
 

Latviešu valoda 3.klase.  Sagatavoja Ina Zute 

3.klase Latviešu valoda        darba lapas  

Pavasaris 

Lasa, stāsta tuvu tekstam 

Noraksts no teksta 

Stāsta veidošana ja dots pirmais sākuma burts 

Patskaņu ievietošana vārdā 

Līdzskaņu ievietošana vārdā 

Zilbes  

Pabeidz teikumus 

Lielais sākuma burts 

Darbības vārdi 

Salīdzinājumi, parunas 

Vārdu pāri 

Pirkstiņu rotaļas 
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1. Pasaka par pavasari. Lasi, pastāsti! 

Pēc Ērika Kūļa 

- Kā jāsmaržo zeme? 

- 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.  

Uzraksti trīs pavasara ziedu nosaukumus! 

Uzzīmē pavasara ziedus! Trīs pēc izvēles. Un rūķīti! 

 

2. Noraksti tautasdziesmu, svītriņu vietā liekot atbilstošu 

patskaņu burtu.  

Jūr__s   m__te,   jūr__s   māte,  

Vald__   s__vas   kalpon__tes, 

S__seguš__s   balt__s   sadš__s 

N__laiž  man__   mal__ņā. 

 

3. Lasi pasaku!  

Zemnieks un lācis.  Tautas pasaka 

Reiz dzīvoja kāds zemnieks un lācis. Abi divi bija lieli 

draugi. Pavasarī norunāja stādīt kartupeļus. 

Iestāda. Zemnieks rudenī noņem apakšējo ražu, bet lācis 

augšējo. Zemniekam ir kartupeļi, bet lācim tikai laksti. 

Pienāk otrs pavasaris, nu šie sarunā sēt kviešus. Tagad lācis 

ņems apakšu, lai zemniekam paliek augša. Pienāk rudens. 

Zemnieks saņem augšējo ražu – graudus, lācim paliek saknes. 

Lācis kļūst dusmīgs uz zemnieku, bet , kā norunāts, tā jādara. 
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4.Ar plaukstiņām izsit ritmu vārdiem, sadali zilbēs 

vārdus (raksti uz līniju lapām)! 

Lācis –      lā – cis  

Divi –  

Lieli –  

Zemnieks –  

Raža –  

Kartupeļi –  

Pavasaris –  

  

5. Pabeidz teikumus! (Pārraksti uz lapas)! 

Debesis klāj…………………… 

Pūš ……………………………. 

Pavasarī ………………………. 

Drīz……………………………. 

6. Noraksti tautasdziesmu! Sadali vārdus zilbēs! 

Siļķīte dziedāja jūriņā, 

Zvejnieka dēliņu gaidīdama. 

 

7. Noraksti un pabeidz iesāktos teikumus! 

Audums bija balts, kā…………………... 

Miegs šonakt salds kā…………………... 

Mazais brālītis apaļš kā…………………. 

Mākonis izskatās pelēks kā……………… 
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8. Izraksti no avīzes vai žurnāla 10 vārdus, kas sākas ar 

lielajiem sākuma burtiem! 

 

9. Sakārto vārdus secīgi! Uzraksti teikumus! 

 pavasaris, silts, atnācis, ir 

 darbi, sākas, dārza 

 lietu, visi, silto, gaida 

 

Par ko ir stāstīts dzejolī? (noraksti dzejoli!) 

Izdomā dzejolim virsrakstu! Iemācies vismaz vienu pantiņu no 

galvas!  

 Uldis Auseklis 

It kā netīši, it kā tīši, 

It kā no mākoņa nokrituši,  

Ir šie mazie eņģelīši – 

Baltie pulkstenīši. 

 

Sniegu pušu pārsituši, 

Ciešā bariņā sabiruši, 

Saulei zvanus atpletuši,  

Zvana – dzinn, dzinn, dzin! 

 

It kā netīši, it kā tīši, 

Straujā dejā sagriezuši,  

Paši brīnā apjukuši – 

Ir šie baltie pulkstenīši. 
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Lasi pasaku, izraksti darbības vārdus, atceries 

(ko dara?, ko darīs?, ko darīja?) 

Latviešu tautas pasaka 

Vēja dāvana 

Dzīvoja nabaga vecītis vecā istabiņa. Reiz sacēlās 

ļoti liels vējš un norāva istabiņai jumtu. Nabaga 

vecītis bēdājās, bēdājās, bet te sadomā: «Iešu pie 

paša Vēja žēloties.»  

Vecītis dodas ceļā. Mežā mazā mājiņā satiek Vēju 

un žēlojas, ka vējš viņa istabiņai norāvis jumtu, un 

kā lai tagad dzīvo 

   «Nedusmojies neko! Man tik netīšām aizķērās 

viens spārns. Es par to došu tev vienu lakatiņu. Kad 

tu izpletīsi to lakatiņu un noliksi to uz galda vai 

zemē, tad tur būs visādi ēdieni un dzērieni virsū. Tā 

tu varēsi dzīvot bez bēdām.»  

   Vecītis saņem lakatiņu, pateicas Vējam par 

dāvanu un aiziet.  
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Lasi pasaku, noraksti pirmo rindkopu uz līniju 

lapas! 

Igauņu tautas pasaka 

Vēja modināšana no miega 

Vējš reiz atlaidās atpūsties un palika guļam. Miegs 

nebija ilgs, nebija arī īss, taču cilvēkiem, zvēriem 

un augiem vēja ļoti trūka. Tā kā vējš aizvien nekur 

nerādījās, visi zvēri, no vislielākā līdz pašam 

mazākajam, sāka vēju meklēt. Taču neviens 

neatrada.  

Vēju meklēt devās zirneklis. Viņš tālu pāri lielai 

jūrai un  atrada vēju guļam pie liela akmens. 

Zirneklis pārvilka vējam pāri tīklu un tad modināja.  

Vējš pamodās. Zirnekļa pastāstīja, kā viņu gaida 

atpakaļ mājās. Vējš gribēja tūlīt celties, bet 

vispirms mazo zirnekli brīdināja: „Tik sargies, kad 

es celšos no šejienes!”  

Zirneklis lūdza: „Vējiņ, pagaidi mazliet! Pacieties, 

līdz pāri jūrai būšu nonācis mājās, tad celies un pūt, 

cik spēka!”  

Vējš apsolīja zirnekļa lūgumu izpildīt.  
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Lasi pasaku, pastāsti, noraksti pēdējo teikumu 

no teksta! 

Saule, Mēness un Varavīksne 

Vienreiz vecos laikos apgulās varena milzu čūska uz 

lielas kaudzes un drebēja no aukstuma.  Rājās uz Sauli: 

"Saule! visus tu sasildi, bet mani nē!"  

Saule atteica: "Pati esi pilna saltuma un tad tikai gaidi uz 

mani, lai es sildu kā mazu bērnu. Kas tev lika par tādu 

ledus gabalu būt?"  

Čūska nejauki saskaitās par tiem vārdiem un tūliņ skrēja 

pie burvju vecākā Sauli apsūdzēt. "Ņem savu karaspēku 

un ej Sauli pārmācīt."  

Salasījās daudz burvju, iesāka ar Sauli karu. Saule 

aicināja palīgā mēnesi. Saule ar Mēnesi bija uzvarējuši.  

Bet projām ejot, Mēness par to labumu prasīja Saulei, lai 

atdodot savu meitu par sievu.  
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1. Lasi! Noraksti pirmos divus teikumus! No visa teksta izraksti 

darbības vārdus! 

 

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 

Iet pa ceļu sveķīte. 

Maza, maza vecīte 

Liela, liela svecīte. 

 

Svece, svece, svecīte 

Koši balta, oranža. 

Tā ir mana svecīte - 

Vecīte un sveķīte. 

Vienzilbju vārdi:  

Divzilbju vārdi: 

Trīszilbju vārdi: 
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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 

 

5. Veido vārdu pārus! 

Dari tā! 

Mamma – Vija                         brālis –                   pilsēta –  

Tētis -                                       kaķis –                    iela –  

Māsa -                                      lelle –                      valsts –  

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. Uzraksti vārdus ar pretēju nozīmi! 

Dziļa – sekla                     ātra -  

Sīka –                                īsa -   

Tieva –                              balta -       

Skaista -                            šaura – 

2. Uzraksti stāstiņu par skudrām! Katru teikumu sāc ar dotā 

vārda burtu! ( seši teikumi) 

S  K  U  D  R  A 

1. Skudra kādu dienu….. 

2. … 

3. Noraksti tautasdziesmu! Pasvītro vārdus, kuros ir vairāk nekā 

divas zilbes! 

Caur sidraba birzi gāju,  

Ne lapiņas nenorāvu;  

Būtu vienu norāvusi,  

Visas birtu skanēdamas. 

4. Sakārto pareizi vārdus! Uzraksti tautasdziesmu! 

Circenim svārki vara, 

lindraciņi Blusai samta. 

dancot blusu ņēma Circenis, 

 norībēja Visa zeme. 

5. No dotajām zilbēm izveido četrus purva augu nosaukumos! 

Dzēr  - nes - ve 

le - Brūk – nes 

ce – nes – Lā 

nes – Zi – le 

Izdomā un uzraksti 5. teikumus par to, kā jāuzvedas 
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1. Noraksti tekstu. Ieraksti pareizi darbības vārdus! 

 No rīta es staigāju (staigāt) ar suni. 

1.Septiņos es ___________(ēst) brokastis 

2. Astoņos es _______________(iet) uz skolu. 

3.Skolā es _________________(mācīties) un satiekos ar saviem 

draugiem. 

4.Divos dienā es ______________(doties) uz treniņu. 

5.Četros pēcpusdienā es _________________ (pildīt) mājas 

darbus. 

6.Vakarā es ar māsu _______________(spēlēt) domino. 

 

2. Lasi pasakas pirmo daļu! 

Čūska un kurmis. 

     Senos laikos, kad  zemi  klāja  meži  un purvi, cilvēki sadomāja 

taisīt ceļu. Par palīgiem viņi  uzaicināja zvērus. Visi meža  

iemītnieki bija ar mieru, tikai kurmis un čūska negribēja palīdzēt 

cilvēkiem. „Kāpēc man vajadzīgs ceļš? Es dzīvoju zem zemes, 

”skaidroja kurmis. „Es arī varu iztikt bez ceļa. Dzīvoju mežā un 

purvā, ”visiem stāstīja čūska. Visi strādāja ,cik varēja. Nepagāja 

ilgs laiks, un liel ceļa gabals bija jau gatavs. 

 

Noraksti pirmo un otro teikumu! 

Uzzīmē zīmējumu par šīs pasakas fragmentu! 
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3. 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 

4. Lasi pasakas otro daļu! 

Noraksti pēdējos divus teikumus, vārdus dali zilbēs! 

 Kurmis ar čūsku, to redzot, palika dusmīgi. Čūska izdomāja 

ļaunu darbu. „Kas ir, kurmi,” sacīja čūska, sildīdamās saulītē, 

„parocies zem zemes un izjauc ceļu!” Kurmim tas nebija divreiz 

jāsaka. Viņš palīda zem zemes un sāka rakt. Ceļš kļuva nelīdzens. 

Tad cilvēks aprata, kas noticis. Viņi lūdza zvēriem ar ķepām 

nolīdzināt ceļu cietu, cietu, lai kurmis nespētu tam parakties 

apakšā. Kopš tā laika čūska ar kurmi dzīvo tikai vienā ceļa pusē. 

Kurmis un čūska, līdzko uzrāpjas uz ceļa, vairs nekādi netiek no  

tā nost. (Pēc latviešu tautas pasakas) 

 

5. Noraksti mīklu izraksti  patskaņus! 

Atskrēja putns, atsēdās uz koka, izlaida spārnus – viss zaļot sāka. 

 

6. Ievieto vajadzīgos burtus! 

 z    t       ž      g      r      s       n  

Snie…s,  ma…s,    bal…s,  spo…s,  tī…s,   plā…s,   vē…s 
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