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Skolotāju un vecāku lapa 

Pamata vārdu sarakstu un nodarbību komplekti ir paredzēti skolotājiem un vecā-

kiem, 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 at-

tēls. 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 vingrināju-
miem, 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 «Ģimene» tiešsaistes vingrinājumi 

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

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

Temata Ģimene pamata vārdu saraksta vārdu kartītes (un spēles) ar tulkojumu angliski un attē-

liem, kas izmantojamas leksikas apguvei, atkārtošanai un nostiprināšanai Quizlet rīkā: Ģime-

ne. 1000 vārdi: Leksika 

Nodarbības Ģimene darba lapu vingrinājumiem atbilstoši un papildināti tiešsaistes uzdevumi, 

kas raksturoti pēc sarežģītības pakāpes. Viegli tiešsaistes vingrinājumi ir tādi, kas pilnīgi at-

bilst 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 locī-

jumā. Visi vingrinājumi atbilst A1 līmenim. 

Kā sauc šo radinieku? Ģimene. 3. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Izvēlies pareizo radinie-
ku! 

Cik zilbju katrā vārdā? Ģimene. 10. tiešsaistes vingrinājums (grūts) Izvēlies pareizo zilbju 
skaitu! 

Kurš īpašības vārds der? Ģimene. 13. tiešsaistes vingrinājums (grūts) Izvēlies pareizo īpašī-
bas vārdu! 

https://quizlet.com/_9bitlk?x=1jqt&i=3gbmfw
https://quizlet.com/_aev7yb?x=1qqt&i=3gbmfw
https://quizlet.com/_aev7yb?x=1qqt&i=3gbmfw
https://forms.gle/1dSHJDA5B9n2QG877
https://forms.gle/1dSHJDA5B9n2QG877
https://forms.gle/Ea6hKK32WMtt2KvC7
https://forms.gle/Ea6hKK32WMtt2KvC7
https://forms.gle/GukjxcHHMoimFCKM6
https://forms.gle/GukjxcHHMoimFCKM6
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1. Savieno vārdu ar pareizo attēlu! 

bērns 

māte 

tēvs 

vecaistēvs 

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

bērns ________________________________________________ 

māte _________________________________________________ 

tēvs __________________________________________________ 

vecaistēvs ____________________________________________ 

_______________________________________________________ 

vecāmāte _____________________________________________ 

________________________________________________________ 
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3. Ieraksti dotos vārdus pareizā vietā teikumos! 

1. Manam tēvam ir māsa. Viņa ir mana _______________.

2. Kad man piedzims meitene, viņa būs mana

_______________.

3. Mana tēvoča bērni Vilis un Maija ir mani

_______________________________________________.

4. Es esmu sieviete. Savai meitai un savam dēlam es esmu

____________________.

5. Mana mamma ir mana tēva _____________________.

6. Manai mātei ir brālis. Viņš ir mans ____________________.

7. Manas vecmammas vīrs ir mans _____________________.

8. Es esmu savu vecvecāku ___________________________.

9. Mans tēvs ir manas mammas ______________________.

10. Es esmu vīrietis. Savai meitai un savam dēlam es esmu

____________________.

meita brālēns un māsīca tēvocis vectēvs 

mazbērns vīrs tante tētis mamma 

sieva 

Kā sauc šo radinieku? Ģimene. 3. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Izvēlies pa-

reizo radinieku! 

https://forms.gle/1dSHJDA5B9n2QG877
https://forms.gle/1dSHJDA5B9n2QG877
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4. Ieraksti dotos vārdus attiecīgajā slejā! 

5. Aplūko attēlus! Uzrkasti, kādi ģimeņes locekļi tie ir! 

1. ______________________

2. ______________________

3. ______________________

4. ______________________

1. _____________________

2. _____________________

3. _____________________

bērniņš vectēvs mazbērns tēvs  vecmamma 

mamma paps vecaistēvs vecāmāte bērns 

Jauns Vidēja vecuma Vecs 
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 6. Uzzīmē savus ģimenes locekļus! 

7. Apraksti sava drauga vai draudzenes ģimeni! 

Manu draugu vai draudzeni sauc ___________________.

Viņa/viņas ģimenē ir: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
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8. Atšifrē ģimenes locekļu nosaukumus! Tad savieno nosaukumu 

ar attiecīgo attēlu! 

ētits 

____________________ 

tamei 

____________________ 

mamam 

____________________ 

svētcevc 

____________________ 

slēd 

____________________ 

mamamcev 

____________________ 
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9. Uzraksti vārdus alfabēta secībā! 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

ģimene vecmamma brālis kaimiņš 

zēns tante  draugs meita radi 

vectēvs mamma bērns tēvocis draudzene 



Pamata vārdu saraksti  un nodarbības. Ģimene. 

©2021 American Latvian Association, Inc. 12 

10. Cik zilbju katrā vārdā? Uzraksti vārdu pareizā slejā!

11. Uzraksti dotos vārdus pamazināmā formā!

bērns bērniņš 

dēls _________________________________ 

draugs _________________________________ 

tētis _________________________________ 

ģimene vecmamma brālis kaimiņš 

zēns tante  draugs meita radi 

vectēvs mamma bērns tēvocis draudzene 

Vienzilbīgi vārdi Divzilbīgi vārdi Trīszilbīgi vārdi 

Cik zilbju katrā vārdā? Ģimene. 10. tiešsaistes vingrinājums (grūts) Izvēlies pa-

reizo zilbju skaitu! 

https://forms.gle/Ea6hKK32WMtt2KvC7
https://forms.gle/Ea6hKK32WMtt2KvC7
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māsa māsiņa 

meita _______________________________ 

krustmeita _______________________________ 

mazmeita _______________________________ 

sieva _______________________________ 

12. Vīriešu dzimte vai sieviešu dzimte? Ieraksti dotos vārdus

pareizajā slejā!

bērns brālis dēls  draudzene draugs 

ģimene kaimiņš mazbērns mazmeita māsa 

māsīca tēvocis sieva tante tētis   vīrs  zēns 

Vīriešu dzimte Sieviešu dzimte 
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13. Uzraksti trīs kādeņus, kas raksturo katru doto vārdu! Padomā,

kādas īpašības piemīt taviem ģimenes locekļiem!

krustmeita mīļa, skaista, izpalīdzīga 

brālis _________________________________________ 

draugs  _________________________________________ 

draudzene _________________________________________ 

mamma  _________________________________________ 

māsa _________________________________________ 

tante _________________________________________ 

tēvocis  _________________________________________ 

vecāmāte _________________________________________ 

tēvs  _________________________________________ 

14. Ko katrs tavs ģimenes loceklis dara? Pieraksti lodziņā dotos

vārdus blakus atbilstošām nodarbēm!

iet darbā ________________________________________________ 

iet skolā ________________________________________________ 

mazgā traukus___________________________________________ 

spēlējas ar draugu_______________________________________ 

brālis māsa mamma tētis 

Kurš īpašības vārds der? Ģimene. 13. tiešsaistes vingrinājums (grūts) Izvēlies 

pareizo īpašības vārdu! 

https://forms.gle/GukjxcHHMoimFCKM6
https://forms.gle/GukjxcHHMoimFCKM6
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runā pa telefonu _______________________________________ 

brauc ar velosipēdu __________________________________ 

vada mašīnu ____________________________________________ 

pļauj zāli ________________________________________________ 

pabaro mājdzīvniekus ___________________________________ 

ķemmē matus _______________________________________ 

pilda mājasdarbus __________________________________ 

runā ar kaimiņiem _______________________________________ 

ciemojas pie vecvecākiem  __________________________ 

 

15. Uzzini savu ģimenes locekļu mīļākās krāsas! Uzraksti! 

mamma  __________________________________________ 

tētis   __________________________________________ 

brālis vai māsa ______________________________________ 

krustmāte ___________________________________________ 

vecaistēvs ___________________________________________ 

tante  ___________________________________________ 

tēvocis  ___________________________________________ 

 

 

 

 



bērns, 
bērniņš

(child)
brālēns

(male cousin)
brālis

(brother)

dēls
(son)

draudzene
(female 
friend)

draugs
(male friend)

ģimene
(family)

kaimiņiene
(female 

neighbor)

kaimiņš
(male 

neighbor)



Bērns apēda 
ābolu.

Kā sauc 
tavu 
brālēnu?

Manam 
brālim ir 
seši gadi.

Vienam 
tēvam bija trīs 
dēli.

Manām 
draudzenēm
patīk 
runāties.

Mēs ar 
draugu ejam 
uz parku.

Man ir liela 
ģimene.

Sandra ir 
mūsu 
kaimiņiene.

Kaimiņš
nozāģēja 
visus kokus 
savā 
pagalmā.



krustdēls
(Godson)

krustmāte
(Godmother)

krustmeita
(Goddaughter)

krusttēvs
(Godfather)

mazmeita
(female 

grandchild)

mazbērns
(grandchild)

mazulis
(little one)

mazdēls
(male 

grandchild)

mamma, 
māmiņa, 

māte
(mother)



Vai tavai 
mammai ir 
krustmeitas?

Alekša 
krusttēvu sauc 
par Ģirtu.

Andrai ir 
astoņi 
krustdēli.

Mana 
krustmāte
dzīvo 
Kanādā.

Es esmu 
vecmammas 
vecākais 
mazdēls.

Manai 
vecmāmiņai 
ir 9 
mazbērni.

Es saucu viņu 
par mammu, 
bet tu - par 
māmiņu.

Mazais 
rotaļājas ar 
klucīšiem.

Tantes Ilzes
mazmeita ir 3. 
klasē.



māsa
(sister)

māsīca
(female cousin)

meita
(daughter)

tēvocis 
(onkulis)

(uncle)

pieaugušais
(grownup) pusaudzis, -e

(teenager)

rads, -i, 
radinieks, -i

(relatives)

sieva
(wife)

zēns, puika
(boy)



Mēs ar māsīcu
brauksim slēpot.

Viņas meitu
sauc par 
Melitu.

Kurš ir tavs 
vismīļākais 
tēvocis?

Mana māsa
ir vecāka par 
mani.

Vai tu pazīsti 
kaimiņu 
pusaudžus?

Es esmu 
bērns. Tētis ir 
pieaugušais.

Matīsa sievai 
ir gaŗas 
bizes.

Rītā ciemos 
atbrauks 
mātes radi.

Zēni mētā 
bumbu.



sieviete
(woman)

tante
(aunt)

tētis, paps, 
tēvs

(father)

vecāki 
(parents)

vecaistēvs, 
vectēvs

(grandfather)

vecāmāte, 
vecmamma
(grandmother)

vecvecāki
(grandparents)

vīrietis
(man)

vīrs
(husband)



Kaijas vīrs ir 
Lienes 
tēvocis.

Kāds vīrietis
ātri iet pa ceļu.

Kā tu sauc 
savu tēvu —
tētis vai 
paps?

Mūsu tante
dzīvo pie 
mums.

Kura sieviete
ir tava 
mamma?

Mans vectēvs
piedzima 
Latvijā.

Mani vecāki
piedzima 
Vācijā.

Mana 
vecmamma
dzīvoja Rīgā.

Vai esi 
kādreiz 
saticis savus 
vecvecākus?
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