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Es gribu būt bite, jo bites 

lido.  

 

 

Es gribu būt bite, jo 

bites bizo. 

 

Es gribu būt bite, jo 

bites ir skaistas.  

 

Es gribu būt bite, jo bites dzied dziesmas. 

 

Es gribu būt bite, jo 

bites ir mazas.  

 

Es gribu būt bite, jo 

bites dod medu. 
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A1:12 Es gribu būt bite Materiāli skolotājiem 

Skolotāju / vecāku lapa 
  

Virsraksts: Es gribu būt bite 

Autors: Dace Copeland 

Ilustrators: Linda Treija 
  

Līmenis 
LIX:  12 

Valodas līmenis: A1 

Piemērotais vecums:  1.-3. klase 
  

Vārdu saraksts 
Pamata vārdu krājums 

bite  bee 

dot  to give 

dziedāt  to sing 

dziesma song 

gribēt  to want 

lidot  to fly 

mazs/-a little 

medus  honey 

skaists  pretty; beautiful 

 

Paplašinātais vārdu krājums 

bizot  to move randomly move around in 

  circles from here to there 

dot medu to produce honey 

 

Pārrunu jautājumi 
 Kur bites dzīvo?  

 Ko bites dara?  

 Kā bites skan? 

 Vai tu no bitēm baidies? Kāpēc?   

 Kāpēc bitēm patīk nolaisties uz puķēm? Ko vi-

ņas tur dara?  

 Vai bites dzīvo vienas?  

 Kā sauc māju, kuŗā bites dzīvo?  

 Kāpēc bites ir svarīga dabas daļa? 

 

Nodarbības stundā 
1. Skolēni attēlo bites, rādot dažādas, stāstā sasto-

pamas darbības. 

2. Gatavosim bites! - 5. uzdevums 

 

Uzdevumi  / Darba lapas 
1. Trūkstošie burti - 1. uzdevums 

2. Meklē vārdus! - 2. uzdevums 

3. Cik zilbju? - 3. uzdevums 

 

Rakstu darbs 

1. Es gribu būt bite - 4. uzdevums 

 

Runas vingrinājumi 
1. Pa labi, pa kreisi - vispārējā nodarbība 

2. Lūdz skolēniem iesaistīt pamata vārdu krājuma 

vārdus teikumos. 

 

Rotaļa 
1. Kas dārzā? 



A1:12 Es gribu būt bite 1. uzdevums 

 

Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

Trūkstošie burti 
  

Skolotājam / vecākam: Doti teksta vārdi. Vārdiem trūkst 

burtu. Skolēns ieraksta trūkstošos burtus. 

For the teacher / parent: Here is a list of words from the text. 

 The words are missing every other letter.  The student writes 

in the missing letters. 
  

b__t__ 

g__i__u 

l__d__ 

b__z__ 

s__ai__t__s 

__ __ie__ 

dz__ __s__a__ 

m__z__s 

__e__u 



A1:12 Es gribu būt bite 2. uzdevums 

 

Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

Meklē vārdus! 
  

Skolotājam / vecākam: Skolēns sameklē vārdu sarakstā 

dotos vārdus un apvelk tos. 

For the teacher / parent: The student should search for these 

vocabulary words and circle them. 
  

 

 

s k a i s t a s j 

e f ā ļ c n e p č 

g l o m z d h š u 

b i t e v z a ī d 

ū d t d ē i m r b 

t o p u b e a ķ i 

ā ž f s c d z r z 

d z i e s m a s o 

bite  būt    lido bizo skaistas 

dzied dziesmas es maza medus 



A1:12  Es gribu būt bite 3. uzdevums 

 

Prasme: lasīšana 
(K) 

Cik zilbju? LEGO® 
Skolotājam / vecākam: Skolēns izdomā, cik katrā vārdā 

zilbju un noliek vārdam blakus attiecīgo daudzumu LEGO® 

klucīšu. Pēc tam skolēns uzraksta, cik zilbju katrā vārdā. 

For the teacher / parent: The student decides how many 

syllables there are in each word and puts that many LEGO® 

blocks next to the word. Then the student writes down how 

many syllables there are in the word. 

 

 

        Cik zilbju?     

bite          ___ 

gribu          ___ 

jo           ___ 

lido          ___ 

bizo          ___ 

tik           ___ 

dziesmas        ___ 

es           ___ 

medus         ___ 



A1:12 Es gribu būt bite 4. uzdevums 

 

Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

Es gribu būt bite... 
  

Skolotājam / vecākam: Izmantojot par paraugu  stāsta 

tekstu,  skolēns uzraksta, kāpēc viņš grib būt bite. 

For the teacher / parent: The students should pattern after 

the story and write why they would like to be a bee. 

 

 

 

 

Es gribu būt bite, jo bites  

_________________________. 

   _________________________. 

_________________________. 

   _________________________. 

_________________________. 

   _________________________. 

_________________________. 

   _________________________. 

_________________________. 

   _________________________. 

 

 



A1:12 Es gribu būt bite 5. uzdevums 

 

(K) 
 

Gatavosim bites! 
  

Kas nepieciešams? 

1. Dzeltena papīra loksne; 

2. melna papīra loksne; 

3. lapa, uz kuras uzzīmēti 

bites spārni; 

4. lapa, uz kuras uzzīmēts 

bites ķermenis; 

5. grieznes; 

6. līme; 

7. kustīga acs; 

8. krāsu krīti vai filči 

(flomāsteri). 

 

Kā gatavot? 

1. Bites ķermeņa formu liek uz dzeltenās papīra loksnes un apvelk tās 

kontūru. 

2. Melno papīra loksni sagriež četros gabalos un vienu gabalu iedod katram 

skolēnam. 

3. Skolēni izgriež bites ķermeni un sagriež melno papīru vairākās strēmelēs. 

4. Skolēni uzlīmē bites ķermeni uz papīra, kur uzzīmēti bites spārni. 

5. Tad uzlīmē melnās strēmeles uz bites ķermeņa. 

6. Beigās bitei pielīmē kustīgo aci. 

7. Ja vēlas, skolēni bitei apkārt var uzzīmēt puķes. 

 

Spicais gals ir domāts bites dzelonis aizmugurē, bet attēlā redzams, ka skolēns 

domājis, ka tas ir bites deguns. Arī labi! 

 

 



Vispārējā nodarbība – Pa labi, pa kreisi 

 

 

Prasme: lasīšana 
(K) 

 
 

Pa labi, pa kreisi 

 
Šī spēle domāta visai klasei. 

 

Kas nepieciešams? 

1. Lasāmais teksts. 

 

Kas jādara? 

1. Klasi sadala divās grupās. 

2. Kad skolotājs paceļ kreiso roku, tad tekstu lasa skolēni, kas sēž kreisajā 

pusē. 

3. Kad skolotājs paceļ labo roku, tad tekstu lasa skolēni, kas sēž labajā pusē. 



 
 
1. Kas dārzā, kas dārzā? 
Bitīt’ rožu dārziņā. 
(2. Kas tai vārdā, kas tai vārdā? 
Maija vārdā, Maija vārdā. 
3. Lai tai bija Maija vārdā, 
Šogad vīra nedabūs. 

4. Ja dabūs, tad dabūs, 
Pēc deviņas vasariņ’s.) 
5. Ložņā, bitīt, cauri zaru zariem, 
Caur zaru zariem, cauri lapu lapām, 
Ja citu atrod, liec to savā vietā, 
Ja citu atrod, liec to savā vietā. 

 
No rotaļas dalībniekiem viens nostājas vidū, citi, rokās saķērušies, tam apkārt. Pirmos 4 pantus dziedot, 
visi iet ap vidū stāvošo, griezdamies uz vienu un otru pusi. Piekto pantu dziedot, visi apstājas un paceļ 
rokas augšā. Stāvētājs lien vidū pa roku apakšu no vienas puses uz otru, kamēr tiek tajā vietā, kur iesāka. 
Tad viņš pēdējo personu liek savā vietā un pats stājas riņķī. Kad vidū stāv vīrietis, "bites" vietā dzied 
"dundurs", sievietes vārda vietā - vīrieša, "vīra" vietā - "sieva"."- A. Jurjāns.  
 
Bieži sastopams rotaļas variants: dzied tikai 1. un 5.pantu. 
Rotaļas teksts un apraksts: http://www.music.lv/MIDI/default.htm 
Rotaļas gaita videoierakstā: http://www.music.lv/MIDI/default.htm 
 
Jurjānu Andreja "Latvju tautas mūzikas materiāli" 4.grāmata "1. Rotaļu un dziedamo deju meldijas, 2. 
Tautas instrumentu meldijas": Rīga, 1912, Nr.28(a). Rotaļu dziesma. Pierakstīja P. Blau Ērgļos. 
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