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Vārds, uzvārds 

Uzdevuma izpildes laiks: 80 min. 

DARBA LAPA LITERATŪRĀ 5. KLASEI 

Vērtību izpratnes veidošana Kārļa Skalbes pasakā „Kaķīša dzirnavas” 

1. uzd. Atrodi atbilstošo skaidrojumu tabulā dotajiem vārdiem, izmantojot interneta vietni www.letonika.lv 

sadaļu – vārdnīcas! 

 

Vecvārds Skaidrojums (sinonīms) 

Gaņģis  

Apenīši   

Pūrs   

Znots   

Ķēķis   

 

2. uzd. Pie vēja rādītājiem uzraksti, kādas 4 vērtības tu saklausīji „vecajos laikos” un kādas vērtības „jaunajos 

laikos!” 

http://www.letonika.lv/
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‘’VECIE 

LAIKI” 

‘’JAUNIE 

LAIKI” 
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3. uzd. Atrodi un izraksti no pasakas atbildes uz šiem jautājumiem! Izmanto interneta vietni www.pasakas.net  - 

Kaķīša dzirnavas (http://www.pasakas.net/pasakas/literaras_pasakas/k/kakisa_dzirnavinas/) 

Saki, ko lai es daru melnajam runcim? 

 

 

Ko lai es daru tavām nepateicīgajām meitām? 

 

 

 

Ko lai es daru tiem puikām, kas tevi tik nežēlīgi mocīja? 

 

 

4. uzd. Ieraksti Kaķīša maisā, kādas dzīves vērtības atklājas kaķīša atbildēs? 

       

  

http://www.pasakas.net/
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  Ja bijāt uzmanīgi klausītāji  un lasītāji, tad pamanījāt , ka pasaka sākas ”laimīgi”   un arī beidzās ” laimīgi”.  

Un vārds ”laimīgs” atvasināts no vārda ”laime”. 

5. uzd. Uzraksti vārda laime skaidrojumus, vārdu salikumus, ko var atrast interneta vietnē www.letonika.lv 

sadaļā valoda: 

 

6. uzd. Uzraksti ”Mans stāsts kaķītim”… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lai tev veicas! 

*Informāciju par pasakas autoru K. Skalbi vari atrast www.letonika.lv sadaļā lasītava! 

http://www.letonika.lv/
http://www.letonika.lv/

