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Mērķis: Mācīt skolēnus gūtās zināšanas sasaistīt ar reālo 

dzīvi, kā arī mācīties izmantot tās ikdienas situācijās. 

Mērķauditorija: skolēni ar garīgās attīstības 

traucējumiem. 

Uzdevumi:  

1.Pakāpeniski veidot un nostiprināt  drošības sajūtu 

atrodoties un mijiedarbojoties plašajā pasaulē. 

2.Paplašināt un aktivizēt pasīvo un aktīvo vārdu krājumu. 

3.Attīstīt un pilnveidot skaitļošanas prasmes, zināšanas 

par dažādiem mēriem, to praktisku pielietojumu. 

Pielietojums:  

Metodiskais materiāls radīts skolēniem ar garīgās 

attīstības traucējumiem, kuri apgūst speciālās 

pamatizglītības saturu.  

Šajā materiālā apkopotas darba lapas latviešu 

valodā, sociālajās zinībās, ētikā, dabaszinībās, 

matemātikā. Lielākā daļa darba lapu radušās pandēmijas 

laikā, kad bija jānodrošina attālinātās mācības. Piemērotu 

mācību materiālu trūkums, ļoti nabadzīgs vai neesošs 

tehniskais nodrošinājums daudzās ģimenēs, skolēnu un 
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viņu vecāku neprasme lietot informāciju tehnoloģijas ir 

motivējis mani veidot savas darba lapas. 

Strādāju klasē, kurā mācās skolēni ar garīgās 

attīstības traucējumiem. Šiem skolēniem mācību procesā 

nepieciešama sistemātiska skolotāja palīdzība un 

atbalsts. Attālināto mācību laikā šo sistemātisko palīdzību 

un atbalstu skolēniem mēģina sniegt vecāki, 

sadarbojoties ar skolotāju.  

Metodiskais materiāls pieejams arī digitālā formātā.  

https://docs.google.com/document/d/1VLIFO40oIP7

mr7_JTj9lBl0wYVIkMc3_/edit?usp=sharing&ouid=114879

284302493965891&rtpof=true&sd=true 

Katrs skolotājs to var mēģināt pielāgot 

nepieciešamajai situācijai, apgūstamajai tēmai un 

skolēniem.  

Esiet radoši! Lai veicas! 

  

https://docs.google.com/document/d/1VLIFO40oIP7mr7_JTj9lBl0wYVIkMc3_/edit?usp=sharing&ouid=114879284302493965891&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1VLIFO40oIP7mr7_JTj9lBl0wYVIkMc3_/edit?usp=sharing&ouid=114879284302493965891&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1VLIFO40oIP7mr7_JTj9lBl0wYVIkMc3_/edit?usp=sharing&ouid=114879284302493965891&rtpof=true&sd=true
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Latviešu valoda 

ATRODI BUKLETOS, 
AVĪZĒS, ŽURNĀLOS 
ATTĒLUS, KAS SĀKAS AR 
NORĀDĪTO BURTU! RŪPĪGI 

IZGRIEZ UN IELĪMĒ ATBILSTOŠAJĀ KVADRĀTIŅĀ! 
Atceries, ka latviešu valodas alfabētā ir 33 burti!  
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Rūpīgi aizpildi anketu. Centies iemācīties no galvas savus personas 

datus.  

Mani personas dati 

Vārds, uzvārds:______________________________________ 

Vecums:____________________________________________ 

Dzimšanas datums:___________________________________ 

Dzimums:___________________________________________ 

Mātes vārds, uzvārds:________________________________________ 

Tēva vārds, uzvārds:_________________________________________ 

Brāļi:______________________________________________________ 

Māsas:____________________________________________________ 

Mājdzīvnieki:_______________________________________________

__________________________________________________________ 

Adrese:____________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Mācību 

iestāde:____________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Latviešu valoda  

Lasi uzmanīgi un pabeidz dotos teikumus! 

1.Es dzīvoju…………………………………………………………………….... . 

2.Manā ģimenē ir ………………………………………………………………. . 

3.Es mācos …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. . 

4.Man visvairāk patīk ………………………………………………………….. . 

5.Es labprāt …………………………………………………………………………. . 

6.Man nepatīk …………………………………………………………………….. . 

7.Reizēm es ………………………………………………………………………… . 

8.Es neciešu ……………………………………………………………………….. . 

9.Man vislabāk padodas……………………………………………………… . 

10.Mani vecāki …………………………………………………………………… . 

11.Es ilgojos ………………………………………………………………………. . 
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Latviešu valoda   

    

Uzmanīgi izlasi doto augļu 
un dārzeņu nosaukumus 

un padomā, kādi tie ir? Uzraksti! Lieto vārdus, kas 
atbild uz jautājumu kāds?/kāda?(īpašības vārdus)! 
Centies veidot pilnus teikumus! Piemērs: Ābols ir 
apaļš, sārts, salds.  

 

Burkāns………………………………………………………………… 

Kartupelis…………………………………………………………….. 

Biete…………………………………………………………………….. 

Sīpols……………………………………………………………………. 

Bumbieris……………………………………………………………… 

Kabacis…………………………………………………………………. 

Ķirbis……………………………………………………………………. 
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Latviešu valoda 

Kopā ar vecākiem lasi Alana Aleksandra Milna 

darba „Vinnijs Pūks un viņa draugi” fragmentu. 

-Vai tu negribi kaut ko uzkost? 

Ap vienpadsmitiem no rīta Pūkam parasti 

gribējās kaut ko uzkost. Viņš uzreiz kļuva 

priecīgāks, redzot, ka Trusītis liek galdā šķīvjus 

un podus. Kad Trusītis jautāja:-Ko tu ēdīsi pie 

maizes? Medu vai krējumu? –Pūks tā uztraucās, 

ka atbildēja: -Abus.-Lai neliktos pārāk badīgs, 

viņš piebilda: -Toties maizi man nevajag. 

Nerūpējies, lūdzu! 

 Ilgu laiku Pūks vairs nerunāja neko... līdz beidzot, 

dungodams pie sevis saldi lipīgā balsī, piecēlās no 

galda, sirsnīgi paspieda Trusītim ķepu un teica, ka nu 

viņam jāiet. 

-Vai tiešām?-pieklājīgi jautāja Trusītis. 

-Protams, es varētu vēl mazliet palikt, -teica Pūks, -ja 

tu man...-un viņš zīmīgi noskatījās uz pieliekamā 

kambara pusi. 
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-Patiesību sakot,-Trusītis iebilda, -es arī taisījos iziet. 

-Nu labi. Tad es eju. Uz redzēšanos! 

-Uz redzēšanos, ja tu patiešām steidzies! 

-Vai tad vēl kaut kas ir?-Pūks dzīvi apvaicājās. 

Trusītis ieskatījās traukos un nopūtās: -Nekā vairs 

nav. 

-Es jau tā domāju, -Pūks pamāja. –Visu labu! Man 

jāiet! 

Viņš sāka rāpties laukā no alas. Viņš kārpījās ar 

priekšķepām un atspērās ar pakaļķepām, līdz 

izdabūja ārā degunu, tad ausis...tad priekšķepas... tad 

plecus...un tad... 

 

 

Uzdevums. Padomā! Vai tu gribētu sev tādu draugu? 

Vai Pūks ir labs draugs? Kā var atpazīt draugu? 

Centies veidot stāstījumu par draugu, kādu tu sev 

gribētu? 
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Latviešu valoda 

Atrodi un pieraksti šiem īpašības vārdiem pretējas 

nozīmes vārdus, kas trekniem burtiem doti 

uzdevuma beigās. Lasi uzmanīgi! 

īss –     auksts –  

liels –     melns –  

tukšs-    tīrs- 

augsts –    šaurs –  

lēns –     līks –  

grūts –     slinks –  

viegls –    jauns –  

tievs –     vesels –  

 

ātrs, taisns, balts, mazs, saplīsis, viegls, garš, resns, 

čakls, pilns, vecs, karsts, zems, netīrs, plats, smags 
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Latviešu valoda/datorika/mūzika 

Lasi rudens dziesmas vārdus,  attēlu vietā ievieto 
atbilstošu vārdu! Paveikto pārraksti datorrakstā! Ar zaļu 
krāsu pasvītro vārdus, kas atbild uz jautājumu 
kāds?/kādi? (īpašības v.). Kad esi paveicis darbiņu, 
dziedi līdzi!  

 

1.  un  , 

 

Selerijas cietas. 

Piedz.Si, si, si, si, , 

 

  Ķi, ķi, .   
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2. ,  kāļi,  

 

 Rāceņi tiem brāļi. 

3.   un , 

 

  No tiem gardas zupas. 

 

4.  un ,  

 

 Vēderiņi pilni. 
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Latviešu valoda 

1.Uzmanīgi lasi dotos vārdus, domā! P vai B? 

 

SA__URZĪT  RĀ__TIES 

KRĀ__TIES  SA__UCĒTIES 

LA__OTIES  PA__EIGT    

SA__LĒST  GRA__ĒT    

KO__ĒT   PA__RASĪT  

 

2.Katru vārdu uzraksti 3 reizes! 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
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Latviešu valoda 

    

Uzmanīgi lasi un trūkstošo vārdu vietā ievieto atbilstošu vārdu 
no vārdu krātuvītes! 

 

Rudenī laiks kļūst_____________, naktīs parādās salnas. 
Koku lapas ___________dzeltenās un sārtās krāsās. Dienas sāk 
________________, bet naktis – ________________. Gājputni 
lēnām __________________ ceļojumam uz siltajām zemēm. 
Parasti piedzīvojam arī atvasaru. Tas ir laiks, kad laikapstākļi 
kļūst īpaši vasarīgi. Šis ________________ mūs lutina ar īpaši 
_________, jauku, vasarīgu, arī __________________ laiku.   

 

izstiepties  krāsojas  gatavojas 

siltu  vēsāks  sarauties 

saulainu  rudens 
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Latviešu valoda/ Veselīgs uzturs

 

 

Šodien darbosimies ar lielveikalu katalogiem! Paņem vietējā 
veikalā lielveikalu katalogus, šķēres, liela izmēra (A3) biezu 
papīru. Izgriez lielu piramīdu. Tad sameklē un rūpīgi izgriez 
dažādus produktus no dažādām produktu grupām. Tev 
vajadzēs atrast: 

 Graudaugu produktus, maizi; 

 Dārzeņus, augļus, ogas; 

 Gaļas produktus, zivis, olas; 

 Piena produktus; 

 Našķus. 

Kad esi rūpīgi izgriezis no katalogiem dažādu produktu attēlus, 
sašķiro tos pa grupām. Tad sāc veidot savu veselīga uztura 
piramīdu, rūpīgi pielīmējot izgrieztos attēlus. Sāc no apakšas 
ar graudaugu produktiem, tad dārzeņus, augļus, ogas, tad 
olas, zivis, gaļu un pašā augšā – našķus!  
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Latviešu valoda/Mūzika 

1.Noklausies dziesmu „Tēvzemei”, Līga Priede un Atvars 
Sirmais,  un mēģini pabeigt tekstu! 

https://www.youtube.com/watch?v=4wcgiCpYCus 

 

1.Paauklē,  saulīte , __________ zemīti,  

    Ziemelim smaga ___________. 

    Es savā tēvzemē iestādu,  

    Mūžzaļu cerības _________. 2 x 

2.Sasildi, saulīte, manu ___________, 

    Ziemelim _______ auksta. 

    Es viņas dvēseli sildīšu,  

    Ticības svētajā ___________. 

3.____________, saulīte, manā zemītē 

    Katru ozola zīli. 

    Es savai tēvzemei __________________,  

    Ticot, cerot un mīlot. 

 

2.Iemācies no galvas 1.pantiņu! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4wcgiCpYCus
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Latvija savu dzimšanas dienu svin______________. 

____________________________________________________ 

Latvijas himnas nosaukums ir_________________________. 

____________________________________________________ 

Latvijas lielākā upe ir___________, bet garākā upe –

_____________. 

____________________________________________________ 

Latvijas lielākais ezers ir______________. 

____________________________________________________ 

Latvijā visvairāk ezeru ir___________. 

____________________________________________________ 

Latvijas augstākais kalns ir_____________. 

____________________________________________________ 

Latvijas sarkanbaltsarkanā karoga šūpulis ir__________. 

____________________________________________________ 

Latvija atrodas pie____________________. 

____________________________________________________ 

Lāčplēša dienu Latvijā svin________________. 

____________________________________________________ 
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Šogad Latvijai svinēsim ________dzimšanas dienu. 

____________________________________________________ 

__________ir augstākā vara valstī, kas izstrādā likumus. 

____________________________________________________ 

Ministru prezidents un ministri _______valsti. 

____________________________________________________ 

Latvijas Ministru prezidents ir_______________. 

____________________________________________________ 

 

 

Latvija Lietuva Vidzeme 18.novembrī 

Lietuva Igaunija Latgale “Dievs, svētī Latviju” 
Baltkrievija karogs Zemgale 11.novembrī 

Krievija himna latviešu Krišjānis Kariņš 

Igaunija ģerbonis Egils Levits Lubāna ezers 
Latvija Kurzeme Rīga Baltijas jūras 

Gaiziņš Saeima Gauja  

Cēsis vada Latgalē  
103. Daugava   
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Latviešu valoda 

1.uzd. Klausies dziesmu „Ceļš uz skolu” un aizpildi tekstā 
trūkstošos vārdus! 
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=
ce%C4%BC%C5%A1+uz+skolu 

1.Tad, kad pulkstens __________________ 

Acis vaļā ______________________. 

Drēbītes sev ____________________ , 

Zobus _________________________. 

 

Piedz. Skolā patīk _________________ 

  _________________  un ______________, 

  Un vēl arī _____________________, 

  _________________ , _________________ . 

 

2.Skolas somu ____________________ , 

Un pa trepēm ___________________ . 

Mašīnā es _____________________ , 

Durvis ______________________ . 

 

 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=ce%C4%BC%C5%A1+uz+skolu
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=ce%C4%BC%C5%A1+uz+skolu
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3.Skolas durvis ____________________ , 

Skolotāju __________________ . 

Visus draugus _____________________ , 

Saku visiem, - ____________________! 

 

4.Skolā patīk ____________________ , 

________________ un  ________________ . 

Un, kad stundas _____________________, 

Mājās __________________ man. 

 

 

2.uzd. No uzrakstītajiem darbības vārdiem izveido savu 
stāstījumu par skolu (vismaz 5 teikumus). Uzraksti un iemācies 
pastāstīt! 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
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Latviešu valoda 

 

Izvēlies mīļāko grāmatu! Uzmanīgi izlasi kādu 
fragmentu (nodaļu vai rindkopu, lpp) no šīs 
grāmatas un iemācies atstāstīt izlasīto! Mēģini arī 
uzzīmēt galvenos varoņus. Priecāšos par video!!! 

 

 



24 
 

Latviešu valoda / Sniegavīrs 

Senos laikos dzīvoja pasaulē viens vecītis ar 

savu vecenīti, bet viņiem nebija bērnu. Reiz 
ziemā, kad sniegs bija atlaidies, puikas 

spēlēdamies uztaisīja sniega bērnu un nolika to 

pie vecīšu loga. Kad vecie to ieraudzīja, viņi 
norunāja pie sevis: «Ja mums būtu tāds bērns, 

tad vecumā mums būtu liels prieks.» 

Pēdīgi vecītis saka uz savu veceni: «Lūgsim Dievu, varbūt Dievs mums 
to atdzīvinās.» 

Tā viņi sāka lūgt Dievu vienu dienu, otru dienu — trešā dienā sniega 

bērns jau sāk kustēties. Vecītis ienes to istabā, un drīz vien tas paliek 
dzīvs, izrādās skaists puika un sāk ļoti ātri augt. Vecie nu atkal lūdz 

Dievu, lai dēls būtu labs strādnieks un palīdzētu viņiem vecumā. Atnāk 

vasara, un dēls iet tīrumā art, par ko vecie nevar vien nopriecāties. 
Vienu dienu kaimiņu puiši taisās jāt pieguļā un aicina arī vecīša dēlu jāt 

tiem līdz. Šis arī paņem savu zirgu un aizjāj kopā ar citiem puišiem. 

Pieguļā puiši sakur lielu uguni un sāk lēkt pār to smiedamies pāri. Arī 
sniega dēls lūko lēkt pār uguni, bet, kā lec, tā apņem to uguns, un 

karstumā viņš izkūst. 

Tā nu vecītis ar vecenīti palika atkal bez dēla. Gan viņš raudāja un lūdza 

Dievu, bet otrreiz Dievs viņiem tās laimes vairs nedeva. 

Vārdnīca 

Pēdīgi - pēc kāda ilgāka laika; beidzot. 

Pieguļā -  zirgu ganīšana naktī; jāt pieguļā. 
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1.Uzmanīgi lasi pasaku! To, kas pareizi, atzīmē ar X! 

Apgalvojumi Pareizi Nepareizi 

Senos laikos dzīvoja sniega vīrs ar sniega vecenīti, 

viņiem nebija bērnu. 

  

Kad vecīši dēlu zaudēja, Dievs viņiem atkal deva 

dēlu. 

  

Reiz ziemā, vecīši paši uztaisīja sev bērnu no 

sniega. 

  

Sniega bērns bija smagi slims.   

Sniega dēls svinēja Jāņus un leca pāri ugunskuram.   

Vecie vēlējās, lai dēls būtu strādīgs un palīdzētu 

tiem vecumā.  

  

Kaimiņu puiši aicināja vecīšu dēlu jāt līdzi pieguļā.   

Vecīši priecājās, ka dēls izkusa, lecot pāri 

ugunskuram. 

  

 

2.Ar košu krāsu pasvītro visus darbības vārdus (ko dara?)! 

 

3.Pasakās aprakstīti dažādi brīnumi. Padomā, vai īstā dzīvē vecīši varētu tikt 

pie sniega dēla? Vai sniega dēls būtu labs arājs? Atbildes uzraksti. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Latviešu valoda / Ģimene. 
Tradīcījas ģimenē 

 

1.Atzīmē ar X, kādus svētkus 
svin tavā ģimenē! Vienus 
svētkus ieraksti pats! 

 

Svētki Svin Nesvin 

Dzimšanas dienas   

Vārda dienas   

Latvijas dzimšanas diena, 

18.novembris 

  

Ziemassvētki   

Lieldienas   

Mātes diena   

Līgo svētki   
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2.Ko dara svētkos? Savieno ar līnijām! 

Ziemassvētkos   apsveic jubilāru. 

Jaunajā gadā    krāso olas. 

Lieldienās     novēl laimīgu Jauno gadu. 

Mātes dienā    pin vainagus. 

Līgo svētkos    nes mājās eglīti. 

Dzimšanas dienā   apsveic mammu. 

 

3.Uzraksti, kā tu svini savus mīļākos svētkus! 

Mani mīļākie svētki ir 
....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 
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Gatavojoties svētkiem  

Noskaidro, cik dienu palicis līdz:   

 Ziemassvētku vakaram? 

 Vecgada vakaram? 

 Ko parasti vēl Ziemassvētkos? 

 Ko parasti vēl Jaunajā gadā! 

 Ar kuru brīdi sākas jauns gads? Cik rāda pulkstenis? 

 Kad jānes mājā eglīte? 

 Cik ilgi parasti tur mājās eglīti un svētku rotājumus? 

Vai vari uzrakstīt svētku vēlējumu? 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

Kopā ar vecākiem lasi Ziemassvētku stāstu! Mēģini pastāstīt, 
ko izlasīji! 

Kas tev patika?  

Kas likās interesants?  

Kas likās ticams, kas neticams? 
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Latviešu valoda / Vēstule 
Ziemassvētku vecītim 

 

Mīļo Ziemassvētku vecīt! 

 Cik jauki, ka atkal pienācis 
decembris! Mani sauc 
______________________________
un es mācos 
__________________________________________________ , 
…. . ….. klasē. Pats dzīvoju ______________ , 
___________________________________________________ . 

Manā ģimenē mēs esam ________ cilvēki – mamma, 
____________________________________________________
____________________________________________________
______________. Manu skolotāju sauc  __________________. 

Šajā mācību gadā mēs klasē esam ________ skolēni – es, 
____________________________________________________
___________________________________________________ . 

Tu jau zini, ka esmu bijis ____________ , 
_________________ , ________________________ . Lūdzu 
pieraksti savā dāvanu sarakstā, ka šajos svētkos es ļoti vēlētos 
saņemt ilgi kāroto ___________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ . 
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Lūdzu esi piesardzīgs un uzmanīgs šajā grūtajā COVID 19 
laikā. Lūdzu valkā ___________ , cītīgi mazgā _____________ 
ar __________________, ievēro 2___________ distanci. Lūdzu 
nesaslimsti, lai es Tevi varētu sagaidīt ar ___________ maisu. 
Šobrīd mācos jaunu Ziemassvētku dzejoli, lai varētu Tevi 
iepriecināt. 

 Uz drīzu tikšanos! 

  

Patiesā cieņā,     ________________ 

 

 

20....gada ....................................... 
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Latviešu valoda 

1.Izlasi tekstu, pasvītro darbības vārdus (ko dara?)! 

No rīta Alise iziet ārā. Ir auksta diena. Spīd saule. Meitene 
priecājas par skaisto, balto ziemas dienu. Pie kaimiņu mājas 
viņa pamana sniegavīru. Galvā tam platmale, deguna vietā – 
burkāns. Ogles -  pogas, rokā – zaru slota. Arī Alise vēlas tik 
skaistu sniegavīru pie mājas. Meitene stāv un domā, ko tādā 
skaistā dienā dara viņas draugi. Varbūt viņi ceļ sniegavīrus? 

2.Pārveido pasvītrotos darbības vārdus pagātnē un nākotnē! 

Pagātne      Nākotne 

(ko darīja vakar?)    (ko darīs rīt?) 

_____________________  ______________________ 

_____________________  ______________________ 

_____________________  ______________________ 

_____________________  ______________________ 

_____________________  ______________________ 

_____________________  ______________________ 

_____________________  ______________________ 

_____________________  ______________________ 

_____________________  ______________________ 

_____________________  ______________________ 
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Latviešu valoda/Datorika 

Noskaties filmiņu par Mūzikas zemi(MUSIC LAND)!  

https://www.youtube.com/watch?v=dihJ1w48Jh0
&ab_channel=WaltDisneyAnimationStudios 

Mēģini veidot stāstījumu par redzēto. Tev noderēs 
zemāk dotā vārdu krātuvīte! Trenē pacietību un 
mēģini pierakstīt savu stāstījumu (vismaz 5 
teikumi). Kad esi to paveicis, ieslēdz datoru, 
uzraksti savu veikumu datorrakstā, saglabā. 
Priecāšos redzēt paveikto! Lai veicas! 

 

Reiz dzīvoja...  Tā viņi dzīvoja laimīgi... 

kāzas  līgavainis  līgava 

Tā bija...  tur valdīja... 

prieks un laime   mīlestība 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dihJ1w48Jh0&ab_channel=WaltDisneyAnimationStudios
https://www.youtube.com/watch?v=dihJ1w48Jh0&ab_channel=WaltDisneyAnimationStudios
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Latviešu valoda 

 

Uzmanīgi lasi latviešu 
tautas ticējumus! 

 

 

Lieldienas rītā zirgi jāpeldina tekošā ūdenī, bet 
lopi jākuļ ar žagariem, lai tie nebizotu. 

 

Zaļajā ceturtdienā un Lielajā piektdienā pie 
ābelēm jāpiekar vilnas kamoliņi, lai vasarā 
būtu daudz ābolu. 

 

Lieldienās, olas ēdot, to čaumalas jāsadrupina 
smalki, lai vistas labi dētu.  

 



34 
 

Kas olu bez sāls ēd, tas visu vasaru daudz 
melos. 

Kas vienreiz kāris šūpotnes, tam jākar arī citās 
Lieldienās, citādi lopiem neklājas labi. 

Lieldienas rītā jāmazgā cūka dīķī, kura jāvelk 
atmuguriski ūdenī, tad visu gadu būs mājās 
tīrība, arī zirnekļi tad neapplēkos griestus. 

 

Kam ola stiprāka, tas dzīvos ilgāku mūžu. 

 

Ja grib, lai būtu sārti vaigi, tad vajag Lieldienu 
rītā priekš saules apēst vismaz 13 dzērveņu 
ogas. 

 

Izvēlies 3 ticējumus un 
ieraksti savā burtnīcā. 
Iemācies no galvas un 
atsūti video!  
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Latviešu valoda/Sociālās zinības 

Pavasara saulgriežus, kad diena vienā garumā ar nakti, 
mūsu senči atzīmēja ap Māras dienu (25.martu), ko līdz 
ar citām pavasara svinamām dienām (Ģertrūdes, 
Benedikta) sauc par kustoņu dienu, kad pamostas lācis 
un dažādi kukaiņi. Šo dienu izdarības un tradīcijas 
pārgājušas  un savijušās ar kristīgām Lieldienām (ko svin 

pirmajā pavasara pilnmēness 
svētdienā), arī Zaļo ceturtdienu un 
Lielo piektdienu.  

Lieldienas līdzīgi Ziemassvētkiem 
svētī trīs dienas, kar šūpoles un 
šūpojas, lai nākošajā vasarā labāka 
raža, lopi padotos, nekostu odi. 
Lieldienās gatavo un cienā ar 
ēdieniem, kam apaļa forma, galvenais 
jābūt olām – saules, dzīvības un 
auglības simbolam.  

Lieldienu olas vārot, tās mēdza dažādi izkrāsot. 
Visparastākais olu krāsošanas veids senajiem latviešiem 
bija likt olām vārīties sīpolu mizās, tad olas ieguva 
dzeltenu krāsu. Bez tam olas vārīja arī bērzu lapās jeb 
pirts slotās, rudzu zelmenī un siena gružos. Tad tās 
nokrāsoja zaļā krāsā. Alkšņa pumpuros olas vārot kļuva 
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brūnas. Lai olu čaulām krāsa turētos klāt, tad ūdenim, 
kurā olas vārīja, piemeta nedaudz sāls.  

 Izvārītās olas bieži izrotāja vai nu ar naža galu, vai 
lāpāmo adatu, izkasot gan skujiņas, gan sirdis un 
tamlīdzīgus simbolus. Raibu olu krāsošanai bija arī citi 
paņēmieni, piemēram: nevārītu olu apslapēja ūdenī, 
pēc tam aplipināja dažādām sīpolu mizām, vietām 
gaišākām, vietām tumšākām, vietām piestiprināja arī 
egles skujiņas vai bērza lapiņas. Šādu olu ietina 
lupatiņā, cieši notina ar dziju un lika vārīties. Tā ola 
nokrāsojās dzelteniem, zaļiem un brūniem raibumiem. 
Bez tam raibi olas krāsoja arī tās aptinot krāsainiem 
dzīpariem, raibām lupatiņām vai rakstītām prievītēm. 

Kad esi izlasījis tekstu, atbildi uz jautājumiem: 

1.Ko simbolizē ola? 

2.Kas ir Lieldienas? 

3.Kā Lieldienas tiek svinētas tavā ģimenē? 

4.Vai tu katru gadu piedalies olu krāsošanā? 

5.Cik daudz olu vienā dienā drīkst apēst? 
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Latviešu valoda 

Izlasi vārdus! Savieno! Uzraksti teikumus! 

 Piemērs: VĒJŠ PŪŠ. 

KAS?    KO DARA? 

VĒJŠ     ŅAUD 

PUTNS    PLAUKST 

ZIVS     LIDO 

MAŠĪNA    PELD 

KAĶIS    BRAUC 

SAULE    PŪŠ 

PUĶE    SPĪD 

 

1.__________________________________________________ 

2.__________________________________________________ 

3.__________________________________________________ 

4.__________________________________________________ 

5.__________________________________________________ 

6.__________________________________________________ 

7.__________________________________________________ 
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Latviešu valoda  

Apskati attēlu! Kas? Ko dara? Kāpēc? Veido teikumus tā, lai iznāk 
stāstījums. Uzraksti vismaz 7 teikumus! 

 

 

1._________________________________________________________
__________________________________________________________ 

2._________________________________________________________
__________________________________________________________ 

3._________________________________________________________
__________________________________________________________ 

4._________________________________________________________
__________________________________________________________ 

5._________________________________________________________
__________________________________________________________ 

6._________________________________________________________
__________________________________________________________ 

7._________________________________________________________
__________________________________________________________ 



39 
 

Latviešu valoda 

no Cēsu pilsētas mājas lapas 

Aktivitāšu mugursomas ģimenēm 

 

 

Cēsu Viduslaiku pils piedāvā izzinošu piedzīvojumu 

ģimenēm ar bērniem – pastaigu pa pili ar aktivitāšu 

mugursomu. 

Ikvienu ģimeni, kurā aug 5 līdz 10 gadus veci 
bērni, gaida Cēsu viduslaiku pilī, lai ar speciālas 
aktivitāšu mugursomas palīdzību visi kopīgi 
atklātu varenās pils noslēpumus. Sikspārnēna 
Valtera Mugursomā atradīsies bagātīgi 
ilustrētas aktivitāšu un uzdevumu lapas, 
sikspārnēna sakrātā viduslaiku būvmateriālu 
kolekcija, kā arī spēles, norādes, rēbusi un 
mīklas, kas ļaus dalībniekiem kļūt par īstiem 
pils vēstures detektīviem. 
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Kas tad īsti ir Rēbuss? 

Svešvārdu vārdnīca to skaidro šādi: 

 

1. mīkla, kura izteikta zīmējumā un kurā 

atminamie vārdi vai teikums doti zīmju, 

figūru un burtu kombinācijās.  

 

2. kaut kas mīklains, nesaprotams; 

uzdevums , kam jārod atrisinājums. 
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1.Rūpīgi izlasi tekstu. Ar sarkanu krāsu apvelc vārdos divskani 
ie, bet ar zilu – ai. 

2.Atrodi darbības vārdus! Pasvītro tos ar zaļu krāsu! 

3.Atbildi uz jautājumiem par lasīto! Atbildes pieraksti īsi, 
skaidri. 

Ko piedāvā Cēsu viduslaiku pils ģimenēm ar bērniem? 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

Cik veciem bērniem paredzēta šī aktivitāte? 

____________________________________________________ 

Ko tu atradīsi Sikspārnēna Valtera Mugursomā? 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

Vai esi ieinteresēts turp doties? 

____________________________________________________
____________________________________________________ 
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Latviešu valoda/Profesijas

 

Lasi uzmanīgi un ieraksti trūkstošos vārdus! Vari domāt 

pats, vari izmantot vārdu krātuvīti! 

1.Skolā par tīrību rūpējas _______________________ . 

2.Ielu uz skolu notīra _____________________ . 

3._____________________ māca bērnus skolā. 

4. Uz kuģa galvenais ir _____________________ . 

5. Vecāku naudu bankā sargā  

______________________ . 

6. Lidmašīnu vada ____________________ . 

7. ______________________ vada vilcienu. 
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8. Jaunu apģērbu šuj ____________________ . 

9. ____________________ darbs ir gleznot. 

10. Muzicēt un iepriecināt cilvēkus ar mūzikas skaņām ir 

_______________ darbs. 

11. Veikalā preces mums pārdod ________________ . 

12. _______________________ sagatavo ziņu 

raidījumus Latvijas televīzijā un radio. 

13. Zivis ķer _____________________ . 

14. Taisnīgu tiesu lemj __________________ . 

15. Valstī likumus pieņem  _____________________ . 

 

žurnālists  apkopējs  pilots 

 skolotājs  zvejnieks  tiesnesis

 pārdevējs šuvējs  valdība  

mūziķis  sētnieks  kapteinis baņķieris

 mašīnists gleznotājs 
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Latviešu valoda/Apģērbu veikalā/Dialogi 

 

 

Uzmanīgi lasi un ievieto atbilstošos 
vārdus no vārdu krātuvītes! 
Noskaidro, kāda izmēra apavus, 
apģērbu tu valkā!   

 

 

 

 Labdien! Es vēlos nopirkt ________________ 

skolas pasākumam. Vai Jūs, lūdzu, varat parādīt tās/to 
_______________ .  

Vai lielāku/lielākas nav?  

- Kādu izmēru Jūs valkājat? 

Parasti es valkāju ________ izmēru. 

- Tāda izmēra mums nav, bet ir ________ un 
_________. 

- Vai drīkstu pielaikot?  
- Jā, pielaikošanas kabīnes ir tur, pa labi. 
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 Labdien! Es vēlos nopirkt ___________ skolas 
pasākumam. Vai Jums šādas/šādi ir ___________ 
izmērs? 

- Acumirkli, paskatīšos. Jā, ir.  
- Es šīs _____________ pirkšu.  
- Maksāt pie kases, bet tikai ar karti.   
- Paldies! 

 

Vārdu krātuvīte 

kurpes   zilas/zilu/zilus  svārkus  blūzi 

 melnu/melnus/melni  XS/S/M/L/XL 

sarkanas/sarkanu/sarkanus  bikses  

 zaļus/zaļu/zaļas   kleitu   

žaketi  baltu/baltas/baltus  kaklasaiti 

 raibus/raibas/raibu  

rūtainas/rūtainu/rūtainus   apavus/apavi  
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Latviešu valoda 

Uzmanīgi lasi dotos vārdus, domā!  

P vai B? 

SA_URZĪT RĀ_TIES   _IKSES 

KRĀ_TIES  SA_UCĒTIES  _URTI  

LA_OTIES  PA_EIGT   _UMBA 

KO_ĒT  PA_RASĪT  _ANKA 

SA_LĒST  GRA_ĒT   _URKA 

 

K vai G? 

DRAU_S   RĪ_S   _ALVA 

TRAU_S   MĪ_STS  _URĶIS 

LAU_S   TRA_S  _ROZS 

PRIE_S    SMA_S  _ULTA 

SNIE_S   NA_TS  _AROZA 
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T vai D? 

TAGA_   LAKA_S  VA_E 

MAR_S   A_BILDE  VES_E    

ME_US   RE_ĪSS  BE_RE 

LE_US   ME_AĻA  SER_E 

LE_USPUĶE  ME_PUNKTS BIRS_E 
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Latviešu valoda  

1.Mācies pareizi uzrakstīt vārdus ar 

 priedēkli –aiz! Katru vārdu uzraksti 3 reizes! 

Aiztaisīt, aizvērt, aizšūt, aizbraukt, aizlikt, 
aiztikt, aizvilkt, aizsist, aizlaist. 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
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2.Mācies pareizi uzrakstīt vārdus ar  

izskaņām –ts! Uzraksti katru vārdu 3 reizes! 

Balts, silts, skaists, rets, vests, mests, nests, 
sviests, rieksts. 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
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Latviešu valoda  

VĒSTULE VECĀKIEM 

Labvakar,_____________________ ! 

Aiz loga jau ir tumsa, bet man vēl nenāk miegs. 
Es gribētu, lai Tu zinātu, kā es jūtos skolā. 

Stundās es esmu _______________________ 

________________________________________ . 

Vislabāk man patīk ________________________ 

________________________________________ . 

Neinteresanti man ir ______________________ 

________________________________________ . 

Starpbrīžos es parasti ______________________ 

________________________________________ 

_________________________________________ . 

Vislabākās attiecības klasē man ir ar ___________ 

_________________________________________ . 

Ne visai labi satieku ar ______________________ 

__________________________________________. 
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Manai skolotājai vajadzētu zināt, ka ___________ 

__________________________________________. 

Maniem vecākiem vajadzētu zināt, ka __________ 

__________________________________________ 

_________________________________________ . 

Es apsolos mācīties _________________________ 

__________________________________________. 

 

      Tavs  _________________ 

 

20…. .gada … . …………………………. 
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Latviešu valoda  

Sakārto vārdus teikumā pareizā secībā! Pirmo 
meklē vārdu, kas atbild uz jautājumu KAS?, tad 
vārdu, kas atbild uz jautājumu KO DARA?, uzraksti 
teikumus un beigās liec punktu! 

1. četri ir  manā cilvēki  ģimenē 
______________________________________ 

2. ceturtajā mēs stāvā dzīvojam 

_______________________________________ 

3. siltas ir dienas  saulainas  un 

_______________________________________ 

4. pa   Juris  telefonu  runā 

_______________________________________ 

5. klausās skolēni  par  stāstu
 dzīvniekiem skolotājas 

__________________________________________
__________________________________________ 

6. jauna mācīs skolotāja valodu  angļu 

__________________________________________ 
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7. novadā  Anna Cēsu  dzīvo 

__________________________________________ 

8. aizlido  rudenī  uz putni zemēm
 siltajām 

__________________________________________
__________________________________________ 

9. kļūst rudenī dienas  īsākas  arvien 

__________________________________________
__________________________________________ 

10. četri  gadam   gadalaiki  ir  

__________________________________________
__________________________________________ 
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Latviešu valoda  

1.Mācies pareizi uzrakstīt vārdus ar izskaņām –gs! 
Uzraksti katru vārdu 3 reizes! 

 

Nags, rags, smags, atbildīgs, sirsnīgs, cilvēcīgs, 
personīgs, dabīgs, jutīgs. 

 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
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2.P vai B? Ieraksti vajadzīgo burtu! 

LA__S    MA__E 

 

CE__TS    DRĒ__ES 

 

__IKSES    __ĻODA 

 

__ELE    KUR__E 

 

__ĪLĀDZIS   SLĒ__ES 

 

BUM__A   TRE__ES 

 

SE__TIŅI   ZĀ__AKI 
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Latviešu valoda  

Klausies dziesmu par slinko Jānīti un ieraksti 
trūkstošos vārdus!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=h4og9W
qFzyM&ab_channel=micrecmusic 

 

 

_______________Jānītim sāpēja __________ , 

Vai, vai, sāpēja ___________ . 

_______________ galvā bij’ ____________ 
nelāgs. 

Vai, vai, _____________ nelāgs. 

________________ pakrūtē ____________ 
dūrējs,  

Vai, vai, ______________ dūrējs. 

________________ Jānītim sāpēja 
___________ , 

https://www.youtube.com/watch?v=h4og9WqFzyM&ab_channel=micrecmusic
https://www.youtube.com/watch?v=h4og9WqFzyM&ab_channel=micrecmusic
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Vai, vai, sāpēja ___________. 

________________ pukstēja divpadsmit 
________ , 

Vai, vai, divpadsmit ___________ . 

_________________ vēderā ___________ un 
grieza,  

Vai, vai, __________ un grieza. 

Tikai _________________ Jānīts bij’ 
______________ , 

Hei, hei, hei, hei, Jānīts 
bij’_________________ . 

 

Dziedi no galvas! 
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Latviešu valoda 

1. A vai Ā? Ieraksti vajadzīgo burtu! 

 

M__KS   M__LS   M__KSLA 

S__PES   K__PT   M__KONIS 

__PELSĪNS  __BOLS  __RBŪZS 

M__TI   K__POSTS  B__LTS 

 

 

I vai Ī ?  

B__ZE   BALL__TE  B__TE 

B__KSES  M__ZA   S__POLI 

P__RĀGS  R__SI   BR__NUMI   

__STABA  __KŠĶIS  B__ZE  
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U vai Ū? 

M__ŠA   M__ZIKA  MIN__TE 

B__RKA  P__KA   M__ŠA 

LED__S  __PIS   M__TE 

__DENS  MED__S  R__DENS 

 

 

E vai Ē? 

__ZELIS   __ZERS  VELOSIP__DS 

KARTUP__LIS  B__RNI  P__LNI   

Z__ĶE    B__DAS  S__KUNDE 

P__LE    D__SA   M__RĪT 
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Latviešu valoda 

1. Uzmanīgi izlasi skaitāmpantu! 

 

Pulkstens viens – saldens piens, 

Pulkstens divi – izcep zivi. 

Pulkstens trīs – viens tāds īss,  

Pulkstens četri – nokauj vepri. 

Pulkstens pieci – sabrauc viesi,  

Pulstens seši – visi sveši. 

Pulkstens septiņi – divi pepiņi,  

Pulkstens astoņi – sarkani kastroļi. 

Pulkstens deviņi – pīļu tēviņi,  

Pulkstens desmit – uzcep desiņu.  

Pulkstens vienpadsmit – uz galu rit,  

Pulkstens divpadsmit – jaut sit. 

 



61 
 

2.Atrodi darbības vārdus (ko dara? ) un iekrāso 
ar zaļu krāsu! 

3.Atrodi īpašības vārdus (kāds? Kāda?) un 
apvelc ar sarkanu krāsu! 

4.Mācies pareizi uzrakstīt skaitļa vārdus! 

VIENPADSMIT………………………………………………. 

 

DIVPADSMIT………………………………………………… 

 

TRĪSPADSMIT………………………………………………… 

 

ČETRPADSMIT………………………………………………… 

 

PIECPADSMIT………………………………………………… 

 

SEŠPADSMIT………………………………………………… 
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Latviešu valoda  

Iespējams, ka esi noilgojies pēc skolas, klasesbiedriem 
un skolotājiem! Uzraksti vēstuli klasesbiedriem! 
Izmanto paraugu! 

Mīļie klasesbiedri! 

Ceru, ka Jums _____________________________ . 

Jau ilgāku laiku neesmu Jūs ______________________. 

Man ______________________________________ 

_____________________________________________ . 

Es ___________________________________________ 

______________________________________________. 

Man ir prieks, ka varu Jums pastāstīt _______________ 

______________________________________________. 

Ceru, ka ___________________________________ . 

Lai Jums visiem ________________________________ ! 

Uz drīzu redzēšanos! 

      _________________ 

 

Cēsīs, 20…. .gada ….. . ……………………. 
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Latviešu valoda 

 

Atkārtosim īpašības vārdus ar pretēju 
nozīmi! Atceries, ka īpašības vārds atbild uz 
jautājumu kāds?, kāda?  Šoreiz pretējās 
nozīmes vārds tev būs jāatceras pašam! 

 

GARŠ    PRIECĪGS 

ĻAUNS    ČAKLS 

SKAISTS   IZSALCIS 

GUDRS    BALTS 

PLATS    VIEGLS 

ĪSS     GRŪTS 

TĪRS    DĀRGS 

SAPLĪSIS   RESNS 
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Dabaszinības/ Pastaiga mežā 

Pirms pastaigas izpildi darba lapu – ar līnijām savelc kopā attēlus un 

vārdus. Centies šos vārdus atcerēties, mācies uzrakstīt. Pastaigas laikā 

centies atrast visus 5 objektus. Lai jauka diena! 

 Vizbulītes  Skurdru pūznis  

       

 Sūnas   

Ķērpji     Čiekuri 
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Dabaszinības/Pastaiga svaigā gaisā  

 

Izmanto šo skaisto, silto, saulaino rudens dienu un dodies 

pastaigā! Vēro dabu un savāc dabas materiālus, kas visvairāk 

iepatīkas. Tev jāsavāc 7 dažādi dabas materiāli. Kad esi to 

paveicis, uzraksti, ko atradi, kā tas izskatās?  

1.__________________________________________________ 

2.__________________________________________________ 

3.__________________________________________________ 

4.__________________________________________________ 

5.__________________________________________________ 

6.__________________________________________________ 

7.__________________________________________________ 
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Dabaszinības 

Izmanto šo skaisto, saulaino dienu un dodies pastaigā pa mežu! Pirms 

pastaigas izpildi darba lapu – ar līnijām savelc kopā attēlus un vārdus. 

Centies šos vārdus atcerēties, mācies uzrakstīt. Pastaigas laikā 

uzmanīgi vēro dabu, centies atrast visus 5 objektus. Lai jauka diena! 

piepe    taka   celms 

sauss, nedzīvs koks     putnu ligzda
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Dabaszinības 

ES – CILVĒKS 

Izgriez dotos vārdus tabulā. Noskaidro, kur tas atrodas 

mūsu ķermenī. Izmanto enciklopēdijas vai interneta 

resursus. Izmanto doto cilvēka šablonu un no liela, bieza 

papīra vai kartona (A3) izgriez cilvēka siluetu, uzlīmē 

dotos vārdus attiecīgajā vietā. 

 

GALVA PADUSES POTĪTE PLAUŠAS ZOBI 

VĒDERS NABA GURNI NIERES NAGI 

KĀJA LĀPSTIŅAS VIDUKLIS AKNAS KRŪTIS 

PĒDA ZODS PLECI KUŅĢIS RIBAS 

ROKA PIERE AUSIS ZARNAS MUGURKAULS 

PLAUKSTA VAIGI DENIŅI MUSKUĻI KRŪŠUKURVIS 

ELKONIS PAKAUSIS NĀSIS ASINSVADI PIRKSTI 

CEĻGALS PAURIS SIRDS KAULI DZIMUMORGĀNI 
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Dabaszinības 

Latvijā izaug... 

Centies atcerēties, nosaukt un pierakstīt visus augļus, ogas, dārzeņus, 

garšaugus, kas izaug Latvijā. Droši ņem palīgā enciklopēdijas, bilžu grāmatas! 

Esi uzmanīgs! Lai veicas! 

AUGĻI UN OGAS: 

 

DĀRZEŅI UN GARŠAUGI
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Dabaszinības / DABAS RESURSI  

      

1.uzdevums. Atbildi uz jautājumiem! 

Kas ir dabas resursi? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Kā var citiem vārdiem pateikt dabas resursi? 

__________________________________________________________ 

 

Nosauc 5 dabas resursus! 

1) ________________________ 

2) ________________________ 

3) ________________________ 

4) ________________________ 

5) ________________________ 

Kur dabas resursi ir sastopami? 

__________________________________________________________ 

Ko ražo no Saules un ūdens enerģijas? 

__________________________________________________________ 
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Dabaszinības  Pastaiga mežā   Sils  
    

Par silu sauc tikai tādus priežu 
mežus, kur augsne ir ļoti sausa, 

smilšaina un barības vielām 
nabadzīga. Zemi priežu silā klāj 

galvenokārt sūnas un ķērpji, 
mellenāji, brūklenāji un virši. Ja 

priežu silā aug arī egles, tad tās ir 
nīkulīgas. Šis mežs ir ļoti skrajš 
(tāds, kur augi neatrodas cieši 

blakus cits citam)  un saulains. 

       

 

   

 

Sūnas un ķērpjus tu jau pazīsti. Vai vari atpazīt 
viršus,mellenājus un brūklenājus? 
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Dabaszinības Pastaiga parkā Ziedošie krūmi, koki 

Pamēģini atpazīt attēlos redzamos kokus, krūmus! Pieraksti 
katram attēlam atbilstošo vārdu - liepas, ceriņi, mežrozītes, 
kastaņu sveces, jasmīni, ievas.  Atrodi visus attēlos redzamos 
kokus un krūmus tuvējā apkārtnē vai parkā! Vēl jau tie nezied, 
bet drīz vien mūs priecēs ar skaistajiem ziediem un smaržu! 
Cēsīs jau sāk ziedēt ievas! 
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Dabaszinības / Maņu orgāni 

    

    

1.Nosauc 5 maņu orgānus un 5 maņas, kas 

piemīt šiem maņu orgāniem! 

maņu orgāns    maņas 

___________________   ___________________ 

___________________   ___________________ 

___________________   ___________________ 

___________________   ___________________ 

___________________   ___________________ 
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2.Uzraksti,  ko un ar kādiem orgāniem tu uztver! 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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Dabaszinības      Higiēna 

   

                       

Ieraksti teikumos trūkstošos vārdus! Izmanto vārdu krātuvīti! 

1.Es apgriežu nagus ar ………………………………………….. . 

2.Frizieris ar šķērēm apgriež manus …………………………………. . 

3.Es mazgāju rokas ar ……………………………… un ………………………. . 

4.Es tīru zobus ar ……………………………………………. . 

5.Pēc mazgāšanās es ar ………………………………………… noslauku savu ķermeni. 

VĀRDU KRĀTUVĪTE 

ziepes         ūdens knaiblītes  

dvielis         mati             zobu suka 

Jautājumi pārrunāšanai: 

 Kāpēc cilvēkiem jāmazgājas? 
 Vai dzīvnieki arī mazgājas? 
 Cik bieži jāmazgājas? 
 Kāpēc pandēmijas (vīrusa covid 19 izplatības laikā) bieži jāmazgā rokas? 
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Sociālās zinības       Ģimene

 
Pienākumi, kurus tu 

veic labprāt 

Pienākumi, par kuriem 

tu esi atbildīgs viens 

ģimenē 

Pienākumi, kurus tu 

veic nelabprāt 
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Sociālās zinības       Ģimene

 

Uzraksti savām tiesībām atbilstošus pienākumus! 

Man ir tiesības uz vārdu. 
 
 

Man ir pienākums citus 
uzrunāt vārdā, 
neapsaukāties. 
 

Man ir tiesības saņemt 
pilnvērtīgu uzturu. 
 
 

 

Man ir tiesības uz mājām. 
 
 
 

 

Man ir tiesības uz ārstēšanu. 
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Sociālās zinības       Ģimene

 

Uzraksti, kādi ir tavi pienākumi, kad tu esi… 

Bērns mājās Saklāt gultu 

 

 

Draugs  

 

 

Dalībnieks (pulciņā, korī, 

komandā) 

 

 

 

Pircējs 
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Ētika 

Noskaties brāļu Grimmu pasaku „Sniegbaltīte un septiņi 

rūķīši”. 

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

ULMYHAFU&list=PLXYiwH_pwviK98kPQflv6CZ2xyBFznK1h&in

dex=2 

 

Kad esi noskatījies, pārrunā ar vecākiem šādus jautājumus: 

1.Kāds ir labs cilvēks? 

2.Kāds ir ļauns cilvēks? 

3.Kāds esi tu pats? 

4.Kādus draugus tu sev gribētu? 

5.Kā atšķirt labo no ļaunā? 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ha-ULMYHAFU&list=PLXYiwH_pwviK98kPQflv6CZ2xyBFznK1h&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Ha-ULMYHAFU&list=PLXYiwH_pwviK98kPQflv6CZ2xyBFznK1h&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Ha-ULMYHAFU&list=PLXYiwH_pwviK98kPQflv6CZ2xyBFznK1h&index=2
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Ētika 

Laipnība kā tikums tiek skaidrots kā vēlība, atsaucība pret 

citiem, pieklājība. 

Kopā ar vecākiem noskaties filmiņu “SI-SI-DRA”! 

https://www.youtube.com/watch?v=LnwmtRyhufs 

Pārrunā šādus jautājumus: 

 Kā tev iet ar pieklājību? 

 Vai tev vienmēr izdodas būt pieklājīgam? 

 Vai skolā, uz ielas vai citās publiskās vietās  visi vienmēr ir 

laipni un pieklājīgi? 

 Kā tu jūties, ko domā vai dari, ja kāds ir īpaši nelaipns vai 

nepieklājīgs. Vai tu jūties apdraudēts tādās situācijās? 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LnwmtRyhufs
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Ētika 

Mērenība - kā rīcības un uzskatu līdzsvarotība, spēja nošķirt 

saprātīgas vēlmes no nesaprātīgām un atteikties no 

nevajadzīgā, atturēšanās no tā, kas traucē personas attīstību. 

https://www.youtube.com/watch?v=xDF9FG2xa6w 

Pārrunā šādus jautājumus: 

 Kā tev iet ar mērenību? 

 Vai tev vienmēr izdodas ievērot mērenību? 

 Kā tu jūties, ko domā vai dari, ja neizdodas ievērot 

mērenību? Vai jūties vainīgs? 

 Vai tev vienmēr patiešām vajag visu, ko vēlies? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xDF9FG2xa6w
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Ētika 

 

CENTĪBA – čaklums, uzcītība, rūpība un griba jebkuru darbu 

veikt pēc iespējas mērķtiecīgāk, kvalitatīvāk un produktīvāk.  

Noskaties filmiņu par Tomu un Džeriju un mācīšanos!  

https://www.youtube.com/watch?v=4xMNeY2U7ck 

Pārrunā šādus jautājumus: 

 Kā tev iet ar centību? Kā mācībās, kā mājas un citos 

darbos? 

 Vai tev vienmēr izdodas kvalitatīvi paveikt darbiņus? 

 Kurš tavā ģimenē ir viscentīgākais? 

 Kurš tavā klasē ir viscentīgākais? 

 Kāds tu gribētu būt? 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4xMNeY2U7ck
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Ētika 

Tolerance tiek paskaidrota kā iecietība, vēlme izprast 

atšķirīgo, piemēram, cilvēka ārējo izskatu, veselības stāvokli, 

uzvedību, viedokli, ticību un paražas. 

Noskaties Hansa Kristiana Andersena pasaku “Neglītais 

pīlēns”. 

https://www.youtube.com/watch?v=J8luv1B6bNY 

Pārrunā šādus jautājumus: 

 Kā tev iet ar toleranci 

 Vai tev vienmēr izdodas un ir viegli pieņemt citādo? 

 Vai tu ar to saskaries skolā, uz ielas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J8luv1B6bNY
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Dizains un tehnoloģijas 

Trenē pirkstiņus un prātu, pacietību un uzmanību! Mācies raiti sasiet kurpju 
šņores vai auklas – gan mezglā, gan “bantītē”. 

https://www.youtube.com/watch?v=dlosLmyiQdg 

Šodien saimnieko pa māju, veic sakopšanas darbus. Lai šo 
nodarbi padarītu vieglāku, izmanto nepieciešamo darbu 
sarakstu. Kad esi kaut ko paveicis, atzīmē ar krustiņu ( x ) 
tabulā! 

Datums Nepieciešamie mājas sakopšanas darbiņi Esmu 
paveicis! 

 Istabas grīdas slaucīšana  

 Istabas grīdas mitrā uzkopšana  

 Istabas grīdas sūknēšana ar putekļu 
sūcēju 

 

 Putekļu slaucīšana no virsmām  

 Mācību piederumu, grāmatu, spēļu un 
rotaļlietu kārtošana 

 

 Sava drēbju skapja kārtošana  

 Kreklu locīšana  

 Zeķu šķirošana pa pāriem  

 Telpas vēdināšana  

 Istabas augu laistīšana  

 Gultas veļas nomaiņa  

Saimniekojot pa māju ievēro drošības noteikumus! Noskaties animācijas filmiņu 
par traumatisma profilaksi! 

https://www.youtube.com/watch?v=PhGsQycbBMg 

https://www.youtube.com/watch?v=dlosLmyiQdg
https://www.youtube.com/watch?v=PhGsQycbBMg
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 MATEMĀTIKA/KALENDĀRS 

1.uzdevums 

Atšifrē dotos datumus! Piemērs: 13.07.1974. – 

13.jūlijs, 1974.gads. 

13.07.1974. ________________________ 

04.11.2002.________________________ 

12.12.2009.________________________ 

09.07.1999.________________________ 

11.06.2010.________________________ 

2.uzdevums 

Uzraksti savu un savas ģimenes locekļu dzimšanas 

dienas datumus, vārda dienu datumus šādā 

pierakstā datums.mēnesis.gads. 
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Matemātika 

Agatei skolā pirmdienās un piektdienās ir mūzikas stunda. 

Otrdienās un ceturtdienās ir matemātika. Trešdienās, 

ceturtdienās un piektdienās – sports. Šodien Agatei ir 

sports un matemātika, bet nav mūzikas. Kāda šodien diena? Padoms – 

tu viegli uzzināsi atbildi, ja visu, kas zināms, ierakstīsi tabulā! 

Nr

.p.

k. 

Stundu 

laiki 

Pirmdiena Otrdiena 

 

Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 

   

 

 

    

   

 

    

   

 

 

    

   

 

    

       

 

 

 

Tava atbilde 

_____________________________________________________________ 
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Matemātika  

1.Nosaki dotajos skaitļos vienus, desmitus, simtus, tūkstošus! 

33_______________________________________________________ 

145______________________________________________________ 

52_______________________________________________________ 

7________________________________________________________ 

1734_____________________________________________________ 

2.Pieraksti skaitļus! 

Viens tūkstotis, seši simti, pieci desmiti, četri vieni_________________ 

Seši desmiti, trīs vieni____________ 

Trīs simti, divi desmiti, nulle vienu_____________ 

Deviņi desmiti, septiņi vieni_____________ 

Divi tūkstoši, divi simti, divi desmiti, pieci vieni________________ 

 

3.Aprēķini! 

47 – 18 =   17 + 19 = 

14 + 28 =   24 + 9 = 

16 + 19 =   43 – 27 = 

36 – 29 =   28 -19 = 
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Matemātika     Kalendārs 

1.Paņem kalendāru un noskaidro, kādā dienā šogad iekrita: 

 4.aprīlis _________________________ 
 1.janvāris________________________ 
 25.februāris______________________ 
 8.marts__________________________ 
 17.aprīlis_________________________ 
 30.janvāris_______________________ 
 25.marts_________________________ 
 14.februāris______________________ 

2.Atbildi uz jautājumiem! 

Cik mēnešiem gadā ir 28 dienas? 

_______________________________________ 

Kurš gadalaiks ir divreiz gadā? 

_______________________________________ 

Kuriem mēnešiem ir 30 dienas, kuriem 31 diena? 

_______________________________________ 

Uzraksti pavasara mēnešus! 

________________________________________ 

Cik dienu tajos kopā? 

________________________________________ 
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Matemātika 

1.Atkārtosim dažādus mērus! Salīdzini, kur vairāk! Lieto 

matemātiskās zīmes  < , > (lielāks, mazāks) vai = (vienādības 

zīmi). Uz lielāko skaitli „knābītis” ir vaļā, piem. 0 < 8. 

2m  200cm 

2h  2 diennaktis 

30cm 3km   

2l  150ml 

500g  5kg 

3eiro  130centi 

1kg   800g  

50g   5kg 

2.Izskaitļo! 

Cik minūšu ir vienā sekundē?_____________ 

Cik stundu ir 2 diennaktīs?______________ 

Cik stundu veido 120 minūtes?_____________ 

Cik minūšu ir vienā ceturksnī?_____________ 

Cik minūšu ir divos ceturkšņos?____________ 
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Matemātika 

1.Saskaiti un atņem! Skaitīšanai izmanto kociņus vai zīmuļus! Vari 

skaitīt un atņemt arī stabiņos! Tos vari sasiet kopā pa desmit! 

50 - 41 =     24 + 19 = 

13 – 13 =     35 – 26 = 

27 + 19 =     19 + 29 = 

40 - 11 =     40 – 33 = 

2.Teksta uzdevums. 

5.b klases skolniecei Annai šodien ir dzimšanas diena. Tā kā 

šajā klasē mācās 8 skolēni, ir 2 skolotājas, klasē ir tikai 9 krēsli.  

Ciemos nāks vēl 2 meitenes no 4.a klases, 3 bērni no 6.b klases 

un vēl 2 skolotāji. Cik krēslu pietrūks? 

Risinājums 
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Matemātika 

1.Darbs ar kalendāru. Paņem kalendāru un noskaidro, 
ieraksti, kādās dienās šogad iekrīt: 

Mana dzimšanas diena__________________ 

Mana vārda diena ______________________ 

Mammas dzimšanas diena _______________ 

Mammas vārda diena ___________________ 

Tēva vārda diena _______________________ 

Tēva dzimšanas diena ___________________ 

 

2.Vingrinies saskaitīt stabiņos! Esi uzmanīgs, sāc ar 
vieniem, tad saskaiti desmitus, tad simtus! 

 

   25         197        22      321  

+ 25    +  23  + 44   +  29   

 

    29     31       167          14  

+129  +43   +114        +221   
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MATEMĀTIKA 

1.Aprēķini! Vingrinies saskaitīt un atņemt stabiņos iegādāto preču 
summas! Esi uzmanīgs, sāc ar vieniem, tad saskaiti vai atņem 
desmitus, tad simtus, tad ieliec punktu vajadzīgajā vietā! Piemērs: 

  0.77 

+0.20 

  0.97EUR 

 

   1.39     1.64        0.85    2.49 

+ 2.19   - 0.23  -  0.25  - 1.29   

 

2.99     0.69     3.75          1.99  

+1.29  - 0.50  +1.22         +0.75 

 

2.Darbs ar kalendāru. Uzraksti, kādos datumos, nedēļas dienās šogad 
iekrīt: 

Vecgada vakars____________________________ 

Ziemassvētku vakars________________________ 

Pirmie Ziemassvētki_________________________ 

Otrā Advente______________________________ 

Ceturtā Advente___________________________ 

Otrie Ziemassvētki__________________________ 

Pēdējā I semestra diena_______________________ 



94 
 

Matemātika 

1.Darbs ar kalendāru. Paņem kalendāru un noskaidro, 
ieraksti, kādās dienās šogad iekrīt šie datumi: 

2.septembris_______________________ 

8.marts____________________________ 

31.decembris_______________________ 

1.maijs____________________________ 

18.novembris______________________ 

19.oktobris________________________ 

 

2.Vingrinies saskaitīt stabiņos! Esi uzmanīgs, sāc ar 
vieniem, tad saskaiti desmitus, tad simtus! 

 

   46         222        16      512  

+ 15    +  19  + 33   +  12   

 

    18     55       194          67   

+218  +56   +103        +124 
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1.Šodien darbosimies ar pulksteni, mācīsimies 
orientēties pulksteņa laikā! Paņem pulksteni 
(modinātājpulksteni vai sienas pulksteni) un mēģini 
rādītājus pagriezt tā, lai pulkstenis rāda: 

 piecas minūtes pāri deviņiem; 
 ceturksnis pāri vienpadsmitiem; 
 trīsdesmit minūtes pāri septiņiem; 
 ceturksnis pāri desmitiem; 
 laiku, kad sākas 1.stunda piektdienā; 
 laiku, kad skolā ēdam pusdienas. 

2.Aprēķini! Vingrinies saskaitīt stabiņos! Esi uzmanīgs, 
sāc ar vieniem, tad saskaiti desmitus, tad simtus! 

   18         223        49      156  

+ 36    +  18  + 15   +  26   

 

    27     38       176          45   

+207  +28   +105        +127 
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1.Šodien darbosimies ar stundu sarakstu, mācīsimies 
tajā orientēties! Paņem stundu sarakstu, pulksteni 
(modinātājpulksteni vai sienas pulksteni) un mēģini 
rādītājus pagriezt tā, lai pulkstenis rāda: 

 laiku, kad beidzas pirmā stunda pirmdienā; 
 laiku, kad beidzas ritmika piektdienā; 
 laiku, kad sākas datorika otrdienā; 
 laiku, kad ir pusdienas ceturtdienā; 
 laiku, kad sākas matemātika pirmdienā; 
 laiku, kad beidzas sports otrdienā. 

2.Aprēķini! 

- cik minūšu ilgst katrs starpbrīdis? 

__________________________________________ 

- cik pilnas pulksteņa stundas (h) tu mācies otrdienā? 

___________________________________________ 

ATCERIES! Pilna pulksteņa stunda (h) = 60 min., bet 
pilna mācību stunda skolā = 40 min.!!! 
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Matemātika 

1.Iezīmē dotajos pulksteņos rādītājus tā, lai pulkstenis rādītu: 

 

09.15      13.05 

     

 

 

22.10      07.15 
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15.30      20.30 

     

 

2.Teksta uzdevumi. 

Ātrvilciens no Cēsīm uz Rīgu  brauc 1stundu 24minūtes, 

bet autobuss 1stundu 50minūtes. Ar kuru sabiedriskā 

transporta līdzekli Rīgā var nokļūt visātrāk? 

______________________________________________ 

Juris no Cēsīm vēlas apmeklēt koncertu Rīgā. Koncerts 

beigsies plkst.21.15, bet pēdējais autobuss uz Cēsīm 

atiet 21.30. Vai Juris paspēs uz autobusu, ja ceļam no 

koncertzāles līdz autoostai nepieciešamas 20 minūtes? 

______________________________________________ 

 



99 
 

 

MATEMĀTIKA 

1.Tev vajadzēs papīra šķīvīti. Vari to izgriezt no stingra 
papīra. Iztēlojies, ka tavs papīra šķīvis ir viena pilna 
stunda(pulksteņa ciparnīca) 60 minūtes. Vispirms 
pārgriez to uz pusēm, noskaidro cik pušu ir, cik minūšu 
katrā pusē. Tad katru pusi vēl uz pusēm. Uz katras daļas 
uzraksti – 15 min., 1 ceturksnis. 

 

2.Aprēķini! Vingrinies saskaitīt stabiņos! Esi uzmanīgs, 
sāc ar vieniem, tad saskaiti desmitus, tad simtus! 

   16         129        35      236  

+ 26    +  27  + 25   +  17   

 

    18     27       177          27   

+128  +28   +111        +226 
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MATEMĀTIKA / PULKSTENIS    

 

1.Kārlis izgāja no mājas plkst. 07.45. Mācību stundām bija jāsākas plkst. 8.30. Cik 

daudz laika Kārlim bija līdz stundu sākumam? Iezīmē rādītājus tā, lai viens 

pulkstenis rāda 07.45, bet otrs 08.30. 

 

 

    

Tava atbilde: __________________________ 
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2.Līga autoostā ieradās plkst.09.15. Valmieras autobusam bija jāatiet 

plkst.09.45. Cik daudz laika Līgai vēl bija? Iezīmē rādītājus tā, lai viens pulkstenis 

rāda 09.15, bet otrs 09.45. 

     

Tava atbilde:____________________________ 

 

3.Atbildi uz jautājumiem par pulksteņa laiku: 

Cik diennaktī ir stundu?  ____________ 

Cik minūšu ir vienā stundā?  ____________ 

Cik sekunžu ir vienā minūtē? ____________ 

Cik stundu ir divās diennaktīs kopā?  __________ 

Cik minūšu ir vienā cetursknī? ____________ 

Cik minūšu ir divās stundās? ______________ 

Cik stundu ir 3 diennaktīs kopā? _______________ 

Cik minūšu ir divos ceturkšņos? _________________ 
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1.Iezīmē dotajos pulksteņos rādītājus tā, lai pulkstenis rādītu: 

12.10      11.40 

     

20.05      17.15 

     

24.00      13.30 

     

2.Uzraksti, ko tu parasti dari šajā laikā! Piem. Plkst.13.30 man beidzas 

mācību stundas trešdienās. 
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Matemātika 

Iezīmē dotajos pulksteņos rādītājus tā, lai pulkstenis rādītu: 

24.00      15.15 

     

19.30      08.05 

     

 

12.30      16.10 
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10.15      07.15 

     

17.00      21.05 

     

06.30      13.00 

     

Uzraksti, ko tu vakar darīji šajos pulksteņa laikos. Veido pilnus 

teikumus. Piem.  Plkst.13.00 es ēdu pusdienas. 
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1.Annu atveda uz skolu plkst. 8.00. Mācību stundām bija 

jāsākas plkst. 9.00. Cik daudz brīva laika Annai vēl bija palicis? 

 

Iezīmē rādītājus tā, lai viens pulkstenis rāda 8.00, bet otrs 

9.00. 

 

    

Tava atbilde: __________________________ 
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2.Jānis autoostā ieradās plkst.14.00. Rīgas autobusam bija 

jāatiet plkst.14.15. Cik daudz laika Jānim vēl bija? 

 

Iezīmē rādītājus tā, lai viens pulkstenis rāda 14.00, bet otrs 

14.15. 

     

Tava atbilde:____________________________ 

 

3.Atbildi uz jautājumiem par pulksteņa laiku: 

Cik diennaktī ir stundu?  ____________ 

Cik minūšu ir vienā stundā?  ____________ 

Cik sekunžu ir vienā minūtē? ____________ 

Cik stundu ir divās diennaktīs kopā?  __________ 

Cik minūšu ir vienā ceturksnī? ____________ 
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Matemātika 

1.Iezīmē dotajos pulksteņos rādītājus tā, lai pulkstenis rādītu: 

 

05.05      15.30 

     

 

 

11.10      21.15 
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09.05      22.00 

     

 

2.Uzmanīgi lasi un izdomā, kāda aktivitāte un kāds pulksteņa laiks 

sader kopā? 

Ēdu pusdienas    20.00 

Ceļos      08.30 

Dodos uz skolu    22.00 

Sagaidu vecākus no darba  19.00 

Dodos pie miera   07.00 

Ēdu vakariņas    13.00 

Mazgājos     07.30 

Sportoju     18.00 

Atpūšos     08.00 
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Matemātika 

Uzzīmē savus pulkstenīšus – ciparnīcas bez rādītājiem. Lai 

izdotos skaisti, izmanto šablonus vai lineālu (pulksteņi mēdz 

būt dažādu formu – gan apaļi, gan kantaini). Skaties uz 

pulksteni darba lapā un iezīmē rādītājus izveidotajos pulkeņos 

atbilstoši norādēm: 

1.Piecpadsmit minūtes pāri vieniem. 

2.Trīsdesmit minūtes pāri četriem. 

3.Divpadsmit. 

4.Piecas minūtes pāri deviņiem. 

5.Desmit minūtes pāri septiņiem. 

6.Astoņi. 

7.Piecpadsmit minūtes pāri vienpadsmitiem. 

8.Trīsdesmit minūtes pāri sešiem. 
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Matemātika 

1.Iezīmē dotajos pulksteņos rādītājus tā, lai pulkstenis rādītu: 

09.10      21.10 

     

13.15      01.15 

     

 

15.30      18.00 
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2.Apskati šā mācību gada stundu sarakstu 3.b klasei un atbildi 

uz jautājumiem! 

Nr.p.k. 

 

Stundu 

laiki 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 

1. 09.00 – 

09.40 

Matemātika Matemātika Matemātika Matemātika Sports 

2. 09.50 – 

10.30 

Latviešu 

val. 

Latviešu 

val. 

Latviešu val. Vizuālā 

māksla 

Matemātika 

3. 10.40 – 

11.20 

Latviešu 

val. 

Latviešu 

val. 

Latviešu val. Latviešu 

val. 

Latviešu 

val. 

4. 11.30 – 

12.10 

Logopēdija Angļu val. Dabaszinības Sociālās 

zinības 

Mājturība 

5. 12.20 – 

13.00 

Ētika Mūzika Sports Mūzika Mājturība 

6. 13.25 – 

14.05 

Logopēdija  Logopēdija   

7. 14.15 – 

14.55 

Ritmika     

 

Aprēķini, cik pulksteņa stundu otrdienās tu pavadīji mācoties? 

____________________________________________________ 

Kurā nedēļas dienā tu mācījies piecas (pulksteņa) stundas un 
piecas minūtes?______________________________________ 

Kurās nedēļas dienās tu pavadīji četras (pulksteņa ) stundas 
mācoties?___________________________________________
___________________________________________________ 
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Matemātika 

1.Nosaki skaitļu sastāvu! Piemērs: skaitlis 32 sastāv no 3 
desmitiem un 2 vieniem, skaitlis 2020 sastāv no 2 tūkstošiem, 
nulle simtiem, 2 desmitiem, nulle vieniem. 

300 _____________________________________________ 

29 ______________________________________________ 

140 ______________________________________________ 

293 ______________________________________________ 

14 ______________________________________________ 

1000 _____________________________________________ 

2010 _____________________________________________ 

621 ______________________________________________ 

9 ______________________________________________ 

2.Saskaiti un atņem, tad salīdzini! Izmanto matemātiskās 
zīmes <, > vai =.  Vari izmantot kociņus, sasiet tos pa 10! Vari 
arī rēķināt stabiņos! 

40 - 10   12 + 33 

27 - 19   20 + 11 

4 + 29   15 - 9 

8 + 13   33 - 13 
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3.Teksta uzdevums. 

 

Anna dzimusi 2007.gadā. Vai vari izskaitļot, cik gadu viņai 
paliek šogad?  ___________________________ 

 

 

Skolotāja Ieva Cēsīs dzīvo kopš 2006.gada. Aprēķini, cik gadu 
skolotāja Ieva jau dzīvo Cēsīs?_______________________ 
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MATEMĀTIKA/ Garuma mērvienības 

 

 

1.Tu vari izmantot gan lineālu, gan 
mērlentu, gan metramēru. 
Atceries, ka 1 metrā (1m) ir 100 
centimetru (100cm)! Atrodi, kuri 
priekšmeti tev apkārt ir vismaz 1m 
gari! Uzraksti! 

 

Priekšmets (kas?) Garums (cik garš?) 
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2.Izmēri, cik tālu ir no tavas gultas līdz: 

logam  ____________________ 

durvīm  ____________________ 

drēbju skapim ____________________ 

tualetei  ____________________ 

grāmatu plauktam ____________________ 

 

3.Izmēri savu : 

auguma garumu  _______________ 

pēdas garumu  _______________ 

galvas apkārtmēru _______________ 

bikšu staras garumu _______________ 

vidukļa apkārtmēru _______________ 
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Matemātika 

Pieraksti mēnesim atbilstošu skaitli! 

DECEMBRIS   AUGUSTS  FEBRUĀRIS 

JŪNIJS   JANVĀRIS  SEPTEMBRIS 

MARTS   JŪLIJS   NOVEMBRIS 

APRĪLIS   MAIJS   OKTOBRIS 

Teksta uzdevumi. Risini! 

1. Skolēni nolēma palīdzēt skolas saimniecēm salasīt ābolus skolas ābeļdārzā. 
Pirmajā dienā viņi strādāja 2 stundas, otrajā 3 stundas, bet trešajā – 1 stundu.  
Cik stundu kopā skolēni strādāja? 

_________________________________________________________ 

2. Mana mamma ir par 30 gadiem vecāka par mani, bet par 10 gadiem jaunāka 
par manu tēvu. Man tagad ir 10 gadi. Cik gadu ir manam tēvam? 

__________________________________________________________ 

3. Pēteris uz skolu ar autobusu brauc 10 minūtes. Ja iet kājām, tad ceļā paiet par 
25 minūtēm ilgāks laiks. Cik minūtēs Pēteris var aiziet uz skolu kājām? 

__________________________________________________________ 

4.Ārsts izrakstīja Zanei antibiotikas. Viņas māmiņa nopirka zāļu iepakojumu ar 
14 tabletēm. Zanei zāles bija jādzer 2 reizes dienā. Cik dienu Zanei būs jālieto 
zāles? 

___________________________________________________________ 

5.Cik stundā ir minūšu? 

___________________________________________________________ 

6.Juris ēd brokastis 10 minūtes, pusdienas 15 minūtes un vakariņas – 10 
minūtes. Cik minūšu diennaktī Juris pavada ēdot? 

___________________________________________________________ 
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Matemātika  

Turpinam darboties ar mērlentu! 

1. Garuma mērvienības – atkārtošana: 

1 metrā (m) ir 100 centimetru (cm) 

1 centimetrā (cm) ir 10 milimetru (mm) 

1 kilometrā (km) ir 1000 metru (m) 

Lai izmērītu nelielu attālumu pietiek ar lineālu. Ja jāmēra kaut kas liels, 
piem.gulta, jāņem mērlente vai metramērs. Ļoti lielus attālumus mēram 
kilometros. 

Paņem mērlenti vai metramēru un izmēri prasīto centimetros. Ja vari, izsaki 
mērījumu metros! 

Virtuves galda augstums__________ 

 Grīdas slotas kāta garums __________ 

 Televizora platums ___________ 

Koridora grīdas garums ____________ 

Durvju sliekšņa platums____________ 

2. Salīdzini, kur vairāk! Lieto matemātiskās zīmes  < , > (lielāks, mazāks) vai = 
(vienādības zīmi). Uz lielāko skaitli „knābītis” ir vaļā, piem. 0 < 8. 

 

2 centimetri  2 kilometri 

100 metri  100 centimetri 

300 metri  3 kilometri 

10 centimetri 30 centimetri 

19 metri  190 centimetri 
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Matemātika 

1. Garuma mērvienības – atkārtošana: 

1 metrā (m) ir 100 centimetru (cm) 

1 centimetrā (cm) ir 10 milimetru (mm) 

1 kilometrā (km) ir 1000 metru (m) 

Lai izmērītu nelielu attālumu pietiek ar lineālu. Ja jāmēra kaut kas liels, 
piem.gulta, jāņem mērlente vai metramērs. Ļoti lielus attālumus mēram 
kilometros. 

Paņem mērlenti vai metramēru un izmēri prasīto centimetros: 

istabas grīdas garums__________ 

 gultas platums __________ 

 gultas augstums ___________ 

ledusskapja augstums ____________ 

izlietnes platums____________ 

2. Salīdzini, kur vairāk! Lieto matemātiskās zīmes  < , > (lielāks, mazāks) vai = 
(vienādības zīmi). Uz lielāko skaitli „knābītis” ir vaļā, piem. 0 < 8. 

10 + 10  0 + 0 

29 – 18  44 – 34 

12 + 19  15 – 9 

38 – 27  33 + 2 

2 metri  200 centimetri 

140 centimetri  14 metri 

1000 metri  2 kilometri 

300 metri  300 centimetri 

10 kilometri  100 centimetri 
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Matemātika 

1.Saskaiti un atņem! Skaitīšanai izmanto kociņus vai zīmuļus! Tos vari 

sasiet kopā pa desmit! 

16 + 31 =     12 + 29 = 

50 – 13 =     38 – 26 = 

17 + 24 =     9 + 39 = 

48 - 29 =     50 – 33 = 

2.Teksta uzdevums. 

Vakar bija svētdiena, tāpēc māmiņa ģimenei pagatavoja 

vairākas maltītes. Brokastis māmiņa gatavoja 15 minūtes, 

pusdienas – 1 stundu un 50 minūtes un vakariņas – 40 

minūtes. Cik daudz laika kopā māmiņa pavadīja gatavojot 

maltītes? 

Risinājums 

_____________________________________________ 
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Matemātika 

1.Saskaiti un atņem! Skaitīšanai izmanto kociņus vai zīmuļus! 

9 + 18 =     12 + 17 = 

30 – 17 =     28 – 15 = 

8 + 13 =     7 + 19 = 

29 - 11 =     30 – 9 = 

2.Garuma mērvienības – atkārtošana: 

1 metrā (m) ir 100 centimetru (cm) 

1 centimetrā (cm) ir 10 milimetru (mm) 

1 kilometrā (km) ir 1000 metru (m) 

Lai izmērītu nelielu attālumu pietiek ar lineālu. Ja jāmēra kaut kas liels, 

piem.gulta, jāņem mērlente vai metramērs. Ļoti lielus attālumus mēram 

kilometros. 

Paņem mērlenti vai metramēru un izmēri prasīto 

centimetros:  

istabas durvju garums__________ 

 pēdas garums __________ 

 ķermeņa apkārtmērs ___________ 

augums ____________ 

loga platums____________ 
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Matemātika 

1.Vingrinies saskaitīt stabiņos! 

   25     124    47    153   73 

+ 24   +  33 + 12  +  25  +15 

 

2.Garuma mērvienības – atkārtošana: 

1 metrā (m) ir 100 centimetru (cm) 

1 centimetrā (cm) ir 10 milimetru (mm) 

1 kilometrā (km) ir 1000 metru (m) 

Lai izmērītu nelielu attālumu pietiek ar lineālu. Ja jāmēra kaut kas liels, 
piem.gulta, jāņem mērlente vai metramērs. Ļoti lielus attālumus mēram 
kilometros. 

Paņem lineālu un novelc 3 dažāda izmēra nogriežņus  
(līnijas): 

13 cm 

24 cm 

9 cm 

Paņem mērlentu un izmēri: 

krēsla platums_____________ 

krēsla augstums____________ 

virtuves galda augstums___________  
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Matemātika 

Atkārtosim dažādus mērus! Salīdzini, kur vairāk! Lieto 

matemātiskās zīmes  < , > (lielāks, mazāks) vai = (vienādības 

zīmi). Uz lielāko skaitli „knābītis” ir vaļā, piem. 3 < 7. 

 

1 eiro  15 centi 

58 cm  2m 

1h   20min 

500g  3kg 

1kg   1000g   

54 centi  5 eiro 

 

 

106cm  3m 

200ml  1l 

350g  1kg 

200m  1km 

3 eiro  90centi 

1000m  1km 
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Matemātika 

1.Saskaiti un atņem! Skaitīšanai izmanto kociņus vai zīmuļus! Tos vari 

sasiet kopā pa desmit! 

19 + 21 =     22 + 19 = 

50 – 17 =     38 – 15 = 

18 + 25 =     17 + 29 = 

48 - 19 =     50 – 9 = 

2.Teksta uzdevums. 

Jānis ar Pēteri devās makšķerēt uz pils parka dīķi. Dīķī 

bija ielaistas 40 foreles. Jānis izvilka 9 foreles, Pēteris – 

14. Cik foreļu palika dīķī? 

Risinājums 

____________________________________________ 

 

 

  

 

 

 



124 
 

Matemātika 

1.Atkārtosim dažādus mērus! Salīdzini, kur vairāk! Lieto 

matemātiskās zīmes  < , > (lielāks, mazāks) vai = (vienādības 

zīmi). Uz lielāko skaitli „knābītis” ir vaļā, piem. 0 < 8. 

150cm  1,5m 

1,5l   1500ml 

3 eiro  150 centi 

100 cm  2m 

2h   120min 

500g  0,5kg 

1kg   1000g   

50 centi  5 eiro 

2.Teksta uzdevums. 

Ja Alisi nosvērtu kopā ar ābolu grozu, tie kopā svērtu 54kg. Ja 

ābolu grozu nosvērtu vienu pašu, svari rādītu 3kg. Cik sver 

Alise? 

Tava  atbilde 

______________________________________________ 

Vai tu zini savu svaru? Ja tev mājās ir svari, nosveries! 
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Matemātika 

1.Turpini skaitļu virknes – vieni, desmiti, simti: 

1, 2, _  _  _  _  _ _  _ 

10, 20, 30, __, __, __, __, __, __ 

100, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___ 

2.Nosaki dotajos skaitļos vienus, desmitus, simtus, tūkstošus: 

39____________________________________ 

2020__________________________________ 

142___________________________________ 

87____________________________________ 

6_____________________________________ 

80____________________________________ 

19____________________________________ 

184___________________________________ 

3.Vingrinies saskaitīt stabiņos! Esi uzmanīgs, sāc ar vieniem, 
tad saskaiti desmitus, tad simtus! 

   33     221    12    154  123 

+ 26   +  42 + 37  +  25  +24 
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Matemātika 

1.Aprēķini! 

23 + 9 =   50 – 0 = 

20 + 20 =   19 + 18 = 

100 – 100 =  30 +15 = 

46 – 29 =   18 + 18 = 

2.Sakārto skaitļus augošā secībā (no mazākā uz lielāko)! 

56 12 0 21 30 99 7 13  

___________________________________________________ 

3.Sakārto skaitļus dilstošā secībā (no lielākā uz mazāko)! 

33 75 11 9 32 56 17 87 

___________________________________________________ 

4.Turpini pāra skaitļu virkni! 

 2,  4,  6,  8,  10,  12,  14,  16,  

…………..………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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Matemātika 

Atceries, ka par cipariem saucam simbolus 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9! Šie 
simboli veido dažādus skaitļus. Skaitļi var sastāvēt no viena, diviem un 
vairāk cipariem. 

1.Pieraksti skaitli! 

Divi tūkstoši, nulle simtu, divi desmiti, nulle vienu __________ 

Trīs desmitu, septiņi vieni____________ 

5 vieni___________ 

Viens simts, septiņi desmiti, četri vieni____________ 

Deviņi desmiti, pieci vieni___________ 

Trīs desmiti, trīs vieni_____________ 

Viens tūkstotis, deviņi simti, septiņi desmiti, četri vieni__________ 

2.Aprēķini! 

27 – 19 =   43 – 15 =   12 + 19 =   

0 + 100 =   50 + 50 =   10 -10 = 

38 - 29 =   17 + 27 =   46 – 28 = 

3.Teksta uzdevums. 

Iedomājies, ka šodien ir 7.maijs. Vai vari aprēķināt, cik dienu atlicis 
līdz mācību gada noslēgumam? Cik no tām ir darba dienas? Cik 
brīvdienas? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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Matemātika/Teksta uzdevumi 

1.Kārļa tētis brauc uz darbu sākumā ar autobusu, pēc tam ar vilcienu, 
tad ar tramvaju un beigās ar trolejbusu. Kā Kārļa tētis brauc atpakaļ 
no darba? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

2.10 vistu olas vārās 10 minūtes. Cik ilgi vārās 5 vistu olas? Kāpēc? 

_________________________________________________________ 

3.Ziediņu ģimenē ir 4 meitas. Katrai meitai divi brāļi. Cik pavisam 
bērnu ir Ziediņu ģimenē? 

__________________________________________________________ 

4.Trīs brāļi mājas pagalmā vizinājās ar velosipēdiem. Viņi visi kopā 
brauca uz septiņiem riteņiem. Kā tas iespējams? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

5.Svētku svecīte izdeg 15 minūtēs. Jura dzimšanas dienas tortē bija 8 
tādas svecītes. Cik ilgi bija jāgaida, līdz tortē izdeg visas svecītes? 

__________________________________________________________ 

6.Daudzstāvu mājā bija sabojājies lifts, tāpēc Jānis devās uz savu stāvu 
kājām. Vispirms viņš uzkāpa līdz 4.stāvam, pēc tam vēlreiz tikpat 
augstu. Kurā stāvā Jānis nokļuva? 

__________________________________________________________ 
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Matemātika 

1.Saskaiti un atņem! Skaitīšanai izmanto kociņus vai zīmuļus! Tos vari 

sasiet kopā pa desmit! Vari saskaitīt un atņemt arī stabiņos! 

23 + 19 =     30 - 19 = 

47 – 29 =     50 - 30 = 

50 - 11 =     22 + 11 = 

14 + 28 =     33 – 13 = 

2.Teksta uzdevums. 

Jānis savā matemātikas darbā pielaida 19 kļūdas, bet Pēteris 

tikai 7. Par cik kļūdām Jānim bija vairāk? 

Risinājums________________________________________ 

Sporta zālē bija 9 volejbola bumbas, 7 basketbola bumbas un 

3 futbola bumbas. 5.b klases skolēni šodien mācīsies izpildīt 

vingrinājumus ar volejbola elementiem. Vai visiem sanāks pa 

1 volejbola bumbai, ja  5.b klasē šodien skolā ir 8 skolēni un 

stundā ir 2 skolotāji? Cik volejbola bumbu paliks pāri, cik 

pietrūks? Cik bumbu kopā ir sporta zālē? 

Risinājums_________________________________________ 
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Matemātika 

1.Nosaki skaitļu sastāvu! Piemērs: skaitlis 32 sastāv no 3 desmitiem un 
2 vieniem. 

67 _____________________________________________ 

11 ______________________________________________ 

88 ______________________________________________ 

341 ______________________________________________ 

100 ______________________________________________ 

706 ______________________________________________ 

8 ______________________________________________ 

49 ______________________________________________ 

25 ______________________________________________ 

2.Saskaiti un atņem! Vari izmantot kociņus, sasiet tos pa 10! Vari arī 
rēķināt stabiņos! 

22 + 28 =   39 – 11 = 

41 – 9 =   43 – 34 = 

16 + 18 =   12 + 19 = 

50 – 42 =   29 + 8 = 

2.Teksta uzdevums. 

Jurim tagad ir 15 gadu. Vai vari izskaitļot, kurā gadā viņš ir dzimis? 
_________________________________________ 

Kādā nedēļas dienā šogad iekrīt tava dzimšanas diena? 

________________________________________________ 
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Matemātika

 

Saskaiti un atņem! Skaitīšanai izmanto kociņus vai zīmuļus! 

9 + 9 =     10 + 2 = 

5 + 8 =     5 + 10 = 

8 + 7 =     7 + 10 = 

6 + 11 =     3  + 10 = 

 

10 – 6 =     12 – 3 = 

9 – 5 =     16 – 8 = 

11 – 7 =     15 – 5 = 

9 – 9 =     20 – 1 = 
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Matemātika 

1.Nosaki dotajos skaitļos vienus, desmitus, simtus, 
tūkstošus! 

41__________________________________ 

16__________________________________ 

397_________________________________ 

0___________________________________ 

113_________________________________ 

529_________________________________ 

2022________________________________ 

2.Salīdzini! Lieto zīmes <,>,=! 

20 – 3  14 +2 

13 + 2  9 + 9 

2 + 14  8 + 12 

10 – 2  20 -12 

   

8 + 11  9 + 0 

17 – 6  10 + 1 

15 – 5  4 + 6 

20 – 9  8 + 11 
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Matemātika 

Aprēķini nezināmo skaitli! Izpēti piemērus! 

X – nezināmais 

X + 6 = 10     x – 3 = 17 

X = 10 – 6     x = 17 + 3 

X = 4      x = 20 

 

…. + 23 = 33   …. – 12 = 30 

…. + 12 = 40   …. – 5 = 15 

…. + 9 = 46   …. – 19 = 42 

…. + 16 = 37   …. – 8 = 22 

 

 

…. + 19 = 24   …. – 9 = 23 

…. + 6 = 43   …. – 13 = 25   

…. + 11 = 28   …. – 17 = 12 

…. + 14 = 30   …. – 6 = 34 
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Matemātika 

Aprēķini nezināmo skaitli! Izpēti piemērus! 

X – nezināmais 

4 + X = 10     20 – X = 17 

X = 10 – 4     X = 20 - 17 

X = 6      X = 3 

 

13 + …. = 43   45 – …. = 30 

19 + …. = 47   38 – …. = 29 

21 + …. = 50   50 – …. = 42 

16 + …. = 39   19 – …. = 7 

 

 

32 + …. = 41   50 – …. = 17 

39 + …. = 46   29 – …. = 15   

25 + …. = 29   44 – …. = 11 

46 + …. = 46   37 – …. = 18  
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MATEMĀTIKA    

Aprēķini! Vingrinies saskaitīt un atņemt stabiņos! Esi uzmanīgs, sāc 

ar vieniem, tad saskaiti vai atņem desmitus, tad simtus! 

   25       53    35    33  34 

+ 18   -   23 -  25  - 13        +17 

 

   47     49    45     55          18    

+ 24  - 18   +24    -41         + 18      

           

2.Reizini! Atceries, ka reizinot skaitļus vari mainīt vietām – rezultāts 

no tā nemainās! Vari arī saskaitīt, piemēram: 

9 x 3 =deviņi trīs reizes = 9 + 9 +9 

2 x 5 =  6 x 3 = 

9 x 3 =  1 x 7 = 

5 x 4 =  6 x 4 = 

2 x 7 =  4 x 3 =  
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Matemātika 

1.Nosaki dotajos skaitļos vienus, desmitus, simtus, tūkstošus! 

28__________________________________ 

67__________________________________ 

247_________________________________ 

7___________________________________ 

192_________________________________ 

701_________________________________ 

1985________________________________ 

 

2.Vingrinies saskaitīt stabiņos! Esi uzmanīgs, sāc ar vieniem, 
tad saskaiti desmitus, tad simtus! 

   21         149        36      244  

+ 45    +  22  + 25   +  17   

 

    44       23       222             34   

+137  +78   +149        +211  
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MATEMĀTIKA 

1.Aprēķini! Vingrinies saskaitīt un atņemt stabiņos! Esi 
uzmanīgs, sāc ar vieniem, tad saskaiti vai atņem 
desmitus, tad simtus! 

   75         164        95      333  

+ 28    -   23  -  25   - 133   

 

   221     49       221          18   

+126  - 28   -111        +118 

 

2.Reizini! Atceries, ka reizinot skaitļus vari mainīt 
vietām – rezultāts no tā nemainās! Vari arī saskaitīt, 
piemēram: 

9 x 3 =deviņi trīs reizes = 9 + 9 +9 

2 x 5 =  6 x 3 = 

9 x 3 =  1 x 7 = 

5 x 4 =  6 x 4 = 

2 x 7 =  4 x 3 = 
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Matemātika   Nauda 

Noskaties filmiņas par eiro! 

Eiro naudaszīmes 

https://www.youtube.com/watch?v=6zc816B2YcA& 

Norēķini ar eiro 

https://www.youtube.com/watch?v=j11P8n0U_tw& 

 

1.Aprēķini! 

41 – 18 =   21 + 12 = 

37 – 19 =   17 + 17 = 

50 – 10 =   16 + 25 = 

12 + 19 =   39 – 0 = 

2.Izskaitļo! 

Viena 1eiro monēta, piecas 50centu un trīs 2centu monētas 

___________________________________________________ 

Trīs 10centu, divas 5centu, divas 2centu un piecas 1centa monētas 
___________________________________________ 

Divas 2eiro, trīs 5centu, trīs 2centu un trīs 1centa 
monētas____________________________________________ 

Viena 10eiro banknote, viena 1eiro, trīs 2eiro 
monētas___________________________________________ 

Viena 50centu, trīs 2centu un deviņas 1centa 
monētas___________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=6zc816B2YcA&
https://www.youtube.com/watch?v=j11P8n0U_tw&
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Matemātika 

1.Saskaiti un atņem! Skaitīšanai izmanto kociņus vai zīmuļus! 

Tos vari sasiet kopā pa desmit!  

15 + 15 =     19 + 19 = 

45 – 12 =     48 – 27 = 

33 + 17 =     14 + 24 = 

39 - 19 =     50 – 16 = 

2.Nauda. Nosaki, kur vairāk, kur mazāk! Lieto matemātiskās 

zīmes < , > , =. 

Četras 1centa monētas  viena 5centu monēta 

 

2.99EUR     299 centu  

 

1eiro     trīs 20centu monētas 

 

Piecas 10centu monētas piecas 2eiro monētas  

 

Viena 5eiro banknote trīs 1eiro un viena 2eiro monēta 
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Matemātika 

1.Izskaitļo! 

Viena 20centu, divas 10 centu, piecas 1centa monētas 

___________________________________________________ 

Viena 1eiro, trīs 5centu, divas 2centu un viena 1centa monēta 

___________________________________________________ 

Viena 5eiro banknote un divas 50centu monētas 

___________________________________________________ 

Trīs 1eiro monētas un vēl trīs 10centu, trīs 2centu monētas 

___________________________________________________ 

2.Nosaki, kur vairāk, kur mazāk! Lieto matemātiskās zīmes < , > , =. 

Divas 5eiro banknotes  100 centu 

120 centu    1.20EUR   

40centu  viena 20centu, divas 10centu monētas 

Divas 20centu, divas 5centu monētas  50 centu 

3.Pēterim bija viena 50 centu monēta. Veikalā viņš nopirka biezpiena 
sieriņu par 0.45 EUR. Cik naudas Pēterim palika? 

________________________________________________ 

Anna veikalā nopirka čipsu paku par 1.69 EUR un vēl šokolādes tāfelīti 
par 79 centiem. Ja Annai maciņā bija 4 eiro, cik naudas palika? 

________________________________________________ 
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Matemātika 

1.Aprēķini, cik naudas kopā! 

četras 1eiro monētas, viena 10centu monēta un četras  5centu 

monētas________________________________ 

viena 20centu monēta, viena 10centu monēta, viena 5centu 

monēta_________________________________ 

viena 5eiro banknote, viena 50centu monēta, piecas 1centa 

monētas________________________________ 

desmit 10centu monētas_________________________ 

divas 20centu monētas, trīs 5centu monētas, viena 2centu 

monēta_________________________________ 

 

2.Nosaki, kur vairāk, kur mazāk! Lieto matemātiskās zīmes < , > , =. 

 

1.55EUR   trīs 20centu monētas 

100centu   viena 5eiro banknote 

divas 20centu monētas  divas 2eiro monētas 

trīs 10 centu monētas  desmit 2centu monētas 

četras 2centu, četras 1centa monētas  80centu 

viena 1eiro, piecas 5centu monētas  1.25EUR 
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Matemātika 

Iedomājies, ka tev ir noteikts skaits dažādu nominālu monētu. 
Aprēķini,  cik naudas kopā tev ir! 

Piemērs: divas  2eiro un četras  20centu monētas 

Atbilde: 4 eiro un 80 centi jeb 4,80EUR 

1.Piecas 1eiro un divas  5centu monētas 

___________________________________________________ 

2.Trīs 20centu un četras 5centu  monētas 

____________________________________________________ 

3.Divas 2eiro un trīs 1eiro monētas 

____________________________________________________ 

4.Piecas 2eiro un trīs 1centa monētas 

____________________________________________________ 

5.Četras 10centu un piecas 2centu monētas 

____________________________________________________ 

6.Viena 2eiro un četras 10centu monētas 

___________________________________________________ 

7.Trīs 2eiro un četras 1eiro monētas 

___________________________________________________ 

8.Divas 1eiro, viena 50centu un viena 5centu monēta 

____________________________________________________ 
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Matemātika 

1.uzdevums 

Kārlim bija 55 centi, bet Pēterim – 45 centi.  

Viņi nopirka lidmašīnas modeli par 80 centiem.  

1)Cik centu Kārlim un Pēterim kopā? 

_________________________________________ 

2)Cik centu atlika zēniem? 

_________________________________________ 

 

2.uzdevums 

Bērni mežā salasīja 50 glāzes zemeņu. Meitenes salasīja 
26 glāzes zemeņu, bet zēni – pārējās ogas. Cik glāžu 
zemeņu salasīja zēni? Kas salasīja vairāk? Par cik glāzēm 
vairāk? 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
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Matemātika 

Teksta uzdevumi. Aprēķini! 

1.Pēterim bija 50centu. Ejot uz veikalu, Pēteris pazaudēja vienu 10 

centu monētu. Veikalā viņš nopirka vienu balonu par 30 centiem. Vai 

Pēterim vēl palika pāri nauda? Cik daudz? 

Tava atbilde____________________________________ 

______________________________________________ 

2.Jānim krājkasītē bija sakrātas trīs 1eiro monētas. Tās visas viņš 

paņēma līdz uz veikalu. Tur Jānis atļāvās nopirkt  čipsu paku par 

1.29EUR. Cik naudas palika, ko iemest krājkasītē atpakaļ? 

Tava atbilde____________________________________ 

______________________________________________ 

Nosaki, kur vairāk, kur mazāk! Lieto matemātiskās zīmes < , > , =. 

Divas 2centu monētas  viena 10centu monēta 

 

3.14EUR  trīs 1eiro monētas un viena 20centu monēta 

 

500centu  5eiro 

 

Trīs 50 centu monētas  1.50EUR  
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MATEMĀTIKA 

1.Aprēķini! Vingrinies saskaitīt un atņemt stabiņos iegādāto preču 
summas! Esi uzmanīgs, sāc ar vieniem, tad saskaiti vai atņem 
desmitus, tad simtus, tad ieliec punktu vajadzīgajā vietā!Piemērs: 

  0.77 

+0.20 

  0.97EUR 

   2.32     3.45        0.99    5.99 

+ 1.38   - 1.13  -  0.19  -3.05   

 

  0.18      4.99      1.68          3.33  

+0.39  -3.18   +2.38         +0.99 

 

2.Uzmanīgi lasi, domā, rēķini! 

Kad Pelnrušķīte devās uz balli, karieti vilka 4 zirgi, katram zirgam kaklā 
bija iekārti 2 zvaniņi. Cik kāju kopā visiem zirgiem? Cik zvaniņu kopā? 
Cik kariešu? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Skolotāja svētku dāvanām veikalā nopirka 1 kg konfekšu par 9.99 EUR 
un garo brīnumsvecīšu iepakojumu par 2.19EUR. Aprēķini, cik naudas 
skolotāja izdeva! Darbību pieraksti stabiņā! 

 

_________________________________________________________ 
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MATEMĀTIKA 

Aprēķini! Vingrinies saskaitīt un atņemt stabiņos iegādāto preču 
summas! Esi uzmanīgs, sāc ar vieniem, tad saskaiti vai atņem 
desmitus, tad simtus, tad ieliec punktu vajadzīgajā vietā!Mācies arī 
„aizņemties” vienu, ja pietrūkst. Esi uzmanīgs! Piemērs: 

  0.77    3.33 

+0.20          -  1.19 

  0.97EUR    2.14EUR 

 

   2.87     7.20        4.98    3.67 

+ 1.59   - 1.13  -  2.18  -1.35   

 

 

  2.80       7.73      1.08         6.29  

+0.90  -4.18   +2.08         +0.99 
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 Matemātika    Teksta uzdevumi 

1.Vakar zem ābeles bija 15 āboli, bet šorīt jau 27 āboli! Cik ābolu vējš 

notrauca pa nakti? 

Risinājums ____________________________________ 

2.Agri no rīta āra termometrs rādīja – 10 C 0 (grādus). Tagad tas rāda – 

3 C 0  (grādus). Par cik grādiem palika siltāk? Par kādu gadalaiku 

stāstīts uzdevumā? 

Risinājums ____________________________________ 

3.Vakar dārzā ziedēja 7 tulpes. Šodien uzziedēja vēl 8 tulpes. Cik tulpju 

zied dārzā? 

Risinājums ____________________________________ 

4.Annai ir ļoti draudzīga klase. Tajā kopā mācās 33 skolēni. Rīt Annai ir 

dzimšanas diena, viņa cienās visus ar šokolādes konfektēm. Cik 

šokolādes konfekšu Annai jānopērk, lai katram skolēnam sanāktu pa 

2, un vēl varētu pacienāt 3 skolotājus, katru ar 2 šokolādes 

konfektēm? 

Risinājums_____________________________________ 

5.Kārlim garšo ēst!  Aprēķini, cik daudz laika viņš pavada ēdot! 

Brokastis viņš ēd 15minūtes, pusdienas – 30 minūtes, vakariņas 20 

minūtes. Vēl trīs reizes dienā viņš našķojas pa 5 minūtēm. Cik stundu 

un cik minūšu dienā Kārlis ēd? 

Risinājums_____________________________________ 
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Matemātika 

1.Nosaki, kur vairāk, kur mazāk! Lieto matemātiskās zīmes < , 
> , =. 

 

Divas 2centu monētas  viena 10centu monēta 

3.14EUR  trīs 1eiro monētas un viena 20centu monēta 

500centu  5eiro 

Trīs 50 centu monētas  1.50EUR 

 

2.Vingrinies saskaitīt stabiņos! Esi uzmanīgs, sāc ar vieniem, 
tad saskaiti desmitus, tad simtus! 

 

   19         368        29      121 

+ 57    +  24  + 48   +  19  

 

    17       63       273            28   

+273  +38   +125        +156  

    

 


