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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 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 vingr inājumi 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) 

 

 

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

Tulko laika jēdzienus! Laiks. 1. tiešsaistes vingr inājums (viegls) Kā tas ir  
latviski? 
 
Saliec laika secībā! Laiks. 9. tiešsaistes vingrinājums (viegls) No agrākā uz 
vēlāko 
 
Kad tu ko dari? Laiks. 12. tiešsaistes vingrinājums (grūts) Ko tu dari? 
 
Laiks skrien! Laiks. 15. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Izvēlies atbilstošo 
vārdu! 
 
Cik ilgi? Laiks. 16. tiešsaistes vingr inājums (viegls) Izvēlies pareizo vārdu 
teikumā! 
 
No rīta, pa dienu, vakarā… Laiks. 21. tiešsaistes vingrinājums (ļoti grūts) 
Izvēlies pareizo vietniekvārdu teikumā! 
 
Agri, bieži, atkal… Laiks. 23. tiešsaistes vingrinājums (grūts) Izvēlies pareizo 
vārdu teikumā! 
 
Pareizais vārds Laiks. 26. tiešsaistes vingrinājums (grūts) Ievieto teikumā 
pareizo vārdu! 

https://quizlet.com/_9bitlk?x=1jqt&i=3gbmfw
https://quizlet.com/_9urvte?x=1jqt&i=3gbmfw
https://forms.gle/1vdtG9Q7GyViFwzF7
https://forms.gle/1vdtG9Q7GyViFwzF7
https://forms.gle/QPSco5Z8P2p64isn7
https://forms.gle/QPSco5Z8P2p64isn7
https://forms.gle/tPjE6YGZ1QWoEFsJ8
https://forms.gle/rrtYv74BCfWznGHZ8
https://forms.gle/rrtYv74BCfWznGHZ8
https://forms.gle/M3a6XfK2KzAoHeji6
https://forms.gle/M3a6XfK2KzAoHeji6
https://forms.gle/nEQ1BMrJvoJ5uQtj9
https://forms.gle/fk3gqjyaECWTub3V7
https://forms.gle/fk3gqjyaECWTub3V7
https://forms.gle/R8kgZUprcmAdbvbf6
https://forms.gle/R8kgZUprcmAdbvbf6
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1. Tulko! Savieno vārdu ar atbilstošo tulkojumu angļu valodā! 

bieži  seldom 

reti   more 

vairāk  often 

 

2. Raksti katru vārdu 3 reizes! 

bieži ________________________________________________ 

reti  ________________________________________________ 

vairāk ________________________________________________ 

 

 

3. Tulko! Savieno vārdu ar atbilstošo tulkojumu angļu valodā! 

agrāk   immediately 

tūlīt    earlier 

vēlāk   later 

 

4. Raksti katru vārdu 3 reizes! 

agrāk ________________________________________________ 

tūlīt ____________________________________________________ 

vēlāk ________________________________________________ 

Tulko laika jēdzienus! Laiks. 1. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Kā tas ir 

latviski? 

https://forms.gle/1vdtG9Q7GyViFwzF7
https://forms.gle/1vdtG9Q7GyViFwzF7
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5. Tulko! Savieno vārdu ar atbilstošo tulkojumu angļu valodā! 

pašlaik  now 

regulāri  on occasion 

reizēm  regularly 

tagad  at present  

 

6. Raksti katru vārdu 3 reizes! 

pašlaik ________________________________________________ 

regulāri ________________________________________________ 

reizēm ________________________________________________ 

tagad ________________________________________________ 
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7. Tulko! Savieno vārdu ar atbilstošo tulkojumu angļu valodā! 

rīts    evening 

pēcpusdiena  night 

vakars   morning 

nakts   afternoon 

 

8. Raksti katru vārdu 3 reizes! 

rīts   ____________________________________________ 

pēcpusdiena ____________________________________________ 

vakars  ____________________________________________ 

nakts  ____________________________________________ 

 

9. Saliec laika secībā - no agrākā uz vēlāko! 

nakts    _______________ 

rīts     _______________ 

pēcpusdiena   _______________ 

vakars    _______________ 

 

 

 

Saliec laika secībā! Laiks. 9. tiešsaistes vingrinājums (viegls) No agrākā uz vēlāko 

https://forms.gle/QPSco5Z8P2p64isn7
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10. Saliec šos vārdus alfabēta secībā! 

dien     _______________ 

rīts     _______________ 

pēcpusdiena   _______________ 

vakars    _______________ 

 

11. Saliec šos vārdus alfabēta secībā! 
 

agrāk  _______________ 

vispirms  _______________ 

reti   _______________ 

vēlāk  _______________ 

bieži  _______________ 

parasti  _______________ 

pēkšņi  _______________ 

tagad  _______________ 

reizēm  _______________ 

atkal  _______________ 
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12. Uzzīmē, ko dari no rīta, pēcpusdienā un vakarā! 

 

No rīta es...   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pēcpusdienā es...   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vakarā es...   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kad tu ko dari? Laiks. 12. tiešsaistes vingrinājums (grūts) Ko tu dari? 

https://forms.gle/tPjE6YGZ1QWoEFsJ8
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13. Uzzīmē, ko lācis dara no rīta, pēcpusdienā un vakarā! 

 

 

No rīta lācis...   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pēcpusdienā lācis...   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vakarā lācis...   
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14. Saliec secībā – no īsākā uz garāko! 

sekunde  _______________ 

stunda  _______________ 

minūte  _______________ 

 

15. Laiks skrien! Uzraksti uz līnijas atbilstošo vārdu! 
 

minūtes nedēļas    sekundes mēneši dienas stundas 

 

Minūtē ir 60 _________________. 

Stundā ir 60 _________________. 

Dienā ir 24 _________________. 

Nedēļā ir 7 _________________. 

Mēnesī ir 4 _________________. 

Gadā ir 12 _________________. 

 

 

 

 

Laiks skrien! Laiks. 15. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Izvēlies atbilstošo 

vārdu! 

https://forms.gle/rrtYv74BCfWznGHZ8
https://forms.gle/rrtYv74BCfWznGHZ8
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16.  Apvelc pareizo vārdu! 
 

 

 

 

 

 

 

Kūkas izcepšanai vajag 45  minūtes     sekundes    stundas. 

Lai izgulētos, vajag 8  minūtes     sekundes    stundas. 

Skolas gads ilgst 10  minūtes     mēnešus     dienas. 

Televīzijas programma ilgst 30  minūtes     sekundes    stundas. 

Reklāma televīzijā  ilgst 30  minūtes     sekundes    stundas. 

Ir dziesma par 12 

Ziemassvētku   minūtēm    mēnešiem  dienām. 

Braucot mājās no latviešu 

skolas, paiet 40   

 

dienas     mēnešus     minūtes. 

Vasaras nometne ilgst 2   sekundes     gadus     nedēļas. 

Latviešu skolas diena ilgst 5   minūtes    gadus   stundas  

Cik ilgi? Laiks. 16. tiešsaistes vingr inājums (viegls) Izvēlies pareizo vārdu teikumā! 

https://forms.gle/M3a6XfK2KzAoHeji6
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17. Dots dienas plāns. Ieraksti, kad kas notiek! 

 

No rīta es ceļos. 

Pēcpusdienā es spēlēju basketbolu. 

Vakarā es veicu dažādus darbus mājās. 

Naktī es guļu. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīts 

 

 

 

 

 

Pēcpusdiena 

 

 

 

 

 

Vakars  

 

 

 

 

 

Nakts 
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18. Dots dienas plāns. Ieraksti, kad kas notiek! 

 

No rīta ēd brokastis. 

Pēcpusdienā dzer tēju. 

Vakarā ēd vakariņas. 

Naktī dzer ūdeni. 

 

 

Rīts 

 

 

 

 

 

Pēcpusdiena 

 

 

 

 

 

Vakars  

 

 

 

 

 

Nakts 
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19. Ieraksti vārdus  no rīta, pēcpusdienā, vakarā vai naktī 

attiecīgajās slejās!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20. Uzraksti trīs dažādas nodarbes, ko veiksi no rīta, 

pēcpusdienā un vakarā! 

No rīta es ____________________________________________ 

______________________________________________________. 

Pēcpusdienā  es______________________________________ 

______________________________________________________. 

Vakarā es ____________________________________________ 

______________________________________________________. 

ceļas  

guļ  

ēd  

iet skolā  

ir mājās  

spēlējas  

sporto  

zīmē  

sapņo  

cep pankūkas  
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21. Lieto vārdus es, mēs, tu, viņš, viņa, viņi vai viņas. Veido 

teikumus, kas paskaidro, kas attēlā kaut ko dara, un to, vai darbība 

notiek no  rīta, pēcpusdienā vai vakarā. 

  

Viņa vakarā guļ. 

 

 

___________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

 

____________________________________________ 

 

 

 

__________________________________________ 

 

 

 

________________________________________ 
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_______________________________________________ 

 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

No rīta, pa dienu, vakarā… Laiks. 21. tiešsaistes vingrinājums (ļoti grūts) Izvēlies 
pareizo vietniekvārdu teikumā! 

https://forms.gle/nEQ1BMrJvoJ5uQtj9
https://forms.gle/nEQ1BMrJvoJ5uQtj9
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22. Kas notiek — vienmēr, bieži, parasti, reti vai nekad? Pieraksti 

visus atbilstošos vārdus katram teikumam! 
 

 

  Kad notiek? 

Mēs ēdam pusdienas. vienmēr, parasti 

Mēs mazgājam rokas. 

  

 

Mēs braucam uz Latviju. 

  

 

Mēs braucam pie vecmammas. 

 

  

Mēs spēlējam volejbolu. 

 

  

Mēs ejam peldēt. 

 

  

Mēs staigājam ar suni. 

 

  

Mēs greznojam Ziemassvētku 

eglīti. 

  

Mēs braucam uz nometni. 
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23. Ieraksti vārdus atbilstošajās vietās! Katru doto vārdu izmanto 

vienu reizi!  

atkal  bieži  agri 

Putni ceļas _______________ no rīta. 

Vai tu __________________ aizmirsi savu grāmatu? 

Cik ______________ tu brauc ar autobusu? 

pēkšņi pašlaik parasti ilgi 

Cik ______________ jābrauc uz veikalu? 

Man _______________ garšo visādas zivis. 

_______________ man ļoti interesē Harija Potera grāmatas. 

________________, it kā no zila gaisa, gar acīm nozibsnīja spilgta 

gaisma. 

sen reizēm toreiz  tagad 

_______________ man patīk ilgāk no rīta gulēt. 

Cik _______________ tu jau dzīvo Čikāgā? 

Vai tev ______________ gribas ēst? 

_______________ laiki bija citādi. 

vēlāk vispirms uzreiz tūlīt 

Nāc šurp _______________! 

_______________ visapkārt iestājās klusums. 
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Mēs _______________ iesim uz teātri. 

_______________ man jānomazgā trauki, un tad es varu skatīties 

televizoru. 

 

 

 

 

 

24. Ieraksti pareizo atbildi! Lieto vārdus rīts, vakars un 

pēcpusdiena pareizos locījumos! 

_______________ es saku “Ar labu nakti!”. 

______________________ es braucu ar riteni pār kalnu. 

No _______________ es saku “Labrīt!”. 

 

25.  Dota latviešu skolas dienas kārtība.  Atbildi uz jautājumiem! 

 

 

Pulkstenis ir 8:59. Kas tūlīt sāksies?  

_________________________________________________________ 

9:00 Rīta lūgšana 

9:30-10:30 1. stunda: tautas dejas 

10:35-11:35 2. stunda: valodas mācība 

11:40-12:20 Pusdienas 

12:30-1:30 3. stunda: folklora 

1:35-2:35 4. stunda: dziedāšana 

Agri, bieži, atkal… Laiks. 23. tiešsaistes vingrinājums (grūts) Izvēlies pareizo 

vārdu teikumā! 

https://forms.gle/fk3gqjyaECWTub3V7
https://forms.gle/fk3gqjyaECWTub3V7
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Pulkstenis ir 2:30. Kas drīz beigsies?  

________________________________________________________ 

Pulkstenis ir 10:35. Kas tagad sākas?  

________________________________________________________ 

Pulkstenis ir 1:30. Kura stunda būs drīz? 

________________________________________________________ 

Pulkstenis ir 11:00. Kura stunda pašlaik notiek?  

________________________________________________________ 

Pulkstenis ir 10:35. Man gribas ēst pusdienas.  Kas man 

vispirms jādara? 

________________________________________________________ 

Kura stunda notiek vispirms — folklora vai tautas dejas?  

________________________________________________________ 

 

26.  Raksti uz līnijas teikumam atbilstošo vārdu! 

______________ (Pēkšņi, peļķē) suns sāka skaļi riet. 

Visapkārt bija liels troksnis. _______________ (Ūdenī, 

Uzreiz) iestājās dziļš klusums. 

Cik _______________ (bieži, biezi) tu brauc uz veikalu? 

Es _______________ (vēlāk, vāzē) ēdīšu vakariņas. 
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_______________ (Visur, Vispirms) mums jānoliek 

spēļmantas, un tad mēs varam iet ārā. 

Vai tu redzēji, ka putniņš _______________ (aknas, atkal) 

izkrita no ligzdas? 

 

 

27. Pasvītro vārdu, kas nosaka, kad kaut kas notika, notiek, vai 

          notiks!  
 

Mēs drīz spēlēsim basketbolu. 

Kalniņi vēlāk brauks ciemos. 

Es bieži eju pastaigāt ar suni. 

Meitenes tagad dejo tautasdejas.   

Zēni tautasdejas dejoja agrāk. 

Zēni un meitenes parasti kopā dejo tautasdejas. 

Pērkons noganda pēkšņi. 

Sniegs uzsniga sen. 

Toreiz bija dziļš sniegs. 

Šoreiz sniegs nav dziļš. 

Es uzreiz izdaru mājasdarbus. 

Reizēm es palīdzu gatavot vakariņas. 

Pareizais vārds Laiks. 26. tiešsaistes vingrinājums (grūts) Ievieto teikumā pareizo vārdu! 

https://forms.gle/R8kgZUprcmAdbvbf6
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Es bieži palīdzu uzklāt galdu. 

Kaķis reti iet ārā. 

Suns pēkšņi sāka riet. 

Kurš vārds? Laiks. 27. tiešsaistes vingrinājums (grūts) KAD kaut kas notika? 

https://forms.gle/7ajRfDQ38JAev9jx5


agrāk
(earlier)

agri
(early in the 

morning)

agrs, -a
(early 

morning)

atkal
(again)

bieži
(often)

garums
(length)

ilgi
(a long time)

kārta
(turn)

nakts
(night)



Agrāk man bija 
auksti, bet 

tagad ir silti.

Agri no rīta 
bija miglains.

Ir agrs rīts, un 
man vēl nāk 

miegs.

Man atkal
pazuda 

viena zeķe.

Es bieži
vakaros 

gultā lasu.

gaŗumsEs ilgi gaidīju 
savu jauno 
velosipēdu.

Kuram 
tagad kārta?
Tev vai man?



laiks
(time)

minūte
(minute)

parasti
(usually)

pašlaik
(right now)

regulāri
(regularly)

pēcpusdiena
(afternoon)

reizēm
(on occasion)

pēkšņi
(suddenly)

reize
(turn)



Laiks nākt 
istabā. Ārā ir

auksts.

Jāpagaida vēl 
viena minūte.

Parasti tev ir 
brilles.

Pašlaik to vēl 
nevar zināt.

Mēs sestdienās 
regulāri 

braucam uz 
pārtikas 
veikalu.

Pēcpusdienā
mazie bērni iet 

diendusā.

Reizēm es 
aizmirstu mājās 

telefonu.

Pēkšņi viss 
kļuva ļoti kluss.

Divas reizes
nedēļā mēs 
braucam uz 

veikalu. 



reti
(rarely)

rīts
(morning)

rīt
(tomorrow)

sen
(a long 

time ago)
stunda
(hour)

šodien
(today)

tagad
(now)

toreiz
(then)

tūlīt
(right 
away)



Man reti sāp 
galva.

Drīz pienāks 
rīts.

Rīt brauksim 
ciemos pie 

vecmammas.

Es sen neesmu 
bijusi 

nometnē.

Zvans zvana, 
kad beidzas 

stunda.

Šodien ir 
silts laiks.

Iesim tagad
lasīt zemenes!

Toreiz mēs 
gājām 

peldēties dīķī.

Es tūlīt būšu 
gatava doties.



uzreiz
(right 
away)

vairāk
(more)

vairs
(any more, 
any longer)

vakar
(yesterday)

vakars
(evening)

vēlāk
(later)

vēlu
(late)

vienmēr
(always)

vispirms
(first of all, at 

first)



Vai tev uzreiz
vajag šo 
grāmatu?

Man rītdien būs 
vairāk laika.

Es vairs
nespēlēju 

tenisu.

Vakar bija tik 
skaists laiks!

Šis vakars ir 
vēss.

Vai tu man 
varēsi vēlāk

palīdzēt?

Es šovakar 
mājās būšu 

vēlu.

Man vienmēr ir 
auksti.

Es vispirms biju 
nobijusies, bet 
tagad vairs nē.
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