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 Bija pirmā skolas 

diena.  Bērni steidzās, 

lai nenokavētos.  ,,Es 

arī iešu skolā,” teica 

balts trusītis un izlīda 

no alas. 

 ,,Tev taču nav 

skolas grāmatu,” trušu māte sauca. 

 ,,Tas nekas,” atbildēja trusītis, ,,skolā 

nopirkšu.”   

 ,,Tev negaršos 

skolas 

pusdienas,” 

ierūcās piesiets 

suns, ,,būs 

hamburgeri un šokolādes piens.” 
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 ,,Tas nekas,” atbildēja trusītis, ,,es 

paņēmu līdzi salātu 

lapu.” 

 ,,Tu nemāki 

cilvēku valodu,” zils 

balodis ietves malā 

dūdoja. 

 ,,Tas nekas,” atbildēja trusītis, ,,skolā 

iemācīšos.” 

 Trusītis cilpoja tālāk.  Pie skolas durvīm 

tas apstājās.  Durvis 

bija ciet. 

 ,,Tā iet, kad tik 

daudz pa ceļam 

pļāpā,” trusītis 

nopūtās. 

 ,,Rīt steigšos tāpat 

kā bērni, tad būšu 

laikā!” 
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Skolotāju / vecāku lapa 
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Līmenis 

LIX: 33 

Valodas līmenis:  A2 

Piemērotais vecums:  3.-4. klase 

 

Vārdu saraksts 
Pamata pakāpes vārdi 

bērns  child 

durvis  door 

mācīties to learn 

negaršot to not like the taste of 

nemācēt to not be able, to not know 

nopirkt  to purchase 

piens  milk 

steigties to hurry 

valoda  language 

 

Vidējās pakāpes vārdi 

ala  cave 

balodis  pigeon 

būt laikā be on time 

ciet  closed 

cilpot  to loop around 

cilvēks  person 

dūdot  to make a sound like a pidgeon 

grāmata book 

ietve  sidewalk 

izlīst  to crawl out of 

nokavēt to be too late 

nopūsties to sigh 

piesiets tied to something (as in a dog tied to 

   a stake) 

pļāpāt  to gab, to natter 

pusdienas lunch 

rūkt  to growl 

salātu lapa lettuce leaf 

šokolāde chocolate 

trusis  rabbit 

  

 

Pārrunu jautājumi 
 Kad dzīvnieki iet uz skolu? 

 Kas jāņem līdzi uz skolu? 

 Ko var darīt, ja negaršo skolā gatavotās pusdie-

nas? 

 Ko tu vislabprātāk ēd pusdienās? 

 Kā tu justos, ja aizietu uz skolu, kur māca valo-

du, kuŗu tu neproti? 

 Kāpēc jāiet skolā? 

 Kas interesants notiek tavā skolā? 

 

Nodarbība stundā 
1. Skolēni tēlo trusīti, kas iet uz skolu. 

2. Skolēni attēlo, kā trusītis cilpo. 

3. Skolēni sadala stāsta lomas (teicējs, trusītis, tru-

šu māte, suns un balodis) un izlasa stāstu lomās. 

4. 3x3 bingo - vispārējā nodarbība 

 

Uzdevumi / Darba lapas 
1. Raksti stāstu! - 1. uzdevums 

2. Dzīvnieku skaņas - 2. uzdevums 

 

Rakstu darbi / Runas vingrinājumi 
Klasē vai mājās var noskatīties/noklausīties: 

Klasisko latviešu bērnu animācijas filmu 

“Zaķīšu pirtiņa” (Viļa Plūdoņa dzejoli ar 

Imanta Kalniņa mūziku): https://youtu.be/

otfKg2Fp10M 

Latvijas Radio 1 raidlugu bērniem Sniegbaltītes 

skola: 

http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/radioteatris-berniem/

sniegbaltites-skola.a4016/ 

https://laacz.lv/f/media/sniegbaltites_skola.mp3 

 

Skolēni pēc skatīšanās var uzrakstīt vai pastāstīt:  

 Cik labi varēja saprast dziesmas vārdus/

raidlugas tekstu? Vai filmas animācija palīdzēja 

saprast, kas notiek?  

 Kā patika vai nepatika dziesma? Kāpēc?  

 Kā patika vai nepatika raidluga? Kāpēc? 

 Kā patika, vai nepatika animācija? Kāpēc?  

 Vai filma un raidluga šķiet vecmodīgas? Kāpēc 

jā vai nē?  

Ieteicams, ka skolēni raksta vai stāsta latviski, taču 

var vienoties, ka skolēns, ja nepieciešams, izsakās 

arī angliski.  

 

https://youtu.be/otfKg2Fp10M
https://youtu.be/otfKg2Fp10M
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/radioteatris-berniem/sniegbaltites-skola.a4016/
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/radioteatris-berniem/sniegbaltites-skola.a4016/
https://laacz.lv/f/media/sniegbaltites_skola.mp3
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No raidlugas var iemācīties un nodziedāt dziesmu 

par zvēru skolā iešanu (G.Landaus teksts, 

G.Tepļicka mūzika). To var atrast no aptuveni 5. 

minūtes, kad visi zvēriņi dodas uz skolu un katrs 

nodzied pa pantiņam. 

 

Grieziet ceļu putni, zvēri, 

Vilki, lapsas, pūces, jēri, 

Zaķis skolā kad iet! 

Zaķis skolā kad iet! 

 

Grieziet ceļu putni, zvēri, 

Vilki, lapsas, pūces, jēri, 

Skolā vāvere iet! 

Skolā vāvere iet! 

 

Grieziet ceļu putni, zvēri, 

Vilki, lapsas, pūces, jēri, 

Ezis skolā kad iet! 

Ezis skolā kad iet! 

 

Grieziet ceļu putni, zvēri! 

Vilki, lapsas, pūces, jēri, 

Miška skolā kad iet! 

Miška skolā kad iet! 

 

Te ir 2014.gadā notikušās izrādes reklāma, kur var 

dzirdēt tieši šīs dziesmas melodiju: 

https://www.youtube.com/watch?v=anm0uaHL-9U 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=anm0uaHL-9U
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Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

Raksti stāstu! 

 
 Izlasi stāsta tekstu!  Neskatoties tekstā, papildini 

teikumus, ierakstot domu saviem vārdiem! 

 

 

 

Šodien ir svarīga diena.  Šodien ir _______________  

_______________  _______________. 

 

Bērni steidzas uz _______________________. 

 

Balts _________________________ arī grib iet uz 

______________________. 

 

Viņa mamma saka, ka trusītis nevar iet, jo viņam nav 

__________________________. 

Suns saka, ka trusītis nevar iet, jo viņam negaršos 

_____________________________. 

Zils balodis saka, ka trusītis nevar iet, jo viņš neprot 

______________________  _______________. 

Galu galā baltais ________________________ netiek iekšā, jo 

__________________ ir ciet. 
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Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

Dzīvnieku skaņas 

 
 Atrodi katram dzīvniekam atbilstošo skaņu!  Ja 

nepieciešams, izmanto vārdnīcu!  

 

 

 

 

 

trusītis __pīkst_____ vai ___spiedz_____ 

 

pīle ________________________________ 

 

balodis ________________________ 

 

vista ______________________________ 

  

pele _______________________________ 

  

kaķis ______________________________ 

 

gailis _____________________________ 

 

zoss ______________________________ 

 

suns ______________________________ 

 

dūdo, rej, ņaud, pēkšķ, gāgina, kladzina, pīkst, dzied 



3x3 bingo – Vispārējā nodarbība 

 

Prasme: rakstīšana, lasīšana, klausīšanās 
(K) 

 

3X3 bingo 
 

Kas nepieciešams? 

1. 3x3 kvadrātu tukša bingo lapa 

2. Zīmulis 

3. Bingo kauliņi (pogas, konfektes u.c.) 

4. Grieznes 

 

Kas jādara? 

1. Katrs skolēns un skolotājs saņem tukšu bingo lapu. 

2. Katrs skolēns un skolotājs savā bingo lapā katrā kvadrātā ieraksta vienu pamata pakāpes 

vārdu. 

3. Skolotājs savu lapu sagriež gabalos un izmanto vārdu izvilkšanai. 

 

Kā spēlēt? 

 

Skolotājs izvelk un nolasa pēc kārtas vārdus, kurus skolēni atzīmē katrs savā bingo lapā.  

Kuram pirmajam laimējies izveidot rindu no 3 trīs vārdiem, tas uzvar. 

Spēles varianti: var spēlēt, ņemot vērā, piemēram, vārdu pirmos burtus, vai tukšajā bingo 

lapā ierakstot citus vārdus. 

  



3x3 bingo – Vispārējā nodarbība 

 

Prasme: rakstīšana, lasīšana, klausīšanās 
(K) 
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