Pamata vārdu saraksti un nodarbības. Krāsas.

Pamata vārdu saraksti un
nodarbības

Krāsas
krāsas
balts, -a
brūns, -a
dzeltens, -a
melns, -a
oranžs, -a
pelēks, -a
rozā/sārts, -a
sarkans, -a
sudraba krāsa
violets, -a (lillā)
zaļš, -a
zelta krāsa
zils, -a
lietvārdi
daba

dārzs
dzīvnieks
flomāsters
glezna
krāsa
(krāsojamā)
grāmata
(krāsu) krītiņš
(krāsu) zīmulis
lappuse
māksla
ota
papīrs
pildspalva
puķe
ūdenskrāsas
zīmētājs, -a
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zīmējums
zīmulis
darbības vārdi
fotografēt
gleznot
krāsot
redzēt
ziedēt
zīmēt

īpašības vārdi
gaišs, -a
skaists, -a
spožs, -a
tumšs, -a

Pamata vārdu saraksti un nodarbības. Krāsas.
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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 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 attēls. 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 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)

*Photos used in word cards are licensed under CC BY-SA.
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1000 vārdu saraksta nodarbības «Krāsas» tiešsaistes vingrinājumi
ALA 1000 vārdu saraksta vārdu kartītes (un spēles) leksikas nostiprināšanai:
https://quizlet.com/_9bitlk?x=1jqt&i=3gbmfw
Temata Krāsas pamata vārdu saraksta vārdu kartītes (un spēles) ar tulkojumu angliski un attēliem, kas izmantojamas leksikas apguvei, atkārtošanai un nostiprināšanai Quizlet rīkā: Krāsas. 1000 vārdi: Leksika
Nodarbības Krāsas 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.
Kas tā par krāsu? Krāsas. 1. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Kāda krāsa redzama attēlā?
Darbības vārdi teikumos. Krāsas. 8. tiešsaistes vingrinājums (grūts) Izvēlies pareizo darbības vārdu!
Lietvārdi teikumos. Krāsas. 15. tiešsaistes vingrinājums (ļoti grūts) Kurš ir lietvārds?
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1.

Savieno vārdu ar pareizo attēlu!

balts
brūns
dzeltens
violets
melns
oranžs

Tiešsaistes vingrinājums: 1. vingrinājums (viegls) Kāda krāsa redzama attēlā?

2.

Vingrinies rakstīt vārdus! Raksti katru vārdu 3 reizes!

balts

____________________________________________________

brūns

____________________________________________________

dzeltens ____________________________________________________
melns

____________________________________________________

violets

____________________________________________________

oranžs

____________________________________________________
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3.

Savieno vārdu ar pareizo attēlu!

pelēks
rozā
sarkans
zaļš
zelta krāsa
zils
4.

Vingrinies rakstīt vārdus! Raksti katru vārdu 3 reizes!

pelēks

____________________________________________________

rozā

____________________________________________________

sarkans ____________________________________________________
zaļš

____________________________________________________

zelta krāsa ____________________________________________________
zils

____________________________________________________
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5.

Izlasi teikumus! Savieno attēlu ar pareizo teikumu!

1. Pie debesīm spīd dzeltena saule.
2. Es uzvilku balto jaku.
3. Lācītis ir brūns.
4. Dārzā zied violetas puķes.
5. Pēlēkie mākoņi ir biedējoši.
6. Man patīk rozā kleita.
7. Stop zīme ir sarkana.
8. Zāle ir ļoti zaļa pēc lietus.
9. Kur ir mans zelta kronis?
10.Debesis ir zilas.
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6.

Lasi un izkrāso!

sarkana

violeta

balta

brūna

dzeltena

melna

oranža

pelēka

rozā

zaļa

zila

Zelta krāsā
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7.

Pieraksti lietvārdiem piemērotu krāsu! Ja vēlies, raksti vairāk nekā
vienu krāsu!

dārzs
_______________________________________________________
dzīvnieks _______________________________________________________
glezna _______________________________________________________
zīmulis _______________________________________________________
puķe
_______________________________________________________
8.

Lasi teikumus un ieraksti dotos darbības vārdus atbilstošās vietās!

fotografēt

gleznot

krāsot

redzēt

ziedēt

zīmēt

1. Kārlim patīk _______________ skaistas ainavas.
2. Maziem bērniem patīk _______________ krāsojamās grāmatās.
3. Vai tev labāk patīk _______________ ar zīmuli vai krāsu krītiņu?
4. Miglā ir grūti _______________ kalnus.
5. Man vislabāk patīk _______________ ar savu telefonu.
6. Kad sāks _______________rozes?
Darbības vārdi teikumos. Krāsas. 8. tiešsaistes vingrinājums (grūts) Izvēlies pareizo darbības vārdu!

9. Atbildi uz jautājumiem, rakstot atbildes pilnos teikumos!

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kurš fotografē? Maija fotografē suņus un kaķus.
Kurš zīmē? ___________________________________________________
Kas zied? ____________________________________________________
Kurš glezno? _________________________________________________
Kurš krāso? ________________________________________________
Kurš redz? ___________________________________________________
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10.

11.

Pieraksti īpašības vārdiem piemērotus lietvārdus!

gaišs

gaiša

skaists

skaista

spožs

spoža

tumšs

tumša

Uzraksti vārdus alfabēta secībā! Tad iztulko tos angliski!

zīmulis

12.

grāmata

lapa

papīrs

krītiņš

________________

_______________

________________

_______________

________________

_______________

________________

_______________

________________

_______________

Raksti teikumus, izmantojot dotos vārdus!

dzeltens, glezna, redzēt__________________________________________
_________________________________________________________________
fotografēt, puķe, rozā ____________________________________________
_________________________________________________________________
dārzs, zaļš, zīmējums ____________________________________________
_________________________________________________________________
oranžs, melns, krāsa _____________________________________________
_________________________________________________________________
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13.

Pārveido dotos īpašības vārdus sieviešu vai vīriešu dzimtē!

balts
balta
dzeltena ________________
oranžs ________________
sarkana ________________
violets ________________
14

brūna
melns
pelēka
zaļa
zils

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Vārdi ‘lillā’ un ‘rozā’. Uzraksti divus teikumus ar vārdu ‘rozā’!

IEVĒRO! Vārdiem ‘lillā’ un ‘rozā’ nemainās galotnes.
Sieviešu dzimtes lietvārds
Dārzā aug lillā puķes.

Vīriešu dzimtes lietvārds
Viņai ir lillā lietussargs.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
15.

Pasvītro teikumos lietvārdus!

1. Viņa glezna ir ļoti krāšņa.
2. Man pazuda zilais krāsu zīmulis.
3. Kuras puķes tev patīk vislabāk?
4. Esmu gatava zīmēt! Man ir papīrs, zīmulis, flomāsteri un krītiņi.
5. Es redzēju grāmatā ļoti skaistas gleznas.
6. Meža dzīvnieki ir skaisti.
7. Kāda māksla tev interesē?
8. Skolotājai patika mans zīmējums.
9. Krāsa nopilēja uz lapas.
10. Dārzā zied baltas, violetas un dzeltenas puķes.

Lietvārdi teikumos. Krāsas. 15. tiešsaistes vingrinājums (ļoti grūts) Kurš ir lietvārds?
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balts, -a
(white)

violets
(lillā)

(purple)

pelēks, -a
(gray)

brūns, -a

dzeltens, -a

melns, -a

oranžs, -a

rozā/sārts

sarkans, -a

(brown)

(black)

(pink)

(yellow)

(orange)

(red)

zaļš, -a

zelta krāsa

zils, -a

daba

(nature)

dārzs

(garden)

dzīvnieks

flomāsters

glezna

krāsa

(green)

(flowmaster)

(gold color)

(painting)

(blue)

(animal)

(color)

Kurš meža
dzīvnieks tev
patīk
vislabāk?

Man patīk
būt dabā.

krāsu
zīmulis

krītiņš

puķe

zīmētājs, -a

(colored
pencil)

(flower)

zīmulis
(pencil)

(chalk)

(one who
draws)

fotografēt
(to take
pictures)

māksla
(art)

zīmējums
(drawing)

gleznot

(to paint a
painting)

Rītu atvērs
Viestarta
Aistara mākslas
izstādi.

krāsot

redzēt

ziedēt

(to see)

(to flower)

(to draw)

gaišs, -a

(bright, light)

skaists, -a

spožs, -a

tumšs, -a

grāmata

(to color)

zīmēt

(bright)

(dark)

(pretty)

(book)

Pavasarī sāks
ziedēt puķes.

Tā ir skaista
māja.

Es varu tevi
redzēt!

Virtuve ir
izkrāsota
gaišā krāsā.

Debesis ir ļoti
tumšas.

Maijai patīk
zīmēt
dinozaurus.

Mēness
rudenī ir
spožs.

lappuse
(page)

pildspalva

(ball point pen)

papīrs

(paper)

ūdenskrāsas
(water colors)

ota

(paintbrush)

