
Ūsas 
Autors nezināms 

Andras Otto ilustrācijas 

 

Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu 

vai attālumu.  Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš 

mēģina ielīst šaurā vietā vai mazā 

caurumā. 

Ūsas viņam 

darbojas kā 

taustekļi vai 

antenas.  Ja 

tā nebūtu, 

nabaga kaķis 

bieži 

iesprūstu un 

netiktu uz 

priekšu, jo 

viņam ir liela 

vēlēšanās 

visur ielīst un 
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visu izokšķerēt.  85% sava laika kaķis 

pavada, guļot saldā miegā.  Viņš sapņo, 

tāpat kā cilvēks. 

 
************************************* 

Uzzīmē kaķi guļam un virs tā  runas burbuli, kuŗā iezīmē 

vai uzraksti, par ko kaķis sapņo! 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A2:32 Ūsas Materiāli skolotājiem 

Skolotāju / vecāku lapa 
  

Virsraksts: Ūsas 

Autors: Nezināms 

Ilustrators: Andra Otto 

 

Līmenis 
LIX: 32 

Valodas līmenis:  A2 

Piemērotais vecums:  2.-5. klase 

 

Vārdu saraksts 
Pamata vārdu krājums 

caurums hole 

darboties to work as 

gulēt  to sleep 

kaķis  cat 

nabaga  poor 

salds miegs sweet sleep 

sapņot  to dream 

šaurs  narrow 

ūsas  whiskers 

vieta  place 

 

Paplašinātais vārdu krājums 

antena  antenna 

attālums distance 

ielīst  to crawl in 

iespiesties to crowd into 

izmantot to utilize 

izokšķerēt to snoop, to nose around 

mērīt  to measure 

netikt uz priekšu   to not get ahead 

taustekļi antennae 

telpa  place, space 

vēlēšanās desire 

  

Pārrunu jautājumi 
 Ko parasti lieto telpas mērīšanai? 

 Nosauc vēl kādu dzīvnieku, kam ir ūsas! 

 Ko kaķiem patīk darīt? 

 Kur kaķi dzīvo? 

 Vai kaķi ir dažādi? 

 Kādās krāsās ir kaķu spalva? 

 

 

 

Nodarbības stundā 
1. Izmērīt klases telpā logu, durvis, tāfeli, galdu 

un skolas somu, lietojot dažādus mērāmos 

(piem., auklu, papīra loksni utt.). 

2. Attēlot, kā izklausītos kaķa ņaudiens, kad tas ir 

priecīgs, dusmīgs, nobijies, pārsteigts, izsalcis, 

laimīgs. 

 

Uzdevumi / Darba lapas 
1. Darbības vārdi - 1. uzdevums 

2. Ūsas - 2. uzdevums 

3. Prievārdi - 4. uzdevums 

 

Rakstu darbi  
1. Sameklējot internetā un citos avotos, skolēns 

uzraksta 15 interesantus faktus par kaķiem. 

2. Kaķa ūsas: daži fakti - 3. uzdevums 

3. Dialogs - 5. uzdevums 

4. Saruna - 6. uzdevums 

 

Runas vingrinājumi 
1. Aizliegtie vārdi - vispārējā nodarbība 

 

Filma 
1. Portālā Pasakas.net ciklā Pasaciņas atrodama 

animācijas filma “Kam ir visskaistākās ūsas?” 

Māras Zālītes dzeja, Mārtiņa Brauna mūzika. 

Saite internetā: 

http://www.pasakas.net/pasaku_kino/zelta_sietins/

kam_ir_visskaistakas_usas/ 

http://www.pasakas.net/pasaku_kino/zelta_sietins/kam_ir_visskaistakas_usas/
http://www.pasakas.net/pasaku_kino/zelta_sietins/kam_ir_visskaistakas_usas/


A2:32 Ūsas 1. uzdevums 

 

 

Prasmes: lasīšana 
(K) 

Darbības vārdi jeb noriseņi 
 

Uzzīmē katram darbības vārdam atbilstošu attēlu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sapņot 

iesprūst ielīst 

gulēt 

mērīt 



A2:32 Ūsas 2. uzdevums 

 

 

Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

Ūsas 
 

Uzraksti, kā sauc šos dzīvniekus ar ūsām! 

 

 

 

 

 

__________      _________ 

 

 

 

__________  _________ 

 

 

 

__________                                     _________ 

Uzzīmē vēl kādu dzīvnieku, kam ir ūsas! 

 



A2:32 Ūsas 3. uzdevums 

 

 

Prasmes: lasīšana, rakstīšana 

Kaķa ūsas. Daži fakti 
 

Izlasi jautājumus! Uzraksti atbildes uz jautājumiem, 

sameklējot tās dažādos avotos (internetā, grāmatās, 

jautājot citiem)! 

 

1. Kādas izskatās kaķa ūsas, un kur tās kaķim aug? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2. Kā ūsas kaķim palīdz? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

3. Kā kaķa ūsas raksturo kaķa garastāvokli? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 



A2:32 Ūsas 4. uzdevums 

 

 

Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

Prievārdi 
 

Sameklē stāstā prievārdus un pasvītro tos! Cik to ir? 

Kādus vēl prievārdus vari nosaukt?  Veido teikumus 

ar dotajiem prievārdiem pēc parauga! 

 

 

Grāmata ir uz galda. 

 

____________________uz ___________________________ 

____________________uz ___________________________ 

____________________uz ___________________________ 

____________________uz ___________________________ 

____________________uz ___________________________ 

 

Putekļi ir zem gultas. 

____________________zem ___________________________ 

____________________zem ___________________________ 

____________________zem ___________________________ 

____________________zem ___________________________ 

____________________zem ___________________________ 

 

 



A2:32 Ūsas 5. uzdevums 

 

 

Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

Dialogs 
 

Izlasi teikumus un jautājumus! Izpēti dialoga 

veidošanas paraugu 1.teikumā! Veido savus 

dialogus, atbildot uz jautājumiem! Rakstot dialogu 

latviski, tiešā runa (katra runātāja teiktais) liekams 

pēdiņās. Sakāmā sākumā pēdiņas jāliek apakšā („), sakāmā beigās 

– pēdiņas jāliek augšā (”). 

 

 

1. Kārļa kaķis ir aizmucis no mājām. Kārlis prasa 

kaimiņienei, vai viņa ir redzējusi kaķi. Kaimiņiene atbild. 

Uzraksti citu sarunu, nekā rakstīts paraugā! 
„Kalniņa kundze, vai jūs esat redzējusi manu kaķi?” prasīja Kārlis. „Tavs kaķis 

man šorīt paskrēja garām,” atbildēja Kalniņa kundze.   

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Kārļa mamma ir dusmīga, jo kaķis ir pazudis. Viņa 

vaino Kārli. Ko mamma saka? Kā Kārlis viņai atbild? 

 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  



A2:32 Ūsas 5. uzdevums 

 

 

Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

 

3. Kārlis ir norūpējies un, meklēdams savu kaķi, apraksta 

to katram satiktajam cilvēkam. Ko Kārlis viņiem stāsta? Kā 

cilvēki atbild? 

 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Kad kaķis beidzot atgriežas mājās, Kārlis kaķi norāj, ka 

tas viņam sagādājis tik lielas raizes. Kā Kārlis pasaka kaķim, 

ka ir dusmīgs? Ko kaķis Kārlim atbild? 

 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



A2:32 Ūsas 6. uzdevums 

 

 

Prasmes: lasīšana, rakstīšana 
(K) 

Saruna 
 

Darba lapā ir kaķis un suns, un katram divi runas 

burbuļi. Ko kaķis saka sunim? Ko suns saka kaķim? 

Uzzīmē vēl kādu runas burbuli, lai saruna turpinātos! 

 

 

 

 



Aizliegtie vārdi – Vispārējā nodarbība 

 

Prasme: sapratne 
(K) 

Aizliegtie vārdi 

 
Kas nepieciešams? 

1. 15-18 palielas papīra loksnes; 

2. zīmulis. 

 

Kas jādara? 

1. Izmantojot pamata un paplašināto vārdu krājumu, skolotājs uz katras papīra 

loksnes uzraksta vienu vārdu. 

 

Kā spēlēt? 

1. Skolēnus sadala divās komandās. 

2. Viens skolēns no katras komandas – minētājs – nosēžas krēslos, kas nolikti 

ar skatu pret pārējiem komandas biedriem. 

3. Skolotājs stāv aiz minētājiem un rāda pārējiem abu komandu skolēniem 

papīra loksni ar kādu vārdu.  Minētāji nedrīkst vārdu redzēt. 

4. Nenosaucot uzrakstīto vārdu, komandas pēc kārtas nosauc uz papīra esošā 

vārda sinonīmu, raksturojumu utt. Komanda iepriekš vienojas par skaļi 

nosaucamo vārdu, jo drīkst teikt tikai vienu vārdu. Komandas dalībnieki 

mēģina palīdzēt minētājam uzminēt un nosaukt uz papīra loksnes uzrakstīto 

vārdu.  

5. Minētājs, kas pirmais uzmin vārdu, nopelna savai komandai vienu punktu.  

6. Tad viņa vietā sēžas cits komandas dalībnieks, kurš min citu vārdu, un spēle 

turpinās. 

7. Katrai komandai viena vārda minēšanai ir noteikti ierobežojumi: vai nu trīs 

minūtes, vai 5 reizes nosaukti atminamo vārdu raksturojoši vārdi. Ja ar šiem 

nosacījumiem minētāji vārdu neuzmin, punkts netiek nopelnīts, un spēle 

turpinās ar citiem minētājiem un citu vārdu. 

8. Komanda, kas pirmā nopelna 10 punktus, ir uzvarējusi. 
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