sasit plaukstas! 
 

Šo spēli spēlē visa klase. 
 
Kas nepieciešams? 

1. Lasāmais teksts. 
 
Kas jādara? 

1. Pirms sākt spēli, vienojas, kurš būs tas vārds, kas skolēniem jāsaklausa 
lasītajā tekstā un kāda darbība veicama, kad vārds izskan. 

2. Skolotājs (vai kāds skolēns) lasa tekstu, un (pārējie) skolēni klausās un 
izpilda norunāto darbību, kad izdzird atskanam zināmo vārdu. 

3. Piemēram, izdzirdot konkrēto vārdu, skolēni pieceļas un sasit plaukstas. 
4. Kad darbība izpildīta, skolēni apsēžas un turpina klausīties tekstu, veicot 

norunāto darbību arī turpmāk, atskanot vārdam. 
5. Spēle turpinās, līdz viss teksts izlasīts. 

 
Papildu idejas 

1. Spēli var spēlēt komandās. 
a. Tādā gadījumā skolēni, kas neizpilda norunāto darbību pareizā laikā, 

atstāj komandu līdz teksta beigām. 
b. Uzvar tā komanda, kuŗai palicis vairāk dalībnieku, kad teksts izlasīts. 

2. Skolēniem var likt izpildīt kādu darbību ne tikai, atskanot kādam vārdam, 
bet arī dzirdot konkrētu vārdšķiru, vārdu ar noteiktu zilbju skaitu, lietvārdu 
dzimti u.c.  Pirmajās reizēs teksts jālasa lēnāk, lai skolēni var ieklausīties 
uzmanīgāk. 

3. Var vienoties par kādu citu darbību, kas veicama pieceļoties, piemēram, 
māšana, griešanās u.c. 
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Darba diena. Tiešsaistes uzdevumi 

   
Quizlet tiešsaistes vingrinājums leksikas apguvei: Darba diena - 
leksika 
 
Lietvārda skaitlis 1. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Vai vārds ir 
vienskaitlī vai daudzskaitlī? 
 

Lietvārda dzimte 2. tiešsaistes vingrinājums (grūts) Vai vārds ir sieviešu vai vīriešu 
dzimtē? 
 
Vārds teikumā 4. tiešsaistes vingrinājums (ļoti grūts) Ievieto teikumā atbilstošu vārdu! 
 

https://quizlet.com/_9q0m8r?x=1jqt&i=3gbmfw
https://quizlet.com/_9q0m8r?x=1jqt&i=3gbmfw
https://forms.gle/ArLWTCNuhJ3a7a6K6
https://forms.gle/ArLWTCNuhJ3a7a6K6
https://forms.gle/Z7DSaNCgNv4158R18
https://forms.gle/Z7DSaNCgNv4158R18
https://forms.gle/Tyn2AdwYT6YfNAfYA
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