
Brauc vilciens kā īsts.  Rūc vilcēns kā īsts.

Kāpēc tik mazs? –   Kāpēc tik mazs? –

Rotaļvilciens.    Rotaļvilciņš.

Līst lietiņš sīks, sīks.  

Kāpēc tik maz? –   

Laikam rotaļlietiņš.

1. Nosauc dzejolī minētās rotaļlietas! Vai lietus arī 

var būt rotaļlieta? Pastāsti!

2. Attēlo ar kustībām un skaņām dzejolī minētās 

rotaļlietas!

Sarunājies ar klasesbiedru par savu mīļāko 

rotaļlietu!

Atbalstam

Mana mīļākā 

rotaļlieta ir...

Tā ir...

To man...

Es to…

3. Sakārto teikumus pareizā secībā! Izlasi tekstu!

Bariņā jautrāk!   Ina spēlē loto.

Pienāk Ivo un Anna.

4. Aplūko attēlus un lasi teikumus!

     

• Kurš vārds atšķiras teikumos? Kā?

• Pastāsti par vienu no attēliem!

5. Izveido teikumu!

stiprs  līst  lietus

Izvērtē!

Pastāsti, kā tu no vārdiem veidoji teikumu!

Ro-taļ-lie-tiņš

Atrodi vārdus, kas sākas ar L!
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Re, liet _ s! Re, liet _ s!

Ilga Bērza
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1. Izlasi tekstu un atbildi uz 

jautājumiem!

Dvīņi Ina un Ivo zīmē robotus. To vēro 

mazā Anna. Istabā ieskrien suns Čaris.

• Cik teikumu ir šajā tekstā?

• Kā tu zini, ka tie ir teikumi?

• Kāpēc daļa vārdu ir rakstīti ar lielo 

sākumburtu?

2. Pastāsti par vienu no attēliem!

3. Noraksti!

Izvērtē savu veikumu! Ja nepieciešams, 

lūdz padomu skolotājam!  

Pazīstu, zinu, protu

Bankas 

direktors!

Tas ir 

rudens!

Atminiet manu mīklu! 

Kas ir visbagātākais 

pasaulē?

Miljonārs!

• Protu izlasīt īsu 

tekstu.

• Saprotu, kas 

ir teikums un 

kādas ir tā 

pazīmes.

• Zinu, kā raksta 

cilvēku un 

dzīvnieku 

vārdus.

• Stāstu par 

attēlu.

• Protu rakstīt 

apgūtos burtus 

un īsus vārdus.
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RUDENS NĀK, RUDENS NĀK!

• Mācīšos secīgi stāstīt, noteikt, par ko ir stāstīts tekstā, dalīt 

vārdus zilbēs pārnešanai jaunā rindā, atšķirt patskaņus, 

divskaņus un līdzskaņus.

• Sarunāšos ar klasesbiedru par to, ko varētu darīt viens pats 

un kopā ar citiem.

• Norakstīšu un rakstīšu mazos un lielos burtus a, ā, n, ņ, e, 

ē, o, r, s, š, k, ķ, p, vārdus un īsu teikumu.

• Uzzināšu, ka valodā ir līdzīgas nozīmes un pretējas nozīmes 

vārdi.

• Pratīšu veidot teikumus.
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Pasaka par ežāboliem

– Kuros ežos ir āboli? – Niķis jautāja Riķim.

– Ko? – Riķis iesaucās. – Kādi āboli? Kādi eži?

– Kastaņežos ir kastaņāboli, – atbildēja 

Niķis.

– Tādus vēl neviens nav izdomājis, – 

Riķis iebilda.

– Ir gan! – brāļuks teica. Viņš 

paņēma rokā nokritušu kastani 

durstīgā eža kažociņā. Niķis to saspieda. 

Biezā čaula pavērās. Rūķēnos raudzījās 

brūns un spožs kastanītis.

– Nu, vai nav līdzīgs ābolam?

– Ir gan, īsts ežābols! – Riķis piekrita.

1. Atbildi uz jautājumiem par tekstu!

• Kam bija līdzīgs kastanis?

• Kāda bija kastaņa čaula?

• Kāpēc rūķēns nosauca kastani par ežābolu?

2. Rūķēni nolēma vienu dienu visu darīt pretēji. 

Lasi un papildini teikumus par Riķi!

Niķis piecēlās agri.

Riķis piecēlās vēlu.

Niķis saģērbās lēni.

Riķis saģērbās ___________ .

Niķim bija gaišas bikses.

Riķim bija __________ bikses.

Niķis lasīja lielus kastaņus.

Riķis lasīja ___________ kastaņus.

Latviešu valodā ir sastopami pretējas 

nozīmes vārdi.

Kādi ir kastaņi – cieti vai mīksti?

3. Atrodi pretējas nozīmes vārdus!

Kas varētu būt cepurplūme, 

lapiņbumba, jumtiņstabs?

Pēc Ērika Kūļa

īss

drošs

slapjš

sauss bailīgs

garš

Izvērtē savu darbu!

• Ko tu paveici?

• Kas tev izdevās?

• Ko tu saprati?

• Ko tev vēl vajadzētu 

pilnveidot?
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Kā veidot stāstījumu

Ievadā īsi pastāsta, par ko būs stāstījums.

Galvenajā daļā secīgi pastāsta par notikumu vai notikumiem:

• kas iesaistīts notikumā,

• kas notika,

• kur un kad notika,

• kā notika.

Nobeigumā pastāsta, kā tas viss beidzās.

Kā atstāstīt tekstu

Izlasi tekstu!

Pārliecinies, ka esi 

sapratis tekstu!

Saviem vārdiem vienā 

vai divos teikumos 

pasaki, par ko stāstīts 

katrā rindkopā!

Noskaidro svešo 

vārdu nozīmi!

Iztēlojies tekstu kā 

attēlu sēriju vai filmu! 

Katrai rindkopai atbilst 

viens attēls vai kadrs.

Secīgi atstāsti visu 

tekstu!

Kur meklēt informāciju

Ivo un Ina meklē informāciju par vāveri

Kamila meklē vāveres ligzdas attēlu

1. Atver tīmekļa pārlūkprogrammu.

2. Atrod meklētājprogrammu www.google.lv.

3. Ieraksta atslēgas vārdus: vāveres ligzda.  

Nospiež taustiņu “Enter”.

4. Izvēlas sadaļu “Attēli”.

Meklē uzticamās tīmekļa vietnēs!

Ivo ir bibliotēkā. Viņš 

vēršas pie bibliotekāres:

– Labdien! Es vēlos atrast 

informāciju par vāveri. 

Vai jūs, lūdzu, varētu 

palīdzēt?

Bibliotekāre kopā ar 

Ivo plauktos sameklē 

atbilstošās grāmatas.

Ina pieiet pie sava 

grāmatplaukta un 

meklē grāmatu, kurā 

varētu būt stāstīts par 

Latvijas dzīvniekiem. 

Viņa izvēlas 

grāmatu par meža 

iemītniekiem.

Jautā citiem cilvēkiem!

Meklē bibliotēkā vai mājās esošajās 

enciklopēdijās un citās grāmatās!

Ja neizdodas 

atrast vajadzīgo 

informāciju internetā, 

lūdz palīdzību 

skolotājam, citam 

pieaugušajam vai 

klasesbiedram!

Pado
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s
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