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Tētis pagalmā grābj 
lapas. Mārīte un Vilnis 
palīdz. Pagalmā ir ļoti 
daudz lapu. 

 
,,Es kāpju lapām 
virsū,” Mārīte bradā tā, 
ka lapas čaukst vien.  

 

,,Lapas kāpj man 
virsū,” Vilnis priecīgs 
rāda Mārītei.  
 
,,Kāpsim lapās 
iekšā!” bērni sauc. 
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Tētis skatās un 
brīnās, - nav vairs ne 
Mārītes, ne Viļņa.  
 
,,Tagad kāpiet no 
lapām ārā!” māmiņa 
sauc. ,,Es lasīšu 
pasaku par gailīti un 
vistiņu.” 
          ******* 
 
Čīpu, čāpu vist’ ar gaili, 
Kur mēs abi čāposim? 
Īsas kājas, dziļi dubļi, 
Tālu salmu gubeniņš. 
   Latv. tautasdziesma 
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A1:17 Rudens Materiāli skolotājiem 

Skolotāju / vecāku lapa 
  

Virsraksts: Rudens 

Autors: Inese Cīrule 

Ilustrators: Andra Otto 
  

Līmenis 
LIX: 17 

Valodas līmenis: A1 

Piemērotais vecums:  2.-3. klase 
  

Vārdu saraksts 
Pamata pakāpes vārdi 

bērni  children 

čaukstēt to make a crinkling sound 

grābt lapas to rake leaves 

iekšā  in, inside, within 

kāpt  to climb 

pagalms yard 

priecīgs happy 

rādīt  to show 

skatīties to look, to see 

tētis  father 

virsū  on top of  

 

Vidējās pakāpes vārdi 

bradāt  to stomp on 

brīnīties to be surprised 

gailis  rooster 

pasaka  story 

vista  chicken 

 

Pārrunu jautājumi 
 Kuŗā gadalaikā kokiem krīt lapas? 

 Kādi koki aug tavas mājas tuvumā? 

 Ko tava ģimene dara ar nokritušajām lapām? 

 Kā tu palīdzi vecākiem rudens darbos? 

 Kādus rudens darbus tu dari? 

 

Nodarbības stundā 
1. Skolēni iziet ārā un savāc 5-6 rudens lapas da-

žādās krāsās. Klasē skolēni saliek savas lapas 

kaudzītē  uz galda un min, cik citiem ir dažādu 

krāsu lapu (sarkanu, dzeltenu, brūnu, zaļu), cik 

visiem kopā lapu. Pēc tam lapas saskaita un 

salīdzina ar minējumiem. 

2. Rudens lapu nospiedumi - 1. uzdevums 

Uzdevumi  / Darba lapas 
1. Kāda ir pareizā secība? - 2. uzdevums 

2. Rudens - 4. uzdevums 

 

Rakstu darbi  
1. Rudens stāsts - 3. uzdevums 

2. Raksti vārdus! - 5. uzdevums 
 

Runas vingrinājumi 
1. Jauno vārdu atkārtošanas spēle nr. 3 - vispārējā 

nodarbība 

2. Skolēniem lūdz veidot teikumus ar pamata pa-

kāpes vārdiem. 
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Prasme: klausīšanās 
(K) 

 Rudens lapu nospiedumi 
 

 

Kas nepieciešams? 

1. krāsaina papīra loksnes rudens krāsās; 

2. koku lapas; 

3. krāsu krītiņi bez papīra apvalkiem; 

4. grieznes; 

5. līmlente; 

6. līme; 

7. baltas papīra loksnes. 

 

Kas jādara? 

1. Koka lapu pielīmē pie galda ar līmlenti 

2. Lapai virsū liek baltā papīra loksni. Ieteicams arī to pielīmēt pie 

galda ar līmlenti. 

3. Ar krāsu krītiņa malu, stingri piespiežot, berzē baltā papīra loksni, lai 

veidojas apakšā esošās lapas kontūra. 

4. Lapas nospiedumu izgriež un uzlīmē uz krāsaina papīra loksnes. 
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Prasme: sapratne 
(K) 

Kāda ir pareizā secība? 
 

Skolotājam / vecākam: Skolēns izgriež attēlus un uzlīmē tos uz 

citas papīra lapas, veidojot stāstu pareizā secībā. 

For the teacher / parent: The student cuts out the pictures and 

pastes them on a different piece of paper in the order that they 

happened in the story. 
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Prasme: rakstīšana 
(K) 

 

Rudens stāsts 
 

Skolotājam / vecākam: Skolēns uzraksta, kāpēc viņam patīk 

rudens. Lapu var izgriezt un pielīmēt pie krāsaina papīra (vai 

uzreiz drukāt uz krāsaina papīra) un pielikt pie sienas. 

For the teacher / parent: The student writes why they like autumn. 

The leaf can then be cut out, pasted on colored construction paper 

and displayed on the wall. 
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Prasme: lasīšana, rakstīšana  
(K) 

Rudens 
Skolotājam / vecākam: Skolēni atbild uz jautājumiem, cik labi 

spēj, – pāris vārdos vai pilnos teikumos. 

For the teacher / parent: Students answer the questions  as 

completely as they can – in a few words ori n complete 

sentences. 
 

 

 

1. Ko tētis pagalmā dara?  ________________________ 

 

2. Kas tētim palīdz?  ______________________________ 

 

3. Ko lapas dara, kad Mārīte pa tām bradā?  

_______________________________________________ 

 

4. Ko lapas dara Vilnim?  _________________________ 

 

5. Kur palika Mārīte un Vilnis?  

_______________________________________________ 

 

6. Kāpēc māmiņa grib, lai Mārīte un Vilnis kāpj ārā 

no lapām?____________________________________ 
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Prasme: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

lapas bērni  rudens tētis    kāpt 

Raksti vārdus! 
Skolotājam / vecākam: Skolēni izvēlas pareizo vārdu pie katra 

attēla un raksta to vairākas reizes uz blakus esošās līnijas. 

For the teacher / parent: Students write the names several times 

of the objects by their pictures 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Vispārējā nodarbība – Jauno vārdu atkārtošanas spēle Nr. 3 

 

 

Prasme: sapratne, lasīšana 
(K) 

Jauno vārdu atkārtošanas spēle Nr. 3 – Nodzēs vārdu! 

 
Kas nepieciešams? 

1. tāfele; 

2. tāfeles filči (flomāsteri) un sūklis dzēšanai. 

 

Spēles noteikumi: 
1. Skolēnus sadala divās grupās. 

2. Skolotājs uz tāfeles uzraksta divus vārdu sarakstus. Sarakstā jābūt vismaz tik 

vārdiem, cik skolēnu ir grupā. 

3. Skolēni nostājas rindā netālu no tāfeles. 

4. Kad skolotājs dod signālu, katras grupas pirmais skolēns dodas pie tāfeles, 

norāda uz pirmo vārdu sarakstā un izlasa to skaļi. 

5. Ja skolēns vārdu izlasa pareizi, viņš to nodzēš. Ja skolēns nevar vārdu izlasīt, 

tad vārds paliek uz tāfeles. 

6. Šis skolēns nostājas savas rindas beigās, un nākamais skolēns, kas tagad ir 

pirmais rindā, dodas pie tāfeles. Spēle turpinās ar iepriekš aprakstītajiem 

noteikumiem. 

7. Uzvar tā komanda, kas pirmā nodzēsusi visus savā sarakstā esošos vārdus. 

 

Ko vēl var darīt? 
1. Skolēni var skaidrot vārda nozīmi, pareizi iesaistīt vārdu teikumā, var izlabot 

nepareizi izlasītu vārdu, pirms atļauts to nodzēst. 

 

Neaizmirsti! 

 Jāuzmana, lai skolēni nesaka cits citam priekšā. 

 

Skolēniem, kuriem ir grūtības ar jaunu vārdu apguvi, iespējams veidot spēles 

modifikācijas: 

 Pirms sākt spēli, atkārto, kā pareizi izlasāms katrs burts. 
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