
1 
 

Latviešu val. lielākajiem bērniem (>9 g.v.), Dens Dimiņš 

8. stunda 2014. gada 12. aprīlī 9:30-11:00 í Fellaskóla, Norðurfelli 17-19, 111 Reykjavík 

 

Morfoloģija.  

 

1. Darbības vārdi (turpinājums no 7. stundas) 

 

No darb.v. nepabeigtajā aspektā var atvasināt darbības vārdus pabeigtajā aspektā ar priedēkļiem (forskeyti): 

aiz-, ap-, at-, ie-, iz-, ne-, no-, pa-, pār-, pie-, sa-, uz-. 
 
Uzraksti vienu piemēru ar katru priedēkli! 
 

 

 

 

No īpašības vārdiem un lietvārdiem var atvasināt darb.v. ar piedēkļiem (viðskeyti): 

-ā-, -ē-, -ī-, -o-, -inā-, -aļā-, -alē-, -elē-, -uļo-. 
 

 
Uzraksti vienu piemēru ar katru priedēkli! 
 

 

 

 

Atkārtojam garuma noteikumu no pagājušās stundas: 

 

a vai ā? 

 

Rēķin___m, atcer____s, peld_____mies, palīdz___m, liek____s, sasveicin____ties, apņem____s,  
 
main____mies, piepild____s, debesis apmâc____s, studenti  mâc____s,  
 
ūdens līmenis te krīt____s, te ceļ____s. 
 
 
Ierakstām darbības vārdus1: 
 
Mēs ________________ (mocīties)  ar darbības vārda formām. Tas nekas, jo tas ir ļoti noderīgi  
 
smadzeņu attīstībai. Jūs vakar _____________ (aizlēkt)  2 metrus tālu. Šobrīd_________ (lēkt) saule,  
 
ir krāšņs saullēkts. Vakar mēness ___________  (uzlēkt) pulksten vienpadsmitos vakarā. Ko Jūs  
 
_________ (sacīt), tā taču nevar būt!  Mamma vakar ____________ (sacīt), ka esot ļoti nogurusi  un gribot  
 
braukt atpūsties uz Kanāriju salām. ____________ (sacīt – pavēles izteiksme pieklājības formā), cik šobrīd  
 
ir pulkstenis? __________________ (nemocīt – pavēles izteiksme „tu“ formā) kaķi, ____________ (likt)  
 
dzīvniekam mieru! Es tagad _________________ (salocīt) papīra lapu, lai taisītu kuģīti. Vakar tu  
 
par piekrišanu _________ (palocīt) galvu, bet šodien tu visu ___________ (noliegt).   
 

                                                           
1
 NB! LLVV dod formas lēkt = lecu, lec, lec, pag. lēcu; mocīt(ies) loka tāpat tāpat kā sacīt; locīt = loku, loki, loka, pag. locīju; trans. 
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Izteicieni ar darbības vārdiem (ievieto darbības vārdu tagadnē)! 

turēt, nebāzt, čīkstēt, satikt(saderēt, sapasēt), mielot, nešaut, kustēties, kārt, nevajadzēt, 

spiest, neķert, rīt, pilēt, dziedāt, vārīties, trīcēt, slaucīt, nekrist, gribēt, bīties 

Slikts ritenis visvairāk ___________ . 
 
___________kā cimds ar roku. 
 
Zvirbuļus ar lielgabalu_____________________. 
 
Katram sava kurpe________________. 
 
Kurš putniņš agri ____________, agri ____________ deguntiņu. 
 
Jo vepri___________, jo tauki___________. 
 
____________ (pavēles izteiksme) savu degunu, kur ___________ . 
 
Koks __________ no/pēc pirmā cirtiena. 
 
______________ kā žīds/velns no krusta. 
 
Mazos blēžus_________ , lielos________ godā. 
 
Jauna slota tīri ______________. 
 
Dievs ____________ viņa dvēseli. 
 
_______________ kā ūdenszāle. 
 
______________ kā apšu lapa. 
 
Ola ____________ mācīt vistu. 
 
____________ kā biezputra katlā. 
 
Mājās: Iemācies no galvas Aspazijas (1965-1943) „Pasaciņu“! 

 
1. Mazā, sirmā kumeliņā 
Jāj pa ceļu pasaciņa. 
Ātri, ātri steidzas viņa, 
Rokā zelta pātadziņa. 
 
2. Jāj un jāj un neapstājas, 
Zemes virsū nav tai mājas. 
Līdzko jaukie sapņi beidzas, 
Viņai projām jāaizsteidzas. 
 
 
 

3. Ilgi, šķiet man, projām biju, 
Nu es atkal ieraudzīju: 
Mazā, sirmā kumeliņā 
Jāj pa ceļu pasaciņa. 
 
4. Sidraboti pakaviņi, 
Zili puķu iemauktiņi; 
Pavadā kā pērles sienas 
Senās, mīļās bērnu dienas. 
 
Jāj un jāj un neapstājas, 
Zemes virsū nav tai mājas. 


