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A1:21 

Baibiņas dzimšanas diena 
L. Zariņas stāsts 

Andras Otto ilustrācijas 
 

 Dzimšanas dienas ir jaukas dienas. 

Šodien ir Baibiņas dzimšanas diena. 

Baibiņa dabūja ļoti lielu dāvanu. Tā bija 

tik liela, ka to 

nevarēja ietīt papīrā. 

Tai pat nevarēja 

apsiet krāsainu lentu. 

Taču Baibiņai dāvana 

tik un tā patika. 

 Baibiņai ļoti patīk 

jaunais zirdziņš. 

Baibiņa dzīvo lauku 

mājās,—pilsētā zirgu 

nevarētu turēt. Brālis 

Andris nāk palīgā 

zirdziņu apkopt. Vienā 

spainī ir ūdens, otrā—
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auzas. Zirgiem garšo auzas un arī siens. 

Bet pašlaik zirdziņš plūc un ēd zāli. 

 Baibiņa gudro, kā zirdziņu nosaukt. To 

varētu nosaukt par Pēteri vai par Sīmani. 

Bet tie ir cilvēku vārdi. Baibiņa nosauc 

savu zirgu par Brūnīti. 

 ,,Nāc, Brūnīti, nāc,” viņa sniedz 

zirdziņam oranžu burkānu. 
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 Pēcpusdienā atnāk ciemiņi. Baibiņa 

uzliek Brūnītim seglus. Visi dabūs jāt,—

vispirms pa aploku un tad līdz lielajam 

kalnam. Andris, kas jau māk labi jāt, jās 

līdzi pats ar savu zirgu. Pa to laiku 

māmiņa dārzā uzklās galdu. Būs desu 

maizītes, limonāde un kliņģeris! 

 Dzimšanas dienas ir jaukas dienas! 
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A1:21 Baibiņas dzimšanas diena. Materiāli skolotājiem 

Skolotāju / vecāku lapa 
  

Virsraksts: Baibiņas dzimšanas diena 
Autors: L. Zariņa 
Ilustrators: Andra Otto 
 
Līmenis 
LIX: 21 
Valodas līmenis: A1 
Piemērotais vecums: 3.-4. klase 
 

Vārdu saraksts 
Pamata vārdu krājums 
atnākt   to arrive 
burkāns  carrot 
cilvēks   person 
dabūt   to get 
dārzs   garden 
dzimšanas diena birthday 
garšot   to taste; to like the taste of 
lauku mājas  house in the country 
liels/-a   big 
nosaukt  to name 
oranžs/-a  orange 
papīrs   paper 
patikt   to like 
pēcpusdiena  afternoon 
pilsēta   city 
sniegt   to offer, to hand 
šodien   today 
uzlikt   to put on, to place 
ūdens   water 
vārds   name 
zāle   grass 
zirgs, zirdziņš  horse, dim. of horse 
 
Paplašinātais vārdu krājums 
aploks   enclosure 
apsiet   to tie (round) 
auzas   oats 
ciemiņš  guest 
dāvana   gift 
desa   sausage 
gudrot   to think, to speculate, to  
      ponder 
ietīt   to wrap up 
jauks   nice 
jāt   to ride (a horse) 
kliņģeris  Latvian sweet bread 
krāsains/-a  colorful 
lenta   ribbon 

limonāde  lemonade 
plūkt   to pick 
segli   saddle 
siens   hay 
spainis   bucket 
uzklāt   to set (the table) 

 
 
 

Pārrunu jautājumi 
• Kad ir tava dzimšanas diena? 
• Kuŗā gadā tu esi dzimis? 
• Kā tu parasti svini savu dzimšanas dienu? 
• Ko tu ēd savā dzimšanas dienā? 
• Kādas dāvanas tu saņēmi savā pēdējā 

dzimšanas dienā? 
• Ko tu dāvini citiem? Paša gatavotas vai pirktas 

dāvanas? 
 

Nodarbības stundā 
1. Skolēni  izgatavo dzimšanas dienas apsveikumu 

kartītes pēc izvēles: kādam draugam, mammai, 
tētim, vecmāmiņai vai vectētiņam. 

2. Skolēni noskaidro, kā dažādās valodās apsveikt 
dzimšanas dienā. 

 

Uzdevumi / Darba lapas 
1. Skolēni darba lapā ieraksta savu draugu, 

ģimenes locekļu u.c. dzimšanas dienas - 1. 
uzdevums 

2. Meklēsim zilbes! - 2. uzdevums 
Zilbju skaits 2-1. tiešsaistes vingrinājums 
(viegls) Cik vārdā zilbju? 

3. Skolēni tekstā ar vienas krāsas zīmuli pasvītro 
lietvārdus, ar citas krāsas zīmuli — darbības 
vārdus. 

 

Rakstu darbi 
1. Mana mīļākā dzimšanas dienas dāvana - 3. 

uzdevums 
Lietvārds vai darbības vārds? 3-1. 
tiešsaistes vingrinājums (viegls) Lietvārds 
vai darbības vārds? 
Meklē darbības vārdu! 3-2. tiešsaistes 
vingrinājums (viegls) Atrodi teikumā 
darbības vārdu! 

1. Lasi un iegaumē! - 4. uzdevums 
 

Runas vingrinājums 
1. Intervija ar stāsta tēlu - vispārējā nodarbība 

Quizlet tiešsaistes vingrinājums leksikas 
apguvei: Baibiņas dzimšanas diena - leksika 

https://forms.gle/mgfkHRbQEoXtWPnB6
https://forms.gle/FQ1V5Wi9G7gU18HH8
https://forms.gle/FQ1V5Wi9G7gU18HH8
https://forms.gle/8wHb2J3b78YwwXyPA
https://forms.gle/8wHb2J3b78YwwXyPA
https://quizlet.com/_9bir9o?x=1jqt&i=3gbmfw
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janvāris 
__  _____ 
__  _____ 
__  _____ 
__  _____ 
__  _____ 

februāris 
__  _____ 
__  _____ 
__  _____ 
__  _____ 
__  _____ 

 

marts 
__  _____ 
__  _____ 
__  _____ 
__  _____ 
__  _____ 

 

aprīlis 
__  _____ 
__  _____ 
__  _____ 
__  _____ 
__  _____ 

 

maijs 
__  _____ 
__  _____ 
__  _____ 
__  _____ 
__  _____ 

 

jūnijs 
__  _____ 
__  _____ 
__  _____ 
__  _____ 
__  _____ 

 
jūlijs 

__  _____ 
__  _____ 
__  _____ 
__  _____ 
__  _____ 

 

augusts 
__  _____ 
__  _____ 
__  _____ 
__  _____ 
__  _____ 

 

septembris 
__  _____ 
__  _____ 
__  _____ 
__  _____ 
__  _____ 

 

oktobris 
__  _____ 
__  _____ 
__  _____ 
__  _____ 
__  _____ 

 

novembris 
__  _____ 
__  _____ 
__  _____ 
__  _____ 
__  _____ 

 

decembris 
__  _____ 
__  _____ 
__  _____ 
__  _____ 
__  _____ 

 
 



A1:20 Baibiņas dzimšanas diena. 2. uzdevums 

 
 

©American Latvian Assocoiation, Inc.                                                                    Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

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 dienas Baibiņas 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Cik četrzilbīgus vārdus atradi? _____ 
 
Cik pieczilbīgus vārdus atradi? _____ 
 

Tiešsaistes vingrinājums: 
Zilbju skaits 2-1. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Cik vārdā zilbju? 

 
 
 

https://forms.gle/mgfkHRbQEoXtWPnB6
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Mana mīļākā dzimšanas dienas 

dāvana 
Skolotājam / vecākam: Skolēns uzzīmē savu mīļāko 

dzimšanas dienas dāvanu un uzraksta par to vienu vai 

divus teikumus. Skolēns, kurš nevar uzrakstīt teikumus, tos pasaka skolotājam, 

kas tos pieraksta. 

For the teacher / parent: The student draws a picture of their favorite birthday 

present and writes one to two sentences about the present. Or, the student can 

dictate the sentences to the teacher / parent, who writes them down. 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Tiešsaistes vingrinājums: 

Lietvārds vai darbības vārds? 3-1. tiešsaistes vingrinājums (viegls) 

Lietvārds vai darbības vārds? 

Meklē darbības vārdu! 3-2. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Atrodi 

teikumā darbības vārdu! 

 

 

 

 

https://forms.gle/FQ1V5Wi9G7gU18HH8
https://forms.gle/8wHb2J3b78YwwXyPA
https://forms.gle/8wHb2J3b78YwwXyPA
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Lasi un iegaumē! 
Skolotājam / vecākam: Skolēni izmanto tekstu un atbild uz 
jautājumiem vai izpilda uzdevumus. 
For the teacher / parent: Using the story, students answer 
the following questions. 

 
Stāsta virsraksts ir _____________________________________. 
 
Kas stāstā galvenokārt notiek? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Uzraksti, ko tu atceries no stāsta! 

1. ____________________________________________________ 
2. ____________________________________________________ 

 
Uzzīmē, kas notika stāsta sākumā, vidū un beigās! 

Sākums Vidus Beigas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



Vispārējā nodarbība – Intervija ar stāsta tēlu 
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Intervija ar stāsta tēlu 
 

Šī ir nodarbība neierobežotam skolēnu skaitam. 
 
Kas nepieciešams? 

1. Lasāmais teksts; 
2. papīrs un zīmulis. 

 
Kas jādara? 

1. Skolēns izvēlas tēlu no lasītā teksta. 
2. Skolēns iztēlojas, ka ir televīzijas žurnālists un uzraksta dažus tēlam 

uzdodamus jautājumus. Skolēnam jāatceras, ka skatītāji grib dzirdēt kaut ko 
interesantu! 

3. Cits skolēns būs izvēlētais tēls, kam jāsagatavojas atbildēt uz jautājumiem. 
4. Skolēni nāk klases priekšā pa pāriem (tēls un intervētājs) un notēlo interviju. 
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Baibiņas dzimšanas diena. Tiešsaistes uzdevumi 
     

 
 
 
 
 
Quizlet tiešsaistes vingrinājums leksikas apguvei: Baibiņas dzimšanas diena - 
leksika 
 
Zilbju skaits 2-1. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Cik vārdā zilbju? 

 
Lietvārds vai darbības vārds? 3-1. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Lietvārds 
vai darbības vārds? 

 
Meklē darbības vārdu! 3-2. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Atrodi teikumā 
darbības vārdu! 

 
 

https://quizlet.com/_9bir9o?x=1jqt&i=3gbmfw
https://quizlet.com/_9bir9o?x=1jqt&i=3gbmfw
https://forms.gle/mgfkHRbQEoXtWPnB6
https://forms.gle/FQ1V5Wi9G7gU18HH8
https://forms.gle/FQ1V5Wi9G7gU18HH8
https://forms.gle/8wHb2J3b78YwwXyPA
https://forms.gle/8wHb2J3b78YwwXyPA
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