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Resursi temata apguvei. 

mape.skola2030.lv  
https://mape.skola2030.lv/materials/oRDrTdr8GmRnuAtoEp2V6S 

 

Anspoka, Z., Dambe, Z., Marševska, I., Latviešu valoda mazākumtautību skolā 1.klase. 

Latviešu valodas aģentūra, 2013. 

 

1.2.1. Es pats un mana ģimene. 

 

Interaktīvs materiāls ,,Mācāmies latviešu valodu. Latvijas ABC’’ 

https://maciunmacies.valoda.lv/speles/lva_begliem_7-9_g/index.html 

Burts Ģ - 11.1. un 11.3. 

 

Labdien! - 1.daļa 

https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2019/10/L1_DL.pdf 

10.-13.darba lapa 

 

Labdien! - 2.daļa 

https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2019/10/L2_DL.pdf 

7.lpp. - Veido vārdus! 

8.lpp. - Atbildi uz jautājumiem! 

10.lpp. - Izdomā stāstu par attēlā redzamo ģimeni! 

 

Latvija drauga acīm – 1.daļa 

https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2019/10/LatvijaDraugaAcim_6-9gadi.pdf 

9.lpp. - Lasi, zīmē, stāsti par ģimeni! 

10.lpp. - Turpini teikumus!  

 

Interaktīvs materials ,, Latviešu valoda mazākumtautību skolā 1.kl.’’ 

https://maciunmacies.valoda.lv/speles/Latviesu_val_1-klase/default.html 

2.Es nāku no savām mājām.  

 

Balsta konspekts 1.klasei 

http://izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Atbalsta_materiali/151130_Balsta_konsp

ekts_LV_kvalitativai_apguvei_1kl_LAT2_2015.pdf  

65.lpp.- Papildini teikumus! Dialogs. 

66.lpp.- Tas ,tā, tie, tās 

 

Auziņa, U., Losberga, I., Marševska I., Mācību un pārbaudes uzdevumi 5-6 gadus veciem 

diasporas bērniem. 

https://maciunmacies.valoda.lv/speles/digitals-macibu-materials-macibu-un-parbaudes-

uzdevumi-5-6-gadus-veciem-diasporas-skoleniem/ 

1.Cāļus skaita rudenī. 1.,2.lpp. klausīšanās uzdevumi 

 

mape.skola2030.lv  
Uzdevumi. 

https://mape.skola2030.lv/resources/1560 

 

https://mape.skola2030.lv/materials/oRDrTdr8GmRnuAtoEp2V6S
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/lva_begliem_7-9_g/index.html
https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2019/10/L1_DL.pdf
https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2019/10/L2_DL.pdf
https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2019/10/LatvijaDraugaAcim_6-9gadi.pdf
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/Latviesu_val_1-klase/default.html
http://izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Atbalsta_materiali/151130_Balsta_konspekts_LV_kvalitativai_apguvei_1kl_LAT2_2015.pdf
http://izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Atbalsta_materiali/151130_Balsta_konspekts_LV_kvalitativai_apguvei_1kl_LAT2_2015.pdf
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/digitals-macibu-materials-macibu-un-parbaudes-uzdevumi-5-6-gadus-veciem-diasporas-skoleniem/
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/digitals-macibu-materials-macibu-un-parbaudes-uzdevumi-5-6-gadus-veciem-diasporas-skoleniem/
https://mape.skola2030.lv/resources/1560
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1.2.2. Izskats: ķermeņa daļas un apģērbs. 

 

Mācāmies krāsas. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=GVKsYpemGb4 

Mācāmies krāsas. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=gylg2qAj_dE 

 

Dambe, Z., Zdanovska, I., Latviešu valodas mācību un pārbaudes uzdevumi diasporas 

nedēļas nogales skolām 7-9 gadus veciem bērniem. 

https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2019/10/DL_berniem_7-9.pdf  

78. -83.lpp. 

 

Auziņa, U., Losberga, I., Marševska I., Mācību un pārbaudes uzdevumi 5-6 gadus veciem 

diasporas bērniem. 

https://maciunmacies.valoda.lv/speles/digitals-macibu-materials-macibu-un-parbaudes-

uzdevumi-5-6-gadus-veciem-diasporas-skoleniem/ 

 1.Cāļus skaita rudenī. 4.,5.,6.,7.lpp. klausīšanās uzdevumi. 

 

Darba lapas 1.kl. 

https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/09/DB_veca_1.-klase-1.pdf  

23.lpp. 

 

Balsta konspekts 1.klasei 

http://izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Atbalsta_materiali/151130_Balsta_konsp

ekts_LV_kvalitativai_apguvei_1kl_LAT2_2015.pdf 

13.lpp.  

21.lpp. 

 

Labdien! - 1.daļa 

https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2019/10/L1_DL.pdf   

6. – 7.darba lapa 

 

mape.skola.2030 

Apģērbu un apavu nosaukumi. Spēle.  

https://mape.skola2030.lv/resources/1559  

 

1.2.3. Vieta, kur mēs dzīvojam. 

 

www.valoda.lv – Māci un mācies. -līdz 6 

Latviešu valodas bilžu vārdnīca 

https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/07/LVA_bilzuvardnica.pdf 

11.lpp. – Virtuve              

21.lpp. – Istaba     

 

Atrodi vārdus – nodaļa „ Mājās”   

https://maciunmacies.valoda.lv/speles/atrodi_vardus/real.html 

 

Klausies un runā – nodaļa „ Mājā” ( bērnu istabā, dzīvojamā istabā, vannas istabā, virtuvē) – 

attēli, vārdi, jautājumi 

http://speles.maciunmacies.lv/klausies_un_runa/saturs.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GVKsYpemGb4
https://www.youtube.com/watch?v=gylg2qAj_dE
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/digitals-macibu-materials-macibu-un-parbaudes-uzdevumi-5-6-gadus-veciem-diasporas-skoleniem/
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/digitals-macibu-materials-macibu-un-parbaudes-uzdevumi-5-6-gadus-veciem-diasporas-skoleniem/
https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/09/DB_veca_1.-klase-1.pdf
http://izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Atbalsta_materiali/151130_Balsta_konspekts_LV_kvalitativai_apguvei_1kl_LAT2_2015.pdf
http://izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Atbalsta_materiali/151130_Balsta_konspekts_LV_kvalitativai_apguvei_1kl_LAT2_2015.pdf
https://mape.skola2030.lv/resources/1559
https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/07/LVA_bilzuvardnica.pdf
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/atrodi_vardus/real.html
http://speles.maciunmacies.lv/klausies_un_runa/saturs.html
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Interaktīvs materiāls “Mācāmies latviešu valodu. Latvijas ABC” 

https://maciunmacies.valoda.lv/speles/lva_begliem_7-9_g/index.html 

Burts M – telpas mājās, adrese, stāvi, izkrāso māju 

Burts Ģ – viesistaba ( mēbeles) 

Burts H – vannas istaba 

Burts Ī – antonīmi 

 

Labdien – 1. daļa   

https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2019/10/L1_DL.pdf 

16.lpp. – Mēbeles  

17.lpp. – Istabu apraksti  

18. lpp. – Krustvārdu mīkla  

19.lpp. – Papildini zīmējumu un raksti, kas tas ir! 

20.lpp. – Raksti, kas ir istabā! 

21.lpp. – Lasi un zīmē! 

22.lpp – Atbildi uz jautājumiem! 

23.lpp. – Kur viņi dzīvo? 

24.lpp.  – Lasi un zīmē! 

25.lpp. –  Saliec attēlu un stāsti! 

 

Labdien – 2 daļa  

https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2019/10/L2_DL.pdf 

16. – 20.lpp. – Mēbeles  

21.lpp. – Dialogs 

22.lpp –  Prievārdi    

 

Latvija drauga acīm – 1 daļa 

https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2019/10/LatvijaDraugaAcim_6-9gadi.pdf 

30. – 34.lpp. – Domino 

 

Balsta konspekts 2. klasei 

http://www.izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Atbalsta_materiali/Latviesu/Balsta_

konspekts_LV_kvalitativai_apguvei_2kl_LAT2_2016_2.pdf 

Manas mājas 

6.-7.lpp. – Vārdi, attēls ( mēbeles), tas, tā, tie, tās 

39.lpp. – Telpas 

40.lpp. – Mēbeles 

41.lpp. – Mājas daļas 

42.lpp. –  Mēbeles 

43.lpp. – Dialogs ( adrese)  

 
Balsta konspekts 1. klasei 

http://www.izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Atbalsta_materiali/151130_Balsta_

konspekts_LV_kvalitativai_apguvei_1kl_LAT2_2015.pdf 

10.lpp. – Dzīvesvieta ( adrese) 

     

1.2.4. Gatavojamies svētkiem un Jaunajam gadam. 

1.2.5. Laimīgu Jauno gadu! 

Prezentācija par ziemassvētkiem. 

https://maciunmacies.valoda.lv/speles/lva_begliem_7-9_g/index.html
https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2019/10/L1_DL.pdf
https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2019/10/L2_DL.pdf
https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2019/10/LatvijaDraugaAcim_6-9gadi.pdf
http://www.izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Atbalsta_materiali/Latviesu/Balsta_konspekts_LV_kvalitativai_apguvei_2kl_LAT2_2016_2.pdf
http://www.izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Atbalsta_materiali/Latviesu/Balsta_konspekts_LV_kvalitativai_apguvei_2kl_LAT2_2016_2.pdf
http://www.izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Atbalsta_materiali/151130_Balsta_konspekts_LV_kvalitativai_apguvei_1kl_LAT2_2015.pdf
http://www.izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Atbalsta_materiali/151130_Balsta_konspekts_LV_kvalitativai_apguvei_1kl_LAT2_2015.pdf
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http://izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Atbalsta_materiali/151130_26pielikums_

8tema_Gadalaiki_Ziemassvetki.pdf  

 

Balsta konspekts 2. klasei 
http://izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Atbalsta_materiali/Latviesu/Balsta_konsp

ekts_LV_kvalitativai_apguvei_2kl_LAT2_2016_2.pdf   

109.-111.lpp. - Apsveikuma lasīšana un rakstīšana  

 

Interaktīvs materiāls “Latviešu valoda mazākumtautību skolā 1.kl.” 

https://maciunmacies.valoda.lv/speles/Latviesu_val_1-klase/default.html  

4. Ziemassvētku laiks 

 

Interaktīvs materiāls Mācāmies latviešu valodu. Latvijas ABC  

https://maciunmacies.valoda.lv/speles/lva_begliem_7-9_g/index.html 11.2.temats  

Burts Ģ –Ziemassvētku vakars –Lasi! Ievieto  dialogā vārdus. 

 

Auziņa, U., Losberga, I., Marševska I., Mācību un pārbaudes uzdevumi 5-6 gadus veciem 

diasporas bērniem. 

https://maciunmacies.valoda.lv/speles/digitals-macibu-materials-macibu-un-parbaudes-

uzdevumi-5-6-gadus-veciem-diasporas-skoleniem/ 

 4. Gaismas laiks. 30.-39.lpp. klausīšanās uzdevumi 

 

mape.skola2030.lv  
5.1. Ceļs uz Ziemassvētkiem.5.2. Svētku koncerts un karnevāls. 5.3.Ko es protu ,ko es zinu. 

https://mape.skola2030.lv/resources/1562 (Gatavošanās svētkiem) 

https://mape.skola2030.lv/resources/1563 (Kā uzrakstīt apsveikumu?,Kā pateikt novēlējumu) 

https://mape.skola2030.lv/resources/1564 (Kā sacerēt pasaku?) 

https://mape.skola2030.lv/resources/1566 (Kā lasīt afišu?) 

https://mape.skola2030.lv/materials/oRDrTdr8GmRnuAtoEp2V6S (Mācību līdzeklis ar 

uzdevumiem ,viss kopā 15.-28.lpp. par tēmu). 

 

 

Materiāla autores: 

Līga Soldāne – Daugavpils 10.vidusskolas skolotāja 

Jeļena Storožuka - Daugavpils 17.vidusskolas skolotāja 

Gunta Ivanova - Daugavpils 3.vidusskolas skolotāja 

Ingrīda Vilmane - Daugavpils Centra vidusskolas skolotāja 

Evita Vecele - Daugavpils 3.vidusskolas skolotāja 

Ieva Vitkova - Daugavpils 3.vidusskolas skolotāja 

Projekta vadītāja: Silvija Mickeviča, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes metodiķe latviešu 

valodas jautājumos  

Projektu finansē Daugavpils pilsētas pašvaldība 

http://izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Atbalsta_materiali/151130_26pielikums_8tema_Gadalaiki_Ziemassvetki.pdf
http://izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Atbalsta_materiali/151130_26pielikums_8tema_Gadalaiki_Ziemassvetki.pdf
http://izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Atbalsta_materiali/Latviesu/Balsta_konspekts_LV_kvalitativai_apguvei_2kl_LAT2_2016_2.pdf
http://izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Atbalsta_materiali/Latviesu/Balsta_konspekts_LV_kvalitativai_apguvei_2kl_LAT2_2016_2.pdf
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/Latviesu_val_1-klase/default.html
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/lva_begliem_7-9_g/index.html%2011.2.temats
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/digitals-macibu-materials-macibu-un-parbaudes-uzdevumi-5-6-gadus-veciem-diasporas-skoleniem/
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/digitals-macibu-materials-macibu-un-parbaudes-uzdevumi-5-6-gadus-veciem-diasporas-skoleniem/
https://mape.skola2030.lv/resources/1562
https://mape.skola2030.lv/resources/1563
https://mape.skola2030.lv/resources/1564
https://mape.skola2030.lv/resources/1566
https://mape.skola2030.lv/materials/oRDrTdr8GmRnuAtoEp2V6S
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1.2.1. Es pats un mana ģimene 

1.uzdevums. Lasi teikumus par Liepu ģimeni! 

 

1. Liepu ģimene dzīvo Rēzeknē.  

2. Ģimenei ir liela māja. 

3. Māmiņa Ruta ir skolotāja. 

4. Tētis Otto ir pavārs. 

5. Brālim Atim ir pieci gadi. 

6. Aina jau mācās 1.klasē.     

7. Viņiem ir kaķis Muris.   

                                                                                                                                                                                                                                   

1.1.Iekrāso pareizo atbildi! 

 

Ģimene dzīvo  pilsētā laukos 

Māmiņa strādā  skolā bankā 

Ģimenē ir četri cilvēki pieci cilvēki 

Māsa  ir skolnieks skolniece 

Viņiem  ir  suns kaķis 

 

1.2.Kuram teikumam atbilst attēls? Raksti tabulā! 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

A B C D E 
1.     

     

D 

B 

C 

A 

E 
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2.uzdevums. Lasi teikumus! Aplūko attēlus!  

Raksti ,, jā’’ vai ,, nē’’! 

 

Teikums jā / 

nē 

1.Vectētiņam laukos ir suns. jā 

2.Vecmāmiņa lasa grāmatu.  

3.Ģimenei patīk vingrot.  

4.Brālim šodien ir dzimšanas diena.  

5.Ģimenē  ir pieci bērni.  

 

 

 

 

 

4.uzdevums. Aplūko attēlu! Stāsti par Kalniņu ģimeni!  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Dita 

Aleksis
Atis 

Linda 

Reksis 

1. 2.

.. 
3. 4. 5. 

RĪGA 
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Ģimenē ir (cik?)__________ cilvēki. 

Viņi dzīvo (kur?)_____________. 

Ģimenei ir (mājdzīvnieks)__________. 

Kā viņus sauc?  

 

5.uzdevums. Pastāsti par savu ģimeni!                                                          

Manā ģimenē ir.........cilvēki. 

Mēs dzīvojam...................  . 

Manu māmiņu sauc.................... .   

Manu...................... sauc.................  . 

Manu..........................................  

 

6.uzdevums. Jautā klasesbiedriem! 

Cik cilvēku ir tavā ģimenē? 

Kur dzīvo tava ģimene? 

Kā sauc tavu... (māmiņu, tēti, māsu, brāli, vecmāmiņu, vectētiņu....) 

 

7.uzdevums. Sameklē burtu virknēs vārdus! Noraksti tos glīti! 

 

MAMMATĒTISMĀSABRĀLISVECMAMMA 

 

KRUSTMĀTEMĀSĪCATANTETĒVOCIS 
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8.uzdevums. Atrodi burtu režģī 6 vārdus! Iekrāso tos! 

 

V E C T Ē V S B 

T S E A V B N R 

O Ē T I S Ē T Ā 

M D M A M M A L 

A M Ā S Ī C A I 

S N S M G M O S 

A T A N T E K G 

B R Ā L Ē N S U 
     

9.uzdevums. Klausies un savieno! 
Recording.m4a

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2. 4. 5. 6. 3. 

Uzklikšķini 2 

reizes! 
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1.2.2. Izskats: ķermeņa daļas un apģērbs. 

1.uzdevums. Uzmanīgi lasi vai klausies skolotāja lasītos teikumus! 

Iekrāso lodziņus atbilstoši teikumos minētajiem krāsu 

nosaukumiem! Ja teikumā krāsa nav minēta, tad atstāj lodziņu 

neiekrāsotu! 

 

  
Mazajai Ritai ir pelēks kaķēns.  

Jurim ir melni mati.  

Mājai ir skaists, sarkans jumts.  

Somā ir burtnīcas un grāmatas.  

Visapkārt aug zaļa zāle.  

Jurim ir melna cepure.  

Lelles kleita ir violetā krāsā.   

Debesīs spīd dzeltena saule.  

Pie mājas aug koks.  

Man ir jauna, zila pildspalva.  

Uz galda stāv dzeltens lineāls.  

Manas kurpes ir netīras.  

Es uzzīmēju brūnu koku.  

Ļoti gribētu jaunu somu rozā krāsā.  

Skolotāja mums iedeva baltas lapas.  
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2.uzdevums. Lasi! 

 Lienes ģimene ir ļoti liela. Katram ir savs mīļākais apģērbs. Lienei 

patīk dzeltena blūze un zili svārki. Brālim patīk zaļš krekls un pelēkas 

bikses. Tētim patīk sarkans džemperis un melni džinsi. Mammai patīk 

rozā jaka un oranža kleita. Vectētiņam patīk tikai brūnas kurpes, bet 

vecmāmiņai patīk balta cepure. 

2.1. Izkrāso! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Uzraksti, kādā krāsā ir apģērbs! 

Kāda ir cepure? Cepure ir___________________ 

Kāda ir kleita? Kleita ir_____________________ 

Kāda ir blūze? Blūze ir_____________________ 

Kāda ir jaka? Jaka ir _______________________ 
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Kāds ir džemperis? Džemperis ir ________________ 

Kāds ir krekls? Krekls ir ______________________ 

Kādas ir kurpes? Kurpes ir _____________________ 

Kādas ir bikses? Bikses ir ______________________ 

Kādi ir džinsi? Džinsi ir ________________________ 

Kādi ir svārki? Svārki ir ________________________ 
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2.1.3. Vieta, kur mēs dzīvojam. 

1.uzdevums. Mini mīklas! Savieno ar attēlu! Izkrāso! 

 

Šurpu turpu iet, nekur neaiziet.    (vursid) 

 

 

Jau sen gatava, bet katru rītu taisāma. ( tulga)  

 

 

Četri brālīši zem viena jumta. ( salgd)   

 

 

Kas citiem rāda, bet pats neredz  ( gluposis)  

 

 

2.uzdevums. Izdomā savu mīklu! Zīmē! 

 

3.uzdevums. Atzīmē ar X, vai apgalvojums ir pareizs! Vai tavās 

mājās ir tā? Stāsti, kā ir tavās mājās! 

 

Nr. Apgalvojums Pareizi Nepareizi 

1. Es dzīvoju daudzstāvu mājā.   

2. Manā dzīvoklī ir divas istabas.   

3. Virtuvē ir apaļš galds.   

4. Ledusskapis ir baltā krāsā.    
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5. Pie sienas virtuvē ir kvadrātveida pulkstenis.   

6. Viesistabā atrodas televizors.   

7. Mīksts stūra dīvāns arī atrodas viesistabā.   

8.  Istabā, kurā es guļu, uz grīdas ir sarkans 

paklājs. 

  

9.  Mana gulta ir šaura.   

10. Priekšnamā ir pakaramais.   

11. Vannas istabā spogulis atrodas virs izlietnes.   

12. Katram ģimenes loceklim ir dators.    

 

4.uzdevums. Salīdzini ar klasesbiedra atbildēm! Vai jūsu atbildes 

sakrīt?  

Zīmē vai raksti, kas ir atšķirīgs!  

Man ir...                                                         

Manam klasesbiedram ir... 
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Atgādne  

Pretējas nozīmes vārdi 

liels  mazs  

augsts  

 

zems  

plats  šaurs  
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garš  īss  

vecs  

 

 

 

jauns  

pilns  tukšs  
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plāns  biezs  

gaišs  

 

tumšs  

dārgs  

 

              € 360
69

 
 

 

lēts 

 

 

 

€ 36
69
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apaļš  kvadrātveida  

 

 

 

ērts  

 

 

 

 neērts 

 

 

 

mīksts  

 

 

ciets  
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1.2.4. Gatavojamies svētkiem – Jaunajam gadam. 

1.uzdevums. Klausies (lasi) un krāso! 

Tā ir Ziemassvētku eglīte. Kādā krāsā eglīte? Krāso! Atrodi 

vienādas zvaigznes un izkrāso oranžā krāsā! Vislielāko zvaigzni izkrāso 

dzeltenā krāsā! Bumbiņas krāso zilā krāsā! Spieķus - zaļā un dzeltenā 

krāsā! Rūķu cepures krāso sarkanā krāsā! Rotaļlietas - brūnā krāsā! 

Klucīšus -krāsainus! 
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2.uzdevums. Izkrāso un salīdzini eglītes! Stāsti! 

Šeit ir... Te ir... Tur ir... 
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3.uzdevums. Izpēti doto paraugu! Izgriez eglīti un izrotā to! Stāsti! 

Tā ir ... 

Eglīte ir.... 

Uz eglītes ir... 

 

dāvana, zābaciņš, spieķītis, lentīte, sniegavīrs, zvaigzne, zvaniņš, 

bumbiņa, cepure, briedis, sniegpārsliņa, konfekte 

 

 


