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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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1. vingrinājums (viegls)    10. vingrinājums (viegls)   

Saliec secībā!      Saliec kalendārā! 

 
2. vingrinājums (viegls)    11. vingrinājums (viegls) 

Saliec laika secībā!     Kas notiek? 

 
3. vingrinājums (grūts)    12. vingrinājums (grūts) 

Veido dienu nosaukumus!    Kas kad ir ciemos? 

 
5. vingrinājums (grūts)    13. vingrinājums (viegls) 

Kuras dienas ir...?     Dienas plāns 

 
6. vingrinājums (viegls)    14. vingrinājums (viegls) 

Tulko laika jēdzienus!     Kad ko dara? 

 
7. vingrinājums (viegls)    16. vingrinājums (ļoti grūts) 

Sakārto secīgi!      Cikos? 
 
8. vingrinājums (viegls)    17. vingrinājums (grūts) 

Tulko!       Cik ir pulkstenis? 
 
9. vingrinājums (grūts) 

Kāda diena kalendārā? 

 

 
 

1000 vārdu saraksta nodarbības «Dienas» tiešsaistes vingrinājumi 

 
ALA 1000 vārdu saraksta vārdu kartītes (un spēles) leksikas nostiprināšanai: 

https://quizlet.com/_9bitlk?x=1jqt&i=3gbmfw 

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

izmantojamas leksikas apguvei, atkārtošanai un nostiprināšanai Quizlet rīkā: 

https://quizlet.com/_9c7p20?x=1qqt&i=3gbmfw 

 
Nodarbības Dienas 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. 

https://forms.gle/1dBrk8TCe8i3DjsZ9
https://forms.gle/QBrLaViQVQEpPEiY9
https://forms.gle/corg3uAHRRHYWLuW8
https://forms.gle/R2dMCJYwqvxV3Nxo7
https://forms.gle/LP4gSQ2CYr8k7iER6
https://forms.gle/xo2NC9CszTgDyguLA
https://forms.gle/wJpEX4bUdGWKTvoWA
https://forms.gle/3FyFWqErkgnHA7Au7
https://forms.gle/mTJVZGsW5n5zFFLX9
https://forms.gle/a3Fq9KBMJEGyp8iU9
https://forms.gle/bJs33VA2teEitrCt8
https://forms.gle/z3htChTDGGkHD1eDA
https://forms.gle/eqo96s5BK1LkmaFq5
https://forms.gle/axnBrWzdLbhNo3dt6
https://forms.gle/c8MYLrsvht47KYwh7
https://quizlet.com/_9bitlk?x=1jqt&i=3gbmfw
https://quizlet.com/_9c7p20?x=1qqt&i=3gbmfw
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Dienas un nedēļa 

 

1. Saliec secībā – no īsākā uz garāko! 
 
 

diena     1.  _______________ 

sekunde    2.  _______________ 

stunda    3.  _______________ 

minūte    4.  _______________ 

nedēļa    5.  _______________ 

 

 
 

2. Saliec laika secībā – no agrākā uz vēlāko! 

 

nakts    1.  _______________ 

pēcpusdiena   2.  _______________ 

rīts     3.  _______________ 

vakars    4.  _______________ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiešsaistes vingrinājums: 1. vingrinājums (viegls) Saliec secībā!  

Tiešsaistes vingrinājums: 2. vingrinājums (viegls) Saliec laika secībā! 

https://forms.gle/1dBrk8TCe8i3DjsZ9
https://forms.gle/corg3uAHRRHYWLuW8
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3. Vingrinies rakstīt nedēļas dienas! 

 

1. diena = ______________________________ 

2. diena =  ______________________________ 

3. diena =  ______________________________ 

4. diena =  ______________________________ 

5. diena =  ______________________________ 

6. diena = ______________________________ 

svētā diena = ______________________________ 

 

 

 

4. Vingrinies rakstīt nedēļas dienas! Katru dienu raksti 3 reizes! 
 

pirmdiena ________________________________________________________ 

otrdiena __________________________________________________________ 

trešdiena _________________________________________________________ 

ceturtdiena _______________________________________________________ 

piektdiena _______________________________________________________ 

sestdiena ________________________________________________________ 

svētdiena ________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Tiešsaistes vingrinājums: 3. vingrinājums (grūts) Veido dienu nosaukumus! 

https://forms.gle/LP4gSQ2CYr8k7iER6
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5. Ieraksti nedēļas dienas! 
 

Kuras dienas ir: 

 

darba dienas? __________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

nedēļas nogales dienas? ________________________________________ 

 

skolas dienas? __________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

latviešu skolas dienas? __________________________________________ 

 

brīvas dienas?  ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiešsaistes vingrinājums: 5. vingrinājums (grūts) Kuras dienas ir...? 

https://forms.gle/wJpEX4bUdGWKTvoWA
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6. Tulko! 

 

Savieto vārdu ar atbilstošo tulkojumu angļu valodā! 

 

agri    immediately 

bieži   early 

tūlīt    later 

vēlu    often 

vēlāk   late 

 

 
 

 

7. Ieraksti vārdus secībā — no pagātnes uz nākotni! 

 

rīt    1.  _______________ 

parīt   2.  _______________ 

šodien   3.  _______________ 

vakar   4.  _______________ 

aizvakar   5.  _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiešsaistes vingrinājums: 6. vingrinājums (viegls) Tulko laika jēdzienus!  

Tiešsaistes vingrinājums: 7. vingrinājums (viegls) Sakārto secīgi!  

https://forms.gle/mTJVZGsW5n5zFFLX9
https://forms.gle/bJs33VA2teEitrCt8
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8. Tulko! 
 
 

Savieno vārdu ar atbilstošo tulkojumu angļu valodā! 
 

rīt   day after tomorrow 

parīt  today   

šodien  day before yesterday 

vakar  tomorrow 

aizvakar  yesterday 

 

 

 

9. Saliec kalendārā!  

Dots kalendārs.  Ieraksti pareizos vārdus pareizajās dienās, atbildot 

uz jautājumiem! 

 

Šodien ir piektdiena. 

Kāda diena būs rīt?  Ieraksti kalendārā vārdu “rīt”! 

Kāda diena bija aizvakar?  Ieraksti kalendārā vārdu “aizvakar”! 

Kāda diena būs parīt?  Ieraksti kalendārā vārdu “parīt”! 

Kāda diena bija vakar?  Ieraksti kalendārā vārdu “vakar”! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020. g. jūlijs 

svētdiena pirmdiena otrdiena trešdiena ceturtdiena piektdiena sestdiena 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

Tiešsaistes vingrinājums: 8. vingrinājums (viegls) Tulko! 

Tiešsaistes vingrinājums: 9. vingrinājums (grūts) Kāda diena kalendārā? 

https://forms.gle/eqo96s5BK1LkmaFq5
https://forms.gle/c8MYLrsvht47KYwh7
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2020. g. jūlijs 

svētdiena pirmdiena otrdiena trešdiena ceturtdiena piektdiena sestdiena 

   1 2 3 4 

 

 

5 6 7 8 9 10 11 

 

 

 
10. Saliec kalendārā!  

Dots kalendārs.  Ieraksti notikumus attiecīgajās kalendāra dienās! 

 

Otrdienā ir sporta nodarbības. 

Sestdienā ir latviešu skola. 

Piektdienā ir mūzikas stunda. 

Svētdiena ir brīva diena. 

Trešdienā braucam uz restorānu. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiešsaistes vingrinājums: 10. vingrinājums (viegls) Saliec kalendārā! 

https://forms.gle/QBrLaViQVQEpPEiY9
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11. Saliec kalendārā!  

Dots kalendārs. Ieraksti notikumus attiecīgajās kalendāra dienās! 

 

Svētdienā braucam pie vecmammas. 

Ceturtdienā braucam uz pilsētu. 

Otrdienā braucam uz veikalu. 

Piektdienā braucam uz muzeju. 

Pirmdienā braucam pie ārsta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020. g. jūlijs 

svētdiena pirmdiena otrdiena trešdiena ceturtdiena piektdiena sestdiena 

   1 2 3 4 

 

 

5 6 7 8 9 10 11 

 

 

Tiešsaistes vingrinājums: 11. vingrinājums (viegls) Kas notiek? 

https://forms.gle/R2dMCJYwqvxV3Nxo7
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12. Katru dienu būs ciemiņi. 

Dots kalendārs.  Ieraksti, kas būs ciemos attiecīgajās kalendāra 

dienās! 

 

Šodien ir sestdiena. 

Šodien ciemos būs Kārlis. 

Rīt ciemos būs Marks. 

Parīt ciemos būs Laila. 

Vakar ciemos bija Pauls. 

Aizvakar ciemos bija Ilze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2020. g. jūlijs 

svētdiena pirmdiena otrdiena trešdiena ceturtdiena piektdiena sestdiena 

   1 2 3 4 

 

5 6 7 8 9 10 11 

 

Tiešsaistes vingrinājums: 12. vingrinājums (grūts) Kas kad ir ciemos? 

https://forms.gle/xo2NC9CszTgDyguLA


Pamata vārdu saraksti  un nodarbības. Dienas. 

©2021 American Latvian Association, Inc.                              13 

13. Kad kas notiek? 

Dots dienas plāns. Ieraksti, kad kas notiek! 

 

No rīta es ceļos. 

Vakarā es veicu mājās darbus. 

Pēcpusdienā es spēlēju basketbolu. 

Naktī es guļu. 

 
 

14. Kad ko dara? 

Dots dienas plāns. Ieraksti, kad ko dara! 

 

Naktī dzer ūdeni. 

Pēcpusdienā dzer tēju. 

No rīta ēd brokastis. 

Vakarā ēd vakariņas. 

Rīts Pēcpusdiena Vakars  Nakts 

    

Rīts Pēcpusdiena Vakars  Nakts 
    

Tiešsaistes vingrinājums: 13. vingrinājums (viegls) Dienas plāns 

Tiešsaistes vingrinājums: 14. vingrinājums (viegls) Kad ko dara? 

https://forms.gle/3FyFWqErkgnHA7Au7
https://forms.gle/a3Fq9KBMJEGyp8iU9
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15. Saplāno dienu! 

 

Izdomā, kas notiek no rīta, pēcpusdienā, vakarā un naktī!  Ieraksti 

attiecīgajās slejās! 

 

ceļas    guļ   iet skolā   

sporto    zīmē  sapņo 

cep pankūkas  ēd   ir mājās 

 

 

 
 

 

No rīta Pēcpusdienā Vakarā  Naktī 
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16. Cikos? 

Ieraksti dienas plānā, cikos ko dara vai kas notiek! 

 

Deviņos vakarā iet gulēt.  Astoņos no rīta sākas skola. 

Sešos vakarā ēd vakariņas.  Četros pēcpusdienā beidzas skola. 

Astoņos vakarā skatās televīziju.   Vienos pēcpusdienā ēd pusdienas. 

Septiņos no rīta ceļas. 

 

 
Pulksten Ko dara? Kas notiek? 

7:00  

8:00  

9:00  

10:00  

11:00  

12:00  

1:00  

2:00  

3:00  

4:00  

5:00  

6:00  

7:00  

8:00  

9:00  

Tiešsaistes vingrinājums: 16. vingrinājums (ļoti grūts) Cikos? 

Tiešsaistes vingrinājums: 17. vingrinājums (grūts) Cik ir pulkstenis? 

https://forms.gle/z3htChTDGGkHD1eDA
https://forms.gle/axnBrWzdLbhNo3dt6


agri
(early)

bieži
(often)

ceturtdiena
(Thursday)

cikos
(what time?)

diena
(day)

ikdiena
(every day)

kalendārs
(calendar)

laiks
(time)

minūte
(minute)



svētdiena

pirm
diena

otrdiena

trešdiena

CETU
RD

IEN
A

piektdiena

sestdiena

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

Cik bieži tu
brokastīs ēd 
pankūkas?

Mums jāceļas 
agri, jo 
jābrauc uz 
skolu.

Ikdienā rītos es 
ēdu pārslas. 

Cikos tu būsi 
pie manis?

Es būšu 
saģērbusies 
pēc minūtes.

Laiks ir ātri 
paskrējis.



nakts
(night)

nedēļa
(week)

nedēļas 
nogale

(weekend)

otrdiena
(Tuesday)

pirmdiena
(Monday)

pēcpusdiena
(afternoon)

rīt
(tomorrow)

piektdiena
(Friday)

rīts
(morning)



svētdiena

pirm
diena

O
TRD

IEN
A

trešdiena

ceturtdiena

piektdiena

sestdiena

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

svētdiena

pirm
diena

otrdiena

trešdiena

ceturtdiena

PIEKTD
IEN

A

sestdiena

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

svētdiena

PIRM
D

IEN
A

otrdiena

trešdiena

ceturtdiena

piektdiena

sestdiena

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

Ko tu darīsi 
šajā nedēļas 
nogalē?

Es bieži runāju 
ar saviem 
draugiem.

Kas šodien 
par dienu?

Rīt ir 
Lieldienas.



sestdiena
(Saturday)

stunda
(hour)

svētdiena
(Sunday)

šodien
(today)

trešdiena
(Wednesday)

tūlīt
(right away)

vakar
(yesterday) vakars

(evening)
vēlāk
(later)



svētdiena

pirm
diena

otrdiena

trešdiena

ceturtdiena

piektdiena

SESTD
IEN

A

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

SVĒTD
IEN

A

pirm
diena

otrdiena

trešdiena

ceturtdiena

piektdiena

sestdiena

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

svētdiena

pirm
diena

otrdiena

TREŠD
IEN

A

ceturtdiena

piektdiena

sestdiena
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

Pulkstenis 
nozvana 
katru stundu.

Es tūlīt nākšu! Šodien ir silta 
diena.

Es tev (to) 
vēlāk
izstāstīšu.

Vakar bija ļoti 
lietains.
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