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Ievads 

Dabaszinību priekšmets sākumskolas skolotājiem saistās ar zināmām 
grūtībām, respektīvi, iespaidīgo satura apjomu, kas jāapgūst bērniem, 
mācību grāmatu sarežģītību un tekstu valodas neatbilstību skolēnu 
vecumam un spējām. Mācot dabaszinības bilingvāli vai latviešu valodā 
mazākumtautību skolās, aktuāla ir diferenciācijas, vizualizācijas, 
pieejamības principa nodrošināšana. Svarīgi ir veidot bērniem pozitīvu 
attieksmi pret šo mācību priekšmetu sākumskolā, tas ir pamats veiksmīgai 
un ieinteresētai citu šā cikla mācību priekšmetu apguvei turpmākajos 
izglītības posmos.  

Mācību līdzeklis „Balsta konspekti dabaszinību apgūšanai bilingvāli vai 
latviešu valodā 1. klasē mazākumtautību skolās” ir paredzēts 1. klašu 
skolēniem, viņu ģimenes locekļiem un skolotājiem. Tas ir pieejams 
elektroniskā un grāmatas formā. Balsta konspektos ir ietverts mācību 
priekšmeta standartos paredzētais mācību satura minimums, kas ir 
jāapgūst 1. klasē. 

Balsta konspektu izmantošanas iespējas: 

 mācību satura apguvei gan klasē, gan mājās patstāvīgi, ja bērns ir 
kavējis mācību stundas, 

 atbalstam skolēnam mājas darbu un klases darbu izpildē, atbilžu, 
stāstījuma un apraksta veidošanā,  

 sadarbībai ar skolēnu ģimenes locekļiem, paškontrolei no vecāku 
puses, 

 mācību satura atkārtošanai pirms kārtējiem, mācību gada 
noslēguma kontroldarbiem, pirms valsts pārbaudes darbiem 3. un 6. 
klasē, 

 darba lapu, uzdevumu, pētniecības darbu u.tml. veidošanai, 
 satura vizualizācijas nodrošināšanai, 
 individuālās pieejas īstenošanai,  
  latviešu valodas un sākumskolas skolotāju sadarbībai, 
 starppriekšmetu saiknes īstenošanai, 
 pēctecības nodrošināšanai starp pirmsskolu un sākumskolu u.c. 
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1. Dzīvā un nedzīvā daba. 

Живая и не живая природа. 

Apkārtējā pasaule ir daudzveidīga 

Окружающий мир многообразен 
 

 

cilvēki 
 

saule 
 

mašīna  

 

dzīvnieki 
 

akmeņi 
 

galds  
 

augi 

 

smiltis 

 

lelle  

 

sēnes 

 

zvaigznes 
 

  

  ūdens 

 

  

 

Apkārtējā pasaule 

Daba 

Dzīvā 
daba 

Nedzīvā 
daba 

Priekšmeti, kurus 
izgatavoja cilvēks 
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Galvenās dzīvības pazīmes: 
 
Viss dzīvais 
 
 

 elpo (дышит) 
 

 aug un attīstās (развивается и растёт) 
 

 barojas (питается) 

 

 vairojas (размножается) 
 

 

Vēl dzīvas būtnes piedzimst (рождаются), nomirst (умирают), jūt 
(чувствуют) un kustas (двигаются). 
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2. Vielas. 

Вещества. 

Visi ķermeņi sastāv no vielām. 

Vielām nav formas, bet ir krāsa (цвет) un smarža (запах). 

 

Vielām, kuras izmanto pārtikā, ir garša (salda, skāba, sāļa, rūgta). 

  

Vielas 

cietas 
(твёрдые) 

cukurs – сахар 
sāls – соль 
milti – мука 
ciete – крахмал 
cintronskābe  –  
лимонная кислота 
kakao pulveris –  
какао порошок 

šķidras 
(жидкие) 

ūdens – вода 
eļļa – масло 
etiķis – уксус 
acetons – ацетон 

gāzveida 
(газообразные) 

gaiss – воздух 
skābeklis – 
кислород 
tvaiks – пар 
dūmi – дым 

Esi uzmanīgs, lietojot vielas! 
Nepazīstamas vielas neņem rokās un nepārbaudi to garšu. 
Соблюдай осторожность! 
Не бери в руки неизвестные вещества и не пробуй их 
на вкус. 

Sargā 
sevi! 
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Ko nozīmē šīs zīmes? 

   
Ядовитое Вредное Легко воспламеняется 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pārbaudi sevi! 

No kā sastāv ķermeņi? 
Kādas var būt vielas? 
Nosauc cietas vielas! 
Nosauc šķidras vielas! 
Nosauc gāzveida vielas! 
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3. Priekšmeti un materiāli. 

Предметы и материалы. 
 

Visi priekšmeti ir ķermeņi. Ķermeņiem ir noteikta forma un 
lielums. 

(Все предметы являются 
телами) 

(У тел есть определённая форма 
и размер) 

       

Forma                                      Lielums 

Ovāls (овальная)  –                           Mazs  –   

Kvadrātveida (квадратная)  –                   Liels  –   

Apaļš (круглая)  –   

Trijstūra (треугольная) –  

Taisnstūra (прямоугольная)  –   

Visi priekšmeti izgatavoti no dažādiem materiāliem. 

Все предметы изготовлены из разных материалов 

Stikls (стекло). 

No stikla –  burka , pudele  glāze . 

Koks (дерево). 

No koka –  galds  , skapis , krēsls  
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Metāls (металл) 

No metāla  –  karote , dakšiņa , atslēgas  
 

Māls (глина) 

No māla – keramikas vāze , šķīvis , svečturi   

Plastmasa (пластмасса) 

No plastmasas –  pildspalva , flomāsteri , pogas ,  

lego klucīši  

Gumija (резина) 

No gumijas –  dzēšamgumija , zābaki , riepas  

Daži (некоторые) materiāli sastopami (встречаются) dabā, piemēram, 

koksne (древесина), smiltis (песок),  grants (гравий),  māls (глина). 

Materiālu īpašības 

Свойства материалов 

Trausls  –  хрупкий    Izturīgs  –  прочный  

Lokans  –  гибкий   

  

Pārbaudi sevi! 

Kāds ir šis priekšmets pēc formas un lieluma? 
No kāda materiāla ir izgatavots šis priekšmets? 
Kādi priekšmeti ir izgatavoti no koka (stikla, 
plastmasas…)? 
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4. Fizikālie procesi. 

Физические процессы. 

Gaisma (свет) 

Gaismu uztver ar acīm. 

 

Gaismas avoti (источник) 

 
saule      uguns        elektrība  

 

Skaņa (звук)  

Skaņas uztver ar ausīm. 

 

 

Skaņas avoti 

 

 

  

 

mūzikas 
instrumenti 

dzīvnieki daba cilvēki transports 

Spilgta (яркий) 
gaisma 

bojā redzi! 

Skaļas skaņas 

kaitē dzirdei! 

Sargā 
sevi! 

Sargā 
sevi! 
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5. Debesu spīdekļi. Diennakts daļas. 

Небесные светила. Время суток. 

Zeme ir planēta. Tā ir milzīga lode (ядро). Mēs dzīvojam uz Zemes. 

 

Uz Zemes ir gan diena, gan nakts. Dienā spīd (светит) saule, bet naktī 
ir redzams Mēness un zvaigznes (звёзды). 

Zeme riņķo ap savu asi (крутится вокруг своей оси) 24 stundās. 24 
stundas ir 1 diennakts (сутки). Mēs nejūtam (не чувствуем), ka Zeme 
riņķo, bet novērojam (наблюдаем) diennakts maiņu.  

Diennakts daļas ir rīts, diena, vakars un nakts. 

 

     

 

Saule aust rietumos. Pusdienlaikā tā ir dienvidos. Dienvidiem pretējā 
pusē ir ziemeļi. Vakarā saule noriet rietumos. 

Ziemeļi, dienvidi, rietumi un austrumi – tās ir debespuses.  

Zeme 

Zemes ass 

Saule  

nakts diena 

rīts diena 

vakars nakts 
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Когда люди отправляются в поход, то на незнакомой местности 
они ориентируются по сторонам света. 

    

На листе бумаги при составлении карты тоже обозначают 
стороны света, чтобы потом лучше ориентироваться в большом 
пространстве. Север – всегда в верхней части листа! 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

 

ziemeļi (север) 

dienvidi (юг) 

rietumi (запад) austrumi (восток) 

Z 

D 

R A 

Z 

D 

Z 

D 

R A R A 
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6. Gadalaiki. 

Времена года. 

Zeme riņķo ap Sauli. Un mēs novērojam gadalaiku maiņu (смену).  

Raksturo katru gadalaiku! 

  

 

 

  

Rudenī 

krīt krāsainas lapas 

bieži līst lietus (идёт дождь) 

aizlido gājputni  
(перелётные птицы) 
kļūst vēsāks (прохладнее), 

 novāc ražu (урожай), lasa sēnes 

Ziemā 

daba guļ 

diena ir īsa, bet nakts 
ir gara 

snieg sniegs 
ir putenis (метель) 
ir auksti 

daba mostas (пробуждается) 
atlido (atgriežas) gājputni 

kūst (тает) sniegs un ledus 
pil lāstekas (капают сосульки) 
kokiem, krūmiem izplaukst 
(распускаются) lapas 

dārzā stāda un sēj 

Pavasarī 

Vasarā 

spīd un silda saule 

līst silts lietutiņš 

var peldēties 

dienas ir garas, naktis īsas 

viss zaļo un zied. 
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7. Kalendārs. 

Календарь. 

Cilvēki izmanto kalendāru. 
Kalendārs rāda (показывает) dienas, nedēļas, mēnešus un pat gadus. 

1. Gadā ir 12 mēneši. 
2. Katram mēnesim ir nosaukums. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziema 

Vasara 

R
ud

en
s 

P
avasaris 

Februāris 

2 

Marts 

3 

Aprīlis 

4 

Maijs 

5 
Jūnijs 

6 
Jūlijs 

7 

Augusts 

8 

Septembris 

9 

Oktobris 

10 

Novembris 

11 

Decembris 

12 

Janvāris 

1 

Pārbaudi sevi! 

Cik mēnešu ir gadā? 
Nosauc mēnešus! Kāds mēnesis ir tagad? 
Cik gadalaiku ir gadā? 
Nosauc gadalaikus! Kāds gadalaiks ir tagad? 
Kādi ir ziemas, pavasara, vasaras un rudens mēneši? 



Balsta konspekti dabaszinību apgūšanai bilingvāli vai latviešu valodā 1. klasē mazākumtautību skolās. 

16 
 

Katrai nedēļas dienai ir savs vārds.  

 

 

 

  
Pārbaudi sevi! 

Cik mēnešu ir gadā? 
Cik dienu ir nedēļā? 
Nosauc nedēļas dienas! 
Kāda nedēļas diena ir šodien? 
Kurās dienās nevajag iet uz skolu? 
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8. Pulkstenis. 

Часы. 

Pulkstenis rāda laiku. 

Diennaktī ir 24 (divdesmit četras) stundas. 
Vienā stundā ir 60 (sešdesmit) minūtes. 

 

Cik ir pulkstenis?      Cikos? 

Сколько времени? Который час?   Во сколько? 
    

     

 

  

Garā bulta rāda minūtes 
Īsā bulta rāda stundas 

Pulkstenis ir trīs. 

Pulkstenis ir pusčetri. 

Pulksten trijos. 

Pulksten pusčetros. 
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Laika mēri 

sekunde (s) minūte (min) stunda (h) 

Pārbaudi sevi! 

Ko rāda pulkstenis? 
Cik stundu ir diennaktī? 
Cik minūšu ir vienā stundā? 
Cik sekunžu ir vienā minūtē? 
Ar ko mēra laiku? 
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9. Savvaļas augi un kultūraugi. 

Дикорастущие и культурные растения. 

Kultūraugi 
(Культурные растения) 

 

 
 
Koki (деревья) 
 

  
 
Krūmi (кусты) 

 
 
Telpaugi (комнатные) 
 

        
 
Augļu koki un krūmi 
(плодовые деревья и кусты) 
 

 
 
Meža augi  (лесные растения) 
 

 
 
Puķes (цветы) 

 
 
Purva augi (болотные растения) 
 

 
 
Dārzeņi (овощи) 

  
 
Pļavas augi (луговые растения) 

 
 
Labība (зерновые) 

Savvaļas augi 
(Дикорастущие растения) 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=%D1%82%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&source=images&cd=&cad=rja&docid=W6uyRJ1OGINtIM&tbnid=CN3H64tKuF79IM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lenagold.ru/fon/clipart/t/tulp/roz3.html&ei=SbOHUf72DuKu4ASghYDYCg&psig=AFQjCNH9OPpE14JTn8d4dnBfuwT5UVCSMg&ust=1367934123886215
http://www.google.lv/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=ozzIQ1kg4QnSVM&tbnid=nhR1JejGVTFXxM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://zdravo.by/article/5236/ovoshchey-slishkom-mnogo-ne-byvaet&ei=ILaHUZq4FdH54QTloIHADw&psig=AFQjCNGTTa-2AEBeaALPFE41Gg1W1_9fPw&ust=1367934880404213
http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=%D1%82%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&source=images&cd=&cad=rja&docid=W6uyRJ1OGINtIM&tbnid=CN3H64tKuF79IM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lenagold.ru/fon/clipart/t/tulp/roz3.html&ei=SbOHUf72DuKu4ASghYDYCg&psig=AFQjCNH9OPpE14JTn8d4dnBfuwT5UVCSMg&ust=1367934123886215
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Augi 

Растения 

 

Krūmi  
(кусты) 

 
 

 
 

Koki  
(деревья) 

 
 

 
 

Lakstaugi 
(травянистые 

растения) 
 

 
 

 
 
 
 

Skuju  koki 
(хвойные деревья) 

 

 

 
 
 
 

Lapu koki  
(лиственные деревья) 
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10. Augu daļas. 

Части растений. 
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11. Augi. 

Растения. 

Kultūraugi – augi, par kuriem rūpējas cilvēks (rozes, kartupeļi). 

Savvaļas augi – augi, par kuriem nerūpējas neviens, tie aug savā vaļā 
brīvā dabā (pienenes, vizbulītes). 

Nezāles – augi, kas aug sakņu dārzā un traucē kultūraugu augšanu (nātre, 
balanda). 

Telpaugi – augi, kuri aug tikai telpās (fuksija, pelargonija).  

Koki:  
Ozols – дуб  
Bērzs – берёза   
Apse – осина 
Vītols – ива 
Liepa – липа 
Kļava – клён 
Kadiķis  –  можжевельник 

Alksnis – ольха 
Pīlādzis – рябина 
Kastanis – каштан 
Ābele – яблоня 
Bumbiere – груша 
Ķirsis – вишня 
Plūme – слива 

 
Krūmi: 

 

Lazda – орешник 
Ieva – черемуха 
Upenes – черная смородина 
Jāņogas – красная смородина 
Ērkšķogas – крыжовник 
Roze – роза 

Ceriņi – сирень 
Akācija – акация 
Jasmīns – жасмин 
Avenes – малина 
Mellenes – черника 
Brūklenes – брусника 

 
Lakstaugi: 

 

Kreimene – ландыш 
Vizbulīte – ветреница 
Gladiola – гладиолус 
Astere – астра 
Dālija – георгин 
Īriss – ирис 
Samtene – бархатцы 
Atraitnīte – анютины глазки 
Petūnija – петуния 

Nātre – крапива 
Balanda – лебеда 
Pīpene – маргаритка 
Āboliņš – клевер 
Ceļteka – подорожник 
Timotiņš – тимофеевка 
Gundega – лютик 
Pienene – одуванчик 
Niedre – тростник 
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Narcise – нарцисс 
Tulpe – тюльпан 
Paparde – папоротник 
Zemenes – клубника 
Meža zemenes – земляника 

Ūdensroze – водяная лилия 
Meldri – камыши 
Kalmes – аир 

 
Dārzeņi: 

 

Biete – свекла 
Burkāns – морковь 
Gurķis – огурец 
Kabacis – кабачок 
Kartupelis – картофель 
Ķiploks – чеснок 
Sīpols – лук 
 

Tomāts – помидор 
Redīss – редис 
Kāposts – капуста 
Pupa – боб 
Pupiņas – фасоль 
Zirnis  –  горох 
Ķirbis  –  тыква 
 

 

  

Pārbaudi sevi! 

Kas ir kultūraugi? 
Kas ir savvaļas augi? 
Kas ir nezāles? 
Kas ir telpaugi? 
Kādus tu zini kultūraugus? 
Nosauc savvaļas augus! 
Kādi kultūraugi ir sastopami sakņu dārzā? 
Nosauciet augus, kuri aug ezerā? 
Kādi augi aug mežā? 
Kādi augi aug pļavā? 
Kādi augi aug purvā? 
Kas aug parkā? 
No kādiem augiem var pagatavot salātus? 
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12. Dzīvnieki. 

Животные. 

 

Cilvēks baro (кормит), kopj (ухаживает), ārstē (лечит) mājdzīvniekus. 

Savvaļas dzīvnieki dzīvo mežos, laukos, pļavās (в лесу, в поле, на 
лугах). 

Mājdzīvnieki dzīvo kūtī (в хлеву), stallī (в конюшне), būrī (в клетке), 
būdā (в будке), mājās (в доме). 

Mājdzīvnieki dod pārtikas produktus (gaļu, pienu) vilnu (шерсть), ādu 
(кожу). 

Viņi apsargā māju (охраняют дом), palīdz medībās (помогают 
охотиться) pārvadā cilvēkus un kravas (перевозят людей и грузы). 

  

Dzīvnieki 

Savvaļas dzīvnieki ir 
dzīvnieki, kuri rūpējas par 
sevi paši. 
(Дикие животные - это 
животные, которые 
заботятся о себе сами.) 

Mājdzīvnieki ir dzīvnieki, par 
kuriem rūpējas cilvēks. 
(Домашние животные - это 
животные, о которых 
заботится человек.) 
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vilks  pūce  cūka  govs  

vāvere   čūska  zirgs  aita  

ezis  lapsa  kaza  suns  

āpsis  lācis  kaķis  vista  

mežacūka  alnis  gailis    pīle   

stirna  zaķis   zoss     tītars  

trusis     
 

  Pārbaudi sevi! 

Kādi var būt dzīvnieki? 
Dzīvnieki var būt... 
Kādus tu zini mājdzīvniekus?  
Kādus tu zini savvaļas dzīvniekus? 
Ar ko atšķiras mājdzīvnieki no savvaļas dzīvniekiem? 
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13. Dzīvnieka ķermenis. 

Тело животного. 

Katram dzīvniekam ir savs ķermenis. Tas sastāv no vairākām daļām.  

 

 

 

 

 

 

galva 

vēders 

mugura 

kājas 

kakls aste 

acis 

ausis 

deguns 

aste 

mugura 

kakls 

vēders 

kājas 

galva 

spārns 

acis 

knābis 

galva mugura 

vēders 

aste 

spuras 

acis 
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PADOMĀ! Kam ir citas ķermeņa daļas? 

           

           

           

           

            

            

           

           

  

Ragi 

рога 

Ūsas 

усы 

Bruņas 

панцирь 

Snuķis 

хобот 

Spīles 

клешни 

Spalvas 

перья 

Žaunas 

жабры 

alnim. 

zirgam. 

vabolei. 

bruņurupucim. 

zilonim. 

vēzim. 

zivij. 

putnam. 
Nagi 

копыта 

ir 



Balsta konspekti dabaszinību apgūšanai bilingvāli vai latviešu valodā 1. klasē mazākumtautību skolās. 

28 
 

14. Dabas ainavas. 

Природные ландшафты. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

augļu dārzs - 
 сад  

jūra - море sakņu dārzs - 
огород 

mežs - лес 

pļava - луг 

parks - парк 

ezers - 
озеро 

upe - река 

purvs - 
болото 

Pārbaudi sevi! 

Kādas ir dabiskās dabas ainavas, bet kādas ir izveidojis 
cilvēks? 
 

Dabas ainavas 



Balsta konspekti dabaszinību apgūšanai bilingvāli vai latviešu valodā 1. klasē mazākumtautību skolās. 

29 
 

15. Drošības noteikumi uzturoties dabas vidē. 

Правила поведения на природе. 

 

 

 

Nelauz zarus 
(не ломай ветки). 
Nerauj puķes 
(не срывай цветы). 

 

Neaizskar un neēd 
nepazīstamus augus!  
(не трогай и не ешь 
незнакомые 
растения) 
Tie var būt indīgi 
(ядовитые). 

 
 
Nebaidi (не пугай), 
neaiztiec (не трогай), 
neņem mājās (не 
бери домой) 
dzīvniekus. 
Neposti ligzdas 
(не разрушай гнёзда). 

 
 
 

 

 
 
Neaiztiec dzīvniekus, jo 
tie var būt slimi 
(Не трогай  
животных, так как 
они могут быть 
больны). 
Nerotaļājies ar svešiem 
(с чужими) suņiem. 

 
 
Nemet atkritumus 
(не бросай мусор) 
ūdenī vai mežā! 
Nekurini ugunskuru 
(не разжигай 
костёр).  

 
 

 

 
 
Bez pieaugušajiem neej 
(без взрослых не 
ходи) uz ezeru, upi, 
mežu un purvu 
(болото). 
Mežā uzmanies no 
čūskām un ērcēm 
(клещей) 
Saulainā laikā 
(в солнечное время) 
uzliec cepuri. 

Sargā 
sevi! 

Saudzē 
dabu! 
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16. Atkritumi. 

Отходы. 

Atkritumi – lietošanai nederīgas lietas. 

(непригодные для использования предметы) 

Atkritumi ir 

 vecas mantas (старые вещи) (reklāmas bukleti, apģērbs, 
rotaļlietas...) 

 preču iepakojumi (упаковка) (stikla burka, tukša piena paka, 
maisiņi, kastes, pudeles, konfekšu papīriņi...) 

 pārtikas produkti (mizas - очистки, кожура, čaumalas - скорлупа, 
kauli – кости…) 

Atkritumus šķiro (сортируют) 

Dzeltenajā konteinerā jāmet plastmasas pudeles. Zaļajā konteinerā 
jāmet stikla pudeles, bet zilajā konteinerā - papīrs.   

 

Daži atkritumi ir bīstami videi (опасны для среды), dzīvniekiem un 
cilvēkam. Tāpēc tos savāc atsevišķi (отдельно). Piemēram, izlietotās 
(использованные) baterijas jāmet speciālās kastītēs veikalos. 

 

Atkritumu ir daudz. Ja tos nesavāc, tie piesārņo dabu (загрязняют 
природу). 

Saudzē 
dabu! 
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17. Parks. 

Парк. 

 

 

 

Gandrīz katrā pilsētā ir parks. 

Parkus veido (создают) cilvēki.  

Kokus, krūmus un puķes parkā iestādīja (посадили) cilvēki. Parks ir 
atpūtas vieta (место отдыха). Parkā var pastaigāties (гулять), šūpoties 
šūpolēs (качаться на качелях), spēlēt, braukt ar velosipēdu. 

Parkā var būt soliņi, strūklakas, puķu dobes, dīķi, kanāli (скамейки, 
фонтаны, клумбы, пруды, каналы). 

Parkā aug koki, krūmi un puķes. 

Koki: kastanis, kļava, liepa, ozols, vītols, goba. (Деревья: каштан, 
клен, липа, дуб, ива, вяз.) 

Krūmi: ieva, ceriņš, jasmīns, akācija. (Кустарники: черёмуха, сирень, 
жасмин, акация.) 

Parkā dzīvo vāvere, balodis, zvirbulis, vabole, kukainis (белкa, 
голубь, воробей, жук, насекомое). 

celiņš 

zālājs 

dīķis 

soliņš 
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Pārbaudi sevi! 

Kas veido parkus? 
Kas var būt parkā? 
Kas aug parkā? 
Kas dzīvo parkā? 
 
 

1 kastanis  – 2 kastaņi 

1 balodis – 2 baloži 

1 zvirbulis – 2 zvirbuļi 

1 kukainis – 2 kukaiņi 

Atceries! 
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18. Dārzs. 

Сад. 

 

Dārzā aug 

koki ogu krūmi dārzeņi puķes 

ābeles 
яблони 

 

ērkšķogas 
крыжовник 

 

bietes 
свекла 

burkāni 
морковь 

gurķi 
огурцы 

kāposti 
капуста 

tomāti 
помидоры 

kartupeļi 
картофель 

ķiploki 
чеснок 

 

gladiolas 
гладиолусы 

tulpes 
тюльпаны 

narcises 
нарциссы 

asteres 
астры 

dālijas 
георгины 

īrisi 
ирисы 

samtenes 
бархатцы 

 

bumbieres 
груши 

 

upenes 
чёрная 
смородина 

 

 

 

 

 

 

 

Dārzs 

augļu dārzs 
плодовый сад 

sakņu dārzs 
огород 

puķu dārzs 
цветник 
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ķirši 
вишни 

 

baltās un 
sarkanās jāņogas 
красная и белая 
смородина 

 

kabači 
кабачки 

redīsi 
редис 

pupiņas 
фасоль 

pupas 
бобы 

atraitnītes 
анютины 
глазки 

petūnijas 
петунья 

rozes 
розы 

plūmes 
сливы 

 

avenes 
малина 

 

Tie visi ir kultūraugi. Par tiem rūpējas cilvēks. 

Cilvēki dārzā     Люди в саду 

  

sēj 

 

сеют 

stāda 

 

сажают 

ravē 

 

полют 

laista 

 

поливают 
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Cilvēki ravē nezāles. Nātre,  balanda ir nezāles. 

Сорняки – это нежелательные растения в огороде, на клумбе. 
Люди пропалывают культурные растения от сорняков. 

 

Dārzā ir sastopami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārbaudi sevi! 

Kas aug dārzā?  
Kas dzīvo dārzā? 
Ko dara cilvēki dārzā? 
Kas ir nezāles? 
 

varde 

gliemezis 

kurmis 

slieka 

kukainis 
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19. Pļava. 

Луг. 

Pļavā neaug koki un krūmi, bet aug dažādi lakstaugi. Piemēram, 
pienenes, pīpenes, āboliņš, ceļtekas, timotiņš, gundegas. Visi tie ir 
savvaļas augi. 

         

 

     

        

             

 

       

pienene 

āboliņš ceļteka 

pīpene timotiņš 

gundega 

Lakstaugiem ir zaļš un 
mīksts stublājs.  
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Pļavā ir sastopami: 

 

 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

  

   

 
 

  

varde cīrulis 

kamene ķīvīte 

sienāzis 

bite 

pele 

taurenis 

gliemezis 

stārķis 

skudra 

kurmis 
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Pļavā ganās govis, zirgi, aitas, kazas. 

 

 

 

     pļava  

луг 

tīrums  

поле 

На лугу пасутся коровы, 
лошади, овцы, козы. Летом 
на лугах косят траву и 
сушат сено.  
Сено – это сухая трава. 
Сеном кормят животных 
зимой. 

Луг – это не поле! 
На полях человек выращивает 
злаковые и другие культурные 
растения. 
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20. Mežs. 

Лес. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mežā aug koki un citi augi. 

Skuju koki: 

     

 

 

 
 

Skuju koku mežs 

Хвойный лес 

Lapu koku mežs 

Лиственный лес 

Jaukto koku mežs 

Смешанный лес 

Priede 

Egle 
Kadiķis 

(можжевельник) 
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Lapu koki: 

     

 

 

   

 

 

 

Ozols 
(дуб) 

Bērzs 
(берёза) 

Apse 
(осина) 

Alksnis 
(ольха) 

Pīlādzis 
(рябина) 
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Lakstaugi: 

     

 

 

Krūmi: 

 

Mežā lasa ogas un sēnes. 

Ogas: 

        

  

Paparde 

(папорoтник) 

Kreimene/maijpuķīte 

(ландыш) 

Zilā vizbulīte 

(печеночница) 

Lazda  

(орешник) 

Mellenes 
(черника) 

Avenes 
(малина) 

Brūklenes 
(брусника) 

Zemenes 
(земляника) 



Balsta konspekti dabaszinību apgūšanai bilingvāli vai latviešu valodā 1. klasē mazākumtautību skolās. 

42 
 

Sēnes: 

       

 

 

 

  

Gailene 
(лисичка) 

Baravika  
(боровик) 

Bērzlape 
(сыроежка) 

Mušmire 
(мухомор) 

Apšu beka 
(подосиновик) 
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Mežā dzīvo dzīvnieki, putni 

Mežacūka Stirna 

Zaķis Vāvere 

Ezis Lapsa 

Alnis Čūska 

Vilks 

Dzenis 

Pūce 

Dzeguze 

Rubenis 
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Mežā ir daudz vaboļu  , skudru                                          
un citu sīku dzīvnieciņu. 

Mežā nedrīkst: 

Plūkt ziedus    
 

Atstāt atkritumus   
 

Kurināt ugunskuru   
 

 

Pārbaudi sevi! 

Kas aug mežā? 
Kas dzīvo mežā? 
Ko nedrīkst darīt mežā? 
Ko mežā var salasīt? 
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21. Ūdenstilpnes. 

Водоёмы. 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pārbaudi sevi! 

Kā iedalās ūdenstilpnes? 
Nosauc dabīgās ūdenstilpnes! 
Nosauc mākslīgās ūdenstilpnes! 
Kā izveidojās mākslīgās ūdenstilpnes? 

Dabīgās – природные 

Okeāns – океан 

Jūra – море 

Upe – река  

Ezers – озеро 

Purvs – болото 

                                                                              

Mākslīgās – искусственные 

Aka – колодец 

Kanāls – канал 

Dīķis – пруд 

Ūdenskrātuve – водохранилище 
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22. Jūra. 

Море. 

 

Jūra ir plaša, liela tilpne (ёмкость) ar sāļu ūdeni. Jūrā bieži ir lieli viļņi 
(волны). Mums tuvākā (ближайшее) jūra ir Baltijas jūra. Baltijas jūrai ir 
smilšu krasti (берега). Vējš sapūš smilšu paugurus (холмы). Tās ir kāpas 
(дюны). Jūrā aug aļges (водоросли). 

 

  

Latvija 

Baltijas 

jūra 
Rīgas 
līcis 

 

Kaija  чайка 
Ronis   
тюлень 
керна 
 

 

Siļķe  сельдь 

 

 

Menca  треска 

 
Bute (plekste)  
 камбала 
 

 
Reņģe  салака 

 
Lasis  лосось 

 
Zutis  угорь 

 
Nēģis  минога 
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Baltijas jūras krastā var atrast dzintaru. 

 

Янтарь 

 

 

 

  

Pārbaudi sevi! 

Kas ir jūra? 
Kāds ūdens ir jūrā? 
Kādi dzīvnieki dzīvo jūrā? 
Kas aug jūrā? 
Pie kādas jūras atrodas Latvija? 
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23. Ezers. 

Озеро. 

Ezers un upe atšķiras (отличаются). 

 

Ezers ir ieplaka (впадина), kura piepildīta (наполнена) ar ūdeni. 

Ezeram visapkārt ir krasts (берег). 

Ezerā ūdens netek. 

Ezerā parasti ietek (втекают) upes, dažreiz upes arī iztek (вытекают). 
Latvijā ir daudz ezeru. 

Visdziļākais (самое глубокое) ezers Latvijā ir Dridzis, vislielākais – 
Lubāns. 

Upe 

 

 

Upe sākas no avotiņa (с ручейка). Upes sākumu sauc par izteku (исток). 
Upe tek pa gultni (русло). Tā ietek citā upē, ezerā vai jūrā. Šo vietu sauc 
par ieteku (устье). Upei ir 2 krasti – labais un kreisais. 

ietek
 

izteka 

gultne 
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Vislielākās upes ir Daugava, Gauja, Lielupe, Venta. 

 

Ezeros un upēs aug augi un dzīvo dzīvnieki. 
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Dzīvnieki. 

Животные. 

Asaris (окунь)  Vēzis (рак)    

Pīle (утка)      Varde (лягушка)  

 

Ūdrs (выдра)    Gulbis (лебедь)  

 

Rauda (плотва)  Līnis (линь)  

 

Līdaka (щука)  Karūsa (карась)  

 

Bebrs (бобер)  Spāre (стрекоза)  
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Ūdensmērītājs (водомерка)  Gliemezis (улитка)  

Augi  

Meldri (камыш)   Aļģes (водоросли)     
 

Niedres (рогоз)  Kalmes (аир)  
 

Ūdensrozes (кувшинка)  Lēpes (кубышка)  
 

 

Pārbaudi sevi! 

Ar ko atšķiras ezers no upes? 
Kā sauc upes sākumu? 
Kas aug ezerā? 
Kas aug upē? 
Kādi dzīvnieki ir sastopami ezerā? 
Kādi dzīvnieki ir sastopami upēs? 
Kādus tu zini ezerus? 
Kādas upes ir Latvijā? 
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24. Līdzenumi un pauguri. 

Равнины и холмы. 

Latvijā zemes virsma (поверхность земли) nav līdzena (неровная).  

 

Uz tās atrodas augstienes (возвышенности) un zemienes 
(низменности). Kartē augstienes apzīmē (обозначают) ar dzeltenu un 
brūnu krāsu, zemienes – ar zaļu krāsu. Ar zilu krāsu apzīmē upes, ezerus 
un jūras. 

      

Līdzenums                                                        Paugurs 

Latvijā īstu (настоящих) kalnu nav. Tie ir tikai pauguri. Augstākais 
(самый высокий) paugurs Latvijā ir Gaiziņkalns (312 m).  

Pauguram ir virsotne (вершина), nogāze (склон) un pakāje (подножье). 
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Nogāze var būt stāva (крутой) vai lēzena (пологий). 

 

  

Pārbaudi sevi! 

Vai Latvijā zemes virsma ir līdzena? 
Nosauc visaugstāko Latvijas pauguru! 
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25. Cilvēks. 

Человек. 

Ķermeņa daļas:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maņu orgāni:  
Acis, deguns, ausis, mēle (язык), āda (кожа). 
Acis ko dara? – redz (видят) 
Ausis ko dara? – dzird (слышат) 
Āda ko dara? – jūt temperatūru (чувствует ) 
Mēle ko dara? – jūt garšu 
Deguns ko dara? – jūt smaržu 

Redzēt var ar acīm. Tā ir redze (зрение). 
Dzirdēt var ar ausīm. Tā ir dzirde (слух). 
Sataustīt var ar ādu. Tā ir tauste (осязание). 
Saost var ar degunu. Tā ir oža (обоняние). 
Sagaršot var ar mēli. Tā ir garša (вкус).  

 

Pārbaudi sevi! 

Parādi un nosauc cilvēka ķermeņa daļas! 
 
 
 

vēders 

galva auss 

acs 

deguns roka 

kāja 

mēle 

mute kakls 

pirksts 

mugura 
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26. Redze. 

Зрение. 
Ko tu redzi? 
Es redzu krāsas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es redzu formu: Es redzu lielumu: 

apaļš   
 

mazs - маленький 

liels - большой 

vidējs - средний 

šaurs - узкий 

plats – широкий 

īss – короткий 

resns – толстый 

tievs – тонкий 

ovāls  
 

kvadrāta  
 

trijstūra  
 

taisnstūra  
 

 

 

Pārbaudi sevi! 

Kādas krāsas mēs varam redzēt varavīksnē?  
Ar kādu maņu orgānu cilvēks redz priekšmetus? 
Kāds ir lineāls? Lineāls ir garš, taisnstūra, balts. 
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27. Dzirde. 

Слух. 
 

Ausis – tas ir dzirdes un līdzsvara orgāns. 
Kāda ir skaņa (звук)? 
Klusa  (тихий)                             Skaļa (громкий) 
Patīkama (приятный)                  Nepatīkama (неприятный) 
 

 
 
Auss gliemežnīca (1) - ушная раковина                                                
Vidusauss (2) - среднее ухо 
Bungādiņa (2) - барабанная перепонка 
Līdzsvara organs (3) - орган равновесия 
 

 
  

Pārbaudi sevi! 

Kā sauc dzirdes orgānu? 
Kādas skaņas var dzirdēt cilvēks? 
Kāpēc jāsargā ausis? 
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28. Tauste. 

Осязание. 
 

Sataustīt var ar ādu. 
Ciets – твёрдый 
Mīksts – мягкий 
Gluds – гладкий 
Raupjš – шершавый 
Auksts – холодный 
Silts – тёплый 
Ass – острый 
 
Kāds ir akmens? Akmens ir auksts, ciets. 
Kāda ir vate? Vate ir mīksta. 
Kāds ir ezis? Ezis ir ass. 

 
Oža. 

Обоняние. 
 
Saost var ar degunu. 
smarža – запах 
smaka – неприятный запах 
aromāts – приятный запах 
 
Man patīk / nepatīk šī smarža. 
Man nepatīk šī smaka. 
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29. Garša. 

Вкус. 
 
Sagaršot var ar mēli. 
 

salds 
(сладкий) 

skābs 
(кислый) 

rūgts 
(горький) 

   
 
 

sāļš 
(солёный) 

 
 

ass 
(острый) 

 
 

velkošs 
(вяжущий) 

   
 
 
Kas tev garšo? 
Man garšo… 
Kas tev negaršo? 
Man negaršo… 
Kāda ir konfekte? Konfekte ir salda. 
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30. Veselīgs dzīvesveids. 

Здоровый образ жизни. 
 

Esi vesels! 
Kas jādara, lai būtu vesels? 

Mazgā rokas!          Tīri zobus!   

Ēd veselīgus produktus !                    Vingro!  

Ievēro dienas režīmu. Izgulies!   
        

Pastaigājies svaigā gaisā!        

Esi labā noskaņojumā!      Будь в хорошем настроении! 

Kusties!  

Nesēdi pie datora!        
 
Valkā tīras drēbes! (Носи чистую одежду!) 
Rūpējies par savu ķermeni! (Заботься о своём теле!) 
Ģērbies atbilstoši laika apstākļiem! (Одевайся по погоде!) 
Sargā sevi! (Береги себя!) 
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31. Latvija. 

Латвия. 

 
Latvija ir valsts (страна). Tā ir mūsu dzimtene (родина). 
Latvija atrodas (находится) pie Baltijas jūras. 
Latvijas galvaspilsēta (столица) ir Rīga. 
Mēs dzīvojam Daugavpilī. 
Tā ir otra lielākā Latvijas pilsēta (второй по величине город). 
Daugavpils atrodas pie Daugavas. 
Daugava ir lielākā Latvijas upe. Vēl Latvijā ir Gauja, Venta, Lielupe. 
Latvijā ir 4 novadi (края): Latgale, Vidzeme, Zemgale un Kurzeme. 
Mēs dzīvojam Latgalē. Te ir daudz (много) ezeru. 
Lielākais (самое большое) ir Lubānas ezers, dziļākais (самое 

глубокое) ir Drīdzis. 
Latvijā ir pauguri (холмы). 
Lielākais paugurs atrodas Vidzemē. Tas ir Gaiziņkalns. 
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