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Mazā Ķērta sēdēja dārzā un šķirstīja 

grāmatu par olimpiādi.   

,,Olimpiāde ir 

sporta spēles, kur 

piedalās sportisti 

no visas 

pasaules,” viņa 

lasīja. 

,,Es arī gribu 

piedalīties 

olimpiādē,” viņa 

teica.  ,,Vasaras 

olimpiādi negribu 

gaidīt, bet, ja es 

pasteigtos, es varētu tikt uz ziemas 

olimpiādi.” 
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Ziemas olimpiāde tajā gadā notika 

Bosnijā, kas ir ļoti tālu no Ķērtas siltās 

zemes Austrālijas. Taču tas Ķērtu 

nebiedēja.  Viņa nolika grāmatu plauktā 

un devās ceļā. 

Pagāja dienas, 

nedēļas un 

mēneši.  Vispirms 

Ķērta lēca un 

lēca, tad viņa 

brauca ar kuģi, 

un tad viņa atkal 

lēca un lēca, līdz 

beidzot nonāca 

sniegotajos 

kalnos, par 

kuriem viņa tik ilgi 

bija sapņojusi. 
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Kad Ķērta ieradās olimpiskajā ciematā, 

viņu pie vārtiem sagaidīja stalts 

tiesnesis tumši zilā uniformā, kas teica: 

,,Ak tu mīļā debestiņa!  Ķengurs!” 

 Brrr! „Kērtai sala ausis, deguns, aste 

un ķepas. Ķērta pielaikoja savu pirmo 

slēpju pāri.  Slēpes 

bija garas un aste 

arī.  Ķērtai bija 

grūti piesiet slēpes 

pie kājām.  Taču 

kaut kā viņai 

izdevās ne tikai 

piestiprināt slēpes, 

bet arī uzrāpties 

kalna galā, 

atstumties un 

slēpot no kalna 

lejup.  Bladāc! Ķērta iekrita sniega 
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kupenā, un trīs slēpotājiem bija krietni 

jānopūlas, lai viņu izvilktu ārā. 

 ,,Nekas, nekas,” teica staltais 

tiesnesis.  ,,Pamēģini vēlreiz!” 

 Un Ķērta tā arī izdarīja.  Tikai šoreiz, 

tikusi kalna galā, viņa nemēģināja 

slēpot, bet soli pa solim nolēca pa kalnu 

lejā.   Visi slēpotāji un skatītāji smējās un 

smējās.  Viņi nekad nebija redzējuši 

kaut ko tik jocīgu kā ķenguru uz slēpēm! 

Nākamajā dienā bija ziemas olimpiskās 

sacensības tāllēkšanā ar slēpēm.  Visi 

slēpotāji nostājās kalna galā.  Viņiem 

bija jānolec no liela augstuma un 

jānonāk lejā uz slēpēm.  Visiem par lielu 

brīnumu Ķērta to prata labāk nekā 

jebkurš cits ziemas olimpiādes sportists.   

 



Kad diena 

bija galā, 

Ķērta 

saņēma 

spožu 

zelta 

medaļu. 

Ķērta bija 

ļoti 

priecīga 

un gribēja 

tūlīt doties 

atpakaļ uz 

mājām.  

Taču 

pārējie 

sportisti viņai to neļāva.  Ķērta dabūja 

noskatīties visas ziemas olimpiskās 
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spēles un tad lidoja atpakaļ uz Austrāliju 

ar varenu, lielu lidmašīnu. 

 Kad Ķērta nonāca mājās, viņu 

sagaidīja simtiem un simtiem cilvēku un 

arī ķenguru, jo Ķērta taču galu galā bija 

ziemas olimpisko spēļu čempione! 

 

************************ 
Kuŗš ziemas olimpiādes sports tev patīk vislabāk? Uzzīmē to! 
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Skolotāju / vecāku lapa 
  

Virsraksts: Ķērta dodas uz ziemas olimpi-

ādi 

Autors: Inese Cīrule 

Ilustrators: Andra Otto 

 

Līmenis 

LIX: 34 

Valodas līmenis:  A2 

Piemērotais vecums:  2.-5. klase 
 

Galvenais tēls, īpašvārdi un izteicieni: 
Ķērta - ķengurs, kas piedalās ziemas olimpiādē 

olimpiāde / olimpiskās spēles  

   Olympics / Olympic games 

ziemas olimpiāde Winter Olympics 

vasaras olimpiāde Summer Olympics 

Bosnija  Bosnia 

Austrālija  Australia 

Ak tu mīļā debestiņa! Oh my gosh 

soli pa solim  step by step 

tāllēkšana ar slēpēm ski jumping 

lēkt no liela augstuma    to jump from a high height 

par lielu brīnumu taken by surprise 

nonākt mājās  to get home 

simtiem un simtiem hundreds and hundreds 

 

Vārdu saraksts 
Pamata vārdu krājums 

aste  tail 

auksts  cold 

braukt ar kuģi to go by boat 

dārzs  garden 

diena  day 

grāmata book 

ķengurs kangaroo 

lēkt  to jump 

lidmašīna airplane 

lidot  to fly 

ļaut  to allow 

mēnesis month 

nedēļa  week 

sēdēt  to sit 

sapņot  to dream 

steigties to hurry 

 

Paplašinātais vārdu krājums 

atstumties to push off 

doties ceļā to start a trip 

ierasties to arrive 

izvilkt ārā to pull out 

kalna gals mountain top 

krietni pūlēties   to try hard 

lēkāt  to jump about 

nobiedēt to frighten 

nodrebināties to shudder, to shiver 

nolikt plauktā to put on a shelf 

noskatīties to watch 

nostāties to line up 

pasaule Earth, world 

pielaikot to try on 

piesiet  to attach 

piestiprināt to attach, to fasten 

sacensības contest 

sagaidīt to meet 

skatītājs viewers, audience 

slēpes  skis 

slēpotājs/-i skiers 

sniegoti kalni snowy mountains 

sportists athlete 

spožs  bright 

stalts  tall 

šķirstīt  to turn pages 

tiesnesis judge, referee 

uniforma uniform 

uzvarētāja winner (fem.) 

varens  mighty 

vārti  gate 

zelta medaļa gold medal 

 

Pārrunu jautājumi 
 Vai esi kādreiz redzējis ķenguru? Kur? 

 Kur ķenguri dzīvo? 

 Vai esi kādreiz skatījies vasaras vai ziemas 

olimpiādes? Kad? 

 Kādi sporta veidi tev patīk vislabāk? 

 Kādi ziemas olimpiādes sporta veidi tev patīk 

vislabāk? 

 

Nodarbības stundā 
 Skolēni izpēta, kur un kad notikušas piecas pē-

dējās ziemas olimpiādes un atzīmē šīs vietas, 

klāt pierakstot olimpiādes gadu. 
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 Strādājot pāŗos, skolēni izdomā, kuŗā pasaules 

pilsētā viņi vēlētos ziemas olimpiskās spēles, un 

tad paskaidro klasesbiedriem, kāpēc viņi izvēlē-

jušies tieši šo pilsētu. 

 

Uzdevumi / Darba lapas 
1. Darbības vārds - nākotne - 1. uzdevums 

2. Dienas un mēneši - 2. uzdevums 

3. Galvenā tēla īpašības - vispārējā nodarbība 

 

Rakstu darbi  
1. Ķērta - 3. uzdevums 

2. Sajauktie vārdi - 4. uzdevums 

 

Runas vingrinājumi 
1. Intervija ar stāsta tēlu - vispārējā nodarbība 
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Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

 

Darbības vārds nākotnes formā 
 

Uzraksti dotos darbības vārdus daudzskaitļa 1. 

personas (mēs) nākotnes formā!  
  

sēdēt (rīt mēs) sēdēsim  šķirstīt _________________ 

lēkt  _________________  nobaidīt _________________  

braukt _________________  piesiet _________________ 

ļaut  _________________  stumt _________________ 

lidot  _________________  sagaidīt _________________ 

Ar uzrakstītajām nākotnes formām veido teikumus! Teikumos pasvītro 

darbības vārdus! 

1. Mēs sēdēsim mīkstajos krēslos. 

2.  ________________________________________________________________ 

3.  ________________________________________________________________ 

4.  ________________________________________________________________ 

5.  ________________________________________________________________ 

6.  ________________________________________________________________ 

7.  ________________________________________________________________ 

8.  ________________________________________________________________ 

9.  ________________________________________________________________ 

10.  ______________________________________________________________ 



A2:37 Ķērta dodas uz ziemas olimpiādi. 2. uzdevums 

 

 

Prasmes: rakstīšana 
(K) 

 

Dienu un mēnešu nosaukumi 
 

Uzraksti alfabēta secībā septiņu nedēļas dienu un 

gada divpadsmit mēnešu nosaukumus! 

 

 

Dienas      Mēneši  

 

______________________   ______________________ 

______________________   ______________________ 

______________________   ______________________ 

______________________   ______________________ 

______________________   ______________________ 

______________________   ______________________ 

______________________   ______________________ 

______________________   ______________________ 

______________________   ______________________ 

______________________   ______________________ 

______________________   ______________________ 

______________________   ______________________ 
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Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

Ķērta 
 

Atbildi uz jautājumiem, rakstot pilnos teikumos! 

 

 

 

1. Kāds dzīvnieks ir Ķērta? ______________________________ 

_____________________________________________________ 

2. Kur Ķērta dzīvo? _____________________________________ 

_____________________________________________________ 

3. Kas ir olimpiāde? ____________________________________ 

_____________________________________________________ 

4. Kuŗos gadalaikos notiek olimpiādes? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

5. Kur atrodas Bosnija? _________________________________ 

_____________________________________________________ 

6. Cik ilgs laiks Ķērtai pagāja, lai tiktu līdz Bosnijai? 

________________ 

_____________________________________________________ 

7. Kādās olimpiskajās sacensībās Ķērta piedalījās? 

_______ 

_____________________________________________________ 

8. Kas ir tiesnesis? ______________________________________ 

_____________________________________________________ 

9. Kuŗās olimpiskās sacensībās Ķērtai veicās labi? _______ 

_____________________________________________________ 

10. Kāpēc tas tā varēja būt? _____________________________ 

 _____________________________________________________ 
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Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

11. Ko Ķērta saņēma, kad sacensības bija galā? _________ 

 _____________________________________________________ 
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Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

Sajauktie vārdi 
 

Atšifrē nodarbības vārdu krājuma sajauktos vārdus! 

 

 

 

1. __________________ gķnesur  
      (liels dzīvnieks, kas dzīvo Austrālijā) 

2. __________________ tesa 
      (dzīvniekiem ir, bet cilvēkiem nav) 

3. __________________ nēmsesi 
      (viens no divpadsmit: jūnijs, augusts) 

4. __________________ stskua 
      (nav silts) 

5. __________________ zārds 
      (tur aug zāle, puķes) 

6. __________________ dētēs 
      (nevis stāvēt, bet __________) 

7. __________________ marātag 
      (tajā ir stāsti un pasakas) 

8. __________________ kēlt 
      (nestaigājot pārvietoties no vienas vietas  

      uz otru) 

9. __________________ geistiets 
      (ātri pārvietoties) 

10. __________________ ļadame 
      (apaļa godalga, mēdz būt no zelta,) 

 

 

 

 



Vispārējā nodarbība – Galvenā tēla īpašības 

 

 

Prasme: rakstīšana 
(K) 

 

Galvenā tēla īpašības 

Es lasu šo grāmatu vai stāstu: ______________________ 

Padomā par galveno tēlu šinī grāmatā vai stāstā! Uzraksti galvenā tēla nosaukumu 

vai vārdu vidējā aplī! Tad uzraksti, ko šis tēls sagaršo, redz, dzird, sajūt vai 

sasmaržo! Tev varbūt būs jāpadomā, kā būtu, ja tu būtu galvenā tēla lomā. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 sasmaržo 

    

 redz  

   

        galvenais tēls 

    

 sagaršo  

   

 dzird  

   

 sajūt  
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