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Kurp mēs brauk-

sim?  Ko mēs 

redzēsim?  Ko mēs 

darīsim?  Kad mēs 

beidzot būsim klāt? 

 

Man patīk vasara, 

jo tad māmiņai un 

tētim ir brīvdienas.  

Man arī ir brīv-

dienas. Man patīk brīvdienas, jo tad mēs 

braucam atvaļinājumā.  Kad mēs beidzot 

būsim klāt? 

 

Dažkārt mēs braucam ar automobili.  

Dažkārt mēs lidojam.  Kad mēs beidzot 

būsim klāt? 
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Man patīk atvaļinājums, jo tad mēs 

redzam interesantas vietas.  Kad mēs 

beidzot būsim klāt? 

 

Man patīk interesantas vietas, jo tad es 

varu izklaidēties.  Kad mēs beidzot būsim 

klāt? 

 

Man tikai nepatīk viena lieta:  GAIDĪT!  

KAD MĒS BEIDZOT BŪSIM KLĀT?!? 
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Līmenis 
LIX: 33 
Valodas līmenis:  A2 
Piemērotais vecums:  2.-4. klase 

 
Vārdu saraksts 
Pamata vārdu krājums 
vasara   summer 
 
Paplašinātais vārdu krājums 
atvaļinājums vacation 
automobilis car 
beidzot būt klāt   to finally get there 
brīvdienas days off 
dažkārt  sometimes 
izklaidēties to have fun 
kurp  where to 
lidot  to fly 
 

Pārrunu jautājumi 
• Kur jūsu ģimene brauc atvaļinājumā? 
• Kāds atvaļinājums ir visinteresantākais? 
• Ko tev patīk darīt brīvdienās? 
• Kāpēc kaut ko gaidīt ir grūti? 
 

Nodarbības stundā 
1. Skolēni uzzīmē karti no savām mājām līdz tai 

vietai, kur viņi pēdējo reizi devās atvaļinājumā 
ar ģimeni vai kur viņi gribētu doties atvaļināju-
mā. Kartē jāieraksta ēku, ceļu, pilsētu, izklaides 
vietu u.c. nosaukumi. 

 

Uzdevumi / Darba lapas 
1. Cik vārdu? - 1. uzdevums 
2. Darbības vārds - nākotne - 2. uzdevums 
3. Skolēni tekstā ar vienas krāsas zīmuli pasvītro 

lietvārdus, ar citas krāsas zīmuli — darbības 
vārdus.  

4. Kur, ko, kad? - 5. uzdevums 
 

Rakstu darbi  
1. Kad mēs beidzot būsim klāt? - 3. uzdevums 
2. Atvaļinājums - 4. uzdevums 
 

Runas vingrinājumi 
1. Skolēns izstāsta klasesbiedriem par savu vistra-

kāko, visskaistāko vai visjautrāko atvaļinājumu. 
2. Viens skolēns skaļi lasa stāsta tekstu, kas nav 

rakstīts slīprakstā, un pārējie skolēni attiecīgā 
brīdī ar izteiksmi lasa slīprakstā rakstītos teiku-
mus. 

 

Dziesma 
1. Ievas Akurāteres izpildīto dziesmu „Ceļojums” 

var noklausīties šeit: https://www.youtube.com/
watch?v=8e-Q5kM5ll8 .  

2. Dziesmas tekstu var atrast šeit: http://
www.dziesmas.lv/d/Celojums_-
_Ieva_Akuratere/7080. 

https://www.youtube.com/watch?v=8e-Q5kM5ll8
https://www.youtube.com/watch?v=8e-Q5kM5ll8
http://www.dziesmas.lv/d/Celojums_-_Ieva_Akuratere/7080
http://www.dziesmas.lv/d/Celojums_-_Ieva_Akuratere/7080
http://www.dziesmas.lv/d/Celojums_-_Ieva_Akuratere/7080
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Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

Cik dažādu vārdu? 
 

Cik dažādu vārdu vari atrast katrā no dotajiem 

vārdiem, izmantojot to burtus jebkādā secībā? 

 
 

brīvdienas (piem., es, ar)__________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

atvaļinājums _____________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

interesants _______________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(KI) 

Darbības vārds - nākotne 
 

Uzraksti dotos darbības vārdus daudzskaitļa 1. 

personas nākotnes formā!  

  

lasīt  (rīt mēs) lasīsim  rakstīt _________________ 

braukt _________________  lidot  _________________  

redzēt _________________  pirkt  _________________ 

domāt _________________  runāt _________________ 

gulēt _________________  mācīt _________________ 

 

Ar uzrakstītajām nākotnes formām veido teikumus! Teikumos pasvītro 

darbības vārdus! 

1. Vakarā mēs lasīsim pasakas. 

2.  ________________________________________________________________ 

3.  ________________________________________________________________ 

4.  ________________________________________________________________ 

5.  ________________________________________________________________ 

6.  ________________________________________________________________ 

7.  ________________________________________________________________ 

8.  ________________________________________________________________ 

9.  ________________________________________________________________ 

10.  ______________________________________________________________ 
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Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

Kad mēs beidzot būsim klāt? 
 

Uzraksti, kā katra persona atbildētu uz jautājumu 

„Kad mēs beidzot būsim klāt?”! 

 

laipna māmiņa __________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

dusmīgs brālis _________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

priecīgs tēvs  __________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

pacietīga vecmāmiņa ___________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

garlaikota māsa  ________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

apmierināts draugs ____________________________________ 

_________________________________________________________ 
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Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

Atvaļinājums 

Uzraksti,  kurp tu gribētu braukt atvaļinājumā! 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Uzzīmē koferī, ko ņemsi līdzi! Katram attēlam pieraksti nosaukumu! 
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Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

Kur, ko, kad? 
 

Uzraksti jautājumus, kas sākas ar ‘kur’, ‘ko’ un 

‘kad’! 

 

 

Kur ir manas kurpes? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Ko tu rīt gribi darīt? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Kad man būs desmit gadu? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 

Kāda pieturzīme jāliek katra šāda teikuma beigās? 

__________________________________________________________________ 
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