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Tēma Aktivitāte Rezultāts 

1. Iepriekšejās tēmas 

atkartošana. Dzīvnieki. 

Īpašības vārdi. 

Interaktīvs uzdevums “Veido 

vārdu savienojumus”. 

Lasa īsus teikumus. Savieno 

lietvārdus ar īpašības 
vārdiem. 

2. Kādas izmaiņas notiek  

dabā pavasarī? Darbības 

vārdi. Zilbes. 

 

 

 

Attēlu vērošana. Īsu teikumu 

lasīšana (pavasara pazīmes). 

Interaktīvs uzdevums “Kas 

dabā liecina par pavasari? 

Sakārto zilbes vārdos.”  

 

Kustību pauze 

Stāsta par pavasara 

pazīmēm. Lasa īsus 

teikumus. Nosauc darbības 

vārdus. Veido vārdus no 
dotajām zilbēm. 

3. Daba pavasarī.  Video “Tas skaistais pavasara 
laiks”. 

Pastāsta par redzēto video 
sižetā. 

4. Ziedi pavasarī. Stāstījums. Attēli.  Parāda attelā un nosauc 
pazīstamos pavasara ziedus. 

5. Koki un krūmi pavasarī. Stāstījums. Stāsts “Lazdas 
zied”. Attēli. 

Pastāsta, kuri koki zied 

pirmie, kuriem kokiem 
parādās pirmās lapiņas. 

Mācību darba plāns. Saturs. Sasniedzamie rezultāti 



5 TĒMAS  

1. Dzīvnieki pavasarī.  

 

2. Kādas izmaiņas notiek dabā pavasarī? 

 

3. Daba pavasarī.  

 

4. Ziedi pavasarī. 

 

5. Koki un krūmi pavasarī. 
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1. Atkārtošana. Dzīvnieki pavasarī. 

Vingrinājums “Ko es redzēju mežā”. 
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Uzdevums 1. Lietvārdi un īpašības vārdi. 

 

 Atver saiti https://maconis.zvaigzne.lv/ 

  Ielogojies, ievadod epasta adresi un paroli. 

 Atver linku (iekopējot) https://maconis.zvaigzne.lv/product-f/38  

 Mācību grāmātā ieej sadaļā “Sāk saulīte rotāties”.  

 Sameklē 56.–57. lpp. (šķirstot ar bultiņu pa labi >) 

 Izpildi uzdevumu “Veido vārdu savienojumus” . 
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Īsa video pamācība - https://youtu.be/wV_vmVzlL0o  
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1. Dzīvnieki pavasarī.  

 

2. Kādas izmaiņas notiek dabā pavasarī? 

 

3. Daba pavasarī. 

 

4. Ziedi pavasarī. 

 

5. Koki un krūmi pavasarī. 
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2. Kādas izmaiņas notiek dabā pavasarī? 

Vai atceries pavasara pazīmes? 

Pirmās pavasara pazīmes dzīvajā dabā ir pavasara sulu kustība 

kokos, koku un krūmu ziedēšāna, pirmo ziedu parādīšanās - 

sniegpulkstenītes, vizbulītes, māllēpes. 
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Uzdevums 2. Lasi teikumus. Nosauc darbības. 
Vai atceries pavasara pazīmes? 

Kūst sniegi. Upēs iet ledus. Smidzina lietus. Plaukst pumpuri. Skrien 

strauti. Atlido putni. Putni vij ligzdas. Spīd spoža saule. Gaiss kļūst 

siltāks. Mostas kukaiņi. Zied ievas.  
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Uzdevums 3. Sakārto zilbes vārdos. 

 Atver saiti https://maconis.zvaigzne.lv/ 

  Ielogojies, ievadod epasta adresi un paroli. 

 Atver linku (iekopējot) https://maconis.zvaigzne.lv/product-f/38  

 Mācību grāmātā ieej sadaļā “Sāk saulīte rotāties”.  

 Sameklē 58.–59. lpp. (šķirstot ar bultiņu pa labi >) 

 Izpildi uzdevumu “Kas dabā liecina par pavasari? Sakārto zilbes vārdos”. 
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Īsa video pamācība - https://youtu.be/FuFoq5EuiOU  
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1. Dzīvnieki pavasarī.  

 

2. Kādas izmaiņas notiek dabā pavasarī? 

 

3. Daba pavasarī. 

 

4. Ziedi pavasarī. 

 

5. Koki un krūmi pavasarī. 
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Kustību pauze 



3. Augi pavasarī 

Pavasaris ir laiks, kad daba mostas un visa apkārtne kļūst 

krāsaināka. Noskatīsimies video “Tas skaistais pavasara laiks” - 

https://youtu.be/JMA7Dx6QmPE  
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1. Dzīvnieki pavasarī.  

 

2. Kādas izmaiņas notiek dabā pavasarī? 

 

3. Daba pavasarī. 

 

4. Ziedi pavasarī. 

 

5. Koki un krūmi pavasarī. 
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4. Ziedi pavasarī 

Pavasara sākumā vēl sniegs nav izkusis, bet kaut kur pie vecas, 

nodzeltējušas zāles izaug jauna zaļa zālīte. Parādās pirmie ziedi - 

sniegpulkstenīši, vizbulītes, māllēpes. Šie augi attīstījās ziemā 

zem sniega, un tiklīdz sāk sildīt pavasara saulīte, tie uzzied. 
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Kādus augus tu pazīsti šajos attēlos? 

1) Nosauc un parādi, lūdzu, tos augus, kurus tu pazīsti. 

2) Parādi, lūdzu, kurā attēlā ir maijpuķīte. Kurā attēlā ir ceriņi? 
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5. Koki un krūmi pavasarī 

Kokiem un krūmiem sākas pavasara sulu laiks. Tas iestājas tad, kad 

izkūst sniegi, un augsne paliek mitra. Ūdeņi augsnē nokļūst pie koku 

saknēm, no saknēm - pa stumbru uz zariem. Tā koki “atdzīvojas”. 
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5. Koki un krūmi pavasarī 

Pēc Ulda Plotnieka  
 

LAZDAS ZIED  

 

Uldis un Pēteris kāpj lejā pa lazdām  

apaugušu nogāzi. Jāiet piesardzīgi,  

jo mitrā zeme ir slidena.  

– Meklēsim pavasara ziedus! – ierosina Uldis, bet 

vairāk neko nepagūst pateikt, jo paklūp. Viņš pieķeras 

pie lazdas stumbra. Notrīc viss krūms, un apkārt 

saceļas dzeltenīgs putekļu mākonis.  

– Putekļi? – brīnās Pēteris.  

– Lazdas zied, – Uldis atbild.  

– Tu joko! Kā var krūms ziedēt, ja tam nav vēl lapas 

izplaukušas? – Pēteris netic. 
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5. Koki un krūmi pavasarī 

Pavasarī zied vairums koku un krūmu. Mežos un krastmalās paši pirmie 

uzzied alkšņi (1.,2.att.). Nedaudz vēlāk izplaukt lazdas (3.,4.att.). Bites vēl guļ, 

tāpēc šo koku ziedus apputeksnē saltie pavasara vēji. Putekšņi veidojas 

garās, nokarenās spurdzēs. 

23.03.2020 21 



5. Koki un krūmi pavasarī 

Kokiem un krūmiem plaukst pumpuri un parādās zaļas lapiņas. Vispirms 

atplaukst gandrīz neredzamas, lipīgas un smaržīgas bērza lapas. Pēc 

bērza steidz atplaukt lapas liepai, alksnim, ozolam. Pēc tam sāk zaļot 

akācijas, ābeles, bumbieres. Lapas un zāle aug diezgan ātri - maijā 

visapkārt jau viss ir koši zaļš.  
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Mājas darbs 
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Mājas darbs 

Uzdevumi: 

 

1. Prezentācijas 5.lapā izpildi, lūdzu, 1.uzdevumu “Veido vārdu 

savienojumus”. 

2. Prezentācijas 9.lapā izpildi, lūdzu, 2.uzdevumu “Lasi teikumus. 

Nosauc darbības”. 

3. Prezentācijas 10.lapā izpildi, lūdzu, 3.uzdevumu “Sakārto zilbes 

vārdos”. 

 

Aktivitāte dabā:  

 

1. Ejot pastaigā, atrodi pavasara ziedu (dārza zieds vai ziedoša koka 

zieds – nav svarīgi).  

2. Izpēti atrasto ziedu – kāda krāsā tas ir, kāds tam ir nosaukums, vai tas 

aug pilsētā vai meža nomalēs.  

3. Nofotogrāfē šo ziedu un atsūti, lūdzu, skolotajai, izmantojot Whatsapp 

lietotni.  
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Pārbaudi sevi! 

1. Nosauc pazīmes, kuras var novērot augiem līdz ar pavasara 

iestāšanos.  

 

2. Pastāsti par saviem novērojumiem augos pavasarī:  

 

- kad parādījās pirmās lapas kokiem un krūmiem;  

- kad uzziedēja augļu koki un krūmi tavā apkārtnē.  

 

3. Kuriem no attēlā redzamajiem augiem ātrāk parādās ziedi un kuriem 

augiem ātrāk parādās lapiņas?   
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   liepa                      bērzs                               lazda                    alksnis 
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PALDIES! 



Izmantotie resursi: 

 Latviešu valoda 1.klasei 2.daļa - 

https://maconis.zvaigzne.lv/product-f/131 + interaktīvie materiāli 

“Māconis” https://maconis.zvaigzne.lv/product-f/38 ; 

 www.youtube.com ; 

 M.Kusiņa “Pavasara ziedi”; 

 tekstu grāmatiņa 1 klasei 2.daļa “Lasīsim”. 
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