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Zīmējums (24.lpp.)  

Ko Alise ar tēti smiltīs zīmēja?__________ 

Ko Alise 

piezīmēja?_____________________ 

_____________________________________ 

Izlasi to rindkopu, kurā tētis saprot, ka ir 

uzzīmēta Alise! 

Ko Alise teica tētim?____________________ 

_____________________________________ 

Kā jutās Alise, kopā ar tēti zīmējot? (pasvītro!) 

laimīga       skumja     priecīga    lepna   

pārsteigta 

Kādos brīžos tu jūties labi? 

Es jūtos labi, kad…………………. 

                     ja…………………… 

 

Uzzīmē to, ko zīmēja Alise ar tēti! 
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Konfektes (26.lpp.)  

Kā sauc 

bērnus?____________________ 

Kā viņi sadalīja 

konfektes?______________________ 

Kad trauks bija tukšs, kas bija uz galda? 

____________________________________ 

Kas Ivo sāpēja?__________________ 

Ko bērni pārēdās?_______________________ 

Pastāsti, ko nozīmē sadalīt godīgi? 

Ko tu ieteiktu Ivo un Inai! 

 

Kādi veselīgi našķi tev garšo? Pastāsti vai 

uzzīmē! 
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……………..(30.lpp.)  

Izdomā tekstam virsrakstu! 

___________________________________ 

Kādi ir Amariļļa 

zobi?___________________ 

Kad Amarillis mazgā 

zobus?_______________________________ 

Ko sarīkos zobgrauži?___________________ 

Par ko priecāsies zobgrauži? Izlasi tekstā! 

 

Kāda pieturzīme jāliek katra teikuma beigās? 

(.!?) 

Katru rītu es tīru zobus 

Cik balti mani zobiņi 

Vai zobi jātīra arī vakarā 

Uzzīmē zobgraužus! 
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Muzikālais lācis(32.lpp) 

Kāpēc tekstam ir virsraksts “Muzikālais lacis” 

Kā sauca lāci?_______________ 

Kādus mūzikas instrumentus lācis pārnesa 

mājās?________________________________ 

Kādus instrumentus Brūnis aiznesa atpakaļ uz 

veikalu?______________________________ 

 

Kāda pieturzīme liekama katra teikuma 

beigās? (.!?) 

Lācim patīk mūzika 

Viņš atnesa mājās bungas 

Kur lācis tās nopirka 

 

 

 

flauta       bungas      ģitāra 
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Svešvalodas(34.lpp)  

Pabeidz teikumus! 

Meiteni sauca_________________ 

Lellas mamma ____________bildes 

grāmatām 

Tētis bija_______________________ 

Viņš prata vismaz piecas________________ 

Ko dara kaķi?____________ 

Ko dara suņi?____________ 

Ko dara zirgi?____________ 

Peles_________ ,            putni_____________ 

 

Sakārto vārdus teikumos pareizā secībā! 

franču  Es  valodu  mācos 

____________________________________ 

uz   Mēs   vasarā   Parīzi   brauksim 

_____________________________________ 

valstī  Kurā  Parīze  atrodas? 

_____________________________________ 
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Veikalā(38.lpp)  

Kas iepērkas veikalā? 

_______________________________ 

Ko paņem Ivo?________________________ 

Māmiņa paņem________________________ 

Kas ir dzērvenēs?______________________ 

 

Kādi veselīgi ēdieni tev garšo? 

Kādus salātus tu vari pagatavot? 

 

Veido jautājuma teikumus? 

Kur…?           Kas…..?          Ko…….?    

Kāpēc……? 

 

 

Sameklē recepti veselīgiem salātiem! 
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Veikalā(38.lpp) Atbildi uz jautājumiem pēc 

teksta! 

 

Raksti burtnīcā tikai atbildes! Atbildes raksti 

pilnos teikumos! 

Kas iepērkas veikalā? 

Veikalā iepērkas ……….. 

Ko paņem Ivo? 

Ivo paņem………….. 

Māmiņa paņem…………….. 

Kas ir dzērvenēs? 

veikDzērvenēs ir…………………. 

 

Kādi veselīgi ēdieni tev garšo? Padomā! 

 

Sameklē recepti veselīgiem salātiem!  

Uzraksti sastāvdaļas! 
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Vēl mazliet jāpaciešas (40.lpp) 

Kas ietinušies?_________________________ 

Ko pārmeklē svilpja māmiņa?_____________ 

Kas ir laukā aiz meža?___________________ 

Kur lido stērstes?_______________________ 

Kur putni meklē glābiņu?_________________ 

 

Sakārto vārdus, lai veidotos teikums! 

klājas   grūti   Ziemā   putniem 

_____________________________________ 

pie   Viņi  meklē  cilvēkiem   glābiņu 

_____________________________________ 

putniem  cilvēki  palīdzēt  var  Kā  

_____________________________________ 

 

 

 

stērste          svilpis        vārna 
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Zupa (42.lpp.) 

Kas vāra zupu?_________________________ 

Ko Kamila veidoja no 

gaļas?___________________ 

Kur meitene salika 

frikadeles?________________ 

Kas notika ar frikadelēm?_________________ 

 

Izlasi to rindkopu, kurā mamma ar Kamilu 

atgriežas virtuvē. 

Kā tu mājās piedalies ēdiena gatavošanā? 

Pastāsti! 

 

Kāda var būt zupa?   

Veido vārdu savienojumus! Izdomā teikumus! 

 

auksta         veselīga       sātīga          bieza 

                          zupa 

karsta        silta             garšīga            salda 
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Zupa (42.lpp.)  

Atrodi tekstā trūkstošos vārdus un 

uzraksti teikumus! 

 

Kamila palīdz……………..vārīt zupu.  

Meitene sagriež…………… . 

Mamma tos…………….katlā. 

Gatavās frikadeles ……………noliek 

uz…………… . 

 

Kas notika ar frikadelēm? 

Kādas zupas tev garšo? Pārrunā ar vecākiem!  

Kāda var būt zupa?  

Veido vārdu savienojumus!  

Uzraksti 3 variantus! Pasvītro īpašību! 

 Piemēram – auksta zupa,  

 

auksta         veselīga       sātīga          bieza 

                          zupa 

karsta        silta             garšīga            salda 
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Snīpītis (44.lpp.) 

Kas atnesa lielu kasti? ___________________ 

Kas bija kastē?__________________ 

Kā sauc puisēnu?___________________ 

Kāds izskatās kucēns?___________________ 

_____________________________________ 

Kā nosauca kucēnu?____________________ 

 

Izdomā turpinājumu stāstiņam par Snīpīti! 

Izvēlies vienu no šiem tematiem! 

Snīpīša pirmā pastaiga ārā. 

Notikums pagalmā. 

Satikšanās ar kaķi. 

 

Aplūko attēlus, pastāsti par kucēnu izskatu! 

   

Izdomā vārdu katram kucēnam! 
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Bez elektrības (48.lpp)  

Kāds bija ārā 

laiks?______________________ 

___________________________ 

 

Kā sauca bērnus?_______________________ 

Ko dara tētis?_______________________ 

Ko dara mamma?_____________________ 

Kas pēkšņi notika?______________________ 

Ko mamma iededzināja?_________________ 

Pastāsti, kāpēc pazuda elektrība? 

Ko varam mājās darīt, ja nav elektrības? 

Atmini, kas te rakstīts? 

 

Uzspēlē spēli “Elektrība”! 
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Kur likt sniegu?(50.lpp.)  

  

Kādi tēli darbojas pasakā?________________ 

_____________________________________ 

Ko zvēriņi darīja ar sniegu?_______________ 

Vai viņi tika no sniega vaļā?______________ 

Ko teica saule?________________________ 

 

Atrodi vārdu pārus! Savieno tos! 

āpsis             lapsiņa            briedis     lācis  

    

briedēns         lācēns       āpsēns         lapsa 

Veido vārdus ar pamazinājuma un mīļuma 

nozīmi! 

Kaķis – kaķēns, kaķītis 

Pīle –  

Pele –  

Putns –  
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Vai drīz jau pavasaris? (52.lpp.) 

Pabeidz teikumus! 

Saule spožāk ienāk………...(dārzā, mājā, mežā) 

Sniegs ……………..(krīt, kūst, sasnieg) 

Vakaros un naktīs lāstekas…………….(pil, 

sasalst, kūst) 

Ziemas mežā pārāk ātri iznācis…………….. 

(zirneklis, taurenis, dundurs) 

Čiekuri pa nakti……………….(paplešas, 

saraujas, nokrīt) 

   

 

Ar kuriem vārdiem var raksturot sniegu? 

auksts      balts   netīrs    ciets    sekls    tīrs 

dziļš    mīksts    melns    salds    skābs   karsts 
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*** (60.lpp.)  

Papildini teikumus! 

Pavasara saule sasildīja_____________. 

No ___________miega pamodās mušas. 

Beidzot iestājies_____________. Muša vēl 

jutās diezgan _____________. Muša 

_____________ pietupās.  ___________spēki 

atgriezās. 

Par ko stāstīts šajā stāstā? 

Izdomā tekstam virsrakstu? 

 

Izlasi kukaiņu nosaukumus! 

muša   mārīte   ods    taurenis    spāre    skudra       

sienāzis    kamene 
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Sarkangalvīte un Sniegbaltīte (64.lpp.) 

Atbildi uz jautājumiem par 

tekstu! 

 

Kādu pasaku gribēja spēlēt Ina?____________ 

Ko brālis gribēja?_______________________ 

Kas viņš gribēja būt?____________________ 

Ko uzvilka Ina?_______________________ 

Ko Ivo paņēma?________________________ 

Kādu pasaku viņi spēlēja?________________ 

 

Izdomā savu pasaku! Kas būs galvenais varonis? 

Kurš no šiem priekšmetiem varētu noderēt tavas 

pasakas varonim?             Pastāsti savu pasaku! 
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Bilžu grāmata (68.lpp) 

 

Pabeidz teikumus! 

Izveidosim bilžu_____________! 

Tēt, par ko būs________ _________? 

Ina sacer___________. 

Ivo __________ attēlus. 

Tētis izgatavo_______ un _______ _______. 

 

Izvēlies vienu attēlu variantu un veido teikumus pēc 

attēliem! 

1.                                             2. 
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           Putnu būrītis (74.lpp.) 

Atbildi uz jautājumiem par tekstu! 

Kas darina putnu 

būrīti?________________________ 

Kas laižas garām?_______________________ 

Kas putniņiem ir knābjos?________________ 

Ko putni darīs?_________________________ 

Par ko Ivo un tētis ir lepni?_______________ 

_____________________________________ 

 

Uzraksti, ko tu vari  

 saredzēt,   sadzirdēt,    saost,       sajust,   sagaršot! 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Izdomā 2 teikumus par pavasari! 

_________________________________________

_________________________________________ 
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Kaķēni (76.lpp.) 

 

Pabeidz teikumus…! 

Kaķenītei piedzima_____________. 

Bērni saskaita ________ mazuļus. 

Kāpēc tiem ir ciet__________? 

Pēc divām nedēļām_________ ___________. 

Vai drīkstu kādu __________ rokā? 

Kaķene šņāc un __________ ___________. 

Kaķene vienmēr ___________ savus bērnus. 

 

Cik vārdu KAĶIS vari izlasīt šajā laukumā? 

K A Ķ I S B B B B S I Ķ A K 

A B B B I B K A Ķ I S B B A 

Ķ B B Ķ B B S I Ķ A K B K Ķ 

I K A Ķ I S S K A Ķ I S I I 

S I Ķ A K B B B I K A Ķ I S 

 

Pastāsti, ko dara kaķēni! 
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Ola (78.lpp.) 

Atbildi uz jautājumiem par tekstu! 

Kas ieripoja zālē?___________ 

Ko jautāja pele olai? 

_____________________________ 

Ko pele rādīja olai?_____________ 

Kur ola ripoja?______________________ 

Vistu kūtī bija daudz ___________. 

Kam blakus ola atradās?______________ 

Kur vista ieripināja olu?________________ 

 

Izdomā stāstu par mazo, pūkaino cālēnu! Izvēlies 

vienu no šiem tematiem! 

Cālēns un peļķe.                     Cālēna jaunie draugi.  

Cālēna tikšanās ar Annu. 

 

 

Veido teikumus pēc attēliem! 
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Visur ligzdas! (82.lpp.) 

 

Atbildi uz jautājumiem! 

Kāpēc stāstam tāds virsraksts? 

Kuri putni ir minēti tekstā? 

________   ________    

_________ _________     _________ 

   
žubīte         kovārnis    ceplītis  čurkste  pūce 

Tekstā atrodi, kur katrs no šiem putniem būvē 

ligzdu! 

Kurš putns ligzdu nebūvē?___________ 

 

Liec svītriņu vietās trūkstošos burtus putnu 

nosaukumos! 

Dz__nis,  v__rna,  zīl__te,  ciel__va,  cīr__lis. 

 

Patskaņi a, ā, e, ē, i, ī, u, ū, o 

 
Nosauc vārdus, kas sākas ar īsiem patskaņiem! 
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Vizbuļi ( 88.lpp.) 

 
Turpini iesāktos teikumus pēc teksta! 

 

Autobuss apstājās _____________. 

Cik skaistas _______________! 

Tie ir baltie ______________! 

Elīna skaidro, -noplūkti tie ______ ________. 

Pie skolas viņi kāpj ________ no __________. 

Kamila, tu aizmirsi  ________ _________! 

Ko Kamilla bēdīgi noteica?_______________ 

 

Lasi vārdus, paspilgtinot izcelto vārdu daļu! 

Autobuss, ziedi, skola, steidz, skaidrs 

Kā sauc izceltās skaņas vārdos?  

Nosauc divskaņus!   ai, au, ie, ei, ui, iu, o 

Pastāsti par attēliem!  Atrodi vārdos divskaņus! 

 

vizbulītes   sniegpulkstenītes  zeltstarītes  maijpuķītes 
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Uz talku! (92.lpp.) 

Turpini iesāktos teikumus pēc teksta! 

 

Lūdzu, visiem_________! 

Šodien kopā ar ___________ iesim ________. 

Sakopsim _________ un __________! 

Kas gan gravā nometis ________ un 

________ __________? 

Ierīkosim atpūtas __________. 

Varbūt kāds gribēs arī __________?  

 

Nosauc šos priekšmetus! 

 

Kur noder šie priekšmeti? 

Uzraksti šo priekšmetu nosaukumus!____________ 

_________________________________________ 

Pasvītro vārdos patskaņus ar sarkanu krāsu, 

apvelc divskaņus! Kā sauc nepasvītrotos burtus? 
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Pārsteigums rabarberos (94.lpp.) 

 
Atbildi uz jautājumiem par 

tekstu! 

 

 

Kā sauca meiteni? ______________ 

Ko mamma teica Marijai?________________ 

_____________________________________ 

Ko Marija atrada rabarberos?______________ 

_____________________________________ 

Ko nolēma ģimene?_____________________ 

 
Kuri vārdi raksturo rabarberus?                       

Lieli, sulīgi, resni, gari, skābeni, strupi, zaļi. 

Izlasi vārdus, kuros ir līdzskanis s! 

Iekrāso vārdos līdzskaņus zilā krāsā. Kuros no 

šiem vārdiem ir vismazāk līdzskaņu? 

 

Noraksti 1 teikumu! Pasvītro divskaņus ar sarkanu 

krāsu, līdzskaņus ar zilu krāsu! 

Baltā cielava. Baltā cielava ir neliels putns. 

Tā veikli skraida pa zemi. Putniņš ligzdo 

dažādās vietās. 

_________________________________ 

________________________________________ 



/Darba lapas latviešu valodā- lasīšanā 3.kl./                       Sagatavoja: L.Beļaka-Bernāne/ 2022. 

Kā rūķēns pie vārda tika (100.lpp.) 

 
Atbildi uz jautājumiem par tekstu! 

 

Kā sauca rūķēnus? 

_____________________________ 

Kas izlēca no sūnām?____________ 

Uzraksti to teikumu, kurā māmiņa 

skaidro, kas ir ģimene. 

_____________________________________

_____________________________________ 

Ko mazais rūķis jautāja?__________________ 

_____________________________________ 

Kāds vārds bija rūķēnam?________________ 

Kādu vārdu tu liktu mazajam rūķēnam? 

 

Aplūko attēlus! Pastāsti par rūķiem! 

Vārds       izskats       ar ko nodarbojas 
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Saule un vējš (104.lpp.) 

 

Pabeidz iesāktos teikumus pēc teksta! 

Reiz satikās_________________ 

___________________________ 

Beidzot abi norunāja: kurš 

liks_____________ novilkt ________, tas 

būs___________.  

Tā sāka sildīt gājēju ar _________ _________. 

Pēc brīža gājējs noslaucīja ____________. 

Vējš ir bargs, ___  ___________. Citādi ir ar 

________. Tā saule ___________ vēju. 

 

Saki pretējās nozīmes vārdus! 

Vējš 

silts- vēss 

Laiks 

auksts-  

Diena 

saulaina- 

 

Izveido teikumus pareizi! 

saule, karsēja, stipri, vakar.___________________ 

vējš, šodien, stiprs, cik!______________________ 

būs, vai, lietus, rīt?__________________________ 


