
Jaunu darbības vārdu darināšana, 
izmantojot priedēkļus un 

prievārdi teikumā

I.Strode



Stundas mērķis

Radīt izpratni par:
• jaunu darbības vārdu darināšanu, izmantojot 

priedēkļus;
• prievārdu nozīmi, to lomu teikumos, darinot 

teikumus ar darbības vārda vienkāršo laiku 
formām;

• apgūtās valodas lietojuma gramatiskās formas,
izmantot savā runā un rakstos.



Stundas uzdevumi
• Aktualizēt iepriekšējās zināšanas par 

apgūstamo tēmu;
• Apgūstamās gramatikas normas, izmantot  

veicot praktiskas dabas valodas vingrinājumus.
• Aktualizēt teikuma veidošanas principus, 

sasaistot ar apgūstamo gramatisko vielu;
• Strādājot grupās, apgūtās valodas lietojuma 

gramatiskās formas, izmantot savā runā, 
rakstos.



Atsauc atmiņā, 
iepriekš apgūto!

• Kā krieviski tulkosiet jēdzienu “darbības vārds”?
• Uz kādu jautājumu ( jautājumiem ) atbild darbības 

vārds?
• Ko nosauc darbības vārds?
• Veidojiem domu karti, nosaucot darbības vārdus! 

darbības vārdi



Pabeidz gramatikas likumus!
1. Jaunus darbības vārdus var darināt:

gan ar …………………………………………….….
gan ar …………………………………………..……

2. Jaunus darbības vārdus darina ar šādiem 
priedēkļiem: ( mini piemērus!)
……………………………………………………………………………..
Piem., ………………………………………………………………..

3.Latviešu valodā darbības vārdam pievieno tikai ……. 
(cik?) priedēkli (izņemot nolieguma priedēkli ne-).

( mini piemērus!) Piem., ………………………………………



4. Priedēklis no- piešķir darbībai  ……………………..…. 
(kādu?) nozīmi, ( mini piemērus!) 
Piem., ………………………………………………………………..
5. Priedēkli no- NEDRĪKST(!!!) lietot arī ar šādiem 

darbības vārdiem:
…………………………..

…………………………………
………………………………….
…………………………………..
………………………………….
…………………………………
…………………………………



Pastāsti, ko dara, un kur atrodas ANNA, izmanto priedēkļus, 
darinot jaunus darbības vārdus; drīkst izmantot prievārdus!
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Valodas spēle
• http://method.gauja.org/wp-

content/gallery/2013/logoped_macisim_kopa
_palig_1_4/multimedia/Pamats.swf

http://method.gauja.org/wp-content/gallery/2013/logoped_macisim_kopa_palig_1_4/multimedia/Pamats.swf


NUMURIŅU IZLOZE!

Veidojiet tekstu tādā secībā, 
kādu kārtas numuriņu izlozējāt!



Veidojiet stāstījumu, atbilstoši iepriekš izlozētajam 
numuriņam, “Kamēr saimnieka nebija mājās”, izmantojot 

prievārdus un priedēkļus jaunu darbības vārdu darināšanai!
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Darbs grupās
IEDOMĀJIETIES, KA UZŅEMAT FILMU-

*doto situāciju izspēlējiet lomās!  
* darba gaitā izmantojiet prievārdus 
un priedēkļus jaunu darbības vārdu 

darināšanai!
*izdomājiet nosaukumu savai filmai!











MĀJAS DARBS

• M.G. 90.(1.,2.,3.)uzd.78.lpp. –mutiski
• M.G.91.(1.) uzd.78.lpp. - rakstiski



Paldies par darbu!


