
Pelītes Paulīnes cepure 
Ineses Karules stāsts 

Andras Otto ilustrācijas 

 

Māmiņa pelītei Paulīnei uzdāvināja raibu 

lakatiņu, ko siet galvā pirmajā skolas 

dienā. 

,,Es labāk gribu cepuri,” teica Paulīne un 

gāja uz 

cepuru 

veikalu. 

,,Lūdzu, 

dodiet man 

savu 

skaistāko 

cepuri!” 

pelīte Paulīne prasīja. 

Pārdevēja pasniedza Paulīnei cepuri. 

,,Tā ir par smagu!” pelīte Paulīne sauca.  

,,Lūdzu, dodiet man otru skaistāko 

cepuri!” 
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Pārdevēja uzlika 

Paulīnei citu cepuri. 

,,Tā ir par lielu!” pelīte 

Paulīne teica. 

,,Lūdzu, dodiet man 

trešo skaistāko cepuri!”  

Pārdevēja nocēla no 

plaukta vēl vienu 

cepuri. 

,,Tā ir par augstu!” 

nopūtās pelīte Paulīne.  Viņa skatījās uz 

cepurēm. 

,,Man liekas, ka pelei 

labākā galvassega ir 

lakatiņš,” izlēma pelīte 

Paulīne. 

Pelīte Paulīne sasēja 

lakatiņa stūrus un 

aizskrēja uz peļu skolu. 
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Līmenis 
LIX: 35 

Valodas līmenis:  A2 

Piemērotais vecums:  2.-5. klase 

 

Galvenie tēli: 
Pelīte Paulīne 

Māmiņa 

Pārdevēja saleswoman 

 

Vārdu saraksts 
Pamata vārdu krājums 

pelīte = pele mouse 

smaga  heavy 

stūris  corner 

 

Paplašinātais vārdu krājums 

cepuru veikals hat store, millinery 

galvassega head covering 

izlemt  to decide 

lakatiņš = lakats   kerchief 

nocelt  to lift off 

nopūsties to sigh 

pasniegt to hand to 

raibs  multi colored  

sasiet  to tie 

siet galvā to tie on one’s head 

uzdāvināt to give as a present 

 

Pārrunu jautājumi 
 Cik daudz dažādu cepuru tev ir? 

 Kuŗa cepure tev patīk vislabāk un kāpēc? 

 Kad jāvalkā cepure? 

 Vai tu pazīsti kādu, kas valkā ap galvu lakatu? 

 

Nodarbības stundā 
1. Skolēni uzzīmē marsieti un tam piemērotu ce-

puri. 

2. Skolotājs sagādā tik cepuru un lakatu, cik klasē 

skolēnu. Katru ieliek atsevišķā necaurredzamā 

maisā. Katram skolēnam piešķir vienu maisu, 

kur skolēns iebāž roku, aptausta galvassegu ne-

skatoties un pēc tam uzzīmē, kāda aptaustītā 

galvassega varētu izskatīties. 

 

Uzdevumi / Darba lapas 
1. Cepures - 1. nodarbība 

2. Skaitleņi - 2. nodarbība 

3. Kārtas skaitleņi - 3. nodarbība 

 

Rakstu darbi  
1. Pelītes Paulīnes lakats - 4. nodarbība 

2. Pelītes Paulīnes cepure - 5. nodarbība 

 

Runas vingrinājumi 
1. Jauno vārdu atkārtošanas spēle Nr. 9 - Katego-

rijas 

2. Ko nozīmē? - vispārējā nodarbība 

 

Dziesmas 
1. Pele brauc, rati čīkst 

2. Velc, pelīte, saldu miegu 



A2:35 Pelītes Paulīnes cepure. 1. uzdevums 

 

 

Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

Cepures 
 

Pelītei Paulīnei nepatika neviena cepure, ko 

pārdevēja viņai piedāvāja. Uzraksti, kas Pelītei 

Paulīnei katrā cepurē nepatika! 

 
 

Pirmā cepure bija ____________________________________. 

Uzzīmē pirmo cepuri! 

 

 

 

Otrā cepure bija ______________________________________. 

Uzzīmē otro cepuri! 

 

 

 

Trešā cepure bija ____________________________________. 

Uzzīmē trešo cepuri! 



A2:35 Pelītes Paulīnes cepure. 2. uzdevums 

 

 

Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

Skaitleņi jeb skaitļa vārdi 
 

Ieraksti pamata un kārtas skaitleņus (skaitļa vārdus) 

pareizajā slejā! 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pamata skaitleņi (skaitļa vārdi)    Kārtas skaitleņi (skaitļa vārdi)  

 

divdesmit      divdesmitais 
 
_________________________    _________________________ 
 
_________________________    _________________________ 
 
_________________________    _________________________ 
 
_________________________    _________________________ 
 
_________________________    _________________________ 
 
_________________________    _________________________ 
 
_________________________    _________________________ 
 
_________________________    _________________________ 
 
_________________________    _________________________ 

viens  trešā  pirmais četri  trīs 

astotā desmit desmitais vienpadsmit 

septiņi sestā  otrais  divi  pieci 

ceturtais seši  septītā astoņi  otrā  
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Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

Kārtas skaitleņi jeb skaitļa vārdi 
 

Pieraksti vīriešu dzimtes kārtas skaitlenim (skaitļa 

vārdam) attiecīgo sieviešu dzimtes kārtas skaitleni 

(skaitļa vārdu)! 

 
 

 

 

Vīriešu dzimte     Sieviešu dzimte 

 

pirmais      pirmā 

 

otrais, otrs      _________________________ 
 

trešais      _________________________ 
 

ceturtais      _________________________ 
 

piektais      _________________________ 
 

sestais      _________________________ 
 

septītais      _________________________ 
 

astotais      _________________________ 
 

devītais      _________________________ 
 

desmitais      _________________________ 
 

vienpadsmitais     _________________________ 
 

divpadsmitais     _________________________ 
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Prasmes: rakstīšana 
(K) 

Pelītes Paulīnes raibais lakats 
 

Izkrāso Pelītes Paulīnes raibo lakatu! Tad piecos vai 

vairāk teikumos apraksti, kāds tas izskatās!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



A2:35 Pelītes Paulīnes cepure. 5. uzdevums 

Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

Pelītes Paulīnes cepure 

Atbildi uz jautājumiem pilnos teikumos! 

1. Ko māmiņa uzdāvināja pelītei Paulīnei?

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2. Kad pelītei Paulīnei bija domāts siet lakatu? _____________________

________________________________________________________________

3. Ko pelīte Paulīne gribēja lakata vietā? ____________________

________________________________________________________________

4. Uz kādu veikalu gāja pelīte Paulīne un viņas māmiņa? ___________

________________________________________________________________

5. Ko pelīte Paulīne teica pārdevējai? ______________________________

6. Kāpēc pelītei Paulīnei nepatika pirmā cepure? ___________________

________________________________________________________________

7. Kāpēc pelītei Paulīnei nepatika otrā cepure? ___________________

________________________________________________________________

8. Kāpēc pelītei Paulīnei nepatika trešā cepure? ___________________

________________________________________________________________

9. Ko pelīte Paulīne beigās izlēma likt galvā? ________________

________________________________________________________________



Vispārējā nodarbība: Ko nozīmē? 

(K) 

Ko nozīmē?

Kas nepieciešams? 

1. Uz pusēm pārgrieztas indeksa kartītes

2. Melns filcis

3. Grieznes

4. Līme

5. Attiecīgi attēli pēc izvēles

Kas jādara? 

1. Sadali puskartītes divās daļās.

2. Uz puses ar melno filci uzraksta vārdus no lasāmgabala.

3. Tad uz citām kartītēm uzraksta vārdu nozīmes vai uzlīmē vārdu attēlus.

Kā lietot? 

1. Skolotājs labi sajauc vārdu kartītes un izdala tās skolēniem.

2. Skolotājs labi sajauc kartītes ar vārdu nozīmēm (attēliem) un arī tās izdala

skolēniem.

3. Skolotājs izvēlas, kurš sāks pirmais.

4. Izvēlētais skolēns rāda vienu savu vārda kartīti pārējiem skolēniem, kas

meklē savās kartītēs pareizo vārda nozīmi (attēlu).

5. Skolēns, kurš pirmais parāda pareizo vārda nozīmi (attēlu), to saņem un

novieto uz galda līdzās vārda kartīti un nozīmes (attēla) kartīti

6. Spēle turpinās, līdz kartītēm vairs nav pāra vai to pietrūkst.

7. Uzvar skolēns, kurš ieguvis visvairāk ar nozīmēm (attēliem) pareizi sapāroto

vārdu.



Vispārējā nodarbība – Jauno vārdu atkārtošanas spēle Nr. 9 

(K) 

Jauno vārdu atkārtošanas spēle Nr. 9 – Kategorijas 

Kas nepieciešams? 
1. Lapa ar jaunajiem vārdiem.

Spēles noteikumi: 
1. Skolotāja paziņo kategoriju, un skolēni izvēlas šai kategorijai piederošus

vārdus. Skolēni, kas pareizi izvēlējušies vārdus, ir uzvarētāji. Dažādu

kategoriju piemēri:

 lietvārdi;

 īpašības vārdi;

 darbības vārdi;

 trīszilbju vārdi;

 vārdi, kas nosauc emocijas;

 rotaļlaukumā sastopamas reālijas.

Ko vēl var darīt? 

1. Skolēni izskaidro, kāpēc viņi vārdus iedalījuši tieši konkrētajā kategorijā.

Neaizmirsti! 

1. Apstaigāt klases telpu, lai pārliecinātos, ka visi skolēni strādā.

2. Šo spēli vislabāk spēlēt, izmantojot daudz vārdu.

3. Ja skolēns ierakstījis vārdu kategorijā, kurā tas nav paredzēts, skolotājs

noskaidro, kāpēc skolēns tā rīkojies.

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

modifikācijas: 

 Skolēni var apvienot vārdus sevis veidotās kategorijās un tad likt pārējiem šo

kategoriju uzminēt.

 Skolēni var darboties grupās.



(K) 

Pele brauc, rati čīkst, 
Ar to miega vezumiņ’. 
Brauc, pelīte, mūs’ mājā, 
Mums ir pulka gulētāj’. 

Pele brauc, rati čīkst, 
Pilnu maisu miega ved. 
Šim saujiņa, tam saujiņa, 
Mazajam(i) – riekšaviņa. 



(K) 

Velc, pelīte, saldu miegu 
Mazajam(i) bērniņam. 
Caur rijiņu, caur klētiņu, 
Caur lodziņa šķirbiņām. 

Klusītēm(i), lēnītēm(i), 
Lai kaķītis nesadzird. 
Kad kaķītis sadzirdēs(i), 
Novilks tavu kažociņ’. 

Savilkusi saldu miegu, 
Liec šūpuļa pagalvī, 
Ielien pati aliņā(i), 
Lai kaķītis nedabūj’. 


	A2 Pelites Paulines cepure- Geometr 706 Md TL
	Cepures - 1. uzd-k
	Skaitleņi - 2. uzd-k
	Kartas skaitleni- 3. uzd-k
	Pelites Paulines lakats - 4. uzdevums-k
	Pelites Paulines cepure - 5. uzdevums-k
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