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Cāļa kājas 
Ernas Taubes teksts 

Lindas Treijas ilustrācijas  

 

“Man ir ļoti īsas kājas,” 

bēdājās cālis. “Ja man 

būtu tik gaŗas kā stārķim, 

es būtu laimīgs.” 

 

“Nē, stārķa kājas man 

nepiestāv. Tās cālim par 

gaŗām.” 

 

“Ja man būtu kājas ar 

pleznām kā pīlei, tad 

gan es būtu laimīgs.” 

“Nē, kājas ar pleznām 

man neder.  
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Man pat nepatīk peldēt. 

Varbūt man patiktu 

daudz kāju kā 

simtkājim?” 

 

“Nē! Simt 

kāju cālim 

izskatās ļoti jocīgi. Es gribu 

cilvēka kājas.” 

 

“Nē, nē, nē! Cilvēka kājas 

arī man nepatīk.  

 

 

 

Es patiesībā gribu 

paturēt pats savas īsās 

cāļa kājas. 
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A2:25  Cāļa kājas. Materiāli skolotājiem 

Skolotāju / vecāku lapa 
  

Virsraksts: Cāļa kājas 
Autors: Erna Taube 
Ilustrators: Linda Treija 
 
Līmenis 
LIX: 25 
Valodas līmenis:  A2 
Piemērotais vecums:  3.-4. klase 
 
Vārdu saraksts 
Pamata vārdu krājums 
cālis  chick 
gaŗš  long 
īss  short 
kājas  feet 
laimīgs/-a happy 
peldēt  to swim 
pīle  duck 
 

Paplašinātais vārdu krājums 
bēdāties to worry 
cilvēks  person 
jocīgs  funny; odd 
nederēt  not suitable 
nepatīk  to not like 
nepiestāvēt not becoming 
patiesība in reality 
paturēt  to keep 
plezna  webbed feet 
simtkājis centipede 
stārķis  stork 

Pārrunu jautājumi 
• Kāpēc dzīvniekiem un kukaiņiem vajag kājas?  
• Kāpēc visiem dzīvniekiem un kukaiņiem nav 

vienādas kājas?  
• Vai vienas kājas ir labākas par citām kājām? 

 
Nodarbības stundā 
1. Skolotājs sagādā dažādus materiālus (piem., āra 

durvju paklāju, mīkstu spilvenu, mākslīgu zvēra 
ādu), ko skolēni aptausta ar basām kājām. 

Pārrunā, kādas ir sajūtas, staigājot pa 
atšķirīgajām tekstūrām. 

2. Pretstati - 7. uzdevums 

 
Uzdevumi / Darba lapas 
1. Kam pieder šīs kājas? - 1. uzdevums 

Kam pieder kājas? 1. tiešsaistes 
vingrinājums (viegls) Kam šīs kājas? 

2. Pareizie vārdi - 3. uzdevums 
Izvēlies pareizo vārdu! 3. tiešsaistes 
vingrinājums (viegls) Ievieto teikumā 
pareizo vārdu! 

3. Viens vai divi? - 5. uzdevums 
Vienskaitlis un daudzskaitlis? 5. 
tiešsaistes vingrinājums (viegls) Vai vārds ir 
vienskaitlī vai daudzskaitlī? 

4. Tas vai tā? - 6. uzdevums 
Tas vai tā? 6. tiešsaistes vingrinājums 
(viegls) Tas vai tā? Izvēlies pareizo! 

 

Rakstu darbi  
1. Cik vārdu? - 2. uzdevums 
2. Kādas kājas? - 4. uzdevums 
 

Runas vingrinājumi 
1. Mērkaķis - Vispārējā nodarbība 

Quizlet tiešsaistes vingrinājums leksikas apguvei: 
Cāļa kājas - leksika  

https://forms.gle/1W1g8Hjmdj56kkXd6
https://forms.gle/Gwdv2kgy9XG6XxrK9
https://forms.gle/Gwdv2kgy9XG6XxrK9
https://forms.gle/UHbCNGdnLd6JzAZa7
https://forms.gle/UHbCNGdnLd6JzAZa7
https://forms.gle/a2PsQvmQTAsREhPh9
https://quizlet.com/_9itt9m?x=1jqt&i=3gbmfw
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Kam pieder šīs kājas? 
 
Savieno vārdu ar pareizo attēlu! 
 

 

 

cālis 

 

stārķis 

 

pīle 

 

simtkājis 

 

cilvēks 

Tiešsaistes vingrinājums: 
Kam pieder kājas? 1. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Kam šīs kājas? 

 

 

 

 

https://forms.gle/1W1g8Hjmdj56kkXd6


A2:25 Cāļa kājas. 2. uzdevums 

 
 

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

Cik vārdu? 
 
Uzraksti, cik daudz vārdu vien vari izdomāt, 
kas sākas ar katru no dotajiem burtiem! 
 

 

c ________________ 

ā ________________ 

l _________________ 

i _________________ 

s_________________ 
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Pareizie vārdi 
 

Lasot stāstu, ieraksti tukšajās vietās pareizo 
vārdu! 
 

1. “Man ir ļoti _________ kājas,“ bēdājās cālis. 
 

2. Ja man būtu tik gaŗas kā _________, es būtu 
laimīgs. 
 

3. Ja man būtu kājas ar _________ kā pīlei, tad gan 
es būtu laimīgs. 
 

4. Man pat nepatīk _________. 
 

5. Simt kāju cālim izskatās ļoti _________. 
 

6. Es gribu _________ kājas. 
 

7. Es patiesībā gribu paturēt pats savas īsās 
_________ kājas. 

Tiešsaistes vingrinājums: 
Izvēlies pareizo vārdu! 3. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Ievieto 
teikumā pareizo vārdu! 

 

 

 

https://forms.gle/Gwdv2kgy9XG6XxrK9
https://forms.gle/Gwdv2kgy9XG6XxrK9
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Kādas kājas? 
 

Uzzīmē cālim, kādas kājas vēlies, un uzraksti 
par to stāstiņu! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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Viens vai divi? 
 

Uzraksti vārdus vienskaitlī vai daudzskaitlī! 
 

 

Vienskaitlis    Daudzskaitlis 

cālis     __________ 

__________    kājas 

stārķis     __________ 

plezna     __________ 

__________    pīles 

simtkājis    __________ 

__________    cilvēki 

 

 

Tiešsaistes vingrinājums: 

Vienskaitlis un daudzskaitlis? 5. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Vai 

vārds ir vienskaitlī vai daudzskaitlī? 

 

 

 

 

https://forms.gle/UHbCNGdnLd6JzAZa7
https://forms.gle/UHbCNGdnLd6JzAZa7
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Tas vai tā? 
 

Ieraksti dotos vārdus pareizajā slejā! 
 

 

 

 

 

Vīriešu dzimte (tas)   Sieviešu dzimte (tā) 

_____________    _____________ 

_____________    _____________ 

_____________    _____________ 

_____________    _____________ 

_____________    _____________ 

_____________    _____________ 

_____________    _____________ 

 

pīle   cālis  stārķis  cilvēks plezna 
simtkājis   kāja  

Tiešsaistes vingrinājums: 
Tas vai tā? 6. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Tas vai tā? Izvēlies 
pareizo! 

 

 

 

 

https://forms.gle/a2PsQvmQTAsREhPh9
https://forms.gle/a2PsQvmQTAsREhPh9
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(K) 

Pretstati 
 

 
 

Kas nepieciešams? 

1. Pēdu formas darba lapa; 
2. krāsu krīti vai filči (flomāsteri); 
3. grieznes. 

 

Kas jādara? 

1. Skolotājs katram skolēnam nosauc pretstatu pāri, ko skolēns 
ilustrēs, piem., nakts/diena, īss/gaŗš, skaists/neglīts, liels/mazs, 
priecīgs/bēdīgs utt. 

2. Skolēns uzraksta vienu vārdu no pāra uz vienas pēdas,  otru  – 
uz otras pēdas. 

3. Tad skolēns ilustrē pretstatus. 
4. Četrstūrī darba lapas apakšā skolēns uzraksta savu vārdu. 
5. Skolēni izgriež pēdas pāri pa punktoti raustīto līniju (          ) 

un pieliek ilustrētās pēdas pie sienas. 



 



Vispārējā nodarbība - Mērkaķis 
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“Mērkaķis” 

Šo spēli spēlē komandās. 
 
Kas nepieciešams? 

1. Lasāmais teksts. 
 
Kas jādara? 

1. Sadala skolēnus divās vai vairāk komandās. 
2. Izdomā, kuŗa komanda būs pirmā. 
3. Komandas pirmais dalībnieks sāk lasīt tekstu. Skolotājs pēkšņi pārtrauc 

lasītāju, saucot “Mērkaķis!” Skolēns pārtrauc lasīšanu, un no tās pašas vietas 
tekstā to turpina otrās komandas pirmais dalībnieks. Tekstu lasa uz priekšu, 
komandu lasītājiem mainoties pēc šā principa. 

4. Lai mazliet samulsinātu spēlētājus, skolotājs šad un tad pasaka kādu citu 
vārdu, piemēram, “Žurka!” 
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Cāļa kājas. Tiešsaistes uzdevumi 
     

 
 
 

 
Quizlet tiešsaistes vingrinājums leksikas apguvei: Cāļa kājas - leksika 
 
Kam pieder kājas? 1. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Kam šīs kājas? 

Izvēlies pareizo vārdu! 3. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Ievieto teikumā pareizo 
vārdu! 

Vienskaitlis un daudzskaitlis? 5. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Vai vārds ir 
vienskaitlī vai daudzskaitlī? 

Tas vai tā? 6. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Tas vai tā? Izvēlies pareizo! 

 

https://quizlet.com/_9itt9m?x=1jqt&i=3gbmfw
https://forms.gle/1W1g8Hjmdj56kkXd6
https://forms.gle/Gwdv2kgy9XG6XxrK9
https://forms.gle/Gwdv2kgy9XG6XxrK9
https://forms.gle/UHbCNGdnLd6JzAZa7
https://forms.gle/UHbCNGdnLd6JzAZa7
https://forms.gle/a2PsQvmQTAsREhPh9
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