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1.nodarbība. 
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1. nodarbība. 

1.uzdevums.Ievieto „Ķ” vai „Ģ”! 

__ĪLA __IVERE  __IRTS __ILAVAS__IRSIS  

__ĪBONIS __ĪSELIS  __IPIS __ILDE __ĒNIJS  

__ITĀRA __ĪMIJA  __ĒRĒT __ILDA __IMENE 

 

Izraksti vārdus, kas sākas ar „Ķ”! 
 

https://www.motolietas.lv/uploads/tx_commerce/MX7_Prime_White_Yellow.jpg 

Izraksti vārdus, kas sākas ar „Ģ”! 

 

 
 
 
http://www.gitarspele.lv/tag/neilona-stigu-gitara/ 



Vārdnīca. 
 
ĶĪLA  -atsevišķa lieta, nauda, manta un tamlīdzīgas lietas ar 
kuru var nodrošinātsolītā izpildi, pēc solītā izpildes ķīlu atdod 
atpakaļ. 
ĶIVERE- aizsargcepure. 
ĶILAVAS- zivju konservi (brētiliņas garšvielu sālījumā). 
ĶIRSIS- sulīga oga 

ĶĪSELIS- salds iebiezināts dzēriens, kas gatavots no ogām. 
ĶIRBIS- liela orandžīgi dzeltena oga. 
ĶĪMIJA- zinātne, mācību priekšmets, kas pēta vielu sastāvu, 
īpašības. 

ĶILDA-strīds 
ĢIRTS- zēna vārds 
ĢĪBONIS- bezsamaņa 
ĢIPSIS- cietējošs materiāls, kuru var izmantot (kā) 
nostiprināšanai 
ĢILDE- koncertzāle 
ĢITĀRA- strinkšķināms stīgu mūzikas instruments ar sešām vai 
septiņām stīgām 
ĢĒRĒT- plēst nost ādu  

ĢIMENE – radniecīgi cilvēki,kas dzīvo kopā 
 
 
 

 



2.uzdevums. Uzraksti iekavās cik vārdā ir zilbes un uzzīmē 

vārda shēmu. (garā zilbīte –(svītriņa), īsā zilbīte.(punktiņš)). 

Ķ Ģ 
ĶĪLA  (2)  - ● ĢIRTS 
ĶIVERE  ĢĪBONIS 
ĶILAVA ĢIPSIS 

ĶIRSIS ĢILDE 
ĶĪSELIS ĢITĀRA 
ĶIRBIS ĢĒRĒT 

ĶĪMIJA ĢIMENE 
ĶILDA  

 

3.uzdevums. Diktāts! 

(Palūdz, lai kāds pieaugušais nolasa Tev diktāta tekstu.) 

Diktāta teksts: 

MOTOCIKLISTAM IR GALVĀ ĶIVERE. 

ZIVJU VEIKALĀ IR NOPĒRKAMAS ĶILAVAS TOMĀTU MĒRCĒ. 

ĢIRTS ĶEMMĒ MĀSAI MATUS. 

MAN IEĢIPSĒJA KĀJU, TO IERAUGOT MAMMA GANDRĪZ NOĢĪBA. 

MANA ĢIMENE IR ĻOTI JAUKA. 

LIELAJĀ ĢILDĒ SPĒLĒ JAUNIE ĢITĀRISTI. 

MAN GARŠO ĶIRŠU ĶĪSELIS. 
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3.uzdevums. Pareizi savieno teikuma daļas, uzraksti izveidotos 

teikumus! 

Ķ Ģ 

ĶILAVAS ĢIRTS ĒD 
JĀNIS ĶIRSIS SPĒLĒ ĢIPŠA BĻODĀ IR IELIETS 
ĶĪSELIS ĢITĀRU 
ĶĪMIĶU MANĀ ĢIMENĀ IR DAUDZ 
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4.uzdevums.Uzraksti ar kādu skaņu sākas dotais vārds! 

 

 

 

               

 

__ILAVAS 

Ķ Ģ 
 

__IMENE 

Ķ Ģ 
 

__IRŠI 

Ķ Ģ 

 

__IVERE 

Ķ Ģ 
 

__IRBIS 

Ķ Ģ 
 

__ITĀRA 

Ķ Ģ 



   

1.nodarbība
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Atceries jaunos vārdus, kurus iemācījies! Atrisini krustvārdu 

mīklu!   
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   Horizontāli: 

   

1.Atsevišķa lieta, nauda u.tm.l. ar kuru nodrošina solītā izpildi, 

kad solītais ir izpildīts- to atdod atpakaļ! 

    

   3. Zinātne, mācību priekšmets, kas pēta vielu īpašības, sastāvu. 

   

4.Apaļš koka trauks (aptuveni spaiņa lielumā) ar mazliet 

paplašinātu augšdaļu, kuru izmanto pirtī. 

    

   6.Sulīga oga. 

   Vertikāli: 

   1.Aizsargcepure. 

   2.Salds, iebiezināts dzēriens no ogām- var pasniegt arī ar pienu. 

   5. Zivju konservi (Brētliņas garšvielu sālijumā). 

   6. Strīds. 



 

 

               

  
1. nodarbība. 
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Atceries jaunos vārdus, kurus iemācījies! Atrisini krustvārdu mīklu!   
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   Horizontāli: 

   1.Plēst nost ādu. 

   

3. Strinkšķināms stīgu mūzikas instruments ar sešām vai septiņām 

stīgām 

   4.Koncertzāle 

   Vertikāli: 

   1.Bezsamaņa. 

   2.Zēna vārds. 

   3.Ļoti talantīgs cilvēks. 

 

 

 


