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Kaldis zvejo.  Zivs piepeld pie Kalža 

kājas.  Zivs kutina Kalža kāju.   

Kaldis purina kāju.  Zivs nezina, ka Kaldis 

viņu grib noķert.  Kaldis nezina, ka tā ir 

zivs, kas kutina viņa kāju… 

Zivs kutina kāju!  Kaldis purina kāju.  Zivs 

rotaļājas ar Kaldi.  
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A1:9 Kaldis zvejo. Materiāli skolotājiem 

Skolotāju / vecāku lapa 
  

Virsraksts: Kaldis zvejo 

Autors: Līvija Leimane 

Ilustrators: Amanda Krūmiņa 
  

Līmenis 
LIX:  9 

Valodas līmenis: A1 

Piemērotais vecums:  1.-3. klase 
  

Galvenais tēls 
Kaldis - jauns puisis 

 

Vārdu saraksts 
Pamata vārdu krājums 

kāja  leg 

noķert  to catch 

(pie)peldēt to swim (close) 

zivs  fish 

 

Paplašinātais vārdu krājums 

kutināt  to tickle 
purināt  to shake 

rotaļāties to toy with, to play with 

zvejot  to fish 

 

Pārrunu jautājumi 
 Kur zivis dzīvo? 

 Ko zivis ēd? 

 Vai esi kādreiz bijis zvejot? Vai noķēri kādu 

zivi? 

 Vai esi kādreiz bijis makšķerēt? Vai noķēri kā-

du zivi? 

 Kas ir atšķirība starp zvejošanu un makšķerēša-

nu? 

 Kur var zvejot vai makšķerēt? 

 

Nodarbības stundā 
1. Skolēni cenšas uzminēt, kuŗam no klasesbied-

riem kut. 

2. Skolēni pārrunā, kuŗas ķermeņa daļas visvairāk 

kut. 

3. Skolēni parāda, kā purināt kāju, roku, galvu un 

visu ķermeni. 

4. Lasīsim! - vispārējā nodarbība 

 

 

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

2. Meklē vārdus! - 2. uzdevums 

 

Rakstu darbi  
1. Ko redzi? - 3. uzdevums 

 

Runas vingrinājumi 
1. Viens skolēns, viens vārds - vispārējais uzde-

vums 

 

Tautasdziesmas 
1. Latviešu tautasdziesmas par zivīm 



A1:9 Kaldis zvejo. 1. uzdevums 

 

Prasmes: 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. 

 

 

 

K___ld___s 

z___v___ 

___el___ 

k___ti___a 

p___r___n___ 

no___er___ 

r___ta___āj___s 

 
 



A1:9 Kaldis zvejo. 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.  

 

 

K l p u r i n ā t 

a z g f z i v s m 

l o p k v s a ķ n 

d ā r ā e g l č o 

i l g j j ā r p ķ 

s a u a o m n z e 

ž d ī f t o m ā r 

p e l d ē t k u t 

Kaldis zivs  kāja zvejot peldēt 

noķert purināt  



A1:9 Kaldis zvejo. 3. uzdevums 

 

Prasmes: rakstīšana 
(K) 

Ko redzi? 
  

Skolotājam / vecākam: Skolēns aplūko attēlu un 

uzraksta pēc iespējas daudz vārdu, aprakstot to, ko 

redz attēlā. 

For the teacher / parent: The student looks at the picture 

and writes as many words as he can describing what 

he sees in the picture. 
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Vispārējā nodarbība – Lasīsim! 

 

 

Prasme: Lasīšana 
(K) 

 

Lasīsim! 

Kas jādara? 

1. Jāpagatavo lasāmā lapa, izmantojot stāsta vārdus. 

 

Kas nepieciešams? 

1. Lasīsim! lapas 

2. Metamais kauliņš. 

 

Kā izmantot? 

1. Izvēlas, kuŗš skolēns lasīs pirmais. 

2. Šis skolēns met metamo kauliņu un izlasa vārdus rindā, kuras 

kārtas numurs atbilst skaitlim uz metamā kauliņa (piemēram, 

uzmests ‘pieci’, tātad jālasa 5.rinda). 

3. Cits skolēns var teikt, kuŗā šīs rindas vārdā  ir, piemēram, 

divskanis vai lielais burts, vai cik vārdos ir viena zilbe, cik – divas 

utt., atkarībā no tā, ko skolēniem pašlaik māca. 

4. Nākamais skolēns met metamo kauliņu un izlasa vārdus rindā, 

kuras kārtas numurs atbilst skaitlim uz metamā kauliņa. Var 

gadīties, ka rinda jāatkārto, jo kāds skaitlis uzmests atkārtoti. 

5. Spēle turpinās, līdz visas rindas ir izlasītas. 
 
 



Lasīsim! 

 
zvejo peld kājas zivs kāju viņu 

 
pie purina kāju grib nezina tā 

 
ir zivs kutina ar Kaldis noķert 

 
viņu zvejo purina kāju zivs ka 

 
tā kutina Kaldis pie peld nezina 

 
zivs kāju kas zvejo noķert pie 

A1:9 Kaldis zvejo (K) 



Vispārējā nodarbība – Viens skolēns, viens vārds 

 

 

Prasmes: lasīšana, runāšana, klausīšanās 
(k) 

Viens skolēns, viens vārds 

 

Šī spēle domāta diviem vai vairāk spēlētājiem. 
 

Kas nepieciešams? 

1. Lasāmais teksts. 
 
 

Kā spēlēt? 

1. Skolēni klusām pārlasa pazīstamu tekstu un, ja kādu vārdu nesaprot vai nevar 

izlasīt, jautā skolotājam vai klases biedriem.  

2. Skolēni pēc kārtas skaļi lasa tekstu pa vienam vārdam.  Ja spēlē komandās, tad 

komandas dalībnieki arī lasa pēc kārtas.   

3. Katrs teksta vārds ir vērts vienu punktu.  Lasītājs lasa vārdu, pārējie klausās.  Ja 

lasītājs izlasa vārdu pareizi, tad viņš (vai komanda) saņem vienu punktu.  Tad 

lasa nākamais. 

4. Ja lasītājs vārdu izlasa nepareizi vai klusē vairāk nekā 3 sekundes, tad otrs 

skolēns (vai komanda) saņem vienu punktu.  Lasītājs drīkst teikt: “Garām,” ja 

vārdu nezina.  Tad punktu saņem otrs skolēns (vai komanda). 

5. Skolēniem uzmanīgi jāklausās un jāseko, lai lasītu pareizo teksta vārdu pareizā 

laikā.   

6. Skolēni nedrīkst cits citam palīdzēt. 

 



  (K) 

Latviešu tautasdziesmas par zivīm 

 

Diža, diža tā niedrīte, 

Aug ezera maliņā; 

Diža, diža tā zivtiņa, 

Kura auga jūriņā. 

Ķīsīts brauca pār Daugavu 

Rakstītās kamanās; 

Asarītis zirgu dzina, 

Rauda tur kamaniņas. 

Siļķītei div’ meitiņas, 

Staigā, gurnus grozīdamas, 

Pretī nāca mencu dēli, 

Cepurītes cilādami. 

Ai, menciņa, zeltspārnīte, 

Nāc ar mani spēlēties; 

Es tev došu kumosiņu 

Zīda šņores galiņā. 

Siļķīte dziedāja 

Dziļā jūrā, 

Zvejnieka dēliņa 

Gaidīdama. 

Reņģīte pati 

Tiklā nāca, 

Lasis, gudrinieks, 

Aizmukāja. 

Tu, siļķīt, sīkzivtiņ, 

Tu man maizes arājiņa; 

Tu, plekstīt, platspārniņ, 

Tu man naudas kalējiņa. 

 

http://valoda.ailab.lv/latval/vispareji/tautasdz/zivs.htm 

http://valoda.ailab.lv/latval/vispareji/tautasdz/zivs.htm
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