
Dinozauru balle 
Veltas Dindones teksts 

Andras Otto ilustrācijas  

Jūs jau visi zināt, cik lieli dzīvnieki bija 

dinozauri. Nu īsti milzeņi! 

 

Sensenos laikos viņi savā starpā bieži 

cīnījās – kaŗoja. Tādos brīžos gāzās koki. 

Vēlās apkārt veseli kalni; ripoja akmeņi. 

Visa zeme trīcēja, un dažās vietās tā pat 
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iebruka kā zemestrīcē. 

 

Visbriesmīgākais dinozaurs bija arī 

visgudrākais. Viņu sauc Buru Burs! Buru 

Burs lika 

visiem 

dinozauriem 

sapulcēties 

un paziņoja, 

ka viņi vairs 

nedrīkst 

cīnīties, 

plēsties un 

kaŗot. Viņš 

teica 

„Cīnoties mēs 

nopostīsim 

visu 

zemeslodi, 



un kur tad paši dzīvosim?”  Pārējie 

dinozauri savās pērkona balsīs rūca: 

„Mēs esam ienaidnieki! Kā var 

necīnīties?” „Sadraudzēsimies,” teica 

Buru Burs. 

 

„Kā to izdarīt?” – jautāja pārējie. 

 

„Rīkosim balli ar ēšanu, dziedāšanu un 

dejošanu,” – 

deva 

padomu 

Buru Burs. 

 

Ēšana 

dinozauriem 

ballē 

padevās labi un priecīgi. Toties 

dziedāšana bija briesmīga. Viņu balsis 
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skanēja kā pērkona grāvieni. Paši 

dinozauri turēja ausis ciet un bāza 

galvas zem galdiem. Vēl trakāk gāja, 

kad sākās dejošana. Zem viņu 

smagajām 

kājām 

trīcēja 

zeme. 

Kāds 

dinozaurs 

ar lielām 

bruņām uz 

muguras 

uzlūdza uz deju dāmu ar gaŗu asti un 

gaŗu kaklu. Bruņu dinozaurs netīšām 

uzkāpa savai dāmai uz astes. Dāma 

sāka žēlabaini skaļi kliegt. Visi 

gaŗastainie dinozauri steidzās dāmai 

palīgā. Bruņu dinozauri metās palīgā 
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savam draugam. Gandrīz izcēlās kaŗš. 

Pēkšņi atskanēja Buru Bura balss: 

„Mierā, mierā!” Visi dinozauri sastinga 

un apklusa. 

Buru Burs 

pavēlēja: „Jūs 

nedrīkstat ne 

kaŗot, ne 

dejot. Jūs 

drīkstat tikai 

mierīgi sēdēt, 

runāties, dzert 

tēju un ēst 

saldumus.” Tā 

dinozauri arī 

izdarīja. Viņi 

kļuva draudzīgi un mierīgi. Zemeslode 

palika vesela, un mēs visi uz tās varam 
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priecīgi dzīvot. Labi, ka starp 

dinozauriem bija gudrais Buru Burs! 

 

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

Uzzīmē Buru Bura portretu! 
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Skolotāju / vecāku lapa 
  

Virsraksts: Dinozauru balle 

Autors: Velta Dindone 

Ilustrators: Andra Otto 

 

Līmenis 

LIX: 31 

Valodas līmenis:  A2 

Piemērotais vecums:  3.-4. klase 

 

Vārdu saraksts 

Pamata vārdu krājums 
akmens stone 

aste  tail 

cīnīties  to fight 

darīt  to do 

draugs  friend 

dzert  to drink 

dziedāt  to sing 

dzīvnieks animal 

dzīvot  to live 

ēst  to eat 

gudrs/-a smart 

kakls  neck 

kalns  mountain 

kliegt  to yell 

kļūt  to become 

koks  tree 

lūgt  to ask 

mierā  be calm 

mugura back 

pēkšņi  suddenly 

priecīgs/-a happy 

runāties to talk to one another 

saldumi sweets  

sēdēt  to sit 

skanēt  to sound like 

smags  heavy 

zināt  to know 

 

Paplašinātais vārdu krājums 
atskanēt reverberate 

balle  party 

briesmīgs/-a awful 

brīdis  moment 

bruņas  scales 

dāma  lady 

dejot  to dance 

dinozaurs dinosaur 

draudzēties to become friends 

gāzties  to fall over 

ienaidnieks enemy, foe 

kaŗot  to be at war 

klusums quiet 

milzenis gigant 

naidīgs  mean 

naids  hate, fued, animosity 

netīšām accidentally 

nopostīt to destroy 

pārējie  the rest 

pavēlēt  to order 

pērkona balss thundering voice 

pērkona grāviens  clap of thunder 

plēsties to fight amongst themselves 

pulcēties to gather 

ripot  to roll 

rīkot  to arrange (an event) 

rūkt  to roar 

sastingt to freeze in place 

sensenos laikos   many years ago 

tēja  tea 

trīcēt  to shake 

velties  to roll over 

vesels  in one piece; well 

visbriesmīgākais  most awful 

visgudrākais smartest 

zemeslode earth 

zemestrīce earthquake 

ziņot  to announce 

žēlabaini lamenting 

  

Pārrunu jautājumi 
 Kādus dinozaurus vari nosaukt? 
 Cik sen, tavuprāt, uz zemes dzīvoja dinozauri? 
 Cik, tavuprāt, daudz dažādu dinozauru dzīvoja 

virs zemes? 
 Ko dinozauri ēda un dzēra? 
 Stāsta nosaukums ir “Dinozauru balle”. Kas, 

tavuprāt, notiks šinī stāstā? 

 

Nodarbība stundā 
1. Dinozauru grāmatiņa - 1. uzdevums 

 



 

Uzdevumi / Darba lapas 
1. Lietvārds vai darbības vārds? - 2. uzdevums 

2. Kur atrodas darbības vārdi? - 4. uzdevums 

3. Ko nozīmē? - 5. uzdevums 

4. Viens vai divi? - 6. uzdevums 

5. Tas vai tā? - 7. uzdevums 

 

 

Rakstu darbi  
1. Cik vārdu - 3. uzdevums 

2. Ja es pazītu dinozauru... - 8. uzdevums 

 

Runas vingrinājumi 
1. Jauno vārdu atkārtošanas spēle nr. 7 - Uzmini 

vārdu! 

2. Skolēniem lūdz jaunos vārdus iesaistīt teikumos. 
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Prasmes: rakstīšana 
(K) 

Dinozaura grāmatiņa 
 
Kas nepieciešams? 

1. Dinozaura galvas, acu un žokļa 

veidnes; 

2. Grieznes; 

3. Līme; 

4. Zila, zaļa, melna un balta papīra 

loksne; 

5. Zīmulis; 

6. Kopētājs 

 

Kas jādara? 

1. Vispirms izgriez visas veidnes. 

Dinozaura galvas un žokļa 

veidnes liec uz zilā papīra un 

apvelc ar zīmuli. 

2. Dinozaura acu veidni liec uz zaļā 

papīra un apvelc ar zīmuli. 

3. Izgriez dinozaura galvu, žokli un 

acis. 

4. Dinozaura acu veidni liec uz 

baltā papīra un apvelc ar zīmuli. 

5. Izgriez baltās acis, lai tās būtu 

nedaudz mazākas par zaļajām 

acīm. 

6. No melnā papīra izgriez divus apļus (acu āboli) un divus iegaŗenus 

trīsstūrus (nāsis). 

7. No baltā papīra izgriez piecus nelielus trīsstūrus (zobi). 

8. Novieto acis, kā rādīts paraugā, un ielīmē acu baltumus zaļajā kontūrā un 

acu zīlītes acu baltumos. Pielīmē izveidotās acis dinozauram. 

9. Pielīmē abas nāsis dinozaura galvas apakšdaļā pa vidu. 

10. Atloki dinozaura galvu taisnā līnijā zem acīm. 

11. Galvas apakšmalā pielīmē zobus, lai tie būtu redzami ārpusē. 

12. Galvas augšpusi zem acīm pārklāj ar līmi un pielīmē galvu pie žokļa. 

13. Izgriez teksta apli ar līnijām un, atverot dinozaura žokli,  pielīmē to 

dinozaura žokļa iekšpusē. 

https://www.teacherspayteachers.com/Product/Dinosaur-Craft-2522789
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Prasmes: rakstīšana 
(K) 

14. Teksta aplī ieraksti dinozauru raksturojošus vārdus. Ja vēlas, var sākt ar 

vārdiem „Dinozauri ir...”. 
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Prasmes: rakstīšana 
(K) 

Lietvārds vai darbības vārds? 

 
Lasot tekstu, ieraksti lietvārdus pirmajā slejā un 

darbības vārdus otrajā slejā! 

 

Lietvārds Darbības vārds 
dzīvnieki cīnījās 
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Prasmes: rakstīšana 
(K) 

Cik vārdu? 
 

Uzraksti, cik vien daudz vārdu vari, kas 

sākas ar katru doto burtu! 

m ________________________ 

i_________________________ 

l ________________________ 

z ________________________ 

e ________________________ 

n ________________________ 

i ________________________ 

s ________________________ 
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Prasmes: lasīšana 
(K) 

Kur atrodas darbības vārdi? 
 

Katrā rindā atrod darbības vārdu un 

apvelc to! 

 

 

dzīvnieks cīnīties   dinozauri  milzenis 

ripot  laikos  viņi    kalni 

koki   akmeņi  trīcēt   zeme 

visa   pie   rūkt    viņš 

ēst   kopā  mēs   zemeslode 

labi   dziedāt   balle   ienaidnieki 

priecīgi  dejot  balsis   grāviens 

ausis  galva  galdi   kliegt  

kāja  sēdēt  bruņas   mugura 

dāma  balss  runāties   tēja 

dzert   vesela  labi    gudrais   
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Prasmes: rakstīšana 
(K) 

Ko nozīmē? 
 

Uzraksti darbības vārdu nozīmi vai 

uzzīmē vārdu izskaidrojošu attēlu! 

 

 

cīnīties _________________________________________  

ripot ___________________________________________ 

trīcēt ___________________________________________ 

rūkt ____________________________________________ 

ēst _____________________________________________ 

dziedāt ________________________________________ 

dejot _________________________________________ 

kliegt __________________________________________ 

sēdēt __________________________________________ 

runāties _______________________________________ 

dzert __________________________________________ 
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Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

Viens vai divi? 
 

Uzraksti vārdus vienskaitlī vai 

daudzskaitlī! 
 

 

Vienskaitlis    Daudzskaitlis 

dinozaurs    __________ 

__________    koki 

kalns     __________ 

akmens     __________ 

__________    balles 

galds     __________ 

__________    astes 
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Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

Tas vai tā? 
 

Ieraksti dotos vārdus pareizajā slejā! 

Write the words in the correct column. 
 

 

 

 

Vīriešu dzimte (tas)   Sieviešu dzimte (tā) 

_____________    _____________ 

_____________    _____________ 

_____________    _____________ 

_____________    _____________ 

_____________    _____________ 

_____________    _____________ 

_____________    _____________ 

 

dzīvnieks  vieta koks  kalns akmens 

dinozaurs balle balss zeme bruņas 



A2:31 Dinozauru balle 8. uzdevums 

 

 

Prasmes: rakstīšana 
(K) 

 Ja es pazītu dinozauru… 

  
Iedomājies, ka tu pazītu dinozauru! Uzzīmē, kāds 

izskatītos tavs dinozaurs, un uzraksti par viņu stāstu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 



Vispārējā nodarbība – Jauno vārdu atkārtošanas spēle Nr. 7 

 

 

Prasme: sapratne, lasīšana 
(K) 

 

Jauno vārdu atkārtošanas spēle Nr. 7 – Uzmini vārdu! 

 
Kas nepieciešams? 

1. Katram vārdu saraksta vārdam jābūt uzrakstītam uz atsevišķas papīra 

loksnītes. 

2. Grozs, kuŗā ielikt papīra loksnītes. 

 

Spēles noteikumi: 
1. Skolēnus sadala divās grupās. 

2. Viens skolēns no pirmās komandas nāk klases priekšā, izvēlas no groza 

papīra loksnīti un paskaidro tur uzrakstīto vārdu, to neminot. 

3. Komanda, kura pirmā uzmin vārdu, nopelna punktu. 

4. Tad vārdu izvēlas otrās komandas pārstāvis, un spēle rit, kā iepriekš. 

5. Uzvar komanda, kas spēles beigās nopelnījusi visvairāk punktu. 

6. Ieteicams ierobežot katra vārda minējumu skaitu. 

 

Ko vēl var darīt? 
1. Katram vārdu saraksta vārdam var noteikt vārdus, kurus nedrīkst lietot šā 

vārda skaidrošanā. 

 

Neaizmirsti! 

1. Ieteicams noteikt spēles ilgumu, lai abām komandām būtu vienlīdzīgas 

iespējas uzvarēt. 

 

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

modifikācijas: 

 Skolēniem izsniedz vārdu sarakstu un ļauj no tā izrakstīt dažus vārdus, ko 

izmantot jaunā vārda skaidrošanā. 
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