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

7. stunda 2014. gada 5. aprīlī 9:30-11:00 í Fellaskóla, Norðurfelli 17-19, 111 Reykjavík 

Morfoloģija.  

Darbības vārds (Sagnorð) 
 
Izsaka darbību, norisi vai stāvokli. 
 
Darbības vārdam personas formā ir šādas gramatiskās kategorijas: 

 
 
 
 
 
 
 
 

kārta    mynd 
 
kas dara? kas tiek darīts? 
 
darāmā: Zēns raksta vēstuli. 
[vidējā:  Es mazgājos. Viņi kaujas.] 
ciešamā: Vēstule tiek rakstīta. 
 
 
izteiksme   háttur 
 
stāstījuma:  Mēs lasām grāmatu. 
pavēles: Lasi grāmatu! 
vēlējuma: Kaut es paspētu izlasīt grāmatu! 
atstāstījuma: Runā, ka viņi lasot grāmatas. 
vajadzības: Grāmata ir jālasa. Mums ir jālasa dzejolis. 
 
 
laiks    tíð 
 
vienkāršā tagadne:  Es lasu grāmatu. 
vienkāršā pagātne:  Es lasīju grāmatu. 
vienkāršā nākotne:  Es lasīšu grāmatu. 
 
saliktā tagadne: Es jau esmu lasījis šo grāmatu. 
saliktā pagātne:  Es jau biju šo grāmatu izlasījis, kad mums to uzdeva lasīt skolā. 
saliktā nākotne: Es būšu izlasījis šo grāmatu, kad tu rītā tai nāksi pakaļ. 
 
skaitlis    tala 
persona   persóna 
 
vienskaitlis:  1. es lasu 

2. tu lasi 
3. viņš/viņa lasa 
 

daudzskaitlis: 1. mēs lasām 
  2. jūs lasāt 
  3. viņi/viņas lasa     (baltu valodās sakrīt viensk. un daudzsk. trešā persona) 

kārta    mynd 
izteiksme   háttur 
laiks    tíð 
skaitlis    tala 
persona   persóna 
veids (aspekts)   horf 
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veids (aspekts)   horf 
 
pabeigts: es ēdu ābolu (šobrīd) 
nepabeigts: es jau apēdu ābolu (darbība ir pabeigta) 
 

Izlokām 4 darbības vārdus tagadnē! 
 
būt, dot, doties, iet, skriet, mest, laist, melot, soļot, medīt, pētīt, apzināties, runāt, sarunāties, meklēt, svilpot... 
 
 

viensk. 
1   es rakstu        
2   tu  raksti     
3  viņš/viņa raksta     

daudzsk. 
1   mēs rakstām     
2   jūs rakstāt     
3   viņi/viņas raksta     
 
 

NB! Darb. vārds nenoteiksmē beidzas ar -īt/īties/-ināt/-ināties >  

daudzskaitļa 1. un 2. personā garš ā! 
 

pētīt >   mēs pētām 

apzināties >  mēs apzināmies 

sacīt>  jūs sakāt 
 
citas galotnes - īss a! 
 

skriet >     mēs skrienam 

izvēlēties>  jūs izvēlaties 
 
 

Izlokām 4 darbības vārdus pagātnē! 
 
 
būt, dot, doties, iet, skriet, mest, laist, melot, soļot, medīt, pētīt, apzināties, runāt, sarunāties, meklēt, svilpot... 
 
 

viensk. 
1   es rakstīju        
2   tu  rakstīji     
3  viņš/viņa rakstīja     

daudzsk. 
1   mēs rakstījām     
2   jūs rakstījāt     
3   viņi/viņas rakstīja     
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Izlokām 4 darbības vārdus nākotnē! 
 
 
būt, dot, doties, iet, skriet, mest, laist, melot, soļot, medīt, pētīt, apzināties, runāt, sarunāties, meklēt, svilpot... 
 
 

viensk. 
1   es rakstīšu        
2   tu  rakstīsi     
3  viņš/viņa rakstīs     

daudzsk. 
1   mēs rakstīsim     
2   jūs rakstīsiet*     
3   viņi/viņas rakstīs     
 
*Ir arī literāra forma rakstīsit 
 
 

Apraksti bildi, pastāsti, kas tajā notiek! 
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Mājās: izlasi dzejoli un rīkojies atbilstoši norādījumiem! 

 

 M a n a s    m ī ļ ā k ā s    p u ķ e s .  
No puķēm vismīļākās 

Man rozes tumšsarkanās. 

Tās laistās kā rubīna kvēls 

Un aromāts viņām tik cēls. 

 

Kad viņas pie lūpām tu liec - 

Kā apburts tad piepeši tiec: 

Tev lieglaimē dvēseli skauj 

Un brīnišķā pasaulē rauj. 

 

Maigst jutekļi visi un mulst, 

Pār sirdi kā burvība gulst; 

Nost ilgas, kas sirdī kur snauž, 

un sapnis liegs dvēseli glauž. 

 

Tās - apburtas princeses šķiet: 

Tām sirdslapās asinis riet... 

No puķēm vismīļākās 

Man rozes tumšsarkanās. 

 Vilis Plūdonis (1874-1940), no krājuma „Lilijas sniegā“ (1939) 

 

1. Atrodi  
atskaņas. 

2. Paskaidro vārdus  
apburts,  
liegs,  
burvība,  
lieglaime un  
aromāts. 

3. Pasvītro dzejolī darbības vārdus. 

4. Iemācies šo dzejoli no galvas.  


