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Es dzīvoju Portlandē. 

Es eju divās skolās.  

Es eju amerikāņu 

skolā. 

Amerikāņu skola 

ir piecas dienas 

nedēļā. 

Es mācos lasīt un 

rakstīt angliski. 

Amerikāņu skolā 

ir skolotāji. 

Tur ir draugi. 
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Es eju latviešu skolā. 

Latviešu skola ir 

vienu dienu nedēļā. 

Es mācos lasīt un 

rakstīt latviski. 

Latviešu skolā ir 

skolotāji. 

Tur ir draugi. 

Es protu divas 

valodas. 

 

***************** 

Uzzīmē savu amerikāņu vai latviešu skolu! 

 



A1:22 Divas skolas Materiāli skolotājiem 

Skolotāju / vecāku lapa 

Virsraksts: Divas skolas 

Autors: Elisa Freimane 

Ilustrators:  Andra Otto 

Līmenis 
LIX: 22 

Valodas līmenis: A1 

Piemērotais vecums: 3.-4. klasei 

Vārdu saraksts 
Pamata pakāpes vārdi 

amerikāņu American 

angliski  English 

diena  day 

draugi  friends 

dzīvot  to live 

divi/-as  two 

lasīt to read 

latviešu  Latvian 

mācīties to learn 

nedēļa  week 

pieci/-as five 

prast to know how 

rakstīt  to write 

skola  school 

skolotājs teacher 

valoda  language 

viens/-a  one 

Pārrunu jautājumi 
 Kuŗā pilsētā tu dzīvo?

 Cik skolās tu ej?

 Cik skolās iet tavi draugi?

 Cik tālu tu dzīvo no vienas skolas un no otras

skolas?

 Ko tu mācies skolā?

 Ko katrā skolā tev vislabāk patīk darīt?

Nodarbības stundā 
1. Skolēni uzzīmē karti no savas mājas līdz savai

skolai (pēc izvēles).

2. Vispārējā nodarbība - Salīdzināsim! (Salīdzināt

vienu skolu ar otru.)

Uzdevumi / Darba lapas 
1. Meklēsim zilbes! - 1. uzdevums

2. Ieraksti vārdus! - 2. uzdevums

3. Kādā valodā? - 3. uzdevums

4. Cik vārdu? - 5. uzdevums

Rakstu darbs 

1. Skolā man patīk... - 4. uzdevums

Runas vingrinājums 
1. Skolēni pastāsta par kādu savu skolas biedru

citā skolā.

Dace
Sticky Note
amerikāņu
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Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

Meklēsim zilbes! 
Skolotājam / vecākam: Skolēni no teksta izraksta tabulā vienas, 

divu un trīs zilbju vārdus. 

For the teacher / parent: Using the story, students identify and 

write one, two and three syllable words in the correct column. 
 

Vienzilbīgi vārdi  Divzilbīgi vārdi  Trīszilbīgi vārdi  

es eju dzīvoju 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Cik šinī stāstā ir četrzilbīgi vārdi? _____ 

Cik šinī stāstā ir pieczilbīgi vārdi? _____ 
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Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

Ieraksti vārdus!  
Skolotājam / vecākam: Skolēns lasa stāstu un ieraksta 

teikumos pareizos vārdus. 

For the teacher / parent: The student writes the correct words 

from the story. 
 

 

 

1. Es dzīvoju __________. 

 

2. Es eju __________ skolās. 

 

3. Amerikāņu skola ir __________ dienas nedēļā. 

 

4. Es mācos __________ un __________ angliski. 

 

5. Es eju l___________ skolā. 

 

6. Latviešu skola ir __________ dienu nedēļā. 

 

7. Es protu __________ valodas. 
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Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

Kādā valodā? 
Skolotājam / vecākam: Skolēni uzraksta, kādā valodā runā 

katrā valstī . 

For the teacher / parent: The students write what language 

is spoken in a particular country. 
 

 

Valsts (raksta ar lielo 

sākuma burtu) Country 

valoda (raksta ar 

mazo sākuma burtu)  

Latvija Latvia latviski 

Anglija (Apvienotā 

karaliste) 

United Kingdom  

Polija Poland  

Amerika (ASV – 

Amerikas 

savienotās valstis) 

America (United 

States of America) 

 

Zviedrija Sweden  

Francija France  

Ķīna China  

Igaunija Estonia  

Itālija Italy  

Kanāda Canada  

Austrālija Australia  

Lietuva Lithuania  

Spānija Spain  
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Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

Skolā man patīk... 
Skolotājam / vecākam: Skolēni uzzīmē, ko viņiem vislabāk 

patīk darīt katrā skolā un pēc tam uzraksta vienu vai divus 

teikumus par katru zīmējumu. 

For the teacher / parent: The students use the boxes to draw 

pictures of their favorite activities at each school of their 

schools. Then they write one to two sentences about each 

picture. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 



A1:22 Divas skolas 5. uzdevums 

 

 

Prasme: rakstīšana 
(K) 

 
 

Cik vārdu?  
Skolotājam / vecākam: Cik vārdu skolēns var izdomāt ar katru 

no dotajiem burtiem? 

For the teacher / parent: How many words can the student 

think of using the letters given? 

 

 

s_______________________ 

k ______________________ 

o ______________________ 

l  ______________________ 

a  _____________________ 
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