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Humānās pedagoģijas skolotājs Š. Amonašvili teicis: “Cilvēkam ir acis, kas 

vērstas uz savas dvēseles, sava es izpratni. Lasīšana cilvēka dzīvē ir svarīgākais 

augšupejas, pašpilnveidošanās, pašizglītošanās veids”. 

Lasītprasmes apguve ir viens no skolēnu izglītošanas un attīstīšanas 

svarīgākajiem priekšnoteikumiem. Ar tās palīdzību skolēni atklāj jaunas zināšanas, 

tiek attīstīta domāšana, iztēle un radošums. Lasītprasmes pilnveide un tekstpratība 

ļauj skolēnam iedziļināties un uztvert lasīto, to kritiski vērtēt. 

Veicot lasītprasmes pārbaudes testus, skolēni attīsta savas intelektuālās 

spējas: mācās analizēt, sintezēt, salīdzināt, vispārināt, konkretizēt, sistematizēt un 

izteikt savu attieksmi par lasīto tekstu. Pedagogu veidotie uzdevumi mudina 

skolēnus atkārtoti lasīt tekstu, lai to apzinātāk uztvertu. Lasītā teksta izpratne tiek 

novērtēta pēc pareizi veiktajiem uzdevumiem. 

Šajā metodiskajā materiālā apkopoti Kokneses pamatskolas –attīstības 

centra latviešu valodas un literatūras pedagogu veidotie lasītprasmes testi. Tajos 

iekļauti daudzveidīgi teksti – pasakas, literārie darbi un to fragmenti, kas 

papildināti ar dažādiem uzdevumiem, skolēniem nodrošinot individuāli diferencētu 

pieeju.  

 

 

Testus veidoja Kokneses pamatskolas – attīstības centra  

latviešu valodas un literatūras pedagogi: 

A. Kārkliņa 

     J.   Rotkāja 

    A. Vingrovska 

 

 

Testus apkopoja Valodas un kultūras izpratnes un  

                 pašizpausmes mākslas mācību jomas MK vadītāja J.Rotkāja 
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Izlasi tekstu!  

BALTAIS KLUSUMS 

 

 

Vētra apklususi. Mežā iestājies klusums. Nekust ne skujiņa. Tikai pa vecās 

egles zariem tekā dzenītis. Zem koku mizas viņš meklē kukaiņu  oliņas. 

Arī vāverīte  jau pamodusies. Viņa uzlec egles galotnē. Tur ir čiekuri. Tad 

lieliem lēcieniem viņa dodas tālāk. Zem ozola no sniega var izkasīt zīles. Zem 

sniega sūnās vāverītei paslēpti arī rieksti.  

 

1. Atbildes uz jautājumiem sameklē stāstiņā! 

 

Kas iestājies mežā?___________________________________________   

 

Ko dara dzenītis? ____________________________________________   

  

Ko ziemā ēd vāverīte? ________________________________________  

 

 

Izkrāso zīmējumu!  
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Pēc M. Stārastes 

Izlasi tekstu!  

LĀCĪTIS RŪCĪTIS 

Lācītis Rūcītis visu dienu strādā. No rīta viņš cep cepumus.  

Pēc tam cērt malku. Vēlāk cilā medus mucas. 

Klāt jau dienas vidus. Jāēd pusdienas.  

Rūcītis izēd medus mucu un rūc. Lācēns ir apmierināts.  

Medus ir salds. Tomēr saldāks par medu ir miegs.  

 

Lasi! Apvelc ar aplīti pareizo atbildi!  

1. Kā sauca lācīti?  

A. Miks 

B. Rūcītis 

C. Rūdis 

 

2. Kas saldāks par medu?  

A. Miegs 

B. Cepums 

C. Torte 

 

3. Izkrāso lāci brūnā krāsā!  
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Izlasi tekstu!  

KAMANIŅĀS 

Dace kamaniņās brauca no kalna. Kāja aizķērās kupenā, un Dace ievēlās 

dziļajā sniegā. Sniegs sabira aiz apkakles un sāka pie kakla kust.  Dace par to 

tikai skaļi smējās.  

 

1. Kas kamaniņās brauca no kalna?  

 

 ILZE  ZANE  DACE 

  

2. Kas aizķērās kupenā? 

 

 ROKA  KĀJA  GALVA 

 

3. Kur ievēlas Dace? 

 

 AIZĀ  DZIĻAJĀ SNIEGĀ  GRĀVĪ 

 

4. Kur sabira sniegs? 

 

 AIZ APKAKLES  AIZ PIEDURKNES  AIZ CEPURES 

 

5. Ko Dace darīja, kad sniegs bija aizbiris aiz apkakles? 

 

 SKAĻI RAUDĀJA  SKAĻI  SMĒJĀS  SKAĻI DZIEDĀJA 

 

 

6. Izkrāso attēlu!  
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Izlasi tekstu!  

LĀČU PASAKA 

Lāču mātei katru pavasari dzima lācēni. Šopavasar piedzima trīs: Ogu 

lāci, Mušu lācis, un Medus lācis.  

Ogu lācis bija vismīļākais. Viņš bija vismierīgākais, vispaklausīgākais 

bērns pasaulē. Viņš tikai sēdēja un ēda ogas. Lācis nekur nelēca un neskrēja.  

Mušu lācis dzinās pēc mušām. Viņš tām skrēja pakaļ cauru dienu. Viņš rēja uz 

mušām, lēca gaisā, krita atpakaļ. Lācis pazina mušu pēdas, zināja mušu 

dziesmas, saoda mušu smakas. 

Medus lācis bija salds un kārs. Cukura tam nekad nepietika. Kafijas 

krūzītē viņš cukuru bēra tikmēr, kamēr tā bija pilna ar cukuru. Vakarā, kad visi 

beidza dzert tēju, viņš izmanījās ielīst cukura traukā. No rīta bija tik resns, ka 

ārā netika. Nācās sasist cukurtrauku.  

 

Domā un raksti atbildes!  

1.Cik lācēnu bija lācenei? 

_____________________________________________________________ 

2. Kāpēc mātei vislabāk patika Ogu lācis? 

______________________________________________________________ 

3. Ko vislabāk patika darīt Mušu lācim? 

______________________________________________________________ 

4. Kādu joku izstrādāja Medus lācis? 

______________________________________________________________ 
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Izlasi tekstu!  

 

Pēc.Dz. Rinkules- Zemzares 

MAZAIS ŅAUVA 

Viņš bija  pavisam mazs runcītis ar gaišu smilšu krāsas kažociņu. 

Melnām austiņām, melnu astes galiņu, melnu purniņu un melnām ķepinņām. 

Bet acis runcītim bija zilas kā vizbulītes.  

Vārdu sakot, viņš bija skaists kaķēns. Runcītis bieži žēli pīkstēja un 

sacīja „ņau, ņau”. Un tāpēc viņu iesauca par Ņauvu.  

 

Lasi! Atzīmē pareizo atbildi! 

 Jā Nē 

1. Kaķītis bija mazs   

2. Viņam bija balts kažociņš   

3. Viņam bija brūnas austiņas   

4. Astes galiņš bija melns   

5. Purniņš un ķepiņas bija melnas   

6. Acis bija zilas kā vizbulītes   

7. Runcīti sauca par Minku   

 

Izkrāso!   
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Izlasi tekstu!  

EGLE 

Mežmalā auga liela egle. Eglei ir biezi, kupli zari. Zaļajos zaros karājas 

brūni čiekuri. Egles stumbrā ir liels dobums. Tajā dzīvo maza vāverīte. 

Vāverītei garšo lazdu rieksti.  

 

Lasi! Atzīmē pareizo atbildi!  

JAUTĀJUMS JĀ NĒ 

Mežmalā aug maza egle   

Eglei bija biezi zari   

Zaros nebija neviena čiekura   

Egles stumbrā bija liels dobums   

Dobumā dzīvoja maza zīlīte   

Vāverei negaršo rieksti.    

 

Izkrāso!  
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Izlasi pasaku!  

Latviešu tautas pasaka 

 

LAPSA SLUDINA DRAUDZĪBU 

Viendien gailis ar vistām uzlaidās kokā gulēt. Lapsa, to pamanījusi, tūliņ 

bija klāt un uzsāka draudzīgu valodu: 

- Gailīt, vai tu prieka vēsti jau esi dzirdējis? Kopš šodienas  visiem 

zvēriem un putniem būšot draudzīgi jādzīvo kopā. Laidies vien droši ar 

vistām zemē, es jums pāri nedarīšu. 

- Cik tev salda valoda, lapsiņ! – gailis sacīja. Tad pastiepa kaklu uz 

priekšu un sāka lūkoties tālumā.  

Lapsa,  skatīdamās gaiļa izdarībās, vaicāja: 

- Gailīt, ko tu redzi? 

- Es redzu trīs lielus suņus skrienam uz šo pusi, - gailītis atbildēja.  

- Tie nes mums to pašu prieka vēsti. 

- Lai jupis šos parauj! – lapsa iesaucās un iebēga krūmos.  

 

1. Lasi uzmanīgi un atzīmē pareizo atbildi!               

     Jā         Nē 

1. Gailis ar vistām kokā gulēja.    

2. „Cik tev salda valoda, lapsiņ!” teica vistiņas.   

3. „Es redzu piecus lielus suņus skrienam uz šo 

pusi,” atbildēja gailis.  

  

4. Pasakas nosaukums ir „Lapsa-viltniece”.   

  

2. Ja sadalīsi burtu virkni vārdos, izlasīsi ticējumu!  

JA|GAILISSTĀVAUGSTĀVIETĀUNDZIED,BŪSJAUKSLAIKS. 
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Izlasi tekstu!  

 

RŪĶU SKOLA 
 

Mūsu mežā ir Rūķu skola. Tā ir īsta skola. Rūķi lasa grāmatas, rēķina 

matemātikas uzdevumus. Rūķi saskaita un atņem čiekurus, dala riekstus. 

Rūķiem patīk zīmēšanas stunda. Tad visi zīmē un krāso. Starpbrīdī visi skrien 

un lec. Nu gluži kā mūsu skolā. 

 

1. uzdevums.  

Apgalvojums Pareizi Nepareizi 

Rūķi lasa grāmatas.   

Rūķi saskaita, atņem un dala.   

Rūķi zīmē un krāso.   

Rūķi ritmikas stundās meklē sēnes.   

Starpbrīdī visi skrien un lec.   

 

2. uzdevums.  Atmini mīklu!  

 

Mazs vīriņš ar garu bārdu. Tas ir ________________________ .  

 

Izkrāso!     
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Izlasi tekstu!  

 (Pēc latviešu tautas pasakas.)  

DIVAS VĀVERES 

  Biezā meža koku dobumos reiz dzīvoja divas  

vāveres. Abas glītas, pūkainas un veiklas.  

Tikai raksturs katrai savādāks. Vāvere Pūciņa katru 

dienu čakli strādāja: vāca riekstus, sēnes, ozolzīles un 

to visu noglabāja koka dobumā – savā mājiņā.  Vāvere 

Jautrīte bija pavisam bezrūpīga. Viņa lēkāja no zara uz 

zaru un baidīja putniņus ligzdās. Reizēm viņa tupēja 

koku zaros un svilpoja, ka viss mežs skanēja. Kad sagribējās ēst – sameklēja 

kādu riekstu, čiekuru, saknīti vai ozolzīli. Vasarā jau ēdamo var atrast visur! 

Kad vēders pilns – var atkal lēkāt pa koku zariem. Tā vāvere Jautrīte pavadīja 

visu vasaru. Tikmēr čaklā un strādīgā Pūciņa koka dobumā sakrāja dažādu 

ēdamo garajai ziemai. Savu mājiņu viņa izklāja ar sūnām, sausām lapām, lai 

ziemā būtu silti un mīksti gulēt.  Tā aizskrēja vasara: vienai vāverei strādājot, 

bet otrai – rotaļājoties. Pagāja rudens: ne vairs vienas lapiņas, ne sēņu, ne 

riekstu. Tikai sals un vējš, kas dzenā sniegu.  Pūciņai savā dobumā bija silti un 

labi, arī ēdamā netrūkst. Ak, vai! Viņas slinkajai biedrenei klājās pavisam 

grūti. Aukstumā un badā Jautrīte atcerējās savu kaimiņieni un nolēma doties 

pie Pūciņas lūgt palīdzību.  Paskatījusies uz nelaimīgo, vājo, no saltuma 

pusdzīvo kaimiņieni, Pūciņa tūdaļ visu saprata. Viņa aicināja Jautrīti ienākt. – 

Sēdies pie galda, esi atnākusi pusdienu reizē! Ņem par labu, kas nu ir... Tā 

Pūciņa izglāba Jautrīti.    
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1. Izlasi apgalvojumus!  Aizpildi tabulu!  

 N. 

p.k. 

Apgalvojums Jā Nē 

1. Mežā dzīvoja trīs vāveres.   

2. Abas vāveres visu dienu čakli strādāja.      

3. Vasarā vāverēm ir viegli atrast ēdamo.      

4. Pūciņa to vien darīja, kā lēkāja no zara uz zaru.      

5. Jautrīte dzīvo savā siltajā dobumā un nezina                           

nekādu bēdu. 

  

6. Vāverīte Pūciņa palīdzēja savai kaimiņienei.   
 

2. Ieraksti vāveres vārdu!  

Vāvere _________________  katru dienu čakli strādāja.   

Vāvere _________________  bija pavisam bezrūpīga. Viņa lēkāja no zara uz 

zaru un baidīja putniņus ligzdās.  
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Izlasi tekstu!  

Pēc Ulda Plotnieka 

 

TAURIŅU NOSLĒPUMS 

Pavasara saulītē spārnus vēcina dzeltens tauriņš.  

Palido, palido, nosēstas un atpūšas. Kādā dienā viņam pievienojas citi.  

Ziemā tauriņi nav redzami, tāpēc pajautāju: 

-Vai jūs no dienvidiem atlidojāt? 

-Nē,- dzeltenais tauriņš nolaižas man uz pleca. 

- Mēs, dzeltenie citronu tauriņi, un kaimiņi, nātru raibeņi uz dienvidiem 

nelidojam. Mums ir savs noslēpums. 

- Kāds? – lūdzoši nopētu tauriņu.  

- Pilsētās rudenī nolienam bēniņos, bet uz laukiem – šķūņos. 

Tur pārziemojam un ar pirmajiem saules stariem pamostamies.  

Lūk, tāds mūsu noslēpums!  

 

1. Lasi! Atzīmē pareizo! 

APGALVOJUMS JĀ NĒ 

Rudenī spārnus vēcina dzeltens tauriņš.   

Ziemā  tauriņi nav  redzami.   

Ziemā tauriņi aizlido uz siltajām zemēm.   

Tie rudenī noslēpjas bēniņos un šķūņos.   

Tauriņi mostas reizē  ar saules stariem.   

 

 

2.   No dotajiem vārdiem izveido teikumu! Uzraksti to!  

saulītē  spārnus  Pavasara  vēcina  dzeltens  tauriņš. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Izlasi tekstu!  

Pēc J. Baltvilka 

MINCE 

Kaķēni prasīja ēst. Ar mātes pienu viņiem vairs nepietika. To, ko 

saimniece virtuvē ielika bļodiņā, Mince varēja ieēst pati, bet bērniem tas 

nederēja. Viņiem vajadzēja gaļu- īstu, svaigu medījumu.  

Mince bija medīga kaķe. Rīta pusē viņa bērniem bija uznesusi peli no pagraba 

priekšas un jāņogu krūmā noķertu zvirbulēnu, bet vajadzēja vēl. Noraususies 

no bēniņiem, viņa devās uz sakņu dārzu.  

Mince starp dobēm gāja nesteidzīgi. Ik pa brīdim apstājās, ošņāja gaisu, 

klausījās. Taču vienīgā dzīvā radība , ko viņa dārzā manīja bija krupis. Tam 

viņa apgāja apkārt ar līkumu un nonāca dīķmalā.  

Ar plunkšķi  ūdenī ielēca varde. Tādām lēkātājām kaķe nemēdza 

pievērst uzmanību. Zemu pāri dīķim aizšāvās bezdelīga. Mjā... Mince aizgāja 

līdz laipas galam un paskatījās lejā. No ūdens viņai pretī raudzījās izbrīnīts 

kaķenes purniņš! 

Taču izbrīnas brīdis bija īss. Mince tūlīt apķērās, ka tas ir viņas 

atspīdums. Tomēr skatīties ūdenī tik un tā bija interesanti. Mince tīšām 

piemiedza vienu aci. Tajā pašā brīdī aci piemiedza ūdenskaķis. Mince pamāja 

ūdenskaķim ar ķepu. Tas māja pretī.  

Mazliet paspēlējusies, Mince pagriezās uz iešanu. Bērni gaidīja viņu 

pārnākam ar medījumu. Nevar vairs kavēties.  

Taču pret laipas vidu Mince vēlreiz pavērās ūdenī. Tur peldēja zivis! 

Nudien īstas zivis! Gardumu gardums... 

Kad viena karūsa uzpeldēja līdz pašai ūdens virsai, Mince lēca.   
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Uzraksti, kas notika tālāk!  

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________ 

Lasi! Apvelc ar aplīti pareizo atbildi!  

1. Kā sauca kaķeni?   

A. Mika 

B. Mince 

C. Mice 

 

2. Kāda bija kaķene? 

A. Slinka 

B. Tīrīga 

C. Medīga 

 

3. Ko viņa aiznesa bērniem?  

A. Peli un vardi 

B. Peli un zvirbuli 

C. Vardi un zvirbuli 

 

4. Kas kaķenei raudzījās pretī no ūdens? 

A. Izbrīnīts kaķenes purniņš 

B. Ziņkārīga varde 

C. Briesmīgs ūdenskaķis 

 

5. Kas gaidīja Minci pārnākam? 

A. Zivis 

B. Bērni 

C. Saimniece  

 

6. Kas uzpeldēja līdz pašai ūdens virsai?  

A. Līdaka 

B. Rauda 

C. Karūsa 
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  Izlasi tekstu!  

                    __________________________________  

Lāču mātei bija divi jauki bērni: Dūka un Pūka. Abi lieli palaidņi, salda 

medus ēdāji. No rīta līdz vakaram viņi lēca, rūca un kūleņus meta. Kādu dienu 

lāču māte nebija mājā. Lācēni, savā starpā cīnīdamies, apgāza lielo medus 

podu. Ak, kas tie bija par priekiem! Medu nu varēja laizīt, cik gribējās. Lācēni 

lāčoja pa medus peļķēm un meta kūleņus, slidinājās pa medu kā pa ledu. 

Pēkšņi atvērās durvis. Uz sliekšņa stāvēja lācēnu māte. Ieraudzījusi, kas 

notiek, viņa dusmās ierūcās tik stipri, ka visa lāču ala drebēt nodrebēja, un ar 

savām lielajām ķepām nerātnos bērnus iedunkāja. Dūka un Pūka ilgi un gauži 

raudāja........ Lāču mātei lācēnu palika žēl. Un, kad Dūka un Pūka apsolījās 

vairs nekad medus podus neaiztikt, māte viņus samīļoja un siltā vannā 

nomazgāja. Vakarā viņa lācēnus paņēma klēpī, šūpoja un tiem dziedāja miega 

dziesmiņu. Dūka un Pūka, laimīgi smaidīdami, drīz aizmiga saldā miegā un 

sapņoja medainus sapņus.  

 

1. Izdomā tekstam virsrakstu, ieraksti to virs teksta!  
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2.  Izvēlies un atzīmē pareizo variantu!  

Lāču mātei bija  

o viens jauks bērns  

o trīs jauki bērni  

o divi jauki bērni  

 

No rīta līdz vakaram viņi  

o ogoja un sēņoja   

o lēca, rūca un kūleņus meta  

o dziedāja, zīmēja un  rakstīja             

 

Lācēni, cīnīdamies savā starpā, apgāza  

o lielo puķu podu 

o  mazo medus podu  

o  lielo medus podu  

 

             Lācēni slidinājās pa medu kā  

o pa ūdeni  

o  pa ledu 

o  pa sniegu            

 

Lācēni aizmiga saldā miegā un   

o sapņoja ledainus sapņus 

o  sapņoja medainus sapņus  

o  sapņoja saldus sapņus  

3. Aizpildi tabulu!  

 

APGALVOJUMS JĀ NĒ 

 

1.Dūka un Pūka ir lāčuki.      

2.Viņu māmiņa negāja prom.      

3. Dūka un Pūka cīkstējās.      

4.Viņi bēdājās, ka nav līdzās māmiņas.      

5.Dūka un Pūka zog bitēm medu.      
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Izlasi tekstu!  

  ______________________________  

Rūķīšu mājiņā valda liela rosība. Svētki nāk tuvāk un tuvāk, tādēļ 

visiem darba daudz. 

Rūķīši gatavo dāvanas un eglīšu rotājumus, cep piparkūkas.  

Biezā grāmatā ierakstīts viss, ko bērni gada laikā darījuši: kā uzvedušies, kā 

mācījušies, kādus labus darbus veikuši. 

Visā mājiņā un tās apkārtnē jūtama patīkama, vilinoša smarža. Putniņi 

notupstas uz jumta, uz palodzēm un čivina: - Kas te tā smaržo?   Tā ir jaukā 

svētku smarža! Rūķīši cep piparkūku zvaigznītes, mēnestiņus, sirsniņas un 

citas figūriņas. Virtuvē kuras krāsns, cepēji strādā čakli, lai visām dāvanu 

paciņām pietiktu gardo piparkūku.   Arī sniegpārsliņas grib redzēt, kā top 

piparkūkas. Viņas tā drūzmējas ap māju, ka aizputina visas taciņas un 

pagalmu. Rūķīši netiek pēc malkas un ūdens. Pie darba jāķeras sniegavīriem – 

viņi noslauka taciņas un pagalmu tīru.  

Lai ziņkārīgās pārsliņas netraucē pirmssvētku darbošanos!  

 

1. Izdomā stāstiņam virsrakstu, ieraksti to!  

 

2. Izlasi apgalvojumu, atzīmē pareizo atbildi!  

Apgalvojums Jā Nē 

Rūķīšu mājiņā valda liela rosība.   

Rūķīšiem ir daudz darba.       

Rūķīši ada zeķes un cimdus.       

Rūķīši netiek pēc malkas un ūdens.   

Sniegavīri grib zināt, kas tik labi smaržo.     

Māmiņa grib zināt, kas tik ļoti trokšņo.     

Rūķīši notīra taciņas un pagalmu.      

Ziņkārīgās pārsliņas traucē pirmssvētku darbošanos.   
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3. Ievieto teikumos trūkstošos vārdus!  

 Rūķīši gatavo ________________ un_________________ rotājumus, 

 ___________ piparkūkas.  

 Biezā __________________ ierakstīts viss, ko bērni gada laikā darījuši.  

  Lai ziņkārīgās __________________ netraucē pirmssvētku darbošanos!  

 

4. Izrotā rūķīšu izcepto piparkūku!  
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Izlasi tekstu!  

 

Dzidra Rinkule – Zemzare 

 

DRAUDZĪBAS SPĒKS  
 

Līdzās citām puķēm pašā dobes malā izdzina savu pirmo asniņu 

puķuzirnītis. Viņš ļoti priecājās par silto sauli, kas glāstīja zemi, tā 

atmodinādama tajā dusošos visbrīnišķīgākos augus.                                                                                 

   — Cik skaista ir pasaule! — priecājās mazais puķuzirnītis un ar nepacietību 

sāka gaidīt to dienu, kad viņš izaugs un varēs atraisīt pirmos ziedus. Puķuzirnī-

tis pats vēl nemaz nezināja, kādā krāsā tie būs.                                      

Bet vārpata, paslēpusies dziļi zemē, draudēja:  — Vai tu, tāds nieka 

knēvelis, domā izaugt garāks par mani un uzziedēt? Nekā nebūs! Vārpata ātri 

sazēla un ar savu biezo ceru aizēnoja puķuzirnīša maigās lapiņas. Drīz vien 

puķuzirnītis sauli nemaz vairs nespēja saskatīt. — 

Redzi nu! — smējās ļaunā vārpata. — Tā tu iznīksi, 

un neviens pat nezinās, ka tu esi bijis pasaulē! — 

Cik briesmīgi! — izmisa puķuzirnītis.  

— Vai tiešām es nekad vairs neredzēšu mīļo sauli 

un man būs jāmirst neuzziedējušam?...     Te līdzās 

puķuzirnītim ierunājās kāda klusa, laipna balss: 

— Nebēdājies neko, puķuzirnīt! Gan tu vēl uzziedēsi. Tikai atbalsties pret 

mani! Es tev palīdzēšu izrauties ārā no vārpatas kuplā cera. Runātāja bija 

saulgrieze. Arī viņa vēl nebija izaugusi, tomēr tās lapas jau bija lielas un platas 

un kāts stingri turējās zemē. Puķuzirnītis paklausīja un apvija savas tievās 

rociņas ap stalto saulgriezes stāvu. Ar katru dienu saulgrieze auga augumā, 

bet kopā ar viņu stiepās arī puķuzirnītis. Drīz vien tie abi jau bija pārauguši 

visas citas puķes. Tad kādu dienu saulgrieze atraisīja brīnišķīgu dzeltenu 
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ziedu. Tas bija tik liels un košs, ka pirmajā mirklī puķuzirnītis to noturēja par 

pašu sauli. 

 — Cik tu esi skaista! — priecājās puķuzirnītis.  

— Arī tu esi skaists, — sirsnīgi sacīja saulgrieze. Tiešām — arī puķuzirnītis 

bija sācis ziedēt. Kā mazi zīda taureņi viņa zariņos sārtojās ziedi. Un cik tie 

saldi smaržoja! No malu malām salaidās saulgriezi apsveikt bites un taureņi. 

Viņi visi priecājās par tās krāšņumu un ne tikai par to vien. Viņi apbrīnoja arī 

mazo puķuzirnīti, kas tagad droši bija pacēlies pretī saulei un sakuplojis košos 

ziedos. Bet vārpata vai slāpa nost aiz dusmām, ložņādama turpat pie 

puķuzirnīša kājām. Tomēr viņa vairs nespēja nodarīt tam nekā ļauna.  

- Cik jauki dzīvot pasaulē, ja tev blakus ir labs draugs! Stāstīja bitēm un 

taureņiem laimīgais puķuzirnītis.  

 

                              

1. Izlasi jautājumu un atzīmē pareizās atbildes! 

Kādi augi minēti tekstā?  

o Floksis 

o Saulgrieze 

o Margrietiņa 

o Vārpata 

o Dālija 

o Puķuzirnis 

o  

 

2. Sameklē tekstā un pabeidz iesāktos teikumus!  

Bet vārpata vai slāpa nost aiz dusmām, 

___________________________________________________________ 

Cik jauki dzīvot pasaulē,_______________________________________ 
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3. Ievelc krustiņu pareizajā lodziņā!  

APGALVOJUMS JĀ NĒ 

Dobes malā savu pirmo asniņu izdzina margrietiņa.   

Vārpata palīdzēja puķuzirnītim izaugt un atraisīt pirmos 

ziedus. 

  

Saulgrieze palīdzēja puķuzirnītim  izrauties ārā no vārpatas 

kuplā cera. 

  

Puķuzirnīša sārtie ziediņi saldi smaržoja.   

Bites un taureņi salaidās apsveikt saulgriezi un puķuzirnīti.    

Vārpata slāpa nost aiz dusmām, ložņādama turpat pie 

puķuzirnīša kājām. 

  

 

 

4. Izlasi sakāmvārdus! Noraksti tekstam atbilstošāko sakāmvārdu!  

Labs draugs ir drošākais atbalsts. 

Lepnība neņem laba gala. 

Ar ļaunu nekā laba nepadarīsi. 

_____________________________________________________________________  
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Izlasi tekstu!  

________________________________ 

Ziemassvētku vakarā rūķi Riks un mazais Niks raudzījās ārā pa logu. - 

„Skat kā sasnidzis!” priecājās mazais Niks. „Iesim laukā un uzcelsim 

sniegavīru, līdz gulētiešanai mums vēl ir ļoti daudz laika!” Bet, kad rūķi atvēra 

ārdurvis, viņi ieraudzīja, ka dārzā jau stāv sniegavīrs. 

 - „Pasteidzieties!” sniegavīrs māja ar roku un aicināja rūķēnus sev līdzi. 

„Mums vēl tik daudz  jāpadara!” Riks un mazais Niks ātri uzvilka siltākas 

drēbes un atprasījās rūķu tētim un mammai. Kopā ar sniegavīru viņi skrēja pāri 

laukam, līdz nokļuva mežā.  Tur, meža pļaviņā, pulcējās milzum daudz 

sniegavīru.  

- „Viņi katrā eglītē karina Ziemassvētku lukturīšus!” čukstēja Riks.  

- „Un kāpēc viņi tā dara?” jautāja mazais Niks. 

Ļoti drīz mazie rūķēni to uzzināja.  

- „Viņš ir šeit!” pēkšņi iesaucās viens no sniegavīriem.  

- „Viņš piezemējas!” nu sauca arī pārējie. Tad zvaigžņotajās debesīs 

parādījās Ziemassvētku vecīša ziemeļbriežu kamanas un nolaidās ar 

Ziemassvētku uguntiņām eglītēs izgaismotajā pļaviņā.  

- „Katru gadu mēs sanākam kopā, lai palīdzētu Ziemassvētku vecītim 

sasaiņot dāvanas,” stāstīja sniegavīrs, kas bija paņēmis līdzi abus rūķīšus.  

- „Mēs arī labprāt palīdzēsim!” priecīgi iesaucās Riks. Beidzot visi 

maisi bija sapakoti. Ziemassvētku vecītis pamāja ardievas un aizlidoja nogādāt 

savas dāvanas.  Sāka snigt, un sniegavīrs veda rūķēnus atpakaļ uz mājām. Drīz 

vien viņi saldi gulēja savās gultiņās. Ziemassvētku rīta agrumā, kad Riks un 

mazais Niks bija pamodušies, viņi atrada daudz Ziemassvētku vecīša dāvanu. 

Bet dārzā stāvēja viņu draugs  sniegavīrs un aiz tā ar mirgojošām uguntiņām 

izrotāta Ziemassvētku eglīte.  

1. Izdomā stāstiņam virsrakstu, ieraksti to virs stāstiņa!  
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2. Kā sauca rūķēnus? Pasvītro 2 pareizos vārdus!  

  Riks Tiks  Miks  Diks  Niks  Piks  

 

3. Izlasi apgalvojumu, atzīmē ar X pareizo atbildi!  

APGALVOJUMS JĀ NĒ 

Sniegavīri sanāk kopā, lai palīdzētu Ziemassvētku  

vecītim sasaiņot dāvanas. 

  

Zvaigžņotajās debesīs parādījās Ziemassvētku vecīša 

ziemeļbriežu kamanas. 

  

Kad Ziemassvētku rītā rūķēni pamodās, viņi atrada 

mammas atstātās dāvanas.   

  

Dārzā stāvēja viņu draugs briedis un aiz tā izrotāta 

Ziemassvētku eglīte.   

  

 

4. Pabeidz rakstīt iesāktos teikumus! 

 

„Iesim laukā un uzcelsim _____________________ , līdz gulētiešanai mums 

vēl ir ļoti daudz laika!”  

 

Tad ____________________ debesīs parādījās Ziemassvētku vecīša 

ziemeļbriežu kamanas un nolaidās ar Ziemassvētku uguntiņām eglītēs 

izgaismotajā _____________________.  
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Izlasi tekstu!  

Pēc R. Akera 

 

  ILZĪTES ZIEMAS DRAUGI 

 

Mazā Ilzīte, no rīta piecēlusies, gāja pie loga 

paraudzīties, ko dara viņas draugi putniņi. 

- Gaida tevi, - sacīja vecaistēvs. - Visa tava putnu 

saime jau klāt. Arī irbītes raugās no eglīšu apakšas. Meži un lauki piesniguši, 

koki nosarmojuši. Grūti atrast barību.  

- Tad man tūliņ jāiet! 

Barības šķūnītī Ilzīte rudenī pēc kulšanas bija savākusi pelavas ar nezāļu 

sēklām. Tur viņa glabāja arī kļavu un akāciju sēklas, pīlādžu un vilkābeļu ogas. 

Iegrābusi groziņā no visa pa saujiņai, Ilzīte paņēma slotu un gāja uz klēts pusi. 

Kokos un krūmos sēdēja putniņi. Tikko viņi pamanīja Ilzīti, tūliņ sakustējās 

visi zari: zvirbuļi sapurināja spalvas, zīlītes uzsāka nepacietīgi lēkāt, kāda 

stērste sauca: serric! serric! 

 Naktī bija nedaudz snidzis, tādēļ Ilzīte noslaucīja barības lauciņu, tad 

sāka kaisīt pelavas. Viņa nepaspēja atiet nost, kad nepacietīgie jau bija klāt.  

Zīlīte paņēma mieža graudiņu, uzlaidās uz ceriņa zara un nogaršoja pirmo 

kumosu. Arī zvirbuļi negaidīja. Ilzīte paspēja pasacīt tikai:- Nu, draugi, nāciet, 

cip, cip! – ka visa putnu saime metās uz barību.  

Tikko irbītes izdzirdēja pazīstamo aicinājumu: cip, cip! – viņu vadītāja 

tūliņ atsaucās: čjerrvin! čjerrvin!- Un tad viss bariņš steigā līda no eglīšu 

apakšas laukā, un irbītes naski tecēja pa sniegu uz barības laukumiņu.  

Ilzīte vienmēr savai saimei aizrādīja, ka pie galda jāuzvedas godīgi. Bet 

tas maz līdzēja. Arī šoreiz neiztika bez pārpratumiem un strīdiem. Tika likti 

lietā pat knābji un nagi. Beigās tomēr visa saime nomierinājās. Katrs savā 

guziņā bija kaut ko ielasījis, un putniņi atkal sasēdās zaros.  
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Aizpildi tabulu! Atzīmē ar X “jā” vai “nē”! Jā Nē 

Ilzīte katru nakti raudzījās, ko dara putniņi.    

Šķūnī glabājās barība.   

Ilzīte neslaucīja pagalmu.    

Viņa baroja putniņus ar pelavām un miežu graudiņiem.   

Ilzīte neaizrādīja, ka pie galda jāuzvedas godīgi.    

Irbītes līda no eglīšu apakšas.   

Visgodīgākie bija zvirbuļi.    

Pēc ēšanas putni atsēdās zaros.    
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Izlasi pasaku!  

Pēc I. Ziedoņa 

BALTĀ PASAKA 

Vakar uzkrita sniegs. Nu viss ir tik balts. Tik balts, ka nekā nevar atšķirt. 

Baltā vistiņa izdēja baltu olu un pazaudēja sniegā. Baltajai vāverei piedzima 

balti vāverēni, ielēca baltajos koku zaros. Vāvere tos nevar atrast. Visi koki 

balti. Eju pa mežu, nevaru saprast, kur koks, kur baltā 

diena.  

Dūmi no skursteņa kūp balti. Pudelē tinte kļuvusi 

balta - nezinu,  vai jūs redzēsiet, kas te rakstīts. Nosūtu 

šo zīmīti jums ar baltu pīlēnu. Kad pīlīte izdēs baltu 

oliņu, tad atrakstiet man.  

 

Atbildi uz jautājumiem!  

1. Kad uzkrita sniegs? 

______________________________________________________  

2. Kāda vistiņa izdēja baltu olu?  

______________________________________________________  

 

3. Kur vistiņa pazaudēja olu?  

______________________________________________________   

 

4. Kādi vāverēni piedzima baltajai vāverei? 

______________________________________________________  

 

5. No kā kūp balti dūmi?  

______________________________________________________  

 

6. Kas tika mums nosūtīts?  

______________________________________________________  

 

7. Kad jāraksta atbilde? 

______________________________________________________  
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Izlasi tekstu!  

Pēc J. Vanaga 

SPĒKA DZĒRIENS 

Kad noplaka palu ūdeņi, upe vairs neplūda pāri laipai.  

Kādā siltā svētdienas rītā tēvs sacīja:  

-  “Aiztec nu Mikiņ, uz klētiņu un atnes urbi. Iesim bērzu urbt. Sulu laiks ir 

klāt.” 

Pēc brīža abi gāja uz gatvi. Mikiņš bija uzvēlis plecā lielo urbi. Tēvs nesa 

koka spaini un tapu.  Bērza stumbrā ieurba caurumu un iedzina tapu. Spainī 

sāka pilēt sulu lāses. Pakš! Pakš! Drīz jau sapilēja līdz spaiņa malai.  

“Pagaršo nu! Tas ir spēka dzēriens. Viss zemes labums tur sasūcies iekšā. ” 

Mikiņš pietupās un dzēra lieliem malkiem. Salds! Pārnācis mājās viņš stāstīja 

mātei: “Tagad es būšu milzīgi stiprs! Es izdzēru spēka dzērienu!”  

 

Izvēlies pareizo atbildi atbilstoši 

tekstam! Atzīmē to! 

1. Ko tēvs sūta uz klētiņu? 

o Meitu 

o Mikiņu 

o Sunīti 

2. Ko Mikiņš bija uzvēlis plecos?  

o Tapu 

o Lāpstu 

o Urbi 

3. Kur tēvs ar Mikiņu urbj sulas? 

o Ozolā 

o Bērzā 

o Ābelē 

4. Kas sāk pilēt spainī? 

o Limonāde 

o Piens 

o Sulas  

5. Kāds kļūst Mikiņš, dzerot sulas? 

o Stiprs 

o Slims 

o Vājš 

Uzzīmē koku, kurā Mikiņš ar 

tēvu urbj sulas! 
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Izlasi tekstu!  

Pēc K. Grigaļa  

LAKSTĪGALA 

 

Klusajos pavasara vakaros mūsu mājās pa atvērto logu bija dzirdamas 

lakstīgalas dziesmas. Pašu dziedātāju nekad neredzējām.  

Jaukā rītā mēs ar brāli devāmies uz mežu lakstīgalu lūkoties. Gājām ļoti 

uzmanīgi. Lēni šķīrām ziedošos ievu zarus. Te brālis pēkšņi apstājās un 

čukstēja: 

- Uzmanīgi, lūk, kur lakstīgala!  

Mazais, pelēkais putniņš dziedāja, plati atplētis knābīti. Lakstīgala ar 

savām dziesmām, piebārstīja visas krūmu pazares. Tad apklusa, ieklausījās un 

aizlaidās.  

Skrēju meklēt pazudušo lakstīgalu. Pēkšņi putniņš izspurdza no 

perēklīša. Mēs ar brāli ieraudzījām sausajās koku lapās izveidotu glītu 

ligzdiņu. No iekšpuses tā bija izklāta ar sausām smildziņām, mīkstām 

spalviņām. Tur bija piecas brūnas, spīdošā čaulā ietērptas oliņas.  

- Atstāsim lakstīgalas perēklīti mierā, - teica brālis. – Lai audzina 

bērniņus par skaistiem dziedātājiem.  
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Lasi un atbildi uz jautājumiem!  

Kādā krāsā bija mazais putniņš?  

_____________________________________________________________ 

  

Kur lakstīgala bija novijusi savu ligzdiņu, ar ko tā bija izklāta?  

_____________________________________________________________  

 

Kādu vēlējumu izteica brālis?  

_____________________________________________________________  

 

 

 

Izkrāso zīmējumu!  
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Izlasi tekstu!  

KAS BAILĪGĀKS PAR ZAĶI? 

 

Zaķis gāja pa mežu. Viņš bija noskumis. Dienā 

zaķim bija bail no mednieka un suņiem. Naktī viņš 

slēpās no vilka un lapsas. Zaķis gāja uz ezeru. Viņš 

gribēja lekt ūdenī. Ezera krastā sēdēja varde. Viņa 

pamanīja zaķi un nobijās. Plunkš! Varde ieleca ūdenī.  

Zaķis priecājās: “No manis nobijās varde!”  

Zaķis negribēja lekt ūdenī. Viņš sāka smieties.  

Zaķim no smiekliem pārplīsa lūpa.  

 

Lasi un atbildi uz jautājumiem? 

 

Kas gāja pa mežu? 

_____________________________________________________________  

Kas bija noskumis?  

_____________________________________________________________  

No kā zaķis baidījās naktī?   

_____________________________________________________________  

No kā zaķis baidījās dienā?  

_____________________________________________________________  

Uz kurieni devās zaķis?  

_____________________________________________________________  

Ko viņš ieraudzīja krastā?  

_____________________________________________________________  

Kas nobijās no zaķa?  

_____________________________________________________________  

Kas ielēca ūdenī?  

_____________________________________________________________  

Ko teica zaķis?  

_____________________________________________________________  

Kas notika zaķim?  

_____________________________________________________________ 
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Pēc M. Timmas 

Izlasi stāstu! 

 

SNIEGA MEITIŅA 

 

Tālu, tālu ziemeļos zilganā ledus pilī dzīvo Sniega meitiņa. Pils celta no 

spoža ledus. Tur septiņi milži maļ sniegu. Septiņi rūķi to pilda pelēkos mākoņu 

maisos. Kad mākoņi pietūkuši kā pelēkzili baloni, Sniega meitiņa uzlec uz 

sava sidraba brieža. Rūķi uzmetas uz pelēkajiem mākoņu maisiem. Sniega 

metiņa auļo uz sidraba brieža, un rūķi tai seko.  

Tad Sniega meitiņa sauc: “Atveriet maisus!” 

Rūķi atlaiž saites, un no mākoņu maisiem sāk velties sniegpārslu klēpji. 

Pārslas apklāj melnos kokus ar baltiem  kažociņiem un zālīti ar pūkainu segu.  

Koki saka: “Paldies, Sniega meitiņa!” 

Zālīte sauc: “Paldies, Sniega meitiņa!” 

Puķītes čukst: “Nu mēs droši varam gulēt līdz pavasarim. Sals mums netiks 

klāt.” 

Sniega meitiņa visiem vēl labu. Viņa noglauda pelēkam akmenim galvu, mazai 

eglītei sniega villainīti. Viņa visus samīļo.  

 

 Atrodi tekstā teikumus, kuros stāstīts kā Sniega meitiņa rūpējas par 

dabu! Pasvītro šos teikumus ar krāsainu zīmuli!  

 

Kā tu vērtē Sniega meitiņas rīcību? Uzraksti!  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

 

Pabeidz teikumus!  

Tālu, tālu______________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Pārslas apklāj __________________________________________________ 

______________________________________________________________  
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Izlasi pasaku!  

Latviešu tautas pasaka 

 

GAILĪTIS UN VISTIŅA 

 

Reiz gailītis un vistiņa gāja riekstot. Aizgāja, gailītis uzkāpa lazdā un 

purināja. Vistiņa stāvēja apakšā. Viņa gaidīja riekstus krītam. Viens rieksts 

iekrita vistiņai taisni acī. Vistiņa bļaudama skrēja uz mājām.  

Saimnieks prasa vistiņai: “Kas noticis?” 

Vistiņa atbild: “Gailītis iepurināja riekstu acī.” 

Saimnieks sauc gailīti un prasa: “Kāpēc tu iepurināji vistiņai riekstu acī?” 

Gailītis taisnojas: “Lazda kustējās un rieksts iekrita vistiņai acī.” 

Saimnieks jautā lazdai: “Kāpēc tu kustējies?” 

Lazda atbild: “Kaza grauza man mizu.” 

Saimnieks prasa kazai: “Kāpēc tu grauzi lazdai mizu?” 

Lazda taisnojas: “Gans mani negana.” 

Saimnieks jautā ganam: “Kāpēc tu negani kazu?” 

Gans atbild: “Saimniece man nedeva raušus.” 

Saimnieks prasa saimniecei: “Kāpēc tu nedevi ganam raušus?” 

Saimniece atcērt: “Cūka izēda mīklu.” 

Saimnieks atmet ar roku un teica: “Lai tad arī cūka zina par vistiņas aci!” 
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Lasi! Apvelc ar aplīti pareizo atbildi!  

 

1. Kur gailītis vistiņai iepurināja riekstu?  

o Ausī 

o Acī 

o Degunā 

 

2. Vistiņa uz māju skrēja…  

o Dziedādama 

o Bārdamās 

o Bļaudama 

 

3. Ko saimniece nedeva ganam?  

o Raušus 

o Maizi 

o Putru 
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Izlasi pasaku!  

Latviešu tautas pasaka 

 

VECĪŠA CIMDIŅŠ 
 

Dzīvoja sirms vecītis. Reiz aukstā ziemā, 

braukdams uz mežu 

 pēc malkas, pazaudēja vienu cimdiņu.  

Muša, bēgdama no aukstuma, ierauga cimdiņu, ieskrien 

iekšā un sāk no prieka dancot.  

Pelīte, bēgdama no aukstuma, pieskrien pie 

cimdiņa un lūdzas: ”Laid mani pasildīties!” – „Nu lien 

un sildies!” Pelīte ielien cimdā. Un abas ar mušu sāk dancot.  

Zaķītis, bēgdams no aukstuma, ierauga cimdiņu, skrien klāt un lūdzas: 

”Ielaidiet mani pasildīties!”- ” Labi, lien un sildies!” 

Zaķītis ielien cimdā, un nu sāk visi trīs dancot.  

Vilks, bēgdams no aukstuma, atrod cimdiņu un lūdzas: „Ielaidiet mani 

pasildīties!” – „Labi, lien un sildies!” Vilks ielien cimdiņā, un nu sāk visi 

četratā dancot.  

Lācis, bēgdams no aukstuma, atrod cimdiņu un lūdzas: „Ielaidiet mani 

pasildīties!” – „Labi, lien un sildies!” Lācis ielien cimdiņā, un nu visi piecatā 

sāk cimdiņā dancot. 

Kur bijis, kur ne, atskrien gailis un iekliedzas: „Kikerigū!” 

Dancotāji nobīstas, un visi sāk ar spēku lauzties no cimdiņa ārā.  

Muša dodas uz ķēniņa pili, pelīte uz kartupeļu pagrabu, zaķītis auzās, vilks 

krūmos, lācis mežā. Skriedami saplēš vecīša cimdiņu.  

Un tā vecītis līdz šai dienai staigā ar vienu cimdiņu.  

 

 

1. Pasvītro tekstā, kādi dzīvnieki ieskrēja vecīša cimdiņā sildīties! 
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2. Pabeidz iesākto teikumu atbilstoši tekstam!  

 

Dzīvoja sirms ______________________________________________ . 

 

Braukdams uz mežu viņš pazaudēja _____________________________ .  

 

Vecītis līdz šai dienai staigā ar vienu ____________________________ .  

 

 

3. Izlasi jautājumus un uzraksti atbildes!  

 

Kas pazaudēja cimdiņu? 

___________________________________________________________  

Kas atskrēja un iedziedājās pie cimdiņa?  

___________________________________________________________  
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4. Lasi uzmanīgi un atzīmē pareizo atbildi ar X!  

Vecītis brauca uz mežu pēc 

 sēnēm, 

 malkas,  

 kāpostiem. 

Muša bēga no  

 lāča, 

 vecīša, 

 aukstuma. 

Skriedami projām, dancotāji vecīša cimdiņu 

 ņēma līdzi, 

 saplēsa, 

  atdeva vecītim.  

 

5. Sanumurē dzīvniekus atbilstoši secībai, kā viņi ieskrēja cimdiņā! 

Izkrāso tos!  

 

                   

                              
 

 

 

Testu             sapratu      daļēji sapratu      nesapratu 

                                                                       

 

                                         

 

 

(Pēc I.Zvejnieces „Darba burtnīca latviešu valodā speciālo skolu 4.klasei”) 
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Izlasi pasaku!  

Latviešu tautas pasaka 

LAPSA UN RUNCIS 

Reiz runcis, sastapdams lapsu, domā: „Lapsai kaut kas aiz ādas! Stāsta, 

viņa esot ļoti viltīga, pasauli labi pazīstot. Būs man ar viņu jāiepazīstas, visas 

mākslas no viņas jāiemācās!” 

Viņš piegāja pie lapsas, paklanījās līdz zemei un teica: 

- Labdien, lapsas kundze! Kā klājas šajos grūtajos laikos? 

Bet lapsa bija ļoti lepna. Viņa apskatīja runci no galvas līdz ķepām un 

nodomāja: „Vai maz vērts ar viņu runāt?” 

Beidzot lapsa teica: 

- Ak, tu, peļu junkur, podu laiža tāds! Kā tu iedrošinies nākt man klāt un 

ar mani runāt! Nu, cik gudrs tu esi, ko saproti, ko mācījies? 

- Es saprotu tikai vienu mākslu, lapsas kundze, - runcis pazemīgi 

atbildēja. 

- Kas tā par mākslu? – turpināja lapsa. 

- Kad suņi dzenas pakaļ, es protu no viņiem uzbēgt kokā! 

- Tad ta māksla, - un tik vien! Es protu vairāk nekā simts mākslu kā savus 

četrus pirkstus! Man vēl pilns maiss visādu niķu! Iesim abi kopā, aiz 

žēlastības es tev iemācīšu, kā īsti vajag no suņiem izvairīties! 

Tikko lapsa to bija izteikusi, te parādījās suņi un aiz viņiem mednieki. 

Runcis – viens, divi – kokā! Viņš kliedz no turienes: 

- Lapsas kundze, attaisi ātrāk maisu! Ātrāk ņem niķus no maisa, citādi tev 

klāsies slikti! 

Runcis nepaspēja ne pateikt, kad jau lapsa suņiem zobos. 

- Rādās, ka ar simt mākslām nav viegli tikt galā. Labāk būtu, ja tu, lapsa, 

vienu mākslu prastu kā nākas. Tad tu tagad nebūtu suņiem zobos!- sauca 

runcis. 
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1. Izlasi sakāmvārdus! Noraksti  pasakai atbilstošāko sakāmvārdu! 

Kam bērni, tam prieki. 

Tukšā galvā allaž daudz lielības. 

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 

__________________________________________________________ 

 

2. Atbilstoši saturam atzīmē tabulā pareizo atbildi ar x! 

   

Apgalvojums Jā Nē 

Runcis satika vilku.   

Runcis domāja, ka lapsa ir viltīga.   

- Labdien, lapsas kundze! Kā klājas šajos grūtajos 

laikos?- teica runcis. 

  

Runcis prata piecas mākslas.   

Lapsa teica, ka protot vairāk nekā simts mākslu.   

Suņi noķēra lapsu.   

 

3. Pasvītro tekstā teikumus, kas liecina, ka  lapsa ir  lepna! 

4. Apvelc pareizo apgalvojumu! 

Pasaka ir par 

o zaķi un lapsu, 

o runci un lapsu. 

 

Lapsa bija 

o lepna, 

o laipna. 

 

Lapsai maiss ir pilns ar 

o vēlējumiem, 

o niķiem. 

 

Labāk ir prast 

o vienu mākslu kā nākas, 

o simts mākslas 

 

5. Kuram no dzīvniekiem tu gribi līdzināties? Kāpēc? 
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Izlasi stāstu! 

Pēc G.Daijas 

 

KAĶIS –TIK TUVAIS UN NOSLĒPUMAINAIS 

 

 

Kaķi mīt visur, kur dzīvo cilvēki. Kaķi līdzi jūrā labprāt ņem jūrnieki. 

Pēc dažu domām, kaķis nepieciešams peļu iznīcināšanai. Kaķa un cilvēka 

tuvība rada mājīgumu. Dzīvnieka klātbūtne nomierina.  

Kaķis ir nakts dzīvnieks. Kaķa pēdās ir mīksti spilventiņi. Tie nodrošina klusu 

pārvietošanos. Spilventiņos paslēpušies asi nagi.  

Kaķis ir ļoti izturīgs dzīvnieks. Tas spēj ilgi iztikt bez ēšanas un 

dzeršanas. Kaķis ir veikls kāpelētājs. Redze, dzirde, oža, garša, tauste kaķim 

ir labāk attīstītas kā cilvēkam.  

Latviešu sēta nav iedomājama bez kaķīša. Tāpat kā cilvēkiem, arī kaķim ir 

savs liktenis. Daudzi savu dzīvi pavada pilsētas dzīvokļos. Tur tie nevar 

dzīvoties brīvā dabā un ķert peles.  

 

 

1. Pabeidz teikumus!  

Kaķis mīt visur, kur ___________________________________________  

Kaķis ir ļoti __________________________________________________ 

Kaķa un cilvēka tuvība _________________________________________  

Daudzi savu dzīvi pavada _______________________________________  

 

 

2. Kas kaķim ir labāk attīstīts kā cilvēkam? Iekrāso!  

 

redze gaume tauste 

garša oža dzirde 
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Izlasi tekstu! 

 

Pēc Ērika Kūļa 

DZIĻĀ SNIEGA PASAKA 

 

 Jau trešo dienu Rū pilsētā šausmīgi sniga. Pārslas bija tik lielas kā 

noziedējušu pieneņu galviņas. Rū pilsētā visi rūķēni ar sniegu bija iepazinušies 

kopš vairākiem Ziemassvētkiem. Patlaban rūķēniem sniegs bija jau apnicis – 

ziemā tie tiku tikām izslēpojās, izvizinājās ar ragaviņām un izslidojās pēc sirds 

patikas. 

 Kā saprast vārdus – pēc sirds patikas? Tas nenozīmēja, ka uz slēpēm vai 

ragaviņām kāpa rūķīšu sirdis, kaut gan ir tāds teiciens – sirds kāpa pa muti 

laukā. Nē, slidoja rūķīši paši, bet viņu mazās sirdis pildījās ar prieku un patiku. 

 Tagad Rū pilsētā visi gaidīja pavasari. 

 „Kaut nu ātrāk nāktu pavasaris,” rūca vecie rūķi, „tad beidzot varētu 

sasildīt kauliņus.” Vai jūs zināt, kā silda kaulus? Nē, tos neizber piesaulītē uz 

palodzes kā ķirbju sēkliņas. Vecie rūķi visā pasaulē savus kaulus silda pilnīgi 

vienādi – viņi uzrāpjas uz mūrīša vai apsēžas kaut kur aizvējā dienvidu pusē 

un labsajūtā piemiedz acis. 

 „Kaut nu ātrāk pienāktu pavasaris,” purpināja rūķēns Niķis un rūķēns 

Riķis. Abiem rokās bija sniega lāpstas, un viņi raka eju no savas mājas 

namdurvīm uz ielu. Lāpstas švīkstēja arī kaimiņos – tur ceļu ārā no namiņa 

raka rūķēni Stiķis un Ciķis. Lāpstas skrapstēja Rū pilsētas galvenajā ielā – 

strādāja visi pieaugušie rūķi. Ikviens veica darbu, kāds tam bija pa spēkam. 

Visā Rū pilsētā krustām šķērsām stiepās sniegā izraktās ejas. Tās bija tik ļoti 

dziļas, ka, staigājot savās darīšanās, rūķi neredzēja, kas notiek pārējās ejās. 

Tāpēc ka garākā rūķa augums visā pasaulē ir vienāds ar visīsākā cilvēka 

augumu. 

 Rū pilsētas vecākais izdeva rīkojumu – katram rūķim jāizgatavo plakāts, 

jāuzraksta uz tā savs vārds un plāksne jāpienaglo pie gara kāta. Izejot no mājas, 

plakāts jāpaceļ tik augstu, lai pārējie iedzīvotāji, staigājot pa blakus ejām, 
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varētu izlasīt, kas tur rakstīts. Rū pilsētas ielās izskatījās ļoti interesanti – nekur 

neredzēja nevienu rūķi vai rūķēnu, bet pa sniegoto klajumu starp ēkām klusi 

slīdēja plakāti ar uzrakstiem. Tajos bija uzrakstīti ne tikai vārdi un uzvārdi. 

Diezgan daudzi iedzīvotāji iedomājās minēt arī savu amatu. 

 

 

1. uzdevums. 

Pasvītro tekstā teikumus, kas izskaidro vārdus „pēc sirds patikas” jēgu! 

 

2. uzdevums. 

Izraksti  tekstā minēto  rūķēnu vārdus! 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3. uzdevums. 

Atzīmē ar „x”  pareizo apgalvojumu! 

Apgalvojums Jā Nē 

Jau trešo dienu Rū pilsētā šausmīgi sniga.   

Pārslas bija tik lielas kā kāpostu galviņas.   

Tagad Rū pilsētā visi gaidīja pavasari.   

Rū pilsētas galvenajā ielā – strādāja tikai mazie rūķi.   

Ceļu ārā no namiņa raka rūķēni Stiķis un Ciķis.   

Garākā rūķa augums visā pasaulē ir vienāds ar visīsākā cilvēka augumu.   

 

4. uzdevums. 

Atbildi uz jautājumiem!  

 

 Kā sauc pilsētu, kur dzīvo rūķi? 

Rūķi dzīvo 

____________________________________ 

 Kā rūķēni ziemā pavadīja brīvo laiku? 

Rūķēni ziemā brīvajā laikā  

___________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Kā vecie rūķi visā pasaulē silda savus kaulus? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Kādu rīkojumu izdod pilsētas vecākais? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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5. uzdevums. 

Uzraksti plakātu pilsētas rūķim Bango, kurš strādā  par konfekšu pārdevēju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es testu           

        

 

  

daļēji 

sapratu 
nesapratu 

 

sapratu 
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Izlasi tekstu! 

 

Pēc  K. Pētersona 

LAUKU SĒTĀ 

Liepkalni ir lauku mājas Vidzemē. Tās atrodas nelielā uzkalniņā kuplu 

koku pudurī. No tālienes mājas tādēļ izskatās kā apslēptas zaļos kokos, tikai 

baltā karoga kāts mājas priekšā stiepjas pāri koku galotnēm. Uzkalna 

austrumu, dienvidu  un rietumu nogāzi aizņem skaists augļu dārzs. Pašā kalna 

galā ap ēkām ir ne vien liepas, ozoli un kļavas, bet arī oši un kastaņi. Gar abām 

ceļa malām pa kalna nogāzi stiepjas augšup ķiršu aleja.  

Dzīvojamās mājas priekšā iekārtots skaists puķu dārziņš liela apļa 

veidā. Puķu dārziņa centrā ir jaukas rozes, lilijas, flokši un dālijas. Abos māju 

galos aug kupli ceriņu, jasmīnu un dzīvības koku krūmi. To priekšā dobēs 

asteres, gladiolas, naktsvijoles, samtenes, lefkojas un citas vasaras puķes.  

 

 

1. Kurā novadā atrodas Liepkalnu mājas? 

______________________________________________________________ 

2. Kur stiepjas ķiršu aleja?  

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

3. Kādas puķes aug dārziņa centrā?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

2. Kas aug abos māju galos?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Izkrāso zīmējumu!  
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Izlasi tekstu! 

 

Pēc J. Permjaka 
 

MANA BUMBA 

 
 Vectētiņš  atsūtīja Andrim no pilsētas brīnumjauku bumbu. Tik skaistu, 

ka nenoskatīties! Viena puse zila, zila – kā debesis skaidrā dienā. Otra – 

sarkana kā saulriets. Visapkārt dzeltena svītriņa. Bumba tik spīdīga kā 

nolakota. Tajā atspoguļojās logi, elektriskā spuldze un Andra seja – nu gluži 

kā spogulī. Bumba tik liela kā arbūzs. Pat lielāka. Visi priecājās par bumbu.  

- Uzmanīgāk! Laka noies, un bumba vairs nespīdēs, -  

Andris brīdināja. Bērni vairs nepieskārās bumbai. Tikai viens iejautājās: 

- Kam tad bumba domāta, ja tai pieskarties nevar? 

- Tā ir mana bumba, tāpēc arī stāvēs tīkliņā virs manas  

gultas. Skatīšos uz to un priecāšos. 

 Bērni ilgi centās Andri pierunāt, lai kopā ar viņiem parotaļājas ar jauno 

bumbu. Dažādas spēles izstāstīja, kādas varētu spēlēt. Arī Andrim gribējās 

spēlēties, bet bija žēl bumbas. 

 Tā arī bumba palika, karājoties tīkliņā pie sienas. Bet laiks gāja un 

gāja… 

 Kādu dienu Andris pamanīja, ka visa bumbas virsa pārklāta ar sīkām 

plaisiņām. 

- Māmiņ, kas noticis ar bumbu? – viņš jautāja. 

Māte paskatījās uz bumbu un teica: 

- Tā sažuvusi. 

Andris nolēma bumbu saslapināt ar ūdeni. Bet iznāca vēl  

sliktāk. Lakas kārtiņa sāka lobīties. Par laimi, vectētiņš bija atbraucis ciemos. 

Viņš ir gudrs, visu zina. 

 Vectētiņš apprasījās, ko gan mazdēls darījis ar bumbu. Andris visu 

izstāstīja, kā bija. Vectēvs nopūtās, pašūpoja galvu un sacīja: 
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- Velti tava bumba dzīvojusi. Nevienam prieka nav darījusi, tāpēc arī tāda 

savītusi… 

To teicis, vectēvs apklusa. Arī Andris klusēja. Ko gan te  

vēl lai saka? Bet, ko padomāt, gan ir… 

 
1. Pabeidz iesāktos teikumus! 

 

Vectētiņš no pilsētas Andrim atsūtīja __________________________. 

 

Bumba bija tik liela kā _____________________________________. 

 

2. Izlasi katru apgalvojumu! Pareizo atbildi atzīmē ar   +  ! 

 

Apgalvojums Jā Nē 

1. Visiem patika Andra bumba.   

2.Bērni spēlējās ar Andra bumbu.   

3. Bumbas virsma pārklājās ar sīkām plaisiņām.   

4. Ciemos atbrauca vecmāmiņa.   

5. Bumba bija velti dzīvojusi.   

6. Andris klusēja, jo viņam vairs nebija ko teikt.   

 

 

3. Izkrāso bumbu, kā norādīts tekstā! 
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Izlasi tekstu! 

 

Pēc J. Permjaka 

MANA BUMBA 

 
 Vectētiņš  atsūtīja Andrim bumbu. Tā bija skaista. Viena puse zila, otra 

– sarkana. Visapkārt dzeltena svītriņa. Bumba tik liela kā arbūzs. Pat lielāka. 

Visi priecājās par bumbu.  

 Andris neļāva citiem bērniem spēlēties ar bumbu. Viņš to turēja tīkliņā 

virs savas gultas.  

 Bērni centās Andri pierunāt kopā ar viņiem parotaļāties. Bet Andrim 

bija žēl bumbas. 

 Kādu dienu Andris pamanīja, ka bumba pārklāta sīkām plaisiņām. 

- Māmiņ, kas noticis ar bumbu? – viņš jautāja. 

Māte paskatījās uz bumbu un teica: 

- Tā sažuvusi. 

Ciemos atbrauca vectētiņš. Viņš pajautāja, ko Andris darījis ar bumbu. Zēns 

visu izstāstīja. Vectēvs nopūtās un sacīja: 

- Velti tava bumba dzīvojusi. Nevienam prieka nav darījusi, tāpēc arī 

savītusi… 

 

1. Pabeidz iesāktos teikumus! 

 

Vectētiņš Andrim atsūtīja ______________________________________. 

 

Bumba bija tik liela kā ________________________________________. 

 

2. Izlasi katru apgalvojumu! Pareizo atbildi atzīmē ar   +  !     

Apgalvojums Jā Nē 

1. Visi priecājās par Andra bumbu.   

2. Bērni spēlējās ar Andra bumbu.   

3. Bumbas virsma pārklājās ar sīkām plaisiņām.   

4. Ciemos atbrauca vecmāmiņa.   

5. Bumba bija velti dzīvojusi.   
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Izlasi tekstu! 

 

RUNCIS – LAPSAS VĪRS 

 

Lapsa reiz sastop vecu runci saimnieka kāpostu dārzā. Lapsa vaicā, ko 

šis te darot. Runcis atbild, ka saimnieks tam vecuma dēļ vairs nedodot maizes. 

Lapsa teic, lai nāk šai līdzi uz bedri. Labi. Runcis arī aiziet un dzīvo lapsas 

bedrē. Reiz vilks, gar lapsas durvīm staigādams, to meklē. Lapsa, vilku 

ieraudzījusi, tam uzsauc jau no tālienes, lai iet klusāk, citādi iztraucēšot viņas 

jauno vīru. Nu vilks grib redzēt, kāds gan šis jaunais vīrs. Bet lapsa, 

gudriniece, atbild, ka tā neesot vis tik viegla lieta redzēt viņas jauno vīru.  

Nu vilks paliek vēl domīgāks un aiziet. Ceļā viņš sastop lāci un 

mežacūku un pastāsta šiem, kādi brīnumi notikuši ar lapsu. Visi trīs ļoti kāro 

redzēt lapsas jauno vīru un iet taisni uz viņas mājokli. Pie bedres atnākuši, tie 

prasa lapsai, lai jele rāda savu vīru. Bet lapsa, liela gudriniece, atbild: 

„Sagādājiet labu maltīti, tad viņš iznāks.” Aiziet vilks ar lāci uz ganiem. 

Vilks, labs miesnieks, un lācis, labs vedējs, nokampj labāko vērsi, nones pie 

lapsas nama durvīm, kur mežacūka jau sataisījusi vietu goda mielastam. Visu 

sagatavojuši, tie aicina viesus pie maltītes. Lapsa arī iznāk un saka: „Eita tik 

tālāk un paslēpieties: Man bail, ka mans vīrs iznācis jūs nesaplosa gabalu 

gabalos.” Lapsas ciemiņi arī paklausa: mežacūka ierokas sūnās, vilks ielien 

kārklu krūmā un lācis uzkāpj kokā. Nu lapsa aicina savu vīru pie maltītes. Vīrs 

arī nāk – garu, baltu bārdu, liels bomis pār muguru – pie vērša klāt un sāka ēst: 

„Ņurā, ņurā, ņurā!” 

Vilks to redzēdams, sāk jau čukstēt: „ Ujā velns, viens pats apēdīs visu 

vērsi!” 

Mežacūka, izdzirdējusi vilku čukstam, arī grib redzēt un paceļ sūnās savu 

degunu. Runcis, domādams, ka sūnās pele, saķer cūkai degunu. Cūka, vairs 

sūnās izturēt nevarēdama, dod kājām ziņu. Runcis no bailēm nezin kur sprukt 

– tieši kārklu krūmā iekšā, vilkam virsū. Vilks, redzēdams, ka cūka mūk, ko 

māk, laiž tai pakaļ, ko kājas nes.  

Runcis vēl vairāk pārbijies, dodas kokā taisni pie lāča klāt. Lācis tādās 

briesmās lec no koka zemē un, kauču stipri sasities, laiž visā sparā saviem 

biedriem pakaļ. Pa tām starpām lapsa palika pie vērša cepeša viena pati. 
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1. uzdevums. Pabeidz iesāktos teikumus! 

 

Lapsa reiz sastop vecu runci  ______________________________________ 

Lapsa vaicā, ko  ________________________________________________ 

Runcis atbild, __________________________________________________ 

 

2. uzdevums. Kuri dzīvnieki apslēpušies zem šiem segvārdiem? 

 

 Cunirs  - _______________  

 Palsa -  ________________ 

 Cālis -  ________________ 

 Kilvs -  ________________ 

 

3. uzdevums. Atzīmē pareizos apgalvojumus ar X ,,JĀ vai NĒ” 

 

Apgalvojums Jā Nē 

Lapsas vīrs bija runcis.   

Lapsa aizgāja un atnesa maltīti.   

Mežacūka vārīja ūdeni pusdienām.   

Vilks ar lāci aizgāja pēc vērša.   

Lapsas ciemiņi paslēpās.    

Runcis domāja, ka mežacūka ir pele.   

Vilks uzbruka runcim.   

Lācis ar lapsu apēda vērša cepeti.   

  

4. uzdevums. Atmini mīklu! 

 Vīrs nāk ar garu, baltu bārdu, liels bomis pār muguru. Kas tas 

ir? 

Tas ir _______________________________ 

 

5. uzdevums. Atrodi burtu mīklā pasakas varoņu vārdus! 

 

L Ā C I S E R T 

D V I L K S S A 

M E Ž A C Ū K A 

T U M P Z A R S 

K E J S D T L A 

A P I A E V B Z 

T R U N C I S X 

S O S A B F R A 
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Izlasi tekstu! 

 

KĀ ZAĶIS IZGLĀBA BRUŅURUPUCI 
 

Reiz lapsa gāja gar upes krastu. Pēkšņi viņa pamanīja bruņurupuci. 

Lapsa piegāja pie tā un teica:,, Sveiks, bruņurupuci! Kur iedams?” 

Bruņurupucis nobijās un paslēpa galvu savā mājiņā. Jūs taču zināt, ka 

bruņurupucis savu mājiņu vienmēr nes sev līdzi. ,,Tu nobijies no manis? Es 

tev pāri nedarīšu. Parādi savu galvu, aprunāsimies mazliet.” lapsa nosaka.  

,,Runāt varu tāpat!” teica bruņurupucis galvu no mājiņas ārā neizbāzis. Lapsa 

ar ķepu aptaustīja bruņurupuci, paostīja to. Bet pēc tam apgāza bruņurupuci uz 

muguras. Tā bruņurupucis nevar aiziet prom. Lapsa aizgāja mājās, atnesa 

maisu un ielika tur bruņurupuci, bet pati devās meklēt sev citas pusdienas. Tajā 

pašā laikā zem krūma tupēja zaķis un redzēja, ka lapsa kaut ko iebāž maisā. 

Viņš sagaidīja, kamēr lapsa dodas prom un tad pieskrēja pie maisa. Redz – 

maiss stāv, bet tajā kaut kas kustās. Zaķītis piegāja tuvāk un jautāja:,, Klau, 

kas ir maisā?”  

„Tas esmu es, bruņurupucis. Izglāb mani. Man grūti elpot.” atbild balss no 

maisa. 

Zaķis palaida bruņurupuci brīvībā. „Ak,” teica bruņurupucis ,,lapsa iespundēja 

mani maisā. Gribēja apēst. Es esmu labs, bet man gribās lapsu sodīt.” Zaķis 

izdomāja kā to izdarīt. Viņš aizskrēja uz mežu, atrada lapseņu pūzni, atnesa to 

un ielika maisā. Atnāca lapsa, atvēra maisu... Niknās lapsenes izlidoja ārā un 

sāka lapsai dzelt. Lapsa skrēja cik jaudas, un lapsenes lidoja aiz viņas. Lūk, kā 

zaķis izglāba bruņurupuci! 
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1. uzdevums. Tabulā atzīmē ar x pareizo apgalvojumu ,,JĀ” vai ,,NĒ.” 

 

APGALVOJUMS JĀ NĒ 

Zaķis sēdēja zem krūma un redzēja, kā bruņurupucis kaut ko 

ieliek maisā.  
  

Zaķis piegāja tuvāk un ar ķepu pataustīja maisu.   

Bruņurupucis izlaida lapsu no maisa.   

Zaķis gribēja apēst bruņurupuci.   

Zaķis gribēja sodīt bruņurupuci.   

Zaķis atnesa lapseņu pūzni.   

Lapsenes sāka dzelt bruņurupucim.   

 

6. uzdevums.  

Atbildi uz jautājumiem! 

Par ko tu izlasīji? 

 

Es lasīju par______________________ un __________________________ . 

Kāpēc bruņurupucis noslēpa galvu savā mājiņā? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Ko lapsa teica bruņurupucim un ko tai atbildēja 

bruņurupucis?_________________________________________________-

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Ko lapsa izdarīja ar bruņurupuci? 

_____________________________________________________________ 

 

7. uzdevums. Pasvītro, kuras īpašības, tavuprāt, piemīt šiem dzīvniekiem! 

 

 Zaķis bija labs, muļķis, sliņķis, gudrs, veikls. 

 Lapsa bija viltīga, čakla, labsirdīga, izbadējusies. 

 Bruņurupucis bija ļauns, taisnīgs, gudrs, piesardzīgs. 

       

8. uzdevums. ,,Miedziņš nāk!” 

Kukaiņi gluži kā cilvēki, guļ un varbūt redz arī sapņus. Uzmini, kurš miega 

mākonītis domāts mazajai lapsenītei? Iekrāso to! 
 

 N  S  P  E  L  A E  Ī  

E  T  E 

S  T  P E  E  

           L  Ī   I 

L  E  Ī  S  A  

      T  E  N  P  I 
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Izlasi tekstu! 

 

ŠOKOLĀDES TORTE 

 

Kad pienāca mana dzimšanas diena, es uzaicināju viesus.  

Māmiņa cienastam nopirka šokolādes torti. Sanāca ciemiņi. Visiem viesiem 

bija dāvanas. Kaimiņš Kārlis man atnesis spēli ,,Galda hokejs.” 

,,Paldies,” es teicu. Interesanta spēle. Man tieši tādu pašu jau uzdāvināja 

tēvocis Igors.  

Valdis uzdāvināja grāmatu ,, Nezinīša piedzīvojumi.” 

,,Paldies,” es teicu. ,,Brīnišķīga grāmata. Tas nekas, ka nav jauna. Redzams, 

ka to lasījuši visi tavi radinieki.” Lilija man uzdāvināja flomāsteru komplektu. 

,,Re, cik labi! Man tieši vajadzīgi flomāsteri. Žēl tikai, ka šeit tikai sešas 

krāsas...  

Es redzēju veikalā komplektu ar astoņpadsmit krāsām!”  

Es noliku dāvanas un aicināju viesus pie galda. Sāku dalīt kūku un tēju. Skatos 

un nezinu kāpēc mani viesi sēž kā noskumuši. Es pat ieslēdzu jautru mūziku, 

bet viņi vienalga nav jautri. Knibina torti ar karotītēm un skatās šķīvjos. Pēc 

tam viņi cits aiz cita atvadījās un devās prom. Ko es viņiem neizdarīju pa 

prātam? Varbūt viņiem negaršoja svētku torte? 

 

1. uzdevums. Atbildi uz jautājumiem! 

 

1. Kurš uzaicināja viesus? 

________________________________________________________ 

2. Kāpēc atnāca ciemiņi? 

________________________________________________________ 

3. Kādu cienastu sarūpēja māmiņa? 

________________________________________________________ 

4. Kādas dāvanas atnesa bērni? 

________________________________________________________ 
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5. Zēns bija priecīgs par galda spēli? 

________________________________________________________ 

6. Vai zēnam patika grāmata? 

________________________________________________________ 

7. Zēns bija apmierināts par flomāsteriem? 

________________________________________________________ 

8. Kāds garastāvoklis bija viesiem? 

________________________________________________________ 

9. Kāpēc viesi tik ātri devās prom? 

________________________________________________________ 

  

2. uzdevums. Atzīmē apgalvojumus ar X ,, JĀ vai NĒ” 

 

APGALVOJUMS JĀ NĒ 

Kad pienāca zēna dzimšanas diena, viņš saaicināja viesus.   

Mamma  cienastam nopirka pīrāgus un saldējumu.   

Visi viesi atnāca ar dāvanām.   

Tikai Kārlis neko neatnesa.   

Valdis uzdāvināja flomāsterus.   

Lilija atnesa galda spēli,, Hokejs”.   

Ciemiņiem bija jautri.   

Viesiem ļoti garšoja torte un patika mūzika.   

Ciemiņi nemaz negribēja doties prom.   

 

3. uzdevums.  Pasvītro kuras īpašības, tavuprāt, piemīt jubilāram! 

Zēns bija – labs, pieklājīgs, gudrs, pateicīgs, ļauns, neaudzināts, muļķis, 

nepieklājīgs. 

 

4. uzdevums. Uzraksti! 

Kāpēc viesi  noskuma? ___________________________________________ 

Kā zēnam bija jārīkojas, lai neapbēdinātu ciemiņus?  

______________________________________________________________ 
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Izlasi tekstu! 

 

GULI, ATPŪTIES! 

 
Reiz kāda meitene atnāca pie saimnieka meklēt darbu. Saimnieks saka: 

,,Darbs pie manis viegls. Atpūta - ne darbs. 

Agri no rīta piecelsies. Izmazgāsi grīdas. Sakopsi pagalmu. Pabarosi 

govis, zirgus un cūkas. Un guli – atpūties! Pagatavosi brokastis. Pabarosi ar 

tām mani un saimnieci. Nomazgāsi traukus. Un guli – atpūties! Vasarā un 

rudenī lasīsi mežā ogas un sēnes vai strādāsi dārzā. Pēc tam guli – atpūties! 

Vakarā sagaidīsi mājās govis no ganiem, izslauksi, pabarosi un guli – atpūties! 

Pagatavosi vakariņas! Mēs ar saimnieci paēdīsim, bet tu guli, atpūties! Atnes 

ūdeni, sakop istabu. Mēs ar saimnieci iesim gulēt, bet tu vēl pastrādāsi. Par to 

es tev vēl naudu maksāšu. Katru gadu pa rublim. Padomā pati.  

Simts gadu – simts rubļu. 

 

1. uzdevums. Atzīmē apgalvojumus ar X ,, JĀ vai NĒ”   

 

APGALVOJUMS JĀ NĒ 

Saimnieks devās meklēt sev strādnieci.   

Saimnieks teica, ka darbs pie viņa grūts.   

Kamēr saimnieks strādā kūtī, meita tikmēr guļ un atpūšās.   

Meitai jādara tikai kūts darbi.   

Viņa iet gulēt reizē ar saimniekiem.   

Par padarīt darbu viņa saņem bagātīgu atalgojumu.   

  

 

2. uzdevums. Atbildi uz jautājumiem! 

1. Pie kā atnāca meitene? 

___________________________________________________________ 

2. Ko viņa meklēja?  

___________________________________________________________ 

3. Kādi darbi jādara no rīta? 

___________________________________________________________ 

4. Kādi darbi jāpadara dienā? 



56 
Kokneses pamatskola – attīstības centrs 

___________________________________________________________ 

5. Kādi darbi jāpadara vakarā? 

___________________________________________________________ 

6. Kādu samaksu meita saņems par padarīto darbu? 

___________________________________________________________ 

 

3. uzdevums.  Apvelc pareizo variantu! 

 

Meita meklēja  

 draugus, 

 govi, 

 darbu. 

 

Meitai bija  

 viegls darbs, 

 grūts darbs. 

 

Par darbu meita saņems 

 pliku paldies, 

 100 rubļus gadā, 

 1 rubli gadā. 
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Izlasi tekstu! 

 

KĀ SUNS SEV DRAUGU MEKLĒJA 
 

Reiz dzīvoja suns. Viņam kļuva skumji, un viņš nolēma meklēt sev 

draugu. Tas gāja, gāja, pretī tam cilpo zaķis. Suns tam saka: ,,Zaķīt, zaķīt, 

dzīvosim kopā?” 

,,Labi. ”zaķis atbild. Abi mežā atrada jauku vietiņu. Iestājās vakars. Laiks 

doties gulēt. Zaķis aizmiga, bet suns sāka riet. Pamodās zaķis un saka:,, Ko tu 

rej? Izdzirdēs vilks, atnāks un apēdīs mūs abus. Suns apklusa, nodomāja: 

,,Sliktu draugu esmu sev atradis. Zaķis baidās no vilka. Vilks, iespējams, ne 

no viena nebaidās!” Suns devās projām no zaķa, lai uzmeklētu vilku. Gāja, 

gāja suns pa mežu. Pēkšņi tam pretī skrien vilks. Suns saka vilkam: ,,Klausies, 

vilks, vai dzīvosim kopā?” ,,Labi! Dzīvot divatā jautrāk.” vilks atbild. Iestājās 

vakars, laiks likties gulēt. Vilks aizmieg. Arī suns apguļas. Naktī suns sāka 

riet. Vilks izbijās, dūša papēžos: ,,Suns, ko tu rej? Atnāks lācis un apēdīs mūs!” 

Suns nodomā, ja vilks baidās no lāča, meklēšu lāci. Devās suns lāci meklēt. 

Gāja, gāja tas pa mežu, tam pretī nāk lācis. ,,Lāci, lāci, dzīvojam kopā!” 

,,Labi! Divatā dzīvot jautrāk.” noteica lācis. 

Pagāja diena, pienāca nakts. Lācis aizmiga. Un atkal suns sāka naktī riet. Lācis 

izbijies uzmodās no miega. Dūša papēžos. Sāka lācis suni rāt: ,,Ko tu rej? 

Izdzirdēs cilvēks un atnāks!” Suns domā, šis arī gļēvulis. Jāmeklē cilvēks. 

Suns no lāča aizmuka. Sāka meklēt cilvēku. Suns pieskrien tam klāt un saka; 

,,Cilvēk, cilvēk, dzīvojam kopā!” ,,Nu labi, nāc man līdzi!” cilvēks noteica. 

Atnāca viņi mājās. Pienāca nakts, aizmiga gan cilvēks, gan suns. Naktī suns 

pamodās un ierējās. Cilvēks uzmodies uzkliedza tam: ,,Sunīt, ja gribi ēst, ej un 

paēd. Un netraucē man gulēt!” Suns apklusa, paēda un atkal aizmiga. Tā suns 

arī palika dzīvot pie cilvēka, un dzīvo joprojām. 
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1. uzdevums. Apvelc pareizo variantu! 

 

Suns meklēja  

 zaķi, 

 draugu, 

 kaulu. 

 

Ko suns darīja naktīs? 

 gulēja, 

 sargāja draugus, 

 rēja. 

 

2. uzdevums. Uzraksti, kāpēc suns aizmuka! 

 Suns aizmuka no zaķa ,jo 

_____________________________________ 

 Suns aizmuka no vilka, 

jo____________________________________ 

 Suns aizmuka no lāča, 

jo____________________________________ 

 Suns palika pie cilvēka, 

jo____________________________________  

 

3. uzdevums. Atzīmē apgalvojumus ar X ,, JĀ vai NĒ” 

 

APGALVOJUMS JĀ NĒ 

Gāja, gāja suns pa mežu . Tam pretī skrēja kaķis.   

Iestājās nakts, kaķis aizmiga, bet vilks sāka riet.   

Vārna izbijās un teica: ,,Vilciņ, ko tu rej? Atnāks zaķis un 

apēdīs mūs. 

  

Suns aizmuka no vilka.    

Suns devās meklēt lāci.   

Lācis pienāca pie suņa un teica: ,,Sunīt, dzīvojam kopā!”   

Naktī lācis pamodās un sāka riet.   

Suns pamodināja cilvēku.    

Cilvēks nobijās no suņa.   

,,Cilvēks gļēvulis!” nodomāja suns.   

 

4. uzdevums.  Savieno sakāmvārdu abas daļas! 

 Kas pār suni pārlecis,  bet ne dabu! 

 Kā suni baro,     tam arī pār asti jāpārlec. 

 Suns met spalvu,    asti nolaidis. 

 Aiziet kā suns,    tā suns klausa.  
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Izlasi tekstu! 

 

PUTNUBIEDĒKLIS 
 

Ezītis bija mazs, bet gāja jau skolā. Pirmajā klasē. Mācījās rakstīt, lasīt, 

zīmēt. Reiz dzīvnieki izgāja starpbrīdī. Ezītis palika klasē. Piegāja pie tāfeles, 

paņēma krītu un ātri uzzīmēja savas māmiņas portretu. Uzrakstīja lieliem 

burtiem –MAMMA. 

Klasē ieskrēja kaķēns.  

Skatās, ka uz tāfeles uzzīmēts portrets un uzrakstīts vārds  MAMMA.  

Vai tad mamma ir šāda??? ,,Mammai jābūt šādai!” 

 Kaķēns piezīmēja šim portretam ūsas – tieši tādas kā māmiņai.  

Atskrēja zaķēns. Paskatījās uz portretu un nobrīnījās: 

 ,,Vai tad māmiņa ir šāda? Lūk, kāda viņa ir!  

Un piezīmēja portretam ausis, kā zaķēna māmiņai.” 

Pēdējais atskrēja pelēns. 

 Redz uzzīmētu portretu un uzrakstītu vārdu MAMMA. 

 ,,Vai tad šī ir mamma? Mamma nav tāda. Lūk, kāda tā ir!” 

 Un piezīmēja garu asti, kā pelēna māmiņai.  

Pēkšņi klasē ienāca skolotājs, lācis Ķepainis.  

Skatījās, skatījās uz tāfeli, pašūpoja galvu.  

Pēc tam paņēma krītu, nosvītroja vārdu MAMMA 

 un ar lieliem burtiem uzrakstīja vārdu  

PUTNUBIEDĒKLIS. 
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1. uzdevums. Atbildi uz jautājumiem! 

 

1. Ko skolā mācījās ezītis? 

______________________________________________ 

2. Kur visi zvēri devās pēc stundas? 

______________________________________________ 

3. Kur palika ezītis?  

______________________________________________ 

4. Ko ezītis izdarīja? 

______________________________________________ 

5. Kurš pirmais atskrēja uz klasi? 

______________________________________________ 

6. Ko kaķēns izdarīja? 

______________________________________________ 

7. Kurš otrais atskrēja uz klasi? 

______________________________________________ 

8. Ko zaķēns izdarīja? 

______________________________________________ 

9. Kurš pēdējais atskrēja uz klasi?  

______________________________________________ 

10. Ko pelēns izdarīja? 

______________________________________________ 

11.Ko izdarīja skolotājs? 

______________________________________________ 

 

2. uzdevums. Atzīmē apgalvojumus ar X ,, JĀ vai NĒ” 
 

APGALVOJUMS JĀ NĒ 

Pēc stundas zvēri palika klasē.   

Ezītis piegāja pie galda un paņēma vāzi.   

Ezītis uzzīmēja skolotāja portretu.   

Uz klasi atskrēja skolotājs un portretam piezīmēja ūsas.   

Otrais atskrēja pelēns un uzzīmēja lielas acis.   

Pēdējais atskrēja zaķēns un piezīmēja garu asti.   

Skolotājs Lācis Ķepainis uzrakstīja vārdu  - MAMMA.   
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3. uzdevums. Uzraksti, ko viņi uzzīmēja! 

 

Ezītis zīmēja __________________________________________________ 

Kaķēns zīmēja_________________________________________________ 

Pelēns zīmēja__________________________________________________ 

Viņi visi zīmēja ________________________________________________________ 

 

4. uzdevums. Atrodi  tabulā šos vārdus!  

(Ezis, zēns, skola, rakstīt, zīmēt, lasīt, starpbrīdis, mamma, kaķēns, zaķēns, 

pelēns, putnubiedēklis, lācis, skolotājs, tāfele, aste, ausis, krīts, portrets, ūsas.) 

 
N S Z B K A Ķ Ē N S A D S P B 

Z S K O L U T Ā J S D A R O B 

Ī H F  N S G N S T G L U A R M 

M R E Z I S T E A Z Ā S K T A 

Ē N A R Z Ī V E G H C I S R M 

T S T A R P B R Ī D I S T E M 

S A W K G Z T D N B S K Ī T A 

N A R B O K Z Ē N S A S T S I 

Ē T Ā F E L E Z S R G O Y W P 

Ķ S I L K Ē D E I B U N T U P 

A S K O L A Q P R X A K L U I 

Z G Ū S A S B K P E L Ē N S W 
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Izlasi tekstu! 
 

Pēc H. A. De Laiglēsija  

 

PUSKILOGRAMS CUKURA  

 “Laba dieniņa, mīļo kaimiņ! Nācu ko lūgt ...” 

 Rūķītis Pūķītis savieba seju. Mūždien ko palūgt – un 

tieši viņam, izdaudzinātajam skopulim. Kādēļ citi nav 

taupīgi? Vasarā viņš sagādā krājumus ziemai, bet ziemā tos 

patērē – un visa gudrība! Kamdēļ tā nedzīvo viņa kaimiņi, 

kas vienādi vien piestaigā, izlūgdamies te olu, te šķipsniņu 

sāls, te tasīti sīrupa, te pipara graudiņu? Brr! 

 “Ko ta šoreiz tev vajag, mazais? “  Rūķītis noburkšķēja. 

 “Mamma grib cept kūku un lika pateikt: vai jūs allažiņ, tik labs, mums 

nevarētu aizdot kilogramu miltu.” 

 Rūķītis Pūķītis negribīgi iegāja virtuvē un atgriezās nesdams paku, kas 

bija lielāka par viņu pašu. Bebrēns to smagi uzvēla plecos un grīļodamies gāja 

uz mājām. 

 Bet patmīlīgais Rūķītis aizcirta durvis un, tās aizslēdzis, aizkūpināja 

pīpi, un apsēdās lasīt pie kamīna grāmatu. 

Taču nepagāja ne brīdis, kad atkal klaudzināja. Tas atkal bija bebrēns, kurš 

šoreiz palūdza kādu oliņu, kaut vai baloža olu. Māte cepot kūku...  

 Daudz netrūka, ka Rūķītis Pūķītis olas vietā mazajam Bebrēnam sadotu 

žagarus. Bet tad, iespējams, viņš nekad vairs nedabūtu atpakaļ kilogramu 

miltu. Un viņš iedeva olu ... pašu mazāko, zvirbuļa olu. 

 Bebrēns tomēr aizgāja ļoti apmierināts. Pūķītis aši aizvēra durvis, 

aizslēdza durvis un ķērās pie lasīšanas.  

 Pēc kāda brīsniņa atkal pieklaudzināja pie durvīm. Arī šoreiz tas bija 

Bebrēns. Šajā reizē tam vajadzēja tasīti sacukurotu aveņu.  
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 “Arīdzan kūkai, vai ne? Brrr!” Un Rūķītis Pūķītis kā bulta iešāvās 

virtuvē, lai Bebrēns neredzētu, kā viņš, norāvis cepuri, kodīja to aiz liela 

niknuma. Taču, lai dabūtu miltus un olu, Rūķītis nevarēja iekaustīt šo 

diedelnieku – un viņam nācās Bebrēnam iedot tasīti ar ogām, tikai tā bija nevis 

lielā brokastu tase, bet kafijas tasīte, un sacukuroto aveņu vietā bija bija 

plūmes – dūšas apšķebināšanai un vēdera samaitāšanai. Bet Bebrēns 

aiztipināja gana apmierināts. 

 Pagāja kāds laiciņš, un Bebrēns atkal klauvēja. Kūkai vajagot ... 

puskilogramu cukura! Pagalam pārskaities, Pūķītis iegāja virtuvē, iznesa sāls 

paku un iedeva to Bebrēnam. Neviens neko nemanīs, un kūka būs pretīga – tā 

tiem prasītājiem vajag! 

 Pūķītis lasīja savu grāmatu, kad atkal – jau atkal klaudzināja pie durvīm! 

Šoreiz uz sliekšņa stāvēja visa Bebrēnu ģimene. Bebri bija atnākuši apsveikt 

viņu dzimšanas dienā un uzdāvināja viņam – kūku! 

 Rūķītis Pūķītis aiz pārsteiguma zaudēja samaņu un smagi novēlās uz 

grīdas. 

 

1. Pasvītro tekstā īpašības, kādās ir raksturots Rūķītis Pūķītis! 

 

 

2. Apvelc sakāmvārdu, kurš atklāj teksta pamatdomu! 

 Labs darbs divus mūžus dzīvo. 

 Citam bedri rok, pats iekrīt. 

 Dzīvo, cepuri kuldams 

 

3. Izvēlies saturam atbilstošo teikuma turpinājumu! Apvelc! 

Bebrēns pie Rūķīša Pūķīša nāca 

 Palūgt 

 Prasīt 

Bebrēna mamma cep 

 Kēksu 

 Kūku 
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Bebrēns pie Pūķīša durvīm 

 Sita ar dūri 

 Klaudzināja 

Rūķītis Pūķītis Bebrēnam prasīto aizdeva 

 Labprāt 

 nelabprāt 

 

 

4. Atbildi uz jautājumiem! 

Kādam nolūkam Bebrēna māmiņa cepa kūku? 

________________________________________________________________________ 

Nosauc, kādus produktus nāk aizņemties Bebrēns! 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Ko Bebrēnam cukura vietā iedod Pūķēns? 

________________________________________________________________________ 

Kas, tavuprāt, Bebrēna māmiņai bija jādara savādāk, cepot kūku Pūķēnam? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Kāpēc Rūķēns Pūķēns, ieraugot apsveicējus ar kūku, noģībst? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Kā tavā ģimenē darītu, cepot kūku kaimiņa dzimšanas dienai? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  

 

5. Uzzīmē kūku, kas tev garšo! Uzraksti tās nosaukumu! 

 

Testu sapratu daļēji sapratu  nesapratu 
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Pēc Huana A. de Laiglēsija 

 

PUSKILOGRAMS CUKURA 

1. Izlasi tekstu! 

- Laba dieniņa, mīļo kaimiņ. Nācu ko palūgt... 

Rūķītis Pūķītis savieba seju. Mūždien ko palūgt. Un tieši viņam, 

izdaudzinātajam skopulim. Kādēļ citi nav tik taupīgi? 

Rūķītis redzēja, ka Bebru ģimenes pastarītis stāv kā stāvējis uz sliekšņa. 

Viņš pat nedomā iet projām. 

- Mamma grib cept kūku. Vai jūs, allažiņ tik labs, mums nevarētu aizdot 

kilogramu miltu? 

Rūķītis Pūķītis ar roķelēm ieķērās zaļajā, smailajā cepurītē. Veselu 

kilogramu miltu! Un kad atnesīs vietā? 

Bebrēns apgalvoja, ka šo pašu ceturtdienu. 

Rūķītis Pūķītis negribīgi iegāja virtuvē un atgriezās, nesdams paku. 

Bebrēns to smagi uzvēla plecos un grīļodamies gāja uz mājām. 

Bet Rūķītis aizcirta durvis un tās aizslēdza. 

Taču nepagāja ne brīdis, kad atkal klaudzināja. Tuk! Tuk! 

Tas bija Bebrēns. Viņš palūdza kādu oliņu. Māte cepot kūku... 

- Ak, kūku gan, ja? Brr! 

Daudz netrūka, lai Rūķītis mazajam Bebrēnam sadotu žagarus. Bet tad, 

iespējams, viņš nekad vairs nedabūtu atpakaļ kilogramu miltu. Un viņš iedeva 

olu... pašu mazāko, zvirbuļa olu. 

Bebrēns tomēr aizgāja ļoti apmierināts. Bet Rūķītis Pūķītis aši aizvēra 

durvis, divas reizes pagrieza atslēgu. 

Pēc kāda brīsniņa atkal klaudzināja pie durvīm.  

Arī šoreiz tas bija Bebrēns! Šajā reizē tam vajadzēja tasīti sacukurotu 

aveņu.  

- Arīdzan kūkai, vai ne? Brr! – Un Rūķītis Pūķītis iešāvās virtuvē. Viņš 

norāva cepuri un kodīja to no liela niknuma. 
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Taču, lai atdabūtu miltus un olu, Rūķītis nevarēja iekaustīt šo diedelnieku. 

Viņam nācās iedot tasīti ar ogām. Tikai sacukuroto aveņu vietā bija plūmes. 

Bebrēns aiztipināja gana apmierināts. Un rūķītis aizslēdza durvis. Atslēgu 

viņš apgrieza trīs reizes. 

Pagāja kāds laiciņš, un Bebrēns klauvēja atkal. Kūkai vajagot ... 

puskilogramu cukura! 

Rūķītis Pūķītis pagalam pārskaitās. Viņš iegāja virtuvē, iznesa sāls paku 

un iedeva to Bebrēnam. Neviens neko nemanīs, un kūka būs pretīga. Tā tiem 

mangotājiem vajag! 

Atkal – jau atkal klaudzināja pie durvīm! 

Šoreiz uz sliekšņa stāvēja visa Bebru ģimene. Bebri bija atnākuši apsveikt 

viņu dzimšanas dienā un uzdāvināt viņam ... kūku! 

Rūķītis Pūķītis aiz pārpratuma smagi novēlās uz grīdas. 

 

1. Ar aplīti  apvelc apkārt tam burtiņam, kura ir pareizā atbilde! 

 

1.Rūķīša vārds ir 

a)  Bebrēns 

b)  Pūķītis 

           c)  Ķērpītis 

4. Miltus atpakaļ atdos 

a)  ceturtdien 

b)  sestdien 

           c)  trešdien 

2. Kā olu iedeva Bebrēnam? 

a) vistas 

b) pīles 

           c)  zvirbuļa 

5. Kādas ogas iedeva Bebrēnam? 

a) tasīti sacukurotas plūmes 

b) tasīti sacukurotas avenes 

           c)  tasīti sacukurotas zemenes 

3. Ko pēdējo iedeva Rūķītis Bebrēnam? 

a) sāli 

b) cukuru 

           c)   miltus 

6. Bebru ģimene cepa 

a) kūku paši sev 

b) kūku Pūķītim 

           c)  pankūkas 
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2.  Izskaidro šos vārdus! 

 

Mūždien.................................................................................................................................. 

 

Izdaudzinātajam...................................................................................................................... 

 

Ģimenes pastarītis .................................................................................................................. 

 

Pēc kāda brīsniņa ................................................................................................................... 

 

Iešāvās virtuvē ....................................................................................................................... 

 

Diedelnieks............................................................................................................................. 

 

Mangotājs .............................................................................................................................. 

 

 

3. Atbildi uz jautājumiem! 

 

Kādēļ Pūķītis tomēr aizdeva Bebrēnam olu un ievārījumu? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Kāpēc Rūķītis smagi novēlās uz grīdas?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Kā Tu vērtē Bebru ģimenes rīcību, aizņemoties no Pūķīša? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Kā Tu būtu rīkojies Rūķīša vietā, ja Tev daudz ko lūgtu? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Kā Tu būtu rīkojies Bebru ģimenes vietā, ja Tev vajadzētu kādu sveikt dzimšanas dienā, 

bet naudas Tev nebūtu? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. Uzraksti ielūgumu, ielūdz Bebru ģimeni uz savas dzimšanas dienas svinībām! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KĀ TU JUTIES, RAKSTOT ŠO PĀRBAUDES DARBU! (apvelc!) 
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Izlasi tekstu! 
Mirdza Kļava 

 

KĀ PELĒNAM GADĪJĀS GADĪJUMS 
 

 Pelēns domāja, ka mazais susuriņš ir viņa labākais draugs. Tā pelēns 

domātu vēl šodien, ja viņam nebūtu gadījies gadījums. Un gadījums bija tāds. 

 Reiz pelēns un susuriņš, draudzīgi runājoties, cieši blakus čāpoja pa 

meža taku. Pie līkā bērza viņiem pretī nāca lielā žurka. Tā pati, par kuru visi 

zināja, ka viņa briesmīgi un šausmīgi neieredz pelēnu. 

 Susuriņš, ieraudzījis lielo žurku, atlēca nost no pelēna un sāka iet ļoti 

ātri. Nonācis blakus pretimnācējai, viņš dziļi paklanījies, sveicināja: 

“Labdien!”  

Un vēl steidzās piebilst: 

“Es to pelēnu nepazīstu. Nemaz nezinu, vai tāds pelēns vispār ir.” 

“Labi, labi,” žurka norūca, uz susuriņu pat nepaskatījusies. 

Kad žurka bija lielā gabalā, susuriņš apstājies sagaidījis pelēnu.  

“Kur tu tik lēns,” viņš pārmeta “varbūt neredzi, es taču tevi gaidu.” 

“Kāpēc gaidi?” pelēns nesaprata. “nupat tu apgalvoji, ka nemaz nepazīstot 

mani.” 

“Jocīgais,” susuriņš brīnījās, cik pelēns neattapīgs, “lielā žurka ir prom, un es 

atkal tevi pazīstu.” 

1. Pasvītro tekstā darbojošos tēlus! 
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2. Izvēlies pareizo teikuma turpinājumu! 

Pelēns domāja, ka susuriņš ir viņa  

 Kaimiņš 

 Draugs 

 

Pelēns ar susuriņu gāja pa 

 Taku 

 Ceļu 

 

Pa taku pretī nāca 

   Pele 

 Žurka 

 

Susuriņš žurku 

 Samīļoja 

Sveicināja 
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3. Atbildi uz jautājumiem! 

 

Ko izdara susuriņš, ieraudzījis žurku? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Kā saproti susuriņa vārdus “Lielā žurka ir prom, un es atkal tevi pazīstu”? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Vai tu gribētu tādu draugu kā susuriņš? Kāpēc? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Kā tu vērtē susuriņa rīcību? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Kā tu izproti vārdus “īsta draudzība”? Vai tev ir īsts draugs (draudzene)? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4. Apvelc sakāmvārdu, kas atklāj teksta pamatdomu! 

 

 Draugu pazīst tikai nelaimē. 

 Melns darbs, balta maize. 

 

 

Testu sapratu daļēji sapratu nesapratu 
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Izlasi tekstu! 
Pēc M. Kļavas 

 

TĀ ATNĀCA ZIEMA 
 

 Rudens pārkrāsotās dzeltenās, sarkanās un 

brūnās lapas bezvēja dienās bira lēni, it kā katra 

izraudzītu sev ērtāku vietu. Bet, kad sacēlās vējš vai 

auroja vētra, viss gāja juku jukām, tad sākās raiba 

virpuļdeja. Veseliem klēpjiem lapas tika sanestas 

ezerā. 

Vienā dienā Atrastes ezerā viļņu sakulto putu galos parādījās vižņi. Vispirms 

izveidojās vižņu saliņas, pēc tam tās sāka savienoties. 

 Un tad kādu rītu vairs nedzirdēja viļņu šļakstus, kaut gan vējš nikni 

dauzīja ķiršu zaru pret rūti. Ledus vāks uzlika ezeram klusumu. Tikai vējš 

čabināja krastmalas sausajās niedrēs un vilkvālītēs. Zeme sasala. Drīz vien 

tuvāko māju zēni uz ezera spēlēja hokeju. 

 Reiz rīta agrumā vējš norima un sāka snigt. Līdz pat tumsai sniga, arī 

visu nakti un otru dienu. Zeme, ezers un sala pārklājās ar biezu sniega kārtu. 

Pēcpusdienā jau ezermalā pazibēja krāsainās slēpotāju cepures un jakas. 

 Pārvērtības norisa arī Atrastes salā. Salā tagad valdīja pavisam citi 

putni, tie, kuri vasarā nemaz neizvirzījās pirmajā vietā. Vārnas un žagatas šad 

tad parādījās gan salas, gan krasta kokos arī vasarā, bet tagad tās bija visvairāk 

pamanāmie putni. Viņu dziesmas – vārnas kārkināšana un žagatas 

žvadzināšana – skanēja salā no tumsas līdz tumsai. Bieži žagatas apciemoja 

tuvējās mājas un atpūšoties salā ar savu skaistumu greznoja sētas mietus. 

 Kraukļus vasarā tikpat kā nemanīja. Tagad viņus reizēm redzēja pat 

pagalmos.  
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 Zvirbuļi, zīlītes, ziemas žubītes, sarkankrūtīši 

un citi niekkalbji kā sīknauda mētājās pa visu salu. 

 Nez no kurienes uzklīda daži krustknābji un 

nadzīgi sāka pluinīt egļu čiekurus, veikli izlobot 

sēklas, paretam atskanēja viņu savdabīgie svilpieni. 

 Ar saviem piesitieniem pie koka stumbra kā 

ar diriģenta zizli visu ansambli diriģēja dižraibais 

dzenis. 

 Sala dzīvoja dzīvības pilnu dzīvi arī ziemā.  

 

 

1. Pasvītro tekstā dabas parādības, kas liecina par ziemas atnākšanu! 

 

 

2. Izraksti putnu nosaukumus, kuri minēti tekstā! 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. Pabeidz teikumu atbilstoši saturam! 

Vienā dienā Atrastes ezerā viļņu galos parādījās  

 Ledus 

 Vižņi 

Ledus vāks ezeram uzlika 

 Režģi 

 Klusumu 

Zēni uz ezera ledus spēlēja 

 Hokeju 

 Kērlingu 

 Egļu čiekurus nadzīgi sāka pluinīt 

 Dzeņi 

 Krustknābji 
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4. Atbildi uz jautājumiem! 

Kuri ziemā uz salas bija visvairāk pamanāmie putni? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Ko tagad bieži apciemoja žagatas? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Kas no putniem kā sīknauda mētājās pa visu salu? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Ar kādiem sporta veidiem tu nodarbojies ziemā? 

 

 

 

 

 

 

Testu sapratu daļēji sapratu  nesapratu 
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Izlasi tekstu! 

 

Rūdolfs Akers 

 

 
 

 

  

 

 

Pēc saules mežā sauc no visām pusēm. Sauli sauc puķes koku pakājē, 

sauli sauc krūmi, pēc saules sauc arī paši meža valdnieki – koki.  

 Visi tagad cenšas saņemt vairāk gaismas, vairāk siltuma. Labi, ja var to 

izdarīt godīgi un saticīgi: viens paliecas sāņus, cits pašķiebj galviņu, citi 

sakārto zarus un lapas tā, lai gaisma vieglāk tiktu klāt. Pieticīgākie, kam saules 

vajag mazāk, - paliek apakšā, bet saulmīļi pastiepjas uz augšu. 

 Starp daudzajiem kokiem jau gadsimtiem ilgi nodibinājušās labas 

kaimiņu attiecības. Vissaticīgākās ir egles. Tās ir draugos gan ar priedēm, gan 

ozoliem, gan bērziem, īpaši jaunākos gados. 

 Priedes ļoti mīl sauli, bez saules tās nevar dzīvot. Bet tās labprāt dalās 

ar sauli arī ar citiem. Vislabāk tās sadzīvo ar eglēm, arī ar apsēm kaut kā iztiek, 

bet ar bērziem ne. Bērzi allaž dara priedēm pāri. Tiklīdz bērzs sastopas ar 

priedi, tā per tik ilgi ar saviem lokanajiem zariem, kamēr galotne kļūst kropla. 

Daudzi paliek bez saulītes. Dzīvo, dzīvo bez gaismas, kamēr nomirst – nav, 

kas ieceļ saulītē. 

 Lūk, maza apsīte – izspraukusies eglei no zaļo svārku apakšas, lokās un 

stiepjas uz sāniem, lai saņemtu to mazumiņu saules gaismas, ko tai atvēl viņas 

lielie kaimiņi – egles un bērzi. Viņa tā stiepjas, tā liecas, groza savas 

garkātainās lapiņas gan šā, gan tā un žēli lūdz: „Lūdzu saulīti! Lūdzu vairāk 

saules!”  

 Ir jau arī tādi nekautrīgi meža  iemītnieki, kā dūšīgais apinis, kas no 

meža krēslas, vijoties apkārt ievai, uzrāpies tai pašā galotnē. Ticis saulītē, tas 
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ieviņai uz pašas galvas nekautrīgi izkar savus jaunos ziedu čiekuriņus, māc 

nabaga ieviņu vai nost. Labi vēl, ka apinim nav kuplu zaru! Jā, apinis ir 

uzmācīgs, uzbāzīgs, kā jau tāds, kam skurbums pašā būtībā. Tādēļ visi koki 

mežā apini neieredz un izvairās no tā. 

 

 

1. Atrodi un izraksti augu, koku nosaukumus, kas minēti tekstā! 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

2. Lasi uzmanīgi un apvelc pareizo teikuma turpinājumu! 

Meža valdnieki ir 

  krūmi, 

  koki. 

Vissaticīgākās ir 

  lazdas, 

  egles. 

Egles vislabāk draudzējas ar gados 

  vecākiem kokiem, 

  jaunākiem kokiem. 

Priedēm allaž pāri dara 

  bērzi, 

  apses. 

Visi koki mežā neieredz 

  ozolu, 

  apini. 

 

3. Ieraksti teikumos izlaistos vārdus atbilstoši saturam! 

Sauli sauc ____________ koku pakājē, sauli sauc __________________, pēc 

_______________ sauc arī paši meža valdnieki - ______________________. 

Starp daudzajiem _____________ jau gadsimtiem ilgi nodibinājušās labas 

_________________ attiecības. Vissaticīgākās ir _____________. Tās ir draugos gan ar 

________________, gan ar ______________, gan ar ___________________, īpaši 

jaunākos gados. 
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4. Izlasi jautājumus un uzraksti atbildes pilnos teikumos! 

 

Kas notiek ar augiem, kas paliek bez saulītes? 

_______________________________________________________________________ 

Ko lūdza mazā apsīte? 

_______________________________________________________________________ 

Kuru no tekstā minētajiem meža augiem tu gribētu sev par draugu? Kāpēc? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

5. Atmini mīklas! 

 

Sarkans kamols pār kalnu veļas. ______________________ 

Balta viešņa aiziet, melna atnāk. ______________________ 

 

Izdomā, uzraksti mīklu par meža augu! Uzzīmē! 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
Testu       sapratu daļēji sapratu  nesapratu 
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Izlasi tekstu! 

 

Rūdolfs Akers 
 

 
 

 

  

 

Pēc saules mežā sauc no visām pusēm. Sauli sauc puķes koku pakājē, 

sauli sauc krūmi, pēc saules sauc arī paši meža valdnieki – koki.  

 Visi tagad cenšas saņemt vairāk gaismas, vairāk siltuma. Labi, ja var to 

izdarīt godīgi un saticīgi. Pieticīgākie, kam saules vajag mazāk, - paliek 

apakšā, bet saulmīļi pastiepjas uz augšu. 

 Starp daudzajiem kokiem jau gadsimtiem ilgi nodibinājušās labas 

kaimiņu attiecības. Vissaticīgākās ir egles. Tās ir draugos gan ar priedēm, gan 

ozoliem, gan bērziem, īpaši jaunākos gados. 

 Priedes ļoti mīl sauli, bez saules tās nevar dzīvot. Bet tās labprāt dalās 

ar sauli arī ar citiem. Vislabāk tās sadzīvo ar eglēm, arī ar apsēm kaut kā iztiek, 

bet ar bērziem ne. Bērzi allaž dara priedēm pāri. Tiklīdz bērzs sastopas ar 

priedi, tā per tik ilgi ar saviem lokanajiem zariem, kamēr galotne kļūst kropla. 

Daudzi paliek bez saulītes. Dzīvo, dzīvo bez gaismas, kamēr nomirst – nav, 

kas ieceļ saulītē. 

 Lūk, maza apsīte – izspraukusies eglei no zaļo svārku apakšas, lokās un 

stiepjas uz sāniem, lai saņemtu to mazumiņu saules gaismas. Viņa tā stiepjas, 

tā liecas un žēli lūdz: „Lūdzu saulīti! Lūdzu vairāk saules!”  

 Ir jau arī tādi nekautrīgi meža  iemītnieki, kā dūšīgais apinis. Tas no 

meža krēslas, vijoties apkārt ievai, uzrāpies tai pašā galotnē. Ticis saulītē, tas 

ieviņai uz pašas galvas nekautrīgi izkar savus jaunos ziedu čiekuriņus, māc 

nabaga ieviņu vai nost. Labi vēl, ka apinim nav kuplu zaru! Jā, apinis ir 

uzmācīgs, uzbāzīgs, kā jau tāds, kam skurbums pašā būtībā. Tādēļ visi koki 

mežā apini neieredz un izvairās no tā. 
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1. Atrodi un izraksti augu, koku nosaukumus, kas minēti tekstā! 

 

Egles, 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. Lasi uzmanīgi un apvelc pareizo teikuma turpinājumu! 

Meža valdnieki ir 

  krūmi, 

  koki. 

Vissaticīgākās ir 

  lazdas, 

  egles. 

Priedēm allaž pāri dara 

  bērzi, 

  apses. 

Visi koki mežā neieredz 

  ozolu, 

  apini. 

 

3. Ieraksti teikumos izlaistos vārdus atbilstoši saturam! 

Sauli sauc ____________ koku pakājē, sauli sauc __________________, pēc 

_______________ sauc arī paši meža valdnieki - ______________________. 

Starp daudzajiem _____________ jau gadsimtiem ilgi nodibinājušās labas 

_________________ attiecības. Vissaticīgākās ir ______________________.  

 

4. Izlasi jautājumus un uzraksti atbildes pilnos teikumos! 

Kas notiek ar augiem, kas paliek bez saulītes? 

Augi bez saulītes 

______________________________________________________________________ 

Ko lūdza mazā apsīte? 

Mazā apsīte lūdza 

______________________________________________________________________ 

Kuru no tekstā minētajiem meža augiem tu gribētu sev par draugu? Kāpēc? 

Es sev par draugu gribētu 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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5. Atmini mīklas! 

Sarkans kamols pār kalnu veļas. ______________________ 

 

Izdomā, uzraksti mīklu par meža augu! Uzzīmē! 

 

 

________________________________________________________________________ 
 

 

  

Es testu   sapratu   daļēji sapratu   nesapratu 
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Izlasi tekstu! 

 
Pēc Viktora Lagzdiņa 

 

 

       NAKTSVIJOLE 

 

Anita turas tēvam pie rokas. Viņi iet ciemos  

pie naktsvijoles. 

 Krūmmalā krēsla jau pavisam sabiezējusi.  

Meitene saspiež tēva pirkstus ciešāk. Pamazām acis 

aprod ar tumsu. 

 Te jau arī ceļa mērķis ir sasniegts. Abi līdzās 

notupstas zālē. Naktsvijoles vāro kātiņu nevar 

redzēt. Baltais ziedu ķekars mirdz tumsā kā mazas, 

bezgala trauslas zvaigznītes. 

 Anita piebāž tām deguntiņu un aizver acis. Zvaigznītes dveš reibinošu, 

saldu smaržu. Meitene to ieelpo vēl un vēl, kamēr mazliet pat apreibst galva.  

 „Vai tagad var noplūkt?” viņa pēc brītiņa klusi vaicā. 

 „Labāk jau neplūksim,” tēvs tāpat atbild. „Norauta tā ātri novītīs, kļūs 

neglīta un vairs nesmaržos. Lai zied vien tepat un ir skaista joprojām.” 

 Anita saudzīgi pieskaras ar pirkstu puķes stariņiem: „Un tad zaķīši 

priecāsies par viņu, vai ne?” 

 Tēvs paloka galvu: „Zaķi, stirnas, naktstauriņi – visi meža iemītnieki.” 

„Lai zied tepat,” Anita piekrīt. „Zaķīši arī varēs paost, kā tā smaržo.” 

 Roku rokā viņi dodas atpakaļ. Zāle miegaini šalc zem kājām. Anita vēl 

atskatās. Tumsā tik tikko jaušamas balto trauslās zvaigznītes. Un Anitai šķiet, 

ka naktsvijole viņai pateicīgi pamāj. 
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1. Sanumurē notikumu secību atbilstoši saturam! 

 

 Meitene sajūt reibinošo, saldo zieda 

smaržu. 

 Anita ar tēvu dodas apskatīt naktsvijoli. 

 Roku rokā viņi dodas atpakaļ uz mājām. 

 Anita nenoplūc smaržīgo ziedu. 

 Naktsvijole pateicīgi pamāj Anitai. 

 

2. Atbildi uz jautājumiem pilnos teikumos! 

Kādu puķi dodas apskatīt Anita ar tēti? 

______________________________________________________________ 

Kā smaržo naktsvijole? 

______________________________________________________________ 

Kuri no meža dzīvniekiem priecāsies par naktsvijoli? 

______________________________________________________________ 

Kāpēc naktsvijole ir pateicīga Anitai? 

______________________________________________________________ 

Kādā diennakts laikā meitene ar tēti apskata naktsvijoli? 

______________________________________________________________ 

Vai tu esi redzējis naktsvijoli, sajutis tās smaržu? 

 

 

3. Izraksti no teksta, kāda izskatās naktsvijole! 
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4. Izlasi citātu no „Latvijas Sarkanās grāmatas” par naktsvijoli! 

„Smaržīgā naktsvijole ir daudzgadīgs augs. Ziedi balti, ar zaļganu nokrāsu 

un spēcīgu smaržu, it sevišķi vakarā un naktī. Naktsvijole aug lapkoku un 

jauktos mežos, pļavās, krūmājos. Zied jūnijā – jūlijā.  

Smaržīgā naktsvijole izplatīta Eiropā un ievērojamā Āzijas daļā. Latvijā 

sastopama vairāk rietumu daļā. Augšanai nelabvēlīgās vasarās, iespējams, pat 

vairākās pēc kārtas, naktsvijoles var arī neuzziedēt.” 

 

5. Kāpēc, tavuprāt, naktsvijole ir iekļauta „Latvijas Sarkanajā grāmatā”?  

 

 

______________________________________________________________ 

 

6. Kuru no zināmiem augiem tu vēl iekļautu „Latvijas Sarkanajā 

grāmatā”? Kāpēc? 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Testu 

 

      

  

sapratu daļēji 

sapratu nesapratu 
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Izlasi tekstu! 

 

Pēc Arnolda Auziņa 
 

PLAUKSTĀS SMARŽO VASARA 

 

 Aizsmaržojis zāļu vakars, un pakalnos nodzisušas jāņuguns liesmas. 

Pļavās skan izkaptis. Es mežmalā sāku meklēt gatavas zemenes. 

 Ogām vaidziņi kļūst arvien sārtāki. Esmu pateicīgs un protu gaidīt. 

 Pa taciņu es parasti nestaigāju viens. Kopā ar mani tekalē brūnas, 

darbīgas skudras. Viena atspērusies velk zariņu, daudz lielāku nekā pati. Otra 

sīku gruzīti, trešā cīnās ap nobirušo skuju. Gribu palīdzēt, bet atturos. Skudriņa 

vēl var pārprast, ka vēlos atņemt viņai baļķi. Es droši vien viņām liekos kā 

varens milzis. To iedomājoties, man kļūst jautri, kaut arī tēva pagatavotais 

groziņš no bērza tāss vēl tukšs. 

 Saules tveicē gaiss sāk smaržot. Kā sārtas punktiņas uz zaļas kleitiņas 

zālē mirdz zemenes. 

 Laukā ir īsta svelme, bet mežmalā bērzu zaļie saulessargi sniedz 

patīkamu ēnu. No zieda uz ziedu lido dzīvespriecīgie taurenīši un medus 

vācējas bites. Tepat blakām vijoli čīgā sienāzis. Rūkdams pāri galvai aizlaižas 

resnītis dundurs. Bet pie vienas ogas satiekamies abi ar mārīti raibos 

lindraciņos. 

 “Tu biji pirmā, lūdzu, ņem!” es viņai saku. 

 “Nē, tu esi ciemiņš. Es tepat mežmalā dzīvoju,” viņa pieklājīgi atbild 

tikai mums abiem saprotamā valodā. 

 Krustām šķērsām izstaigāju mežmalu, cieši rokā turēdams groziņu. 

Uzmanīgi apskatu katru odziņu. Kura pabāla, to neaiztieku. Lai vēl kādu dienu 

pasildās saulītē. Kad saule ar staru otiņu būs to nokrāsojusi viscaur sarkanu, 

tad zemenīte būs mana. 
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 Vienu odziņu metu mutē, otru groziņā. Kad vēders ir pilns, arī groziņš 

ir pilns. Priecīgi kaut ko pie sevis dungodams, soļoju mājup. Manās plaukstās 

smaržo vasara. 

 

1.  Pasvītro kādā no teikumiem ogas nosaukumu, kuras lasa zēns! 

 

2. Izlasi tautasdziesmas! Apvelc tautasdziesmu, kura, tavuprāt, atbilst teksta 

saturam! 

 

Koši, koši, jauki, jauki,    Pūti, pūti, ziemelīti, 

Kad Dievs deva vasariņu:   Ziemassvētku vakarā: 

Kumeļam zaļa zāle,    Klētī pūti rudzus, kviešus, 

Man sārtāsi zemenītes.    Kūtī bērus kumeliņus. 

 

 3. Lasi uzmanīgi un apvelc pareizo teikuma turpinājumu! 

 

Kopā ar zēnu pa taciņu tekalē 

o vaboles, 

o skudras. 

Es skudrām liekos kā 

o milzis, 

o liliputs. 

Zēns ogas lasīja 

o spainītī, 

o groziņā. 

Zēns lasa ogas, kuras ir 

o pabālas, 

o sarkanas. 

Plaukstās smaržo 

o vasara, 

o rudens. 
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4. Atzīmē ar „x”  pareizo apgalvojumu! 

 

Apgalvojums Jā Nē 

Pa taciņu es parasti nestaigāju viens.   

Saules tveicē gaiss paliek bez smaržas.   

Bet pie vienas ogas satiekas abi ar mārīti.   

Zēns odziņas iemet grozā bez apskatīšanas.   

Vienu odziņu metu mutē, otru – grozā.   

 

5. Izlasi jautājumus un uzraksti atbildes pilnos teikumos! 

 Kas lido no zieda uz ziedu? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Iztēlojies, ka esi ziedošā pļavā! Kādas smaržas tu sajustu? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 
 

Testu 

 

 

 

 

 

 

  

sapratu 

daļēji sapratu 

nesapratu 
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Izlasi tekstu! 

Pēc Maigas Valentīnas Asarītes 

BRAUCIENS AR RAGAVIŅĀM 

Degunā kož ziemas sals. Bērni laižas no kalna ar ragaviņām. Kalna 

stāvā nogāze izbeidzas ielas malā, bet lēzenākā nogāze ved sporta laukumā. 

Pēc stundu beigām te saradies jau paliels ragaviņu braucēju bariņš. Tiem 

piebiedrojas Andris ar Juri. 

Vispirms abi laižas lejā pa lēzeno nogāzi. Taču tā drīz apnīk. Tad uzvelk 

ragaviņas uz kalniņa un metas tām virsū uz vēdera, ar galvu pa priekšu. Arī tas 

drīz apnīk Andrim. 

„Zini, Juri, es laidīšos lejā pa stāvo nogāzi. Būs interesantāk!” 

„Andri, atceries, ko tētis tev teica, pirms izgājām no mājām. Tur pa ielu 

brauc auto.” 

„Un kas par to! Lai brauc! Es taču varu redzēt! Ja auto būs tuvumā, 

nebraukšu,” Andris lielīgi nosaka. 

„Es gan palikšu uz lēzenās nogāzes. Ieskriešos, pirms metos uz 

ragaviņām. Arī tā būs interesantāk,” Juris paliek pie savas domas. 

„Tu jau esi bailīgs. Es gan nē!” Andris pakaitina Juri. 

Tagad brauc katrs pa savu nogāzi. Andris pa stāvo nogāzi, kas noiet uz 

ielu, bet Juris pa lēzeno nogāzi. Sākumā Andris vēro satiksmi, pirms laižas lejā 

no kalna. Ja tālumā redz auto, pagaida, kamēr tas pabrauc garām. Vēlāk 

Andrim piebiedrojas citi nebēdnieki. Nu tiem jāparāda visādi triki. Andris 

ieskrienas un metas uz ragaviņām, ar galvu pa priekšu. Neko daudz vairs 

neskatās uz satiksmi. Daudz jau to auto te nebrauc. Andris uzsauc citiem: 

„Skatieties nu!” Ieskrienas ar ragaviņām, tad sparīgi uzmetas virsū uz vēdera 

un drāžas pa stāvo nogāzi lejup. Kur gadījies, kur ne, lielā ātrumā pa ielu 

drāžas auto. Andris to pamana par vēlu, lai pilnīgi izvairītos no sadursmes. Ar 
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kāju mēģina bremzēt un virzīt ragaviņas sāņus, gar ielas malu, bet pilnīgi tas 

neizdodas. Auto skar ragaviņu vienu slieci, uzmet tās gaisā ar visu Andri.  

Juris pašlaik velk savas ragaviņas kalnā un pamana Andri lidojam gaisā. 

Juris skrien Andrim palīgā. Saskrien arī citi. Andris guļ zemē. Mēģina celties 

augšā, bet atkrīt atpakaļ. Pieskrien Juris: „Andri, Andri, vai esi ievainots?” 

„Ko niekus! Vēl esmu dzīvs!” Andris atsaucas. 

Kāds jau ir izsaucis ārstu. Tas aptausta Andra ķermeni un saka:  

„Liekas, ka lauzta kāja un roka. Slimnīcā varēs izmeklēt pamatīgāk.” 

Juris saņem un paspiež drauga roku, pirms Andri aizved uz slimnīcu. 

 

1. Pasvītro tekstā teikumu, kas atklāj, kādā gadalaikā notiek darbība! 

2. Pabeidz iesākto teikumu atbilstoši tekstam! 

Bērni laižas no kalna ar _____________________________________ . 

Braucēji sarodas pēc _______________________________________ . 

Andris ar Juri vispirms laižas pa ______________________________ . 

 

3. Izlasi apgalvojumu! Bija tā vai nebija? Ievelc x! 

 

 Jā Nē 

Andris nolemj braukt pa stāvo nogāzi.   

Andris grib braukt pa stāvo nogāzi, lai būtu interesantāk.   

Andris saka, ka nebrauks, ja redzēs auto.   

Juris dodas Andrim līdzi braukt pa stāvo nogāzi.   

Andris saka, ka Juris ir bailīgs.   

Andrim neviens vairāk nepiebiedrojas braukšanā pa stāvo nogāzi.   

Andri kāds pagrūž zem mašīnas.   

Andrim ir lauzta roka un kāja.   

Juris paspiež draugam roku, pirms aizved Andri uz slimnīcu.   

 

4. Izlasi jautājumus un uzraksti atbildes pilnos teikumos! 

 

 Kāpēc notika nelaime? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 Kā tu vērtē Andra rīcību? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 Kāpēc jāieklausās vecāku, skolotāju aizrādījumos? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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5. Kādus sporta veidus tu zini? Uzraksti, uzzīmē inventāru, kas vajadzīgs šiem 

ziemas sporta veidiem! 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testu 

 

  

sapratu 

daļēji 

sapratu 

nesapratu 
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Izlasi tekstu! 

Pēc Astrīdas Lindgrēnes 

 

LEO IEKRĪT EZERĀ 

 

 Ja skrien cauri ganībām, tad nonāk pie neliela ezeriņa. Tur mēs ziemā 

slidojām. Šogad uz ezera bija ļoti gluds ledus. Kādu dienu mamma negribēja 

mūs laist uz ezeru tikai tādēļ, ka tētis un tēvocis Ēriks bija izcirtuši ledū lielu 

āliņģi. Bet es sacīju:  

„Mēs taču redzēsim koka kārti, ko viņi iesprauda āliņģī. Mēs uzmanīsimies no 

āliņģa.” 

Tad mēs drīkstējām iet.  

 Palaikam Leo paliek galīgi neparedzams. Tas ir tāpēc, ka viņš vienmēr 

mēģina izrādīties citu priekšā. Tā viņš izdarīja arī tagad. Viņš gribēja 

pamēģināt noslidot āliņģim pēc iespējas tuvāk. 

„Te nu trauc slidskrējējs no Trokšņu ciema!” viņš sauca. Leo laida tieši uz 

āliņģa pusi. Viņš nogrieza sānis tikai pašā pēdējā brīdī.  

„Nu gan, Leo, tu taču esi galīgi jucis!” sacīja Uldis.  

 Mēs visi kopā sarājām Leo, bet tas nelīdzēja. Viņš slidoja ap āliņģi, te 

pasizdamies sāņus, te mezdams līkumus. Palaikam viņš slidoja atmuguriski. 

„Te nu trauc viņš, lepnais, lielais slidskrējējs no Trokšņu ciema!” viņš atkal 

iesaucās. Un patiesi, tā viņš arī izdarīja. Leo iebrauca spudūkšs! atmuguriski 

āliņģī, jo bija nobraucis par tuvu malai. Mēs iekliedzāmies. Un Leo bļāva par 

visiem skaļāk. Mēs tā pārbijāmies, jo domājām, ka Leo noslīks. Pēc tam visi 

sagūlāmies uz ledus garā rindā un turējām cits citu aiz kājām. Bruno bija 

atgūlies pavisam pie paša āliņģa malas. Mēs turējām viņu aiz kājām – cieši jo 

cieši. Tā Bruno izvilka Leo no āliņģa. Mēs jozām mājās, ko kājas nes. Leo 

gandrīz vai raudāja.  

„Padomā tik, ja tu būtu atnācis mājās noslīcis,” sacīja Bruno. 

 Mamma bija pavisam sadusmojusies uz Leo, ka viņš ir iekritis āliņģī. 

Viņam vajadzēja iet gultā apgulties un dzert karstu pienu, lai paliktu silti. Pēc 
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tam viņam vajadzēja gulēt vairākas stundas. Lai viņš apdomā savus grēkus – 

tā sacīja mamma.  

 Vakarpusē mēs ārā jau būvējām sniega cietokšņus, karojām ar sniega 

pikām. Vakarā, atvadoties uz trepēm, Leo ierunājās: 

„Galu galā tā ir tīrā veiksme, ka neviens nenoslīka.”  

 

 

1. uzdevums. 

Pasvītro tekstā teikumus, kas atklāj, kā zēni izglāba Leo! 

 

2. uzdevums. 

Sanumurē notikumus atbilstoši secībai tekstā! 

 

Nr. Notikums 

 Vakarpusē mēs būvējām cietokšņus. 

 Leo iekrita āliņģī. 

 Mēs visi kopā sarājām Leo. 

 Mamma negribēja mūs laist uz ezeru. 

 Leo vajadzēja gulēt vairākas stundas. 

 Mēs jozām mājās, ko kājas nes. 
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3. uzdevums. 

Lasi uzmanīgi un apvelc pareizo teikuma turpinājumu! 

 Mamma mūs negribēja laist uz ezeru, jo ezerā bija 

  plāns ledus, 

  izcirsts āliņģis. 

 Leo slidoja  

uz āliņģa pusi, 

gar ezera malu. 

 Leo no āliņģa izvilka 

tēvocis Ēriks, 

Bruno. 

 Zēni bija no 

Klusuma ciema, 

Trokšņu ciema. 

 

4. uzdevums. 

Savieno īpašības ar Leo, kuras viņu raksturo! 

   izpalīdzīgs 

Leo ir    lielīgs 

   Pārdrošs 

 

5. uzdevums. 

Kā, tavuprāt,  jārīkojas, ja kāds ielūst ledū? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Es testu       

     

  

sapratu daļēji 

sapratu 
nesapratu 
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Izlasi tekstu! 

 
Pēc Astrīdas Lindgrēnes 

         

  

LEO IEKRĪT EZERĀ 

 

 Uz ezera bija ļoti gluds ledus. Mamma negribēja mūs laist uz ezeru tikai 

tādēļ, ka tētis un tēvocis Ēriks bija izcirtuši ledū lielu āliņģi. Es sacīju:  

„Mēs taču redzēsim koka kārti, ko viņi iesprauda āliņģī. Mēs uzmanīsimies no 

āliņģa.” 

Tad mēs drīkstējām iet.  

 Palaikam Leo paliek galīgi neparedzams. Viņš vienmēr mēģina 

izrādīties citu priekšā. Viņš gribēja pamēģināt noslidot āliņģim pēc iespējas 

tuvāk. 

„Te nu trauc slidskrējējs no Trokšņu ciema!” viņš sauca. Leo laida tieši uz 

āliņģa pusi. Viņš nogrieza sānis tikai pašā pēdējā brīdī.  

„Nu gan, Leo, tu taču esi galīgi jucis!” sacīja Uldis.  

 Mēs visi kopā sarājām Leo, bet tas nelīdzēja. Viņš slidoja ap āliņģi, te 

pasizdamies sāņus, te mezdams līkumus. Palaikam viņš slidoja atmuguriski. 

Leo iebrauca spudūkšs! atmuguriski āliņģī, jo bija nobraucis par tuvu malai. 

Mēs iekliedzāmies. Mēs  domājām, ka Leo noslīks. Pēc tam visi sagūlāmies 

uz ledus garā rindā un turējām cits citu aiz kājām. Bruno bija atgūlies pavisam 

pie paša āliņģa malas. Mēs turējām viņu aiz kājām – cieši jo cieši.. Tā Bruno 

izvilka Leo no āliņģa. Mēs jozām mājās, ko kājas nes.   

 Mamma bija pavisam sadusmojusies uz Leo, ka viņš ir iekritis āliņģī. 

Viņam vajadzēja iet gultā apgulties un dzert karstu pienu, lai paliktu silti. Pēc 

tam viņam vajadzēja gulēt vairākas stundas.  

 Vakarpusē mēs ārā jau būvējām sniega cietokšņus. Vakarā, atvadoties 

uz trepēm, Leo ierunājās: „Galu galā tā ir tīrā veiksme, ka neviens nenoslīka.” 

 



94 
Kokneses pamatskola – attīstības centrs 

 

1. uzdevums. 

Pasvītro tekstā teikumus, kas atklāj, kā 

zēni izglāba Leo! 

 

 

 

2. uzdevums. 

Sanumurē notikumus atbilstoši secībai tekstā! 

 

Nr. Notikums 

 Leo iekrita āliņģī. 

 Leo vajadzēja gulēt vairākas stundas. 

 Mēs jozām mājās, ko kājas nes. 

 

3. uzdevums. 

Lasi uzmanīgi un apvelc pareizo teikuma turpinājumu! 

 Mamma mūs negribēja laist uz ezeru, jo ezerā bija 

   plāns ledus, 

   izcirsts āliņģis. 

 Leo slidoja  

uz āliņģa pusi, 

gar ezera malu. 

 Leo no āliņģa izvilka 

tēvocis Ēriks, 

Bruno. 
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4. uzdevums. 

Savieno īpašības ar Leo, kuras viņu raksturo! 

   izpalīdzīgs 

Leo ir   lielīgs 

   pārdrošs 

 

5. uzdevums. 

Kā, tavuprāt,  jārīkojas, ja kāds ielūst ledū? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Testu           

         sapratu daļēji 

sapratu 

nesapratu 
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Izlasi tekstu! 

Pēc Mārtiņa Kalndruvas 

 

LIELĀ MARMANDES BĒDĪGAIS GALS 

 

 Dienā māte aizgāja no mājas uz vairākām stundām, un Zigurds palika 

viens. Viņš vispirms aprunājās ar runci Miku, tad apskatīja tomātu, kuru bija 

nosaucis par  Lielo Marmandi. Zigurdam ļoti garšo tomāti, it sevišķi no pirmās 

ražas. Kāpēc tā, to viņš pats lāgā nezina. Arī pirmā vizošā zemene un saldā 

avene ir visgardākā. Bet kāpēc vēlāk, kad visur ir tomāti, tie vairs nav tik 

gardi? 

 Te Zigurdu pasauca Vilnis. Vienā rokā Vilnim bija tomāts, otrā – sāls. 

Viņš kaisīja sāli uz tomāta un ēda, skaļi šļakstinādams un notraipīdamies ar 

sulu. 

 „Kāpēc tu neēd tomātus?” Vilnis, izņemdams no kabatas otru bumbuli 

un iecirzdams tajā zobus, vaicāja. 

„Man tomāti negaršo,” Zigurds atbildēja, kaut gan mute bija pilna 

siekalu. Viļņa vaigi jocīgi savilkās uz augšu. 

„Tev jau nav,” viņš teica, „ja tev būtu, tad tu ēstu.” Tas bija 

apvainojums. 

„Ha, ha, ha! Man neesot!” Zigurds noskaitās. „Panāc šurp, paskaties! 

Tu tādus tomātus pat sapņos neesi redzējis!” 

Vilnis ienāca Zigurdam līdzi dārzā un brīdi skatījās uz Lielo Marmandi. 

„Ko nu lielies! Tu jau to nedrīksti aiztikt,” Vilnis runāja kaitinādams. 

„Pamēģini tik apēst – tad dabūsi no mātes pa mizu.” 

Tas nu bija ļoti liels apvainojums. Nu vairs nevarēja kavēties. Zigurds, 

sirdij skaļi dauzoties, piegāja pie Lielā Marmandes, satvēra to un mēģināja 

noraut. Bet tomāts tūdaļ vis nepadevās. Zigurdam likās, ka tas paklusām 

iesauktos: ”Kas tad nu! Ko tu gribi darīt?” Taču atkāpties vairs nevarēja. Tādu 
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apvainojumu, kādu bija izteicis Vilnis, nomazgā tikai ar darbiem. Zigurds 

parāva lielo tomātu stiprāk, un tas atraisījās no kātiņa. 

Zigurds pielika Lielo Marmandi pie mutes, taču tūliņ atrāva nost. „Kā 

tad tā? Tu viens pats apēdīsi to, kas pieder četriem? Neaiztiec!” 

Kas to teica? Lielais Marmande taču neprot runāt, un Vilnis tādus 

vārdus nekad nesacītu, jo viņš taču mudināja ēst. Un tomēr šos vārdus dzirdēja 

– tikai ne ar ausīm. Tie skanēja viņā pašā. 

„Kas tev ir?” Vilnis jautāja. „Apdedzināji muti?” 

„Es jau tev teicu, ka man tomāti negaršo.” 

„Nu, tad iedod man … nomēģināšu!” 

„Nē-e,” Zigurds saspieda Lielo 

Marmandi ciešāk, „vai tad tu man dod?” 

„Tu jau nekad neprasi. Ja būtu prasījis, 

iedotu. Vai man žēl! Nu, dod!” 

Zigurds vilcinājās. Galvā viņam 

šaudījās juceklīgas domas. Kā gan otram 

varēja dot to, ko pats nedrīkstēja aiztikt? 

 

 

1. Pasvītro tekstā auga nosaukumu, ko Zigurds ir nosaucis par Lielo 

Marmandi! 

 

2. Lasi uzmanīgi un apvelc pareizo teikuma turpinājumu! 

Lielo Marmandi audzē 

o Viļņa dārzā, 

o Zigurda dārzā. 

Skaļi šļakstinādams un notraipīdamies ar sulu, tomātu ēda 

o Vilnis, 

o Zigurds. 
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Zigurds pielika Lielo Marmandi pie mutes, taču tūliņ atrāva nost, jo 

o izdzirdēja balsi sevī, 

o ienāca māmiņa. 

Vilnis tomātu ēda ar 

o sāli, 

o pipariem. 

 

3. Atzīmē ar „x”  pareizo apgalvojumu! 

Apgalvojums Jā Nē 

Zigurdam ļoti garšo tomāti no pirmās ražas.   

„Ko nu lielies! Tu jau to nedrīksti aiztikt,” Vilnis runāja kaitinādams.   

Vilnis aizveda Zigurdu uz savu dārzu, parādīt gurķus.   

Tādu apvainojumu, kādu bija izteicis Vilnis, nomazgā tikai ar darbiem.   

Zigurds parāva lielo tomātu stiprāk, un tas pārplīsdams nokrita zemē.   

 

4. Izlasi jautājumus un uzraksti atbildes pilnos teikumos! 

 Kāpēc, tavuprāt, Zigurds meloja Vilnim, ka negaršo tomāti? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Ar ko Zigurds lielās Viļņa priekšā? 

______________________________________________________________ 

Kā tu būtu rīkojies Zigurda vietā? 

______________________________________________________________ 

Kas, tavuprāt, notiks tālāk? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Testu 

 

sapratu daļēji 

sapratu nesapratu 
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Izlasi tekstu! 

Pēc E. Salenieka, M. Osītes 

KAS TUR NU LIELS! 

 

 Krists vienmēr izlicies ļoti gudrs. Ja kādam 

notikusi nelaime,  

viņš teicis:  

”Kas tur nu liels!”  

Un, ja kāds ko labu izdarījis, atkal teicis:  

”Kas tur nu liels!”   

Mazajam Andrim uzbrucis kaimiņu suns. 

Andris nu skrējis pie māmiņas un pilnā kaklā 

kliedzis. Krists, to izdzirdējis, tūdaļ iesaucies:  

„Kas tur nu liels!”  

Kaimiņu Pēteris uzbūvējis pie strautiņa dzirnaviņas. Krists, to uzzinājis, tūdaļ 

iesaucies:  

„Kas tur nu liels!”  

Un tā nu iznācis, ka daudziem Krišs šķitis liels drošulis un gudrinieks. Tikai 

vecmāmuļa nogrozījusi galvu un allaž norunājusi:  

„Redzēsim , redzēsim! Vēl jau pats nekādu lielo drošsirdību un gudrību neesi 

parādījis.” 

 Kādu dienu Krists istabā bijis viens pats. Pēkšņi viņš izskrējis ārā un 

kliedzis nelabā balsī, lai glābjot. Sanākuši ļaudis un prasījuši, kas noticis. Taču 

Krists nekā sakarīga pastāstīt nevarējis, bet briesmīgā pārbīlī tikai vienu un to 

pašu skaitījis:  

„Rībēja, dārdēja ... rībēja, dārdēja ... un pušu plīsa ...” 

 Ļaudis nu gājuši iekšā skatīties, bet ilgi nevarējuši nekā briesmīga 

ieraudzīt. Beidzot vecmāmuļa atradusi vainīgo. 



100 
Kokneses pamatskola – attīstības centrs 

 „Nav jau nekas liels! Āče, krāsns slota nogāzusies uz grīdas. Tā bija 

ieslieta kaktā. Laikam jau kaķis te būs tas vainīgais.” 

 Visi smējušies:  

„Kas tad tu par vīru, ja no slotas baidies!” 

 Nākamajā dienā Kristam vajadzējis svārkiem piešūt pogu. Šis nu šņācis 

un šuvis, pūtis un šuvis, bet, kad pogu piešuvis, svārkus vairs nevarējis uzvilkt: 

pie svārku malas kopā ar pogu bijusi piešūta arī piedurkne. 

 Vecmāmuļa nu Kristam sacījusi: 

„Redzi nu, arī pogu piešūt, - kas nu tur liels! – tomēr savas iemaņas tāpat vajag. 

Tā tas pie katra darba.” 

 Krists nodūris galvu un nesacījis ne vārda. 

 

1. Izlasi sakāmvārdus! Apvelc sakāmvārdu, kas, tavuprāt, vislabāk 

raksturo pasakas pamatdomu! 

Meistars nekrīt no debesīm. 

Darbs māca darītāju. 

Kāds darītājs, tāds darbs. 

 

2. Izraksti no teksta zēnu vārdus, par kuriem Krists teica: „Kas tur nu 

liels!” 

 

 

3. Atzīmē ar „x”  pareizo apgalvojumu! 

 

Apgalvojums Jā Nē 

Krists vienmēr izlicies ļoti gudrs.   

Ja kādam notikusi nelaime, viņš vienmēr palīdzējis.   

Daudziem Krists šķitis liels draugs.   

Krists piešuvis pogu, bet svārkus vairs nevarējis uzvilkt: pie 

svārku malas kopā ar pogu bijusi piešūta arī piedurkne. 

  

Krista paradums teikt „Kas tur nu liels!”   

Krista paradums teikt „Es tev palīdzēšu.”   

 

  



101 
Kokneses pamatskola – attīstības centrs 

4. Atbildi uz jautājumiem! 

Kāds bija Krista mīļākais teiciens? 

______________________________________________________________ 

Vai, tavuprāt, Krists bija drošsirdīgs? Pamato! 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Kādu darbu vajadzēja izdarīt zēnam? 

______________________________________________________________ 

 

Kā Krists paveica darbu? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Ko saka vecmāmiņa par darba prasmēm? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Vai, tavuprāt, Krists pārstās teikt „Kas tur nu liels!”? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Vai tev dzīvē kādreiz ar darbu nav sanācis kā Kristam? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

_ 

Uzraksti, kurus darbus tu proti vislabāk veikt! 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  

sapratu 
daļēji 

sapratu 

nesapratu Testu 
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Izlasi tekstu! 

 

Pēc Viļa Lāča 

     VANADZIŅŠ 
 

 Vanadziņš nebija putnēns. Tas bija cilvēku bērns mazām, žiglām 

kājelēm, augu dienu nosmulētu mutīti un mīkstiem, linu dzelteniem matiem, 

kā daudzi citi bērni viņa vecumā. Pavasarī viņam palika pieci gadi, un tas jau 

bija diezgan cienījams vecums. Patiesībā viņu nemaz nesauca par Vanadziņu, 

bet par Jānīti – tikai tēvs tā bija pasācis dēvēt. 

 Pārnācis mājās no jūras un novilcis smagos zvejnieku zābakus, viņš uz 

brītiņu paņēma zēnu klēpī, kas, tāpat kā tēva rokas un zābaki, vienmēr oda pēc 

zivīm. Tāpat oda arī tīkli, melnā zvejas laiva un viņu istaba. 

 Viņi satika labi, jo divi vien dzīvoja mazajā mājiņā aiz kāpas – vistuvāk 

jūrai no visa ciema. Kādreiz agrāk te esot bijis vēl trešais. Tēvs to atcerējās, 

bet Vanadziņš gan vairs ne. Viņš zināja tikai to, ka šis trešais bijusi viņa māte 

– viena no tām būtnēm ,kas staigā lakatiņu ap galvu un dažreiz ved pie rokas 

vai nes klēpī tādus pašus mazus zēnus vai meitenes kā Vanadziņš. Visiem 

zēniem un meitenēm bija tādas būtnes, kas viņiem noslaucīja nosmulētās 

mutes un pavadāja pie rokas, tikai viņam ne. Vanadziņš nezināja, vai tas ir labi 

vai slikti. Bet viņam bija taču lielais tētis – lielais, stiprais draugs, kas pašūpoja 

uz ceļa un dažreiz pikpaunā atnesa no liedaga un mājām. Viņš nemaz nebija 

sliktāks kā tās būtnes, kas staigāja ar lakatiņiem ap galvu. Un viņš bija daudz 

lielāks un stiprāks par viņām visām – Vanadziņš bija redzējis, ka tēvs viens 

pats iedzen jūrā smago zvejas laivu. Citi to nevarēja. 

 Vanadziņam vislabāk patika mājās, lai gan tur bija tikai viens rotaļu 

biedrs, ar ko lāgā pat nevarēja sarunāties, - pelēkais Minka. Bet ar to arī bija 

lieli joki: Vanadziņam tikai vajadzēja piesiet auklas galā puļķīti un tad 

paskraidīt pa istabu, tā, lai aukla ar puļķīti vazātos pa grīdu līdz. Kā Minka tad 

lēkāja! Kā pietupās kaktā un uzglūnēja puļķītim, kā iezalgojās viņa zaļās acis 
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un aste sirdīgi kūla grīdu, līdz beidzot Minka bija sagatavojies un taisīja varenu 

lēcienu. Viņš laikam domāja, ka puļķītis ir dzīvs. 

(Liedags – gludā, viļņu noskalotā jūras daļa starp ūdeni un kāpām) 

 

1. Kāds izskatās Vanadziņš? Pasvītro atbildi tekstā! 

 

2. Atbildi uz jautājumu pilnā teikumā! 

Kādas profesijas pārstāvis ir Vanadziņa tēvs? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

3. Lasi uzmanīgi un atzīmē pareizo atbildi! 

Vanadziņš ir 

 putnēns, 

 zēns. 

Pavasarī Vanadziņam palika 

 pieci gadi, 

 seši gadi. 

Zēns dzīvoja kopā ar  

 māti,  

 tēvu. 

Tētis Vanadziņam bija 

 lielākais ienaidnieks, 

 lielais, stiprais draugs. 

Zēna rotaļu biedrs bija 

 Juris, 

 pelēkais Minka. 
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4. Ievelc krustiņu pareizā lodziņā! 

 

Apgalvojums Jā Nē 

Zēna īstais vārds bija Jānītis.   

Vanadziņš ar tēvu dzīvoja ciemā vistālāk no jūras.   

Kādreiz pie viņiem esot dzīvojis vēl trešais – Vanadziņa 

māte. 

  

Zēna tēvs bija stiprs – viņš viens pats iedzina jūrā smago 

zvejas laivu. 

  

Vanadziņam bija daudz rotaļu biedru.   

 

 

5. Kāda, tavuprāt, bija Vanadziņa bērnība? Kāpēc? 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Testu    sapratu    daļēji sapratu      nesapratu 
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Izlasi tekstu! 

 

Pēc Vika 

PIRMAIS SNIEGS 

 Sapnī Zvirbulēns redzēja baltas bites. 

To bija neredzēti daudz. Balto bišu lidojumu 

nepavadīja spērniņu zumēšana, likās dīvaini, 

ka tik milzīgs skaits bišu lidojot nerada ne 

vismazāko troksni. Tomēr bija dzirdama kāda 

skaņa – skaņa, kādu Zvirbulēns vēl nevija 

dzirdējis. Skaņa bija visaptveroša, bet tik 

klusa, ka pat ar visklusāk izsacītu vārdu 

pietiktu, lai šo skaņu iznīcinātu. Tā bija drīzāk redzama nekā dzirdama skaņa. 

Krāsas skaņa. Baltās krāsas skaņa.  

 “Cik žēl, ka to neredz Zaļā Vārna!” bija Zvirbulēna otrā doma, kad viņš 

atvēra acis un ieraudzīja pirmo sniegu. Bet pirmā? Kāda bija pati pirmā? Nē, 

tā nemaz nebija doma, tā bija smarža! Gaisā valdīja neparasti svaiga un 

valdzinoša smarža.  

 “Cik skaisti!” Zvirbulēnā no valdzinājuma viss trīcēja. “Un no tāda 

brīnuma jābēg prom uz Dienvidiem?” viņam ienāca prātā.  

 Tad Zvirbulēns sajuta, ka kļuvis stipri vēsāks. Arī vēderiņš bija tukšs. 

“Jāsalūko kaut ko brokastīm,” viņš izlēma. Sniegs bija snidzis visu nakti un 

klāja pilsētu un laukus biezā kārtā. Lai kur Zvirbulēns devās, visur valdīja 

baltais, noslēpumainais aizliegums. 

 “Kā?” viņš sacīja Zīlītei, atgriezies pēc neveiksmīgā izlūklidojuma. 

“Un cik ilgi tā turpināsies?”  

 “Līdz nokusīs sniegs,” draudzene skaidroja. 

 “Nu bet kad viņš nokusīs?” 

 “Kad kļūs siltāks.” 
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 „Bet ko darīt ar vēderu? Galīgi tukšs. Diez kas nav.“ 

 „Paskatīsimies,“ draudzene iečiepstējās, „vai nu tik traki būs. Ja es kaut 

ko sajēdzu no cilvēkiem, tad viss vēl nav pagalam.“ Viņi sāka laidelēties gar 

pilsētas namu logiem. Pie kāda no logiem drūzmējās un trokšņoja baložu bars. 

Logs atvērās, tajā parādījās roka. Cilvēks kaut ko uzbēra zu dēlīša, kas 

piestiprināts pie palodzes. Baloži sparīgi cīnījās par guvumu, un laba tiesa 

barības krita sniegā uz ielas. Tās arī bija Zvirbulēna pirmās ziemas pirmās 

brokastis. Remdējuši izsalkumu, draugi jutās ievērojami līksmāki. 

 

1. uzdevums. 

Kā Zvirbulēns tekstā  nosauc sniegpārslas, pasvītro šo vārdu! 

 

2. uzdevums. 

Izraksti putnus, kuri minēti tekstā! 

 

3. uzdevums. 

Atzīmē ar „x”  pareizo apgalvojumu! 

Apgalvojums Jā Nē 

Milzīgs skaits bišu lidojot radīja šausmīgu troksni.   

“Cik žēl, ka to neredz  Varde!” bija Zvirbulēna otrā doma.   

“Un no tāda brīnuma jābēg prom uz Dienvidiem?” viņam ienāca 

prātā. 

  

Zvirbulēnam vēderiņš bija tukšs.   

Zvirbulēna pirmās ziemas pirmās brokastis bija pārpalikumi no 

kaķa bļodiņas. 
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4. uzdevums. 

Pabeidz iesāktos teikumus atbilstoši saturam! 

 Sapnī Zvirbulēns redzēja baltas 

_______________________________________________________. 

 Balto bišu lidojumu nepavadīja spārniņu 

_______________________________________________________. 

 Kāda bija pati pirmā? Nē, tā nemaz nebija doma, tā bija 

______________________________________________________! 

 Lai kur Zvirbulēns devās, visur valdīja 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 „Paskatīsimies,“ draudzene iečiepstējās, „vai nu tik traki būs. Ja es 

kaut ko sajēdzu no 

______________________________________________________.“  

 

5. uzdevums 

Kā tu rūpējies par spārnotajiem draugiem ziemā? Uzzīmē savu putnu 

barotavu,nosauc putnus, kuri ēd tavā barotavā! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

daļēji sapratu nesapratu 

Testu 

sapratu 
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Izlasi tekstu! 

Pēc Jāņa Baltvilka 

MEŽĀ 

 

 No mājām var iet, uz kuru pusi tu gribi, viscaur priekšā būs mežs. Mēs 

ejam pa stigu – tā tālāk var redzēt. Sniegā viscaur briežu pēdas, to šajos mežos 

ir daudz. 

 Mums priekšā koku galotnes nošūpo vēja brāzma. Būkšķēdami noveļas 

sniega blāķi. Tad atkal klusums. Tikai sniega puteklīši vēl ilgi lidinās gaisā, 

vizēdami saules staros virs stigas. 

 Sev aiz muguras izdzirdu smalku balstiņu – tik smalku, cik vien smalku 

cilvēks var dzirdēt. Pagriežos uz to pusi. Pāri stigai aizlido sīks spalvu kušķītis. 

Tas ir zeltgalvītis – pats mazākais Latvijas putniņš. 

 Ejam tālāk pa briežu nopēdoto stigu. Arī dažas stirnas nesen te gājušas. 

Pāri stigai un tad gar grāvja malu aizvijas lapsas pēdu virtene. Te aizjozis 

zaķis. Un te, ar savām īsajām kājām izdzenot sniegā dziļas vagas, gājusi 

mežacūka. Nedaudz tālāk stigas malā melnē cūku rakumi. Visapkārt lielam, 

vecam celmam sniegs izbradāts, savandīts kopā ar zemi. Cūkas ar šņukuriem 

arušas meža zemi, meklējot kādas ēdamas saknītes, tārpus vai kāpurus. 

 Pēdas liecina, ka mežā dzīvnieku gana. Nonākam pie vēja izgāztām 

eglēm. Zaļi milzeņi krustu šķērsu guļ pāri stigai. Skujas vēl svaigas. Koki ar 

visām saknēm no zemes izgāzti nesen. Šim te klājienam ne pa apakšu cauri 

var izlīst, ne pāri pārkāpt. Griežamies no stigas nost un brienam mežā iekšā. 

Pieņemas vējš. Brāzmas arvien biežāk ieķeras koku galotnēs. Sniega lavīnas 

gāžas te priekšā, te aizmugurē, pa labi, pa kreisi un arī – mums tieši virsū.  

Priekšā pavīd klajums. Ejam uz turieni. Nonākam jaunaudzē, te spoži spīd 

saule.  Priedītes nocirsta meža vietā te stādītas pirms gadiem trijiem vai 

četriem. Diezgan daudzas ir panīkušas – ar aplauztām galotnēm un zariem, ar 

apgrauztu mizu. Vietām izskatās it kā ar nazi nošņāpts. Briežiem šajā mežā, 

redzams, zobi ir stipri un asi. 
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 Līdzās jaunaudzei atrodas cirsma. Gaiss spēcīgi smaržo pēc sveķiem. 

Pāri aizlido krustknābis. Netālu iepīkstas zeltgalvītis, iečirkstas cekulzīlīte.  

 Kamēr sēdējām uz baļķu kaudzes, vējš drusku pierimis, brāzmas 

kļuvušas retākas. Atkal ejam starp apsnigušajām priedēm un eglēm, bet sniegs 

vairs neveļas visu laiku uz galvas. 

 

Vārdu skaidrojums: 

Stiga – no kokiem attīrīta, šaura josla mežā 

Zemsedze – zāles, nobirušu lapu kārta, kas sedz zemi vai augsni 

 

 

1. Pasvītro tekstā koku nosaukumus! 

 

2. Izraksti tekstā minētos dzīvnieku un putnu nosaukumus! 

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

3. Lasi uzmanīgi un apvelc pareizo teikuma turpinājumu! 

 

Sniegā viscaur redzamas 

  stirnu pēdas, 

  briežu pēdas, 

  zaķu pēdas.  

Pats mazākais Latvijas putniņš ir  

  cīrulītis, 

dzeguze, 

zeltgalvītis. 

Dziļas vagas sniegā atstājusi 

  mežacūka, 

  lapsa, 

  stirna. 

Ar visām saknēm no zemes izgāztas 

  priedes, 

  apses, 

  egles. 
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Līdzās jaunaudzei atrodas     Atmini! 

  mājas, 

  cirsma,   ESTĪZLĪ___________________ 

  veikals. 

 

 

4. Atbilstoši saturam savieno teikumus! 

 

Būkšķēdami noveļas    sīks spalvu kušķītis. 

Sniegā viscaur      sniega blāķi. 

Pāri stigai aizlido      briežu pēdas. 

 

 

5. Izlasi jautājumus un uzraksti atbildes pilnos teikumos! 

Kas atrodas visapkārt mājai? 

______________________________________________________________ 

 

Ko mežacūkas meklējušas pie celma? 

______________________________________________________________ 

 

Par ko mežā liecina pēdas? 

______________________________________________________________ 

 

Kas jaunaudzē priedītēm aplauzis galotnes, zarus un apgrauzis mizu? 

______________________________________________________________ 

 

Kā tu palīdzi meža dzīvniekiem un putniņiem ziemā? 

 

 

 

Testu 

 

 
 

 

 

  

daļēji 

sapratu 

nesapratu 
sapratu 
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Izlasi tekstu! 

 

DAŽĀDI RITEŅI 

 

Stāv celms, uz celma – namiņš. Namiņā dzīvo mušiņa, vardīte, ezītis un 

gailītis. 

Reiz viņi visi dodas uz mežu pēc puķēm, pēc sēnēm, pēc ogām. Iet, iet viņi pa 

mežu un iznāk klajumā. Pēkšņi viņi pamana, ka netālu stāv tukši ratiņi. Tiem 

ir dažādi riteņi. Viens ritenis mazs, otrs – nedaudz lielāks, trešais – vidējs, 

ceturtais – vislielākais. Redzams, ka ratiņi tur stāv jau sen. Zem tiem jau 

sākušas augt sēnes. Stāvēja muša, varde, ezis un gailis, skatījās un brīnījās. Te 

pēkšņi tiem priekšā izskrēja zaķis, arī skatījās un smējās. „Tie ir tavi ratiņi?” 

vaicāja muša, varde, ezis un gailītis. „Nē, tie ir lāča ratiņi. Viņš tos taisīja, 

nesataisīja un tad pameta tos mežā.” teica zaķis. „Kā būtu, ja mēs ņemtu 

ratiņus uz mājām? Saimniecībā noderētu.” teica ezis. „Labi, ņemsim.” teica 

muša, varde un gailis. Viņi sāka stumt ratiņus, bet tie nekust no vietas, jo tiem 

riteņi dažādi. Stumj, stumj. Ratiņi brauc gan pa labi, gan pa kreisi. Ceļš arī 

slikts. Bet zaķis smejas: ,,Kam vajadzīgi tādi ratiņi?” Visi sagura, bet atstāt 

ratiņus žēl – saimniecībā noderētu. Ezītis padomāja un teica: „Ņemsim katrs 

pa ritenim.” Muša paņēma mazāko riteni, ezītis nedaudz lielāko, vardīte – 

vidējo, bet gailītis ripināja pašu lielāko riteni. Zaķis smējās: „Lūk, dīvaiņi! 

Aizripina mājās dažādus riteņus!” Muša, ezis, varde un gailis atripināja riteņus 

mājās un sāka domāt ko ar tiem iesākt. „Es zinu,” teica muša. Viņa paņēma 

vismazāko riteni un izveidoja vērpjamo ratiņu. Ezītis atnesa divas nūjas un 

dēļus, paņēma savu riteni un uzmeistaroja ķerru. „Es arī izdomāju,” teica 

vardīte un piestiprināja savu riteni pie akas vinčas. Bet gailītis uzbūvēja 

dzirnavas. Tā saimniecībā noderēja visi riteņi. Reiz ciemos atnāca zaķis. 

Gailītis pacienāja to ar pīrāgiem, vardīte ar burkāniem, ezītis ar ogām un 

sēnēm, bet mušiņa viņam uzdāvināja dūraiņus. Zaķim palika kauns. „Piedodiet 

man!” zaķis teica. Es smējos par jums. Bet tagad redzu, ka prasmīgām rokām 

var noderēt arī dažādi riteņi. 
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1. Uzdevums. Atzīmē pareizos apgalvojumus ar X ,, JĀ vai NĒ” 

APGALVOJUMS JĀ NĒ 

Uz celma stāvēja namiņš   

Namiņā dzīvoja zaķis, ezis un gailis.   

Muša, varde, ezis un gailis pamanīja ratiņus.   

Ratiņi nebija tukši, tajos iekšā bija ogas.   

Zem ratiņiem auga puķes.   

Ratiņiem visi riteņi bija dažādi.   

Lācis teica, ka ratiņus atstājis zaķis.   

Muša, varde, ezis un gailis aizvilka ratiņus sev līdzi.   

 

2. uzdevums. Palīdzi vārdiem iekavās atrast īstās vietas! 

             ( stūma, dažādi, žēl, piekusa, ratiņus) 

 

1. Ratiņiem bija __________________________ riteņi. 

2. Viņi ilgi ________________________ ratiņus un ļoti 

__________________________________________. 

3. Zvēriem bija ___________________________ atstāt 

______________________________________ mežā.  
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3. uzdevums. Pabeidz iesāktos teikumus! 

 

Stāv celms, uz 

______________________________________________________________ 

 

Reiz viņi visi dodas uz       

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Zem tiem jau sākušas 

______________________________________________________________ 
 

 

4. uzdevums. Ieraksti pareizo apgalvojumu! 

 

Vērpjamo ratiņu izgatavoja 

___________________________________________________________ 

Aku uztaisīja 

___________________________________________________________ 

Dzirnavas uzcēla 

___________________________________________________________ 

 

5. uzdevums. Kas paslēpies šajos vārdos? 

Ņitari - ____________________________ 

Size_______________________________ 

Savirnadz __________________________ 

Ailigs - ____________________________ 

Ķazis -  ____________________________ 

Cālis - _____________________________ 

 

6. uzdevums. Kā tu vērtē zaķa rīcību? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________  
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Izlasi tekstu! 

 

SAIMNIEKS UN STRĀDNIEKS 
 

 

 Reiz pie saimnieka atnāca kāds strādnikes un teica: ,,Saimniek, dod man 

naudu!” 

,,Kādai vajadzībai tev nauda?” jautāja saimnieks. 

Bet strādnieks atbildēja: ,,Kā gan var dzīvot bez naudas?” Saimnieks 

strādniekam iedeva naudu un gribēja likt viņu pie darba. Tas notika no rīta. 

Strādnieks teica siamniekam: ,,Iesākumā vajag pabrokastot, tikai pēc tam var 

sākt strādāt!” 

Strādnieks paēda. Saimnieks atkal gribēja viņu likt pie darba. Bet strādnieks 

atbildēja: ,,Pēc bropkastīm nedrīkst strādāt, vēders sāks sāpēt. Vajag mazliet 

pasnaust! Strādnieks nogulēja līdz pusdienlaikam. Saimnieks atkal teica: ,,Ej 

un strādā!”  

 ,,Strādāt? Bez pusdienām? Nu nē. Laiks pusdienot!” Paēda viņš pusdienas.  

,,Nu, ej strādāt!” saimnieks teica.  

,,Kurš gan pēc pusdienām strādā? Pēc pusdienām ir jāatpūšās! Strādnieks 

nogulēja līdz vakaram. ,,Kaut tagad sāc strādāt!”viņam vakarpusē teica 

saimnieks.  

,,Naktī? Paskaties, ļaudis jau vakariņo un dodas gulēt.” Strādnieks 

pavakariņoja un nogulēja līdz rītam.  

 No rīta pabrokastoja un devās uz lauku.  

Tur atkal nogulēja līdz pusdienlaikam.  

Atnāca, papusdienoja un atkal devās uz lauku gulēt.  

Viņš gulēja līdz vakaram. 

Gandrīz vakariņas nogulēja.  

Atnāca vakariņās, apēda tās.  

Bet saimnieks pajautāja: 

 ,,Kāpēc tu šodien neko neesi padarījis?” 
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,, Ak, saimniek!  

Paskatījos uz darbu – 

 to nevar padarīt ne rīt, ne parīt, ne aizparīt, 

 bet šodien nav vērts nemaz sākt! 

 

1. uzdevums. Atzīmē apgalvojumus ar X ,, JĀ vai NĒ” 

APGALVOJUMS JĀ NĒ 

Jaunais strādnieks uzreiz ķērās pie darba.   

Saimnieks iedeva naudu strādniekam.   

Strādnieks pabrokastoja.   

Pēc brokastīm viņš negāja strādāt.   

Pēc brokastīm strādnieks uzreiz gāja strādāt.   

Pēc tam viņš ēda pusdienas.   

Pēc pusdienām strādnieks negāja strādāt.   

Viņš gulēja divas stundas.   

Pēc vakariņām strādnieks likās gulēt.   

No rīta viņš devās uz lauka un strādāja visu dienu.   

Pēc pusdienām strādnieks atkal strādāja.   

Strādnieks padarīja savu darbu.   

 

2. uzdevums. Pabeidz iesāktos teikumus! 

Reiz pie saimnieka 

atnāca________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Saimnieks strādniekam 

iedeva________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Paskatījos uz darbu______________________________________________ 

 



116 
Kokneses pamatskola – attīstības centrs 

 

3. uzdevums. Uzraksti,  kādas īpašības tavuprāt, piemīt pasakas varoņiem! 

 

Strādnieks_____________________________________________________ 

Saimnieks_____________________________________________________ 

 

4. uzdevums. Savieno pareizi šos sakāmvārdus! 

 

Kas darbu strādā     darbs tevi godās. 

Rokas klēpī      par to darbs gādā. 

Atdod darbam sevi     maizi nepelna. 
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Izlasi tekstu! 

Herberts Dorbe 

DRAUDZĪBAS SPĒKS 

 

 Līdzās citām puķēm pašas dobes malā izdzina savu pirmo asniņu 

puķuzirnītis. Viņš ļoti priecājās par silto sauli, kas glāstīja zemi, tā 

atmodināja tajā dusošos visbrīnišķīgākos augus. 

 “Cik skaista ir pasaule!” priecājās mazais puķuzirnis un ar nepacietību 

sāka gaidīt to dienu, kad viņš izaugs un varēs atraisīt pirmos ziedus. 

Puķuzirnītis pats vēl nemaz nezināja, kādā krāsā tie būs. 

 Bet vārpata, paslēpusies dziļi zemē, draudēja: “Vai tu, tāds nieka 

knēvelis, domā izaugt garāks par mani un uzziedēt? Nekā nebūs!” 

 Vārpata ātri sazēla un ar savu biezo ceru aizēnoja puķuzirnīša maigās 

lapiņas. Drīz vien puķuzirnītis sauli nemaz vairs nespēja saskatīt. 

 “Redzi nu!” smējās ļaunā vārpata. “Tā tu iznīksi, un neviens pat 

nezinās, ka tu esi bijis pasaulē!” 

 “Cik briesmīgi!” izmisa puķuzirnītis. “Vai tiešām es nekad vairs 

neredzēšu mīļo sauli un man būs jāmirst neuzziedējušam…” 

 Te līdzās puķuzirnītim ierunājās kāda klusa, laipna balss. 

 “Nebēdājies neko, puķuzirnīt! Gan tu vēl uzziedēsi. Tikai atbalsties 

prêt mani! Es tev palīdzēšu izrauties ārā no vārpatas kuplā cera.” 

 Runātāja bija saulgrieze. Arī viņa vēl nebija izaugusi, tomēr tās lapas 

jau bija lielas un platas un kāts stingri turējās zemē. 

 Puķuzirnītis paklausīja un apvija savas tievās rociņas ap stalto 

saulgriezes stāvu. Ar katru dienu saulgrieze auga augumā, bet kopā ar viņu 

stiepās arī puķuzirnītis. Drīz vien tie jau bija pārauguši visas citas puķes. Tad 
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kādu dienu saulgrieze atraisīja brīnišķīgu dzeltenu ziedu. 

Tas bija tik liels un košs, ka pirmajā mirklī puķuzirnītis to  

noturēja par pašu sauli.  

 “Cik tu esi skaista!” priecājās puķuzirnītis. 

 “Arī tu esi skaists,” sirsnīgi sacīja saulgrieze. 

 Tiešām – arī puķuzirnītis bija sācis ziedēt. Kā mazi 

zīda taureņi  

viņa zariņos sārtojās ziedi. Un cik tie saldi smaržoja! No 

malu malām  

salaidās saulgriezi apsveikt bites un taureņi. Viņi visi 

priecājās par tās  

krāšņumu un ne tikai par to vien. Viņi apbrīnoja arī mazo 

puķuzirnīti,  

kas tagad droši bija pacēlies pretī saulei un sakuplojis košos ziedos. 

 Bet vārpata vai slāpa nost aiz dusmām, ložņādama turpat pie 

puķuzirnīša kājām. Tomēr viņa vairs nespēja nodarīt tam nekā launa. 

 «Cik jauki dzīvot pasaulē, ja tev blakus ir labs draugs !» stāstīja bitēm 

un taureņiem laimīgais puķuzirnītis. 

 

1. Pasvītro augu nosaukumus, par kuriem ir šis stāsts ! 

 

2. Savieno atbilstoši saturam ! 

 

Viņš ļoti priecājās par silto     saulgrieze. 

Drīz vien tie abi jau bija pārauguši citas   saulīti. 

Līdzās puķuzirnītim ierunājās      puķes. 
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3. Lasi uzmanīgi un apvelc pareizo teikuma turpinājumu! 

 

Puķuzirnis auga 

o dobes malā, 

o vagā. 

Puķuzirnītim draudēja 

o vīgrieze, 

o vārpata. 

Puķuzirnītis apvija savas rociņas ap 

o vārpatu, 

o saulgriezi. 

 

4. Atzīmē ar „x”  pareizo apgalvojumu! 

 

Apgalvojums Jā Nē 

Saulgrieze ziedēja violetiem ziediem.   

Puķuzirnīša ziedi saldi smaržoja.   

No malu malām salaidās saulgriezi apsveikt dunduri.   

Cik jauki dzīvot pasaulē, ja blakus ir labs draugs.   

Vārpata vai slāpa nost aiz dusmām, ložņādama turpat pie 

puķuzirnīša kājām. 

  

 

5.Savieno vārpatu un saulgriezi ar atbilstošām īpašībām! 

 vārpata     saulgrieze 

    ļauna 

    izpalīdzīga 

    līdzjūtīga 

 

6.  Izlasi jautājumus un uzraksti atbildes pilnos teikumos! 

 Par ko bēdājās puķuzirnītis? 

______________________________________________________________ 

 

 

Vai tu kādreiz esi palīdzējis draugam? Kā ? 

 

 

 

Testu 

 

 

 

 

sapratu daļēji 

sapratu nesapratu 
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Izlasi tekstu! 

Pēc Dagnijas Zigmontes 

PELĒKAIS KAĶĒNS 

 Par nelaimi, pasaulē vēl vienmēr atrodas slikti cilvēki. 

 Tie noteikti bija slikti cilvēki, kuri pašā aukstākajā ziemas laikā bija 

atstājuši uz ielas mazu, pelēku kaķēnu. Tam bija pavisam noplucis kažociņš, 

bet sala tik nejauki, ka pat zvirbuļiem bija pazudis skaļais čirkstējiens. 

 Mazo kaķēnu pieņēma audzināt kioska pārdevēja. Mājās nest viņa to 

nevarēja, jo mājas saimniece necieta kaķus. Pārdevēja deva kaķēnam stūrīti, 

kur pārlaist aukstumu un puteņus līdz jaukajam brīdim, kad debesīs atkal 

valdīs saules siltums. Viņa dzīvnieciņu no sirds iemīļoja. Arī kaķēns pieķērās 

pārdevējai – nē, ne ar sirdi, bet ar visu savu dvēselīti. Zilganajos ziemas rītos 

kaķēns gaidīja pārdevēju ierodamies darbā, viņš bija visu nakti glabājis viņai 

savu vismīlīgāko ņaudējienu. 

 Vispirms pārdevēja atvēra kioska slēģus, tad uz elektriskā pavardiņa 

sāka sildīt pienu. Nedrīkstēja liet aukstu pienu nosalušā vēderiņā. Kaķēns laka 

un laka, kad bija pielacis pilnu vēderiņu,  viņš mazgājās. Viņš gribēja būt tikpat 

tīrs kā viņa draudzene pārdevēja baltajā virssvārcī.  

 Pārdevēja bija domājusi, ka, pavasarim nākot, kaķēns aizies sev citas 

mājas meklēt. Bet kaķēnam patika tieši šeit, te bija daudz cilvēku un daudz 

notikumu.   

 Kaķis tagad bija apvēlies, kažoks viņam bija biezs un kupls. Viņš 

uzticīgi pildīja savu pienākumu – rītos gaidīja pārdevēju ierodamies, 

pārbaudīja, vai pircēji saņem preci un vai samaksā. Kaķēna pelēkais, klusu 

rūpju pilnais purniņš pastāvīgi bija piebāzts pie kioska lodziņa. Cilvēki lūkoja 

viņu glaudīt, bet tad gan kaķis pieklājīgi atvirzījās. Viņam bija sava draudzene 

– pārdevēja. Kaķis negribēja draudzībā dalīties ne ar vienu citu.  
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 Reiz gadījās cilvēki, kuri glīto kaķi gribēja nest pie sevis uz mājām. 

Viņiem bija ievajadzējies kārtīga peļu mednieka. Tie bija labi cilvēki. 

Pārdevēja viņus pazina un atļāva ņemt kaķi. Viņa domāja, ka īstas mājas ir 

vairāk par vietiņu aiz kioska slēģa.  

 Bet viens šai gadījumā domāja citādi. Tas bija kaķis. Otrā rītā, kad 

pārdevēja nāca uz darbu, viņa sniegā pie kioska ieraudzīja pelēku vilnas dzijas 

kamolu.  

 „Kaķīt?” viņa iesaucās. 

 „Mrrņau,” kamols atbildēja un tuvojās viņai. Viņš nāca līdzi un pacietīgi 

gaidīja, kamēr uz plītiņas sasils piens.  

 „Kā tad tā,” pārdevēja apmulsusi sacīja, „kāpēc tu nāci atpakaļ, vai tev 

tur nebija labi?” 

 Kaķis būtu atbildējis, bet pārdevēja diezin vai būtu viņu sapratusi. 

Tāpēc kaķis tikai pieglaudās savai draudzenei, un tad, rādās, viņa tomēr 

saprata. Ka draudzība ir un paliek svarīgāka par dažām labām ērtībām. Un 

draudzību neklājas aizmirst nekad, nekādā gadījumā. 

 

1. Pabeidz teikumu, pierakstot klāt īpašības! 

Pārdevēja bija 

_____________________________________________________________ 

 

2. Ievelc krustiņu pareizā lodziņā! 

 jā nē 

Kaķēnu pieņēma audzināt mājas saimniece.   

Pārdevēja dzīvnieciņu no visas sirds iemīļoja.   

Kaķis no rītiem sveicina savu draudzeni.   

Kaķēnam deva aukstu pienu.   

Kaķim patika, ka viņu visi glaudīja.   



122 
Kokneses pamatskola – attīstības centrs 

Kaķim bija sava draudzene – pārdevēja, kaķis negribēja 

draudzībā dalīties ne ar vienu citu. 

  

 

3. Ja kaķītis būtu mācējis runāt, ko viņš būtu teicis pārdevējai? Uzraksti! 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

4. Atrodi un izraksti rindas, kurās autore izsaka savas domas par 

draudzību! 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

5. Kādu citu virsrakstu varētu likt šim stāstiņam? 

______________________________________________________________ 

  

6. Ko tu domā par draudzību? Vai tā ir vajadzīga? Kāpēc? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

______________________________________________________________ 

 

    7. Pasvītro sakāmvārdu, kurš vislabāk attiecas uz šo tekstu! 

Tukšā galvā allaž daudz lielības. 

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 

Labs draugs – reta manta pasaulē. 
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Izlasi tekstu! 

Pēc Z. Skujiņa 

SIRDS ĶIVERĒ 

 Vai jūsu ielā puikas hokeju laiž? Mūsējā – masīvi. Uz slidām un bez 

slidām, ar veikalā pirktajām nūjām un paštaisītajām, ar ripu un tukšām 

„Nivejas” bundžiņām. Pirmais numurs pamatsastāvā ir Zostiņu Aldo, jo viņš 

visus atsēdina ar inventāru: viņam ir īstie cimdi un īstā ķivere. 

 Man bez hokeja ir vēl otrs vaļasprieks – marku krāšana. Patiesībā es 

nemaz nevaru izšķirties, kam dot priekšroku. Par marku kopojumu rajona 

skatē ieguvu goda rakstu. Un savā ziņā mana kolekcija bija kaut kas līdzvērtīgs 

Zostiņu Aldo pasakainajiem liberiņiem. 

 Vienu jauku dienu Zostiņu Aldo gandrīz dabū trieku – viņa kolosālā 

ķivere pēkšņi ir pazudusi. Viņš pat īsti nezina no kurienes – varbūt no šķūnīša, 

varbūt no priekšnama; istabā māte liberiņus neļauj glabāt. Joki mazi, traģisks 

moments. Pie mums Randavā neviens mantas ķēdē  neslēdz. Aldo, saprotams, 

tūdaļ jož pie manis kā pie tuvākā kaimiņa. Sākumā lielīgi bļaustās, pēc tam 

bāls knapi izpūš pa vārdiņam, pēdīgi sāk rīstīties un ņurcīt vaigus. Cilvēku 

bēdās nevar pamest. Saku, vecīt, tikai mieru, risināsim jautājumu loģiski. Ja 

kāds šajā jautājumā var kaut ko zināt, tad tas ir Jānītis, mans brālēns. 

 Jānītis Līčupes pļaviņā, kur uzsliets mūsu hokeja laukums, ierodas pats 

pirmais, bet aiziet pats pēdējais. Viņš atceras visas spēles un visus rezultātus. 

Bez viņa nekas hokeja laukumā nav noticis un nenotiks. Tikai viņa paša pūles 

iekļūt kādā komandā līdz šim bijušas veltīgas. Jo Jānītim ir pieci gadi. Viņam 

vienīgi atļauj stāvēt aiz apmales. Bet arī tur viņš spēlē līdzi – ar rokām, ar 

kājām, ar acīm, ar sirdi. Jāprasa Jānītim. Jānītis dzīvo tieši virs mums, kāpjam 

augšā. 

-Bet apžēliņ, - saka Jānīša mamma, - vai jūs arī zināt, cik ir pulkstenis? Jānītis 

jau gultā. 
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-Bet varbūt Jānītis vēl nemaz nav aizmidzis? Mēs tikai uz sekundi izcili 

svarīgā lietā. Nu, sacīsim, es viens pats kā radinieks. 

 Uz pirkstu galiem piekāpju pie Jānīša istabas un paveru durvis. Jā, guļ 

Jānītis svētlaimīgā miegā. Bet ko es redzu? Galvā viņam fenomenālā Aldo 

ķivere. Zods vien ārā. 

 Nokāpjam lejā, Aldo man prasa: 

-Ko tad uzzināji? 

-Esi  mierīgs, - es viņam saku, - tuvāko divpadsmit stundu laikā tu savu cepuri 

atdabūsi. 

Aldo ģīmis pamazām atgūst krāsu. 

-Bet vai noteikti? Kātu to zini? 

-Noteikti,- es saku. – Uz galvošanu. 

 Otrā rītā mazā gaismiņā skatos: Jānītis ar Aldo ķiveri jau jož uz hokeja 

laukumu. Seja aizgrābti staro, kājas tik tikko piemetas celiņam. 

-Ei, Jānīti, - es saku, - ko tu tur nes? 

Jānītis aiz iekšējās pacilātības vai plīst. 

-Paskaties pats,- viņš saka. – Aldo vakar bija aizmirsis uz sētas mieta. Bet vai 

tādu mantu var atstāt laukā ... 

Īsos vārdos tas arī ir viss stāsts. Jā, starp citu, teiksmainā ķivere tagad 

pieder Jānītim. Aldo pēdējā laikā visus šokē ar fantastisko marku kolekciju. 

To pašu, kas agrāk piederēja man. Hokejs Aldo interesē mazāk. Aldo saka – 

viņš esot pirmais marku krājējs rajona mērogā. Bet man sava dārguma nav žēl. 

Toreiz, skatīdamies pa durvju šķirbu uz guļošo Jānīti, es sapratu: savu 

aicinājumu neesmu atradis. Tādu, kas spēlē starp citu, inventārs vien par īstu 

hokejistu neiztaisa. Un ar markām, ja gribat zināt, tas pats. Goda vārds. 
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 Izlasi apgalvojumu! Atzīmē ar x atbilstoši jā vai nē! 

Apgalvojums 

Jā 

(tā 

notika) 

Nē 

(nav tekstā 

teikts) 

Pirmais numurs pamatsastāvā ir Zostiņu Aldo.   

Autoram labāk patīk marku krāšana.   

Zostiņu Aldo ķivere pazuda no dzīvokļa.   

Jānītis pļaviņā ierodas pēdējais un aiziet 

pirmais. 
  

Jānītis atceras visas spēles un rezultātus.   

Spēlētāju par īstu hokejistu padara inventārs.   

 

 Atbildi uz jautājumiem! 

1. Kāpēc Zostiņu Aldo ir pirmais numurs pamatsastāvā? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Kāpēc Zostiņu Aldo gandrīz dabū trieku? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Kāpēc, tavuprāt, autors aizmigušajam Jānītim nenoņem ķiveri? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. Ar ko tagad nodarbojas Aldo? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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5. Kāpēc autors stāstam devis nosaukumu „Sirds ķiverē”? Pamato savu 

izvēli! 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 Atrodi un izraksti teikumu, kurā izteikta stāsta pamatdoma! 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 Kurš no sporta veidiem tev patīk, kāpēc? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

  



127 
Kokneses pamatskola – attīstības centrs 

Izlasi tekstu! 
Pēc M. Kļavas 

TAURENĪTIS- RAIBSPĀRNĪTIS 

 

Dārzā lidoja spilgti raibs tauriņš. Viss viņa ceļš bija no vieniem 

ciemiem uz otriem. Vispirms viņš  apciemoja krāšņās puķes. 

Arī margrietiņa jau ilgāku laiku skatījās tauriņa lidojumā. Viņa 

aicinoši māja savu balto  ziedu, bet tauriņš izlikās to neredzam.  

Vienu rītu uz margrietiņas zieda uzlaidās mārīte un teica: 

- Redzēju tuvumā mazos, negantos kukaiņus. Laikam grib tev uzbrukt. Tu 

nebaidies, es ar knišļiem viegli tikšu galā.  

Margrietiņai nemaz  nepatika mārītes apciemojums. Viņa baidījās , ja tauriņš 

ieraudzīs tik  vienkāršu ciemiņu, tad palidos garām. 

- Pateicos, bet vari iet savās gaitās. Man tie knišļi neko nepadarīs,- margrietiņa 

steidzīgi  atrunājās, jo ieraudzīja tauriņu lidojam uz šo pusi.  

- Kā zini, - mārīte pacēlās spārnos.  

Tavu laimi un prieku! Tauriņš pielidoja blakus 

margrietiņas ziedam. Viņš gribēja sacīt ko 

glaimojošu, tad sašutis iesaucās: 

- Šausmas! Tu taču ar knišļiem draudzējies,- un prom 

viņš bija.  

Nu tikai margrietiņa ievēroja, ka viņas kātam 

aplipuši nepatīkami, sīki kukaiņi un rāpo ziedam 

tuvāk. Nu viņa aizmirsa par skasto tauriņu un pilnā 

kaklā sauca: 

- Palīgā! Mārīte, nāc, glāb mani!  

Par laimi, mārīte nekur tālu nebija aizlidojusi. 

Viņa sadzirdēja margrietiņas palīgā saucienu.  
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1. Izlasi jautājumus un uzraksti atbildes!  

Kādi kukaiņi ir minēti tekstā? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. Lasi uzmanīgi un apvelc pareizo  teikuma turpinājumu!  

Tauriņš apciemoja 

o mārītes, 

o puķes. 

Margrietiņu pasargāt no knišļiem pieteicās 

o mārīte, 

o tauriņš. 

Margrietiņai pa  kātu rāpoja 

o mušas, 

o knišļi 

Margrietiņa palīgā sauca  

o strazdu, 

o mārīti.  

 

3. Ievelc krustiņu pareizā lodziņā!  

 

Apgalvojums Jā Nē 

Dārzā lidoja vienkrāsains tauriņš.    

Tauriņš vispirms apciemoja krāšņākās puķes.   

Margrietiņa ciemos gaidīja mušu.    

Margrietiņai nepatika mārītes apciemojums.   

Tauriņš izglāba margrietiņu no knišļiem.    
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4. No dotajiem burtiem izveido vārdu!  Uzraksti to!  

 

E  R  A  T  U  I  S  N   

 

_____________________________  

 

Testu    sapratu    daļēji sapratu      nesapratu 
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Izlasi pasaku! 

Latviešu tautas pasaka 

 

ZVĒRI UN PUTNI ROK UPI 

Senāk, kad vēl nebija upju, visiem vajadzēja iztikt no lietus un rasas. Zvēri 

no tās nespēja atdzerties, tālab nosprieda rakt upi. Bebrs uzņēmās būt par darbu 

rīkotāju. Zaķis lēca pa priekšu, upei robežas rādīdams, -tādēļ upe iznāca tāda 

līkumaina kā zaķa cilpas. Ezis tecēja zaķim nopakaļ, ar 

adatām robežu nosprauzdams. Cūka nopraustās vietās 

ieraka robežu stabiņus. Dzenis atzīmēja kokā, cik zemes 

izrakts. Ķīvīte ar stārķi vadīja purva ūdeņus uz upes gultni, 

bet varde nemitīgi lēca upē un mērīja ūdens dziļumu. Visi 

pūlējās svīzdami, vienīgi vālodze ne, aizbildinādamās: 

- Es varu padzerties arī no rasas, kas uz apšu lapām.  

Tad citi zvēri un putni, noskaitušies uz vālodzi, devās pie 

apses un pavēlēja tās lapām drebēt.  

- Ja tavas lapas nedrebēs, mēs par visiem kopā 

izrausim tevi laukā un iznīdēsim no pasaules! – viņi 

piedraudēja.  

Neko darīt, apsei bija vien jāpaklausa. Kopš tā laika viņa 

drebina savas lapas, tā nobirdinot rasu, bet vālodze sausā 

laikā brēkdama brēc pēc lietus, jo šai nav kur padzerties.  

 

 

 

1. Apvelc tekstā dzīvniekus un putnus, kuri piedalījās upes rakšanā!  
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2. Atmini mīklas, kuru atminējumi minēti tekstā! Uzraksti atbildes!   

 

Kas met līkumu līkumus un, tālāk tiekot, lielāka top? 

____________________  

Mazs, mazs vīriņš, adatu kažociņš.                              

____________________  

Kas nakti dzimst, bet dienu mirst?                               

____________________  

Lec kā zaķis, nav zaķis; peld kā zivs, nav zivs.    

____________________  

Garām kājām mērnieks iet, sarkans cigārs mutē.     

____________________   

 

3. Atbildi uz jautājumiem!  

 

Ko zvēri un putni rok?  

______________________________________________________________ 

Kuram kokam zvēri un putni liek drebināt lapas?  

______________________________________________________________ 

 

4. Izvēlies pareizo atbildi! Atzīmē ar x!   

1. Darba rīkošanu uzņēmās  

o ezis, 

o bebrs, 

o cūka. 

2. Upei robežas rādīja 

o bebrs, 

o vālodze, 

o zaķis. 
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3. Ar adatām robežas nosprauda 

o šuvēja, 

o ezis, 

o stārķis. 

 

4. Nospraustajās vietās robežu stabiņus ieraka 

o cūka, 

o zemnieks, 

o lācis. 

 

5.  Ūdens dziļumu upē nemitīgi mērīja  

o spāre, 

o ķīvīte, 

o varde. 
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Izlasi tekstu! 

Pēc Dzidras Rinkules –Zemzares, Jāņa Brikmaņa 

SIMPĀTISKAIS PŪĶĪTIS 

Lielais tritons. Nosaukums varens, skan iespaidīgi! Bet kas nu 

viņš par lielo!... Viss ķermenis, ieskaitot asti, labi ja sešpadsmit centimetri! 

Bet, tā kā ir vēl mazais tritons, tad tā arī jāsauc- par lielo.  

Lielais tritons ir abinieks.Tātad daļa viņa dzīves paiet uz 

sauszemes, daļa – ūdenī. Pēc sava izskata tas atgādina pļavas ķirzaku. 

Lielajam tritonam, tāpat kā ķirzakai, ir četras kājas un aste ķermeņa 

augstumā, bet radniecības gan nekādas. Ķirzakas dēj olas uz sauszemes. 

Toties tritons - nārsto (ūdenī izlaiž ikrus, līdzīgus zivju vai varžu ikriem). 

Parasti tas notiek maijā. Pēc 2 - 3  nedēļām - atkarībā no laika apstākļiem (ja 

temperatūra nav pārāk zema)-izšķilas kāpuri, kas elpo ar žaunām ūdenī esošo 

skābekli. Pieaugušajiem tritoniem žaunu vairs nav. Tritona barība 

galvenokārt ir kukaiņi.  

Lielais tritons vairāk nekā viņa radinieks mazais tritons dzīvo pa ūdeni. 

Mazais pēc nārsta kāpj krastā, toties lielais tritons bieži vien peldas līdz 

vēlam rudenim, tad kāpj krastā un apmainās ar vardēm, kas no sauszemes 

plunkšķēdamas maetas ūdenī, lai dūņās pārziemotu. Tritons ziemas miegu 

guļ uz sauszemes, paslēpies akmeņos, praulos vai citās līdzīgās vietās.  

- Cik viņš ir skaists! – sajūsmināta iesaucās rakstniece Zenta Ērgle, kad es 

viņai pastāstīju, ka rakstu grāmatu par aizsargājamiem dzīvniekiem.  
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- Man dārzā ir vismaz kādi trīs. Nenoskatīties uz viņiem! No 

mugurrpusestritoni ir tumši brūngani, melni, bet apakšpuse dzeltenīga ar 

melniem punktiem. Izskatās ļoti jauki!  Un cik simpātiska ”sejas izteiksme”! 

Un pirkstiņi gandrīz kā cilvēkam, tikai pie pamatnes nedaudz savienoti ar 

peldplēvi. Lielais 

tritons dzīvo 

galvenokārt Eiropā. 

Nelielā skaitā redzēts 

arī Latvijā: Rīgas 

apkārtnē, Jūrmalā, 

Smiltenē, Koknesē, 

Lielvārdē un citur.  

Prauls- satrunējis, sapuvis koka gabals.  

 

1. Atzīmē pareizo apgalvojumu! 

1. Simpātiskais pūķītis ir  

o čūska, 

o tritons, 

o zutis.  

7.Ķirzaka un tritons 

o ir radinieki,  

o nav radinieki.  

2.Abinieks ir dzīvnieks, kas mīt  

o uz sauszemes,  

o ūdenī, 

o  gan uz sauszemes, gan ūdenī. 

8.Tritons nārsto  

o maijā,  

o martā,  

o jūlijā. 

3.Tritons ir līdzīgs 

o čūskai, 

o  ķirzakai, 

o  sliekai. 

9.Tritonu kāpuri izšķiļas 

o 2-3 dienas pēc nārsta, 

o 2-3 mēnešus pēc nārsta,  

o 2-3 nedēļas pēc nārsta.  
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4.Tritonam ir  

o 4 kājas, 

o  6 kājas,  

o 8 kājas. 

10.Tritona galvenā barība ir  

o kukaiņi,  

o ūdens,  

o augi. 

5.Lielā tritona aste ir tik gara 

o Kā viņa galva,  

o kā viņa ķermenis, 

o  kā viņa kāja. 

11.Lielā tritona garums ir aptuveni 

o 6 cm,  

o 16 cm,  

o 26 cm. 

6. Ķirzakai ir  

o 4 kājas,  

o 6 kājas,  

o 8 kājas. 

12. Par tritonu simpātisko “sejas 

izteiksmi”sajūsminājās 

o Māra Cielēna, 

o  Māra Zālīte,  

o Dzidra Rinkule-Zemzare.  

 

2.  Pabeidz teikumus!  

1. Tritons izlaiž ikrus ūdenī, bet ķirzaka_____________________________ 

2. No mugurpuses tritoni ir tumši 

brūngani,_____________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. Apvelc to vietu nosaukumus, kurās redzēts lielais tritons!  
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Izlasi pasaku! 

Latviešu tautas pasaka 

 

DAUGAVAS RAKŠANA 

Reiz pasaulē izcēlas plūdi. Putniem nebija pat sausas vietiņas, kur 

apmesties. Viņi nosprieda rakt Daugavu, lai liekos ūdeņus aizvadītu uz jūru.  

Visi putni stājās pie darba.Vienīgi krauklis negāja citiem palīgā.Toreiz 

viņam vēl bija gluži baltas spalvas. Krauklis novārtījās melnum melns dubļos, 

lai citi putni noturētu viņu par racēju.  

Kad Daugava bija izrakta, visi putni gāja upē 

mazgāties. Krauklis arī taisījās citiem racējiem līdzi. Bet 

putni pamanīja kraukļa viltību un nelida to pie ūdens. 

Krauklis ar visu varu gribēja nomazgāties upē  un sāka 

nejaukā balsī ķerkt. Taču tik un tā sliņķi neapžēloja.  

Kopš tā laika krauklim ir melnas spalvas un nejauka 

balss.  

 

1. Atbilstoši saturam atzīmē tabulā pareizo atbildi ar x! 

 

 

 

Apgalvojums Jā Nē 

 Pasaulē bija liels sausums.   

Putni  raka Daugavu.   

Krauklis cītīgi strādāja.   

Visi putni gāja upītē mazgāties.    

Putni pamanīja kraukļa viltību un nelaida to pie ūdens.   

Kopš tā laika krauklim ir baltas spalvas.   



137 
Kokneses pamatskola – attīstības centrs 

2. Izraksti no teksta teikumu, kurā aprakstīti plūdi!  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3. Apvelc pareizo apgalvojumu!  

Pasaka ir par  

o Zaķi un lapsu,  

o kraukli. 

Krauklis bija 

o viltīgs, 

o strādīgs. 

Daugavu raka, lai  

o būtu vairāk ūdens, 

o  liekos ūdeņus aizvadītu uz jūru.  

Kad Daugava bija izrakta, visi putni 

o Gāja upē mazgāties,  

o lidinājās virs Daugavas. 

 

4. Kas Tev patika šajā pasakā? Kāpēc?  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  
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Izlasi pasaku! 

Latviešu tautas pasaka 

 

KĀ BALODIS MĀCĪJĀS LIGZDU BŪVĒT. 

 

Reiz balodis nogāja pie strazda mācīties ligzdu būvēt. Strazds šinī ziņā 

bija liels meistars. Patlaban viņš sāka būvēt skaistu ligzdu.  

Sākumā balodis strazda darbam sekoja ar lielu uzmanību. Kad ligzdas 

pamats bija gatavs un arī malas jau sāka pamazām celties uz augšu, balodim 

vērojot kļuva garlaicīgi. Viņš tad nolēma, ka nu jau visa māksla rokā, tāpēc 

sāka pilnā kaklā kliegt: “Protu, protu, protu!” 

Pacēlās spārnos un aizlidoja, ne paldies nepasacījis.  

Otrā dienā balodis mēģināja pats būvēt ligzdu. Tik tālu, cik strazds tam 

ierādījis, gāja gluži labi, bet tālāk arī vairs netika, lai pūlējās vaiga sviedros.  

Nu  balodis skrēja pie strazda un lūdza, lai vēlreiz rādot to būves mākslu, 

bet srazds attēca: “Tu jau reiz izlielījies protam un apsmādēji manu pamācību, 

tad lūko un, kā tiec galā!” 

Tā baloža ligzda līdz šai dienai vēl stāv pusgatava, bet balodis tomēr 

nereti lielās: “Protu, protu!” 

Taču neprot vis.  
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1. Atbilstoši saturam atzīmē tabulā pareizo atbildi ar X!  

 

2. Izraksti no teksta teikumus, kuros aprakstīts kas notika otrā dienā! 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Apvelc pareizo apgalvojumu!  

Pasaka ir par  

o balodi un strazdu,  

o kraukli un vālodzi.  

Balodis bija 

o pacietīgs,  

o lielīgs. 

Balodis  

o aizlidoja, ne paldies nepasacījis, 

o pateicās strazdam.  

Apgalvojums Jā Nē 

Strazds gāja pie baloža mācīties ligzdu būvēt.    

Srazds šinī ziņā bija liels meistars.    

Sākumā balodis sekoja ar lielu uzmanību.    

Otrā dienā balodis uzbūvēja ligzdu.   

Baloža ligzda līdz šai dienai vēl stāv pusgatava.   

Strazds lielās: “Protu, protu!”.   
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Balodis nolēma 

o ka neprot ligzdu būvēt,  

o ka nu jau visa māksla rokā un kliedza „Protu, protu, protu!”. 

 

4. Kas tev patika šajā pasakā? Kāpēc?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Izlasi tekstu! 

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.» 

    Viņš nu iet, iet veselu dienu, pienāk nakts, viņš ieiet lielā mežā un uziet 

tur mazu mājiņu. Tad viņš ieiet tai mājiņā un prasa saimniekam: «Vai tu nezini, 

kur Vējš dzīvo?» 

    Saimnieks atbild: «Es pats jau esmu Vējš.» 

   «Es atnācu pie tevis žēloties.» 

   «Par ko?»  

«Vējš norāva manai istabai jumtu, un tagad nezinu, kā lai dzīvoju.» 

«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. Pārnācis 

mājās, viņš ēdina un dzirdina visus savus radus un draugus. Dabūja kungs 

dzirdēt par brīnuma lakatiņu, aizsūta savus ļaudis un liek noņemt vecītim to 

lakatiņu. 

    Vecītis iet atkal pie Vēja un sūdzas: «Kungs man noņēma lakatiņu. Vai 

tu man vēl ko nevarētu dot?» 

    Vējš atbild: «Tagad es tev došu vienu stabulīti. Kad tu to pūtīsi, tad 

kungs tev atkal atdos lakatiņu.» 

    Vecītis pārnāk mājā ar stabulīti un kā pūš, tā visi sāk dancot. Arī kungs 

dabūja dzirdēt par brīnuma stabulīti un aizsūta savus ļaudis, lai noņem vecītim 

to pūšamo. Vecītis tik nu sāk pūst savu stabulīti, un kunga ļaudīm gribot 

negribot ir jādanco. Tie nekā nevar izdarīt. Kungs nu paliek dusmīgs un nosūta 

pie vecīša vēl daudz vairāk ļaužu, bet tiem izdodas atkal tāpat. 



142 
Kokneses pamatskola – attīstības centrs 

    Kungs negrib ticēt ļaužu runām un aizbrauc pats ar savu sievu pie 

vecīša. Tas tikai pūš savu stabulīti, un kungs ar sievu danco, tikmēr danco, 

kamēr krīt gar zemi un lūdzas vecīti, lai vairs nepūš.    

Vecītis prasa: «Vai atdosi manu lakatiņu?» 

   Kungs kliedz: «Atdošu, atdošu!» 

   Tā nu vecītis dabūja savu lakatiņu un dzīvo laimīgs. 

 

 

 

 

 

 

1. Pasakā darbojas:  

______________________________________________________________  

2. Kāda nelaime piemeklēja vecīti?  

______________________________________________________________ 

3. Kas palīdzēja vecītim?  

______________________________________________________________ 

4. Izraksti teikumu, kurā stāstīts par vecīša labsirdību!  

______________________________________________________________ 
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5. Atbilstoši saturam atzīmē tabulā pareizo atbildi ar x!  

 

Apgalvojums Jā Nē 

Vecītis saņem lakatiņu, pateicoties Vējam par 

dāvanu. 

  

Kungs aizsūta savus ļaudis un like noņemt vecītim 

to. 

  

Vējš sadusmojas un nopūš kungam jumtu.   

Vecītis pārnāk mājās ar stabulīti.   

Kungs dabūja no vecīša brīnuma stabulīti.   

Vecītis nedabūja savu lakatiņu un bija laimīgs.   

 

6. Uzraksti, kā Tu rīkotos vecīša vietā!  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  
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Izlasi pasaku! 

Latviešu tautas pasaka 

 

 

LAPSA UN STRAZDS 

Strazds kādā mazā eglītē bij uztaisījis perēkli. Bērni jau bija izperēti, 

kad lapsa, pie egles piegājusi, sauca: “Citi jau sēj un man vēl nav arkls taisīts! 

Gribu šo eglīti nocirst arkla ilksim.”  

Strazds sāk lūgties, lai jele necērtot un neizpostot ligzdu ar maziem 

bērniņiem.  

Lapsa sacīja: “Dod man vienu bērnu, tad necirtīšu.” Strazds jau 

gribēja arī pildīt lapsas kārumu, bet nezināja aiz žēluma, kuru bērnu dot: kož 

vienā pirkstā, kož otrā – visi sāp… 

Pa to laiku, kamēr abi kaulējās, pienāca klāt vecmāte vārna un teica 

strazdam: “Nebēdā nenieka, strazdiņ, lai cērt! Kur tad viņai cirvis?” Lapsa 

rādīja savu asti un sāka ar to dot pa egli, bet strazds tūdaļ redzēja, ka nieki vien 

ir. Par to nu lapsa gribēja ar viltu nokost gudrinieci vārnu. Tā aizlēca pakalnē 

un likās nosprāgusi. Atskrēja vārna un nometās lapsai uz galvas. Tūlīt 

viltniece, lapsa, saķēra vārnu cieti. Nu šī lūgšus 

lūdzās, lai tā darot, ko vien gribot, bet lai nedarot, kā 

viņas tēva tēvam, jo to iebāzuši ratu rumbā un laiduši 

no kalna zemē. 

Bet lapsa, gribēdama darīt tāpat, ņēma tūdaļ 

ratu rumbu, bāza vārnu iekšā un laida no kalna lejā. 

Vārna, pa vienu galu iebāzta, pa otru izskrēja laukā un 

tā no lapsas izglābās. 
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1. Kuras no īpašībām piemīt strazdam, vārnai, lapsai?  

Savieno!  

Strazds -    Leētticība 

Vārna -    Viltība 

Lapsa -    Gudrība  

 

2. Kas slēpjas šajos vārdos?  

 Sapal – _________________________________  

 Lege - __________________________________  

 Nārva - _________________________________  

 Dzastrs - ________________________________  

 Visirc - _________________________________  

 Utra bumra- ______________________________  

 

3. Pasvītro pareizo apgalvojumu!  

1. Strazds uztaisījis perēkli  

 zem egles, 

 pļavā,  

 eglē. 

2. Kamēr strazds ar lapsu kaulējās, klāt pienāca 

 izsalcis lācis, 

 nosalis zaķītis,  

 vecmāte vārna.  

 

4. Manuprāt, visgudrākā bija ___________________________________ , 

jo _________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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5. Uzraksti, kāda bija lapsa!  

Lapsa bija ________________________________________________ 

 

6. Vai tu zini, ka cilvēkiem, putniem un dzīvniekiem ir daudz kopīgu 

īpašību?Pamēģini atrast atbilstošās! (vārna, lapsa, pūce, žagata). 

 Pļāpā kā _______________________ . 

 Melns kā _______________________ . 

 Dusmīgs kā _____________________ .  

 Viltīga kā _______________________ .  

 

7. Kā Tu saproti teicienu 

  „Kod vienā pirkstā, kod otrā pirkstā – visi sāp!” 

______________________________________________________________

______________________________________________________________  
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Izlasi tekstu! 

Pēc V.Sutejeva 

ĀBOLS 

Bija rudens. Kokos vairs nebija lapu. Tikai ābelē vēl karājās viens 

ābols.Pa mežu skrēja zaķis un pamanīja ābolu. Bet kā tam piekļūt? Ābols 

karājās augstu.  

-Krā, krā!  

Zaķis skatās –eglē sēž vārna un smejas.  

“Ei, vārna,”zaķis uzsauc, “norauj man ābolu!” 

Vārna pārlaidās no egles uz ābeli un norāva ābolu. Tikai nevarēja to 

noturēt knābī. Ābols nokrita zemē.  

“Paldies tev, vārna!” teica zaķis. Tiklīdz zaķis gribēja ābolu pacelt, tas 

sakustējās un skrēja prom. Kas notiek? Ābols uzkrita uz eža, kas gulēja zem 

ābeles. Ezis izbijies skrēja prom, bet ābols palika iedūries adatu kažokā. 

“Stāvi, stāvi,” zaķis iesaucās, “kurp skrien ar manu ābolu?” 

Ezis atbild: “Tas ir mans ābols.Tas krita un es to noķēru.” 

Te pie viņiem klāt pielidoja vārna. Ābols ir mans, es to noplūcu.  

Visi sauca: “Mans ābols!” 

Troksnis izplatījās pa visu mežu. Sākās pat kautiņš: Vārna ieknāba ezim 

degunā, ezis sadūra zaķi ar savām adatām, bet zaķis ar ķepu pagrūda vārnu. 

Pēkšņi parādījās lācis un iesaucās: “Kas te notiek? Kāpēc tāds troksnis? ” 

Zvēri viņam atbild: “Tu, lāci, mežā esi pats lielākais, pats gudrākais. 

Pasaki mums, kuram īsti ābols pieder?” Un viņi izstāstīja lācim visu kā bijis. 

Lācis brītiņu padomāja un tad jautāja: “Kurš atrada ābolu?” 
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“Es atradu ābolu”,  teica zaķis. 

- Bet kurš to noplūca? 

“Es noplūcu”, attrauca vārna.  

- Labi, bet kurš to noķēra? 

“Es noķēru ābolu,” teica ezis. 

Lācis padomāja un teica: “Jums visiem 

taisnība. Vajag šo ābolu sadalīt visiem.” 

Visi zvēri iesaucās: “Pareizi! Kā gan mēs 

uzreiz neiedomājāmies!” 

Ezītis paņēma ābolu, sadalījas to četrās daļās. 

Vienu gabaliņu iedeva zaķim: “Tas tev zaķi. 

Tu pirmais ieraudzīji ābolu.” 

Otro gabaliņu ezītis iedeva vārnai: “Tas tev, vārna. Tu ābolu noplūci.” 

Trešo gabaliņu ezītis iebāza sev mutē: “Tas man, jo es ābolu noķēru.” 

Ceturto gabaliņu ezītis iedeva lācim: “Tas tev, lācīt.” 

“Man? Par ko gan?” izbrīnijās lācis. 

Tādēļ, ka tu mums palīdzēji.  

 

1. Atzīmē pareizo apgalvojumu!  

Apgalvojums Pareizi Nepareizi 

Kokā karājās viens ābols.    

Ābolu pirmais pamanīja ezītis.   

Zaķis ābolu noplūca.   

Zaķis pameta ābolu vārnai.    

Ābols uzkrita ezītim virsū.    

Visi iesaucās: “Tas ir mans ābols!”   

Zaķis, ezis un vārna sāka ķīvēties.    

 



149 
Kokneses pamatskola – attīstības centrs 

No meža iznāca vilks un jautāja: “Kas notiek? Kas par 

troksni?” 

  

Zvēri izstāstīja lācim kā viss bijis.    

Vārna atrada ābolu.   

Lācis noķēra ābolu.    

Vārna noķēra ābolu un aizlidoja prom.   

Ezītis sadalīja ābolu trīs daļās.    

Pirmo gabaliņu ezītis paņēma sev.    

Arī otro gabaliņu ezītis paņēma sev.    

Trešo gabaliņu ezītis sadalīja četrās daļās.     

 

2. Pabeidz iesāktos teikumus!  

1.)Bija _____________________ . 2.) Tikai ābelē vēl ______________________________  

3.)________________________________________________________ un pamanīja ābolu.  

4.) “Ei, vārna, ”_____________________________________________________________. 

5.)Vārna_____________________________________________________ un norāva ābolu.   

6.) Ābols uzkrita ___________________________________________________________ .  

7.) ________________________________________ , bet ābols palika iedūries adatu kažokā.  

 

3. Pasvītro tās personas, kuras darbojas pasakā!  

Saimnieks, ezis, lapsa, vārna, gailis, stirna, lācis, žagata, zaķis, pele.  

 

4. Papildini teikumus ar atbilstošu vārdu! 

o Zaķi sauc arī par ____________________, jo tam ir garas ausis.  

o Lāci sauc arī par ____________________ , jo tam ir milzīgas ķepas. 

 

5. Mežā uzradušies dīvaini zvēri. Vai vari tos uzminēt?  

LĀ – ĶIS  VĀR – E  ZA- CIS NA-ZIS 

_____________________________________________________________ 
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6. Atrodi burtu mīklā vārdus! 

(Ābele, zvēri, kažoks, vārnam ezis, ābols, lācis, zaķis, egle.) 

 

L V Ā R N A P A 

S Ā B E L E L G 

I Z O M A T I S 

Ķ Ī L S I Z E S 

A K S E L B T I 

Z V Ē R I E H C 

S P R E G L E Ā 

K A Ž Ž K S I L 
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Izlasi tekstu! 

(Fragments no Ē. Kūļa grāmatas “Joki Sviestiņciemā”)  

 

NOTIKUMI SVIESTIŅCIEMĀ 

Aleksis un LidoKleksis, dubļos nobridušies, beidzot aizkūlās līdz 

šosejai, kas veda uz Sviestiņciema centru. Te ar viņiem sāka spēlēties no jūras 

klaida aizskrējušais vējš. Tam bija apnicis rotaļāties ar aukstajiem, smagajiem 

viļņiem, kas neko citu neprata, kā vien nepārtraukti viļņoties. 

  Cilvēki bija daudz intersantāki – tiem varēja pluinīt mēteļus, nolidināt 

cepures, purināt bikšu galus vai kleitas.  Vējš to labi zināja, jo bieži ciemojās 

Sviestiņciema līdzenumos. 

- Pacieties, LidoKlekša kungs! – pastnieks murmināja, sagriezies sāniski, lai 

izvairītos no brāzmām. –Vējš drīz vien izpurinās tukšus arī lietus mākoņus.  

Pie  “Dižķīvitu” mājas liepu gatves Aleksis apstājās, lai sasveicinātos ar 

kaimiņu.  

- Sveiks, Pēter!- pastnieks sauca. –Re, kā šodien līst! Kā no lejkannas!  

- Viņš jau pa nakti sāka, - atteica “Dižķīvitu” Pēteris, ar vienu aci 

mirkšķinādams uz LidoKleksi, kas mēģināja notvert pats savu asti.  

- Jauns vēl, - viņš beidzot secināja, nekādi neizrādīdams savu 

pārsteigumu, re, kā dauzās! 

- Bet gudrs, - lepojās Aleksis Aploksne, - vakar šo iemācīju mušas ķert.  

- Manējais arī ķer, - Pēteris sacīja.  

- Un kā tev ar saimniecību? - Pastnieks pārgāja uz citu tematu. - Viss 

kārtībā? 

- Šonedēļ būs gads, kopš pārcēlāmies uz laukiem, -  Pētera jauneklīgajā 

sejā pavīdēja raizes. 

- Bet ar lopiņiem kā neveicas, tā neveicas. Vakar govij beidzot atskrēja 

teliņš, cerējām, ka būs gotiņa, bet nekā - bullēns. Atkal jāgaida vesels gads. 
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- Jā, - domīgi novilka Aleksis. - Bet es rau, vairs nekliboju. Tagad varēšu 

ātrāk iznēsāt pastu.  

- Neesmu vēl lasījis vakardienas ziņas, - “Dižķīvitu” Pēteris teica, 

noliekdamies pie stabiņam pienaglotās pastkastītes. – Darbs darba galā. Vakar 

sieviņai mācīju skābēt kāpostus. Šogad būs pašiem savi.  

- Izņēmis laikrakstu, jaunais vīrietis vēlreiz uzmeta skatienu zaļi baltajam 

LidoKleksim un teica: -Nu tad es iešu. 

 

1. uzdevums. Pabeidz teikumus! 

Vējam bija apnicis  _______________________________________________ 

Cilvēki vējam likās daudz intersantāki, jo ______________________________  

_______________________________________________________________  

Vējš bieži ciemojās _______________________________________________  

Pēteris nebija lasījis avīzes, jo _______________________________________  

Aleksis bija iemācījis______________________________________________  

Pēteris raizējās, ka ________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

 

2. uzdevums . Ieliec tekstā trūkstošos vārdus!  

Aleksis un LidoKleksis gāja pa šoseju, kas veda uz ____________________. 

Pastnieks sagriezās sāniski, lai izvairītos no __________________________ .  

Vējš drīz vien izpurinās ___________________________arī lietus mākoņus.  

Šonedēļ būs _________________________kopš Pēteris pārcēlas uz laukiem. 

Jaunais vīrietis uzmeta skatienu _________________________ LidoKleksim.  

 

3. uzdevums. Atbildi uz jautājumiem!  

 Kāpēc vējam cilvēki likās interesantāki?_______________________  

_______________________________________________________ 
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 Kas ir “Dižķīviti”?_________________________________________  

 Kāpēc LidoKleksis dauzās? _________________________________ 

 Uz ko Pēterim jāgaida atkal vesels gads?  

 _______________________________________________________ 

 Ko un kāpēc Pēteris mācīja sievai? ___________________________  

 _______________________________________________________ 

 Kas ir Lido Kleksis?_______________________________________   

 Par ko priecājās Aleksis? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Izlasi pasaku! 

Indiešu tautas pasaka 

 

KURĒJĀS ROKAS IR VISSKAISTĀKĀS 

Lielas upes malā sēdēja trīs augstdzimušas kundzenes. Viņas šļakstinājās 

ar ūdeni un cita par citu lielījās, cik tām esot skaistas rokas.  

“Man ir skaistas rokas”, sacīja viena. 

“Arī man ir skaistas rokas!” atsaucās otra.  

“Bet manas rokas ir skaistākas par jūsējām!”iesaucās trešā.  

Te pienāca klāt kliba, izsalkusi vecenīte un palūdza, lai šai iedodot ko ēst. 

Augstdzimušās kundzenes viņai neko neiedeva, vienīgi pajautāja: “Saki, vecā, 

-kurai no mums ir visskaistākās rokas?” 

“Ķad būšu drusciņ apmierinājusi izsalkumu, tad pateikšu, ”vecenīte 

nomurmināja un lēnām aizklunkurēja uz priekšu.  

Gabaliņu tālāk upes krastā sēdēja nabadzīga zemnieka sieva. Viņa, 

strādādama uz lauka, bija tik tumši iedegusi, ka āda izskatījās gluži melna. 

Vecenīte palūdza viņai ēst.  

“Esmu pagalam izsalkusi.Vai tev atradīsies kāds maizes kumosiņš , ko 

uzlikt uz kārā zoba?” 

“Kā nu ne, māmuliņ! Ņem pusi no mana trūcīgā azaida un stiprinies 

vesela,” zemnieka sieva laipni piedāvāja.  

Vecenīte paēda, padzērās ūdentiņu un no sirds patencināja zemnieka 

sievu. Tad paņēma viņu aiz rokas, atveda pie trim augstdzimušajām 

kundzenēm un sacīja: “Nu varu jums pateikt, kurējās rokas ir visskaistākās. 

Šīs nabadzīgās sievas sastrādātās, melnās rokas, kas mani –izsalkušo un klibo 

vecenīti paēdināja, ir tūkstoškārt skaistākas par jūsu baltajām un labi koptajām 

rokām!” 

To pasacījusi, vecenīte aizklunkurēja tālāk savu ceļu, bet trīs 

augstdzimušās kundzenes nosarka aiz kauna.  
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4. Sanumurē notikumus atbilstoši pasakas  saturam!  

_____ Nabadzīga zemnieka sieva dalījās azaidā ar vecenīti.  

_____ Trīs augstdzimušas kundzenes nosarka.  

_____ Upes krastā sēdēja un šļakstinājās ar ūdeni trīs kundzenes.  

_____Vecenīte atveda zemnieka sievu pie trīs augstdzimušajām kundzenēm.  

_____ Gabaliņu tālāk upes krastā sēdēja nabadzīga zemnieka sieva.  
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5. Izvēlies pareizo atbildi! Atzīmē ar “X”!  

1. Kundzenes lielījās, cik tām esot skaistas 

o acis, 

o rokas, 

o drēbes. 

2. Izsalkusī vecenīte lūdza 

o ūdeni, 

o padomu, 

o ēdamo 

3. Zemnieka sievas rokas bija 

o baltas, 

o melnas, 

o koptas. 

4. Zemnieka sieva no sava azaida vecenītei iedeva 

o pusi, 

o visu, 

o  trešo daļu. 

5. Augstdzimušās kundzenes nosarka aiz  

o prieka, 

o kauna, 

o laimes. 

 

6. Ko tu vērtē augstāk –skaistumu vai devību? Kāpēc? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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7. Uzzīmē savu roku!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Raksturo to!  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Izlasi tekstu! 

Normunds Dimants  

AKMENS 

 

Pļavas malā pie strauta gulēja akmens. Liels akmens. 

“Kāds liels akmens,” runāja ļaudis, kas šaipusē iegadījās pirmoreiz, un, 

liekot pēdu pie pēdas, nomērīja akmeni, lai, pārbraukuši mājās, varētu 

pastāstīt, cik lielu akmeni redzējuši.  

Patiesībā jau sen akmenim bija apnikusi šī ļaužu bijība. Viņa akmens sirdī 

mita citas jūtas. 

Viņš apskauda mazos akmentiņus. Viņš apskauda tos tāpēc, ka ar tiem 

spēlējās bērni, no skolas pārnākuši.  

Viņi mētāja mazos akmentiņus, bet par lielo akmeni nelikās ne zinis.  

Viņš apskauda strauta oļus tāpēc, ka tos apskaloja un gludināja ūdens. Tie 

viņam likās dzīvības pilni esam.  

Un kur vēl zvaigznes skaidrās naktīs! Savā akmens prātā viņš iedomājās 

,ka zvaigznes ir sīki, spoži zvirgzdi. Tik mazi un tik spīdoši! Bet viņš bija liels 

un neveikls. Reiz atbrauca mašīna, akmeni ievēla kravas kastē un aizveda uz 

drupinātavu. Sašķeļoties šķembās, akmens gavilēja.  

“Lūk, zvaigžņu stunda!” viņš laimīgs domāja un bija pārliecināts, ka nu 

viņu iekaisīs debesīs  un viņš to tik vien darīs kā mirdzēs.  

Taču šķembas nobēra uz ceļa. Un pavisam drīz akmens aptvēra, ka viņam 

brauc pāri un viņam staigā pāri, un ka gājēju un braucēju acīs viņš nav nekas 

vairāk kā drumslas ceļa putekļos.  

Tikai tad akmens saprata, ka būt lielam nebija slikti, taču neko mainīt 

vairs nevarēja.  
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1. uzdevums. Atzīmē apgalvojumu ar “X”!  

Nr. Apgalvojumi Jā Nē 

1. Meža malā gulēja liels akmens.   

2. Ļaudis ar pēdām mērīja akmens lielumu.    

3. Akmenim bija apnikusi šī ļaužu bijība.   

4. Akmens bija dusmīgs uz mazajiem 

akmentiņiem. 

  

5. Akmens apskauda oļus, jo tos gludināja ūdens.   

6. Akmens bija liels un neveikls.   

7. Reiz atbrauca traktors un aizveda akmeni.    

8. Akmeni sadrupināja un no tā pagatavoja asfaltu.   

9. Akmens tagad saprata, ka bija labi būt lielam.    
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2. uzdevums. Atbildi!  

 Kāpēc akmens nejutās laimīgs? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

  kāpēc viņš apskauda? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Ko akmens domāja par zvaigznēm? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 Ko akmens uzskatīja par savu zvaigžņu stundu? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 Kāpēc akmens bija vīlies?_________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

3. uzdevums. Kāda  ir šīs pasakas galvenā doma?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

 

4.uzdevums. Kā tu saproti?  

Mana zvaigžņu stunda- 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

Oļi … likās dzīvības pilni esam - 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Jūtas kā drumsla ceļa putekļos- 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

7. uzdevums. 

 Kas būtu jādara, lai nebūtu jājūtas kā lielajam akmenim?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

 

8. uzdevums.  

Kāda ir tava kvēlākā vēlēšanās?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  
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Izlasi tekstu! 

(Pēc N. Dibosas) 

STĀSTS PAR TŪ. 

 

Es jums pastāstīšu par mazo ķengurēnu Tū. Viņš bija jocīgs un glīts. 

Jāteic, ka ķenguri arvien mēdz būt jocīgi, jo nav labi saprotams kas viņi ir. 

Ķenguri stāv uz pakaļkājām, un viņi virzās uz priekšu palēkdamies. 

Ķenguriem vēdera priekšā ir kabata. Patīkami ir būt tādā lielkabatā vējotā, 

vētrainā dienā, jo tur ir silti, nejūt baiļu, tur var mīcīties, smieties, jo tajā salien 

trīs, pat četri ķenguri.  

1. _______________________________________  

Māmiņa rīta agrumā bērniņus vis nemodina, bet ceļas un stiepj tos līdzi 

savā plašajā kabatā. Tie ir satraukuma pilni rīti, kad, acis pavēruši, ķengurēnio 

redz visu pasauli kustamies. Ķenguru mazuli Tū bija pārņēmusi dīvaina doma. 

Viņš gribēja tikt pie kādas laika kripatas.  

2. _______________________________________  

Māmiņa bija teikusi: “Ar bērniem ir tīrais posts un negals, sev pašai 

nekad neatliek laika.” Tādu laika mazumiņu, ko iedot māmiņai, Tū devās 

meklēt pie tēvoča. Tēvocis pašā agrumā pioelāgoja makšķerei šmaugu niedri. 

Kad ķengurēns apjautājās pēc mazumiņa laika, tēvocis apvaicājās, ka’dam 

nolūkam tas nepieciešams. Par nolūku Tū neko nezināja, viņš vēlējās sagādāt 

māmiņai nedaudz laika. Arī zaķis atteica, ka īsti nesaprot jautājumu, bet 

piebilda, ka vismīļākais esot rīts, kas aust pēc nakts lietutiņa. Tad to malās 

iemirdzas saule.  

Laika meklētājs nogāja līdz upei, kur snauduļoja vecs krokodils. 

Milzenis gulēja nekustīgs, un šķita, ka tam laika netrūkst. Uz Tū jautājumu par 

laiku, krokodils noburkšķēja, ka tas ir vienīgais, kas viņam pieder, un atkal 

aizmiga. Tū palūkojās debesīs un ieraudzīja lidojam putnus. Tū skrēja putniem 
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pretim un satraukts jautāja, vai viņiem ir laiks. Putni atbildēja, ka laika ir 

pārpārēm. “Laiks ir kā gaiss,” līksmi noskandināja putni.  

3._______________________________________  

     Saprotama lieta, ka laiks ir gaisā, bet zemes laiku ir grūti sameklēt, jo tā visiem 

pietrūkst. Tū neko nebija ēdis un tagad jutās vieglāks par vieglu. Viņš sāka 

lēkāt, lēkāt arvien augstāk un augstāk. Novakarē gaiss pamazām kļuva rožains, 

un Tū strauji lēca pie māmiņas. Lai laiks iekļūtu viņa kabatiņā, vajadzēja lēkt 

augstu, jo augstu.  

Gaiss mirdzēja. Debesīs laistījās mazas gaismiņas. Tū izdzirdēja 

māmiņas balsi. Ķengurēns bija tik noguris, ka nejaudāja pavērt plakstus, tomēr 

viņš jutās viegls, viegls Par vieglumu gādāja viņa kabatā iesmeltais laiks. Un 

tad Tū pačukstēja: “Māmiņ, es tev atnesu laiku. Zilu un rožainu laiku!”  

 

1.Izlasi stāstu par ķengurēnu Tū! 

 

2. Uzraksti katrai numurētajai rindkopai atbiolstošu virsrakstu!  

 Sapratne par laiku. 

 Satraukums rīta agrumā. 

 Laika problēma.  

3. Izvēlies pareizo atbildi! Atzīmē ar “X”! 

A. Tū bija  

o liels un lempīgs, 

o jocīgs un glīts. 

 

B. Ķengurēns Tū  

o domāja kā dabūt laiku,  

o gribēja gulēt. 

 

C. Tū devās pie 

o ežiem, 

o tēvoča, 

o zaķa,  

o krokodila,  

o lāča,  

o putniem,  

o māmiņas. 
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4. Kādēļ ķengurēns Tū devās projām no savas māmiņas? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

5. Atbilstoši rakstura iezīmes savieno ar līnijām!  

 

ĶENGURĒNS TŪ 

Neatlaidīgs      Uzņēmīgs 

Pacietīgs      Ļauns 

Drosmīgs     Sirsnīgs 

Bezbailīgs      Skumjš 

Iedomīgs     Slinks 

Palaidnīgs      Viltīgs 

 

6. Izraksti no teksta fragmentu, kurš tev vislabāk patīk! Kāpēc?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Izlasi tekstu! 

Pēc Jāņa Baltvilka 

 

DZIESMAS UN DZIEDĀŠANA 

 

Putnu dziesmas nav iespējams izstāstīt. 

Tās katram pašam jāklausās dabā. Un kurš gan 

nav dzirdējis putnus dziedam! 

Es pastāstīšu, kāpēc putni dzied. 

Piemēram, žubītes tēviņš sēž ābeles zarā 

un dzied… Viņš te ieradies pirms pāris dienām. Aplidojis sētsvidū augošās 

liepas. Izlodājis egles gar dārza malu. Beidzot ābelē atradis zaru, krā ērti ievīt 

ligzdu. Bet vai nu viens ligzdu vīsi? Un, ja arī novīsi, ko tad viens ar ligzdu 

iesāksi? 

Tāpēc putns izriež krūtis un dzied. Visas žubītes saprot šo dziesmu. 

Cilvēku valodā žubīšu tēviņa dziesma pārtulkojama apmēram tā: “Es žubīšu 

tēviņš, varenais, krāšņais, esmu ieradies te būvēt ligzdu un izaudzēt mazuļus! 

Es esmu atradis ligzdai lielisku vietu! Žubīšu mātītes, vienu no jums, 

visčaklāko, aicinu pie sevis par sievu! Bet jums, žubīšu tēviņi, šai ābelē vairs 

nav ko meklēt! Šī vieta ir aizņemta! Aizņemta!” 

Tajā dienā neviena žubīšu mātīte pie mūsu brašā dziedoņa  gan 

nepielidoja, jo viņas vēl tikai ceļoja šurp no siltajām zemēm. Bet žubīšu tēviņš 

sēdēja savā ābelē, grozot sarkanās krūtis, uin dziedāja skaļi, jo skaļi.  

Pagāja vēl kāda diena, un mātītes atlidoja. Vienai žubītei skaistais 

dziedonis iepatikās, un tā kļuva par viņa sievu.  

Tad jaunais pāris ķērās pie mājokļa būves. Viņi novija siltu ligzdu. No 

ārpuses savu mitekli noklāja ar ķērpjiem, lai ne kaķa, ne cilvēka acs no lejas 

šo celtni ābeles zarā nepamanītu. Pēc tam mātīte iedēja ligzdā piecas oliņas un 

sāka perēt. Tēviņš pienesa barību. Dziedāšanai atlika arvien mazāk laika. 
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Lielākajai daļai putnu, arī žubītēm, tēviņi tērpti košākās spalvās nekā 

mātītes. Viņas nedēļām ilgi sēž ligzdās – dēj olas, perē, aprūpē mazuļus. Tāpēc 

mātītēm drošāk valkāt pelēcīgas drānas, lai ienaidnieks nepamanītu.  

Tātad putnu mātītes negreznojas. Un arī …nedzied. Dziedātāji ir tēviņi. 

Viņi ir dziedātāji pat tad, ja neprot ar balsi dziedāt!  

  

1. Pasvītro tekstā teikumus, kuros ir izskaidrota žubīšu tēviņa dziesma!  

 

2. Uzraksti, kādēļ žubīšu māte ir pelēkā krāsā!  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Atzīmē pareizo apgalvojumu! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ligzdu būvēja 

o mātīte 

o tēviņš un mātīte 

o tēviņš 

2. Žubīšu tēviņš ligzdas vietu 

atrada  

o dārzā, 

o ābelē, 

o liepā. 

3. No ārpuses ligzdu noklāja ar 

o dubļiem, 

o salmiem,  

o ķērpjiem. 

4. Žubīšu tēviņa krūtis ir   

o sarkanas 

o dzeltenas 

o pelēkas 

       

 

 

5.   Dziedātāji ir 

o mātīte  

o tēviņš un mātīte 

o tēviņš. 

6.  Mātīte iedēja ligzdā 

o 1 olu 

o 10 olas 

o … olas  

 

7.  Žubīšu tēviņš vēlas 

o skaistu sievu 

o čaklu sievu 

o vienkāršu sievu.  

 8.  Olas perē 

o tēviņš 

o abi putni 

o mātīte. 
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4. Izlasi tautas ticējumus! Ieraksti putnu nosaukumus! 

Ja stārķis klabina knābi, līs lietus. 

Ja kvārņi lasās baros un ķērc – būs jauks laiks. 

Ja bezdelīga augstu lido, būs jauks laiks, ja virs zemes - līs lietus. 

Ja ķīvītes zemu laižas – līs lietus. 

 

Pirms lietus zemu lido______________________ un __________________. 

Jauks laiks būs, ja ___________________ augstu lido, un _______________  

lasās baros un ķērc. Ja _____________________ klabina knābi, līs lietus.  

 

5. Vai tu vari izlasīt, kas tā par dziesmu? Lasi pa burtiem bultiņas 

norādītajā virzienā! Pieraksti šo tautasdziesmu!  
Č  Č  Ž  B  T  K  R 

 Ī  Ī  U  Ī  E  U  

U  I  I  R  B  V  T 

 A  Ņ  N  Ē  I  A  

G  T  J  K  L  Ā  B 

 S  A  Ā  A  N  Ā  

I  S  K  R  Z  E  E 

 V  A  Ā  A  S  L  

Ņ  S  Ū  O  A  V  Ņ 

 U  Š  P  K  S  I  

A  Ī  U  Ē  K  A  U 

 T  B  Ž  L  U  S  

U  L  Ž  B  T  Ū  O 

 K  Ē  U  Ī  Š  P  

__________________________            ______________________________ 

__________________________           _______________________________ 

__________________________           _______________________________ 

__________________________           _______________________________  
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Izlasi fragmentu!  

Jānis Jaunsudrabiņš   

“AR MAKŠĶERI”  

(FRAGMENTS)  

 

Es stāvu, rasā nobridies, uz akmens, kurš patlaban 

sācis saulē silt. Man taisni pretim, otrā krastā, dejo 

balts sermulītis. Viņš taisa veiklus lēcienus, savelkas 

kā loks un izstiepjas, šurp un turpu, augšup – lejup. 

Noplunkšķ ūdens, un viņš ir ūdenī. Uz brīdi viņš nozūd 

zem krasta velēnām, tad parādās atkal zālē un nozūd 

atkal. Es metu makšķeri bez kautrēšanās, bet mans 

tuvums sermuļa netraucē ne mazākā mērā, jo viņam, 

kā redzams, ir svarīgākas darīšanas, varbūt ne mazāk svarīgas kā man. Jā, 

patiesi, uzreiz mans sermulis izplančo no pakrastes un viņam mutē liels, 

pelēks vīstoklis. Vīstoklis ir tik liels un smags, ka sermulis stiepj to, liecies 

trijos līkumos. Tā ir trekna ūdensžurka, ko viņš samedījis un nes uz mājām. 

Viņa mājas ir ceturtdaļversti tālu, lielceļa patiltē, un ceļš nav bez briesmām. 

Es labi varu pārredzēt piekalni, pa kuru mazais mednieks ar savu lomu cīnās. 

Viņš palec soļus divdesmit, apsēstas, noraugās visapkārt un cīnās atkal tālāk. 

Bet kas tad tas! Uzreiz sāk liepā vārnas brēkt. Sermulis ļoti labi pazīst šo 

signālu! Viņš tiek nervozs. Bet nasta ir par smagu, lai gaitu varētu paātrināt. 

Līdz patiltei ir vēl krietni simts soļi. No visām pusēm laižas šurpu vārnas. 

Viņas kāri ķērc un, spārnus sakļāvušas, metas baltajam nieciņam virsū.  

“Pagalam tu esi!”es nodomāju. Bet kas to deva! Tik paskaties, kā viņš cīnās. 

Katru vārnu viņš saņem ar pļaukām. Acumirklī viņš nomet savu nastu un kā 

atspere lec augstu gaisā uzbrucējai pretī, tad nokritis paķer savu laupījumu 

un taisa divus trīs skaistus lēcienus uz priekšu.  
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1. Atbildi uz jautājumiem! 

 

 Kas medī otrpus upes? 

________________________________________________________________________ 

 Ko nomedī sermulis? 

________________________________________________________________________ 

 Kas uzbrūk sermulim? 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

2. Atbilstoši saturam atzīmē tabulā pareizo atbildi ar “x”! 

 

Apgalvojums Jā Nē 

Makšķernieks stāv uz akmens.   

Autors palīdz sermulim nomedīt ūdensžurku.   

Sermulim medījumu grib noņemt vanags.   

Sermulis pēc cīņas aiznes vārnu.   

 

 

3. Izraksti no teksta teikumus, kuros autors atspoguļo sermuļa un vārnu cīņu! 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

    
   Sermulis     Vārna 

 
 
Testu 

 

 

 

 

 

 

 
  

sapratu 

daļēji 

sapratu nesapratu 
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Izlasi tekstu! 
Ērihs Kestners  

DIVAS LOTIŅAS 

 

Bērni čalodami plūst ēdamzālē. Audzinātāja pieved kluso, nopietno 

bižainīti pie galda. Luīze nepaceļ acis, bet dusmīgi strebj zupu. Lote paklausīgi 

nosēžas blakus un paņem karoti. Luīze no visa spēka zem galda iesper Lotei. 

Lote aiz sāpēm saraujas un cieši sakniebj lūpas. 

Ir nakts. Visi bērni guļ. Izņemot divus, viņi guļ vaļējām acīm un raugās 

tukšumā. Lote  

klusu nopūšas. Te nu viņa guļ svešumā blakus, dusmīgai meitenei, kas viņu 

ienīst, tāpēc ka viņa izskatās tai līdzīga. 

 Pēkšņi kāda maza roka neveikli noglāsta viņas matus. Lotiņa vai 

sastingst no bailēm. Pa guļamistabas logu skatās mēness un ir varen izbrīnījies. 

Tur blakus guļ divas mazas meitenes, kas neuzdrošinās viena otru uzlūkot, un 

viena no tām, tā, kura tikko kā bija raudājusi, ar roku uzmanīgi sniedzas pēc 

glāstītājas rokas. 

 “Viss kārtībā”, domā vecais, sudrabotais mēness. “Tagad es varu 

mierīgi norietēt.” 

 Lote viena pati sēž pļavā ar puķu vainadziņu galvā un vij vēl otru. Te 

pārslīd ēna. Viņa paceļ acis, priekšā stāv Luīze un nedroši mīņājas. Lote tur 

vainadziņu rokās un jautā:  

“Vai gribi?” 

Luīze nometas uz ceļiem un dedzīgi saka: 

“Jā, bet tikai tad, ja tu man to uzliec galvā.” 

 Lote uzspiež vainadziņu uz Luīzes cirtām. Abas līdzīgās meitenes nu 

sēž pļavā blakus, klusē un viena otrai bikli uzsmaida. 
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1. Atbildi uz jautājumiem! 

 

 Ko pie galda izdara Luīze? Tavuprāt, kāpēc? 

Luīze pie galda 

___________________________________________________________, jo 

______________________________________________________________ 

 Kā uz Luīzes spērienu atbild Lote? 

Lote 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

2. Apvelc pareizo teikuma turpinājumu! 

Lote guļ blakus  

 priecīgai meitenei 

 dusmīgai meitenei 

Luīze Loti ienīst, jo viņa ir  

 līdzīga viņai 

 nav līdzīga viņai 

Maza roka matus 

 noglāsta 

 parauj 

 

3. Atbilstoši saturam atzīmē tabulā pareizo atbildi ar “x”! 

 

Apgalvojums Jā Nē 

Lote viena pati sēž pļavā ar puķu vainadziņu galvā un vij vēl otru.   

Lote paslēpj vainadziņu un jautā: “Vai gribi?”   

Lote iedod vainadziņu  Luīzei rokās.   

 

4. Kā saprotams šis teikums:  

“Abas līdzīgās meitenes nu sēž pļavā blakus, klusē un viena otrai bikli uzsmaida.” 
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Izskaidro, kas mainījies meiteņu attiecībās! 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Testu 
 

 

sapratu 

 

daļēji sapratu 

 

nesapratu 
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Izlasi tekstu! 

M. Rungulis 

TAKSIS MAKSIS 

 

 Druknais takšu puika pietipināja pie Magones un ar purnu piebikstīja 

pie kājas. Magone pacēla acis pret vecākiem. 

- Magone, vai tu zini, ka turēt suni ir liela atbildība?- mamma ierunājās. 

Kucēns bija melns ar brūnām uzacīm un purniņu. Arī kucēna priekškājas un 

pakaļkājas bija gaiši brūnas, bet uz krūtīm vīdēja tāds kā brūni izzīmēts mājas 

jumtiņš. Tas zem radiatora jau bija atstājis mazu peļķīti. 

- Suns ir jābaro, jākopj un jāved laukā – vai līst lietus, vai kniebj sals, vai 

pa televizoru tieši tajā laikā rāda multenes, - mamma turpināja. – Ja mājās 

dzīvo suns, daudz biežāk ir arī jākopj dzīvoklis.  

- Jā, es zinu! – Magone jau bija atsteigusies no vannasistabas ar 

grīdaslupatu un uzslaucījusi kucēna atstāto slapjumu. 

- Suns! Tas ir neprāts! Suni turēt dzīvokļa šaurībā ir noziegums pret 

dzīvnieku, - mamma nerimās. 

- Bet sestdienās un svētdienās mēs taču braucam uz laukiem. – sarunai 

beidzot pievienojās arī tētis. 

- Tad tik domājiet sunim vārdu un tieciet ar visu galā paši, mamma teica. 

- Varētu saukt par Maksi. – Tētis pārgāja Magones pusē. – Taksis Maksis! 

Manuprāt, skan labi. 

- Labi skan. Lai līdz vakaram skan, vienalga – kā! Duksis Ruksis – 

skanētu vēl labāk – mamma īgņojās. 

 

 Atrodi un pasvītro tekstā teikumus, kuros aprakstīts kucēna izskats! 
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  Apvelc pareizo apgalvojumu! 

1. Kucēnu iegādāties gribēja 

  mamma, 

  Magone, 

  Juris. 

2. Kucēnu turēt ir liela 

izklaide, 

atbildība, 

jautrība. 

3. Sestdienās un svētdienās ģimene brauc uz 

laukiem, 

jūru, 

ezermalu. 

4. Taksim vārdu Maksis deva 

tētis, 

mamma, 

Magone. 

 

 Atbildi uz jautājumiem! 

1. Kādus pienākumus uzliek saimniekam suņa turēšana? 

Saimniekam suns______________________________________________ 

____________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2. Kas uzslauka kucēna atstāto slapjumu? 

Kucēna atstāto slapjumu uzslauka ________________________________ 

 

3. Kāpēc mamma īgņojās par kucēnu mājās? 

Mamma īgņojās par kucēnu mājās, jo  _____________________________ 

____________________________________________________________ 
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4. Vai tev mājās ir suns? Kā tu rūpējies par viņu? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

5. Ko tu ieteiktu Magonei? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Uzzīmē, izkrāso  Maksi, atbilstoši kucēna aprakstam! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testu sapratu daļēji sapratu     nesapratu 
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Izlasi tekstu! 

M. Rungulis 

TAKSIS MAKSIS 
 

 Druknais takšu puika pietipināja pie Magones un ar purnu piebikstīja 

pie kājas. Magone uzreiz noliecās, pacēla kucēnu un cieši piespieda sev klāt. 

Takšelis tūlīt ar mēli pārlaida meitenes degunam un viegli ar zobiņiem 

pamēģināja viņas kreiso ausi. Magone pacēla acis pret vecākiem. 

- Magone, vai tu zini, ka turēt suni ir liela atbildība?- mamma ierunājās. 

Kucēns bija melns ar brūnām uzacīm un purniņu. Arī kucēna priekškājas un 

pakaļkājas bija gaiši brūnas, bet uz krūtīm vīdēja tāds kā brūni izzīmēts mājas 

jumtiņš. Tipinādams pa virtuvi, tas zem radiatora jau bija atstājis mazu peļķīti. 

- Suns ir jābaro, jākopj un jāved laukā – vai līst lietus, vai kniebj sals, vai 

pa televizoru tieši tajā laikā rāda multenes, - mamma turpināja. – Ja mājās 

dzīvo suns, daudz biežāk ir arī jākopj dzīvoklis.  

- Jā, es zinu! – Magone jau bija atsteigusies no vannasistabas ar 

grīdaslupatu un uzslaucījusi kucēna atstāto slapjumu. 

- Suns! Tas ir neprāts! Suni turēt dzīvokļa šaurībā ir noziegums pret 

dzīvnieku, - mamma nerimās. 

- Bet sestdienās un svētdienās mēs taču braucam uz laukiem. Un vai tur 

plašuma trūkst! – sarunai beidzot pievienojās arī tētis. 

- Tad jau viss ir izlemts! – Mamma bija uzskaitījusi visus iebildumus, bet 

neslēpa aizvainojumu, ka tie līdz galam nav pārliecinājuši. – Tad tik domājiet 

sunim vārdu un tieciet ar visu galā paši. 

- Ja mēs viņu paturētu, varētu saukt par Maksi. – Tētis pārliecinoši 

pārgāja Magones pusē. – Taksis Maksis! Manuprāt, skan labi. 

- Labi skan. Lai līdz vakaram skan, vienalga – kā! Duksis Ruksis – 

skanētu vēl labāk – mamma īgņojās. 
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 Atrodi un pasvītro tekstā teikumus, kuros aprakstīts kucēna izskats! 

  

  Apvelc pareizo apgalvojumu! 

1. Kucēnu iegādāties gribēja 

  mamma, 

  Magone, 

  Juris. 

2. Kucēnu turēt ir liela 

izklaide, 

atbildība, 

jautrība. 

3. Kucēna šķirne ir 

Angļu buldogs, 

Čau-čau, 

Taksis. 

4. Sestdienās un svētdienās ģimene brauc uz 

laukiem, 

jūru, 

ezermalu. 

5. Taksim vārdu Maksis deva 

tētis, 

mamma, 

Magone. 

 

 Atbildi uz jautājumiem! 

1. Kādus pienākumus uzliek saimniekam suņa turēšana? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

 

2. Kas uzslauka kucēna atstāto slapjumu? 

_____________________________________________________________ 
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3. Kāpēc mamma īgņojās par kucēnu mājās? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4. Vai tev mājās ir suns? Kā tu rūpējies par viņu? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

5. Ko tu ieteiktu Magonei? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

Uzzīmē, izkrāso Maksi atbilstoši kucēna aprakstam! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testu sapratu daļēji sapratu         nesapratu 
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Izlasi fragmentu! 
J. Freja 

“TRAKĀ KLASE”  

Pēdējā stundā Jozefīnes klasē nebija. Es pastāstīju par starpbrīdī 

notikušo, un Eilenšteinas kundze kļuva domīga. 

-Varbūt mums vajadzētu Jozefīni sameklēt? – pēc nelielas vilcināšanās es 

ierosināju.  

- Laba doma, -piekrītoši pamāja Eilenšteinas kundze un norīkoja mūs ar 

Leonardo sameklēt Jozefīni, cik vien ātri iespējams.  

Mēs izmeklējām visu skolu krustu šķērsu. Nekur viņas nebija, tad mēs 

devāmies uz sporta zāli.  

-Csst! – es atyčukstēju un pavēru smagās zāles durvis. Es nebiju maldījusies.  

Mēs tūlīt ieraudzījām Jozefīni. Ar apņēmības pilnu izteiksmi sejā viņa joņoja 

pa zāli. Acīmredzot meitene bija skrējusi jau labu brīdi, jo viņas seja un mati 

bija samirkuši sviedros gluži slapji un pati viņa nedaudz grīļojās. 

- Hei, Jozefīn! - es piesardzīgi uzsaucu. Meitene satrūkās, taču neapstājās un 

aizelsusies milzīgā ātrumā aizdrāzās mums garām.  

- Lieciet mani mierā! –viņa aizžņaugtā balsī iesaucās.  

- Man jātrenējas, man jākļūst ātrākai. 

- Viņa taču raud, - klusu sacīja Leonardo. 

- Es pamāju ar galvu. – Nāc, mēs viņu apturēsim! 

Un to mēs arī izdarījām. 

- Jozefīn, kāpēc tu tā dari? - es vaicāju, kad mēs beidzot trijatā sēdējām vārtos 

un noturējām kara padomi.  

- Mans tētis to grib, - atbildēja Jozefīne un notrausa sev no pieres sviedrus. Mans 

tētis saka, ka es par maz cenšoties. Katrs varot sportā kaut ko sasniegt, ja vien 

gribot.  Mans tētis saka, ka viņš par mani kaunoties … 

- Es saraucu pieri, - Kāpēc viņam par tevi būtu jākaunas? 
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- Jozefīne paraustīja plecus.  - Tāpēc, ka esmu tik maza un ne tik sportiska kā 

viņš un … un vairāk par visu dzīvē man patīk spēlēt vijoli, - viņa beidzot 

nočukstēja un nosarka.  

- Bet mans tētis saka … Viņš saka, ka no vijoles spēlēšanas kļūst bāls un iegūst 

līku muguru. 

- Tētis man aizliedz vijolei pat pieskarties. Viņš saka, ka pamatīgi samizos mani, 

ja pieķers spēlējot … 

 

1. Atbildi uz jautājumiem! 

 Kurus bērnus Eilenšteinas kundze norīko meklēt Jozefīni? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Kur pēdīgi bērni dodas meklēt Jozefīni? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 Atbilstoši saturam atzīmē tabulā pareizo atbildi ar “x”! 

Apgalvojums Jā Nē 

Bērni Jozefīni atrada sporta zālē, kur viņa sēdēja un ēda.   

Man (Jezefīnei) jātrenējas, jākļūst ātrākai.   

Jozefīne trenējas, jo to grib tētis.   

 

 Apvelc pareizo teikuma turpinājumu! 

 Mans tētis saka, ka viņš par mani  

kaunoties 

lepojoties 

 Vairāk par visu dzīvē Jozefīnei patīk spēlēt  

bumbu  

vijoli 

 Tētis man aizliedz pieskarties 

vijolei  

bumbai  
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 Ko tu ieteiktu Jozefīnei, lai viņa varētu spēlēt vijoli? 

 

Es ieteiktu Jozefīnei 

_______________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Testu sapratu   daļēji sapratu    nesapratu 

 

 

 

   


