
Pamata vārdu saraksti  un nodarbības. Ķermenis. 

©2021 American Latvian Association, Inc.                              1 

acs 

atpūsties 

augt 

auss 

āda 

bārda 

celties 

deguns 

delna 

dzimt 

dzirdēt 

ēst 

elpa 

elpot 

galva 

garums 

garša 

garšot 

gulēt 

iet gulēt 

ievērot 

izaugt 

īkšķis 

just 

kāja 

kakls 

kauls 

klausīties 

klepus 

kliegt 

ķemmēt 

ķermenis 

lūpa 

mati 

miegs 

mirt 

mīlēt 

mosties 

mugura 

mute 

nogurt 

pēda 

pieaugt 

piere 

pirksts 

plauksta 

plecs 

prāts 

raudāt 

rādīt 

rāpties 

redzēt 

roka 

runāt 

sacīt 

sāpes 

sāpēt 

seja 

sēdēt 

sēsties 

sirds 

skaļš, -a  

slimnīca 

slims, -a 

smaids 

smaidīt 

smaržot 

smiekli 

smieties 

spogulis 

temperatūra 

ūsas 

vaigs 

vēders 

zods 

zobs 

 

Pamata vārdu saraksti un  

nodarbības 

Ķermenis  



Pamata vārdu saraksti  un nodarbības. Ķermenis. 

©2021 American Latvian Association, Inc.                              2 



Pamata vārdu saraksti  un nodarbības. Ķermenis. 

©2021 American Latvian Association, Inc.                              3 

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 ēr tībai 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 vingr inājumiem 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 vingr inājumi 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) 

 

 

https://qiuzlet.com
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1000 vārdu saraksta nodarbības «Ķermenis» tiešsaistes vingrinājumi  
 
ALA 1000 vārdu saraksta vārdu kartītes (un spēles) leksikas nostiprināšanai:  
1000 vārdi. Leksika 
 
Temata Ķermenis pamata vārdu saraksta vārdu kartītes (un spēles) ar tulkojumu 
angliski un attēliem, kas izmantojamas leksikas apguvei, atkārtošanai un 
nostiprināšanai Quizlet rīkā:  
1000 vārdi. Ķermenis: Leksika 
 
Nodarbības Ķermenis 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. 

 
 
Pārējie tiešsaistes vingrinājumi 
 
Kas tas ir? 1. tiešsaistes vingr inājums (viegls) Kas redzams attēlā? 
 
Kas te redzams? 2. tiešsaistes vingr inājums (viegls) Kas tas ir? 
 
Kurš darbības vārds iederas? 13. tiešsaistes vingr inājums (grūts) Ievieto 
teikumā pareizo darbības vārdu! 
 
Kurš lietvārds iederas? 14. tiešsaistes vingr inājums (viegls) Ievieto teikumā 
pareizo lietvārdu! 
 
Kura ķermeņa daļa tā ir? 15. tiešsaistes vingr inājums (viegls) Izvēlies 
pareizo vārdu! 
 
Atbildi uz jautājumu! 16. tiešsaistes vingr inājums (grūts) Kas šeit redzams? 
 
Kas ko var darīt? 17. tiešsaistes vingr inājums (grūts) Atzīmē pareizās 
atbildes! 
 
Loki darbības vārdus! 18. tiešsaistes vingr inājums (ļoti grūts) Izvēlies 
pareizo vārdformu teikumā! 

https://quizlet.com/_9bitlk?x=1jqt&i=3gbmfw
https://quizlet.com/_9t9l9s?x=1qqt&i=3gbmfw
https://forms.gle/Ld6WuqdwtAwtnbDSA
https://forms.gle/TqGs7SJEg4iPaboX7
https://forms.gle/LCDq7CvUbq5B1NSL8
https://forms.gle/LCDq7CvUbq5B1NSL8
https://forms.gle/i8vtFrNreSsJPtqd8
https://forms.gle/i8vtFrNreSsJPtqd8
https://forms.gle/v2jHJoAxwru1hDn39
https://forms.gle/v2jHJoAxwru1hDn39
https://forms.gle/Vwmrx8HVH5gnXr9n6
https://forms.gle/zQ1W3HywGbovLq3DA
https://forms.gle/zQ1W3HywGbovLq3DA
https://forms.gle/sFhPtdidGu2rwZJeA
https://forms.gle/sFhPtdidGu2rwZJeA
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Ķermenis 

1.  Savieno vārdu ar pareizo attēlu! 

 

acs 

 

auss 

 

āda 

 

bārda 

 

deguns 

 

delna 

 

 

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

https://forms.gle/Ld6WuqdwtAwtnbDSA
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2.  Savieno vārdu ar pareizo attēlu! 

 

galva 

 

īkšķis 

 

kāja 

 

kakls 

 

kauls 

 

ķermenis 

 

Kas te redzams? 2. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Kas tas ir?  

https://forms.gle/TqGs7SJEg4iPaboX7
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3.  Savieno vārdu ar pareizo attēlu! 

 

lūpas 

 

mati 

 

mugura 

 

mute 

 

pēda 

 

piere 
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4.  Savieno vārdu ar pareizo attēlu! 

 

pirksts 

 

plauksta 

 

plecs 

 

roka 

 

seja 

 

sirds 
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5.  Savieno vārdu ar pareizo attēlu! 

 

smaids 

 

ūsas 

 

vaigs 

 

zods 

 

zobs 
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6. Vingrinies rakstīt vārdus! Raksti katru vārdu 3 reizes! 

 

acs  _____________________________________________________ 

auss  ____________________________________________________ 

āda  ____________________________________________________ 

bārda  __________________________________________________ 

deguns  _________________________________________________ 

delna  __________________________________________________ 

 

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

 

galva  __________________________________________________ 

īkšķis  ___________________________________________________ 

kāja  ____________________________________________________ 

kakls  ___________________________________________________ 

kauls  ___________________________________________________ 

ķermenis  _______________________________________________ 
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8. Vingrinies rakstīt vārdus! Raksti katru vārdu 3 reizes! 

 

lūpa  ____________________________________________________ 

mati  ____________________________________________________ 

mugura  _________________________________________________ 

mute  ___________________________________________________ 

pēda  ___________________________________________________ 

piere  ___________________________________________________ 

 

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

pirksts  __________________________________________________ 

plauksta  ________________________________________________ 

plecs  ___________________________________________________ 

roka  ____________________________________________________ 

seja  ____________________________________________________ 

sirds  ____________________________________________________ 
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10. Vingrinies rakstīt vārdus! Raksti katru vārdu 3 reizes! 

 

smaids  _________________________________________________ 

ūsas  ____________________________________________________ 

vaigs  ___________________________________________________ 

zods  ____________________________________________________ 

zobs  ____________________________________________________ 

 

11. Uzraksti šos vārdus alfabēta secībā! 

zods  ķermenis  acs  roka  piere pirksts 

galva ūsas   sirds  bārda īkšķis zobs 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
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12. Uzraksti ķermeņa daļu nosaukumus! 

acs  auss  deguns  īkšķis kāja  pēda 

kakls mati  mute  plecs pirksts roka 

delna vēders  

Mēģini pierakstīt arī šos nosaukumus pareizās vietās: kājas pirksti 

krūtis celis  elkonis   rokas locītava     potīte    naba 
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13. Raksti uz līnijām pareizos darbības vārdus! 

1. Man gribas ___ēst____________! 

2. Viņam patīk _______________ par maniem jokiem. 

3. Iesim _______________ zem lielā koka! 

4. Man nepatīk _______________ sešos no rīta. 

5. Kādu mūziku tev patīk ______________? 

6. Skrienot augšā pa stāvu kalnu, ir grūti __________. 

7. Koncerta laikā nav pieklājīgi _______________. 

8. Nāk pusnakts, ir laiks ____________________. 

ēst   iet gulēt  klepot  celties elpot 

atpūsties    klausīties  smieties 

Kurš darbības vārds iederas? 13. tiešsaistes vingrinājums (grūts) Ievieto 

teikumā pareizo darbības vārdu! 

https://forms.gle/LCDq7CvUbq5B1NSL8
https://forms.gle/LCDq7CvUbq5B1NSL8
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14. Ievieto lietvārdus teikumos! 

1. Mana ___sirds____________ lēkā aiz prieka un drīz izlēks 

no krūtīm! 

2. Žirafei ir gaŗš _______________. 

3. Bērnam ir apaļa un smaidīga ______________. 

4. Zaķim ______________ pārsprāga. 

5. Vai tavam tēvam ir melna vai brūna _______________? 

6. Manas kreisās rokas ________________ ir sapampis. 

7. Man mugurā iekoda ods. Tagad man ļoti niez 

_______________. 

8. Pētu savu roku. Kur atrodas _______________ un kur 

atrodas ________________? 

9. Mammai no lielā trokšņa sāp _______________. 

10. Vai tu zini, kuŗš ______________ ir Lielais Indriķis? 

11.   Kārlim ir lauzta _______________. 

 

bārda delna kakls galva īkšķis kāja  

lūpa  mugura pirksts plauksta seja  sirds 

Kurš lietvārds iederas? 14. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Ievieto 

teikumā pareizo lietvārdu! 

https://forms.gle/i8vtFrNreSsJPtqd8
https://forms.gle/i8vtFrNreSsJPtqd8
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15. Apvelc pareizo vārdu! 

1. Ar to var redzēt. 

 deguns  plecs  acs   ūsas 

2. Ar to var dzirdēt. 

 seja   auss   bārda  galva 

3. Sejas vidū atrodas _______________. 

 deguns  kāja   piere  plauksta 

4. _______________ aug zem deguna. 

 īkšķis  ūsas   vaigs  zods 

5. Ar to var kost. 

 pirksts  auss   acs   zobs 

6. Vakar nesu smagu somu, tādēļ man šorīt sāp __________. 

 piere  plecs  kakls  vaigs 

7. Mana _______________ pukst ļoti skaļi. 

 sirds   mute  ķermenis  kauls 

8. Man tās ir divas. 

 mutes  kājas  galvas  sirdis 

9. Kājas apakšējā daļa ir _______________. 

 ūsas   rokas  acis   pēda 

Kura ķermeņa daļa tā ir? 15. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Izvēlies 

https://forms.gle/v2jHJoAxwru1hDn39
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16. Aplūko katru attēlu un tad atbildi uz jautājumu! Raksti pilnu 

teikumu! 

 

 1. Vai tas ir deguns? 

  Nē, tā ir auss. 

 

 2. Vai tā ir acs? 

  ____________________________________ 

 

 3. Vai tā ir roka? 

 __________________________________ 

 

 

 4. Vai tas ir kājas pirksts? 

 __________________________________ 

 

 5. Vai tas ir zods? 

 _________________________________ 

 

 

 

Atbildi uz jautājumu! 16. tiešsaistes vingrinājums (grūts) Kas šeit 

redzams? 

https://forms.gle/Vwmrx8HVH5gnXr9n6
https://forms.gle/Vwmrx8HVH5gnXr9n6
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17. Kas ko dara? Katram ķermeņa daļas nosaukumam pieraksti 

divus vai trīs dotos darbības vārdus! Katru darbības vārdu var iz-

mantot vairākas reizes. 

 

 

 

atpūsties  augt  celties dzirdēt garšot iet gulēt 

ievērot  izaugt just  klausīties    kliegt ķemmēt 

mirt   mīlēt  saost  nogurt pieaugt raudāt 

rādīt   redzēt runāt  sacīt  sāpēt sēdēt 

smaidīt  smaržot smieties 

acs 

redzēt 

ievērot 

 

auss deguns īkšķis 

kāja kakls ķermenis lūpas 

mute pirksts roka sirds 

Kas ko var darīt? 17. tiešsaistes vingrinājums (grūts) Atzīmē pareizās 

atbildes! 

https://forms.gle/zQ1W3HywGbovLq3DA
https://forms.gle/zQ1W3HywGbovLq3DA
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 18. Ievieto teikumos darbības vārdus pareizajās formās! 

1. Pēc gaŗās pastaigas es gribu ___atpūsties____________. 

2. Mani mati ir ļoti gaŗi, tie tik _______________ un 

_________________. 

3. Labāk ir ________________ nevis _________________. 

4. Kādā valodā tu _______________? 

5. Ir vēls. Man jāiet _______________. 

6. Zvanīja modinātājpulkstenis, tagad ir laiks 

________________. 

7. Es tevi _______________. 

8. Vai tu ______________ troksni? 

9.   Vai tev _______________ galva? 

10.  Viņš _______________ skaistu putnu, kas  __________ 

kokā. 

11.  Ceriņi zied un ļoti labi _______________. 

dzirdēt smieties atpūsties augt  runāt  celties augt 

raudāt sēdēt gulēt  sāpēt mīlēt  redzēt smaržot 

Loki darbības vārdus! 18. tiešsaistes vingrinājums (ļoti grūts) Izvēlies 

pareizo vārdformu teikumā! 

https://forms.gle/sFhPtdidGu2rwZJeA
https://forms.gle/sFhPtdidGu2rwZJeA
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19. Veido darbības vārdus ar un bez priedēkļa ne-!  

 

 
bez priedēkļa ar priedēkli ne- 

augt neaugt 

celties  

elpot  

 negaršot 

gulēt  

 neievērot 

 neizaugt 

just  

klausīties  

 nekliegt 

ķemmēt  

 nemīlēt 

nogurt  

 nemosties 

pieaugt  

raudāt  

rādīt  

 nerāpties 

redzēt  

runāt  
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Veido darbības vārdus ar un bez priedēkļa ne-!  - turpinājums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.Ievieto teikumos darbības vārdus pareizajās formās!  

21. Atceries par priedēkli ne-! 

1. Man ļoti nāca smiekli, bet mamma teica, lai 

__nesmejos______________ (smieties). 

2. Atkritumi parasti labi _______________(smaržot). 

3. Šis sols ir netīrs. Labāk _______________ (sēdēt) uz tā. 

4. Pušums ir sadzijis. Tas vairs _______________ (sāpēt). 

5. Bumba aizripoja. Es _______________ (redzēt), kur tā ir. 

6. Man prieks, ka es ar katru dienu pieaugu, taču 

mamma grib, lai es _______________ (pieaugt). 

7.  Vai tu šorīt paskatījies spogulī? Šķiet, ka šodien 

_______________(ķemmēt) savus matus! 

bez priedēkļa ar priedēkli ne- 

 sacīt 

 sāpēt 

sēdēt  

sēsties  

 nesmaidīt 

smaržot  

 nesmieties 



Pamata vārdu saraksti  un nodarbības. Ķermenis. 

©2021 American Latvian Association, Inc.                              22 

 

8. Šonakt svinam Jāņus! Bērni  _______________ (gulēt) visu 

nakti. 

9. Klausies! Tu nemaz _______________ (dzirdēt), ko es tev 

saku! 

10. Rītu ir sestdiena. Es  _______________ (celties) tik agri kā 

 parasti. 



acs
(eye) atpūsties

(to rest)
augt

(to grow)

auss 
(ear)

āda 
(skin)

bārda
(beard)

celties 
(to get up, 

arise)

deguns
(nose)

dzirdēt
(to hear)





garums
(height or 

length)
dzimt

(to be born)
džemperis

(sweater)

ēst
(to eat)

galva
(head)

elpa
(breath)

delna
(palm of your 

hand)

elpot
(to breathe)

garša
(taste)



garums

Kuŗas 
konfektes 
garša tev patīk 
vislabāk?

Es piedzimu
19. jūnijā.



garšot
(to taste)

gulēt
(to sleep)

iet gulēt
(to go to 

bed)

ievērot
(to notice)

izaugt
(to grow up; 
to grow out 

of)

ķemme
(comb)

ķemmēt
(to comb)

īkšķis
(thumb) just

(to feel)



Vasarā es 
izaugu desmit
centimetrus!

Es ievēroju, 
ka tu esi 
priecīgs.

Es jūtos labi, 
kad esmu
kopā ar
ģimeni.



kāja
(leg, foot)

kakls
(throat)

klausīties
(to listen)

klepus
(cough)

kliegt
(to yell)

ķermenis
(body)

lūpa
(lip)

mati
(hair)

miegs
(sleep)



Man nāk 
miegs!

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Whooping_Cough_(8744519854).jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


mirt
(to die) 

mīlēt
(to love)

mosties
(to awaken)

mugura
(back)

mute
(mouth)

nogurt
(to tire)

pēda
(bottom of foot)

pieaugt
(to grow up, to 

mature)

piere
(forehead)



Vakar mans 
kaķītis 
nomira.

Es mīlu savus 
vecākus.

Es šodien ļoti 
noguru.

Dzīvnieki 
pieaug daudz 
ātrāk nekā 
cilvēki.



pirksts
(finger)

plauksta
(palm of 

hand)

plecs
(shoulder)

prāts
(mind)

raudāt
(to cry)

rādīt
(to show)

rāpties
(to climb)

redzēt
(to see)

roka
(hand)



Kādas blēņas
tev atkal
prātā?

Es redzēju
ērgli.



runāt
(to speak, 

to talk)

sacīt
(to say)

sāpes
(pain)

sāpēt
(to hurt)

seja
(face)

sēdēt
(to sit)

sēsties
(to sit down)

sirds
(heart)

skaļš, -a, skaļi
(loud)



Es nokritu un 
tagag jūtu 
sāpes
mugurā.

Es saku tev: 
«Labdien!» 
Ko tu saki?

Man ļoti sāp
kāja.

Tas nu gan 
bija skaļš
troksnis!



slimnīca
(hospital)

slims, -a 
(sick)

smaids
(smile)

smaidīt
(to smile)

smaržot
(to smell)

smiekli
(laughter)

smieties
(to laugh)

spogulis
(mirror)

temperatūra
(temperature)



Mans brālis ir 
slims.

Mums ar 
draudzeni 
uznāca lieli 
smiekli.

Vai tev ir 
augsta 
temperatūra?



ūsas
(moustache)

vaigs
(cheek)

zods
(chin)

zobs
(tooth)
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