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1.klase Latviešu valoda     darba lapas  

Lielais sākuma burts 

Pasakas un stāsti lasīšanai 

Vārdu veidošana 

Zilbes 

Teikuma noraksts 

Parunas  

Vārdu pāri 

Pirkstiņu rotaļas 
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1. Lasi dzejoli izteiksmīgi! Atbildi uz jautājumiem! Uzzīmē 

zīmējumu par šo dzejoli! 

Inese Janovska 

Čigu, čagu. 

Čigu, čagu – čagans sniegs,  

Čagans kļuvis lāča miegs – 

Drīz būs pavasaris. 

 

Čigu, čagu – izkūst sniegs,  

Sadilst lāča plānais miegs. 

Nu ir pavasaris! 

 

Kāds ir čagans sniegs? 

Kāds ir kļuvis lāča miegs? 

Kas noticis ar sniegu? 

Kas ir atnācis? 

 

 

2. Lielais sākuma burts. Lasi! 

Latvijā sācies pavasaris. 

Kuldīgā un Pelčos vairs sniega nav. 

Skolotāja Ina ved bērnus ekskursijā. 

Glīti noraksti vienu teikumu! 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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3. Lasi un aizpildi tabulu! 

Pilsēta vai ciemats, ________________________________ 

kurā es dzīvoju ________________________________ 

  

Tuvākā pilsēta ________________________________ 

Tuvākā upe _________________,_______________ 

  

Novads, kurā  ________________________________ 

es dzīvoju ________________________________ 

  

 

4. Raksti pilsētu nosaukumus! 

 ___________________________________ 

Kuldīga  ____________________________________ 

  

 ____________________________________ 

Liepāja  ____________________________________ 

  

 ____________________________________ 

Rīga  ____________________________________ 

  

 ____________________________________ 

Tukums  ____________________________________ 

  

 ____________________________________ 

Talsi  ____________________________________ 

  

 ____________________________________ 

Ventspils  ____________________________________ 

  

 ____________________________________ 

Roja  ____________________________________ 
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1. Ieraksti burtus! 
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1. “Pavasara pazīmes.”  Lasi! 

Aprīlis ir rosīgs mēnesis. Kausē sniegu. Zeme elpo un 

mostas no ziemas miega. Saulītē parādās pirmie asni. Vai 

nav tikai pārāk agri? Bet vizbuļi nebaidās. Tie raugās 

ziņkārīgi un uzticīgi. Vizbuļu zilā zieda pašā vidū mirdz 

maza saulīte.  

No grāmatas: “Mana ataudziņa” 

Kādas pavasara pazīmes jūtamas stāstiņā? (Uzzīmē!) 

Uzraksti stāsta pēdējo teikumu! 

 

2. Uzraksti vārdus! Pārveido pamazināmā formā! Ar 

plaukstām izsit ritmu! 

Saule – saulīte  

Lācis –  

Zeme –  

Upe –  

Puķe –  

Mākonis –  

Pavasaris –  

(No šiem vārdiem izveido zīmējumu!) 
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3. Pasaka par pavasari. Lasi, pastāsti! 

Pēc Ērika Kūļa 

- Kā jāsmaržo zemei? 

- Zemei jāsmaržo līdzīgi ceptas maizes smaržai. Tā vislabāk 

jūtama. Kad pāri pakalniem un ielejām steidz dienvidu vēji. 

Rūķēniem, kas iet pāri laukiem, jāskatās lai tie neiekāptu 

cīruļu, ķīvīšu un citu putnu ligzdās. Sniegpulkstenīši būs tik 

balti, kā pavasara pirmais sniegs. Šie ziedi Latvijā plaukst 

paši pirmie.  

- Uzzīmē pavasara ziedus! Trīs pēc izvēles. Un rūķīti! 

4. Noraksti vārdus! 

Diena  

Nakts  

Saule  

Mēness  

Uzzīmē dienu un nakti! Divos kvadrātos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Uzzīmē pavasari! 
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1. Lasi! Noraksti pirmo teikumu!  

Teika par svecēm.  

Reiz kāds karalis pavēlēja kalpiem uztaisīt kādu dīvainu lietu –sveci. 

Kalpi domāja kā var izgatavot sveci. Viens no gudrākajiem kalpiem 

izdomāja, ka sveces varētu pagatavot no sacietējušiem sveķiem. Viņš 

pagatavoja garu sveci, piešķīla uguni. Notika brīnums, svece dega. Tikmēr 

pārējie kalpi sēdēja un raudāja, jo baidījās no karaļa dusmām. Atnāca 

gudrais kalps ar maisu, kurā bija ielicis 100 sveces. Visi tagad varēja 

priecāties par sveču gaismu. 

2. Pārraksti rindiņas, sadalot vārdus zilbēs! 

Uz lielu balli 

Sanāca sveces 

Ai, kas par gaismu 

Debesīs tecēs! 

3. Izraksti vienzilbju,  divzilbju un trīszilbju vārdus! Izsit ar 

plaukstām ritmu! 

Viena maza svecīte                           Svece, svece, svecīte 

Koši balta, oranža.                            Iet pa ceļu sveķīte. 

Tā ir mana svecīte -                           Maza, maza vecīte 

Liela, liela svecīte.                            Vecīte un sveķīte.                                             

Vienzilbju vārdi:  

Divzilbju vārdi: 

Trīszilbju vārdi: 

4. Veido salīdzinājumus! Ieraksti parunas burtnīcā!  (Pievieno 

pareizo vārdu!) 

Viltīga kā briedis 

Izsalcis kā  gliemezis 

Bailīgs kā lapsa 

Stalts kā  lācis 

Guļ kā  vilks 

Velkas kā ezis 

Pukšķ kā zaķis 
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5. Veido vārdu pārus! 

Dari tā! 

Mamma – Vija                      brālis –                   pilsēta –  

Tētis -                                     kaķis –                    iela –  

Māsa -                                     suns -                     pilsēta  

                     

6. Lasi pasaku! 

Izskaiti un uzraksti, cik reizes vārds “svece” ir pieminēts tekstā! 

Uzzīmē pasakas tēlus! 

Sveces piedzīvojums! 

Kādu dienu svecīte pamodās, paskatījās apkārt un domāja: ’’Kādēļ viss tik 

savāds?’’ Siltie saules stari vairs nesildīja viņu. Istaba bija tumsas pilna. 

Svecītei bija bail. Kamīnā sprakšķēja uguns liesmas. Svecīte žēlīgi 

paskatījās uz liesmiņu, vārdā Gaismiņa. Viņas smaids ātri vien nozuda. 

Svecīte nezināja, ko darīt, viņai bija tik auksti. Tad smalkā balsī ierunājās 

sērkociņš Guntis: ’’Vai, nabaga svecīt, droši vien tev auksti! Vai tev 

palīdzēt?’’ Svecīte vārgā balsī atbildēja: ’’Vari jau palīdzēt, tikai, ja tev 

nav grūti!’’ Guntis uzmanīgi iededza svecīti un pajautāja: ’’Vai nu jau 

labāk?’’ Svecīte atbildēja: ’’Jā, paldies, tu man ļoti izpalīdzēji! Sērkociņš 

Guntis aizgāja. Sveci ieraudzījusi liesma Gaismiņa ierunājās: ’’Cik tu 

spoža!’’ Svecītei palika tik labi un silti ap sirdi. Viņa atklāja Gaismiņai, ka 

šis bija viņas lielākais piedzīvojums! 

7. Uzraksti trīs ezeru nosaukumus, piecuss pilsētu nosaukumus, 

vienu kalna nosaukumu! Uz atsevišķas lapas uzzīmē (pēc 

izvēles) māju, dārzu vai pilsētu! 
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1. Noklausies dzejoli un uzzīmē četras dažādas sveces! Mācies no 

galvas!  

,, Sveces mazas, sveces lielas, 

Sveces resnas, sveces tievas, 

Sveces mēdz būt dažādas”” 

2. Noklausies pasaku, uzzīmē pelīti pēc parauga!( Zīmē pa vienai 

detaļai!) 

Bailīgā pelīte un runcis Resnītis. Raksti burtu P p (rakstītie burti)! 

Reiz dzīvoja maza, bailīga pelīte. Pelīti sauca Bailule, jo viņa 

baidījās iziet no savas alas. Ārpus alas dzīvoja ruds runcis, kuru sauca 

Resnītis. Resnītim negaršoja peles, jo viņam tās likās par pelēku, viņš labāk 

ēda siltus cīsiņus, tie bija rozā un gardi! Bailulei bija ļoti bail no Resnīša, 

jo viņai likās, ka viņš ir liels un ļauns. Bet tā nemaz nebija.  

 

P p 

A a, Ā ā 

I i, Ī ī 

U u, Ūū 

E e, Ē 
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1. Atbildes uz jautājumiem ieraksti burtnīcā! 

Kuri kukaiņi visčaklākie? 

Kuri kukaiņi visskaistākie? 

Kā kukaiņi pārvietojas? 

2. Pabeidz teikumus! Uzraksti tos! 

Pavasara saulītē spārnus vēcina ……………….. Tas palido, 

palido un……………….. Kādā dienā tauriņam pievienojas 

……………  Tie ir ……… 

3. Noraksti Jāzepa Osmaņa dzejoli “Ātrā un lēnā mīkla!” 

Pabeidz rakstīt atbildi! 

Miniet! Ātri pasakiet – 

Kas cilvēkam pa [riekšu iet? 

Un tagad dodiet atbildi lēnu! – 

Kad cilvēks pret sauli iet,  

Ko viņš aiz sevis atstāj? 

Cilvēks atstāj…………………. 

4. Noraksti tautasdziesmu! Pasvītro vārdus, kuros ir 

vairāk nekā divas zilbes! 

Caur sidraba birzi gāju,  

Ne lapiņas nenorāvu;  

Būtu vienu norāvusi,  

Visas birtu skanēdamas. 

5. Izdomā un uzraksti 3 teikumus par to, kā jāuzvedas 

mežā! 
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6. Pirkstiņu rotaļa! 

Lietutiņš 

Jau pil, jau pil,              Ar roku rādītājpirkstiem sit pret virsmu 

Jau līst, jau līst,              Ar visiem pirkstiem sit pret virsmu 

Jau gāž, jau gāž, 4x       Pret virsmu sit ar plaukstām 

Jau pērkons rūc, 2x       Pret virsmu sit ar elkoņiem 

Jau krusa krīt, 2x          Pret virsmu sit ar dūrēm 

Jau zibeņo – 4x            Gaisā zibina iztaisnotas plaukstas 

Mēs visi mājās drīz.      Paslēpj rokas aiz muguras 

 

 

 

 

 

 


