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4. klase, KODS  

 

 1. KLAUSĪŠANĀS 

 

1.1. Uzmanīgi skaties video, atbildi uz jautājumiem!  (atbildes raksti 1-2 

vārdiem, par katru gramatiski pareizu atbildi 2P) 

SKATĪSIES UN KLAUSĪSIES 2 REIZES 

1. Kādā krāsā bija ābols? 

 

 

2. Cik gliemežu bija 

ģimenē? 

 

 

3. Kādā krāsā bija žurka? 

 

 

4. Kādā krāsā bija pele? 

 

 

5. Ko nes muša? 

 

 

6. Cik gara bija egle? 

 

 

7. Ko trusis uzlej zaļai 

žurkai? 

 

 

8. Ko izglābj helikopters? 

 

 

 

Kopā par klausīšanās daļu iegūti ________punkti no 16 
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 2.LASĪŠANA 

1.uzdevums. (10 punkti) 

Izlasi tekstu!  

Gauja un lapsa. 

Senos laikos upju vēl nemaz nebija. Tās gulēja ezeros, purvos vai avotos un 

domāja: tecēt vai netecēt? Jo izlauzt ceļu uz jūru nav viegls darbs. 

Daugavai zvēri izraka ceļu līdz pašai jūrai. Bet Gauja gulēja Alauksta ezerā 

un dusmojās: “Kas tā Daugava tāda ir, ka viņai ceļu rok? Lai rok man arī, citādi 

netecēšu.” 

Kādu dienu pie Alauksta attecēja lapsa. Laiks bija karsts, lapsai gribējās 

dzert. Viņa iebrida ūdenī tieši tur, kur gulēja dusmīgā Gauja. 

“Ā-ā! Lapsa! Tā pati, kas ar savu asti Daugavai ceļu rādīja!” Nu Gauja 

metās lapsai virsū. Lapsa bēga, ko kājas nesa. Viņa zināja, ka visas upes tek uz 

jūru, tāpēc skrēja uz otru pusi – uz Vecpiebalgu, bet Gauja pakaļ. Lapsa meta 

līkumu, gauja arī. 

Ap to vietu, kur tagad Valmiera, lapsa sāka skriet kalnā, bet Gauja izlauza 

kalnā gravu. Koki gāzās, akmeņi krita. Pie Siguldas lapsa gribēja zemē ierakties, 

bet Gauja to ieraudzīja un rakās pakaļ. Tajā vietā tagad ir Gūtmaņa ala. Cilvēki no 

malu malām brauc skatīties lielo un skaisto alu. 

Lapsa bēga tālāk, Gauja pakaļ. Pie Carnikavas lapsa priekšā ieraudzīja jūru. 

Kad pretī jau cēlās jūras vilnis, lapsa palēca sānis, bet Gauja, nu jau liela un plata, 

sānis palēkt nevarēja un iekrita jūrā. 

Vizma Belševica 
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2.1. Atzīmē tabulā vai apgalvojums ir pareizs vai nepareizs! (6 punkti) 

 

 Apgalvojums Jā Nē 

0. Gauja gulēja Alauksta ezerā. X  

1. Cilvēki palīdzēja Daugavai tikt uz jūru.   

2. Gauja bija priecīga.   

3. Lapsa bija izslāpusi.   

4. Gauja ietek jūrā pie Siguldas.   

5. Lapsa skrēja ļoti ātri.   

6. Gauja bija liela un plata.   

 

 

 

2.1. Savieno pareizās teikuma daļas un atbildes ieraksti tabulā!  

(4 punkti) 

1. Alauksta ezerā A Gauja 

2. Strauja kā B gulošo  Gauju 

3. Gauja izraka C lapsa 

4. Lapsa pamodināja D gulēja Gauja 

5. Viltīga kā E Gūtmaņa alu 
 

1. 2. 3. 4. 5. 

D     
 

Kopā par lasīšanas daļu iegūti ________punkti no 10 
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 3.VALODAS LIETOJUMS 

3.1. Uzraksti 4 jautājumus par V. Belševicas pasaku „Gauja un 

lapsa”.(par katru gramatiski pareizi uzrakstītu jautājumu 2P) 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

3.2. Veido teikumus, lieto pareizās galotnes, pasvītro īpašvārdus. (par 

katru gramatiski pareizi veidotu teikumu 2P) 

 

Lielupe ir .................................up. 

Rīga ir .............................pilsēt. 

Alauksts ir ..............................ezer. 

Gaiziņš ir ..................................... kaln. 

 

Kopā par valodas lietojuma daļu iegūti ________punkti no 16 

 

 

 

 

 

augst 

dziļ 

liel 

mierīg. 
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 4. RAKSTĪŠANA 

Uzraksti stāstījumu par Latviju (30-35vārdu). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Saturs 2P Plānojums 

2P  

Vārdu 

krājums 2P 

Tekstveide 2P Ortogrāfijas 

un 

interpunkcijas 

kļūdas 2P 

Kopā 10 

      

 

KOPĀ PAR DARBU 

 

 

kods    

P 


