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Skolotāju un vecāku lapa 

 

Pamata vārdu sarakstu un nodarbību komplekti ir paredzēti skolotājiem un vecākiem, lai 

palīdzētu skolēniem iemācīties jaunus vārdus. Vārdu saraksti ir veidoti pa tematiskajām 

grupām. 

 

Komplektā ietilpst: 

• Vārdu saraksts; 

• Uzdevumi; 

• Vārdu kartītes; 

• Tiešsaites vingrinājumi; 

• ,,Quizlet” spēles vārdu apguvei un atkārtošanai. 

 

Vārdu saraksts atrodams pirmajā lapā. Tajā ir ar šiem vārdiem saistīti attēli. 

Nodarbības seko vārdu sarakstam. Skolotāja/vecāka ērtībai tās ir numurētas. Tā skolotājs vai 

vecāks var skolēnam dot konkrētas nodarbības.  

Vārdu kartītes* ir domātas izdrukāšanai uz bieza papīra abām pusēm. Drukas iestatījumi: two

-sided, flip on short edge,lai pie katra vārda atrastos attiecīgais attēls. Pirms sagriešanas 

kartītes lapas var ielaminēt, lai ilgāk kalpo.  

Tiešsaites vingrinājumi ir nodarbības darba lapu vingrinājumiem atbilstoši un papildināti 

tiešsaistes uzdevumi, kas raksturoti pēc sarežģītības pakāpes. Viegli tiešsaistes vingrinājumi ir 
tādi, kas pilnīgi atbilst darbalapas vingrinājumiem un ir vienkārši un intuitīvi izpildāmi. Grūti 
ir tādi, kas atbilst darbalapas vingrinājumiem, taču tajos jāizvēlas galotnes vai no vārdiem 

jāveido teikumi. Ļoti grūti vingrinājumi ir tie, kuros ir papildu leksika vai jāizvēlas vārdi 
pareizā locījumā. Visi vingrinājumi atbilst A1 līmenim. 

 

„Quizlet” ir programma, kuŗā var izveidot spēles vārdu apguvei un atkārtošanai. (https://

quizlet.com) 

 

 

 

 

 

*Photos used in word cards are licensed under CC BY-SA. 

https://qiuzlet.com
https://qiuzlet.com
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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1000 vārdu saraksta nodarbības «Apģērbs» tiešsaistes vingrinājumi 

 
ALA 1000 vārdu saraksta vārdu kartītes (un spēles) leksikas nostiprināšanai: Apģērbs. 1000 vārdi: Leksika 

 

Temata Apģērbs pamata vārdu saraksta vārdu kartītes (un spēles) ar tulkojumu angliski un attēliem, kas 

izmantojamas leksikas apguvei, atkārtošanai un nostiprināšanai Quizlet rīkā: 

Apģērbs. 1000 vārdi: Leksika 
 
Nodarbības Apģērbs darba lapu vingrinājumiem atbilstoši un papildināti tiešsaistes uzdevumi, kas raksturoti 

pēc sarežģītības pakāpes. Viegli tiešsaistes vingrinājumi ir tādi, kas pilnīgi atbilst darbalapas vingrinājumiem 

un ir vienkārši un intuitīvi izpildāmi. Grūti ir tādi, kas atbilst darbalapas vingrinājumiem, taču tajos jāizvēlas 

galotnes, jāzina leksika vai no vārdiem jāveido teikumi. Ļoti grūti vingrinājumi ir tie, kuros ir papildu 

leksika vai jāizvēlas vārdi pareizā locījumā. Visi vingrinājumi atbilst A1 līmenim. 

 

 
Kāds apģērba gabals tas ir? 1. tiešsaistes 
vingrinājums (viegls)  
Kas redzams attēlā? 
 
Tas vai tā? 5. tiešsaistes vingrinājums (viegls)  
Tas vai tā? 
 
Tie vai tās? 6. tiešsaistes vingrinājums (viegls)  
Tie vai tās? 
 
Vienskaitlis vai daudzskaitlis? 7. tiešsaistes 
vingrinājums (viegls)  
Vienskaitlis vai daudzskaitlis? 
 
Kas tas ir? 8. tiešsaistes vingrinājums (viegls)  
Kurš nosaukums ir pareizais? 
 
Kas tas par priekšmetu? 9. tiešsaistes 
vingrinājums (viegls)  
Kurš ir pareizais nosaukums? 
 
Kas tie par priekšmetiem? 11. tiešsaistes 
vingrinājums (viegls)  
Kurš ir pareizais nosaukums? 
 
Loki vārdu! 12. tiešsaistes vingrinājums (grūts) 
Izvēlies pareizo vārda formu teikumā! 
 
Tulko darbības vārdus! 13. tiešsaistes 
vingrinājums (grūts)  
Kā šie darbības vārdi ir latviski? 
 
Kas tas par darbības vārdu? 14. tiešsaistes 
vingrinājums (viegls)  
Kurš darbības vārds tas ir? 
Kas ko dara? 15. tiešsaistes vingrinājums (viegls) 
Kas attēlā notiek? Kas ko dara? 

 
Pareizās galotnes 16. tiešsaistes vingrinājums 
(grūts)  
Izvēlies teikumā pareizo vārda formu! 

https://quizlet.com/_9oufjx?x=1jqt&i=3gbmfw
https://quizlet.com/_9oufjx?x=1jqt&i=3gbmfw
https://forms.gle/RBVW3Qtf45aJMxjm9
https://forms.gle/28HknEmJeheYcLiF9
https://forms.gle/gsxEw4C3aBRPGmnb7
https://forms.gle/SgmNydBv9wHsNDub7
https://forms.gle/XUdZbDUwsbQ9tWxU7
https://forms.gle/gkFbT4fAUBUK8D7u7
https://forms.gle/iJq9rJ5cbcZGS2c1A
https://forms.gle/Bte2h4Cx5Gbbdnzj8
https://forms.gle/DbGSg2neZcaRdu377
https://forms.gle/qr3sf4TNVffwxM5VA
https://forms.gle/jpqKhJtnwFNc51RM6
https://forms.gle/iwdmsuXs4LDx7GPb6
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Apģērbs 

1. Savieno vārdu ar pareizo attēlu! 

 

bikses 

 

brilles 

 

cepure 

 

čība 

 

džinsi 

 

džemperis 

 

jaka 

 

 



Pamata vārdu saraksti  un nodarbības. Apģērbs. 

©2021 American Latvian Association, Inc.                              6 

2. Savieno vārdu ar pareizo attēlu! 

 

kleita 

 

krekls 

 

kurpe 

 

mētelis 

 

svārki 

 

uzvalks 

 

zābaki 

 

zeķe 

Kāds apģērba gabals tas ir? 1. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Kas redzams attēlā? 

https://forms.gle/RBVW3Qtf45aJMxjm9
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3. Vingrinies rakstīt vārdus! Raksti katru vārdu 3 reizes! 

bikses  _______________________________________________________ 

 

brilles  _______________________________________________________ 

 

cepure  ______________________________________________________ 

 

čība _________________________________________________________ 

 

džinsi _______________________________________________________ 

 

džemperis ___________________________________________________ 

 

jaka _________________________________________________________ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

4. Vingrinies rakstīt vārdus! Raksti katru vārdu 3 reizes! 

kleita _________________________________________________________ 

 

krekls _________________________________________________________ 

 

kurpe _________________________________________________________ 

 

mētelis _______________________________________________________ 

 

svārki  ________________________________________________________ 

 

uzvalks _______________________________________________________ 

 

zābaks _______________________________________________________ 
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5. Tas vai tā? Ieraksti — tas vai tā! 

T_____ ir cepure.   T_____ ir čība.    

T_____ ir zeķe.    T_____ ir džemperis. 

T_____ ir jaka.    T_____ ir kleita.    

T_____ ir krekls.   T_____ ir kurpe.    

T_____ ir ķemme.   T_____ ir lietussargs.   

T_____ ir mētelis.   T_____ ir mugursoma.   

T_____ ir pulkstenis.  T_____ ir soma.    

T_____ ir spogulis.   T_____ ir uzvalks.    

T _____ir zābaks. 

6. Tie vai tās? Ieraksti — tie vai tās! 

T_____ ir bikses.   T_____ ir brilles.  T_____ ir uzvalki. 

T_____ ir cepures.   T_____ ir čības.  T_____ ir zeķes. 

T_____ ir džemperi.  T_____ ir džinsi.  T_____ ir zābaki. 

T_____ ir jakas.   T_____ ir kleitas.    

T_____ ir krekli.   T_____ ir kurpes.    

T_____ ir ķemmes.   T_____ ir lietussargi.   

T_____ ir mēteļi.   T_____ ir mugursomas.   

T_____ ir pulksteņi.   T_____ ir somas.    

T_____ ir spoguļi.   T _____ir svārki.    

 

Tas vai tā? 5. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Tas vai tā?  

Tie vai tās? 6. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Tie vai tās? 

https://forms.gle/28HknEmJeheYcLiF9
https://forms.gle/gsxEw4C3aBRPGmnb7
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7. Vienskaitī vai daudzskaitlī? Ieraksti vārdus pareizā slejā! 

bikses brilles cepure džinsi džemperi jakas kleitas 

krekls kurpes mētelis svārki uzvalks  zābaki zeķe 

  

 

 

 
 

Vienskaitlis Daudzskaitlis 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vienskaitlis vai daudzskaitlis? 7. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Vienskaitlis vai 

daudzskaitlis? 

https://forms.gle/SgmNydBv9wHsNDub7
https://forms.gle/SgmNydBv9wHsNDub7
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8. Kuŗš nosaukums ir pareizais? Apvelc to! 

 

 

 

 

                          bikses 

                          botes 

 

                                                        čības 

                             cepure 

                                                  dilles 

                          brilles 

                    

                             čības 

                             čūska 

                          jaka 

                          jahta 

                            zābaks 

                            kurpe 

                          kleita 

                          krekls 

                            jaka 

                            uzvalks 

                          čības 

                          zābaki 

                            mētelis 

                            jaka 

                          meita 

                          kleita 

                            svārki 

                            svītra 

                          džinsi 

                          džemperis 

                            zoss 

                            zeķe 

Kas tas ir? 8. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Kurš nosaukums ir pareizais? 

https://forms.gle/XUdZbDUwsbQ9tWxU7
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9. Savieno vārdu ar pareizo attēlu! 

 

 

ķemme 

 

lietussargs 

 

mugursoma 

 

pulkstenis 

 

soma 

 

spogulis 

Kas tas par priekšmetu? 9. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Kurš ir pareizais 

nosaukums? 

https://forms.gle/gkFbT4fAUBUK8D7u7
https://forms.gle/gkFbT4fAUBUK8D7u7
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10.  Vingrinies rakstīt vārdus! Raksti katru vārdu 3 reizes! 

 

ķemme __________________________________________________________ 

 

lietussargs _______________________________________________________ 

 

mugursoma  _____________________________________________________ 

 

pulkstenis  _______________________________________________________ 

 

soma  ___________________________________________________________ 

 

spogulis _________________________________________________________ 
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11. Viens un divi. Uzraksti katru vārdu vienskaitlī vai daudzskaitlī! 

 

Vienskaitlis  Daudzskaitlis 

pulkstenis  _______________ 

_______________ spoguļi 

________________ mugursomas 

ķemme   _______________ 

lietussargs  _______________ 

_______________ somas 

 

 

 

12. Ieraksti teikumā pareizo vārdu! Ja nepieciešams, maini tam galotni! 

1. Katru rītu es sevi apskatu  ____________________ spogulis (kur?). 

2. Vai ____________________ mugursoma (kur?)  ir viss vajadzīgais? 

3. Šodien līst. Būs jāņem līdzi _______________________ lietussargs (kas?). 

4. Man ir divi ____________________ pulkstenis (kas?). Katru rītu jāizvēlas, 

kuŗu likt uz rokas. 

5. Vai tev labāk patīk zilā vai sarkanā ____________________ ķemme (kas?). 

6. Vecmammas ____________________ soma (kur?) vienmēr ir kāds 

gardums. 

pulkstenis spogulis  mugursoma  ķemme  soma 

lietussargs 

Kas tie par priekšmetiem? 11. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Kurš ir pareizais 

nosaukums?  

Loki vārdu! 12. tiešsaistes vingrinājums (grūts) Izvēlies pareizo vārda formu teikumā! 

https://forms.gle/iJq9rJ5cbcZGS2c1A
https://forms.gle/iJq9rJ5cbcZGS2c1A
https://forms.gle/Bte2h4Cx5Gbbdnzj8
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13. Katrā tabulā savieno vārdu ar tulkojumu! 

 
augt to breathe 

celties to grow 

dzimt to be born 

elpot to get up 

gulēt to listen 

ievērot to grow up 

izaugt to notice 

klausīties to sleep 

kliegt to love 

ķemmēt to wake up 

mīlēt to yell 

mosties to comb 

nogurt to grow up 

pieaugt to show 

raudāt to cry 

rādīt to become 

tired 

rāpties to see 

redzēt to talk 

runāt to say 

sacīt to crawl 

sāpēt to smell 

sēdēt to hurt 

smaržot to smile 

smaidīt to sit 

Tulko darbības vārdus! 13. tiešsaistes vingrinājums (grūts) Kā šie darbības vārdi ir 

latviski? 

https://forms.gle/DbGSg2neZcaRdu377
https://forms.gle/DbGSg2neZcaRdu377
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14.  Uzzīmē attēlu, kas izskaidro darbības vārdu! 

 
augt gulēt 

kliegt raudāt 

smaržot rāpties 

Kas tas par darbības vārdu? 14. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Kurš darbības vārds 

tas ir? 

https://forms.gle/qr3sf4TNVffwxM5VA
https://forms.gle/qr3sf4TNVffwxM5VA
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15.  Aplūko katru attēlu un izlasi jautājumu zem tā! Apvelc pareizo darbības 

vārdu katrā lodziņā! 

 

 

 

Ko puika dara? 

kliedz                    raud 

 

 

 

Ko bērns dara? 

sēž                             rāpo 

 

 

 

Ko puika dara? 

dzimst                  guļ 

 

 

 

Ko meitene dara? 

klausās                  kliedz 

 

 

 

Ko te dara? 

aug                      ķemmē 

 

 

 

Ko vīrs dara? 

ceļas                       guļ 

Kas ko dara? 15. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Kas attēlā notiek? Kas ko dara? 

https://forms.gle/jpqKhJtnwFNc51RM6
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16. Uz līnījām raksti pareizās galotnes! 

T_____ ir bikses. Es velku biks_____ katru dienu. Manām biks_____ ir 

pogas. Visām manām biks_____ ir pogas. 

 

T_____ ir cepure. Es velku cepur_____, kad spēlēju beisbolu. Tēvs liek 

cepur_____, kad iet uz darbu. Mamma nevalkā  cepur_____. Manam 

brālēnam ir trīs cepur_____. Viņš katru dienu liek citu cepur_____. 

 

T_____ ir čības. Kad valkāju čīb_____, man ir siltas kājas. Ar čīb_____ 

es varu ātri skriet. Man patīk manas čīb_____. 

 

T_____ ir džemperis. Man ir silts džemper_____. Kur es noliku savu 

džemper_____? Manam džemper_____ piedurknē ir caurums. 

 

T_____ ir kurpe. Man ir pazudusi viena kurp_____. Cik daudz 

kurpj_____ tev ir? Dažām kurp_____ ir šņores. Citām kurp_____ ir  

augsti papēži. 

 

T_____ ir mugursoma. Man ir skaista mugursom_____. Es savā mugur-

som______ lieku grāmatas. Tad mugursom_____ ir ļoti smaga. Ko tu 

liec savā mugursom_____? 

 

T_____ ir pulkstenis. Vai tev pieder pulksten_____? Kur tu vakaros liec 

savu pulkste______? Manam brālim ir divi pulksteņ_____.  

 

T_____ ir zābaki. Mani zābak_____ ir brūni un balti. Es bāžu savas 

kājas zābak_____. Abiem maniem zābak_____ ir nelieli caurumi.  

 

T_____ ir zeķe.  Manai zeķ_____ ir pazudis pāris. Kur ir strīpainā 

zeķ_____? Kreisās kājas zeķ_____ ir caurums. 

Pareizās galotnes 16. tiešsaistes vingrinājums (grūts) Izvēlies teikumā pareizo vārda 

formu! 

https://forms.gle/iwdmsuXs4LDx7GPb6
https://forms.gle/iwdmsuXs4LDx7GPb6


apģērbs
(clothing) atpūsties

(to rest)
bikses
(pants)

brilles 
(glasses)

celties 
(to wake up, to 

get up)

cepure
(hat)

čība
(slipper)

dzimt
(to be born)

dzirdēt
(to hear)



Kuŗā gadā tu 
esi dzimis?



džinsi
(jeans)

elpot
(to breathe)

garums
(length)

gulēt
(to sleep)

izaugt
(to grow up)

iet gulēt
(to go to bed)

jaka
(cardigan, 

jacket)

ievērot
(to take notice)

just
(to feel)



garums

Vai tu ievēroji, 
cik šis koks ir
gaŗš?

Es jūtu, ka 
mana jaka ir 
silta un 
mīksta.

Kārlis un Liene 
izauga ļoti gaŗi.



klausīties
(to listen)

kliegt
(to yell)

kleita
(dress)

krekls
(shirt)

kurpe
(shoe)

ķemme
(comb)

ķemmēt
(to comb)

džemperis
(sweater) lietussargs

(umbrella)





mētelis
(coat)

mīlēt
(to love)

mosties
(to awaken)

mugursoma
(backpack)

nogurt
(to become 

tired)

pieaugt
(to grow up)

pulkstenis
(watch, clock)

raudāt
(to cry)

rādīt
(to show)



Es mīlu savus 
vecākus.



rāpties
(to crawl up or 

down) 
redzēt
(to see)

runāt
(to talk)

sacīt
(to say)

sāpēt
(to hurt)

sēdēt
(to sit)

sēsties
(to sit down)

soma
(purse, bag)

smaržot
(to smell)





smiekli
(laughter)

smaidīt
(to smile)

smieties
(to laugh)

spogulis
(mirror)

svārki
(skirt)

uzvalks
(suit)

zābaks
(boot)

žakete
(jacket)

augt
(to grow)
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