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Viduskurzemes pamatskola-attīstības centrs 

 

Darba lapas latviešu valodai-lasīšanai 

3.klasei 1.daļa 

 

• darbs ar tekstu 

• atbildes uz jautājumiem par tekstu 

• papildus uzdevumi 
 

Uzdevumi veidoti pēc Ilze Jarāte, Iveta Mantromoviča 

“Latviešu valoda 3.klasei”S (grāmata paredzēta skolēniem ar 

speciālām vajadzībām) Apgāds Zvaigzne ABC, 2009 

 

 

Darba lapas atbilst grāmatas saturam.  Izmantojama  lasīšanas grāmata un 

attiecīgi stāstiņam darba lapa.  

 

Sagatavoja: Laura Jēkabsone 

Pelči, 2022. 



/Darba lapas latviešu valoda 3.klasei.1.daļa/                 Sagatavoja: Laura Jēkabsone/2022 

Tedis audzē dārzeņus(54.lpp.) 

Meklē atbildes tekstā. 

Lācis ………….ir nolēmis audzēt dārzeņus. Viņš 

uzliek ……………, uzvelk darba ……………. 

un……………. .Tedis ar lāpstu uzrok ……………… 

Lācis rūpīgi iekaisa zemē……………. . Tedis ir 

labi………………… . 

 

Kādus dārzeņus tu vari nosaukt? 

Uzraksti! 

………………,  ……………..,  

……………, …………. 

,…………….,  ………………. , …………, 

…………….. , ………………., …………….. 

Kādi dārzeņi aug skolas dārzā? 

Kas šie par dārzeņiem?    Līsopi,   ļāki,   ņirzi,   tebie,  

kāburns 



/Darba lapas latviešu valoda 3.klasei.1.daļa/                 Sagatavoja: Laura Jēkabsone/2022 

Pastaiga tirgū(56.lpp.) 

Turpini dzejoļa pantiņā izlaistās rindiņas! 

Tirgus placī neaug koki, 

Tikai gari sīpolloki. 

Baklažāni tā kā šķīvji, 

___________________________________ 

                          Tirgus placī rūme maza 

                          ____________________________ 

         Tirgus placī siers un nēģi 

                          Atsperes un logu slēģi. 

 

Kādas gardas lietas var nopirkt tirgū? 

 

 

No maza kukaiņa gards ēdiens, kas tas ir? 

M__D__S 

Sarkana gotiņa, skābs pieniņš!  DZ__R__E__E 
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Zābaki pazuduši(58.lpp.) 

Pabeidz iesākos teikumus pēc teksta! 

No rīta Tedim nav viena …………. . 

Un …………..arī nav.  

Nu tad atkal tie …………… aizvilkuši!- 

dusmīgi nosaka vecmāmiņa.  

………….,  …………! Nevar aiztikt zābakus un 

 zeķes! Tedis ir……………… .  

 

Izkrāso abus suņukus! 

 

  

 

Cik šeit ir zeķu pāru? _____ 
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Sapnis(60.lpp.) 

Atbildi uz jautājumiem! 

Ko Rūta lasa?___________ 

Kas drīz meitenei sāk nākt?______________ 

Kas meitenei rādās?________________ 

Kur sapnī Rūta nokļūst?_____________ ________ 

Ko meitenīte satiek pirmo?_____________ 

Kas aizsteidzas garām?__________ ____________ 

 

Kādus pasaku tēlus meitenīte vēl varētu satikt? 
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Miegamice Brencis(64.lpp.) 

Papildini tekstu! 

 

Gultasvietas _______________ir dažādas.  

Viena uz _________________, īpaši, kad  

beigušās pārraides. Tomēr vismīļākā gultasvieta  

Brencim ir _______________ plauktā. Tuvojoties  

___________,Brencis atrada sev 

  jaunu_____________.  Brencis metās no  

_____________ārā. No tā laika viņš uz  

______________ vairs __________________. 

 

Kā sauca runci? 

Kur runcim patika gulēt? 

Kāda nelaime gadījās Brencim? 

 

Pabeidz teikumus! 

Kaķis nerunā bet _________________ 

Kaķim garšo________________. 

Kaķa mazulis ir___________________. 
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Sarkanā pasaka(66.lpp.) 

Liesmiņa. 

________________.Ugunsmeitiņa. 

Cik paklausīga, cik____________. 

Sēž lākturī, stikla _________________. 

Gaida, kad __________________  

izlaidīs. Gundariņš zina, ka Guntiņa 

________________.Bet kā lai  

draudzējas ar tik _______________, tik 

________________? 

 

Vai zini, kas ir Guntiņa? 

Kādēļ Gundariņš bija tik piesardzīgs? 

Kādi ir uguns 

drošības 

noteikumi? 
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Pūks grib būt tīrs.(68.lpp.) 

Pabeidz teikumus! 

Kādu rītu __________ ____________ sāka 

dungot paša sacerēto rūcamdziesmiņu. 

Vai lai ______________ netīrs staigā? 

Nožēlojams _____________ vaigā? 

Nē, tas ___________ņem uz ____________, 

                  Negrib uzaudzēt sev_________________. 

Pēc brīža Pūks jau devās uz _______________. 

Viņš apsēdās uz ______________un sāka mazgāties. 

 

Kas smaržoja tik jauki?_________________ 

Kas ieburkšķējās Pūkam?________________ 

Kur Pūks devās_________________ ______________. 
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Tuntulīša dažādu preču tirgotava(73.lpp.) 

 

Atbildi uz jautājumiem! 

Kā sauca ciemu?________________ 

Kādā krāsā bija mājiņa?____________ 

Kādas Tuntulītim bija bikses? 

_________________ 

Ko tur varēja nopirkt?_____________ 

_____________,______________,___________ 

Ko garšīgu Tuntulītis vēl pārdeva?  

_________________,__________________,  

______________,____________________ 
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Peles klasē(74.lpp.) 

Atbildi uz jautājumiem! 

Kā sauc skolotāju stāstiņā?____________ 

__________________ _______________. 

Kurā dienā skolotāja ieradās 

klasē?__________________ 

Kādi bērni ieradās uz 

stundu?___________________ 

Kas no rakstāmgalda 

atskanēja?__________________ 

Kas izspruka no tvilktnes?________________ 

Ko skolotāja bija aizmirsusi atvilktnē?_______________ 

 

Svītriņu vietā raksti atbilstošā vārda burtus! 

Ja meitenes mati sasieti divās astītēs, 

tad tās mēdz saukt par _ _ _ _ _ _ _ _. 

Mājas peļu lielākais gardums ir 

 _ _ _ _ _. 

Peles dzīvo _ _ _ _. 
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Mārtiņi 

No Miķeļiem līdz Mārtiņiem 

ir 

     

2 1 3 4 5 

un 

      

7 8 3 9 10 5 

Laiks. 

Garajos un tumšajos  

       

12 9 3 9 13 15 14 

var 

       

13 11 14 11 6 16 10 

krustvārdu un burtu  

      

2 1 3 4 9 14 

 

Šifra atslēgas 

ī m k l u n ķ e a t i v r s o ā 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

Pabeidz teikumus! 

Mārtiņdiena ir ______________________ 

Pēc Mārtiņiem sākas __________________________________ 

Mārtiņdienā vārda diena ir ____________________________ 

Atmini mīklas! Kaula deguns, gaļas bārda._________________ 
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Pēters Brūveris        Kur? (84.lpp) 

Darbs ar tekstu! Turpini dzejoli! 

Kur koki aug _______________? 

Kur ____________visbaltākie? 

Kur __________dzied visskaļāk? 

Kur zāle zeļ____________? 

                   Kur ___________visdzidrākie? 

                   Kur kovārņi________________? 

                   Kur ________ņaud vismīļāk? 

                   Kur ________peld ___________? 

____________ 

 

Pastāsti, kur ir 

tava dzimtene! 

 

Kas tev patīk 

savā dzimtenē? 
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Rīgas gaiļi (82.lpp) 

Darbs ar tekstu! Turpini dzejoli! 

Rīgas torņi________ torņi, 

uz tiem __________ gaiļi_____, 

vara gaiļi diži, plati 

                     gaiļiem sekstēs _________vējš. 

Vienmēr nomodā par _________, 

___________modri sargā to- 

dienā ________spārnus zeltī 

naktī _________sudrabo. 
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Vējš no loga (80lpp._) 

Pabeidz teikumus! 

Skolotāja ________ ________ 

stāsta bērniem. – Raugiet, lai visi 

__________būtu tādi _________. 

Anna grib _______________tieši 

tā, ka saka ___________. Anna solā visādi  

___________, pagriež ____________, bet 

burti nav vienādi. -No loga nāk ___________, 

-meitene čukst. – Nē, Annel, pašai jāsēž 

_________, tikai _________jāvelk_________. 

 

Uzraksti vairākas reizes ļoti glīti savu vārdu, uzvārdu! 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

Pārvelc burtus! 
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Kāpēc upes ir līkumainas?(88lpp.) 

Pabeidz teikumus! 

Putni un zvēri izrakuši___________ 

Bet nu vajadzēja rakt arī _________, 

mazākas_________. Labi, Dievs bijis _____ 

___________.Kurmis, lai ātrāk__________ 

padarītu, dzinis tik pa ________ _________ 

alas, kurās iegājis__________ un izskalojis 

tās ____________. 

 

Ko paveica putni un zvēri? 

Kāpēc kurmim upes sanāca līkumainas? 

 

 

Uzraksti upju nosaukumus no 

kartes! 

_____________ ___________ 

_____________ ___________ 

______________ 
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Pavāra palīgs (90lpp) 

Pabeidz teikumus! 

Kā būtu, ja ____ izceptu _______? 

Guntra izvēlas_____________ un 

______________ to lasa: 

Viņam zobos ir paciņa____________. 

Es tevi ieceļu par ___________ __________. 

Vai tu man atnesīsi arī______________? 

 

Atbildi uz jautājumiem! 

 

Kādi produkti tika nosaukti? __________ 

_________ _________ 

___________ ___________. 

Kā sauc meiteni?__________ 

Kā sauc suni?_________ 
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Minka (98lpp) 

Atbildi uz jautājumiem! 

Kā sauc meiteni?___________ 

Kur dzīvo Renāte?__________ 

Kas ir Renātes mīlulis?______________ 

Kurā ielā māte Minku atrada?_____________ 

Cik dienas Minka bija pazudis?__________ 

Kāds Minka pārradās mājās?_____________ 

_____________________________________ 

Ar ko, tavuprāt, meitene Minku iepriecinās? 

_____________________________________  
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Cepumi (100.lpp.) 

Šodien _________ ir pilns enerģijas. 

Ko tu tur ___ _________gaisā dari? 

Tas nu gan nav ___________, 

nodomā Didzis. Viņš dodas uz 

____________. Tur uz galda stāv 

__________ ar___________. Pietiek tikai 

mazliet __________ galdautu..  Trauks 

__________ zēnam uz __________, un 

galdauts ___________. Galvenais, ka man ir 

____________! 

 

Kā sauca zēnu?_________ 

Kas stāvēja uz galda?________ __ _________ 
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Laika zobs (102lpp.) 

Atbildi uz jautājumiem? 

Kā sauc meiteni?_________ 

Ko viņa cēla?_______________ 

Kas gāja garām?______________ 

Ko Ilze atrada kupenā?____________ 

Par kādiem vārdiem Ilze brīnījās?_________ 

_________. 
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Odi un zirgs.(104.lpp) 

Odi satiek_________, kas iet pie 

________ un prasa. Kur tad tu 

__________ iesi?  Es viņu ___________ 

un ____________. Vai tad tu viens 

_________ gribi__________uzvarēt? 

Mēs reiz pieci_________ saķērāmies 

ap _________un tad knapi gar_______ 

__________.Pie tam viņš ________ no 

mums __________! 

 

Vai vilks apēda zirgu?_______ 
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Pēc I. Ziedoņa  Baltā pasaka (110.lpp.) 

Ieraksti trūkstošos vārdus no teksta! 

Vakar uzkrita__________. Nu 

viss ir tik_________. Altā vistiņa 

____________ baltu _______un 

pazaudēja __________.Baltajai 

___________piedzima _________ 

vāverēni, ielēca baltajos _________ 

zaros. Vāvere tos nevar__________. 

Dūmi no _____________ kūp balti. Nosūtu šo 

zīmīti jums ar ________ pēlēnu. 

 

Uzzīmē savu balto pasaku, izstāsti to 

pārējiem! 
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Sala derības ar zaķi(112.lpp) 

Ieraksti trūkstošos vārdus no teksta! 

Sals teica, ka varot ________ _________ 

Sals ierosināja zaķim _____________. 

Sals sāka ___________. Bet zaķis 

vārtījās ____ _________ un sauca :-

Kungam_________ kungam_________. 

Bija tik _________, ka no aukstuma vai 

_______ sprāga ________. No tā laika zaķis 

ziemā __________, bet acis ____ _______ 

izspiedušās viņam 

_____________uz 

visiem __________. 
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Vēstule Ziemassvētku vecītim(114.lpp.) 

Ieraksti trūkstošos vārdus no teksta! 

Redzu, tā ir vēstule no _______ 

________, saka Ziemassvētku 

_________, paņemdams kādu 

_____________. Viņa lūdz ____________, 

kas staigā un _________. Tā, tā, tā! Lija ir 

bijusi ____________un______________.     

Nākamā vēstule ir __________metrus_______ 

To rakstījis _________. Ko nu, vai jādāvina 

___________? 

Kur dzīvo Ziemassvētku vecītis?___________ 

Kas ir viņa palīgi?____________ 
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Pūka kalendārs 2023.gadam 

1.Janvāris 7. 

 

2. 8. 

3. 9. 

4. 10. 

5. 11. 

6. 12. 
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