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Ievads

Kas es esmu?

s. Tagad es
rlīnē, bet es neesmu vācieti
Be
s
mi
dzi
u
esm
Es
s.
um
Tas ir grūts jautāj
te, bet mans
edrs. Mana māte ir zviedrie
zvi
u
esm
ne
es
t
be
ā,
lm
dzīvoju Stokho
esmu.
u? Es tiešām nezinu, kas es
tēvs – latvietis. Kas es esm
Ēriks
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grūts_____________________________

māte _______________________________

jautājums_________________________

zviedrs, zviedriete  ____________________

dzimis (dzimt)______________________

tēvs________________________________

vācietis ___________________________

latvietis_____________________________

tagad _____________________________

tiešām _____________________________

dzīvoju (dzīvot) _____________________

nezinu (nezināt)______________________

1. nodaļa

KAS TAS IR?

Iepazīšanās un sasveicināšanās
Alfabēts

Sieviešu un vīriešu dzimte

Vienskaitlis un daudzskaitlis
Es, tu, viņš, viņa, mēs, jūs, viņi, viņas

Esmu, esi, ir, esam, esat

Skaitļi

KAS TAS IR? KAS TĀ IR?

ābols

piens

maize
zemene

bumba

ceļš

sirds

lidmašīna

pulkstenis

uguns

vilciens

galds

puķe

grāmata

lelle

kuģis

māja

ledus

medus

zivs

pils

Tas ir …
-S -IS -US
ābols

avīze “Diena”

bumbieris

lietus

kaķis

Tā ir …
-A -E -S
avīze
_

sirds, uguns
zivs, pils
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KAS TIE IR? KAS TĀS ir?

āboli

zemenes
bumbieri

avīzes

kuģi

brilles
zivis
bumbas
grāmatas

sirdis

puķes

durvis
kaķi
mājas

koki

bikses

Tie ir …
-I

Tās ir …
-AS -ES -IS

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Skaiti! Count.
1 VIENS ĀBOLS

VIENA

ZEMENE
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SEŠI

SEŠAS

2 DIVI

ĀBOLI

DIVAS

ZEMENES

7

SEPTIŅI

SEPTIŅAS

3 TRĪS

ĀBOLI

TRĪS

ZEMENES

8

ASTOŅI

ASTOŅAS

4 ČETRI ĀBOLI

ČETRAS ZEMENES

9

DEVIŅI

DEVIŅAS

5 PIECI

PIECAS ZEMENES

10 DESMIT

ĀBOLI

DESMIT
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NO KURIENES TU ESI?
Anna:
Jēkabs:
Anna:
Jēkabs:
Anna:
Jēkabs:
Anna:

– Sveiks!
– Sveika!
– Es esmu no Toronto. No kurienes tu esi?
– No Čikāgas.
– Tu labi runā latviski.
– Paldies. Mans tētis ir latvietis.
– Es tikai mazliet runāju latviski. Mana mamma ir latviete. Starp citu, mani sauc
Anna… Būsim draugi?

Sveiks! Sveika!____________________

paldies______________________________

no kurienes______________________

tikai________________________________		

tu runā, es runāju (runāt)___________

mazliet______________________________

labi_____________________________

labi_________________________________

latviski__________________________

mani sauc …__________________________

mans tētis (tēvs)__________________

mana mamma (māte)__________________

būsim draugi_____________________

starp citu____________________________
Labvakar!

Labdien!
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Čau! Kā tev iet?

Paldies, labi!
Un kā tev klājas?

KĀ TEVI SAUC?
Visu labu!

Arlabunakti!

Es esmu Kristīne.
Kā tevi sauc?

Uz redzēšanos!

Līdz rītam!

Mani sauc
Edgars.

Atā!

Kāds ir tavs vārds
un uzvārds?
Marta Kalniņa.

Jā, lūdzu!

Nē, paldies!

Nils Bērziņš.

Jēkabs Lūsis.

Ieva Zaļkalne.

Valsts

No kurienes?

Tautība

Kādā valodā runā?

Latvija

no Latvijas

latvietis (latviete), latvieši

latviski

Lietuva

no Lietuvas

lietuvietis (lietuviete), lietuvieši

lietuviski

Igaunija

no Igaunijas

igaunis (igauniete), igauņi

igauniski

Dānija

no Dānijas

dānis (dāniete), dāņi

dāniski

Vācija

no Vācijas

vācietis (vāciete), vācieši

vāciski

Somija

no Somijas

soms (somiete), somi

somiski

Norvēģija

no Norvēģijas norvēģis (norvēģiete), norvēģi

norvēģiski

Zviedrija

no Zviedrijas

zviedrs (zviedriete), zviedri

zviedriski

Krievija

no Krievijas

krievs (krieviete), krievi

krieviski

Francija

no Francijas

francūzis (francūziete), franči

franciski

Amerika (ASV)

no Amerikas

amerikānis (amerikāniete), amerikāņi

angliski

Anglija

no Anglijas

anglis (angliete), angļi

angliski

Austrālija

no Austrālijas

austrālietis (austrāliete), austrālieši

angliski

Kanāda

no Kanādas

kanādietis (kanādiete), kanādieši

angliski, franciski
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Gramatika
Kas viņa ir?

Es esmu Kristīne.

Mēs esam no Čikāgas.

BŪT
ES

ESMU

TU
ESI
VIŅŠ, VIŅA IR

Kas tas ir

NEESMU

MĒS

ESAM

NEESAM

NEESI
NAV

JŪS
VIŅI, VIŅAS

ESAT
IR

NEESAT
NAV

-E
PUĶE

-S
ZIVS

-ES
PUĶES

-IS
ZIVIS

TAS IR …
-S (-Š)
ĀBOLS

TĀ IR …

-IS
KUĢIS

-US
LIETUS

-A
MĀJA

TIE IR …		

TĀS IR …

-I 			
ĀBOLI
KUĢI
LIETI

-AS
MĀJAS

Cik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

VIENS
DIVI
TRĪS
ČETRI
PIECI
SEŠI
SEPTIŅI
ASTOŅI
DEVIŅI
DESMIT

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

VIENPADSMIT
DIVPADSMIT
TRĪSPADSMIT
ČETRPADSMIT
PIECPADSMIT
SEŠPADSMIT
SEPTIŅPADSMIT
ASTOŅPADSMIT
DEVIŅPADSMIT
DIVDESMIT

30
40
50
60
70
80
90

TRĪSDESMIT
ČETRDESMIT
PIECDESMIT
SEŠDESMIT
SEPTIŅDESMIT
ASTOŅDESMIT
DEVIŅDESMIT

100 SIMTS
1000 TŪKSTOTIS

Alfabēts
A
K
V
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Ā
Ķ
Z

B
L
Ž

C
Ļ

Č
M

D
N

E
Ņ

Ē
O

F
P

G
R

Ģ
S

H
Š

I
T

Ī
U

J
Ū

Vingrinājumi

1.

Ieraksti īso vai garo burtu! Write long or short vowels.

A/Ā

I/Ī

L__TVIJ__   ________________________

L_DMAŠ_NA _______________________

GR__M__TA_______________________

D_V_    KAĶ_   ______________________

M__JA  ___________________________

LABR_T___________________________

M__TE ___________________________

TR_S    Z_V_S ______________________

BR__LIS ____________________________

KAF_JA ___________________________

M__SA ___________________________

B_KSES ___________________________

G__LDS ___________________________

AV_ZE____________________________

2.

Lasi dzejoli! Read the poem, pay attention to [ie], [i], [ī].
Lietus
krīt
un krīt,
un krīt.
Lietus
krīt
un krīt
bez mitas.
Lietus
krīt
un krīt
bez mitas.
Lietus
krīt
un nesasitas.
Piks! Peks! Puks! Poks! Paks!
(Jānis Baltvilks)
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3.

Ieraksti pareizo būt formu! Met kauliņu un izdomā savus teikumus! Write
the correct form of to be. Throw the dice and make your own sentences.
Es esmu   Arnis.

Viņš ______ no Madisonas.

		 		
Mēs ________ draugi.

– es

4.

5.
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Tu ___________ skolotāja.

– tu

– viņš/viņa

– mēs

Kas jūs _________ ?
Viņš _____ mans tētis.

– jūs

– viņi/viņas

Jautā un atbildi! Ask and answer.
Kas tas ir?

Tas ir koks.

Kas tā ir?

Tā ir lidmašīna.

Kas tie ir?

Tie ir koki.

Kas tās ir?

Tās ir bikses.

names out loud.

Lasi vārdus un uzvārdus! Read these popular Latvian first and last

Marta Ķirse

Jēkabs Zariņš

Aija Zariņa

Lelde Celmiņa

Jānis Kalniņš

Miķelis Rēdlihs

Inese Bērziņa

Imants Ziedonis

Ieva Ābola

Lauris Reiniks

Artūrs Irbe

Daina Vanaga

6.

Sakārto frāzes pareizā secībā, veidojot dialogus! Put in the correct order
make a dialogue.
Līdz rītam!

Paldies, tā nekas. Kā tevi sauc?

Es esmu no Sanfrancisko, bet tu?

Es esmu no Toronto.

Sveiks! Kā tev iet?

No kurienes tu esi?
Labrīt!

Es esmu Edgars.

7.
		

Atā!

Raksti skaitļus ar vārdiem!
Write the number as a word.

Raksti skaitļus!
Write the number.			

10 ______________________________

SEŠI _____________________________

9 _______________________________

DIVI _____________________________

8 _______________________________

DEVIŅI __________________________

7 _______________________________

DESMIT __________________________

6 _______________________________

SEPTIŅI__________________________

5 _______________________________

ČETRI ___________________________

4 _______________________________

TRĪS _____________________________

3 _______________________________

PIECI ____________________________

2 _______________________________

ASTOŅI __________________________

1 _______________________________

8.

Cik tas ir? Pieraksti atbildi! How much is it? Write the answer.
Plus +
Cik ir trīs plus četri?

Mīnus –

Reiz x

Dalīts ar :

Ir =

Trīs plus četri ir septiņi!

1 + 2 = _______________________

3 x 3 = _______________________

10 – 8 = ______________________

3 + 7 = _______________________

2 x 2 = _______________________

4 – 2 = _______________________

10 – 5 = ______________________

9 : 3 = _______________________

9 – 6 = _______________________

5 + 4 = _______________________
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9.

Kas viņi ir? Pastāsti par sevi! Who are they? Talk about yourself.

Mani sauc Nils.
Es esmu no Sietlas.
Mans vectēvs ir latvietis.
Es mazliet runāju latviski.

Mans vārds ir Katrīna.
Es esmu no Toronto.
Mans tētis ir latvietis.
Es mazliet runāju latviski.
Es labi runāju franciski un angliski,
bet diezgan slikti – latviski.

Mani sauc Marta.
Es esmu no Anglijas.
Mana mamma ir angliete.
Es runāju angliski.

Mani sauc ________________________ .
Es esmu no ________________________ .
Mans tētis ir _______________________ ,
un mana mamma ir _________________ .
Es _________ runāju ________________ .

10.

Lasi dziesmas tekstu, pasvītro tev zināmos vārdus! Klausies šūpuļ
dziesmu, dziedi līdzi! Read the lyrics of the song. Underline the words you know.
Listen to the lullaby and sing along.

Aijā, žūžū, lāča bērni, aijā, žūžū,
Pekainām(i) kājiņām(i), žū-ū-žū.
Tēvs aizgāja bišu kāpt(i), aijā, žūžū,
Māte ogu palasīt(i), žū-ū-žū.
Tēvs pārnesa medus podu, aijā, žūžū,
Māte ogu vācelīti, žū-ū-žū.
Tas mazam(i) bērniņam(i), aijā, žūžū,
Par mierīgu gulēšanu, žū-ū-žū.
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Lapa vecākiem

For parents

Kas tas ir?
ābols,  piens,  galds, vilciens, avīze “Diena”, maize, zemene, puķe, lelle, kāja, grāmata, bumba,
lidmašīna, māja, kuģis, bumbieris, ledusskapis,  pulkstenis, medus, ledus, lietus, uguns, sirds,
zivs, pils, kaķis, brilles, bikses, durvis, koks, mana mamma, mans tētis, draugs, draugi

Cik tas ir?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

viens
divi
trīs
četri
pieci
seši
septiņi
astoņi
deviņi
desmit

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

(+)

vienpadsmit
divpadsmit
trīspadsmit
četrpadsmit
piecpadsmit
sešpadsmit
septiņpadsmit
astoņpadsmit
deviņpadsmit
divdesmit

30
40
50
60
70
80
90

trīsdesmit
četrdesmit
piecdesmit
sešdesmit
septiņdesmit
astoņdesmit
deviņdesmit

100 simts
1000 tūkstotis

(–)

(?)

Es
Tu
Viņš
Viņa

esmu
esi
ir
ir

Es
Tu
Viņš
Viņa

neesmu
neesi
nav
nav

Mēs
Jūs
Viņi
Viņas

esam
esat
ir
ir

Mēs
Jūs
Viņi
Viņas

neesam
neesat
nav
nav

es
tu
viņš
viņa

esmu
esi
ir
ir

mēs
jūs
viņi
viņas

esam  
esat
ir
ir

Vai

?

Sveiks! Labrīt! Labdien!  Labvakar!

Arlabunakti! Visu labu! Uz redzēšanos! Atā!
Līdz rītam!

Kā tev iet?

Paldies, labi!  Tā nekas.

Kā tevi sauc?

Mani sauc ...   

Kāds ir tavs vārds un uzvārds?

Mans vārds ir … . Es esmu …

No kurienes tu esi?

Es esmu no ….
Jā, lūdzu.

Nē, paldies.
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Es jau protu

1. Jautā! Write questions for these answers.
1.

No kurienes tu esi?

2. __________________________________________
3. __________________________________________
4. __________________________________________
5. __________________________________________
1.  Es esmu no Toronto.
2.  Mani sauc Daina Vanaga.
3.  Paldies, labi.
4.  Es runāju zviedriski.
5.  Mēs esam latvieši.

2. Ieraksti alfabētā trūkstošos burtus! Write in the missing letters.
A

Ā   B    C

Č

D

E ___ F

G ___ H I

N ___ O P ___ S Š

T

Ī ___ K ___ L

Ļ ___

U ___ V ___ Ž .  

3. Uzraksti šos vārdus daudzskaitlī! Write these words in the plural.
āboli

avīze_________________

kuģis________________

bumba__________________

zivs __________________

puķe _______________

kaķis ___________________

zemene ______________

grāmata ____________

koks____________________

lietus ________________

pils_________________

māja ___________________

bumbieris ____________

draugs________________

ābols  

4. Ieraksti būt formu! Fill in the blank using appropriate form of to be.
Es esmu   Pēteris.
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Jēkabs ______ mans draugs.

Anna ______ mana draudzene.

No kurienes tu ____________ ?

Es ____________ no Čikāgas.

Vai jūs ___________ draugi?

Jā, mēs ____________ labi draugi.

2. nodaļa

KAS TEV PATĪK?
Kas tev patīk, kas – nepatīk?
Kas tev garšo, kas – negaršo?
Kāds tas ir? Kāds viņš ir?
Man, tev, viņam, viņai, mums, jums, viņiem, viņām

Krāsas

Skaitļi (turpinājums)

PATĪK VAI GARŠO?
Anna: – Sveiks, Jēkab! Nāc spēlēt volejbolu!
Jēkabs: – Nē, man nepatīk volejbols.
Anna: – Tiešām? Kas tad tev patīk?
Jēkabs: – Gulēt.
Pēc stundas.
Anna: – Varbūt tu tomēr gribētu spēlēt
		
volejbolu?
Jēkabs: – Nē, es neprotu.
Zane:

– Vai tev ir kāda ideja, ko mēs varētu darīt
vakarā?
Monika: – Nē, man nav. Un tev?
Zane:
– Man patīk labas filmas. Mēs varētu noskatīties kādu.

Viktors: –
Skolotāja: –
Viktors: –
Skolotāja: –
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Skolotāj, vai jūs gribētu kafiju?
Labprāt.
Vai jums garšo melna kafija?
Jā, melna kafija man garšo,
bet man nepatīk lielas krūzes.

nāc (nākt) _________________________

Vai tev ir? ___________________________

spēlēt ____________________________

kāda ideja ___________________________

man/tev patīk______________________

varētu darīt _________________________

tiešām____________________________

noskatīties __________________________

gulēt_____________________________

Vai jūs gribētu? ______________________

varbūt ____________________________

labprāt _____________________________

tomēr ____________________________

Vai jums garšo? ______________________

neprotu (neprast) ___________________

krūze ______________________________

KAS VIŅIEM PATĪK?
Cilvēki ir ļoti dažādi, viņiem patīk dažādas lietas. Tieši tāpēc pasaule ir tik interesanta.
Vai tev (jums) patīk dziedāt?
Jā, man ļoti patīk dziedāt.

Jautā un atbildi! Ask and answer.
		
Vai tev (jums) patīk ...?
Jā, man ļoti patīk ...

Kas tev patīk?
Nē, man nemaz nepatīk ...

dejot

lasīt grāmatas

gulēt

spēlēt ģitāru

mazgāt grīdu

Es neprotu ...

Nē, man ne īpaši patīk ...

spēlēt volejbolu

braukt ar velosipēdu

Kas tev (jums) patīk?
Man patīk lasīt grāmatas.

spēlēt teātri

klausīties mūziku

cept un ēst  pīrāgus

slēpot

mūzika
T krekli

dzeltenas kurpes

dziedāt

skatīties filmas

spēlēt
basketbolu

rakstīt vēstules

puķes

tautasdziesmas

sniegs

rozā kleitas

vasara

gaiši mati

lietus

futbols
meitenes

melnas ūsas
matemātika

teātris
19

KĀDS TAS IR?

Jautā un atbildi! Ask and answer.
		

Kas tas ir?

Tas ir T krekls.

		

Kāds tas ir?

Tas ir krāsains un ļoti skaists.

		

Kas tā ir?

Tā ir šokolāde.

		

Kāda tā ir?

Tā ir brūna, salda un garšīga.

liels, mazs, jauns, vecs, salds, skaists, neglīts, karsts, auksts, krāsains, interesants,
neinteresants, neparasts, garšīgs, mīļš, labs, īss, garš, gaišs, tumšs, jocīgs

balts

melns

sarkans

dzeltens

zils

zaļš

brūns
pelēks
oranžs
rozā

Pastāsti, kas tev garšo un kas negaršo! Pajautā citiem! What do you like and dislike
(talk about food)? Ask others.

Man garšo pica, bet ļoti negaršo piens.

Vai tev garšo piens?

Nē, man nemaz negaršo piens.
Piens ir negaršīgs.
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KAS VIŅIEM IR? KĀDI VIŅI IR?
Iepazīsties! Tie ir mani draugi Jēkabs un Anna. Jēkabs
ir foršs* puisis. Viņš ir no Čikāgas. Viņam ir īsi, gaiši mati,
brūnas acis un laba sirds. Anna ir gudra meitene. Viņa
vienmēr ir smaidīga un priecīga. Annai ir ļoti skaistas un
lielas zilas acis. Viņai patīk īsi svārki un krāsaini T krekli.
Annai ir gari, tumši mati un mazs jocīgs deguntiņš. Viņa ir
laba un talantīga dejotāja.
Jēkabs dažreiz ir slinks, viņam patīk ilgi gulēt un daudz
ēst. Mums abiem garšo labs saldējums.
Jēkabam ir 17 (septiņpadsmit) gadi, bet Annai ir
16 (sešpadsmit). Vai jums patīk mani draugi?
*Foršs (sarunvalodas vārds) – ļoti labs, jauks, pozitīvs.

Iepazīsties!______________________

ilgi _________________________________

vienmēr ________________________

daudz ______________________________

dejotāja ________________________

abiem (abi) __________________________

dažreiz _________________________

gadi ________________________________

Papildini! Pastāsti par sevi! Complete these sentences. Tell others about yourself.
mati, acis, deguns (deguntiņš), mute, zobi, ausis, sirds, ūsas, kājas, rokas
kurpes, zeķes, veste, soma, svārki, T krekls
jauks, gudrs, smaidīgs, priecīgs, jocīgs, slinks, talantīgs
Viņš ir ____________________________________________________________________________________________
Viņam ir __________________________________________________________________________________________
Viņa ir ____________________________________________________________________________________________
Viņai ir ___________________________________________________________________________________________
Es esmu __________________________________________________________________________________________
Man ir ____________________________________________________________________________________________
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Gramatika
Personas vietniekvārdi
Kas?
Kam?

es
man

tu
tev

viņš
viņa
viņam viņai

mēs
jūs
mums jums

viņi
viņiem

viņas
viņām

Lietvārdi
Kas?
Kam?

Jēkab-s
Jēkab-am

Kam

ir

Man
Monikai

ir

Jānim

Kam

Ann-a
Ann-ai

Zan-e
Zan-ei

kas?

Kam		 kas?

zilas acis.

Vai tev

rozā kleita.

Vai jums

16 (sešpadsmit) gadi.

Vai Līgai

ideja?

kas? /ko darīt?

Kam

(ne)garšo

vasara.

Jums

dejot.

Jēkabam

lietus.

Skolotājai

(ne)patīk

Mums
Guntim

Jān-is
Jān-im

patīk

Viņiem

laba sirds?
ir

draugi?

saldējums.
garšo

Kādi?
balt-s
jaun-s
sald-s

snieg-s
teātr-is
med-us

sald-a
garšīg-a
lab-a
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lab-i
mīļ-i
liel-i

draug-i
kaķ-i
liet-i

liel-as
gar-as
skaist-as

māj-as
zeķ-es
ac-is

Kādas?

Kāda?
tēj-a
šokolād-e
sird-s

pica.
kafija.

Īpašības vārdi un lietvārdi
Kāds?

kas?

Vingrinājumi

1.

Lasi dzejoli “Burtu tārpiņš”!
Read the poem, pay attention to [r] and [uo].
rāpo rāpo rāpo rāpo
rāpo rāpo tārpiņš mazs
rāpo rāpo rāpo rāpo
kuram garšo grāmatas
(Inese Zandere)

2.

Klausies dzejoli “Patikšana” un ieraksti, kas viņiem patīk! Listen to
the poem and write what they like.

Ditai patīk ________________________ ,

Līgai patīk ___________________ (Rīga),
Tomam patīk _________________(Roma),  
Dainai patīk ________________ (Rainis).

Mārai patīk _______________________ ,
Ancei patīk _________________           ,  ,
Tenim patīk _______________________ .

Uldim patīk _______________________ ,
Lienei patīk _______________________ ,

Paulai patīk _______________________ ,

Ilzei patīk ________________________ .

Jānim patīk _______________________ .
Un tas ir gluži
tā kā man,
kam patīk viss,
kas labi skan.
(Jānis Baltvilks)

Uzraksti, kādi zēnu un meiteņu vārdi minēti dzejolī! Write the boys’ and girl’s names
from the poem.
Dita, Māra,
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3.

Ieraksti patīk/nepatīk vai garšo/negaršo! Choose the correct form of like.
1. Man  ______________ šokolāde.
2. Man  ______________ piens.
3. Vai tev  ______________ lasīt grāmatas?
4. Mammai  ______________ tēja, bet  ______________ lielas krūzes.
5. Jānim  ______________ dziedāt dušā.
6. Vai tev   ______________ apelsīnu sula?
7. Man ______________ mīļi kaķi.
8. Līgai ______________ Jānis.
9. Jānim  ______________  Līga.

4.

5.

Ieraksti tas, tā, tie vai tās! Choose tas, tā, tie or tās.
1. Kas _____ ir?

_______ ir meitene.

2. Kas _____ ir?

_______ ir puisis.

3. Kas _____ ir?

_______ ir šokolāde.

4. Kas _____ ir?

_______ ir dzeltenas kurpes.

5. Kas _____ ir?

_______ ir rozā kleitas.

6. Kas _____ ir?

_______ ir apelsīnu sula.

7. Kas _____ ir?

_______ ir baltas zeķes.

8. Kas _____ ir?

_______ ir jauns T krekls.

9. Kas _____ ir?

_______ ir divi garšīgi saldējumi.

Uzraksti “īsto” krāsu! Nosauc, kas var būt šajā krāsā! Write the
“real” color. What can be this color? Pay attention to gender endings.

SARKANS
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Zaļš

Mans T krekls ir zaļš. Māja ir zaļa.

ZILS_________________

________________________________________________________

BALTS _______________

________________________________________________________

ZAĻŠ ________________

________________________________________________________

ROZĀ _______________

________________________________________________________

MELNS ______________

________________________________________________________

BRŪNS ______________

________________________________________________________

PELĒKS ______________

________________________________________________________

6. Ieraksti, kāds tas ir! Write the word ending. Pay attention to gender.
1) balt___  sniegs
2) liel___  grāmata
3) maz___  māja
4) lab___  draugi
5) garšīg___   pica
6) forš___  puisis
7) gudr___  meitene
8) garšīg___  zivis
9) meln___  kleita
10) zaļ___  bikses
11) lab___   sirds
12) aukst___  ūdens
13) dzelten___  kurpes

7.

Klausies dziesmu “Dzeltenās kurpes”! Sameklē internetā informāciju par
grupu, kas to izpilda! Dziedi līdzi piedziedājumu! Listen to the song. Find information
about this band from the internet. Sing along to the refrain:
Dzeltenas kurpes, dzeltenas kurpes, dzeltenas kurpes ir man.

8. Savieno pretējas nozīmes vārdus! Connect the opposites.
balts

skaists

liels

mazs

vecs

karsts

gaišs

garš

interesants

melns

auksts

negaršīgs

garšīgs

tumšs

neglīts

jauns

īss

neinteresants

labs

slikts
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9.

Cik viņiem ir gadu? How old are they?
Annai ir (9) deviņi gadi.		
Jēkabs 17
Māra
Tētis
55
Brālis
Mans draugs Toms 18

10.

Lienei ir (21) divdesmit viens gads.
19
24

Anita
Skolotāja
Vecmāmiņa

16
38
87

Māsa Ance
Es …
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Klausies tautasdziesmu “Tumša, tumša tā eglīte”! Dziedi līdzi piedziedā
jumu! Listen to the folksong. Sing along to the refrain.
1. Tumša, tumša tā eglīte,
Kur caunīte nakti guļ,

3. No kurienes tu, puisīti,
Ar tik jauku valodiņu?

4. Es, māmiņa, no Vidzemes,
Piedziedājums:
Nāku savas vajadzīb’s.
Ai, ril-la-sā, ai, ra-sa-sā,		
Ai, džim-lai, rū-di, ral-la-lā.		
5. Gribu precēt jūs’ meitiņu,
Ai, tir, vir, vir, vir, bum, bum, bum,
To lūdzami neliedziet.
Ai, trrr-ra-sa-sā,
Ai, ril-la-sā, ai, ra-sa-sā, 		
6. Velti, velti tu, puisīti,
Ai, džim-lai, rū-di, ral-la-lā.
Uz meitiņu lūkojies.
2. Tālu, tālu tā māmiņa,
Kur aug mana līgaviņa.

7. Viena pati man meitiņa,
Tā par mazu, tā par jaun`.
(Mārtiņa dziesmu izlase, 2000)

11.

Savieno tautasdziesmu ar atbilstošo zīmējumu? Connect the folksong to
the picture.
Dzeltens manis kumeliņis
Kā dzeltena cielaviņa;
Tautu meita mugurā’i
Kā brūklene nosarkusi.
Balti, balti ievas ziedi,
Vēl jo balti ābelītes;
Balta, balta mātes meita,
Vēl jo balta sērdienīte.
Zaļa priede, zaļa egle,
Zaļa visa vasariņa;
Zaļis manis vainadziņis
Zaļajām(i) zīlītēm.
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Lapa vecākiem

For parents

Kas?

Kas tas ir?
Kas viņš ir?

Tas ir mans T krekls.
Viņš ir mans draugs.

Kāds?

Kāds tas ir?
Kāds viņš ir?

Mans T krekls ir jauns un skaists.
Viņš ir mazliet slinks.

Kāda?

Kāda tā ir?
Kāda viņa ir?

Tā ir jauna un interesanta grāmata.
Viņa ir priecīga un ļoti skaista meitene.

liels – mazs

krāsains

jauns – vecs

karsts – auksts

interesants – neinteresants

neparasts

garšīgs

mīļš

salds

labs – slikts

skaists – neglīts

īss – garš

gaišs – tumšs

Viņš ir

garš, jauks, gudrs, smaidīgs, priecīgs, jocīgs, slinks

Viņa ir

gara, jauka, gudra, smaidīga, priecīga, jocīga, slinka

Viņam ir

īsi, gaiši mati, brūnas acis, laba sirds

Viņai ir

gari, tumši mati, pelēkas acis, mazs, jocīgs deguntiņš

Kas tev patīk?

Man patīk dejot un dziedāt,
bet man ļoti nepatīk lasīt.

Vai tev patīk mūzika?

Man ļoti patīk mūzika.

Kas tev garšo?
Vai tev garšo piens?

Man ļoti garšo zemeņu saldējums.
Nē, piens man nemaz negaršo.
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Es jau protu

1. Ieraksti kas vai kāds, kāda! Choose kas, kāds or kāda.
Kas tas ir?
Kāds ir kaķis?

Tas ir kaķis.
Kaķis ir mīļš.

1. ___________ tā ir?

Tā ir tēja.

2. ___________ ir tēja?

Tēja ir salda un garšīga.

3. ___________ ir saldējums?

Saldējums ir auksts un ļoti garšīgs.

4. ___________ ir Jānis?

Viņš ir jauks un gudrs, bet mazliet slinks puisis.

5. ___________ tā ir?

Tā ir interesanta un neparasta grāmata.

6. ___________ viņš ir?

Viņš ir puisis, kam patīk spēlēt ģitāru.

7. ___________ viņa ir?

Viņa ir gudra, skaista un talantīga meitene.

8. ___________ tie ir?

Tie ir četri balti krekli.

9. ___________ viņi ir?

Viņi ir mani draugi.

2. Ieraksti vārdu! Jautā un atbildi! Write the verb. Ask and answer.
Vai tev patīk …?

Jā, man …

Nē, man …

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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3. nodaļa

KUR TU DZĪVO?
Ģimene
Profesijas
Kur viņi ir? Kur viņi dzīvo?
Ko viņi dara?
Mans, tavs, viņa, viņas, mūsu, jūsu

ĢIMENE
Anna
Anna

Jēkabs:
Anna:
Jēkabs:
Anna:
Jēkabs:
Anna:

Čau, An

na! Es es

mu
Man te pa
tīk. Vecp Tallinā.
– Ko tu dari?
skaista,
ilsēta ir
ļoooti
ka
mājīgas fejnīcas – jaukas
, saldējum
un
Ieva.
s garšīg
s.
– Lasu īsziņu.
– Kas tev raksta?
– Mana draudzene Ieva. Viņa ir Tallinā.
– Vai Ieva ir igauniete?
– Nē, viņa ir latviete un dzīvo Rīgā.
Tallinā viņai ir koncerts. Ieva dzied korī “Līgo”.

Jēkabs: – Vai tā ir tava draudzene Ieva?
Anna: – Nē, tā ir mana māsa Ance.
Jēkabs: – O, jūs esat tik līdzīgas!

Anna: – Te ir mani vecāki – mamma un tētis.
Jēkabs: – Kur viņi ir?
Anna: – Mūsu mājās Filadelfijā.

Anna: – Vai tev ir brāļi un māsas?
Jēkabs: – Jā, divi brāļi. Ēriks ir vecākais, viņš
tagad dzīvo Stokholmā, bet Miķelis
studē Viskonsīnas Universitātē Madisonā.
Es esmu jaunākais.
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te _____________________________

dzied (dziedāt) _______________________

vecpilsēta _______________________

koris _______________________________

mājīgs __________________________

māsa _______________________________

dari (darīt) ______________________

tik līdzīgas ___________________________

lasu (lasīt) _______________________

vecāki ______________________________

īsziņa ___________________________

mūsu _______________________________

raksta (rakstīt) ___________________

mājas ______________________________

draudzene ______________________

vecākais/jaunākais brālis________________

dzīvo (dzīvot) ____________________

studē (studēt) ________________________

PROFESIJAS
Jēkabs:
Anna:
Jēkabs:
Anna:

– Tas ir mans tētis. Viņš ir arhitekts.
– Kur viņš strādā?
– Arhitektu birojā “Stils”. Kas ir tavs tētis?
– Mans tētis ir žurnālists, bet mamma ir ārste.

Jēkabs: – Te mēs visi esam kopā –
mamma, tētis, es un mani divi brāļi.

Jautā un atbildi!

Ask and answer.

Kas ir tavs tētis/brālis/draugs?

Kas ir tava mamma/māsa/draudzene?

Mans tētis ir ...

arhitekts/-e

žurnālists/-e

autobusa vadītājs/-a

inženieris/-e

masieris/-e

Mana mamma ir ...

policists/-e

rakstnieks/-niece

zobārsts/-e

uzņēmējs/-a    sekretārs/-e

skolotājs/-a

ārsts/-e

fotogrāfs/-e

profesors/-e

ugunsdzēsējs/-a

frizieris/-e

mājsaimniece

pavārs/-e

aktieris/aktrise
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JĒKABA “SOCIĀLAIS TĪKLS”

 Te ir Jēkaba ģimene un draugi, ar kuriem viņš bieži sarunājas. This is Jekab’s social
network. These are his friends and family members who he frequently communicates
with.

Ēriks Lūsis (29)
Jēkaba vecākais brālis
Precējies, sieva Maija
Dzīvo Stokholmā
Runā angliski, latviski
un zviedriski
Žurnālists, strādā avīzē

Miķelis Lūsis (21)
Jēkaba jaunākais brālis
Runā angliski un latviski
Tagad dzīvo Madisonā
Studē Viskonsīnas Universitātē
Tina Svensone (52)
Jēkaba mamma
Runā angliski, zviedriski
Dzīvo Čikāgā
Profesore, strādā
universitātē

Jānis Lūsis (56)
Jēkaba tētis
Runā angliski,
zviedriski un
latviski
Arhitekts, strādā
arhitektu birojā

Maija Lūse (27)
Precējusies, vīrs Ēriks
Žurnāliste, strādā televīzijā

Ieva Zaļkalne (17)
Jēkaba draudzene
Dzīvo Rīgā
Skolniece, mācās
Rīgas Angļu ģimnāzijā
Runā latviski un angliski

Jēkabs Lūsis (17)
Runā angliski un latviski
Dzīvo Čikāgā
Skolnieks, mācās
Rūzvelta vidusskolā

Maikls Martins (17) un
Deivids Martins (20)
Brāļi, Jēkaba draugi
Dzīvo Čikāgā
Skolnieks, mācās vidusskolā
Students, studē universitātē
Abi runā angliski, mācās spāņu valodu
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Katrīna Lūse (84)
Jākaba vecmāmiņa
Dzīvo Pitsburgā
Pensionāre
Runā latviski un angliski
Pēteris Lūsis (88)
Jēkaba vectētiņš
Dzīvo Pitsburgā
Pensionārs
Mācās lietot datoru

Atbildi uz jautājumiem! Atrodi informāciju Jēkaba “sociālajā tīklā”! Answer the qu
estions, find information from Jekab’s social network.

1. Kā sauc Jēkaba mammu un tēti?
2. Cik gadu ir Jēkaba vecmāmiņai?
3. Kur dzīvo Jēkaba draudzene? Kā viņu sauc? Cik viņai ir gadu?
4. Kur studē Miķelis Lūsis? Vai Miķelis ir Jēkaba draugs?
5. Vai Maikls runā latviski? Kas runā latviski?
6. Kas runā zviedriski?
7. Kur mācās Ieva Zaļkalne?
8. Cik gadus veci ir brāļi Maikls un Deivids?
9. Kur dzīvo Pēteris Lūsis? Vai viņš ir Jēkaba tētis? Ko Pēteris mācās?
10. Kas ir Jēkaba mamma un tētis? Kur viņi strādā?
11. Vai Ēriks Lūsis ir precējies? Kas ir Ērika sieva?
12. Kur dzīvo Ēriks un Maija?

Klausies un ieraksti darbības vārdus! Listen and write the verb.

1. Jēkaba vecmāmiņa Katrīna Lūse _____________ Pitsburgā. Viņa ______________
latviski un angliski.
2. Jēkaba tētis ir arhitekts, viņš _______________ arhitektu birojā “Stils”.
3. Miķelis Lūsis ir Jēkaba jaunākais brālis. Miķelis _________________ Viskonsīnas
Universitātē. Deivids Martins arī ______________ universitātē.
4. Jēkabs bieži _______________ draudzenei Ievai vai ______________ viņai īsziņas.
5. Ko tu ____________ ? Es _______________ .
6. Mēs ______________ Čikāgā. Kur jūs ______________ ?
7. Vai tu ________________ latviski? Jā, es _______________ .
8. Es katru dienu _______________ īsziņas, kuras _______________ mana mamma.
9. Brāļi Martini dažreiz ________________ man e-pasta vēstules vai īsziņas.
10. Mums ļoti patīk _________________ .

lidot
dzīvot

runāt

strādāt

studēt

lasīt

rakstīt

zvanīt

mācīties

dejot

dziedāt

sūtīt
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Gramatika
Lietvārdi
Kas? park-s Rīg-a
vidusskol-a

Parīz-e
universitāt-e

Ventspil-s
pil-s

Helsink-i

Kur? park-ā Rīg-ā
vidusskol-ā

Parīz-ē
universitāt-ē

Ventspil-ī
pil-ī

Helsink-os māj-ās

Kur tu esi?

Es tagad esmu mājās.

Kur viņš studē?

Kur tu dzīvo?

māj-as

Helsinkos.

Viņš studē universitātē.

Kur tavs tētis strādā?

Arhitektu birojā.

Darbības vārdi tagadnē
dzīvot, runāt, strādāt,
dejot, studēt, lidot

lasīt, rakstīt, zvanīt,
darīt, sūtīt, zināt

gribēt, dziedāt

es
tu
viņš, viņa,
viņi, viņas

dejoj-u
dejo

las-u
las-i

grib-u
grib-i

dejo

las-a

grib

mēs
jūs

dejoj-am
dejoj-at

las-ām
las-āt

grib-am
grib-at

Ko tu dari?

Es dejoju.

Kas tev zvana?

Ko viņš grib?

Mana draudzene.

Viņš arī grib dejot.

Kur dzīvo tava draudzene?

Rīgā.

Piederības vietniekvārdi
mans, mana, mani, manas
tavs, tava, tavi, tavas

mūsu
jūsu

viņa, viņas

viņu

Kur dzīvo tava māsa?
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Mani vecāki dzīvo Kalifornijā.
Mans brālis dzīvo Stokholmā,
bet viņa draudzene – Rīgā.

Viņa dzīvo Helsinkos.

Vingrinājumi

1.

Lasi Jāņa Baltvilka dzejoli “Gurķītis ar ķirbīti”! Read the poem, pay attention
to [ķ] and [ī].
Gurķītis ar ķirbīti
ceļā satiek irbīti.
Žubīte ar zīlīti
dīķī tēlo pīlīti.
Onkulīts ar tantiņu
sacer šito pantiņu.
Viens, divi, trīs,
un tu esi brīvs.

2.

Lasi Jāņa Baltvilka dzejoli “Kamene un ķimene”! Atkārto 3 reizes, ar
katru reizi lasot ātrāk un ātrāk! Read the poem 3 times, each time faster. Pay atten
tion to [ķ] and [ģ].
Kamene ķimeni pamana.
Kamene ķimeni sumina.
Ķimene kameni pamana.
Ķimene kameni sumina.
Tu, mana kamene! Tu, mana ķimene!
Tu, mana zemene! Tu, mana ģimene!

3.

[ķ], [ņ].
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Klausies un atkārto! Listen and repeat. Pay attention to [ģ], [ž], [dž],

ģitāra garāžā
tīģeris džungļos
ģimene pidžamā
ķieģelis dadžos
Džona ģīmetne
oriģinālais kliņģeris
odžu mudžeklis
ķīvīte kadiķos
kaķis ķēpā ģimenes ģerboni
Džeina ar zāģi zāģē ērģeles
ģenerālis ģērbtuvē noķēra garnadžus
raķete atģidās ķirbjos un gurķos
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4. Pieraksti galotni! Veido teikumus! Write the ending. Pay attention to the gender and
the number of the noun. Create your own sentences.
Mana māsa ir skolotāja, viņa dzīvo Londonā.
a) man a   māsa

f) tav__  tētis

b) tav__  vecāki

g) man__  draugi

c) mūs__  kaķis

h) mūs__  mājas

d) jūs__  mašīna

i) tav__  pilsēta

e) man__  brālis

j) jūs__  skolotāja

5.

Uzraksti un pastāsti, cik bieži tu to dari! How often do you ... ?
reti, dažreiz, katru dienu, bieži, parasti, vienmēr

6.

1. Es gribu saldējumu.

___________________

2. Es lasu grāmatu.

___________________

3. Es runāju pa telefonu.

___________________

4. Es saku “paldies”.

___________________

5. Es rakstu īsziņas.

___________________

6. Es spēlēju volejbolu.

___________________

7. Es dejoju.

___________________

8. Es runāju angliski.

___________________

Kur ir kaķis? Where is the cat?
Kaķis ir ...

dārzā
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7.

Kā viņus sauc? Cik viņiem ir gadu? Kur viņi dzīvo? What are their names?
How old are they? Where do they live?
1. Viņu sauc Frederiko Lupo, viņam ir divdesmit viens gads, viņš dzīvo Romā.

1. Frederiko Lupo, 21, Roma

2. Anna Ābelīte, 18, Rīga

3. Žans Rišārs, 25, Parīze

5. Džeina Smita, 32, Ņujorka
4. Martins Hauzers, 43, Berlīne

7. Juris Krūmiņš, 28, Ventspils

6. Henriks Espens, 14, Oslo

8. Marija Mendeza, 76, Barselona

Pastāsti! Kā tevi sauc? Cik tev ir gadu? Kur tu dzīvo? What are your name? How old
are you? Where do you live?

8.

Kur viņi ir? Where are they?
manā gultā .
1. Kaķis ir (mana gulta) ____________

2. Grāmata ir (tava soma) __________________ .
3. (Mans kabinets) _________________________ ir dators un galds.
4. (Tava glāze) _______________ ir piens, bet  (mana krūze) ______________ ir sula.
5. (Tavs dators) _____________________ ir vīruss.
6. Suns guļ (mana) kurpju (kaste) _________________________________ .
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9. Krustvārdu mīkla. Crossword puzzle.
1.

14.
1
2
3

13.

4

2.
5
6
7

8

12.
9
10

3.

11
12

11.

13
14

4.

5.
8.

10.

6.

7.
9.
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10.

Ieraksti pareizo darbības vārda formu! Met kauliņu un veido savus teikumus!
Write the correct verb form. Throw the dice and create your own sentences.
lidot, dzīvot, dejot, runāt, studēt, strādāt
Mani draugi labi runā latviski.
Kur jūs _______________ ?

Mēs ____________ Kanādā.

Kur ___________ žurnālisti?

Žurnālisti ____________
avīzē, televīzijā vai radio.

– es

– tu

– viņš/viņa

– mēs

– jūs

– viņi/viņas

11. Kur ir lidmašīna? Where is the airplane?

1. Lidmašīna ir Londonā.

3.
2.

4.

5.

6.

7.

12.

Noklausies dziesmu “Kur ir mana lidmašīna?”! Iemācies piedziedājumu un dziedi
līdzi! Sameklē internetā informāciju par grupu, kura to izpilda! Listen to the song.
Learn the refrain and sing along. Find information about the group on the Internet.
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13.

Ieraksti pareizo darbības vārda formu! Met kauliņu un veido savus teikumus!
Write the correct verb form. Throw the dice and create your own sentences.
lasīt, rakstīt, zvanīt, sūtīt, darīt, gribēt, dziedāt, zināt
Es

zinu

, ko es gribu .

Jānis katru dienu _________ Ievai īsziņas.

Man patīk ________________ .

Ko tu  _____________ ?

Es –––––––––––––––– draugam.

– es

14.

– tu

– viņš/viņa

– jūs

– viņi/viņas

Savieno ar līniju attēlu un teicienu! Jautā skolotājai, kad tā saka! Connect the
saying to the picture. Ask your teacher when to use these sayings.
1. Bitīt’ matos!
2. Dāvinātam zirgam zobos neskatās.
3. Kad kaķa nav mājās, tad peles danco.
4. Kā naglai uz galvas.
5. Ņemt kājas pār pleciem.
6. Kā suns uz siena kaudzes.
7. Dzīvot zaļi.
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– mēs

Lapa vecākiem

Ko tu dari?

For parents

Es guļu.

Es lasu.

Es runāju pa telefonu.

Darbības vārdi tagadnē (šodien, tagad, katru dienu, bieži...)
dzīvot, runāt, slēpot, spēlēt,
strādāt, dejot, studēt, lidot

lasīt, rakstīt, zvanīt,
darīt, sūtīt, zināt

gribēt, dziedāt,
gulēt

es

dejoj-u

las-u

grib-u

tu

dejo

las-i

grib-i

viņš, viņa,
viņi, viņas

dejo

las-a

grib

mēs

dejoj-am

las-ām

grib-am

jūs

dejoj-at

las-āt

grib-at

Lietvārdi

Kur tu esi?

Es esmu skolā.

Es esmu bibliotēkā.

Kas?

park-s

Rīg-a
vidusskol-a

Parīz-e
universitāt-e

Ventspil-s
pil-s

Helsink-i

māj-as

Kur?

park-ā

Rīg-ā
vidusskol-ā

Parīz-ē
universitāt-ē

Ventspil-ī
pil-ī

Helsink-os

māj-ās

Kur ir mūsu kaķis?

Piederības vietniekvārdi
mans, mana, mani, manas mūsu
tavs, tava, tavi, tavas
jūsu
viņa, viņas

viņu

Istabā.

mans

kaķis

u

mūs

Kur ir tava soma?
Mana soma? Es nezinu.

41

Es jau protu

1. Jautā un atbildi! Ask and answer.
1. Kā sauc tavu tēti? Kur viņš strādā?
2. Kas ir tava mamma? Kā sauc tavu mammu?
3. Vai tev ir draugi? Kur viņi dzīvo?
4. Kā tevi sauc? Cik tev ir gadu?
5. Kur dzīvo tava ģimene?
6. Ko tu katru dienu dari?
7. Kur tu tagad esi?
1. Manu tēti sauc ____________ . Viņš strādā ______________ .
2. Mana mamma ir _______________ . Viņu sauc _____________ .
3. Jā, man ir _____________ . Viņi dzīvo _____________ .
4. Mani sauc __________________ . Man ir _________ gadi/gadu.
5. Mana ģimene dzīvo _____________________________ .
6. Es katru dienu _____________________________ .
7. Es tagad esmu _______________________ .

2. Ceļo pa Latviju! Kad apstājies kādā pilsētā, pasaki, kur tu esi! You are traveling around
Latvia. Tell us where you are.
Es esmu Jelgavā.

Ainaži
baži

Lim

Ventspils
Stende

Skrunda

Alūksne

Cēsis

Gulbene
s
l
i
asp
Cesvaine
Sal kšķile e s
Tukums
r um
I
Mārupe
g
Madona
O eg
Olaine
Ķ ielvārde ukle
L
Ķekava e
ra
Aizk
on
Dobele Jelgava Bald
va
Jēkabpils
jelga
Jaun

Kandava

Liepāja

Sigulda

Valmiera

Rīga
Jūrmala

Krāslava

Aknīste
Ilūkste
Daugavpils
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4. nodaļa

RĪTS GUDRĀKS PAR VAKARU
Kalendārs, nedēļas dienas un datumi
Vārdadienas
Cik ir pulkstenis? Cikos?
Esmu, biju, būšu
Ko viņi darīs rīt?

Kad? Kurā datumā?

KALENDĀRS
Pirmdiena
19. jūnijs
Viktors
Nils

Otrdiena

Trešdiena

20. jūnijs
Rasma
Rasa
Maira

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdiena

22. jūnijs
Ludmila
Laimdots
Laimiņš

23. jūnijs
Līga

24. jūnijs
Jānis

21. jūnijs
Emīls
Egita
Monvīds

Svētdiena
25. jūnijs
Maiga
Milija

Šodien ir trešdiena, 21. (divdesmit pirmais) jūnijs.
Vakar bija otrdiena, 20. (divdesmitais) jūnijs.
Rīt būs ceturtdiena, 22. (divdesmit otrais) jūnijs.
Aizvakar bija vārdadiena Viktoram un Nilam.

Parīt būs vārdadiena Līgai.

Piektdien būs Līgo vakars, bet sestdien – Jāņi!

 Apskati latviešu kalendāru, nosauc nedēļas dienas un atbildi uz jautājumiem! Look
at a Latvian calendar. Say the days of the week and answer these questions.
Kas šodien par dienu? Kāds šodien datums?
Kāds vakar bija datums? Kam vakar bija vārdadiena?
Kāds rīt būs datums? Kam rīt būs vārdadiena?
Cik dienu ir nedēļā?
Kam vārdadiena ir 24. (divdesmit ceturtajā) jūnijā?
Kurā datumā tev ir dzimšanas diena?
Anna: – Es zinu, kas ir dzimšanas diena vai brīvdiena.
Hm... bet kas ir vārdadiena?
Jēkabs: – Tā ir diena, kad tavs vārds ir ierakstīts kalendārā.
Draugi nāk ciemos, un jūs to kopā svinat.
Anna: – Vai visi latviešu vārdi ir kalendārā?
Jēkabs: – Visi nav, bet tie, kuriem ir kāds neparasts vārds,
vārdadienu var svinēt 22. maijā.
Anna: – Kad ir tava vārdadiena?
Jēkabs: – 25. jūlijā. Neaizmirsti mani apsveikt!
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dzimšanas diena____________________

vārdadiena___________________________

brīvdiena__________________________

ierakstīts (ierakstīt) ____________________

neparasts__________________________

svinēt________________________________

nāk (nākt) ciemos___________________

kāds_________________________________

neaizmirsti (neaizmirst)_______________

apsveikt______________________________

Kas?

1. (pirm-ais)  janvār-is

5. (piekt-ais)  jūnij-s

Kad?
Kurā datumā?

1. (pirm-ajā) janvār-ī

5. (piekt-ajā)  jūnij-ā

Grupas “Iļģi” vasaras tūres koncerti:
pirmais nakts koncerts notiks Jelgavā
piektdien, 27. jūlijā plkst. 21:00

sestdien, 28. j ūlijā plkst. 19:00 koncertēsim Valmierā

svētdien, 29. jūlijā plkst. 20:00 “Iļģi” jūs gaidīs Siguldā

Berga Bazārā

s
u
g
r
i
t
s
a
r
a
Vas
Sestdien, 10. augustā
10:00 – 16:00

 Apskati plakātus un atbildi uz jautājumiem! Look at the posters and answer the
questions.

1. Kur notiks koncerti? __________________________________________________
2. Kad tie notiks? Cikos?_________________________________________________
3. Kas spēlēs? _________________________________________________________
4. Kas notiks Berga Bazārā? ______________________________________________
5. Kurā datumā tas notiks? _______________________________________________
6. No cikiem līdz cikiem būs atvērts tirgus? __________________________________
7. Kur tirgus notiks? ____________________________________________________
8. Kurās dienās ir atvērts Rīgas Jūgendstila muzejs? ___________________________
9. No cikiem līdz cikiem muzejs ir atvērts? ___________________________________
10. Kurās dienās muzejs ir slēgts?___________________________________________

 Lasi dialogu, veido līdzīgas sarunas ar klasesbiedriem! Read the dialogue and make
similar dialogues with classmates.

Jēkabs:
Anna:
Jēkabs:
Anna:
Jēkabs:

– Ejam uz koncertu?
– Labprāt. Kad?
– Piektdien.
– Cikos?
– 9:00 (deviņos) vakarā.

Kas?
pirmdiena
otrdiena
trešdiena
ceturtdiena
piektdiena
sestdiena
svētdiena

Kad?
pirmdien
otrdien
trešdien
ceturtdien
piektdien
sestdien
svētdien

Kurās dienās?
pirmdienās
otrdienās
trešdienās
ceturtdienās
piektdienās
sestdienās
svētdienās
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CIK IR PULKSTENIS?

 Lasi atbildes un atrodi, kurš pulkstenis rāda šo laiku! Read the answers and find
which clocks correspond.

Pulkstenis
Pulkstenisirirpusdivi.
deviņi no rīta.

Pulkstenis ir pusdivi.

Pulkstenis ir deviņpadsmit.
Pulkstenis ir pusdesmit.
Pulkstenis ir pusastoņi.
Pulkstenis ir divi.
Pulkstenis ir astoņi un
divdesmit piecas minūtes.
Pulkstenis ir desmit un
piecpadsmit minūtes.
Pulkstenis ir septiņi
vakarā.

Pulkstenis ir trīspadsmit un
trīsdesmit minūtes.

KAS?
rīts
diena
pēcpusdiena
vakars
nakts

 Apskati Annas nedēļas plānu un atbildi uz jautājumiem!

Look at Anna’s weekly planner and answer the questions.
Kurās dienās Annai ir zviedru valodas
kursi?
No cikiem līdz cikiem notiek kursi?
Kad Annas draudzenei Mārai ir
dzimšanas diena?

Cikos pirmdien sākas koncerts?
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KAD?
no rīta
dienā, pa dienu
pēcpusdienā
vakarā
naktī

CIK? CIKOS? NO CIKIEM LĪDZ CIKIEM? AP CIKIEM?

rīts

diena / pēcpusdiena

vakars

nakts

 Klausies tekstu par to, kāda būs Jēkaba nedēļa! Atzīmē dienasgrāmatā, ko viņš ne
drīkst aizmirst! Pastāsti, kāda ir tava nedēļa! Listen to Jekab’s future week. Create a
day planner, so he won’t forget. Talk about your week.
katru dienu, pirmdienās, nedēļas nogalē, no ... līdz..., parasti, dažreiz

Augusts

Septembris

29

Pirmdiena

1

Ceturtdiena

30

Otrdiena

2

Piektdiena

31

Trešdiena

3

1:00
Cik tagad ir
pulkstenis?

viens

Cikos notiks vienos
koncerts?
no/līdz/ap
cikiem?

2:00

12:00

Sestdiena

22:00

4

Svetdiena

1:30

2:30

divi

divpadsmit

divdesmit divi
(desmit vakarā)

pusdivi

pustrīs

divos

divpadsmitos

divdesmit divos
(desmitos)

pusdivos

pustrijos

vieniem diviem divpadsmitiem divdesmit diviem pusdiviem pustrijiem
(desmitiem)
12:30

22:30

1:15

2:10

Cik tagad ir pusviens
pulkstenis?

divdesmit divi un trīsdes- viens un piecpadsmit divi un desmit
mit minūtes
minūtes
minūtes
(pusvienpadsmit vakarā)

Cikos notiks pusvienos
koncerts?

pusvienpadsmitos

no/līdz/ap
cikiem?

pusvieniem pusvienpadsmitiem

vienos piecpadsmit

divos desmit

vieniem piecpadsmit diviem
piecpadsmit
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Gramatika
Darbības vārds būt
es
tu
viņš, viņa,
viņi, viņas
mēs
jūs

pagātne

nākotne

biju
biji

būšu
būsi

bija

būs

bijām
bijāt

būsim
būsiet/būsit

Kāds šodien datums?
Šodien ir
1. (pirmais)
septembris.

Kāds datums?
pirm-ais
otr-ais
treš-ais
ceturt-ais
piekt-ais
sest-ais
septīt-ais
astot-ais
devīt-ais
desmit-ais
vienpadsmit-ais
deviņpadsmit-ais
divdesmit-ais

20.

Ilmārs, Iluta

Kurā datumā tev ir dzimšanas diena?
Mana dzimšanas diena ir
pirmajā septembrī.

Kārtas skaitļa vārdi*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.–19.

septembris

Kurā datumā? (Kad?)
pirm-ajā
otr-ajā
treš-ajā
ceturt-ajā
piekt-ajā
sest-ajā
septīt-ajā
astot-ajā
devīt-ajā
desmit-ajā
vienpadsmit-ajā
deviņpadsmit-ajā
divdesmit-ajā

Man dzimšanas diena
ir 22. augustā.

* Aiz kārtas skaitļa vārdiem liekams punkts, piemēram, 1. septembris (pirmais septembris).

Kas?
Kad?

janvār-is**
janvār-ī

septembr-is
septembr-ī

mart-s
mart-ā

jūnij-s
jūnij-ā

** Latviešu valodā dienu un mēnešu nosaukumus raksta ar mazo burtu, ja vien ar tiem nesākas teikums.

Darbības vārdi iet, spēlēt, lasīt nākotnē
es
tu
viņš, viņa
mēs
jūs
viņi, viņas
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ieš-u
ies-i
ies
ies-im
ies-iet/-it
ies

spēlēš-u
spēlēs-i
spēlēs
spēlēs-im
spēlēs-iet/-it
spēlēs

lasīš-u
lasīs-i
lasīs
lasīs-im
lasīs-iet/-it
lasīs

Vingrinājumi

1.

Lasi Jāņa Baltvilka dzejoli “Melleņlaika dziesmiņa”! Read the poem.
Pay attention to [l], [ll] and [ņ].
Melleņdienas melleņrītā,
pirms vēl saule mellenēs,
melleņmežu melleņvietās
melleņot steidz melleņeži.

2.

Lasi Ilmāra Tirmaņa dzejoli “Lasītāji” un atbildi uz jautājumiem!
Read the poem, answer the questions.
Ja mellenes ir melnas, tad kādas ir gailenes? Kas ir gailenes?
zz
Ja lasīt var gailenes un mellenes, tad ko vēl var lasīt?
zz
Es lasu, tu lasi,
Viņš, viņa lasa,
Mēs lasām, jūs lasāt,
Viņi, viņas lasa –
Gaileņu laiks.     

3.

Lasi skaļi! Uzmanies ar skaitļiem! Read out loud. Be careful with the numbers.
Šovasar grupai “Prāta Vētra” būs
tikai 1 koncerts.
Šis ir 3. teikums.
Šodien ir 24. jūnijs.
Mūsu klasē ir 2 Jāņi un 1 Līga.
Manai vecmāmiņai ir 61 gads.

Grupas “Prāta Vētra” 1. koncerts
notiks Jelgavā.
Šajā lappusē ir tikai 3 teikumi.
Jūnijā ir 30 dienas.
28. jūlijs šogad ir brīvdiena.
2. uzdevums ir ļoti grūts.
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ris

ruā
Feb

ris

Marts

Janvā

Ziema

ris
Septemb
Oktob
ris

s
bri
vem
No
bris
Decem

Rudens

s

Jāņi

ust

Aug

Aprīlis

Vasara
Pavasaris

s

ijs

Jūlijs

Jūnij

Ma

Miķeļi

Lieldienas

Ziemassvētki

4.

Ieraksti kārtas skaitļa vārdu! Atrodi katram teikumam atbilstošu nobeigumu!
Write the ordinal number. Find the ending of each sentence.

Janvāris ir gada pirmais mēnesis. Janvārī ...

... parasti svin Lieldienas.

Februāris ir gada ______________ mēnesis. Februārī ...

... Latvijā svin Jāņus.

Marts ir gada ________________ mēnesis. Martā ...

... svin Ziemassvētkus.

Aprīlis ir gada ________________ mēnesis. Aprīlī  ...

...  sākas gads.

Maijs ir gada _________________ mēnesis. Maijā ...

... svin Latvijas dzimšanas dienu.

Jūnijs ir gada _________________ mēnesis. Jūnijā ...

... sākas pavasaris.

Jūlijs ir gada _________________ mēnesis. Jūlijā ...
Augusts ir gada _______________ mēnesis. Augustā ...

... beidzas vasara.
... ir gan Lietuvas, gan Igaunijas
dzimšanas diena.

Septembris ir gada ____________ mēnesis. Septembrī ...

... bieži līst lietus, jo ir rudens.

Oktobris ir gada ______________ mēnesis. Oktobrī ...

... Latvijā sākas skola.

Novembris ir gada ____________ mēnesis. Novembrī ...

... ir visu neparasto vārdu diena.

Decembris ir gada ____________ mēnesis. Decembrī ...

... Latvijā ir karsts laiks.

5.

Ieraksti būt tagadnes, pagātnes vai nākotnes formā! Write the present, past
or future form of the verb to be.
1. Jānis un Zane _______ ļoti laimīgi, jo šodien viņiem __________ brīvdiena.
2. Vakar ____________ ļoti silta un jauka diena. Zane _________ koncertā.
3. Šodien _________ 2. jūlijs. Vakar _________ 1. jūlijs – Laumas vārdadiena, bet rīt
vārdadiena ____________ Benitai.
4. 23. un 24. jūnijs Latvijā _____ brīvdienas.
5. Rīt es jau ___________ mājās. Kur tu ___________rīt? Kur jūs _________ vakarā?
6. Rīgas Jūgendstila muzejs parasti otrdienās _______ atvērts, bet rīt _______ slēgts.
7. Vakar mēs _____________ mežā un lasījām mellenes.
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6.

Ieraksti skaitli! Write the number.
1. Maijas svin vārdadienu ____________ maijā, bet ___________ jūnijā ir Pēteri.
2. _____________ septembris Latvijā ir _____________ skolas diena.
3. Šodien ir ______________ augusts, vakar bija _______________ augusts, bet rīt
būs ______________ augusts. Augusts ir mans mīļākais mēnesis.
4. ______________ novembris ir Lāčplēša diena. Vai tu zini, kas ir Lāčplēsis?

7.

Pabeidz teikumus! Finish the sentences.
A. Ko viņi darīs rīt?
iet uz …, skriet uz …, lasīt (ko?), rakstīt (ko?), būt (kur?), spēlēt (ko?), svinēt (ko?),
apsveikt (ko?), palikt (kur?)
Rīt Māris ______________________

Rīt Anna ____________________________

Rīt Vita ________________________

Rīt Edgars ___________________________

Rīt Rūdis un Imants ______________

Rīt Ieva un Zane  _____________________

Rīt Ilmārs ______________________

Rīt Andrejs __________________________

B. Ko tu darīsi?
Rīt es ______________________________________________________________
___________________________________________________________________
C. Ko mēs darīsim?
Mēs rīt ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

8.

Cik ir pulkstenis? What time is it?
Cik ir pulkstenis?

Pulkstenis ir pusdesmit.
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9.

Cikos tas būs? Ieraksti pulksteņa laikus! At what time will it be? Write the time.

12
9

3
6

10. Sarunājiet laiku, kas piemērots jums abiem! Find a time that suits both of you.
Iesim sestdien uz filmu!
Septiņos vakarā.
				

Labi. Cikos?

Septiņos es nevaru, mammai ir
dzimšanas diena.

Tad iesim svētdien deviņos.

Labi. Deviņos es varu.

Bibliotēka
Darba laiks

Darba laiks

10:00−16:00

Jūs gribat kopā paēst
pusdienas.

Jūs gribat kopā iet uz
bibliotēku.

Jūs gribat kopā iet uz muzeju.

11.

Ieraksti darbības vārda svinēt nākotnes formu! Met kauliņu un veido savus
teikumus nākotnē arī ar citiem darbības vārdiem! Write the verb svinēt in future form.
Throw the dice and create a new sentence using the future tense of other verbs.
svinēt, gribēt, varēt, iet

– es

Apsveicu! Tev šodien ir vārdadiena. Kad tu to svinēsi ?

– viņš/viņa

Es _____________________ šovakar. Nāc ciemos!

– jūs

– tu
– mēs
– viņi/viņas

Kad Pēteris ___________ savu vārdadienu? Pēteri ir vienu nedēļu pēc Jāņiem.
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Lapa vecākiem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

For parents

Cik?
viens
divi
trīs
četri
pieci
seši
septiņi
astoņi
deviņi
desmit
vienpadsmit
divpadsmit
trīspadsmit
četrpadsmit
piecpadsmit
sešpadsmit
septiņpadsmit
astoņpadsmit
deviņpadsmit
divdesmit

Kurš pēc kārtas?
1. pirmais
2. otrais
3. trešais
4. ceturtais
5. piektais
6. sestais
7. septītais
8. astotais
9. devītais
10. desmitais
11. vienpadsmitais
12. divpadsmitais
13. trīspadsmitais
14. četrpadsmitais
15. piecpadsmitais
16. sešpadsmitais
17. septiņpadsmitais
18. astoņpadsmitais
19. deviņpadsmitais
20. divdesmitais

Kāds šodien datums?

Šodien ir 11. (vienpadsmitais) jūnijs.

Kad tev ir dzimšanas diena?

15. (piecpadsmitajā) jūnijā.

						
Tagadne
Ko tu šodien dari?
Šodien es

Nākotne
darīt

Ko tu darīsi rīt?

esmu mājās,

būt

Rīt es

gaidu ciemos draugus,

gaidīt

bū-š-u mājās,
gaidī-š-u brāli,

svinu dzimšanas dienu, svinēt

svinē-š-u Jāņus,

spēlēju datorspēles.

spēlē-š-u ģitāru.

spēlēt
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Es jau protu

1. Klausies latviešu tautasdziesmu “Nāk rudentiņis”! Ieraksti izlaistos vārdus! Iemācies
vārdus, dziedi līdzi! Listen to the Latvian folk song. Write in the missing words. Learn
the words and sing along.
Nāk rudentiņis,
būs barga ______________ ,
Grib mūsu bāleliņš
līgavu ņemti.

Ne tev ir ______________ ,
Ne tev ir ______________ .
Kur _____________ meiteni,
Pliku paņēmis?

______________ laivu
No oša koka,
______________ pie meitenes
Ik vakariņu.

2. Zem katra attēla uzraksti piemērotu sakāmvārdu! Choose and write the appropriate
saying under each picture.

� Laiks skrien ātrāk par vēju.
Kas guļ dienu, tas strādā nakti.
zz
Rīts gudrāks par vakaru.
zz
Laiks ir nauda.
zz
No rīta bagāts, vakarā nabags.
zz
Viena diena nepadara gudru.
zz
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5. nodaļa

LĪST KĀ PA JĀŅIEM
Kā latvieši svin Jāņus
Ēdienreizes, ēdieni un dzērieni
Pieklājības frāzes
Ko viņi ēd? Ko viņi dzer?
Kas viņiem garšo?
Salds – saldāks – vissaldākais
Šis un tas, šī un tā, šie un tie, šīs un tās

Kas ar ko?

RĪT JĀŅI
Jēkabs:
Anna:
Jēkabs:
Anna:
Jēkabs:

– Atkal jau līst.
– Protams, ka līst. Rīt Jāņi.
– Nu un tad, ka Jāņi.
– Jāņos vienmēr līst.
– Tā nu gan nav taisnība.
Dažreiz spīd saule.

Jēkabs:
Anna:
Jēkabs:
Anna:
Jēkabs:
Anna:

– Cik labi, ka rīt Jāņi! Ņam, ņam... būs garšīgas vakariņas.
– Zinu jau zinu, tu vienmēr gribi ēst.
– Vai tu zini arī to, ko mēs rīt ēdīsim?
– Zinu gan. Mamma gatavo Jāņu sieru, cep maizi un pīrāgus.
– Ak tā, vai tad desiņu nebūs?
– Būs arī desiņas ar kartupeļiem un kāpostiem.

Ansis:
–
Elizabete: –
Ansis:
–
Elizabete: –
Ansis:
–

Kāpēc tu neēd zirņus?
Man negaršo zirņi, un arī speķis ne. Es neēdu arī šķiņķi, desiņas un vistu.
Ko tad tu ēd?
Es nezinu. Man garšo zemenes ar saldējumu vai šokolāde ar riekstiem.
Tu nu gan esi ļoti izvēlīga.

nu un tad _________________________

cep (cept) ____________________________

taisnība ___________________________

ak tā ________________________________

vakariņas _________________________

izvēlīga ______________________________

ēst _______________________________

gatavo (gatavot) _______________________

šokolāde ar riekstiem (rieksti) ________________________________________________
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Kas?

sier-s

kartupel-is

med-us

vist-a

maiz-e

ziv-s

Ko?

sier-u

kartupel-i

med-u

vist-u

maiz-i

ziv-i

Kas?

salāt-i

kartupeļ-i

med-i

desiņ-as

zemen-es ziv-is

Ko?

salāt-us

kartupeļ-us

med-us

desiņ-as

zemen-es ziv-is

KO MĒS ĒDĪSIM?
kāposti
kartupeļi

gurķi

sīpoli
tomāti

salāti
rupjmaize

liepziedu medus
desiņas

zivs
siers

ābolmaize

zirņi ar speķi

cepumi
pīrāgi

ķirši

upenes
mellenes

avenes

zemenes

Pastāsti! Describe.

zzKas ir uz galda? What is on the table?
zzKo Annas mamma pagatavoja Jāņu vakariņām? What Anna’s mother cooks for
John’s Day dinner?

Jautā un atbildi! Ask and answer.
Cikos tu parasti ēd brokastis?
Kur tu parasti ēd pusdienas?
Cikos tu ēd vakariņas?

Brokastis

Ko tu ēd brokastīs?
Kas tev nemaz negaršo?

Kas tev garšo?
Ko tu ēd vakariņās?

Pusdienas

Kur tu ēd vakariņas?

Vakariņas
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KĀ SVIN JĀŅUS?

jāņuzāles – visas puķes,
kas zied Jāņos

jāņubērni,
Jāņu māte, Jāņu tēvs

vainags

Jāņu siers – siers ar
ķimenēm

pīrāgi

pulcēties pie
ugunskura

jāņudziesmas

lēkt pār ugunskuru
līgot – dziedāt Jāņu dziesmas

svinēt Jāņus

ēst sieru
izrotāt māju

dzert alu

īss
silts
vesels
saulains
tumšs
23. jūnijs

garš
auksts
slims
lietains
gaišs
24. jūnijs

ugunskurs

saulgrieži

lasīt jāņuzāles

sagaidīt rītu

kurināt
ugunskuru

rīts

diena

pīt vainagus

vakars

nakts

saule lec, saule riet

Jāņus latvieši svin 23. jūnijā, kad ir Līgo vakars, un 24. jūnijā – Jāņu dienā. Jāņi ir vasaras
saulgrieži, kad diena ir visgarākā un nakts – visīsākā. Mūsdienās Jāņu svinēšanā apvieno
gan vecās, gan jaunās tradīcijas.
Līgo vakarā jāņubērni lasa jāņuzāles, pin vainagus un pulcējas pie ugunskura, ko parasti kurina kalna galā. Ugunskurs ir saules simbols. Puķēm un zālēm, ko lasa Jāņu naktī, ir maģisks
spēks, ar tām var ārstēt dažādas slimības.
Jāņu māte un Jāņu tēvs sagaida jāņubērnus ar sieru, alu un pīrāgiem. Jāņubērni aplīgo
Jāņu māti un Jāņu tēvu, māju, laukus un mājdzīvniekus, lai visi būtu stipri un veseli.
Jāņos ēd sieru, pīrāgus, pašceptu maizi vai dažādas saldas maizītes, pirmās zemenes un
dzer alu. Jāņubērni parasti neiet gulēt, bet sagaida rītu, kad saule lec, lai visu vasaru nenāktu miegs.
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 Jautā un atbildi! Papildini jautājumus ar jautājamiem vārdiem kāpēc, kas, ko, kad!
Ask and answer. Use question words kāpēc, kas, ko, kad.

1.___________ ir jāņuzāles? Jāņuzāles  ir _____________________________________
2.___________ latvieši svin Jāņus?___________________________________________
3.___________ jāņubērni parasti dara Līgo vakarā?______________________________
4.___________ jāņubērni aplīgo? ____________________________________________
5.___________ jāņuzāles lasa Līgo vakarā un Jāņu naktī? _________ , jo _____________
6.___________ Jāņos ēd? __________________________________________________
7.___________ ir Jāņu siers? _______________________________________________
8.___________ Jāņos dzer? ________________________________________________
9.___________ jāņubērni Jāņu naktī neiet gulēt?  ____________ , lai _______________

Kā latvieši svin Jāņus? How do Latvians celebrate John’s Day?
Pastāsti! Tell.

Uzraksti! Write.
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Gramatika
Man negaršo zivis.

Man garšo Jāņu siers.

Kas tev garšo?
Ko tu ēd?

Es neēdu zivis.

Es ēdu Jāņu sieru.

Lietvārdi (vienskaitlis)
Kas?
Ko?
Ar ko?

sier-s
sier-u
ar sier-u

las-is
las-i
ar las-i

med-us
sul-a
med-u
sul-u
ar med-u ar sul-u

ābolmaiz-e
ziv-s
ābolmaiz-i
ziv-i
ar ābolmaiz-i ar ziv-i

Lietvārdi (daudzskaitlis)
Kas? banān-i
kartupe ļ -i
liet-i
desiņ-as
zemen-es
ziv-is
Ko?
banān-us
kartupe ļ -us
liet-us
desiņ-as
zemen-es
ziv-is
Ar ko? ar banān-iem ar kartupe ļ -iem ar liet-iem ar desiņ-ām ar zemen-ēm ar ziv-īm

Salīdzinājumi (īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes)
		
ābols ir sald-s

			
banāns ir vēl sald-āk-s		

saldējums ir vis-sald-āk-ais

		
				
plūme ir sald-a
zemene ir vēl sald-āk-a
ābolmaize ir vis-sald-āk-ā
			
zirņi ir sald-i		
		
avenes ir sald-as

cepumi ir vis-sald-āk-ie

ķirši ir vēl sald-āk-i
			
zemenes ir vēl sald-āk-as

Norādāmie vietniekvārdi

vīnogas ir vis-sald-āk-ās
tas, tā, tie, tās

šis, šī, šie, šīs
Šis ir tomāts, bet tas ir gurķis.
Šie ir pīrāgi, bet tie ir cepumi.
Šī ir kafija, bet tā ir karsta šokolāde.
Šīs ir desiņas, bet tās ir pankūkas.
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Vingrinājumi

1.

Ieraksti izlaistos vārdus! Write the missing words. Pay attention to
[s] and [š]; [n] and [ņ].
Jāņu māte _____________ sēja
Deviņiem stūrīšiem;
Šim stūrītis, tam _____________ ,
Man pašai viducītis.
_____________ puiši, _____________ meitas,
Jāņu _____________ neguļat.
Kas _____________ Jāņu nakti,
Visu _____________ snauduļoja.
Īsa, īsa Jāņu _____________
Par visām naksniņām:
Te satumsa, te uzausa,
Te _____________ gabalā.

2.

Kas viņiem garšo? Kas viņiem negaršo? What do they like? What do they dislike?
Kas Jānim garšo?

Viņam garšo ābolu sula.

1. Jēkabam garšo _______________________
2. Līgai garšo ___________________________
3. Annai garšo __________________________
4. Bērniem negaršo ______________________
5. Tomam negaršo ______________________
6. Zanei garšo __________________________
7. Mārim garšo _________________________
8. Skolotājai garšo _______________________
9. Meitenēm negaršo ____________________
10. Visiem garšo _________________________
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3.

Kam tas garšo? Who likes it?
Kam garšo burkāni?

Nikolajam ļoti garšo burkāni.
un ____________

1.		___________ (Jānis) garšo _____________
2.		___________ (Līga) garšo _____________

un ___________

3.		___________ (Viņa) garšo ___________  

un _________

4.		___________ (Mēs) negaršo ___________

un __________

5.		___________ (Toms) garšo _____________

7.		 ___________ (Tu) garšo _____________________

4.

.
.
.
.

.
.

9.		 ___________ (Meitenes) negaršo _________
10.		 ___________ (Studenti) garšo ____________  

.

un __________

6.		__________________(Kristīne) negaršo ____________  

8.		___________ (Ella) negaršo ____________

.

un _________

.

.

Ko viņi ēd? Ko viņi dzer? Ko viņi grib? What do they eat? What do they
drink? What do they want?
Ko Rolands šodien ēd pusdienās?

Rupjmaizi ar sieru un salātus.

1. Aija šodien brokastīs ēd _______ (ola),________ (jogurts) un _________ (pankūkas).
2. Vilnis ēd ________________ (sviestmaize) un dzer ______________ (apelsīnu sula).
3. Es gribu ________________ (saldējums).
4. Skolotāja dzer ____________ (kafija ar pienu).
5. Puiši parasti vakariņās ēd ______________ (salāti), bet šodien ir Jāņi, viņi ēd
_____________ (Jāņu siers) un _______________ (pīrāgi).
6. Mēs gribam ________________ (zemenes).
7. Šovakar visi dzer _________________ (sula).
8. Vai tu gribi ________________ (medus) ar ______________ (piens)?
9. Mēs visi ēdam __________ (kartupeļi), _________ ( kāposti) un ________ (desiņas).
10. Studenti negrib _______________ (cepumi), tie ir pārāk saldi.
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5.

Jautā un atbildi! Ask and answer.
gar-š
gar-a

gar-āk-s
gar-āk-a

(vis)gar-āk-ais puisis
(vis)gar-āk-ā nakts

Kura ir visīsākā un visgaišākā
nakts gadā?

Jāņu nakts ir visīsākā un visgaišākā
nakts gadā.

Kas ir tavs ___________________ (mīļš) saldais ēdiens?
Kura ir tava __________________ (mīļš) filma?
Kura ir tava __________________ (mīļš) grāmata?
Kurš ir tavs __________________ (labs) draugs?
Kādā krāsā ir tavs _____________ (jauns) T krekls?

6. Kāds ir ēdiens vai dzēriens? Saskaņo galotnes un lieto dotos īpašības vārdus! What
kind of food or drink is it? Choose the correct word endings and use adjectives.

salds, skābs, garšīgs, negaršīgs, svaigs, mīksts, gatavs, ciets, negatavs, sulīgs, sauss
1. Kāposti ir _________________ .
2. Zemenes ir ______________ , __________________ un _____________ .
3. Kādi banāni tev garšo – ______________ vai _______________ .
4. Ja kafijā ir cukurs, tad tā ir ________________ .
5. Āboli gan vēl ir _______________ un _______________ .
6. Cepumi ir _______________ , bet vīnogas – _____________ un _____________ .
7. Parasti citroni ir ______________ , bet šie ir _____________ un _____________ .
8. Desiņas gan ir tik _____________ .
9. Mums negaršo _______________ avenes.

7. Salīdzini! Lieto dažādus īpašības vārdus! Compare. Use different adjectives.
Āboli ir saldi, bet banāni – vēl saldāki.
sald-s sald-āk-s
sald-a sald-āk-a

Man labāk garšo banāni.

sald-i sald-āk-i
sald-as sald-āk-as

1. Zemene un avene___________________________________________________
2. Negatavs ābols un citrons  ____________________________________________
3. Zirņi un pīrāgi ______________________________________________________
4. Zivis un desiņas _____________________________________________________
5. Šokolāde un medus _________________________________________________

63

8. Ieraksti vietniekvārdus un/vai īpašības vārdu salīdzināmās formas! Use pronouns
and/or comparison forms.
šis
šī

un
un

tas
tā

šie
šīs

un
un

tie
tās

Šis tomāts ir mīksts un sulīgs, bet tas – vēl mīkstāks un sulīgāks.
1. Šīs vīnogas ir saldas un garšīgas, bet _______ – vēl ___________ un __________ .
2. __________ gurķis ir _____________, bet _____ – vēl ____________________ .
3. Šie cepumi ir mīksti un svaigi, bet _________ – cieti un sausi.
4. Šī sviestmaize ir garšīga, bet _______ – vēl ______________ .
5. _____ medus ir salds un svaigs, bet tas – vēl _____________ un _____________ .
6. Šī vasara ir saulaina un jauka, bet ______ – vēl __________________ .
7. Šie salāti ir svaigi un veselīgi, bet _______ – vēl ____________ un ___________ .
8. Šīs zivis ir garšīgas, bet tās – vēl _______________ .

9. Ieraksti galotni! Write the endings.
Ko es varētu tev piedāvāt?

Es labprāt gribētu aukstu limonādi ar ledu.

1. Latviešiem garšo piens ar med __ , tēja ar citron__ vai kafija ar pien__ .
2. Šovakar mēs ēdīsim pankūkas ar ķiršu ievārījum __ .
3. Brokastīs būs kukurūzas pārslas ar pien __ , bet pusdienās – sviestmaize ar sier __
un šķiņķ __ .
5. Laiks ir tik karsts. Mēs gribētu sulu ar led __ .
6. Skolotāja labprāt dzer karstu kafiju ar cukur __ .

10. Ko viņi gribētu? Pabeidz teikumus! What would they like to have? Complete the
sentences.

Mēs gribētu šokolādi ar riekstiem (rieksti).
1. Anna labprāt pusdienās ēstu svaigus salātus ar ______ (gurķi) un ______ (tomāti).
2. Pēteris gribētu vistu ar ________________ (kartupeļi).
3. Vai mēs varētu dabūt jogurtu ar ________________ (zemenes)?
4. Es gan labāk gribētu saldējumu ar _______________ (banāni).
5. Mums ļoti garšo desiņas ar __________ (skābi kāposti). Mēs tās ēstu katru dienu.
6. Mamma Jāņu vakariņām gatavo sieru ar _______________ (ķimenes).
7. Kartupeļi ar _________________ (sēnes) – tas nu gan ir garšīgi!
8. Puišiem vislabāk garšo cepumi ar _______________ (šokolādes gabaliņi).
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Lapa vecākiem

For parents

Runājiet ar saviem bērniem pie brokastu, pusdienu vai vakariņu galda!
Es gribētu makaronus ar sieru.

Ko tu gribētu ēst pusdienās?

Es gribētu picu.
Nē, labāk aukstu sulu.

Vai tu dzersi tēju?

Es gribu ūdeni.

Brokastis es parasti ēdu ... (kur? cikos? vai ap cikiem?).
Darbdienās es brokastīs ēdu ... (ko?) un dzeru ... (ko?), bet brīvdienās es ... .
Man garšo ... (kas?), bet nemaz negaršo ... (kas?).
Pusdienas es ēdu ... (kur? cikos? vai ap cikiem?).
Bieži es pusdienoju kopā ar ... (ko?).
Parasti es pusdienās ēdu ... (ko?) un dzeru ... (ko?).
Vakariņas es kopā ar ... (ko?) ēdu ... (kur?).
Mamma domā, ka ...(kas?) ir veselīgs ēdiens, tāpēc mēs bieži vakariņās ēdam ... (ko?).
Mana mamma labi prot gatavot ... (ko?).
Visiem maniem draugiem garšo mammas gatavotais ēdiens – ... (kas?).
Mans mīļākais ēdiens ir ... (kas?).

rupjmaize

plūme

cepumi

zirņi

sviestmaize ar
sķiņķi un sieru

ābolmaize

avene

ķirši

vīnogas

pankūkas

kivi

citrons

pīrādziņi

ananass

desiņas
vista
saldējums
ar zemenēm

tomāts

salāti ar gurķiem
un tomātiem

brokastu
pārslas

kartupeļi

burkāni

sīpols

apelsīni

olas
ievārījums

cukurs

kāposts
ūdens sula

alus

gurķis
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Es jau protu

1. Ko vai kas? What do they have? What do they like?
Es vakariņās ēdu zirņus ar speķi.
1. Jēkabs parasti brokastīs ēd _________________  

Man ļoti garšo zirņi.
un dzer ________

, es dzeru _______________

2. Man negaršo __________

.

, bet Jāņu māte grib ______________  

3. Jāņu tēvs grib _______  

4. Pusdienas ir vienos. Mēs ēdam ___________  
un _______________

.

.

, ___________  

.
visiem garšo. Mēs arī ēdam ____________

5. ______________

  vienmēr ir saldas un garšīgas.

6. Pirmās ______________

7. Anna ir ļoti izvēlīga. Šodien viņa ēd tikai _________________  
8. Es gribu ____________  

.

.

!

2. Veido pieklājīgus teikumus vai jautājumus! Make a polite statement or question.
Vai tu gribētu saldējumu?

Jā, labprāt! Protams.

1. Mēs gribam spēlēt volejbolu. _______________________________________
2. Vai tu vari pasniegt man medu? _____________________________________
3. Vai mēs drīkstam apsēsties? _______________________________________
4. Es gribu ābolmaizi un karstu tēju.  ___________________________________
5. Vai jūs varat man palīdzēt? _______________________________________
6. Ko tu vari mums piedāvāt? _________________________________________

3. Iemācies populārāko, garāko un interesantāko Jāņu rotaļu “Šurp, Jāņa bērni”! Learn the
most popular John’s Day game Šurp Jāņa bērni.

Šurp, Jāņa bērni, dziedāsim tīrumā!
Dziedāsim skaņi līdz vēlam vakaram!
Pēterīt’s ar Miķelīti abi gāja bekas lauzt;
Abi divi piekusuši, nevar bekas kustināt!
(Valdis Muktupāvels. “Dindaru, dandaru”)
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6. nodaļa

KAS TO RĪGU DIMDINĀJA
Kas ir Rīga? Kas ir Rīgā?
Ielu nosaukumi

Kafejnīcā

Gadskaitļi (kurš gads? kurā gadā?)
Kā draugs viņš ir? Kā draudzene viņa ir?
Ar ko viņi brauc? Kā viņi brauc?
Iet vai braukt

RĪGĀ
Jēkabs: – Rīgai ir sena vēsture. Lasīju, ka pilsētu Daugavas krastā 1201. (tūkstoš divsimt
pirmajā) gadā dimdināja bīskaps Alberts.
Anna: – Kāpēc tu domā, ka dimdināja? Varbūt dibināja?
Jēkabs: – Nu protams, ka dibināja. Man tikai patīk dziesma “Kas to Rīgu dimdināja”.

sena vēsture_______________________

bīskaps Alberts________________________

krasts_____________________________

protams _____________________________

dimdināja (dimdināt)________________

dibināja (dibināt) ______________________

Anna:
Jēkabs:
Anna:
Jēkabs:
Anna:
Jēkabs:

Kur atrodas Mākslas akadēmija?
Man šķiet, ka Krišjāņa Valdemāra ielā.
Vai tas ir tālu?
Pavisam tuvu. Tur studē mana māsīca.
Kā tur var aizbraukt?
Uz turieni var aiziet kājām.

atrodas (atrasties) __________________

tuvu ________________________________

man šķiet _________________________

(aiz)braukt ___________________________

tālu ______________________________

uz turieni ____________________________

pavisam___________________________

(aiz)iet kājām _________________________

Anna:
Jēkabs:
Anna:
Jēkabs:
Anna:
Jēkabs:
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–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Vai tu zini, cik Rīgai ir gadu?
Jā, vairāk nekā 800 (astoņsimt).
Ko vēl tu zini par Rīgu?
Zinu, ka Rīgā ir vecas baznīcas, skaista vecpilsēta un mājīgas kafejnīcas.
Ejam uz kādu kafejnīcu!
Ejam!

vairāk nekā ________________________

vecpilsēta ____________________________

baznīca___________________________

mājīgs_______________________________

kafejnīca __________________________

ejam (iet) ____________________________

KAFEJNĪCĀ

 Jēkabs un Anna ir Vecrīgas kafejnīcā “Alise”. Lasi ēdienkarti un pasūti ēdienu! Jekabs
and Anna are in the cafe called Alise in Old Town Riga. They are ordering. Read the
menu and order food.
Es gribētu ... (ko?)
Man, lūdzu ... (ko?)
Vai jums ir ... (kas?)
Es ēdīšu ... (ko?)

Es dzeršu ... (ko?)

Man garšo ... (kas?)

Kā lasīt gadskaitļus? Reading dates.
Kurš gads?

1995. g.
1221. g.
2017. g.

tūkstoš deviņsimt deviņdesmit piektais gads
tūkstoš divsimt divdesmit pirmais gads
divtūkstoš septiņpadsmitais gads

Kurā gadā? Kad tas bija?

1995. g.
1221. g.
2017. g.

tūkstoš deviņsimt deviņdesmit piektajā gadā
tūkstoš divsimt divdesmit pirmajā gadā
divtūkstoš septiņpadsmitajā gadā
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1. Latvijas Mākslas akadēmija. Latvijas Mākslas akadēmiju 1919. (tūkstoš deviņsimt deviņpa
dsmitajā) gadā dibināja slavens latviešu gleznotājs Vilhelms Purvītis. Tā atrodas Kalpaka bulvārī
13 (trīspadsmit), pavisam netālu no Latvijas Mākslas muzeja. Mākslas akadēmijā studē jaunie
gleznotāji, skulptori, dizaineri, mākslas zinātnieki un vēsturnieki.

2. Rīgas pils. Rīgas pils atrodas Pils laukumā 3 (trīs),
netālu no Daugavas. To sāka celt 1330. (tūkstoš trīssimt trīsdesmitajā) gadā. Rīgas pilī ir Latvijas Valsts
prezidenta darba vieta.
4. Doma laukums un

Doma baznīca. Doma baznīca ir Vecrīgā. Doma tornī,
tāpat kā Pēterbaznīcas tornī,
arī atrodas zelta gailis. 1884.
(tūkstoš astoņsimt astoņdesmit ceturtajā) gadā vācu
mūzikas instrumentu firma
uzbūvēja tolaik lielākās ērģeles pasaulē, kas vēl tagad
atrodas Doma baznīcā.

Lasi Rīgas kartē informāciju par intere
santām vietām pilsētā! Atzīmē tabulā
“tieši tā” vai “nē, tā nav”! Izlabo ne
pareizo informāciju! Find information
about interesting places in the city using
the map of Riga. Mark in the table.
Fix the incorrect information.
1. Nē, tā nav. Gleznotājs Vilhelms Purvītis dibināja Latvijas Mākslas akadēmiju.
tieši tā

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Gleznotājs Vilhelms Purvītis dibināja Latvijas Universitāti.
Latvijas Mākslas akadēmijā studē jaunie mediķi un datoriķi.
Pēterbaznīcas tornis ir zemākais baznīcu tornis Rīgā.
Pēterbaznīcas un arī Doma baznīcas tornī atrodas zelta gaiļi.
Doma baznīcā atrodas lielas ērģeles.
Rīgas pili sāka celt tūkstoš trīssimt trīspadsmitajā gadā.
Rīgas pilī dzīvo Latvijas Valsts prezidents.
Brīvības piemineklis ir Latvijas valsts simbols.
Laimas pulkstenis ir no šokolādes, tas ir salds.
Brīvības piemineklis atrodas Pils laukumā.

nē, tā nav

6. Brīvības piemineklis. Brīvības piemi-

neklis atrodas Rīgas centrā, tas simbolizē
Latvijas valstiskumu un brīvību.

5. Laimas pulkstenis.
Laimas pulkstenis ir
populāra satikšanās vieta
Rīgā, jo visi zina, kur tas
atrodas. Laimas pulkstenis
nav no šokolādes. Tas ir
pavisam īsts, rāda pareizu
laiku un reklamē šokolādes fabrikas “Laima”
saldumus.

7. Latvijas Universitāte.

Latvijas Universitātes galvenā ēka atrodas Raiņa bulvārī
19 (deviņpadsmit). Te studē
jaunie teologi, datoriķi,
mediķi un juristi.

3.

Rīgas Sv. Pētera baznīca. Pēterbaznīcas
tornis ir augstākais baznīcu tornis Rīgā. Torņa galā
ir zelta gailis.
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Pastāsti, ar ko viņi brauc! Describe the transportation they are using.
autobuss

vilciens

tramvajs

trolejbuss
lidmašīna

automašīna = mašīna

velosipēds = divritenis

mikroautobuss = mikriņš

laiva                  kuģis
1. Anna un Jēkabs pa pilsētu brauc ar  

________________ .

2. Tūristi uz Siguldu labprāt brauc ar  

__________________ .

3. Uz Helsinkiem nevar aizbraukt ar  

______________ , tāpēc Pēteris lido ar

_____________ .
4. Dainai patīk braukt ar

____________ , bet ciemos pie vecākiem viņa
____________________ .

parasti brauc ar  
5. Pa ezeru var braukt ar  

_________________ .

6. Es jau protu braukt ar  

___________________ .

7. Uz Rīgas centru var ērti aizbraukt ar

_________________ ,

_______________ vai  
8. Studentiem patīk braukt uz centru ar  

__________________ .
_____________________ .

Kā viņi brauc? Kā viņi iet?		
Daži cilvēki brauc ļoti ātri un neuzmanīgi.
Skolēni uz skolu iet lēni, bet uz mājām – ātri.

Kā viņi to dara? Choose the appropriate adverb.
ātri, lēni, uzmanīgi, neuzmanīgi, mīļi, jauki, labi, slikti, pareizi, nepareizi
1. Jānis ir labs riteņbraucējs. Viņš brauc ______________ .
2. Marta ______________ smaida un ____________ klausās, kad viņai kaut ko stāsta.
3. Mani draugi strādā ļoti _______________________ .
4. Tētis pa pilsētu brauc __________________ un _________________________ .
5. Es protu latviešu vārdus izrunāt __________________ .
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Gramatika
Lietvārdi (Vienskaitlis)
Kas?
Kā?

Jēkab-s Krišjān-is Mik-us
Jēkab-a Krišjāņ*-a Mik-us

Marij-a
Marij-as

Elizabet-e
Elizabet-es

pil-s
pil-s

Lietvārdi (Daudzskaitlis)
Kas?
Kā?

arhitekt-i
arhitekt-u

latvieš*-i
latvieš*-u

pārsl-as
pārsl-u

zemen-es
zemeņ*-u

smilt-is
smilš*-u

*Līdzskaņu mija (vīriešu dzimtes vārdiem, kas vsk. beidzas ar -is, un sieviešu dzimtes vārdiem,
kas dsk. beidzas ar -es un -is).
n-ņ
l-ļ
d-ž
s-š
t-š
kā arī:

Krišjānis – Krišjāņa; amerikānis, amerikāņi – amerikāņu aktrise; zemenes –
zemeņu saldējums
Miķelis – Miķeļa; polis, poļi – poļu desa
Tālivaldis – Tālivalža; briedis, brieži – brieža ragi
Lāčplēsis – Lāčplēša; lasis, laši – lašu vēderiņi
latvietis, latvieši – latviešu valoda un tradīcijas; smiltis – smilšu pulkstenis
c-č

z-ž

dz-dž

m-mj

v-vj

Īpašības vārdi
Kāds? Kāda?
ātr-s
autobuss
lēn-s vilciens

b-bj

p-pj

Apstākļa vārdi
Kā? Kādā veidā?
ātr-i braukt
lēn-i iet

ātr-a lidmašīna
lēn-a domāšana

Prievārdi

ar
pa
uz
pie
bez
no

Vienskaitlis

Vienskaitlis

Daudzskaitlis

ko?

kā?

kam?

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

Uz skolu viņš parasti brauc ar autobusu. Ejam pie manis! Viņš ir no Rīgas.
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Vingrinājumi

1.

Iegaumē un atkārto dzejoli “Traks triks”! Learn and repeat the poem.
Pay attention to [dr], [tr].
Dresēts trusis
rāda traku triku:
dresēts trusis
iemācījies
visu gramatiku!
(Jānis Baltvilks)

2.

Lasi dzejoli “Krupju papus”! Read the poem. Pay attention to [kr], [p] and [pj].
Krupju papus nepeld pāri platai upei.
Krupju papum plata upe pārāk slapja.
Krupju papus neprot pateikt: pupu zupa.
Krupju papus paslēpjas zem kāpostlapas.
		

3.

is she?

(Jānis Baltvilks)

Kā draugs viņš ir? Kā draudzene viņa ir? Whose friend is he? Whose friend

Jānis un Vita.			
Elizabete un Rihards.		

Jānis ir Vitas draugs.
Elizabete ir Riharda draudzene.

1. Edgars un Kristīne.___________________________________________________
2. Māris un Maija. _____________________________________________________
3. Paula un Miķelis._____________________________________________________
4. Laima un Gunārs.____________________________________________________
5. Elmārs un Sabīne.____________________________________________________
6. Zenta un Jūlijs.______________________________________________________
7. Kaķis un pele._______________________________________________________
8. Viņš un viņa.________________________________________________________
9. Viņa un viņš.________________________________________________________
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4. Veido vietu nosaukumus! Write the place names.
Jūgendstils + muzejs.		

Jūgendstila muzejs.

Pēteris + baznīca.
Māksla + akadēmija.
Latvija + Universitāte.
Rīga + pils.
Laima + pulkstenis.
Ģertrūde + iela.
Internets + kafejnīca.
Aleksandrs Čaks + iela.

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Pils + laukums.

___________________________

5. Papildini ēdienkarti! Create the menu.
zemeņu   saldējums 		

_______________ sula

_____________ salāti
  _____________   zupa
_________ un

Svaigu

___________________ kūka
Šokolāde ar  
  _________ salāti  

____________ pankūkas ar krējumu     
_____________ tēja
Kūka ar
Desiņas ar

  _________ un   
___________		

_________________

___________ čipsi    

_______________ sula ar ledu    _
____________
Saldējums ar

___________

6. Ieraksti vārdu atbilstošā formā! Write the word in appropriate form.
A. Mēs esam ____________ (Rīga) centrā pie _______________ (Latvija) Universitātes.
Universitātes galvenā ēka atrodas __________ (Rainis) bulvārī. Netālu ir _________
(Laima) pulkstenis. Šodien mēs ejam uz _________ (Māksla) muzeju, bet vēlāk uz
___________ (mūzika) klubu ________ (Jānis) ielā. Skaties, ___________________
(Pēterbaznīca) tornī ir _____________ (zelts) gailis!
B. – Vai tu proti ________________ (angļi) valodu?
– Protu gan. Es mācos arī _________ (zviedri) valodu, jo man patīk ___________
(zviedri) literatūra.
– Kādas valodas vēl tu proti?
– _____________ (somi) un _______________ (igauņi). Tās ir līdzīgas.
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7.

Klausies un ieraksti gadskaitļus! Kurš gads? Kurā gadā? Listen and
write in the number.
viņš ir dzimis – viņa ir dzimusi
es esmu dzimis – es esmu dzimusi

1. Rīga ir dibināta ___________ gadā.

2. Latviešu dzejnieks Rainis ir dzimis ____________ gadā.
3. _________ un __________ gads bija svarīgs laiks Latvijas vēsturē.
4. Annas vecmāmiņa ir dzimusi _____________ gadā.
5. _____________ gadā mēs sākām iet skolā.
6. Tagad ir _____________ gads.
7. Mans tētis ir dzimis _______________ gadā.

8.

Jautā! Atbildi! Ask and answer.
Ar ko var aizbraukt uz Rīgas centru?
Rīgas centrs
Sigulda
Jūrmala
Stokholma
Ņujorka
Pārdaugava
Tallina

9.

Uz centru var aizbraukt ar autobusu.

autobuss
vilciens
velosipēds
kuģis
lidmašīna
tramvajs
mašīna

Ieraksti iet vai braukt! Met kauliņu un veido savus teikumus! Write in the
correct form of to go.

Madara uz centru __________ ar autobusu,
bet Indra ___________ kājām.

es
tu
viņš, viņa,
viņi, viņas
mēs
jūs

eju
ej

braucu
brauc

iet

brauc

ejam
ejat

braucam
braucat

Svētdienās mēs parasti ___________ uz parku.
Mums patīk pastaigāties.

– es
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– tu

– viņš/viņa

– mēs

– jūs

– viņi/viņas

Lapa vecākiem

For parents

Kādas ielas ir Rīgā?
Kādi muzeji ir Rīgā?

Krišjāņa Barona iela Elizabetes iela Pils iela Arhitektu iela
Mākslas muzejs Vēstures muzejs Jūgendstila muzejs

Kā draudzene ir Anita?
Kā draugs ir Miķelis?

Vai Anita ir Krišjāņa draudzene?
Vai viņš ir Elizabetes draugs?

Kas ir Rainis?		
Kas ir Džūlija Robertsa (Julia Roberts)?

Rainis ir pazīstams latviešu dzejnieks.
Viņa ir slavena amerikāņu aktrise.

Ja nezināt atbildi, meklējiet informāciju internetā!
Kas ir Aleksandrs Čaks?
Viņš ir ___________________________
Kas ir Kristaps Porziņģis?
Viņš ir ___________________________
Kas ir Elīna Garanča?
Viņa ir ___________________________
Kas ir Andris Nelsons?
Viņš ir ___________________________
Izveidojiet ēdienkarti visai nedēļai!
Vai tu šodien gribētu ..... (ko?)

Pirmdiena

Ceturtdiena

Otrdiena

Piektdiena

Ko tu dzersi?
Ko tu ēdīsi?

Trešdiena

Sestdiena

Svētdiena

77

Es jau protu

1. Iepazīsti Rīgu un pastāsti arī citiem par Latvijas galvaspilsētu! Meklē internetā infor

māciju par Rīgas ielām, muzejiem, baznīcām, torņiem un kafejnīcām! Learn about
Riga and tell others about Latvia’s capital city. Find information on the Internet
about Riga’s s treets, museums, churches, towers, and cafes.
Rīgas ielām ir interesanti nosaukumi, piemēram, ....
Rīgas garākā iela ir ..., bet īsākā –  ...

Rīgā ir interesanti muzeji. Mākslas muzejs
atrodas ... Jūgendstila muzejs atrodas ..., bet Vēstures
un kuģniecības muzejs ir ...
Rīgas vecākā baznīca ir ... , bet Doma un
Pētera baznīcas tornī sēž ...
Vecrīgā ir daudz mājīgu kafejnīcu...

2. Savieno dziesmas pantu ar attiecīgo zīmējumu! Dziedi līdzi! Connect the song verse
with the correct picture. Sing along.

Rīga dimd, Rīga dimd!
Kas to Rīgu dimdināj’?
Aijaijā, trallallā,
kas to Rīgu dimdināj’?
Tai meitai pūru kala,
kam trejādi bāleliņ’,
Aijaijā, trallallā,
kam trejādi bāleliņ’.
Tēva brālis pūru kala,
mātes brālis atslēdziņ’,
Aijaijā, trallallā,
mātes brālis atslēdziņ’.
Viņas pašas īstais brālis
zelta vāku liedināj’,
Aijaijā, trallallā,
zelta vāku liedināj’.
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7. nodaļa

SVEIKS UN VESELS

Izskats (atkārtojums)
Ķermeņa daļas

Latviešu pirts

Gadskaitļi (kurš gads? kurā gadā?)
Ko vilkt mugurā?
Man sāp ...
Skatīties, klausīties, mācīties

Deminutīvi

UZ VESELĪBU!
Jēkabs: – Anna, vai tu zini, kas vislabāk palīdz, ja jūties slikti?
Laikam esmu slims, man sāp kakls.
Anna: – Vislabākā ir kumelīšu tēja.
Jēkabs: – Jā, bet man nemaz negaršo tējas.
Anna: – Tad ej pirtī! Būsi vesels.

slims _____________________________

jūties (justies) _________________________

sāp (sāpēt) ________________________

kumelīšu tēja _________________________

palīdz (palīdzēt) ____________________

pirtī (pirts) ___________________________

vesels ____________________________

nemaz_______________________________

Ieraksti attiecīgo skaitli! Write in the appropriate number.
1) galva
2) mati
3) acs
4) deguns
5) mute
6) zobi
7) auss
8) kakls
9) sirds
10) roka
11) rokas pirksts
12) mugura
13) vēders
14) kāja
15) pēda
16) kājas pirksts
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1

PIRTS

Papildini tabulu! Finish filling in the table.
acs
acis

zobs
ausis

pirksts

roka

kāja

sirdis

Savieno! Connect the drawing to the text.
Senos laikos pirts latviešiem bija ļoti īpaša.

Kas?
Kā?
Ko?
Kur?

pirts
pirts
pirti
pirtī

1. Pirts ēka bija tīrākā, siltākā un svētākā
vieta latvieša sētā.
2. Pirtī dzima bērni. Pirtī mazgājās un
ārstēja dažādas kaites.
3. Pirti dažreiz izmantoja gaļas žāvēšanai.
4. Pirts krāsns karstajiem akmeņiem uzlej
ūdeni un peras ar bērzu zaru slotiņu.
5. Pirts slotiņas var būt gatavotas arī no
pīlādža, ozola vai liepas zariem.
akmeņi
Salīdzini!
liela slota – maza slotiņa
liela pirts – maza pirtiņa
liels akmens – mazs akmentiņš
krāsns

slotiņa

sēta ______________________________

gaļas žāvēšana________________________

dzima (dzimt) ______________________

uzlej (uzliet) __________________________

mazgājās (mazgāties) ________________

peras (pērties) ________________________

ārstēja (ārstēt) _____________________

bērzu zaru slotiņa _____________________

kaites (kaite) _______________________

gatavotas (gatavot) ____________________

izmantoja (izmantot) ________________

pīlādzis ______________________________
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APĢĒRBS

Ko vilkt mugurā vasarā un ko – ziemā? What do you wear in the summer and winter?
cepure
T krekls

džemperis

žakete

blūze

peldkostīms

peldbikses

uzvalks
kurpes
bikses

svārki

jaka

šalle

šorti (īsbikses)

krekls

zābaki

mētelis

kleita

cimdi

topiņš*

pidžama

sporta kurpes

zeķes

*Topiņš (sarunvalodas vārds) – īss trikotāžas krekliņš; parasti bez piedurknēm vai ar lencītēm.

Pastāsti, kas tev mugurā! Describe what you are wearing.				
Vasarā, kad ir karsts laiks, man mugurā parasti ir T krekls un īsas bikses.
Man patīk spilgtas sporta kurpes.
Ziemā, kad ir … , man mugurā ir ... .
Salīdzini!
liela kurpe – maza kurpīte
liela cepure – maza cepurīte
liels mētelis – mazs mētelītis

Kas viņiem mugurā? What are they wearing?

spilgts
spilgti dzeltens
tumši zils
gaiši zils
krāsains
rakstains
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Kas?
vasara
rudens
ziema
pavasaris

Kad?
vasarā
rudenī
ziemā
pavasarī

Šodien viņam mugurā ir dzeltens T krekls, melni šorti, baltas zeķes
un oranžas sporta kurpes. Galvā viņam ir tumši zila cepure.
Man mugurā ir T krekls.		
Tev kājās ir sporta kurpes.

Viņam galvā ir cepure.
Viņai rokās ir cimdi un soma.

Noklausies tekstu un ieraksti, kā viņus sauc? Listen to the recording and write in the
appropriate names.

Agnese

Ko viņi dara brīvajā laikā? What do they do in their free time?

klausīties mūziku

skatīties filmas

Es katru dienu ______________ mūziku.

Es labprāt _____________________ filmas.

Kādu mūziku tu ___________________ ?

Kādas filmas tu _____________________ ?

es

skat-os, klaus-os, māc-os

mēs

skat-āmies, klaus-āmies, māc-āmies

tu

skat-ies, klaus-ies, māc-ies

jūs

skat-āties, klaus-āties, māc-āties

viņš, viņa skat-ās, klaus-ās, māc-ās

viņi, viņas skat-ās, klaus-ās, māc-ās
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Gramatika
Sieviešu dzimtes lietvārdi un īpašības vārdi
					
Vienskaitlis
Kas?
Ko?
Kur?

Daudzskaitlis

māj-a, pil-s liel-a māj-a, liel-a pil-s
māj-u, pil-i liel-u māj-u, liel-u pil-i
māj-ā, pil-ī liel-ā māj-ā, liel-ā pil-ī

Senos laikos pirts latviešiem
bija ļoti īpaša.

kleit-as, ac-is zil-as kleit-as, zil-as ac-is
kleit-as, ac-is zil-as kleit-as, zil-as ac-is
kleit-ās, ac-īs zil-ās kleit-ās, zil-ās ac-īs

Ejam uz pirti!
Es jau esmu pirtī.

Margaritai ir zilas acis.

Darbības vārdi skatīties, klausīties, mācīties tagadnē
es
tu
viņš, viņa
mēs
jūs
viņi, viņas

skat-os, klaus-os, māc-os
skat-ies, klaus-ies, māc-ies
skat-ās, klaus-ās, māc-ās
skat-āmies, klaus-āmies, māc-āmies
skat-āties, klaus-āties, māc-āties
skat-ās, klaus-ās, māc-ās

Es katru dienu skatos
televīziju. Zinu,
mammai tas nepatīk.

Labu mūziku.
Kādu mūziku tu klausies?

Deminutīvi

Kas ir laba mūzika?

Latviešu valodu viņi parasti mācās
kopā, jo tā ir interesantāk.

Vienskaitlis
-s, -us,-a → -iņš; -iņa cimds – cimdiņš, pods – podiņš, deguns – deguntiņš,
lietus – lietutiņš, slota – sotiņa, Ieva – Ieviņa, sirds – sirsniņa,
acs - actiņa
-is, -e

→ -ītis; -īte

k – c vāks – vāciņš
loks – lociņš
roka – rociņa

brālis – brālītis, Jānis – Jānītis, cepure – cepurīte

g – dz zirgs – zirdziņš
pīrāgs – pīrādziņš
tirgus – tirdziņš

Daudzskaitlis
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-i, -as, -is → -iņi; -iņas

cimdi – cimdiņi, slotas – sotiņas, durvis – durtiņas, ausis –
austiņas

-i, -es

brāļi – brālīši, kurpes – kurpītes

→ -īši; -ītes

Vingrinājumi

1.

Lasi! Read and pay attention to [i], [ī] and [ie].
1. Viena pīle iet uz pili.
2. Divas pīles iet uz pirti.
3. Pilī dzīvo Zīle.
4. Pirtī dzīvo Mīle.
5. Pils ir liela.
6. Pirts ir tīra.

2.

Ieraksti -i- vai -ī-! Write in the missing letter.
1. Princese dz _ vo pil _ .
2. Prezidents iet uz pil _ .
3. P_ le dz _ vo ezerā.
4. Mēs ejam uz pirt _ .
5. Izmazgājiet abas aus_ s!
6. Atveriet ac _ s!

3. Savieno! Connect the drawing to the text.
Kad Anna iet uz deju vakaru, viņai mugurā
zz
ir īsa kleita un kurpes.

Kad Jēkabs iet spēlēt futbolu, viņam muzz
gurā ir sporta bikses, T krekls un sporta
kurpes. Jēkabam galvā ir maza cepurīte.

Kad karstā vasaras vakarā Ieva iet peldēt,
zz
viņai mugurā ir peldkostīms.

Kad Pēteris brauc slēpot, viņam mugurā ir
zz
silts džemperis, slēpošanas bikses, cimdi
un cepure. Pēterim ir spilgti oranži slēpošanas zābaki un arī cimdi ir oranži.

Eva vakar bija pidžamu ballītē. Tur visām
zz

meitenēm bija krāsainas pidžamas – zila,
zaļa un rozā.

Tomam šodien mugurā žakete. Hm... Uz
zz
kurieni viņš iet?
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4.

Ieraksti galotni! Pastāsti! Write in the ending. Describe it.
Katrīnai ir zilas acis, ... mati

Dāvim ir īsi, gaiši mati, ... ausis, ...

1) maz s    deguntiņš

5.

2) tumš __  un  gar __ mati

7) lab __  sirds

3) gar __  kakls

8) liel ___  ausis

4) skaist__  un balt __ zobi

9) zaļ __  acis

5) apaļ __ vēders

10) liel __  mute

6) gar __ kājas

11) liel__  pēdas

Ieraksti pareizo darbības vārda formu! Met kauliņu un veido savus teikumus!
Write in the appropriate verb form. Toss the dice and create your sentences.
skatīties, klausīties, mācīties
Es bieži ______________ grupu “Prāta Vētra”. Tā ir mana mīļākā latviešu grupa.
Es labprāt _____________ filmas. Vai tu arī ___________ ? Mēs ____________ valodu.
– es

6.

– tu

– viņš/viņa

– mēs

– viņi/viņas

Ieraksti skaitļus un galotnes! Write in the numbers and endings.
Annas skapī ir 4 četras

baltas   (balts) blūzes,

6 ___________  kleitas,
9 __________ topiņi,
2 ____________ rozā pidžamas un
7 _______________ zeķes.
Viņa nezina, kāpēc 7 _____________ .
Jēkaba skapī ir 10 _________________ T krekli,
8 _______________ džinsa bikses un
5 ______________ cepures.
Jēkabam patīk _____________ (rakstains) šalles
un __________ (interesants) T krekli.
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– jūs

7. Ieraksti, kas viņiem sāp! Write in what is hurting him.
Jēkabam (Jēkabs) sāp kakls .

8.

1.

______ (Anna) sāp ________________ .

2.

______ (Ēriks) sāp ___________________ .

3.

_______ (brālis) sāp ________________ .

4.

_______ (mans draugs) sāp ____________ .

5.

________ (meitene) sāp ____________ .

6.

________ (viņa) nekas nesāp. Viņa jūtas lieliski!

Veido deminutīvus! Pastāsti! Create the diminutives.
Krišjānim ir liels   deguns , bet Mārai – mazs   deguntiņš .
1) zābaks – ___________________________________
2) cimds – ____________________________________
3) pīrāgs – ____________________________________
4) pankūkas – _________________________________
5) Kristīne – __________________________________
6) Laila – _____________________________________
7) bumbieris – ________________________________
8) acis – _____________________________________
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9. Atrodi internetā informāciju par grupu, kura izpilda šo dziesmu! Iemācies vārdus,

dziedāsim kopā! Search the Internet for information about the group that sings this
song. Learn the words and let’s sing together.

Tu kā dille, es kā lociņš,
Tu kā maize, es kā sviestiņš,
Tu kā podiņš, es kā vāciņš,
Tu kā roka, es tavs cimdiņš,
Tu kā arfa, es kā trombons,
Tu kā auzas, es kā kombains,
Tu kā podiņš, es kā vāciņš,
Tu kā roka, es tavs cimdiņš.
Lasīsim visu, ko salasīt var,
Baudīsim rītdienu šovakar.
Tu kā sieva, es kā vīrs,
Tu kā pieniņš, es kā kefīrs,
Tu kā podiņš, es kā vāciņš,
Tu kā roka, es tavs cimdiņš.
Tu kā tornis, es kā zirdziņš,
Tu kā veikals, es kā tirdziņš,
Tu kā podiņš, es kā vāciņš,
Tu kā roka, es tavs cimdiņš.
Lasīsim visu, ko salasīt var,
Baudīsim rītdienu šovakar.
Tu kā dāma, es kā kungs,
Tu kā komats, es kā punkts,
Tu kā podiņš, es kā vāciņš,
Tu kā roka, es tavs cimdiņš.
Tu kā sāpe, es kā zilums,
Tu kā asums, es kā dziļums,
Tu kā podiņš, es kā vāciņš,
Tu kā roka, es tavs cimdiņš.
Lasīsim visu, ko salasīt var,
Baudīsim rītdienu šovakar.
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Lapa vecākiem

For parents
Man šodien mugurā ir ...

Kas tev šodien mugurā?

T krekls

topiņš

svārki
uzvalks

bikses

šalle

cimdi

krekls

blūze

šorti (īsbikses)

sporta kurpes

jaka

džemperis

pidžama

peldbikses
žakete

kurpes

Kā tu šodien jūties?

kleita

mētelis

zeķes
zābaki

peldkostīms cepure

Es laikam esmu slims. Man sāp kakls.

Ko tu šodien dari?

Es klausos mūziku.

es

skat-os, klaus-os, māc-os

mēs

skat-āmies, klaus-āmie, māc-āmies

tu

skat-ies, klaus-ies, māc-ies

jūs

skat-āties, klaus-āties, māc-āties

viņš, viņa

skat-ās, klaus-ās, māc-ās

viņi, viņas skat-ās, klaus-ās, māc-ās
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Es jau protu

1. Atbildi uz jautājumiem! Answer the questions.
1. Kas tev šodien ir mugurā?
2. Kas tev parasti ir mugurā,
kad tu ej uz koncertu?
3. Ko tu dari brīvajā laikā?
4. Kā tu šodien jūties?
5. Vai tu zini, kas ir pirts?

1. Man šodien mugurā  ________________________
2. Kad es eju uz koncertu, man __________________
3. Brīvajā laikā es ____________________________
4. Es jūtos __________________________________
5. Pirts ir ______________________________

2. Kas tev ir mugurā? What do you wear?

T krekls

3. Ieraksti skaitļus un galotnes! Write in the numbers, pay attention to the endings.
1. Manā skapī ir četri (4) balt i   krekli, _________________ (9) zeķes,
___________ (2) šalles un ________________ (1) tumši zils džemperis.
2. Annas istabā ir _____________ (1) liels puķu pods un ______________ (2) mazi
puķu podiņi.
3. Mums patīk _________________ (5) grupas “Prāta Vētra” diski.
4. Jēkabam patīk _______________ (1) filma.
5. ___________________ (4) meitenes ir pirtī.

4. Veido deminutīvus! Create the deminutives.
1) deguns
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deguntiņš

_

6) brālis_____________________________		

2) rokas_________________________

7) māsa_____________________________

3) pīrāgi_________________________

8) mute_____________________________

4) slota _________________________

9) zābaki____________________________

5) kurpes _______________________

10) kājas_____________________________

8. nodaļa
MĀJĀS
Istabas
Kas ir, un kā nav

Mēbeles
Uz, pie, zem, aiz kā?

Kur tas atrodas?
Šodien, tagad vai vakar, agrāk

NEKUR NAV TIK LABI KĀ MĀJĀS
Jēkabs: – Sveiks, Miķeli! Dzirdēju, ka tu meklē dzīvokļa biedru.
Miķelis: – Tā ir. Īrēju dzīvokli, bet tas maksā diezgan dārgi. Man ir dzīvojamā istaba, divas
lielas guļamistabas, ērts koridors, virtuve un, protams, vannasistaba.
Jēkabs: – Izklausās pavisam labi. Kur dzīvoklis atrodas?
Miķelis: – Pārdaugavā pie Botāniskā dārza. Atbrauc un paskaties!
Anna: – Ilze, tev ir tik jauka istaba!
Ilze: – Priecājos, ka tev patīk. Iekārtoju pati. Galdu un gultu
nopirku veikalā, bet grāmatplauktu uztaisīja mans
brālēns. Vēl man vajadzētu lampu, krēslu un paklāju.
Anna: – Es tev uzdāvināšu paklāju.
Ilze: – Paldies! Tas būs ļoti jauki! Starp citu, sienas, logus un
durvis krāsoju pati.
Anna: – Sienu krāsa ir manā gaumē.
Līga: – Matīs, vai tu proti iesist naglu?
Matīss: – Varu mēģināt. Kur tu to gribi?
Līga: – Starp dīvānu un rakstāmgaldu. Gribu
pielikt pie sienas savu mīļāko gleznu.
To man uzdāvināja draugi.

dzirdēju (dzirdēt) ___________________

uztaisīja (uztaisīt) ______________________

meklē (meklēt) _____________________

brālēns ______________________________

istabas biedrs ______________________

man vajadzētu (vajadzēt)________________

īrēju (īrēt) _________________________

____________________________________

maksā (maksāt) ____________________

uzdāvināšu (uzdāvināt)__________________

diezgan dārgi ______________________

lieliski _______________________________

protams __________________________

starp citu ____________________________

pavisam labi _______________________

krāsoju (krāsot) _______________________

Pārdaugava ________________________

manā gaumē _________________________

Botāniskais dārzs ___________________

iesist naglu ___________________________

iekārtoju (iekārtot) __________________

mēģināt _____________________________

nopirku (nopirkt) ___________________
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Tā ir Pētersonu ģimenes māja. Apskati zīmējumu un atbildi uz jautājumiem! This is
the Peterson’s house. Look at the picture and answer the questions.
jumts
a

balkons

tab
sis

a

nn
va

Ilzes istaba

guļamistaba

darbistaba

2. stāvs

tualete

koridors
durvis
kāpnes

siena

1. stāvs

dzīvojamā

istaba grīda

2. Kuras istabas ir pirmajā stāvā?
3. Kur atrodas Ilzes istaba?
4. Cik logu ir dzīvojamā istabā?
5. Vai mājai ir balkons?
6. Kādā krāsā ir Ilzes istabas sienas?
7. Kurā stāvā atrodas virtuve?
8. Vai Pētersoniem ir mājdzīvnieki?

dzīvojamā istaba,
viesistaba,
guļamistaba,
bērnistaba,
vannasistaba,
virtuve,
darbistaba,
koridors

Jautā un atbildi! Ask and answer.

kurš stāvs?
kurā stāvā?

Es dzīvoju ...

pirmais stāvs
pirmajā stāvā

Mana istaba ir ...

Kurā stāvā ir tava istaba/māsas istaba?
Kādā krāsā ir jūsu mājas jumts?
Vai jums ir mājdzīvnieki?

e
virtuv

Dzīvoklis, māja

1. Cik stāvu ir mājai?

Kur tu dzīvo?

logs

Tas ir zaļš.

Mums ir kaķis.
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 Palīdzi Ilzei iekārtot istabu! Pastāsti, kādas mēbeles ir Ilzes istabā! Kas ir tavā istabā?
Help Ilze furnish her room. Describe her room. How is your room furnished?

Ilzes istaba
grāmatplaukts

lampa

glezna

papīrgrozs
gulta
spogulis

galds
krēsls
ledusskapis   
skapītis   
plīts   

darba krēsls
vanna   
duša   
dīvāns  

skapis

paklājs

žurnālgaldiņš
atpūtas krēsls   

rakstāmgalds

televizors     
dators

 Aivars un Ivars ir dzīvokļa biedri. Viņiem ir diezgan līdzīgas istabas, tomēr Ivara ista

bā nav dažu lietu, kuras ir Aivara istabā. Atrodi, kā nav Ivara istabā! Aivars and Ivars
are roommates. They have similarly furnished rooms, although Aivars’s room has
some furnishings Ivars doesn’t. What are some items Aivars has, but Ivars doesn’t?
Aivara istabā ir paklājs,
bet Ivara istabā paklāja nav.
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Kas ir? gald-s, lamp-a, puķ-e
Kā nav? gald-a, lamp-as, puķ-es

KUR TAS ATRODAS? KUR TAS IR?
uz skapja

uz galda

somā

zem galda

pie mājas

pie skapja

skapī

aiz mājas

darzā

plaukt-s

skap-is

istab-a

avīz-e

uz, zem, pie, aiz
kā?

plaukt-a

skapj-a

istab-as

avīz-es

kur?

plaukt-ā

skap-ī

istab-ā

avīz-ē

 Aivars nekad nevar atrast abas savas zeķes. Ja viena ir skapī, tad otra parasti – zem

gultas vai kur citur. Pastāsti, kur ir Aivara zeķes! Aivars can never find a pair of socks.
If one is in the sock drawer the other usually is under the bed or somewhere else.
Where are Aivars’s socks?
Viena Aivara zeķe ir skapī, bet otra – zem gultas.
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Gramatika
Lietvārdi
Vienskaitlis
Kas ir?
Kā nav?
Uz, pie, aiz, zem
kā?
Kur?

gald-s
gald-a

skap-is
skapj-a

māj-a
māj-as

virtuv-e
virtuv-es

gald-a

skapj-a

māj-as

virtuv-es

gald-ā

skap-ī

māj-ā

virtuv-ē

Virtuvē ir galds, bet nav skapja.

Ivara istabā ir gulta, bet nav paklāja.

Kur ir tava soma?
Manā istabā.

Zem gultas.

Uz galda.

Darbības vārdi
Tagadne (šodien, tagad)

es
tu
viņš, viņa,
viņi, viņas
mēs
jūs

es
tu
viņš, viņa,
viņi, viņas
mēs
jūs

dzīv-o-t (krāsot; mekl-ē-t (īrēt) dzīv-o-t
(ie)kārtot)

mekl-ē-t

dzīv-oj-u
dzīv-o

mekl-ēj-u
mekl-ē

dzīv-oj-u
dzīv-oj-i

mekl-ēj-u
mekl-ēj-i

dzīv-o

mekl-ē

dzīv-oj-a

mekl-ēj-a

dzīv-oj-am
dzīv-oj-at

mekl-ēj-am
mekl-ēj-at

dzīv-oj-ām mekl-ēj-ām
dzīv-oj-āt mekl-ēj-āt

Tagadne (šodien, tagad)

Pagātne (vakar, agrāk)

gribēt
(dzirdēt)
grib-u
grib-i

mēģināt; darīt
(dāvināt; taisīt)
mēģin-u; dar-u
mēģin-i; dar-i

gribēt

mēģināt; darīt

grib-ēj-u
grib-ēj-i

mēģin-āj-u; dar-īj-u
mēģin-āj-i; dar-īj-i

grib

mēģin-a; dar-a

grib-ēj-a

mēģin-āj-a; dar-īj-a

grib-am
grib-at

mēģin-ām; dar-ām
mēģin-āt; dar-āt

grib-ēj-ām
grib-ēj-āt

mēģin-āj-ām; dar-īj-ām
mēģin-āj-āt; dar-īj-āt

Agrāk es dzīvoju Sietlā, bet tagad
es dzīvoju Rīgā.
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Pagātne (vakar, agrāk)

Ilze gribēja krāsot sienas zaļas,
bet tagad viņa grib dzeltenas.

Vingrinājumi

1.

Lasi teikumus! Read the sentences, pay attention to [ai] and [i].
1. Aina un Aivars tagad dzīvo Islandē.
2. Aigars un Ivars agrāk dzīvoja Itālijā.
3. Aiga un Aisma tagad īrē dzīvokli Ikšķilē.
4. Imants un Igors agrāk īrēja dzīvokli Piltenē.
5. Laima un Daila meklē istabu Rīgas centrā.
6. Ilmārs un Milda vakar meklēja savas zeķes.
7. Ilma un Vaira šodien krāso sienas.
8. Viola un Ingmārs sienas krāsoja vakar.

2.

Pareizi vai nepareizi? Are these statements true? Tick the correct answer in
the table.
Jā, tā ir

Nē, tā nav

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3.

Jautā! Write a question.

1. Kur agrāk dzīvoja Emma?

Emma agrāk dzīvoja Čikāgā.

2. ____________________________________      Tagad viņa dzīvo Toronto.
3.____________________________________

Anna ir Emmas istabas biedrene.

4. ____________________________________

Ilzes istaba atrodas otrajā stāvā.

5. Cik stāvu

Pētersonu ģimenes mājai ir divi stāvi.

6.____________________________________

Pētersoniem ir kaķis.

7.____________________________________

Grāmatas ir uz galda.

8.____________________________________

Piens ir ledusskapī.
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4. Ieraksti istabu nosaukumus! Label the rooms in the drawing.

guļamistaba

5. Kas ir, un kā nav? Change the sentences to the negative form.
1. Man ir kaķis.

Man nav kaķa.

2. Jēkaba istabā ir skapis.

Emmas istabā ...

3. Pētersonu viesistabā ir televizors.

___________________________________

4. Ilzei ir māsa.

___________________________________

5. Jānim ir draudzene.

___________________________________

6. Aivara istabā uz rakstāmgalda ir lampa.

___________________________________

7. Koridorā pie sienas ir spogulis.

___________________________________

8. Ledusskapī ir piens.

___________________________________

6. Kāds tas ir? Use the appropriate adjective. Pay attention to the adjective ending.
liels, ērts, mazs, skaists, nekārtīgs, gaišs, tumšs, saulains, mājīgs
1. Ilzes istaba ir ērta   un mājīga .
2. Ivara dzīvoklis ir _______________ un _______________ .
3. Pētersonu ģimenes mājas virtuve ir ______________ , bet koridors ______________ .
4. Annas rakstāmgalds bieži ir ļoti ________________ .
5. Viesistabā uz plaukta atrodas ________________ vāze.
6. Mums ir ļoti ___________ ledusskapītis.
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7.

Kas tas ir? What is it?

galds

8.

Kur tas atrodas? Where is it?

1. uz galda

5. ___________________

2. ___________________

6. ___________________

3. ___________________

7. ___________________

4. ___________________

8. ___________________

zem galda
uz skapja
uz galda
pie skapja
skapī
somā
zem gultas
uz plaukta
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9.

Ieraksti darbības vārda formu tagadnē vai pagātnē! Met kauliņu un veido
savus teikumus! Write in the appropriate verb form in the present or past tense. Toss
the dice and create your sentences.
dzīvot, meklēt, īrēt, gribēt, dzirdēt, darīt
Agrāk viņi dzīvoja Vācijā, bet tagad ___________ Latvijā.
Kur jūs agrāk ___________? Kur jūs tagad _____________ ?
Ko tu vakar _____________ ? Es gulēju.
Ko tu ___________ šodien? Šodien es strādāju.
– es

10.

– tu

– viņš/viņa

– mēs

– jūs

– viņi/viņas

Maini darbības vārda personu! Form a question, pay attention to the verb form.

A. 1. Mēs meklējam jaunu dzīvokli.

Ko jūs meklējat?

2. Mēs gribam dzīvot pilsētas centrā. Kur jūs
3. Mēs tagad krāsojam sienas.

B.

?

4. Mēs kārtojam istabu.

?

5. Mēs īrējam ērtu un skaistu dzīvokli.

?

6. Es dāvinu Annai rozes.

Ko tu dāvini?

7. Es gribu jaunu telefonu.

Ko tu

?

8. Es dzirdu guļamistabā troksni.

Vai tu

?

9. Es mēģinu gulēt.

Vai tu arī

?

10. Es kārtoju istabu.

Vai tu arī

?

11.

100

Ko jūs

?

Maini darbības vārda laiku! Change the tense of the verb.

Šodien, tagad

Vakar, agrāk

1. Es meklēju istabas biedru.

_______________________________

2. Aivars dzīvo centrā.

_______________________________

3. Vai tu īrē istabu?

_______________________________

4. Ilze iekārto dzīvokli.

_______________________________

5. Viņa krāso sienas.

_______________________________

6. Es gribu saldējumu.

_______________________________

7. Jānis dāvina Anitai rozes.

_______________________________

8. Ilzes brālēns taisa galdu.

_______________________________

Lapa vecākiem

For parents

Uz mazām kartītēm uzrakstiet ikdienā bieži lietoto priekšmetu un mēbeļu nosaukumus
un pielīmējiet kartītes pie atbilstošām lietām! Tas palīdzēs labāk iegaumēt jaunos vārdus.
ledusskapis, skapītis, plīts, vanna, duša,
dīvāns, atpūtas krēsls, žurnālgaldiņš,
televizors, dators, galds, krēsls, gulta, skapis,
lampa, grāmatplaukts, paklājs, rakstāmgalds,
darba krēsls, glezna, spogulis, papīrgrozs
istaba,
logs,
siena,
durvis,
grīda

Uz galda.

Kur ir telefons?

dzīvojamā istaba,
viesistaba, guļamistaba,
bērnistaba,
vannasistaba, virtuve,
darbistaba, koridors

Zem gultas.
Somā.

Aiz skapja.
Pie loga.

Darbības vārdi
dzīvot
meklēt
(krāsot, kārtot)

gribēt
(dzirdēt)

dzīv-oj-u                          mekl-ēj-u

grib-u                                  dar-u

dāvin-u

tu

dzīv-o

mekl-ē

grib-i                                     dar-i

dāvin-i

viņš, viņa,
viņi, viņas

dzīv-o

mekl-ē

grib                                       dar-a

dāvin-a

mēs

dzīv-oj-am                      mekl-ēj-am grib-am                              dar-ām

dāvin-ām

jūs

dzīv-oj-at                        mekl-ēj-at

grib-at                                   dar-āt

dāvin-āt

grib-ēj-u

dar-īj-u

dāvin-āj-u

grib-ēj-i

dar-īj-i

dāvin-āj-i

grib-ēj-a

dar-īj-a

dāvin-āj-a

Tagadne
šodien,
tagad
es

dzīv-oj-u
mekl-ēj-u
Pagātne es
vakar,
tu
dzīv-oj-i                           mekl-ēj-i
agrāk
viņš, viņa,
dzīv-oj-a                          mekl-ēj-a
viņi, viņas

darīt
(taisīt)  

dāvināt
(mēģināt)

mēs

dzīv-oj-ām                       mekl-ēj-ām grib-ēj-ām

dar-īj-ām

dāvin-āj-ām

jūs

dzīv-oj-āt                         mekl-ēj-āt

dar-īj-āt

dāvin-āj-āt

Ko tu šodien dari?

grib-ēj-āt

Ko tu vakar darīji?
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Es jau protu

1. Atbildi uz jautājumiem! Answer the questions.
1. Es tagad dzīvoju ____________________
1. Kur tu tagad dzīvo?
2. Kur tu agrāk dzīvoji?
3. Kas ir tavā istabā?
4. Kurā stāvā ir tava istaba?
5. Kādā krāsā ir tavas istabas sienas?
6. Vai tev ir mājdzīvnieki?

2. Agrāk _____________________________
3. Manā istabā ir rakstāmgalds, __________
__________________________________
4. Mana istaba ir ______________________
5. Sienas ir _________________________
6. Man ir ____________________

2. Krustvārdu mīkla. Crossword puzzle.
2.

3.
4.

1.
6.

5.

1
2
3

8.

9.

4
5
6

7.

7
8
9

11.

10.

10
11
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9. nodaļa

EJAM CIEMOS!
Ģimene

Dzimšanas diena
Ejam ciemos!

Profesijas
Ko dāvināt?
Kam dāvināt?

Ko man vajag?
Ej! Ejiet! Nāc! Nāciet!

Kur viņi ir? Kur viņi dzīvo?
Ko viņi dara?

Gribētu, varētu

Mans, tavs, viņa, viņas, mūsu, jūsu

DZIMŠANAS DIENA
Jēkabs: – Sveiks! Ko tu šovakar dari?
Miķelis: – Neko.
Jēkabs: – Annai šodien ir dzimšanas diena. Ejam ciemos?
Miķelis – Ejam!
Jēkabs: – Vai tu zini, kur Anna dzīvo?
Miķelis: – Nezinu.
Jēkabs: – Tad satiekamies centrā un braucam kopā!
Miķelis: – Pag, vai tev jau ir dāvana Annai?
Jēkabs: – Vēl nav. Gribu viņai dāvināt puķes.
Miķelis: – Tā ir laba ideja. Meitenēm patīk puķes.

dzimšanas diena

Ilze: – Daudz laimes dzimšanas dienā!
Anna: – Paldies. Vai šovakar nāksi ciemos? Ielūdzu arī Jēkabu,
Miķeli un Līgu.
Ilze: – Labprāt. Palīdzēšu tev uzklāt galdu.
Anna: – Liels paldies! Šodien man nav daudz laika. Vēl aiziešu uz
veikalu pēc kafijas. Man vajag arī sieru,
augļus un
kūku.
dzimšanas
diena
Ilze: – Kūku es tev uzdāvināšu.

dāvana

Līga: – Anna šodien svin dzimšanas dienu un aicina mani
sveces
ciemos, bet es nezinu, ko viņai dāvināt.
kūka
Ilze: – Annai
patīk mūzika.
Līga: – Tad es varētu viņai uzdāvināt grupas “The Sound
Poets” jauno disku.
Ilze: – Par to viņa būs ļoti priecīga.

dāvana
sveces
kūka

puķes
puķes
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šovakar ___________________________

palīdzēšu (palīdzēt) ___________________

ejam (iet) ciemos ___________________

(uz)klāt galdu ________________________

satiekamies (satikties) _______________

man vajag (vajadzēt) __________________

pag (saīsinājums no pagaidi) __________

uz veikalu (veikals) ____________________

(uz)dāvināt ________________________

svin (svinēt) _________________________

daudz laimes ______________________

aicina (aicināt) _______________________

nāksi (nākt) ciemos _________________

varētu (varēt) ________________________

ielūdzu (ielūgt) _____________________

būtu (būt) ___________________________

labprāt ___________________________

jauno disku (jaunais disks) ______________

KO DĀVINĀT? KAM DĀVINĀT?

 Pastāsti, ko viņi grib Annai dāvināt! What do they want to give Anna as a gift?

Jēkabs grib dāvināt puķes

.

Mamma grib dāvināt Annai _____________ .

Ilze ____________________________ .

Draugi ______________________________ .

Līga ____________________________ .

Mēs _______________________________ .

Miķelis _________________________ .

Es _________________________________ .

Pastāsti, kam to var dāvināt! To whom can we present these gifts?
meitenes, draugs, draudzene, skolotāja, tētis, māsa, brālis, draugi
Puķes var dāvināt meitenēm

.

Labu grāmatu ________________________ .

Konfektes _______________________ .

Televizoru ___________________________ .

Mūzikas disku ____________________ .

Skaistu kleitu ________________________ .

Gleznu _________________________ .

Jaunu telefonu _______________________ .

 Anna ies uz veikalu. Apskati iepirkumu sarakstu un pastāsti, ko viņai vajag! Anna will
be going to the grocery store. What does she need to buy for her birthday party?

Viņai vajag (ko?)  

kafiju

.

____________________________

Pirkumu saraksts:

____________________________
____________________________
		
____________________________
____________________________

			
vajag (vajadzēt) ko?
Man vajag kafiju.
Ko tev vajag? Ko jums vajag?
Mums vajag laiku.
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CIEMOS PIE ANNAS

Lasi tekstu un atbildi uz jautājumiem! Read the text and answer the questions.
Anna dzīvo Kalnciema ielā. Tas nav tālu no pilsētas centra. Tur var aizbraukt ar velosipēdu vai
aiziet kājām. Tā ir pavisam parasta koka māja, tādu Rīgā ir daudz. Annas vecākiem te ir dzīvoklis.
Annas istaba ir ērta un mājīga. Viņa aicina draugus iekšā:
– Nāciet, lūdzu, te! Tā ir mana istaba.
Annas viesi šodien ir Jēkabs, Miķelis, Ilze un Līga. Draugi apsveic Annu:
– Daudz laimes dzimšanas dienā!
Jēkabs un Miķelis dāvina puķes, Ilze – kūku, bet Līga uzdāvina Annai grupas “The Sound
Poets” jauno disku.
Ilze palīdz Annai uzklāt galdu. Uz galda ir dzimšanas dienas kūka ar astoņpadsmit svecītēm.
– Lūdzu, ēdiet kūku! – piedāvā Anna.
1. Kur dzīvo Anna?
2. Kāda ir Annas istaba?
3. Kas ir Annas viesi?
4. Ko Annai dāvina Jēkabs un Miķelis?

5.  Ko Annai dāvina Līga?
6. Kas palīdz Annai uzklāt galdu?
7. Kas ir uz galda?
8. Cik gadu šodien paliek Annai?

pavisam __________________________

iekšā _______________________________

parasta ___________________________

apsveic (apsveikt) _____________________

koka māja _________________________

piedāvā (piedāvāt) ____________________

 Anna aicina draugus istabā. Viņa saka: “Nāciet iekšā!” Atrodi teikumiem turpinājumu!
Pārraksti teikumus vienskaitlī! Anna invites her friends in. She says: “Please, come in.”
Complete the sentences, then rewrite the sentences using the singular form.

ēdiet kūku

ejiet kājām

spēlējiet ģitāru vai dziediet korī
Ja jums garšo saldumi,  

ēdiet kūku _   !

Ja jums patīk lasīt, ___________________ !

lasiet grāmatas
ejiet uz kino

Ja tev garšo saldumi,   ēd kūku

!

Ja tev ____________________________ !

Ja jums nepatīk braukt ar autobusu, _______________________ !
Ja ________________________________________________ !
Ja jums patīk mūzika, ___________________________________ !
Ja ________________________________________________ !
Ja jūs negribat sēdēt mājās, ____________ !
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Ja tu negribi _______________________ !

KO MĒS VARĒTU DARĪT?

 Strādājiet pāros! Ko draugi varētu darīt Annas

dzimšanas dienas ballītē? Discuss with a classmate,
what could Anna’s friends do at her party.

Ko mēs šovakar varētu darīt?
Nē, man nepatīk galda spēles,
es labāk gribētu ...

spēlēt galda spēles

tu ēd

Ēd!

Ēdiet!

tu nāc

Nāc!

Nāciet!

tu ej

Ej!

Ejiet!

tu brauc Brauc!

Brauciet!

tu lasi

Lasi!

Lasiet!

tu spēlē

Spēlē!

Spēlējiet!

Mēs varētu spēlēt galda spēles.
Ko tu gribētu?

klausīties mūziku

sēdēt un runāt par dzīvi

spēlēt teātri

spēlēt ģitāru un dziedāt

Pabeidz teikumus! Complete the sentences.
es aicinātu ciemos draugus

skatīties ﬁlmu

dejot

atvērt dāvanas

mēs sēdētu iekšā un spēlētu
krustvārdu spēli (Scrabble)

es gribētu kļūt par aktieri
mēs ietu spēlēt volejbolu

es labprāt ceļotu

Ja man būtu dzimšanas diena, es aicinātu ciemos draugus

.

Ja ārā būtu saulains laiks,  _____________________________________ .
Ja laiks būtu lietains, _________________________________________ .
Ja man būtu daudz brīva laika,  _________________________________ .
Ja man būtu talants,  _________________________________________ .
es
tu
viņš, viņa,
viņi, viņas
mēs
jūs

varu; gribu
vari; gribi
var; grib
varam; gribam
varat; gribat

es
tu
viņš, viņa
viņi, viņas
mēs
jūs

varētu; gribētu
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Gramatika
Lietvārdi un īpašības vārdi
Vīriešu dzimte

kas?
kā?
kam?
ko?
kur?

kas?
kā?
kam?
ko?
kur?

-s, -š
jauns parks

-is
teātris

jaun-s park-s
jaun-a park-a
jaun-am park-am
jaun-u park-u
jaun-ā park-ā

Sieviešu dzimte
Vienskaitlis
-us
-a
tirgus

jauna māja

-e
avīze

teātr-is
teātr-a
teātr-im
teātr-i
teātr-ī

tirg-us
tirg-us
tirg-um
tirg-u
tirg-ū

jaun-a māj-a
jaun-as māj-as
jaun-ai māj-ai
jaun-u māj-u
jaun-ā māj-ā

avīz-e
avīz-es
avīz-ei
avīz-i
avīz-ē

pil-s
pil-s
pil-ij
pil-i
pil-ī

jauni parki

teātri

Daudzskaitlis
tirgi
jaunas mājas

avīzes

pilis

jaun-i park-i
jaun-u park-u
jaun-iem park-iem
jaun-us park-us
jaun-os park-os

teātr-i
teātr-u
teātr-iem
teātr-us
teātr-os

tirg-i
tirg-u
tirg-iem
tirg-us
tirg-os

avīz-es
avīž-u
avīz-ēm
avīz-es
avīz-ēs

pil-is
piļ-u
pil-īm
pil-is
pil-īs

jauns parks, teātris un tirgus

jaun-as māj-as
jaun-u māj-u
jaun-ām māj-ām
jaun-as māj-as
jaun-ās māj-ās

-s
pils

jaunas mājas, avīzes un pilis

Darbības vārdi
Tagadne

Pavēle, uzaicinājums

iet; nākt; runāt; rakstīt
es
tu
viņš, viņa,
viņi, viņas
mēs
jūs
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eju; nāku; runāju; rakstu
ej; nāc; runā; raksti

Ej! Nāc! Runā! Raksti!

iet; nāk; runā; raksta
ejam; nākam; runājam; rakstām
ejat; nākat; runājat; rakstāt

Nenoteiksme (-t)

Varbūtība, iespējamība (-tu)

gribēt
varēt
būt
iet
braukt
darīt

es
tu
viņš, viņa,
viņi, viņas
mēs
jūs

gribētu
varētu
būtu
ietu
brauktu
darītu

Ejam! Nākam!
Runājam! Rakstām!

Ejiet!
Nāciet!
Runājiet!
Rakstiet!

Vingrinājumi

1.

Lasi teikumus! Read the sentences, pay attention to [c] and [k].
1. Aina ar brālīti meklē cālīti. Viņi nemeklē kālīti.
2. Centra kafejnīcā var dabūt cepumus.
3. Ciemiņi cep dzimšanas dienas kūku. Viņi necep cūku.
4. Citronu kūkā ir cukurs.
5. Tavā kabatā ir caurums.
6. Dace iet ciemos pie Tinces.

2.

Lasi Jāņa Baltvilka dzejoli “Burvju durtiņas”! Kas ir šīs trīsdesmit
trīs durtiņas? Read the poem by Jānis Baltvilks. What do the 33 doors in the poem
symbolize?
Buri-buri – burtiņi.
Jā, jā, jā!
Tās ir burvju durtiņas,
Pa kurām var ieiet
Grāmatā.
Ja tu proti slēgt
visas trīsdesmit trīs,
tad nāc
man līdz!

3.
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Ieraksti vārdus atbilstošā formā! Use the correct form of the word in the
brackets.

Annai

(Anna) šodien ir dzimšanas diena. Anna dzīvo Kalnciema _____________ (iela).

Tas nav tālu no _____________ (pilsēta) centra. Tur var aizbraukt ar _______________
(velosipēds) vai iet kājām. Tā ir pavisam parasta ________________ (koks) māja, tādu Rīgā
ir daudz. Annas ______________ (vecāki) te ir dzīvoklis.
____________ (Anna) istaba ir ērta un mājīga. Viņa aicina ____________(draugi) iekšā.
Jēkabs un Miķelis dāvina _____________ (puķes), Ilze dāvina _____________ (kūka), bet
Līga uzdāvina _______________ (Anna) grupas “The Sound Poets” jauno disku.
Ilze palīdz ______________ (Anna) uzklāt galdu. Uz ____________ (galds) ir dzimšanas
dienas kūka ar astoņpadsmit svecītēm.
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4.

Kam šajā datumā ir dzimšanas diena? Whose birthday is it on this date?
22. jūnijā

13. augustā

1. decembrī

9. janvārī

12. martā

19. maijā

28. septembrī

Andrim
2. februārī

5.

Ko viņi grib dāvināt? What do they want to give as a gift? Use the correct
form of the word in the brackets.
1. Annas draugi grib viņai dāvināt

garšīgu šokolādi

(garšīga šokolāde).

2. Mēs gribam Tomam dzimšanas dienā dāvināt _______________ (jauna dziesma).
3. Skolēni grib skolotājai pirmajā skolas dienā dāvināt _____________ (interesanta
grāmata).
4. Jēkabs dāvina draudzenei ___________________ (sarkana roze).
5. Kārlis dāvina mammai _____________________ (smaržīgas puķes).
6. Aleksandrs grib dāvināt māsai grupas “Prāta vētra” ______________ (disks).
7. Es gribu tev dzimšanas dienā uzdāvināt ____________________ (maza dāvaniņa).

6.

Kuri no šiem apsveikumiem būtu piemēroti Annai dzimšanas
 ienā? Papildini dzimšanas dienas apsveikuma kartīti! Which of these cards would
d
you give Anna for her birthday? Write Anna a personal birthday greeting.

			
Laimīgu Jauno gadu!

Daudz laimes dzimšanas dienā!
Priecīgus Jāņus!

Apsveicu Tevi dzimšanas dienā!

Mīļi sveicu vārdadienā!

Tavi draugi Jēkabs un
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7.

Uzaicini draugus! Invite your friends to participate in some activities.
Ejam ciemos!

1. Annai šodien dzimšanas diena.

iet ciemos  

2. Ārā ir silts un saulains laiks.
3. Šodien ir jauka vasaras diena.
4. Līst lietus, ir slikts laiks.

iet spēlēt volejbolu_________________________
braukt uz Jūrmalu__________________________ 		
spēlēt “Monopolu”_________________________

5. Es arī gribu dziedāt.

dziedāt kopā______________________________ 		

8.

Ieraksti pareizo darbības vārda formu! Met kauliņu un veido savus teikumus!
Write in the appropriate verb form. Toss the dice and create your sentences in the
present or past tense.
gribēt, varēt, svinēt, dāvināt, aicināt

Kad tu ________ dzimšanas dienu?

Šodien dzimšanas dienu svin   Anna,
bet vakar ______________ Pēteris.
		

Mēs gribam skolotājai _________
sarkanas rozes.

– es

– tu

– mēs

9.

– jūs

– viņš/viņa
– viņi/viņas

Strādājiet pāros! Veidojiet pavēles!
Work in pairs to form the proper commands.
1. Man šovakar nav ko darīt.
nākt ciemos
2. Es gribu būt vesels.
braukt ar velosipēdu
3. Ārā līst lietus.
nākt iekšā
4. Annai šodien dzimšanas diena. uzdāvināt puķes
5. Istabā ir ļoti karsti.
iet ārā
6. Man patīk lasīt.
lasīt grāmatas
7. Man garšo augļi.
ēst ābolus

ārā

iekšā

Nāc ciemos!

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

		
Izvēlies piemērotu vārdu! Choose the proper word.

10.

šodien, šovakar, šovasar, šoziem, šoreiz
Nāc ciemos!

Paldies, nē! Šovakar nav laika.

Braucam uz centru ar velosipēdu!

Nē, ________ līst lietus.

Braucam slēpot!

Ko? _____________ nav sniega.

Ejam uz kino!

Nē, _____________ neiešu.

Ejam spēlēt volejbolu!

Vai tad tu neredzi, ka ________ katru dienu līst.
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Lapa vecākiem

For parents
sveces

dāvana

kūka

dzimšanas diena

puķes

Runājiet ar saviem bērniem par viņu vai viņu ģimenes locekļu un draugu dzimšanas
dienas svinībām! Iemācieties dziesmu “Daudz baltu dieniņu” (sk. 113. lpp.) un dziediet
kopā!
Kur tu gribētu svinēt dzimšanas dienu?
Vai tu gribētu aicināt ciemos draugus?
Kādu dāvanu tu gribētu?
Ko mēs varētu darīt tavā dzimšanas dienā?
Ko mēs varētu dāvināt tētim
dzimšanas dienā?

Vai tu zini, kad vecmāmiņai ir
dzimšanas diena?

Lietvārdi un īpašības vārdi
Vīriešu dzimte

Sieviešu dzimte
Vienskaitlis

kas?
kā?
kam?
ko?
kur?

jaun-s park-s (teātr-is, tirg-us)
jaun-a park-a (teātr-a, tirg-us)
jaun-am park-am (teātr-im, tirg-um)
jaun-u park-u (teātr-i, tirg-u)
jaun-ā park-ā (teātr-ī, tirg-ū)

jaun-a māj-a (avīz-e, pil-s)
jaun-as māj-as (avīz-es, pil-s)
jaun-ai māj-ai (avīz-ei, pil-ij)
jaun-u māj-u (avīz-i, pil-i)
jaun-ā māj-ā (avīz-ē, pil-ī)

Daudzskaitlis

kas?
kā?
kam?
ko?
kur?
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jaun-i park-i (teātr-i, tirg-i)
jaun-u park-u (teātr-u, tirg-u)
jaun-iem park-iem (teātr-iem, tirg-iem)
jaun-us park-us (teātr-us, tirg-us)
jaun-os park-os (teātr-os, tirg-os)

jaun-as māj-as (avīz-es, pil-is)
jaun-u māj-u (avīž-u, piļ-u)
jaun-ām māj-ām (avīz-ēm, pil-īm)
jaun-as māj-as (avīz-es, pil-is)
jaun-ās māj-ās (avīz-ēs, pil-īs)

Es jau protu

1. Jautā un atbildi! Ask and answer.
1. Kad ir tava dzimšanas diena?
2. Cik tev ir gadu?
3. Kur tu parasti svini savu dzimšanas dienu?
4. Vai tu aicini ciemos draugus?
5. Ko varētu darīt dzimšanas dienas ballītē?
6. Kas garšo taviem draugiem?
7. Ko draugi tev dāvina?
8. Ko varētu dāvināt dzimšanas dienā
mammai (māsai, draugam, …)?
1. Mana dzimšanas diena ir _______________________
2. Man ir ______________________________________
3. Es svinu savu dzimšanas dienu ___________________
4. Jā, es _______________________________________
Nē, es ______________________________________
5. Ja līst lietus, tad var ___________________________
bet, ja ir labs laiks, tad var ______________________
6. Maniem draugiem garšo ________________________
7. Viņi man dāvina _____________________________ .
8. … dzimšanas dienā varētu dāvināt ____________ .

.
.
.
.
.
,
.
.

2. Iemācies dziesmu “Daudz baltu dieniņu”! Learn the words and let’s sing together.
Daudz baltu dieniņu, Laimiņa, dod(i),
Diženi, raženi dzīvojot(i)!
Daudz baltu dieniņu, Laimiņa, dod(i),
Diženi, raženi strādājot(i)!
Daudz baltu dieniņu, Laimiņa, dod(i),
Diženi, raženi mīlējot(i)!
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Klausāmie teksti
1. nodaļa. Kas tas ir?
1. uzdevums. 11. lpp.
LATVIJA
GRĀMATA
MĀJA
MĀTE
BRĀLIS
MĀSA
GALDS

LIDMAŠĪNA
DIVI KAĶI
LABRĪT
TRĪS ZIVIS
KAFIJA
BIKSES
AVĪZE

2. uzdevums. 11. lpp.
Lietus krīt un krīt, un krīt.
Lietus krīt un krīt bez mitas.
Lietus krīt un krīt bez mitas.
Lietus krīt un nesa-sitas.
Piks! Peks! Puks! Poks! Paks!
(Jānis Baltvilks)

5. uzdevums. 12. lpp.
Marta Ķirse
Jānis Kalniņš
Ieva Ābola

Jēkabs Zariņš
Miķelis Rēdlihs
Lauris Reiniks

Aija Zariņa
Inese Bērziņa
Artūrs Irbe

10. uzdevums. 14. lpp.
Tautasdziesmu “Aijā, žūžū, lāča bērni” var noklausīties:
https://www.youtube.com/watch?v=HGNeIVyOsig

2. nodaļa. Kas tev patīk?
1. uzdevums. 23. lpp.
rāpo rāpo rāpo rāpo
rāpo rāpo tārpiņš mazs
rāpo rāpo rāpo rāpo
kuram garšo grāmatas
(Inese Zandere)
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Lelde Celmiņa
Imants Ziedonis
Daina Vanaga

2. uzdevums. 23. lpp.
Ditai patīk bites,
Mārai patīk spares,
Tenim patīk dzeņi.
Lienei patīk diena,
Paulai patīk saule,
Ilzei patīk milzis.
Līgai patīk Rīga,
Tomam patīk Roma,
Dainai patīk Rainis.
…………………………….

Ancei patīk danco,t
Uldim patīk muldēt,
Jānim patīk mānīt.
……………………….
Un tas ir gluži
tā kā man,
kam patīk viss,
kas labi skan.
(Jānis Baltvilks)

7. uzdevums. 25. lpp.
Dziesmu “Dzeltenās kurpes” var noklausīties:
https://www.youtube.com/watch?v=bu6TwZR8cYc

10. uzdevums. 26. Lpp.
Dziesmu “Tumša, tumša tā eglīte” var noklausīties:
https://www.youtube.com/watch?v=3HDhf7n6nXs

3. nodaļa. Kur tu dzīvo?
1. Uzdevums 33. lpp.
1. Jēkaba vecmāmiņa Katrīna Lūse dzīvo Pitsburgā. Viņa runā latviski un angliski.
2. Jēkaba tētis ir arhitekts, viņš strādā arhitektu birojā “Sils”.
3. Miķelis Lūsis ir Jēkaba jaunākais brālis. Miķelis studē Viskonsīnas Universitātē.
Deivids Martins arī studē universitātē.
4. Jēkabs bieži zvana draudzenei Ievai vai raksta viņai īsziņas.
5. Ko tu dari? Es strādāju.
6. Mēs dzīvojam Čikāgā. Kur jūs dzīvojat?
7. Vai tu runā latviski? Jā, es runāju.
8. Es katru dienu lasu īsziņas, ko sūta mana mamma.
9. Brāļi Martini dažreiz raksta man e-pasta vēstules vai zvana.
10. Mums ļoti patīk dejot.
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2. uzdevums. 35. lpp.
Kamene ķimeni pamana
Kamene ķimeni sumina.
Ķimene kameni pamana.
Ķimene kameni sumina.
Tu, mana kamene! Tu, mana ķimene!
Tu, mana zemene! Tu, mana ģimene!
(Jānis Baltvilks)
					
3. uzdevums. 35. lpp.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

ģitāra garāžā
tīģeris džungļos
ģimene pidžamā
ķieģelis dadžos
Džona ģīmetne
oriģinālais kliņģeris
odžu mudžeklis
ķīvīte kadiķos
kaķis ķēpā ģimenes ģērboni
Džeina ar zāģi zāģē ērģeles
ģenerālis ģērbtuvē noķēra garnadžus
raķete atģidās ķirbjos un gurķos

12. uzdevums. 39. lpp.
Dziesmu “Kur ir mana lidmašīna” var noklausīties:
https://www.youtube.com/watch?v=8qvcsjqA6to

4. nodaļa. Rīts gudrāks par vakaru.
1 Uzdevums. 47. lpp.
Pirmdien 29. (divdesmit devītajā) augustā es iešu uz koncertu. Koncerts būs septiņos vakarā.
Otrdien 30. (trīsdesmitajā) augustā ir mammas dzimšanas diena.
Ceturtdien 1. (pirmajā) septembrī mēs ar Annu iesim uz muzeju.
Sestdien 3. (trešajā) septembrī deviņos no rīta man ir spāņu valodas kursi.
Svētdiena ir mana brīvdiena.

1. uzdevums. 49. lpp.
Melleņdienas melleņrītā,
pirms vēl saule mellenēs,
melleņmežu melleņvietās
melleņot steidz melleņeži.
(Jānis Baltvilks)
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2. uzdevums. 49. lpp.
Es lasu, tu lasi,
Viņš, viņa lasa,
Mēs lasām, jūs lasāt,
Viņi, viņas lasa –
Gaileņu laiks.
(Ilmārs Tirmanis)

6. uzdevums. 51. lpp.
1. Maija svin vārdadienu 10. (desmitajā) maijā, bet 29. (divdesmit devītajā) jūnijā ir Pēteri.
2. 1. (pirmais) septembris Latvijā ir 1. (pirmā) skolas diena.
3. Šodien ir 13. (trīspadsmitais) augusts, vakar bija 12. (divpadsmitais) augusts, bet rīt
būs 14. (četrpadsmitais) augusts.
4. 11. (vienpadsmitais) novembris ir Lāčplēša diena. Vai tu zini, kas ir Lāčplēsis?

9. uzdevums. 52. lpp.
Rīt būs svētdiena. Beidzot visa Jēkaba ģimene būs mājās.
Jēkabs gulēs līdz 10:00, jo ir taču svētdiena!
Vēlāk viņš ies uz zviedru valodas kursiem. Kursi sākas 12:00. Jā, zviedru valodu mācīties viņš var tikai svētdienās, jo darbdienas ir aizņemtas.
Jēkaba tētis šodien būs mājās. 17:00 (piecos pēcpusdienā) būs futbola spēle, ko rādīs
pa televizoru. Spēlēs tēta mīļākā komanda.
Mamma grib, lai šovakar Jēkabs ir mājās, jo šodien ir mammas dzimšanas diena. Jēkaba vecmāmiņa un vectēvs arī būs. Visi ēdīs vakariņas kopā, un tas būs 19:00 (septiņos
vakarā). Vai nebūtu jauki, ja būtu vismaz divas svētdienas nedēļā?!

1. uzdevums. 54. lpp.
Nāk rudentiņis,
būs barga ziema,
Grib mūsu bāleliņš
līgavu ņemti.
Ne tev ir mājas,
Ne tev ir lauki.
Kur liksi meiteni,
Pliku paņēmis?
Taisīšu laivu
No oša koka,
Braukšu pie meitenes
Ik vakariņu.
(Mārtiņa dziesmu izlase, 2000)
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5. nodaļa. Līst kā pa Jāņiem.
1. uzdevums. 61. lpp.
Jāņu māte sieru sēja
Deviņiem stūrīšiem;
Šim stūrītis, tam stūrītis,
Man pašai viducītis.
Jauni puiši, jaunas meitas,
Jāņu nakti neguļat,
Kas gulēja Jāņu nakti,
Visu gadu snauduļoja.
Īsa, īsa Jāņu nakts
Par visām naksniņām:
Te satumsa, te uzausa,
Te saulīte gabalā.

6. nodaļa. Kas to Rīgu dimdināja.
1. uzdevums. 74. lpp.
Dresēts trusis
rāda traku triku:
dresēts trusis
iemācījies
visu gramatiku!
(Jānis Baltvilks)

7. uzdevums. 76. lpp.
1. Rīga ir dibināta 1201. (tūkstoš divsimt pirmajā) gadā.
2. Latviešu dzejnieks Rainis ir dzimis 1865. (tūkstoš astoņsimt sešdesmit piektajā)
gadā.
3. 1918. (tūkstoš deviņsimt astoņpadsmitais) un 1991. (tūkstoš deviņsimt deviņdesmit pirmais) gads bija svarīgs laiks Latvijas vēsturē.
4. Annas vecmāmiņa ir dzimusi 1939. (tūkstoš deviņsimt trīsdesmit devītajā) gadā.
5. 2004. (divtūkstoš ceturtajā) gadā mēs sākām iet skolā.
6. Tagad ir 2017. (divtūkstoš septiņpadsmitais) gads.
7. Mans tētis ir dzimis 1987. (tūkstoš deviņsimt astoņdesmit septītajā) gadā.
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7. nodaļa. Sveiks un vesels.
1. Udevums 83. lpp.
1. Manu draudzeni sauc Agnese. Viņai ir gari, tumši mati, zilas acis un jauks, mazs deguntiņš. Šodien viņai mugurā ir īsi, sarkani svārki un mazs topiņš baltā krāsā, jo ārā
ir tik karsti.
2. Edgaram ir īsi, tumši mati un brūnas acis. Viņš ir sportists. Šodien Edgars iet uz basketbola spēli, viņam kājās ir sporta kurpes, mugurā – t-krekls un gaiši pelēkas sporta
bikses.
3. Ieva šodien iet uz koncertu. Viņai mugurā gaiši zaļa kleita ar puķītēm, bet kājās –
baltas kurpes. Forši! Ieva izskatās eleganti. Viņai ir gari, gaiši mati.
4. Mūsu skolotājs ir īss, arī mati viņam   īsi. Viņam vienmēr mugurā īsas un tumšas
bikses. Mūsu skolotaju sauc Jānis.
5. Manam draugam Tomam gan ziemā, gan vasarā ir mugurā t-krekls. Vai es teicu, ka
Toms dzīvo Kalifornijā?
6. Spilgti dzeltenas bikses? Jā, tas tik ir kaut kas! Jēkabam bieži ir mugurā spilgti dzeltenas bikses. Hm... izskatās patiešām labi.

1. uzdevums. 85. lpp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Viena pīle iet uz pili.
Divas pīles iet uz pirti.
Pilī dzīvo Zīle.
Pirtī dzīvo Mīle.
Pils ir liela.
Pirts ir tīra.

9. uzdevums. 88. lpp.
Dziesmu “Tu kā, es kā” var noklausīties:
https://www.youtube.com/watch?v=CEoppspYwlQ

8. nodaļa. Mājās.
2. uzdevums. 97. lpp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aivara istabā uz grīdas ir paklājs.
Kaķis Miks ir slinks, viņš visu dienu guļ zem Aivara gultas.
Rakstāmgalds atrodas pie loga.
Uz rakstāmgalda ir dators, grāmatas un lampa.
Istabā nav krēsla.
Pie sienas ir Aivara fotogrāfijas.
Aivaram patīk lasīt, tāpēc grāmatplauktā ir daudz grāmatu.
Aivars spēlē ģitāru. Ģitāra ir uz skapja.
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9. nodaļa. Ejam ciemos!
2. uzdevums. 109. lpp.
Buri-buri – burtiņi.
Jā, jā, jā!
Tās ir burvju durtiņas,
Pa kurām var ieiet
Grāmatā.
Ja tu proti slēgt
visas trīsdesmit trīs,
tad nāc
man līdz! (Jānis Baltvilks)
		
4. uzdevums. 110. lpp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Divdesmit otrajā jūnijā manam draugam Andrim ir dzimšanas diena.
Trīspadsmitajā augustā Ivaram ir dzimšanas diena.
Pirmajā decembrī Pēterim ir dzimšanas diena.
Devītajā janvārī dzimšanas diena ir manai draudzenei Sandrai.
Olgai dzimšanas diena ir otrajā februārī.
Olgas māsai Beatrisei dzimšanas diena ir divpadsmitajā martā.
Mūsu klasesbiedram Nikolajam dzimšanas diena ir deviņpadsmitajā maijā.
Valdim dzimšanas diena ir divdesmit astotajā septembrī. Kad tev ir dzimšanas diena?

Latviešu – angļu vārdnīca
Vārdnīcā lietotie saīsinājumi, skaidrojumi:
f. – sieviešu dzimte
Profesiju un tautību nosaukumiem norādīta arī lietvārda sieviešu dzimtes forma:
arhitekts
austrālietis

architect :
Australian :

arhitekte f.
austrāliete f.

Sieviešu dzimtes lietvārdiem, kuru vienskaitļa nominatīva galotne ir -s, šis saīsinājums
dots iekavās aiz attiecīgā vārda:
acs (f.)
Īpašības vārdiem un vietniekvārdiem iekavās dota sieviešu dzimtes forma:
balts (balta f.)
white
cits (cita f.) another, other
f. pl. – sieviešu dzimte, daudzskaitlis
Sieviešu dzimtes lietvārdi, kurus lieto tikai daudzskaitlī:
brokastis (f. pl.)

breakfast

m. pl. – vīriešu dzimte, daudzskaitlis
Vīriešu dzimtes lietvārdi, kurus lieto tikai daudzskaitlī:
Ziemassvētki (m. pl.) Christmas
Darbības vārdiem iekavās norādītas 3. personas tagadnes un 3. personas pagātnes formas,
dažkārt slīparkstā doti piemēri, kā tos lietot, vai arī norādītas divdabju formas:
dzirdēt (dzird, dzirdēja)
to hear
		
Vai tu dzirdi, ko es tev saku?
atvērt (atver; atvēra)
to open :
atvērts
		
Atveriet grāmatu! Muzejs ir atvērts.
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A

abi (abas f. pl.)
both
acs (f.)
eye
agrāk
earlier, before
aicināt (aicina; aicināja)
to invite
aiz
behind
(aiz)braukt (aizbrauc; aizbrauca)
to go to, to leave, to drive away
Viņš aizbrauca ar mašīnu uz pilsētas centru.
aizmirst (aizmirst; aizmirsa)
to forget
Es aizmirsu, kā tas ir latviski.
aizvakar
the day before yesterday
akmens
stone
aktieris
actor :
aktrise f.
ak tā!
oh, yes!
alus
beer
Amerika
America
amerikānis
American :
amerikāniete f.
ananass
pineapple
Anglija
England
anglis
Englishman : angliete f., angļu valoda, runāt angliski
ap cikiem?
around what time
apelsīns
orange
aprīlis
April
(ap)sveikt (apsveic; apsveica)
to congratulate
Apsveicu tevi dzimšanas dienā!
(ap)sēsties (apsēžas; apsēdās)
to take a seat
Apsēdies, lūdzu!
ar
with
arhitekts
architect :
arhitekte f.
ar labunakti!
good night!
arī
also, too
atkal
again
atpūtas krēsls
arm chair
atrasties (atrodas; atradās)
to be (located)
Rīgas pils atrodas Pils laukumā.
atvērt (atver; atvēra)
to open :
atvērts
Atveriet grāmatu! Muzejs ir atvērts.
augsts (augsta f.)
high, tall
augļis
fruit
augusts
August
auksts (auksta f.)
cold
auss (f.)
ear
Austrālija
Australia
austrālietis
Australian :
austrāliete f.
autobuss
bus
automašīna
car, automobile
avene
raspberry
avīze
newspaper
ābolmaize
apple pie
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ābols
ārsts
ārstēt (ārstē; ārstēja)
ārā
ātri
ātrs (ātra f.)

apple
doctor :
ārste f.
to treat
out, outside
fast, quickly, soon
fast, quick

B

bagāts (bagāta f.)
rich, wealthy
balkons
balcony
ballīte
party
balts (balta f.)
white
banāns
banana
Barselona
Barcelona
basketbols
basketball
baudīt (bauda; baudīja)
to enjoy
baznīca
church
beigties (beidzas; beidzās)
to end
Koncerts beidzas desmitos vakarā.
Berlīne
Berlin
bet
but
bez
without
bērnistaba
nursery
bērns
child
bērzs
birch
bērzu sula
birch juice
bibliotēka
library
biedrs
mate, member, colleague : biedre f.
biete
beet
biezpiens
cottage cheese
biezzupa
chowder
bieži
often
bikses (f. pl.)
trousers, pants
birojs
office, bureau
bite
bee
bīskaps Alberts
Bishop Albert
blūze
blouse
Botāniskais dārzs
Botanical garden
braukt (brauc; brauca)
to drive, to ride
Mēs braucam ciemos pie Annas. Viņš brauc uzmanīgi.
brālēns
male cousin
Nikolajs ir mans brālēns.
brālis
brother
briedis
deer
brilles (f. pl.)
eyeglasses
brīvdiena
day off
brīvdienas (f. pl.)
holidays
brīvība
freedom
Brīvības piemineklis
the Freedom Monument
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brīvs (brīva f.)
free, vacant
brokastis (f. pl.)
breakfast
brokastu pārslas
breakfast cereals
brūns (brūna f.)
brown
bulvāris
boulevard
bumba
ball
bumbieris
pear
burkāns
carrot
burts
letter
burvis
magician
būt (ir; bija)
to be
Es esmu gudrs. Viņš ir mans draugs.

C

caurums
hole
celt (ceļ; cēla)
to build, to lift
Rīgas pili sāka celt 1330. gadā.
ceļot (ceļo; ceļoja)
to travel
ceļš
road, way
centrs
centre
cept (cep; cepa)
to fry, to bake :
cepts fried, roasted
Mamma šodien cep ābolmaizi. Man garšo cepti kartupeļi.
cepums
cookie
cepure
cap, hat
ceturtdiena
Thursday
ciemiņš
guest
ciemos
visiting at somebody’s
Mēs ejam ciemos pie drauga.
ciets (cieta f.)
hard
cik?
how many? how much?
cik labi!
how good!
cikos?
at what time?
cilvēks
man, person
cimds
glove, mitten
citrons
lemon
cits (cita f.)
another, other
cukurs
sugar
cūka
pig
cālis
chicken
čau!
hi!
Čikāga
Chicago
čipsi
chips, crisps

D

dancot (danco, dancoja)
darba krēsls
darba vieta
darbdiena
darbistaba
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to dance
office chair
work place
work day
office, work room

darīt (dara, darīja)
to do
Ko tu dari? Ko tu vakar darīji?
datoriķis
IT specialist :
datoriķe f.
dators
computer
datums
date
daudz
a lot
Daugava
the river Daugava
daļa
part
dažādi (dažādas f.)
different, various
daži
a few, some
dažreiz
sometimes
Dānija
Denmark
dānis
Dane :
dāniete f.
dārgs (dārga f.)
expensive, dear
dārzs
garden
dāvana
gift
dāvināt (dāvina, dāvināja)
to give as a gift
Es dāvinu draudzenei dzimšanas dienā sarkanas rozes.
decembris
December
deguns
nose
dejot  (dejo, dejoja)
to dance
dejotājs
dancer :
dejotāja f.
deju vakars
dance night
desiņa
sausage
dibināt (dibina, dibināja)
found, start, establish
diena
day
diezgan
quite :
diezgan daudz, diezgan labi
disks
CD
divritenis
bicycle
dizaineris
designer :
dizainere f.
dīvāns
sofa
Doma baznīca
Doma church
Doma laukums
Doma square
domāt (domā, domāja)
to think
Jēkabs domā, ka mitenēm patīk puķes. Ko tu domā?
domāšana
thinking
draugs
friend :
draudzene f.
drīkstēt (drīkst, drīkstēja)
to be allowed
Vai es drīkstu ienākt?
durvis (f. pl.)
door
duša
shower
dzejnieks
poet :
dzejniece f.
dzeltens (dzeltena f.)
yellow
dzert (dzer, dzēra)
to drink
Tūristi dzer aukstu alu.
dzēriens
drink
dzērvene
cranberry
dziedāt (dzied, dziedāja)
to sing
dziesma
song
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dzimt (dzimst, dzima)
to be born :
viņš ir dzimis, viņa ir dzimusi
dzimšanas diena
birthday
dzirdēt (dzird, dzirdēja)
to hear
Vai tu dzirdi, ko es tev saku?
dzīve
life
dzīvojamā istaba
living room
dzīvoklis
apartment, flat
dzīvot (dzīvo, dzīvoja)
to live
Agrāk es dzīvoju Rīgā, bet tagad es dzīvoju Toronto.
džemperis
sweater

E

Eiropa
Europe
es
I
ezers
lake
ezis
hedgehog
e-pasts
e-mail
ēdienkarte
menu
ēdiens
food, dish
ērģeles (f. pl.)
organ
ēka
building
ērti
comfortable
ērts (ērta f.)
comfortable
ēst (ēd, ēda)
to eat
Parasti es ēdu brokastis mājās.

F

fabrika
februāris
filma
Filadelfija
firma
foršs* (forša f.)
fotogrāfs
Francija
francūzis
frikadele
frizieris
futbols

G

gabaliņš
gads
gaidīt (gaida, gaidīja)
Mēs gaidām pavasari.
gailis
gaišs (gaiša f.)
galda spēle
galds
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factory
February
film, movie
Philadelphia
business company
cool, nice
photographer :
France
Frenchman :
meat ball :
hairdresser :
soccer

fotogrāfe f.
francūziete f.
frikadeļu zupa
friziere f.

little piece, short distance
year
to wait
rooster
light
board game
table

gals
galva
galvaspilsēta
galvenais
gaļa
gan
gan … gan
garš (gara f.)
garša
garšot (garšo, garšoja)
Man garšo auksts piens.
garšīgs
gatavot (gatavo, gatavoja)
gatavs (gatava f.)
gaume
glāze
glezna
gleznotājs
grāmata
grāmatplaukts
gribēt (grib, gribēja)
Vai tu zini, ko tu gribi?
grīda
grupa
grūts (grūta f.)
gudrs (gudra f.)
gulēt (guļ, gulēja)
Svētdienās viņš ilgi guļ.
guļamistaba
gulta
gurķis
ģimene
ģimnāzija
ģitāra

H

Helsinki

I

ideja
iekārtot (iekārto, iekārtoja)
Anna iekārto istabu.
iekšā
iela
ielūgt (ielūdz, ielūdza)
iepazīsties (iepazīstas, iepazinās)
iesist (naglu)
iet (iet, gāja)
Māris iet uz mājām.

end
head
capital city
main
meat
really, indeed
both … and
long, tall
taste, flavor
to like food, to taste
tasty
to make, to prepare
ready
taste :
Anitai ir laba gaume.
drinking glass
painting
painter, artist :
gleznotāja f.
book
book shelf
to want
floor
group
difficult, hard
clever, smart
to sleep, to lie
bedroom
bed
cucumber
family
gymnasium
guitar

Helsinki

idea
to arrange
inside
street
to invite
to get acquainted
to hit (a nail)
to go, to walk :
iet kājām
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ievārījums
Igaunija
igaunis
ilgi
interesants (interesanta f.)
internets
inženieris
istaba
izmantot (izmanto, izmantoja)
izrunāt (izrunā, izrunāja)
Kā šo vārdu pareizi izrunā?
izskatīties (izskatās, izskatījās)

jam, preserves :
Estonia
Estonian :
a long time
interesting
internet
engineer :
room
to make use of
pronounce

zemeņu ievārījums
igauniete f.

inženiere f.

to look like
Tu šodien labi izskaties.
izvēlīgs (izvēlīga f.)
picky
īpašs (īpaša f.)
special
īrēt (īrē, īrēja)
to rent
Mēs īrējam dzīvokli pilsētas centrā.
īss (īsa f.)
short
īsts (īsta f.)
real, true, authentic
īsziņa
text message

J

jaka
janvāris
jau
jauki
jauks (jauka f.)
jauns (jauna f.)
jaunākais (jaunākā f.)
jautājums
jautāt (jautā, jautāja)
jā
Jāņi (m. pl.)
jāņubērni
Jāņusiers
jāņuzāles
jo
jocīgs (jocīga f.)
jogurts
jumts
jurists
justies (jūtas, jutās)
Es šodien jūtos labi.
Jūlijs
Jūnijs
jūra
jūs
jūsu
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cardigan
January
already
nice
nice
new, young
youngest :
jaunākais brālis, jaunākā māsa
question
to ask
yes
John’s day – Summer solstice celebration
John’s day participants
a special John’s day cheese
flowers that bloom on John’s day
because
funny
yogurt
roof
lawyer :
juriste f.
to feel
July
June
sea
you
your(s)

K

ka
kabata
kabinets
kad
kafejnīca
kafija
kaite
kakls
kaķis
kalendārs
kalns
kam?
Kanāda
kanādietis
karbonāde
karsts (karsta f.)
kartupelis
kārumi
kas?
kaste
katru dienu
kā?
kā?
kāds
kāds?
kāja
kājas pirksts
kālis
kāpēc?
kāpnes
kāposts
kārtot (kārto, kārtoja)
kārtīgs (kārtīga f.)
kino
kivi
klase
klausīties (klausās, klausījās)
Viņš neklausās, ko es saku.
kleita
kliņģeris
klubs
ko?
koka māja
koks
koncerts
koncertēt (koncertē, koncertēja)
konfekte

that
pocket
study room, office
when
café
coffee
illness
neck, throat
cat
calendar
hill, mountain
to who, for who : kam patīk puķes?
Canada
Canadian :
kanādiete f.
pork chop
hot
potato
small, desired snacks
who, what :
kas viņš ir? kas tas ir?
box
every day
whose :
kā grāmata tā ir?
how :
kā viņi brauc?
somebody, anybody
what kind of :
kāds viņš ir?
leg, foot
toe
rutabaga
why :
kāpēc tev negaršo piens?
stairs
cabbage :
skābi kāposti
to arrange, to organize
decent, organized
cinema
kiwi
classroom, grade
to listen
dress
pretzel
club, organization
whom, what :
ko tu gribi?
wooden house
tree, wood
concert
to give concert
candy
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kopā
koridors
koris
krasts
krekls
Krievija
krievs
krustvārdu spēle
krāsa
krāsains (krāsaina f.)
krāsns (f.)
krāsot
krēsls
krūze
kukurūza
kumelīte
kur?
kurpe
kursi
kurš (kura f.)
kuģis
kļūt (kļūst, kļuva)
Dienas kļūst garākas.
kūka
kūpināts (kūpināta f.)
ķermenis
ķimene
ķirbis
ķirsis

L

labdien!
labi
labprāt
labrīt!
labs (laba f.) good :
labvakar!
lai
laikam
laiks
Laima
Laimas pulkstenis
laime
laimīgs (laimīga f.)
laiva
lampa
lasis
lasīt (lasa, lasīja)
Latvija
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together
corridor
choir :
kormūzika
coast, riverbank, shore
shirt
Russia
Russian :
krieviete f.
crossword game
colour, paint
colourful
stove, furnace
to paint, to colour
chair
mug, pitcher
corn
chamomile :
kumelīšu tēja
where :
kur tu dzīvo?
shoe
corses :
zviedru valodas kursi
which, who :
kurš grib runāt?
ship
to become
cake :
smoked :
body
caraway seed :
pumpkin
cherry

siera kūka
kūpināts lasis
siers ar ķimenēm

good afternoon!
well
gladly
good morning!
visu labu!
good evening!
let, in order to
probably, perhaps
time, weather :
kāds šodien ārā laiks? man nav laika
goddess of good fortune
Laima’s clock – Riga landmark
happiness, luck
happy, fortunate
boat
lamp
salmon
to read, to pick up
Latvia

latvietis
lauki
lauks
laukums
lācis
Lāčplēsis
Lāčplēša diena
ledus
ledusskapis
lelle
lēni
lidmašīna
lidot (lido, lidoja)
Lieldienas
lieliski
liels (liela f.)
liepa
lieta
lietains (lietaina f.)
lietot (lieto, lietoja)
lietus
Lietuva
lietuvietis
limonāde
līdz
līdz cikiem?
līdz rītam!
līdzīgs (līdzīga f.)
līt (līst, lija)
logs
Londona
lūdzu!
lūgt (lūdz, lūdza)
ļoti

M

Madisona
maijs
maize
maksāt (maksā, maksāja)
mamma
man
mans
marts
masieris
matemātika
mats
mazgāt (mazgā, mazgāja)
mazgāties (mazgājas, mazgājās)

Latvian :
latviete f. latviešu valoda, runāt latviski
country-side
field
square
bear
Bearslayer
memorial day for soldiers (November 11)
ice
refrigerator
puppet
slowly
airplane
to fly
Easter
excellent
big
linden
thing
rainy
to use
rain
Lithuania
Lithuanian :
lietuviete f.
lemonade
to, until
until what time
see you tomorrow
similar, alike
to rain
window
London
please! here you are! you are welcome!
to ask
very, highly

Madison
May
bread
to pay
mom
for me, to me :
my
March
masseur :
mathematics
hair :
to wash
to wash oneself

man patīk

masiere f.
gaiši mati
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mazliet
mazs (maza f.)
mašīna
mācīties (mācās, mācījās)
Es mācos latviešu valodu.
māja
mājas
mājdzīvnieks
mājsaimniece
mājīgs (mājīga f.)
Mākslas akadēmija
mākslas zinātnieks
māsa
māsīca
māte
mediķis
medus
meitene
meklēt (meklē, meklēja)
mellene
melns (melna f.)
mežs
mēbele
mēnesis
mērce
mēs
mētelis
mēģināt (mēģina, mēģināja)
miegs
mikroautobuss
Miķeļi (m. pl.)
mīksts (mīksta f.)
mīļi
mīļākais (mīļākā f.)
mīļš (mīļa f.)
mugura
mute
muzejs
mūsdienas (f. pl.)
mūsu
mūzika
mūzikas instruments

N

nabags
nagla
nakts f.
nauda
nav
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a little
small, little
car, automobile
to learn, to study
house
home : mēs esam mājās
pet
housewife
cozy
Academy of Art
art historian
sister
female cousin
mother
medic
honey
girl
to look for, to search for
blueberry
black
forest
furniture
month
sauce, gravy, dressing
we
coat
to try
sleep
minibuss
celebration of autumn equinox
soft
dear
favorite
dear, beloved
back :
kas tev šodien mugurā?
mouth
museum
our time
our(s)
music
music instrument

poor man
nail
night :
money
is not, are not

ar labunakti!

nākt (nāk, nāca)
Nāc iekšā!
nedēļa
neglīts (neglīta f.)
nekā
nemaz
nē
no
no cikiem?
(no)pirkt (nopērk, nopirka)
Norvēģija
norvēģis
(no)skatīties (noskatās, noskatījās)
notikt (notiek, notika)
Koncerts notiek Siguldā.
novembris
nu un tad!
Ņujorka

O

oktobris
oga
ola
oranžs (oranža f.)
Oslo
otrdiena
ozols

to come
week :
nedēļas nogale
ugly
than
none, nothing, not at all
no
from :
no kurienes?
from what time?
to buy
Norway
Norwegian :
norvēģiete f.
to watch
to take place, to happen
November
so what
New York

October
berry
egg
orange
Oslo
Tuesday
oak

P

pa
along, in
paklājs
carpet, rug
paldies!
thank you!
palikt (paliek, palika)
to stay, to remain
palīdzēt (palīdz, palīdzēja)
to help
pamatēdiens
main dish
pankūka
pancake
papīrgrozs
waste basket
parasti
usually
parasts (parasta f.)
usual, ordinary
pareizi
correct
pareizs (pareiza f.)
right, correct
parīt
the day after tomorrow
Parīze
Paris
pasaule
world
pasniegt (pasniedz, pasniedza)
to pass
pasūtīt (pasūta, pasūtīja)
to order
patikt (patīk, patika)
to like
Man patīk dejot. Viņam patīk mūzika.
pavasaris
spring (season)
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pavisam
pavārs
pazīstams
Pārdaugava
pārslas
peldbikses
peldkostīms
peldēt (peld, peldēja)
pele
pelēks (pelēka f.)
pensionārs
pēc
pēcpusdiena
pēda
pērties
Pēterbaznīca
pica
pidžama
pie
piedāvāt (piedāvā, piedāvāja)
piektdiena
piens
pile
pils (f.)
pilsēta
piparmētra
pirkt (pērk, pirka)
pirmdiena
pirms
pirts (f.) sauna,
Pitsburga
pīle
pīlādzis
pīrāgs
plīts (f.)
plūme
pods
policists
populārs (populāra f.)
prast (prot, prata)
precējies
prezidents
priecīgs (priecīga f.)
princese
profesija
profesors
protams
puisis
pulkstenis
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entirely, quite :
pavisam labi
cook :
pavāre f.
well-known, familiar
area in Riga West of the river Daugava
flakes
swim-trunks
swim-suit
to swim
mouse
grey
pensioner :
pensionāre f.
after
afternoon
foot
to slap oneself with birch branches in a sauna
St. Peter’s church
pizza
pyjamas
at
to offer
Friday
milk
drop of water
castle, palace
city, town
peppermint :
piparmētru tēja
to buy
Monday
before, ago
bath-house
Pittsburgh
duck
rowan
traditional Latvian bread roll or pastry
stove
plum
pot
policeman
popular
to be able, to know how
married
president :
prezidente f.
glad
princess
profession
professor :
profesore f.
certainly, sure
boy
clock :
cik ir pulkstenis?

pusdienas (f. pl.)
pusdienot (pusdieno, pusdienoja)
puķe

R

radio
rads
rakstains (rakstaina f.)
rakstnieks
rakstāmgalds
rakstīt (raksta, rakstīja)
rādīt
reklamēt (reklamē, reklamēja)
reti
rieksts
riteņbraucējs
Rīga
Rīgas pils
rīt
rīts
roka
rokas pirksts
Roma
roze
rozā
rudens
runāt (runā, runāja)
rupjmaize

S

saldais ēdiens
salds (salda f.)
saldumi
saldējums
salāti
saraksts
sarkans (sarkana f.)
sarunāties (sarunājas, sarunājās)
satikties (satiekas, satikās)
saukt (sauc, sauca)
Kā tevi sauc?
saulains (saulaina f.) sunny
saule
saulgrieži (m. pl.)
sauss (sausa f.)
savs (sava f.)
sākt (sāk, sāka)
Viņš sāk rakstīt vēstuli.

lunch
to have lunch
flower

radio
relative
patterned
writer :
rakstniece f.
writing desk
to write
(rāda, rādīja)
to show
to adwertise
seldom
nut
bicyclist :
riteņbraucēja f.
Riga – capital of Latvia
Riga castle
tomorrow
morning
hand, arm
finger
Rome
rose
pink
autumn, fall
to speak
rye bread

dessert
sweet
sweets
ice-cream
salad
list
red
to talk, to converse
to meet :
satikšanās vieta
to call

sun
solstice :
dry
(one’s) own
to start

vasaras saulgrieži
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sākties (sākas, sākās)
to begin
Koncerts sākas astoņos vakarā.
sāpēt (sāp, sāpēja)
to ache
Man sāp galva.
sekretārs
secretary :
sekretāre f.
sens (sena f.)
ancient, old
septembris
September
sestdiena
Saturday
sēdēt (sēž, sēdēja)
to sit
Ārā līst, mēs sēžam istabā.
sēne
mushroom
sēta
yard, fence
siena
wall
siera kūka
cheese cake
sieriņš Kārums
popular Latvian cream cheese dessert
siers
cheese
Sietla
Seattle
sieva
wife, woman
silts (silta f.)
warm
simbols
symbol
sirds (f.)
heart
siļķe
herring
sīpols
onion
skaists (skaista f.)
beautiful
skapis
closet
skapītis
cabinet, locker
skatīties (skatās, skatījās)
to look (at), to watch
Kādas filmas tu skaties?
skola
school
skolnieks
pupil:
skolniece f.
skolotājs
teacher :
skolotāja f.
skriet (skrien, skrēja)
to run
skulptors
sculptor :
skulptore f.
skābi kāposti
sauerkraut
skābs (skāba f.)
sour
slavens (slavena f.)
famous
slikti
bad
slikts (slikta f.)
bad
slims (slima f.)
ill, sick
slimība
disease, illness
slinks (slinka f.)
lazy
slota
broom
slēgt (slēdz, slēdza)
to close :
muzejs ir slēgts
slēpot (slēpo, slēpoja)
to ski
smaidīgs (smaidīga f.)
smiley
smaidīt (smaida, smaidīja)
to smile
smaržīgs (smaržīga f.)
fragrant
smiltis (f. pl.)
sand
sniegs
snow
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sociālais tīkls
soma
Somija
soms
speķis
spēks
spēlēt (spēlē, spēlēja)
spilgts (spilgta f.)
spīdēt (spīd, spīdēja)
spogulis
sporta kurpes
starp citu
stiprs (stipra f.)
Stokholma
strādāt (strādā, strādāja)
studēt (studē, studēja)
stāstīt (stāsta, stāstīja)
stāvs
sula
sulīgs (sulīga f.)
suns
sūtīt (sūta, sūtīja)
svaigs (svaiga f.)
svarīgs (svarīga f.)
svece
sveiks!
sviestmaize
svinēt (svin, svinēja)
svārki
svētdiena
svēts (svēta f.)
šalle
šis (šī f.)
šodien
šogad
šokolāde
šoreiz
šorti
šovakar
šovasar
šoziem
šķiņķis

T

tagad
taisīt (taisa, taisīja)
talantīgs
Tallina
tas (tā f.)

social network
bag
Finland
Finn :
somiete
bacon
strength, force
to play
bright
to shine
mirror
sport shoes
by the way
strong
Stockholm
to work
to study
to tell
floor
juice
juicy
dog
to send
fresh
important
candle
hallo! hi!
sandwich
to celebrate
skirt
Sunday
holy, sacred
scarf
this (one)
today
this year
chocolate
this time
shorts
tonight, this evening
this summer
this winter
ham

now
to make
talented
Tallinn – capital of Estonia
that, it
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tautasdziesma
tavs (tava f.)
tāds (tāda f.)
tālu
tāpēc
te
teikums
telefons
televizors
televīzija
teologs
teātris
tēja
tētis
tiešām
tik
tikai
tirgus
tīrs (tīra f.)
t-krekls
tolaik
tomāts
tomēr
topiņš
tornis
Toronto
tradīcija
tramvajs
trešdiena
trolejbuss
tu
tualete
tumšs (tumša f.)
tuvu
tūrists

U

uguns (f.)
ugunsdzēsējs
ugunskurs
upene
uz
uzbūvēt (uzbūvē, uzbūvēja)
uzdāvināt (uzdāvina, uzdāvināja)
uzklāt (uzklāj, uzklāja)
uzkodas (f. pl.)
uzliet (uzlej, uzlēja)
uzmanīgi
uz redzēšanos!
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folk song
your
that kind of, such
far
therefore
here
sentence
telephone
television set
television
theologian :
teoloģe f.
theatre
tea
dad
indeed
so
only
market
clean
t-shirt
then, that time
tomato
nevertheless
top
tower
Toronto
tradition
tram
Wednesday
trolley-bus
you
WC, toilet
dark
near, close by
tourist :
tūriste f.

fire, light
fireman
bonfire
blackberry
on, to :
to build
to give as a gift
to lay (a table)
appetizer, snack
pour on
carefully
good bye!

uz galda, uz Rīgu

uztaisīt (uztaisa, uztaisīja)
uz turieni
uzvalks
uzvārds
uzņēmējs
ūdens
ūsas (f. pl.)

to make
there
suit
surname
entrepreneurial : uzņēmēja f.
water
moustache

V

vadītājs
driver, manager : vadītaja f.
vai
is it that…? or, if, whether
vairāk
more
vajadzēt (vajag, vajadzēja)
to be needed, to be wanted
Man vajag kafiju.
vakar
yesterday
vakariņas (f. pl.)
dinner, supper
vakars
evening
valoda
language
valsts (f.)
country, state
vanna
bath, tub
vannasistaba
bathroom
varbūt
maybe, perhaps
varēt (var, varēja)
to be able
Viņš nevarēja atnākt uz skolu, jo bija slims.
vasara
summer
Vācija
Germany
vācietis
German :
vāciete f.
vāks
lid, cover
vārdadiena
name day
vārds
name, word
vāze
vase
vecmāmiņa
granny
vecpilsēta
old town
Vecrīga
old Riga
vecs (veca f.)
old
vectētiņš vectēvs
grandfather
vecākais (vecākā f.)
oldest
vecāki
parents
veikals
shop, store
velosipēds
bike
Ventspils
Ventspils – city in Latvia
vesels (vesela f.)
healthy
veselīgi
healthy :
iet pirtī ir veselīgi
veselīgs (veselīga f.)
healthful
veste
vest
vēders
stomach
vējš
wind
vēlāk
later
vēstule
letter
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vēsture
vēsturnieks
vidusskola
vienmēr
viesis
viesistaba
vieta
vilciens
vilkt (velk, vilka)
virtuve
viss (visa f.)
vista
visu labu!
viņš (viņa f.)
vīnoga
vīrs
vīruss
volejbols

Z

zaļš (zaļa f.)
zābaks
zelts
zem
zemene
zeķe
ziema
Ziemassvētki (m. pl.)
zils (zila f.)
zināt (zina, zināja)
Es zinu, ko es gribu.
zirgs
zirnis
zivs (f.)
zobs
zobārsts
zupa
zvanīt (zvana, zvanīja)
Zviedrija
zviedrs
žakete
žurnālgaldiņš
žurnālists
žāvēt (žāvē, žāvēja)
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history
historian :
vēsturniece f.
secondary (high) school
always
guest
guest room
place
train
to put on
kitchen
all, everything, the whole
hen
goodbye!
he, she
grape
man, husband
virus
volley-ball

green
boot
gold :
under
strawberry
sock
winter
Christmas
blue
to know

zelta gailis

horse
pea :
zirņi ar speķi
fish
tooth
dentist :
zobārste f.
soup
to call, to ring
Sweden
Swede :
zviedriete f.
jacket
coffee table
journalist :
žurnāliste f.
to dry, to preserve with smoke :

žāvēta gaļa

