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Sniega māte pagrāba no sniega 

mākoņa lielu maisu, pilnu ar skaistām 

sniega pārslām. Viņa atsēja maisam 

galu un izkaisīja tās vējā. 

Sniega pārslas lidoja, lidoja un lidoja… 

Ilgi un tālu… 
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Daudzas no tām apsedza jumtus.  Citas 

atkal  egles priedes, kadiķus un visādas 

sīkas saknes. 

Vislaimīgākās pārslas bija tās, kuŗas 

apsedza 

putnu 

ligzdas, 

dzīvnieku 

alas un 

midzeņus.  Pārslas zināja, ka aizsargā tos 

pret vēju un aukstumu. 

Visi čukstēja:  Paldies, labās sniega 

pārslas! 

**************************** 
Uzzīmē trīs dažādas sniega pārslas! 

 

 

 

 

 



 

 

A2:32 Sniega pārslas Materiāli skolotājiem 

Skolotāju / vecāku lapa 
  

Virsraksts: Sniega pārslas 

Autors: Velta Dindone 

Ilustrators: Andra Otto 

 

Līmenis 
LIX: 32 

Valodas līmenis:  A2 

Piemērotais vecums:  2.-4. klase 

 

Galvenie tēli:  
Sniega māte Snow mother 

Sniega pārslas (jeb sniegpārslas) Snowflakes  

 

Vārdu saraksts 
Pamata vārdu krājums 

ala  cave 

ligzda  nest 

maiss  bag 

vējš  wind 

 

Paplašinātais vārdu krājums 

apsegt  to cover 

atsiet  untie 

aukstums cold 

čukstēt  to whisper 

egle  fir tree 

izkaisīt  to scatter 

jumts  roof 

kadiķis  juniper bush 

mākonis cloud 

midzenis burrow 

pagrābt to grab 

priede  pine tree 

sīks  tiny 

sakne  root 

 

Pārrunu jautājumi 
 Kuŗā gada laikā krīt sniega pārslas? 

 Kapēc sniegs dabai dara labu? 

 Kā veidojas sniega pārslas? 

 Kā tu domā, cik sniega pārslu vajag, lai apseg-

tu jūsu ģimenes mašīnas jumtu? 

 

 

Nodarbības stundā 
1. Sniega pārslas - vispārējā nodarbība 

2. Kā gatavot sešstaru sniega pārslas - vispārējā 

nodarbība 

 

Uzdevumi / Darba lapas 
1. Kādeņi jeb īpašības vārdi - 3. uzdevums 

2. Ko dara? - 4. uzdevums 

3. Uzmini mīklas! - 5. uzdevums 

 

Rakstu darbi  
1. Skolēni uzraksta stāstu attēlam, ko zīmējuši no-

darbībā “Sniega pārslas”. 

2. Sniega diena! - 1. uzdevums 

3. Kur sniega pārsla dzīvo? - 2. uzdevums 

 

Runas vingrinājumi 
1. Skolotājs izsniedz katram divus sniega pārslas 

attēlus. Skolēns sagatavojas un tad pastāsta par 

attēlu, paskaidrojot, kā sniegpārslas viena no 

otras.atšķiras  

 

Dzejolis un dziesma 
1. Pirmās snioegpārsliņas - Pēteris Brūveris 



A2:32 Sniega pārslas 1. uzdevums 

 

 

Prasmes:  rakstīšana 
(K) 

Sniega diena! 
 

Uzzīmē citus ovālus un ieraksti, ko tu darītu, 

ja uzsnigtu ļoti daudz sniega un skola 

sniega dēļ būtu slēgta! 

 
 

Ko tu darītu 

sniega dienā? 

Es lasītu 

grāmatu. 



A2:32 Sniega pārslas 2. uzdevums 

 

 

Prasmes:  lasīšana, rakstīšana 
(K) 

Kur sniegpārsla dzīvo? 
 

Izlasi stāsta sākumu un turpini rakstīt par 

doto tēmu! Uzraksti vismaz četrus teikumus! 

 

Ja es būtu sniega pārsla un varētu dzīvot jebkur pasaulē, es 

dzīvotu... 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Uzzīmē, kur sniegpārsla dzīvo! 



A2:32 Sniega pārslas 3. uzdevums 

 

 

Prasmes:  rakstīšana 
(K) 

Kādeņi jeb īpašības vārdi 
 

Pieraksti vārdiem kādeņus jeb īpašības 

vārdus! 

 

mākonis  balts, liels ______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

sniegpārsla  ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

māte  ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

jumts ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

egle _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

putns ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 



A2:32 Sniega pārslas 4. uzdevums 

 

 

Prasmes:  rakstīšana 
(K) 

Ko dara? 
 

Pieraksti lietvārdiem piemērotu darbību! 

 

mākonis  skrien, peld (pa debesīm) _______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

sniegpārslas  __________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

māte  ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

egle _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

putns ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 



A2:32 Sniega pārslas 5. uzdevums 

 

 

Prasmes:  lasīšana, rakstīšana 
(K) 

Atmini mīklas! 
 

Uzraksti mīklu atminējumus! Dažus vārdus 

varēs izmantot vairākkārt. 

 

 

 

 

Dzirdēt var, redzēt nevar; sajust var, bet noķert nevar. _____________ 

 

Gulbji skrien, spalvas put. ________________________________________ 

 

Balts, bet ne salds, skrien, bet ne dzīvs. ____________________________ 

 

Mežā dzimis, mežā audzis, nāk uz mājām pušķoties. ________________ 

 

Ziemā un vasarā zaļi svārki mugurā. _______________________________ 

 

Balta kaziņa skrien pa zilu lauku. __________________________________ 

 

Skrien, bet kāju nav. ______________________________________________ 

 

Mazs vīrs, raibi svārki mugurā. ____________________________________ 

 

Abi gali resni, viducis tievs. ________________________________________ 

 

Uzzīmē kādai mīklai ilustrāciju! 

 
 

egle, dzenis, sniega mākoņi, vējš, skudra, mākonis, sniegs 



Vispārējā nodarbība - Kā gatavot sniegpārslas 

 

 

(K) 

Kā gatavot sešstaru sniegpārslas 
 

Dabā sniegpārslām veidojas seši stari.       

Kas nepieciešams? 
1. četrstūraina balta papīra lapa (1. attēls) 

2. grieznes 

        

Kas jādara? 
1. Vispirms noteikti pārliecinies, ka papīra lapa ir 

četrstūraina. Ja neproti izveidot četrstūri no 

taisnstūrainas papīra loksnes, rīkojies, kā parādīts 2. 

attēlā: pārloki vienu no loksnes garākās malas stūriem, 

pielīdzinot to pie pretējās malas, lai veidojas vienādsānu 

trīsstūris, kuru atlokot veidosies kvadrāts, kad būs 

nogriezta liekā mala. Zilās kontūras attēlā tikai apzīmē 

loksnes malas, lai norādījumus būtu vieglāk saprast.                                    

2. Izveidojušos četrstūri loki uz pusēm, lai veidojas trīsstūris (skat. 3. attēlu). 

3. Šo trīsstūri loki vēlreiz uz pusēm, lai veidotos mazāks 

trīsstūris (skat 4. attēlu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Iedomājies šo trīsstūri sadalītu trīs daļās kā 5. attēlā. Tad no labās puses pārloki sānu daļu 

līdz vidum, kā rādīts 6. attēlā. 

 

 
 

 

 

2. attēls 

1. attēls 

3. attēls 

4. attēls 

5. attēls 
6. attēls 
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Vispārējā nodarbība - Kā gatavot sniegpārslas 

 

 

(K) 

5. Tad tāpat līdz pusei pārloki kreiso pusi, kā 

parādīts 7. attēlā. Mēģini visus locījumus 

veikt precīzi, tad veidosies ļoti simetriska 

sniegpārsla. 

6. Apgriez salocīto papīra lapu otrādi kā 8. 

attēlā. Nogriez lapas augšdaļu slīpi, kā rādīts 9. 

attēlā. Slīpās malas veido sniegpārslai spicos 

starus. 

 

 

 

 

 

7. Skatoties 10. attēlā, izgriez salocītā papīra 

abās malās dažādas figūras. Visvieglāk ir 

izgriezt taisnas dažādu trīsstūru malas, taču 

var griezt arī locītas līnijas. Tik nepārgriez 

topošo sniegpārslu no vienas malas līdz 

otrai, jo tad tā būs pārgriezta uz pusēm! 

8. Izroboto četrstūri ļoti uzmanīgi atloki vaļā. 

Sniegpārsla gatava! 

9. Gatavo sniegpārslu var ielikt starp biezas 

grāmatas lappusēm, lai tā izlīdzinātos. 

Tāpat to var ielikt starp divām papīra lapām 

un izgludināt, taču tad ļoti jāuzmanās, lai neapdedzinātos vai neaizdedzinātu papīru. 

7. attēls 

8. attēls 
9. attēls 

10. attēls 



Vispārējā nodarbība – Sniega pārslas 

 

(K) 

Sniegpārslas 

 

 
Kas nepieciešams?  

1. zila papīra lapa 

2. krāsu krītiņi vai filči (flomāsteri) 

3. balta krāsa 

4. mazi papīra šķīvīši 

5. svaigs egles zariņš 

 

Kas jādara? 

1. Zilā papīra apakšā skolēns uzzīmē kādu 

skatu, piemēram, pilsētu, meža 

dzīvniekus utt. 

2. Tad skolēns paņem egles zariņu,  iemērc galotnes galu baltajā krāsā un zilās 

lapas augšdaļā uzspiež „sniegpārslas”, radot zīmējumā iespaidu, ka snieg 

sniegs. 

 



Pēteris Brūveris 

Pirmās sniegpārsliņas 

 

Pirmā sniegpārsliņa 

Nokrīt dejodama, 

Otra iekrīt upē 

Ciemoties pie sama. 

 

Viss dzejoļa teksts atrodams internetā: 

http://www.mammamuntetiem.lv/articles/314/pirmas-sniegparslinas-peters-bruveris/ 

 

Zanes Dombrovskas dziedātā dziesma ar šiem vārdiem Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=-d1Iv7hGKbU 

 

 

http://www.mammamuntetiem.lv/articles/314/pirmas-sniegparslinas-peters-bruveris/
https://www.youtube.com/watch?v=-d1Iv7hGKbU
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