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Jurka bija ļoti nelaimīgs, jo viņš 

nemācēja slidot.  Visi bērni mācēja, bet 

viņš nē.  Jurka nezināja, ka bērni bija 

mācījušies slidot.  Vienu mācīja tētis, otru 

– lielā māsa, cits gāja uz slidošanas 

stundām.  Kad Jurka uzkāpa uz ledus, 

kājas 

slīdēja 

katra uz 

savu pusi 

un viņš 

krita.  

Atkal un 

atkal. 

,,Es iemācīšos slidot, pat ja man jākrīt 

visu ziemu!”  Jurka solījās un kāpa atkal 

uz ledus.  Uzmanīgi vinš pacēla kāju un 
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iedomājās, ka prot slidot pat ļoti labi!  

Jurka atspērās un paslīdēja krietnu soli, 

atspērās un paslīdēja soļus divus vai pat 

trīs.  Jurka SLIDOJA! 

 

********************** 
Uzzīmē, kā tu slido! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A2:26 Jurka. Materiāli skolotājiem 

Skolotāju / vecāku lapa 
  

Virsraksts: Jurka 

Autors: Erna Taube 

Ilustrators: Andra Otto 

 

Līmenis 
LIX: 26 

Valodas līmenis:  A2 

Piemērotais vecums:  1.-3. klase 

 

Galvenais tēls 
Jurka = jauns puika, kas neprot slidot 

 

Vārdu saraksts 
Pamata vārdu krājums 

ledus  ice 

 

Paplašinātais vārdu krājums 

atsperties to push off 

iedomāties to imagine 

krietns  decent 

nelaimīgs unhappy 
(pa)slīdēt to slip (a little) 

slidot   to skate 

slidošanas stundas skating lessons 

uzmanīgi carefully 

  

Pārrunu jautājumi 
 Vai esi kādreiz slidojis? Kā tev gāja? 

 Vai iemācīties slidot ir grūti? 

 Kur var slidot? 

 Kas nepieciešams, lai slidotu ārā?  

 Kas nepieciešams, lai slidotu arēnā? 

 Kādos sporta veidos izmanto slidas? 

 

Nodarbības stundā 
1. Mēs katrs protam kaut ko darīt labi. Mēs arī 

kaut ko neprotam, ko mācāmies darīt labāk. 

Skolēniem izsniedz baltas, uz pusēm pārdalītas 

papīra lapas. Vienā pusē uzraksta ,,Ko es pro-

tu”, otrā ,, Ko es mācos”.  Skolēni ieraksta sa-

vas prasmes un ieceres attiecīgajā slejā. Pēc tam 

katrs to, ko vēlas, pastāsta pārējiem. Lai uzrak-

stītu tekstu, skolēni izmanto vārdnīcu vai lūdz 

palīdzību skolotājam. 

Uzdevumi / Darba lapas 
1. Darbības vārdu priedēkļi - 1. uzdevums 

2. Lietvārdi un īpašības vārdi - 2. uzdevums 

3. Atpazīsti un izmanto lietvārdus! - 3. uzdevums 

4. Ziemas sporta veidi - 4. uzdevums 

 

Rakstu darbi  
1. Mīļākais ziemas sports - 5. uzdevums 

 

Runas vingrinājumi 
1. Skolēns sagatavojas un pastāsta klasesbiedriem 

par savu mīļāko ziemas sportu. 
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Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

Darbības vārdu priedēkļi  
 

Skolotājam / vecākam: Skolēns uzraksta, ar ko atšķiras 

dotie darbības vārdi. Pēc tam viņš izdomā un uzraksta 

citus darbības vārdus, kuŗiem var izmantot priedēkli pa-. 

 

 

Kā atšķiras: slidot / paslidot      slīdēt / paslīdēt      celt / pacelt? 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 
Kuŗiem citiem darbības vārdiem var izmantot priedēkli pa-? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

Lietvārdi un īpašības vārdi  
 

 Uzraksti katram lietvārdam raksturīgu īpašības vārdu! 
 

 

1. __nelaimīgais____ Jurka 

2. __________ bērni 

3. __________ tētis 

4. __________ māsa 

5. __________ slidošanas stundas 

6. __________ ledus 

7. __________ kājas 

8. __________ ziema 

9. __________ saule 

10. __________ cepure 

11. __________mētelis 

12. __________debesis 
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Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

Atpazīsti un izmanto l ietvārdus! 
 

Rāmītī doti dažādi vārdi. Apvelc visus lietvārdus! Tad 

izmanto lietvārdus, papildinot tukšās vietas teikumos! 
 

 

 

 

 

 

 

1. Nāk __________, un būs ļoti auksts! 

2. Skat, kā __________ slidinās no kalna! 

3. Viens __________, otrs __________. Esmu galā! 

4. __________ teica, ka mēs drīz brauksim uz veikalu. 

5. __________ bija nelaimīgs, jo viņš nemācēja slidot. 

6. Vai tava lielā __________ ir mājās? 

7. Man vajadzēja trīs __________, lai uzrakstītu vēstuli. 

8. Saldētavā ir __________, ja vēlies. 

9. Soli pa solim; viena _________, otra __________. 

 

Jurka  nelaimīgs  viņš  slidot  visi  bērni 

mācīties tētis   otrs  māsa  iet  stundas 

uzkāpt ledus   slīdēt  kāja  krist  atkal 

ziema  pacelt  iedomāties prot  solis  trīs 
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Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

hokejs biatlons snovbords  bobslejs daiļslidošana 

kamaniņu braukšana     slēpošana skeletons 

Ziemas sporta veidi 
 

Uzraksti vārdu (vārdu savienojumu) zem pareizā attēla! 

 

_____________________  ______________________   __________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________  ______________________  ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________  _________________________________________ 
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Prasmes: rakstīšana 
(K) 

Mīļākais ziemas sports 
 

Apraksti savu mīļāko ziemas sporta veidu un ilustrē savu 

stāstījumu! 

 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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