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Agri piecēlies, Tālis 

pieskrēja pie loga. 

,,Kur ezers? Kur koki?” 

Pa logu nekā nevarēja 

redzēt.  Viss bija balts. 

,,Vai tas ir sniegs?” jautāja 

Tālis. 

 ,,Paskaties zemē.  Vai zeme ir balta?” 

jautāja māmiņa. 

 Nē, zeme nebija 

balta.  Tikai zemi un 

ceļu necik tālu 

nevarēja redzēt.  Un 

ezeru un kokus 

nevarēja redzēt 

nemaz. 
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 ,,Gaiss ir balts,” teica Tālis un 

paskatījās otrā pusē uz ceļu.  ,,Es dzirdu 

mašīnu, bet es to neredzu.” 

 ,,Skaties, 

mašīna ieslēdza 

gaismas.  Vai 

tagad tu tās 

redzi?” 

 Jā.  Tagad Tālis 

varēja kaut ko 

redzēt.  Pa ceļu 

lēni slīdēja divas blāvas gaismas, kam 

apkārt bija daudz apļu.  Cits par citu 

lielāks. 

 Taču mājas otrā pusē, kur vajadzēja 

būt ezeram un kokiem, viss bija balts. 

 ,,Tā ir migla,” teica māmiņa.  ,,Bieza, 

balta migla.  Gaidīsim, kad iznāks saulīte 



un miglu 

izklīdinās.  Tad tu 

atkal varēsi 

redzēt ezeru, 

kokus, ceļu un 

debesis.” 

 

******* 
Uzzīmē miglainu ainavu! 
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A2:34 Migla. Materiāli skolotājiem 

Skolotāju / vecāku lapa 
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Tēli 
Tālis - jauns puisis 
Tāļa māmiņa 

 
Līmenis 
LIX: 34 
Valodas līmenis:  A2 
Piemērotais vecums:  2.-4. klase 
 

Vārdu saraksts 
Pamata vārdu krājums 
balts  white 
biezs  thick 
ceļš  road 
debesis  the sky 
dzirdēt  to hear 
ezers  lake 
koks  tree 
logs  window 
mašīna  car 
migla  fog 
redzēt  to see 
saule / saulīte the Sun 
slīdēt  to slip, to slide 
sniegs  snow 
zeme  land, ground 
 
Paplašinātais vārdu krājums 
aplis  circle 
blāvs  dim, pale 
gaiss  air 
izklīdināt to drive away, to disperse 
iznākt  to come out 
necik tālu not too far 
piecelties to get up 
pieskriet to run to 

 
Izteicieni 
cits par citu lielāks one bigger than the other 
ieslēgt gaismas to turn on the lights 
nevarēt redzēt nemaz cannot see at all 
 

Pārrunu jautājumi 
 Kāda ir atšķirība starp miglu un sniegu? 

 Ja nav miglas vai sniega, kad vēl gaiss varētu 
būt balts? 

 Kāpēc migla ir laba? 
 Kāpēc migla ir slikta? 
 

Nodarbības stundā 
1. Migla - 1. uzdevums 
 

Uzdevumi / Darba lapas 
1. Darbības vārdi un laikapstākļi - 4. uzdevums 
 

Rakstu darbi  
1. Laikapstākļu dienasgrāmata - 2. uzdevums 
 

Runas vingrinājumi 
1. Meteorologs-sinoptiķis - 5. uzdevums 
 

Ticējumi 
1. Migla latviešu ticējumos 
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Prasmes: rakstīšana 
(K) 

Migla 

Seko norādījumiem un veic eksperimentu! 

  

 

 

Sagādā šādus materiālus: 

1. stikla burku; 

2. mazu sietiņu; 

3. karstu ūdeni (no krāna); 

4. krāsns cimdus; 

5. ledus gabalus. 

 

Seko norādījumiem un veic eksperimentu! 

1. Ieliec stikla burku izlietnē un nostiprini to! 

2. No krāna veselu minūti ļauj burkā tecēt karstajam ūdenim. 

3. Palūdz skolotājam ar krāsns cimdiem ĻOTI uzmanīgi izņemt 

burku no izlietnes, izlejot no tās gandrīz visu karsto ūdeni. 

Novieto burku uz galda vai citas drošas virsmas! 

4. Burkas atvērumam uzliec mazo sietiņu. 

5. Sietiņā ieliec trīs vai četrus ledus gabalus. 

 

Kas notiek, kad ledus gabaliem apkārt esošais aukstais gaiss 

satiekas ar burkā esošo silto un mitro gaisu? 

 

Uzraksti, ko tu novēro! 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 
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Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

Laikapstākļu dienasgrāmata 

Izveido grāmatiņu un veselu nedēļu apraksti un 

ilustrē laikapstākļus savā dzīvesvietā vai citur 

pasaulē! 

  

 

Sagādā šādus materiālus: 

1. krāsainu 8-1/2 x 11 collu (22 x 28 cm) lielu papīra loksni 

(grāmatiņas vākam); 

2. balta, dzeltena, zila, melna un pelēka papīra gabaliņus 

(apmēram 3 x 5 collu (7.6 x 12.7 cm) lielumā); 

3. septiņas lapas grāmatas iekšpusei (izmanto paraugu un lapas 

nokopē); 

4. grieznes; 

5. filčus (flomāsterus); 

6. zīmuli; 

7. skavotāju; 

8. līmi. 

 

Veido grāmatiņu! 

1. Izvēlies vietu, kurā pētīsi laikapstākļus. Tā var būt tava 

dzīvesvieta vai jebkura cita vieta pasaulē.  

2. Uzraksti piecus ar laikapstākļiem saistītus vārdus, kas būtu 

piemēroti pētāmajai vietai:  

            a. saulains b. _______________ c. _______________ 

d. _____________ e. _______________ f. _______________ 

3. Lielo krāsaino papīra loksni pārloki uz pusēm. Uz pirmā vāka 

uzraksti virsrakstu: ,,Laikapstākļu dienasgrāmata”. Uzraksti arī 

savu vārdu, novērojumu vietas nosaukumu un datumus. 
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Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

 

4. No mazajām krāsainā papīra loksnēm un/vai filčiem 

(flomāsteriem) izgrezno grāmatiņas vāku ar pierakstīto 

laikapstākļu ilustrācijām. 

 

5. No parauga nokopētās iekšlapas ievieto savas grāmatas 

vākos. Ja iespējams, pieskavo tās pie grāmatiņas vāka 

locījuma vietā. 

 

6. Katrā lappusē ieraksti katras novērojumu dienas datumu, 

uzzīmē ilustrāciju un uzraksti trīs teikumus par novērojumu 

dienas laikapstākļiem. 



Šodien ir _____________________________. 

                        (datums) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 
 
 

Šodien ir _____________________________. 

                        (datums) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

Darbības vārdi un laikapstākļi 

Izmantojot 2. uzdevuma vārdus par 

laikapstākļiem, izdomā un uzraksti katram 

piemērotu darbības vārdu. Tad ar šo darbības 

vārdu un kādeni jeb īpašības vārdu uzraksti 

teikumu, kā parādīts piemērā! 

 

 

1. Saulains – spīd 

Šodien ir saulaina diena, un spīd silta saule. 

 

2. ______________________________ 

____________________________________________________________ 

 

3. ______________________________ 

____________________________________________________________ 

 

4. ______________________________ 

____________________________________________________________ 

 

5. ______________________________ 

____________________________________________________________ 

 

6. ______________________________ 

____________________________________________________________ 

 

7. ______________________________ 

____________________________________________________________ 

 

8. ______________________________ 

____________________________________________________________ 



A2:34 Migla. 4. uzdevums 

 

Prasmes: lasīšana, rakstīšana, runāšana 
(K) 

Meteorologs-sinoptiķis 

Kad esi veicis 2. uzdevumu, izvēlies trīs dienas no 

savas Laikapstākļu dienasgrāmatas! Tad izpildi 

šādus uzdevumus! 

 

 

 

1. Kādi laikapstākļi bija katrā dienā? ___________________, 

______________________ un _________________________. 

  

2. Uzzīmē plakātu, kas attēlo katras dienas laikapstākļus! 

Neaizmirsti uzrakstīt dienas nosaukumu, āra gaisa temperatūru 

un laikapstākļus! Uzzīmē arī laikapstākļu attēlu (piem., sauli, ja 

diena bija saulaina). 

 

3. Uzraksti trīs teikumus, kas raksturo katras dienas laikapstākļus, 

un apraksti, kā laikapstākļi katru dienu mainījās! 

a. ________________________________________________________

________________________________________________________ 

b. ________________________________________________________

________________________________________________________ 

c. ________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

4. Attēlo meteorologu-sinoptiķi! Izmanto savu plakātu un 

uzrakstītos teikumus, lai pastāstītu klasesbiedriem par 

laikapstākļiem! 

 



MIGLA  

latviešu ticējumos 

 

 
Ja pavasari daudz miglas, tad vasaru bieži līst.  

/H. Andersons, Antiņciems./ 

 

Ja no rītiem migla, saulei lecot, sakāpj gaisā, tad diena būs karsta.  

/K. Lielozols, Nīca./ 

 

Kad rītos migla uzkāpj augšā, tad būs lietus, ja zemē - būs skaists laiks.  

/K. Lielozols, Nīca./ 

 

Ja vakaros ir visapkārt zila migla un ātri uzlaižas rasa, tad gaidāms jauks laiks. 

/A. Brēdiķe, Nīca./ 

 

Ja no avotainām vietām migla paceļas (avoti kūp), tad ilgāku laiku būs lietains 

laiks.  

/V. Zvaigznīte, Zeltiņi./ 

 

Cik daudz rudenī miglas, tik daudz ziemā būs sniega.  

/I. Stirna, Skrunda./ 

 

Kad ziemā miglains laiks, tad ceļas uz zemes nelabi tvaiki, tad slimība 

gaidāma.  

/K. Bika, Gaujiena./ 

 

Pēc miglas arvienu vējains laiks.  

/J. A. Jansons, Bīriņi./ 

 

Latviešu tautas ticējumi: 

http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ 
 

http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/
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