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 vārds____________________uzvārds__________________ 

 

 

Anna, Baiba, Maija, Ņina, Vaira, Lauris, Sergejs, Nauris, Grieta, 

Helmuts, Inga, Īrisa, Evita, Centis, Dace, Toms, Ļaudonis, Kristīne, 

Ģērmanis, Jānis, Ārijs, Čelsija, Ēriks, Olga, Reina, Žanis, Ulla, Ķēstutis, 

Filips, Paula, Šivāne, Zenta, Ūlvis. 

 

   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   

 

Info par uzdevumu: Atkārtosim alfabētu! Klasē mācās 33 bērni. Katra bērna vārds sākās ar citu burtu. 

Bērns atceras alfabētu un sakārto bērnu vārdus alfabēta secībā. Ja ir nepieciešams var izmantot alfabēta 

atgādni. Vārdus alfabēta secībā rakstu burtiem jāieraksta tabulā. Vienlaikus arī varam redzēt kādus bērns 

burtus atceras un prot rakstīt. Vai prot un atcerās kā rakstīt lielos alfabēta burtus. Ja bērns rakstu burtus 

nezin vai neatcerās, tad var vienkārši pārrakstīt. 

Papildus var palūgt bērnu pasvītrot visus patskaņus, vai arī apvilkt tikai garos patskaņus.  



 

 vārds____________________datums__________________ 

 

Anna, Baiba, Maija, Ņina, Vaira, Lauris, Sergejs, Nauris, Grieta, 

Helmuts, Inga, Īrisa, Evita, Centis, Dace, Toms, Ļaudonis, Kristīne, 

Ģērmanis, Jānis, Ārijs, Čelsija, Ēriks, Olga, Reina, Žanis, Ulla, Ķēstutis, 

Filips, Paula, Šivāne, Zenta, Ūlvis. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Info par uzdevumu:  jāieraksta bērnu vārdi pēc dzimuma. Ja bērnam nepatīk rakstīt, vai bērns raksta lēni, 

tad šo darbiņu var sagriezt un vārdus ielīmēt. Pats galvenais lai bērns sāk saprast un ievēro atsķirību 

galotnēs atkarībā no dzimuma. 



vārds____________________datums__________________ 

 

Lasi tekstu! 

Mana klase. 

 Mani sauc Anna. Es mācos otrajā klasē. Mana klase ir ļoti liela. Tajā mācās 

33 bērni. 18 meitenes un 15 zēni. Mums patīk kopā mācīties un spēlēties.  

Lasi apgalvojumus un atzīmē pareizi vai nepareizi! 

apgalvojums pareizi nepareizi 

Meiteni sauc Anna.   

Anna mācās ceturtajā klasē.   

Annas klase ir ļoti maza.   

Annas klasē ir 18 bērni.   

Annas klasē mācās tikai meitenes.   

Annai patīk mācīties.   

 

Lasi un atbildi uz jautājumiem! 

 Kā tevi sauc? 

 Kurā klasē tu mācies? 

 Cik bērnu mācās tavā klasē? 

Cik meitenes un zēnu mācās tavā klasē? 

Vai tev patīk iet uz skolu? 

Ko tu dari skolā? 



vārds____________________datums__________________

 

 
SUNS               OLA                KAZA 

        
SKOLA           PUTNS 

 
 

 
 
 

MEITENE 
 

 
 

 
ZĒNS 

           KAĶIS          RŪĶIS 
TĒJA  

 
AVENE 

 
TĀ IR 

  

  

  

  

  

  

 
Info par uzdevumu:  bērnam jāsavieno sieviešu 
dzimtas vārdus ar meitenes figūru, bet vīriešu 
dzimtas vārdus ar zēna figūru. Papildus var vārdus 
ierakstīt tabulā un palūgt bērnu runāt pilnu frāzi: Tā 
ir meitene. Tas ir zēns. 
Lasi tekstu! Uzmanīgi klausies kā 

SOMA 
 

MAMMA 
EZERS 

TĒTIS           UPE 
BITE     

 
SOLS    LOGS 

 
ZEMENE 

 
BANĀNS              ŪDENS   

 
     PANNA 

 
AVĪZE 

LAUVA                               ĀBOLS 
                  KOKS 
 
  

TAS IR 
  

  

  
  

  
  

 
 
 
 



lasa skolotāja! Atrodi kopīgo un 
atšķirīgo! 

 
Talkas diena. 

 
Rūķu namā šodien talka. Niķis mazgā 
grīdu. Riķis tīra virtuvi. Visam jābūt 
spožam un tīram! Vai tu arī piedalies 
mājas darbos? 

 
 

 

Lasi tekstu! Uzmanīgi klausies kā 
lasa skolotāja! Atrodi kopīgo un 

atšķirīgo! 
 

 

Malkas diena. 
 

Pūķu alā šodien talka. Diķis mazgā 
grīdu. Piķis tīra gaiteni. Visam jābūt 
spožam un netīram! Vai tu arī piedalies 
mājas darbos? 

 

 

Info par uzdevumu: bērns lasa tekstu. Var pārrunāt izlasīto. Tad bērns klausās kā lasa skolotāja otro tekstu, 

otro tekstu var lasīt arī pats bērns, vai arī cits bērns.  

Teksts “Talkas diena” paņemts no rokasgrāmatas skolotājiem. “Diktāti un attīstoši vingrinājumi jaunāko 

klašu skolēniem.” Zvaigzne ABC., lpp.7.  un teksts “No sēklas līdz ziedam” lpp.8. 

 

Lasi tekstu! Uzmanīgi klausies kā 
lasa skolotāja! Atrodi kopīgo un 

atšķirīgo! 
 

No sēklas līdz ziedam. 

 

Agrā pavasarī iesējām puķu sēklas. 

Izauga stādiņi. Tos laistījām un kopām. 

Uzplauka krāsaini ziediņi. Cik tie skaisti! 

Lasi tekstu! Uzmanīgi klausies kā 
lasa skolotāja! Atrodi kopīgo un 

atšķirīgo! 
 

No sēklas līdz ziedam. 

 

Vēlā ziemā iesējām koku sēklas. Izauga 

loki. Tos laistījām un kopām. Uzplauka 

sarkani ziediņi. Cik tie smaržīgi! 

 

 



vārds____________________datums__________________ 

 

Lasi un ieraksti par sevi! 

Mani sauc ____________________________. 

Mans uzvārds ir _______________________. 

Es esmu ______________________________. 

Man ir_______________________gadi. 

Es mācos __________________ klasē. 

Man ir __________________acis un ____________________mati. 

Man patīk_____________________________________________. 

Man ir skaista__________________________________________. 

Manu____________________sauc_________________________. 

Manu____________________sauc_________________________. 

Katru pirmdienu es______________________________________. 

Brīvdienās es___________________________________________. 

Vakar es_______________________________________________. 

Šodien es ______________________________________________. 

Rīt es__________________________________________________. 

Tagad es________________________________________________. 

Paldies par darbu!!! Tu esi malacis    



vārds____________________datums__________________ 

  

Aplūko attēlu. Kā tu domā, kas notika? 

 

[ http://s-kunica.ru/15-deti/05/32-05.jpg ] 

Lasi un uzzini kas notika ar meiteni! 

Līga mežā lasīja sēnes un ogas. Viņa apmaldījās un nevarēja atrast ceļu uz mājām. 

Viņa apsēdās uz celma un sāka raudāt.  Viņa raudāja tik skaļi, ka pamodināja meža rūķi. 

Rūķis iedeva Līgai karti un paskaidroja: “Ej taisni, tad nogriezies pa labi, ej taisni, tad 

nogriezies pa kreisi, tad atkal ej taisni un būsi mājās”.  

Uzzīmē lūdzu meitenes ceļu uz mājām! 

 

 

 

 

 

vārds____________________datums__________________ 

http://s-kunica.ru/15-deti/05/32-05.jpg


  

Aplūko attēlu! Pastāsti ko tu redzi.  

 

[ http://www.detkiuch.ru/pics5/detskaja.png ]  

Info par uzdevumu: var palūgt bērnu vairāk izmantot prievārdus vai arī uzdot viņam jautājumus par attēlu. 

Var palūgt izkrāsot kādu priekšmetu. 

vārds____________________datums__________________ 

http://www.detkiuch.ru/pics5/detskaja.png


Izlasi vārdus! 

Sniegs, saule, pavasaris, sniegpulkstenītes, no dienvidiem. 

Lasi teikumus un ieraksti vārdus! 

Atnāca ____________________. Katru dienu silda ___________________.  

Ārā kūst ____________________. Pie mājas zied _____________________.  

__________________________ atgriežās gājputni.  

Savieno ar krāsainiem zīmuļiem! 

sniegs zied 

saule kūst 

pavasaris atgriežās gājputni 

sniegpulkstenītes silda 

no dienvidiem atnāca 

 

Pastāsti kāds tagad ir gadalaiks! Pamēģini uzrakstīt dažus teikumus. 

 

vārds____________________datums__________________ 



Aplūko attēlus uz saliec vārdus pareizā secībā, lai izveidotos teikums! Pieraksti to! 

http://vsezivotnye.ru/wp-

content/uploads/2015/11/46.jpg 

 

stārķis, mazuļus, baro 

 

 

 

 

 
http://3.static.mama.ru/uploads/static/images/ce6c937bb139030df21cc8f22e38e4b4.jpg 

 

bērnu, mamma, mazgā 

 

 

 

 

 
https://s.pfst.net/2011.03/560181836328e1ccdf89a7f54635c310247c2142ec_b.jpg 

 

skrien, bērni, četri, pa, zāli 

 

 

 

 

 
http://мамыпишут.рф/wp-content/uploads/2014/10/мальчик-читает-на-стопке-книг_720.jpg 

 

sēž, zēns, grāmatu, lasa, un 

 

 

 

 

 



vārds____________________datums__________________ 

Lasi tekstu! Izkrāso! 

Pelēkā dzērve. 

Pelēkā dzērve ir bieži sastopama Latvijā. Dzērves ir gājputni. Rudenī tās 

pulcējas baros un dodas uz dienvidiem. Agrā pavasarī dzērves atgriežās Latvijā. 

Dzērves uzturas mitrās vietās un purvos. Uzturā tās lieto gan dzīvniekus, piemēram, 

vardes un čūskas, gan augus. Vai tu kādreiz esi redzējis dzērvi? 

                                           

Kādus putnus tu pazīsti? Nosauc tos un pieraksti to nosaukumus. 

 

Atšifrē putnu nosaukumus un pieraksti tos! 

starzds vitas 

gudzeze līpe 

ūcpe lagfmino 

zvbuliirs dzēvre 

ārvan lubisg 

 



vārds____________________datums__________________ 

Savieno antonīmus, izmanto krāsainos zīmuļus! 

liels karsts 

balts vecs 

viegls īss 

resns tievs 

jauns smags 

garš mazs 

auksts melns 

mīksts ciets 

 

Izdomā ar antonīmiem  pēc iespējas frāzes un pieraksti tās! 

 

Izlasi tekstu. Pasvītro antonīmus! 

 Mamma atnāca no veikala ar smagu somu. Veikalā viņa nopirka baltus redīsus, lielu 

piena paku un jaunus kartupeļus. 

 



vārds____________________datums__________________ 

Izlasi tekstu un apvelc tos burtus, kuriem jābūt lieliem sākuma burtiem! 

reina, maija un tulsi ir trīs māsas. viņas dzīvo latvijā, latgalē, mazā ciemā ar 

nosaukumu semjoški. viņas piedzima jūrmalā, bet uz laukiem indras pagastā, 

krāslavas novadā atbrauca dzīvot kopā ar vecākiem trīs gadus atpakaļ. viņu 

mājas nosaukums ir bramaņi. netālu no mājas ir izovas ezers. meiteņu vecākus 

sauc aleksandrs un dana. ļoti daudz radu dzīvo skaistākā vidzemes pilsētā 

siguldā. sigulda ir danas dzimtā pilsēta.  

Kādas Latvijas pilsētas zini tu? Pieraksti to nosaukumus! 

 

 

Pieraksti savas ģimenes locekļu un draugu vārdus. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Uzraksti atbildes uz jautājumiem! 

Latvijas galvaspilsēta -  ____________________________ 

Latvijas lielākā upe - ______________________________ 

Četri Latvijas novadi - ________________________________________________________ 

Latvijas valsts prezidents - ____________________________________________________ 

 



vārds____________________datums__________________ 

Tas ir mans draugs rūķis Niķis. Izkrāso lūdzu viņu.  Cepure rūķim ir dzeltena, bikses zaļas, 

jaka sarkana un zābaki brūni. 

                                           

Pastāsti kādā krāsā šodien ir tavas drēbes. Pieraksti. 

 

 

Izlasi dzejoli par rūķi! Pamēģini aizvietot pasvītroto darbības vārdu ar citu! Izlasi atkal. Kas tev sanāca?  

Rūķīts iet pa taciņu, 

Kabatā nes maciņu, 

Rūķīts domāt sāk, 

Olē, olē, olā. 



vārds____________________datums__________________ 

Lasi, domā un raksti! 

Gadā ir četri gadalaiki: _______________________________________________________. 

Katrā gadalaikā ir _________________ mēneši. Kopā  _______________________mēneši.  

Ziemas mēneši: ____________________________________________________________. 

Pavasara mēneši:____________________________________________________________. 

Vasaras mēneši: ____________________________________________________________. 

Rudens mēneši: ____________________________________________________________. 

Janvāris ir _________________gada mēnesis, bet decembris ir ______________________. 

Katrā mēnesī ir ________ nedēļas. Katrā nedēļā ir ________________dienas. Darba dienas 

ir________________________________________________________________________. 

Brīvdienas ir __________________un _______________________.  

Atrodi  12 mēnešu nosaukumus!   

m a r t s e i o d p t 

a p r ī l i s m e j h 

i j h f g r e n c m a 

j ū l i j s p k e m u 

s n s u o o t l m v g 

e i t i s a e l b d u 

r j n o v e m b r i s 

t s t r s h b j i n t 

f e b r u ā r i s u s 

j a n v ā r i s g k l 

s d h j f g s s l o p 

o k t o b r i s t i a 



vārds____________________datums__________________ 

Tas ir Bailes kungs. Viņš nevar atsķirt lietvārdu no darbības vārda. Palīdzi 

viņam! Lietvārdu pasvītro ar vienu līniju, bat darbības vārdu ar divām.  

Mamma, māsa, lidot, ēst, iet, skriet, bumba, mēness, sēne, putns, braukt, lekt, dejas, svārki, 

dejot, puķe, zied, spēlēt, hokejs, skola, lasīt, rakstīt, bēgt, sols, zupa, banāns, skatīties. 

Lasi stāstiņu un apvelc prievārdus. 

Mežā aiz lielas upes dzīvoja divi rūķi. Katru dienu pie brokastu galda viņi ēda putru. 

Uz galda vienmēr bija maize. Zem galda gulēja viņu kaķis. Pēkšņi pa logu ielidoja izsalkusi 

kaija. Viņa sāka lidināties virs galda. Rūķi sabijās un paslēpās kur nu kurais. Viens palīda zem 

gultas, otrs ielīda starp puķu podiem. Kaķis pamodās un izbrītnīts skatījās uz kaiju. Tā gribēja 

apsēsties uz galda un apēst maizi. Kaķis strauji palecās un uzleca virsū kaijai. Pārsteigts 

putns izlidoja ārā pa logu un kopā ar rūķu kaķi devās uz tālajām zemēm.  

Padomā kas varētu notikt tālāk...Uzraksti stāstiņam turpinājumu. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Izdomā rūķiem, kaķim un putnam vārdus! 

 

 

Sadali vārdus zilbēs:  KAĶIS, RŪĶIS, KAIJA, PASAULE, MĀJA, ZEME, GALDS, MAIZE. 



vārds____________________datums__________________ 

Lasi teikumus un izraksti kaķu aprakstu. ( teikumi no grāmatas “Stāsts par kaiju un par kaķi, kurš tai iemācīja 

lidot”, autors Luiss Sepulveda ) 

 Lielais, melnais un resnais kaķis dzirdēja, ka durvis tiek aizslēgtas ar dubultatslēgu, un 

aizskrēja līdz logam ielas pusē. Viņš gribēja redzēt, ka viņa audžuvecāki dodas prom. 

 Bubulina biļa ļoti skaista melnbalta kaķene, kas lielāko daļu laika pavadīja starp 

podiem uz terases. 

 

Aplūko pulksteņus, uzzīmē pulksteņa rādītājus atbilstoši norādītajam laikam.  

                                   
https://i2.wp.com/www.mathatube.com/images/missing_hands-2.jpg 

Vai tu zini cikos tu šodien pamodies? Cikos tu iesi gulēt? No cikiem līdz cikiem tu 

skatījies multenes? Cik ilgi tu plāno lasīt grāmatu? Pastāsti par to skolotājai! 

 



vārds____________________datums__________________ 

Izlasi teikumus un atbildi uz jautājumu - Kur dzīvo rūķīši? Pasvītro atbildi. 

Sniegbaltīte un septiņi rūķīši dzīvo mežā.  

Salavecis un rūķīši dzīvo Ziemeļpolā. 

Niķis un Riķis dzīvo pazemes alā. 

Uzzīmē māju kurā dzīvo tu! Pastāsti par savu māju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Savieno dzīvnieku vai cilvēku ar vietu kur viņš dzīvo! 

stārķis putnu būrī 

pele mežā 
stirna laukos 

strazds alā 

slieka zemē 

bērns ligzdā 

vecmamma  mājā 
cilvēki pilsētā 

 

Ieraksti patskani a vai e! 

S__l__v__cis, stirn__, z__m__,  __l__, māj__, v__cm__mm__, sli__k__, ligzd__, pilsēt__. 

 



vārds____________________datums__________________ 

Kādas emocijas tu zini? Aplūko attēlu un parādi kur ir  - prieks, dusmas, bailes, skumjas un 

riebums.  

                                       

                                                             http://razukrashki.com/uploads/raskraski/2015/11/10/5683/preview_emotsii-raili.jpeg 

Ko tu izjūti kad esi viens? _________________ 

Kad tu esi ar draugiem? __________________ 

Kad tava mīļākā manta salūza vai pazuda? __________________________ 

Tev neļauj skatīties multenes? _____________________________ 

Tev ir jāēd kaut ko ļoti negaršīgu  _______________________________ 

No zilbēm veido cilvēku vārdus! 

Dai nis 

Mā ra 

Lau lis 

Kār ris 

Gun ta 

http://razukrashki.com/uploads/raskraski/2015/11/10/5683/preview_emotsii-raili.jpeg


vārds____________________datums__________________ 

Lasi tekstu! 

 Vasara ir skaista un silta. Katru dienu silda saule. Dažreiz līst lietus. Pēc lietus ir 

peļķes. Pļavās un mežos zied krāšņas puķes. Kokiem ir zaļas lapas. Skaisti dzied putni.  

Atbildi uz jautājumiem! 

Kāda ir vasara? - _______________________________________ 

Ko dara saule? - ________________________________________ 

Kas dažreiz līst? - _______________________________________ 

Kas ir pēc lietus? - ______________________________________ 

Kas zied pļavās un mežos? - ______________________________ 

Kādas ir puķes? - _______________________________________ 

Kam ir lapas? - _________________________________________ 

Kādā krāsā ir lapas? - ____________________________________ 

Kas  skaisti dzied? - ______________________________________ 

 Uzzīmē vasaru! 

 

 

 


