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auksti 

auksts, -a 

daba 

debesis 

diena 

gadalaiks 

gaisma 

gaiss 

laiks 

lāse 

ledus 

lietus 

lietussargs 

līt 

mākonis 

pavasaris 

rudens 

saule 

sauss, -a 

sildīt 

silts, -a 

sniegs 

snigt 

spīdēt 

straujš, -a 

temperatūra 

vasara 

vējš 

vēss, -a 

ziema 
 

Pamata vārdu saraksti un  

nodarbības 

Laikapstākļi 
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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 par tematiskajām 

grupām. 

 

Komplektā ietilpst: 

 Vārdu saraksts; 

 Uzdevumi; 

 Vārdu kartītes; 

 ,,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 uzdot katram skolēnam zināmas nodarbības, ko veikt.  

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.  

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

quizlet.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

©American Latvian Association, Inc. 

https://qiuzlet.com
https://qiuzlet.com
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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1000 vārdu saraksta nodarbības «Laikapstākļi» tiešsaistes vingrinājumi  
 
ALA 1000 vārdu saraksta vārdu kartītes (un spēles) leksikas nostiprināšanai:  
1000 vārdi. Leksika 
 
Temata Laikapstākļi pamata vārdu saraksta vārdu kartītes (un spēles) ar tulkojumu angliski un 
attēliem, kas izmantojamas leksikas apguvei, atkārtošanai un nostiprināšanai Quizlet rīkā:  
Quizlet tiešsaistes vingrinājums leksikas apguvei: Laikapstākļi. 1000 vārdi: Leksika 
 
Nodarbības Laikapstākļi 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? Laikapstākļi. 1. tiešsaistes vingr inājums (viegls) Kas redzams attēlā? 
 
Vārdi teikumā. Laiks. 5. tiešsaistes vingrinājums (grūts) Kurš ir pareizais vārds teikumā? 
 
Laikam atbilstošs apģērbs. Laiks. 6. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Kas te redzams? 
 
Kāds ir laiks? Laiks. 8. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Atzīmē pareizo teikumu! 
 
Ko vilkt mugurā? Laiks. 9. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Atzīmē pareizo apģērbu! 
 
Vakar, šodien, rīt. Laiks. 12. tiešsaistes vingr inājums (ļoti grūts) Veido pareizus 
teikumus! 
 
Kāds? Kāda? Laiks. 13. tiešsaistes vingrinājums (grūts) Izvēlies pareizo vārdu teikumā! 

https://quizlet.com/_9bitlk?x=1jqt&i=3gbmfw
https://quizlet.com/_a0i15x?x=1qqt&i=3gbmfw
https://forms.gle/SyKvgnWbhdzaSL116
https://forms.gle/ggz1RtDA6J1KSSKE8
https://forms.gle/itqtFYEpeq6mTQct8
https://forms.gle/emvr453MMiv2fBnT6
https://forms.gle/L1q1WWDiiL57M47v9
https://forms.gle/sgmCTyqC21xcah5S9
https://forms.gle/sgmCTyqC21xcah5S9
https://forms.gle/dEUjWXaLigdoPHx78
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Laikapstākļi 

 

1. Savieno vārdus ar pareizo attēlu!  
 
 

debess 

 

ledus 

 

lietus 

 

mākonis 

 

sniegs 

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

attēlā? 

https://forms.gle/SyKvgnWbhdzaSL116
https://forms.gle/SyKvgnWbhdzaSL116
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2. Kuram gadalaikam atbilst ar laikapstākļiem saistītie vārdi? Visus vārdus 

drīkst izmantot tik reižu, cik nepieciešams. 

auksts ledus lietus mākonis  sauss  silts  

sniegs vējš  vēss  

 

 
 
3. Sakārto vārdus alfabēta secībā!  

sauss ledus  mākonis   silts  auksts 

sniegs vējš   lietus   vēss  

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________  

_______________ 

_______________  

_______________ 

_______________  

_______________  

vasara rudens ziema pavasaris 
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4. Kāds šodien laiks? Ieraksti kalendārāvārdus, kas atbilst katras dienas 

laikapstākļiem! 

auksts lietains pavasarīgs rudenīgs  sauss silts  

sniegains vasarīgs vējains  vēss 

 
 
5. Ieraksti teikumā pareizo vārdu!  

daba  laiks  debesis  lāse  gaiss  vēss 

auksts  

 

1. Šodien pūš ________________ vējš. 

2. Austrālijas _______________ ir ļoti atšķirīga. 

3. Vai ievēroji, cik mākoņainas ir _______________? 

4. ______________ ir silts un patīkams. 

5. Vai tev ir _______________ izstāstīt par šodienas laiku? 

6. Ūdens ______________ lēnām slīdēja pa zaļo lapu. 

7. Rītu sola, ka būs _______________ laiks. 

svētdien pirmdien otrdien trešdien ceturtdien piektdien sestdien 

              

 

Vārdi teikumā. Laiks. 5. tiešsaistes vingrinājums (grūts) Kurš ir pareizais 

vārds teikumā? 

https://forms.gle/ggz1RtDA6J1KSSKE8
https://forms.gle/ggz1RtDA6J1KSSKE8
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6. Savieno vārdus ar pareizo attēlu! 

lietussargs 

 

ziemas mētelis 

 

šalle 

 

zābaki 

 

cimdi 

 

īsās bikses 

 

salmu cepure 

 

peldkostīms 

 

gumijas zābaki 

 

vējjaka  

Laikam atbilstošs apģērbs. Laiks. 6. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Kas te 

redzams? 

https://forms.gle/itqtFYEpeq6mTQct8
https://forms.gle/itqtFYEpeq6mTQct8
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7. Pie katra attēla pieraksti, kādā laikā tajā attēloto priekšmetu izmantotu! 

 

_______________  _______________  

 

 

 

_______________  _______________  

 

 

 

________________  _______________ 

 

 

 

_________________  _________________ 

 

 

 

_______________  _______________ 
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8. Kāds ir laiks? Atzīmē pareizo atbildi! 

 

 

 

 

 

 

 

 Lietus līst.   Saule spīd. 

 Vējš pūš.    Sniegs snieg. 

 Saule spīd.   Vējš pūš. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vējš pūš.     Sniegs snieg.   

 Saule spīd.    Lietus līst. 

 Lietus līst.    Vējš pūš. 

 Kāds ir laiks? Laiks. 8. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Atzīmē pareizo 

teikumu! 

https://forms.gle/emvr453MMiv2fBnT6
https://forms.gle/emvr453MMiv2fBnT6
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9. Papildini teikumus! Uz līnijām raksti atbilstošo vārdu! 

 

 Šodien spīd _______________. 

 Man galvā jāliek _______________. 

 

 

 

 

 Šodien pūš _______________. 

 Man jāvelk _______________. 

 

 

  

 Šodien līst _______________. 

 Man jāņem līdzi ____________________. 

 

 

 

 

 

 Šodien snieg _______________. 

 Man jāvelk _______________ . 

 

 Ko vilkt mugurā? Laiks. 9. tiešsaistes 

vingrinājums (viegls) Atzīmē pareizo 

apģērbu! 

https://forms.gle/L1q1WWDiiL57M47v9
https://forms.gle/L1q1WWDiiL57M47v9
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10. Gadalaiki un laikapstākļi. Zem katra attēla uzraksti vienu no 

gadalaikiem: ziema, vasara, pavasaris vai rudens! 

 

 

 

 

 

 

_______________  ________________ _______________    ________________ 

 

Zem katra attēla uzraksti gadalaiku: ziema, vasara, pavasaris vai rudens! 

 

 

 

 

 

_______________      _______________ ________________ ________________ 
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11. Dotos vārdus ieraksti tabulā zem vispiemērotākā gadalaika! Visus vārdus 

drīkst izmantot vairāk nekā vienu reizi. 

auksts lāse  ledus  lietus  lietussargs 

līt  mākonis saule  sauss  silts 

sniegs spīdēt straujš  vējš   vēss 

 

 
 

 

vasara rudens ziema pavasaris 
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12. Pabeidz teikumus, izmantojot dotos vārdus! 

 

līst  lija  līs 

 

Vakar lietus _______________. 

Rītu lietus _______________. 

Šodien lietus _______________. 

 

silda sildīs sildīja 

 

Vakar saule _______________. 

Rītu saule _______________ 

Šodien saule _______________. 

 

snieg sniga snigs 

 

Vakar sniegs _______________. 

Rītu sniegs ________________. 

Šodien sniegs _______________. 

 

spīd  spīdēja spīdēs 

 

Vakar mēness _______________. 

Rītu mēness _______________. 

Šodien mēness _______________. 

Vakar, šodien, rīt. Laiks. 12. tiešsaistes vingrinājums (ļoti grūts) Veido 

pareizus teikumus! 

https://forms.gle/sgmCTyqC21xcah5S9
https://forms.gle/sgmCTyqC21xcah5S9
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13. Pabeidz teikumus, izmantojot dotos vārdus! 

 

auksts, auksta, sauss, sausa, silts, silta, straujš, strauja, vēss, vēsa 

 

 

Str_______________ upe tecēja no kalnu lejup. 

 

Saule ir s_______________. 

 

Uzvelc jaku, ārā ir v________________! 

 

Zeme ir ļoti s______________, jo ilgi nav lijis. 

 

Vakar bija a______________, bet šodien ir s_______________. 

 

Bērns spēlējās sniegā, un seja viņam ir a_______________. 

 

Tava roka nav pavisam auksta, bet ir v__________. 

 

Šodien pūš str_______________vējš. 

 

Vai dvielis jau ir s_______________? 

 

 

Kāds? Kāda? Laiks. 13. tiešsaistes vingrinājums (grūts) Izvēlies pareizo 

vārdu teikumā! 

https://forms.gle/dEUjWXaLigdoPHx78
https://forms.gle/dEUjWXaLigdoPHx78
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14. Veido teikumus, atbildot uz jautājumiem! Raksti pilnos teikumos! 

 

 

Kāds gadalaiks ir attēlā? Kādi ir laikapstākļi? 

 

 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

 

 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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15. Kurs ir tavs mīļākais gadalaiks? Atbildi uz jautājumiem par savu mīļāko 

gadalaiku! Raksti pilnos teikumos! 

 

Mans mīļākais gadalaiks ir ________________________. 

 

 

1.  Kuŗš mēnesis tev patīk vislabāk? _____________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

2.  Kāds ir laiks? ________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

3.  Ko tev patīk darīt?  __________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

4.  Kuras ir tavas vismīļākās brīvdienas?  _______________________ 

 ____________________________________________________________ 

 

5.  Kādu apģērbu tu parasti valkā?  ____________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 

6.  Kādus dārzeņus un kādus augļus tu parasti ēd?  

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________ 
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16. Gaidalaiki, laikapstākļi un apģērbi. Izvēles trīs gadalaikus! Pabeidz 

teikumus ar gadalaikiem raksturīgiem vārdiem! Tad uzzīmē uzrakstītajiem 

tekstiem atbildstošus attēlus! 

 

 

_______________ laiks ir ___________ 

 

un _______________. Es velku 

 

_______________, _______________ un 

 

____________________. 

 

 

 

_______________ laiks ir ___________ 

 

un _______________. Es velku 

 

_______________, _______________ un 

 

____________________. 

 

 

 

_______________ laiks ir ___________ 

 

un _______________. Es velku 

 

_______________, _______________ un 

 

____________________. 

 

 

 



auksti
(cold, as in «I’m 

cold.»)

auksts
(cold, as in «It 

is cold 
outside.»)

auksta
(cold, as in 

«My hand is 
cold.») 

daba
(nature)

debesis
(sky)

gadalaiks
(season)

gaiss
(air)

laiks
(weather)

lāse
(drop)



Tev ir auksta
roka.

Ārā ir auksts. Man ir auksti!

Kurš ir tavs 
vismīļākais 
gadalaiks?

Man patīk būt 
dabā.

Kādu laiku
šodien sola?

Gaiss ir mitrs.



ledus
(ice)

lietus
(rain)

lietussargs
(umbrella)

līt
(to rain)

sausa
(dry)

mākonis
(cloud)

sildīt
(to warm)

sauss
(dry)

silts
(warm)



Viss ir tik 
sauss. Kad līs 
lietus? 

Man liekas, 
ka drīz līs
lietus.

Šodien ir 
silts.

Saule silda
zemi.

Vajag lietu! 
Zeme ir ļoti 
sausa.



silta
(warm)

sniegs
(snow)

snigt
(to snow)

spīdēt
(to shine)

straujš
(swift)

strauja
(swift)

temperatūra
(temperature)

vējš
(wind)

vēss
(chilly)



Saule ir silta.

Cik strauja
upe!

Šodien vējš ir 
ļoti straujš.

Ir diezgan 
vēss, būs 
jāvelk jaka!

Ārā
temperatūra
vasarā ir silta.
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