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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 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 «Skaitļi» tiešsaistes vingrinājumi 

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

1000 vārdi. Leksika 
 

Temata Skaitļi pamata vārdu saraksta vārdu kartītes (un spēles) ar tulkojumu angliski un 

attēliem, kas izmantojamas leksikas apguvei, atkārtošanai un nostiprināšanai Quizlet rīkā: 

Skaitļi. 1000 vārdi: Leksika  

 
Nodarbības Skaitļi 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 par skaitli? Skaitļi. 1. tiešsaistes vingr inājums (viegls) Izvēlies pareizo skaitli! 
 
Kāds skaitlis tas ir? Skaitļi. 4. tiešsaistes vingr inājums (grūts) Izvēlies pareizo vārdiem 
rakstīto skaitli! 
 
Skaitlis vārdos. Skaitļi. 8. tiešsaistes vingr inājums (grūts) Kā šo skaitli raksta vārdos? 
 
Simti. Skaitļi. 9. tiešsaistes vingr inājums (grūts) Kāds skaitlis tas ir? 
 
Kārtas skaitļi. Skaitļi. 10. tiešsaistes vingr inājums (viegls) Izvēlies pareizo skaitli! 
 
Kārtas skaitļi simtos. Skaitļi. 11. tiešsaistes vingr inājums (grūts) Kāds skaitlis tas ir? 
 
Cik dienu mēnesī? Skaitļi. 20. tiešsaistes vingr inājums (viegls) Izvēlies pareizo skaitli! 

https://quizlet.com/_9bitlk?x=1jqt&i=3gbmfw
https://quizlet.com/_a0vx6g?x=1qqt&i=3gbmfw
https://forms.gle/ZNiumg2SzQQCtmMp8
https://forms.gle/GZ4ri45BEKeRmSD66
https://forms.gle/GZ4ri45BEKeRmSD66
https://forms.gle/QZ363rCJJgY9oSkj7
https://forms.gle/bL6K2mjvfnkDxapr9
https://forms.gle/tfQx44iC7yj3sxXVA
https://forms.gle/vkNm53hc6fQnkfndA
file:///C:/Users/copeland/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NI7EPJX4/markus-krisetya-Vkp9wg-VAsQ-unsplashnu.jpg
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1. Vingrinies rakstīt skaitļa vārdus! Raksti katru vārdu 3 reizes! 

 

viens ____________________________________________________ 

divi _____________________________________________________ 

trīs_______________________________________________________ 

četri_____________________________________________________ 

pieci ____________________________________________________ 

 

2. Vingrinies rakstīt skaitļa vārdus!  Raksti katru vārdu 3 reizes! 

seši _____________________________________________________ 

septiņi __________________________________________________ 

astoņi ___________________________________________________ 

deviņi ___________________________________________________ 

desmit __________________________________________________ 

 

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

vienpadsmit _____________________________________________ 

_________________________________________________________ 

divpadsmit ______________________________________________ 

_________________________________________________________ 

trīspadsmit ______________________________________________ 

_________________________________________________________ 

četrpadsmit _____________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Tiešsaistes vingrinājums: Kas tas par skaitli? Skaitļi. 1. tiešsaistes 

vingrinājums (viegls) Izvēlies pareizo skaitli! 

https://forms.gle/ZNiumg2SzQQCtmMp8
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piecpadsmit _____________________________________________ 

_________________________________________________________ 

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

sešpadsmit ______________________________________________ 

_________________________________________________________ 

septiņpadsmit ___________________________________________ 

_________________________________________________________ 

astoņpadsmit ____________________________________________ 

_________________________________________________________ 

deviņpadsmit ___________________________________________ 

_________________________________________________________ 

divdesmit _______________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 
 

 

 

5. Vingrinies rakstīt skaitļa vārdus!  Raksti katru vārdu 3 reizes! 

divdesmit______________________________________________ 

________________________________________________________ 

trīsdesmit ______________________________________________ 

________________________________________________________ 

četrdesmit _____________________________________________ 

________________________________________________________ 

piecdesmit _____________________________________________ 

________________________________________________________ 

sešdesmit ______________________________________________ 

________________________________________________________ 

septiņdesmit ___________________________________________ 

________________________________________________________ 

Tiešsaistes vingrinājums: Kāds skaitlis tas ir? Skaitļi. 4. tiešsaistes 

vingrinājums (grūts) Izvēlies pareizo vārdiemrakstīto skaitli! 

https://forms.gle/GZ4ri45BEKeRmSD66
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astoņdesmit ___________________________________________ 

________________________________________________________ 

deviņdesmit ___________________________________________ 

________________________________________________________ 

simts __________________________________________________ 
 

6. Vingrinies rakstīt skaitļa vārdus!  Uzraksti doto skaitli 

vārdiem! 

1  ____________________  6  ____________________ 

2  ____________________  7  ____________________ 

3  ____________________  8  ____________________ 

4  ____________________  9  ____________________ 

5  ____________________  10  _____________________ 
 

7. Vingrinies rakstīt skaitļa vārdus!  Uzraksti doto skaitli 

vārdiem! 

20  ____________________ 26  ____________________ 

21  ____________________ 27  ____________________ 

22  ____________________ 28  ____________________ 

23  ____________________ 29  ____________________ 

24  ____________________ 30  ____________________ 

 
8. Vingrinies rakstīt skaitļa vārdus!  Uzraksti doto skaitli 

vārdiem! 

41  __________________________________________________  

56  __________________________________________________ 

32  __________________________________________________ 

77  __________________________________________________ 

83  __________________________________________________ 

24  __________________________________________________ 

65  __________________________________________________ 
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99  __________________________________________________ 

 

9. Vingrinies rakstīt skaitļa vārdus!  Uzraksti doto skaitli vārdiem! 

100  ________________________________________________ 

200  ________________________________________________ 

321________________________________________________ 

 _______________________________________________ 

410________________________________________________ 

 _______________________________________________ 

539________________________________________________ 

 _______________________________________________ 

680________________________________________________ 

 _______________________________________________ 

777________________________________________________ 

 _______________________________________________ 

842________________________________________________ 

 _______________________________________________ 

965________________________________________________ 

 _______________________________________________ 

10. Vingrinies rakstīt kārtas skaitļa vārdus!  Uzraksti doto skaitli 

vārdiem! 

1.  ____________________________________________________ 

2.  ____________________________________________________ 

3.  ____________________________________________________ 

Tiešsaistes vingrinājums: Skaitlis vārdos. Skaitļi. 8. tiešsaistes vingrinājums 

(grūts) Kā šo skaitli raksta vārdos? 

Tiešsaistes vingrinājums: Simti. Skaitļi. 9. tiešsaistes vingrinājums (grūts) 

Kāds skaitlis tas ir?  

https://forms.gle/QZ363rCJJgY9oSkj7
https://forms.gle/bL6K2mjvfnkDxapr9
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4.  ____________________________________________________ 

5.  ____________________________________________________ 

6.  ____________________________________________________ 

7.  ____________________________________________________ 

8.  ____________________________________________________ 

9.  ____________________________________________________ 

10.  ___________________________________________________ 
 

 

11.  Vingrinies rakstīt kārtas skaitļa vārdus!  Uzraksti doto skaitli 

vārdiem! 

41.  ___________________________________________________ 

56.  ___________________________________________________ 

32.  ___________________________________________________ 

77.  ___________________________________________________  

83.  ___________________________________________________ 

24.  ___________________________________________________ 

65.  ___________________________________________________ 

99.  ___________________________________________________ 

 

12.  Iesaisti skaitļa vārdus teikumos! Vārdiem uzrakstītu doto skaitli 

kopā ar lietvārdu izmanto akuzatīva (ko?) locījumā! 

4 + pipars  Es redzu  ______________________________ 

    _______________________________________.  

24 + ābols  Tu meklē ______________________________ 

    _______________________________________. 

Tiešsaistes vingrinājums: Kārtas skaitļi. Skaitļi. 10. tiešsaistes vingrinājums 

(viegls) Izvēlies pareizo skaitli! 

Tiešsaistes vingrinājums: Kārtas skaitļi simtos. Skaitļi. 11. tiešsaistes 

vingrinājums (grūts) Kāds skaitlis tas ir? 

https://forms.gle/tfQx44iC7yj3sxXVA
https://forms.gle/vkNm53hc6fQnkfndA


Pamata vārdu saraksti  un nodarbības. Skaitļi. 

©2021 American Latvian Association, Inc.                              10 

1 + kāposts  Viņš paņem 

___________________________ 

   

 _______________________________________. 

7 + pīrāgs  Viņa dod 

______________________________ 

   

 _______________________________________. 

2 + sīpols   Viņi griež  

_____________________________ 

   

 _______________________________________. 

35 + tomāts  Viņas nes 

_____________________________ 

   

 _______________________________________. 

8 + saldums  Mēs gribam __________________________ 

   

 _______________________________________. 

9 + banāns  Jūs ēdat 

______________________________ 

   

 _______________________________________.  
13.  Iesaisti skaitļa vārdus teikumos! Vārdiem uzrakstītu doto skaitli 

kopā ar lietvārdu izmanto akuzatīva (ko?) locījumā! 

 

8 + vista   Es redzu  _____________________________ 

    ____________________________________.  

32 + bļoda  Tu meklē _____________________________ 

    _____________________________________. 
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1 + māja   Viņš redz ____________________________ 

    _____________________________________. 

5 + ola   Viņa dod _____________________________ 

    _____________________________________. 

26 + kūka  Viņi grib  ____________________________ 

    _____________________________________. 

38 + vīnoga  Viņas nes ___________________________ 

    _____________________________________. 

73 + piparkūka Mēs cepam _________________________ 

    _____________________________________. 

6 + oga   Jūs ēdat _____________________________ 

    _____________________________________.  

 
14.  Iesaisti skaitļa vārdus teikumos! Vārdiem uzrakstītu doto skaitli 

kopā ar lietvārdu izmanto akuzatīva (ko?) locījumā! 

 

2 + puķe   Es redzu  ____________________________ 

    _____________________________________.  

1 + zeķe   Tu meklē ____________________________ 

    _____________________________________. 

4 + karote  Viņš paņem _________________________ 

    _____________________________________. 

 

5 + cepure  Viņa dod ____________________________ 

    _____________________________________. 

6 + minūte  Viņi gaida ___________________________ 

    _____________________________________. 

8 + krūze   Viņš nes _____________________________ 

    _____________________________________. 

3 + zīme   Mēs rakstām ________________________ 
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    _____________________________________. 

7 + māte   Jūs apsveicat _________________________ 

    _____________________________________.  
 

15.  Iesaisti skaitļa vārdus teikumos! Vārdiem uzrakstītu doto skaitli 

kopā ar lietvārdu izmanto akuzatīva (ko?) locījumā! 

 

2 + rūķis   Es redzu  _____________________________ 

    ______________________________________.  

1 + zīmulis  Tu meklē _____________________________ 

    ______________________________________. 

4 + šķīvis   Viņš paņem __________________________ 

    ______________________________________. 

5 + dvielis  Viņa dod _____________________________ 

    ______________________________________. 

2 + brālis   Viņi gaida ____________________________ 

    ______________________________________. 

8 + nazis   Viņas nes ____________________________ 

    ______________________________________. 

3 + mētelis  Mēs tīrām_____________________________ 

    ______________________________________. 

2 + pulkstenis  Jūs labojat____________________________ 

    ______________________________________.  
 

16. Iesaisti dotos vārdus teikumos! 

 

1. _______________ kādās mājās dzīvoja rūķis un pele. 

2. Cik _______________ tu brauc uz veikalu? 

3. Es _______________  ziemā velku īsās bikses. 

4. Vai tu _______________ esi saslimis? 

atkal bieži ilgi  reiz  reti 
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5. Cik _______________ tu būsi prom? 

17. Raksti pareizo vārdu teikumos! Iesaisti dotos vārdus teikumos! 

 

 

 

 

1. Pirms rudens ir _______________. 

2. Kuŗš _______________ tev vislabāk patīk? 

3. _______________ es velku šalli, cimdus un cepuri. 

4. Šodien ir piektdiena. Drīz būs _______________  

_______________. 

5. Tagad ir 2021. ________________. 

6. Kuŗa decembŗa _______________ tev vislabāk patīk? 

7. Es zinu, ka ir _______________, jo visiem kokiem plaukst 

lapas. 

8.  Gribu, lai drīz atnāk _______________ un varu braukt uz 

nometni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

gads gadalaiks nedēļa nedēļas nogale 

pavasaris rudens ziema vasara 
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18. Uzraksti dotos vārdus alfabēta secībā! 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

19.  Cik zilbju katrā vārdā? 

 

atkal  ___2____   vasara _______ 

bieži  _______   vakars _______ 

diena _______   ziema _______ 

gads  _______   rudens _______ 

gadalaiks _______   reiz  _______ 

ilgi  _______   regulāri _______ 

kalendārs _______   pēcpusdiena   ________ 

nedēļa _______   pavasaris _______ 

nulle  _______   nogale _______ 

 

vakars diena gads  pēcpusdiena kalendārs 

nedēļa nakts ziema rudens 
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20.  Ieraksti vajadzīgo skaitli ar cipariem! 

 

1. Martā ir __________ diena. 

2. Oktobrī ir __________ diena. 

3. Jūlijā ir __________ diena. 

4. Aprīlī ir __________ dienas. 

5. Decembrī ir __________ diena. 

 

21.  Ieraksti vajadzīgo skaitli ar cipariem! 

 

1. Janvārī ir _______________ diena. 

2. Maijā ir _______________ diena. 

3. Septembrī ir _______________ dienas. 

4. Jūnijā ir _______________ dienas. 

5. Novembrī ir _______________ dienas. 

 
22. Lasi teikumus un papildini tos! 

 

1.  Mans mīļākais skaitlis ir __________, jo _______________________ 

 ____________________________________________________________. 

2.  Mammas mīļākais skaitlis ir ___________, jo ___________________ 

 ____________________________________________________________. 

3.  Drauga (vai draudzenes) mīļākais skaitlis ir __________, jo _____ 

 ____________________________________________________________. 

 

 

Tiešsaistes vingrinājums: Cik dienu mēnesī? Skaitļi. 20. tiešsaistes 

vingrinājums (viegls) Izvēlies pareizo skaitli! 

file:///C:/Users/copeland/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NI7EPJX4/markus-krisetya-Vkp9wg-VAsQ-unsplashnu.jpg


atkal
(again)

bieži
(often)

diena
(day)

dzimšanas 
diena

(birthday)

gads
(year)

gadalaiks
(season)

garums
(length)

ilgi
(a long time)

kalendārs
(calendar)



Šodiena šķiet 
ļoti gaŗa.

Es bieži
vakaros gultā 

lasu.

Man atkal
jāmazgā 

rokas.

Kuŗā 
gadalaikā 

tu esi 
dzimis?

Tagad ir 
2021. gads.

Vakar bija 
mana 

dzimšanas 
diena.

Es ilgi gaidīju 
savu jauno 
velosipēdu. garums

Kur ir jaunais 
kalendārs?



mēnesis
(month)

nakts
(night)

nedēļa
(week)

nedēļas 
nogale

(weekend)

parasti
(usually)

nekas
(nothing)

pavasaris
(spring)

nulle
(zero)

pēcpusdiena
(afternoon)



Pavasarī ir 
viena brīvdienu 

nedēļa.

Kļūst tumšs. Drīz 
būs nakts. Kurš mēnesis ir 

visaukstākais?

Šodien bija silta 
pēcpusdiena.

Visu dienu 
nekas nenotika.

Nedēļas nogalē
notiek latviešu 

skola.

Sestdienas 
vakaros mēs 
parasti ēdam 
picu.



regulāri
(regularly)

reiz
(once upon a 

time)

reizēm
(on occasion)

reti
(rarely)

rudens
(autumn, fall) ziema

(winter)

vakars
(evening)

vasara
(summer)



Reizēm mēs 
braucam uz 
zooloģisko 

dārzu.

Reiz mežā 
dzīvoja trīs 

rūķīši.

Man patīk 
regulāri
trenēties 
futbolā.

Viņš reti lasa 
grāmatas.

Saule riet. Drīz 
būs vakars.



viens
(one)

divi
(two)

trīs
(three)

četri
(four)

pieci
(five)

seši
(six)

septiņi
(seven)

astoņi
(eight)

deviņi
(nine)





desmit
(ten)

divdesmit
(twenty)

simts
(one hundred)

pirmais, ā
(first)

otrais, -ā
(second)

trešais, ā
(third)

ceturtais, ā
(fourth)

piektais, ā
(fifth)

sestais, ā
(sixth)



Šajās 
sacensībās 

uzvarēja trešā
komanda.

Šī ir jau otrā
lietainā nedēļa 

šomēnes.

Pirmais
skrējējs 

parasti ir 
uzvarētājs.

Šī ir sestā
reize, kad 

pārceļamies.

Es tagad 
esmu piektās

klases skolēns.

Ceturtā desa 
būs 
visgaršīgākā!



septītais, ā
(seventh)

astotais, ā
(eighth)

devītais, ā
(ninth)

desmitais, ā
(tenth)

divdesmitais, 
-ā

(twentieth)

simtais, ā
(one 

hundreth)



Uz lielā zara 
nolaidās jau 

devītais putns.

Kādā krāsā 
ir astotais
karogs?

Mūsu dārzā 
rozes zied jau 
septīto gadu.

Simtā kaste 
bija pilna 

pārsteigumu!

Divdesmitais
logs atrodas 
pašā augšā.

Es būšu 
desmitais

karognesējs.
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