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 BĒRNU DROŠĪBA 

 3.klase, kods 

 
 

 1. KLAUSĪŠANĀS 

 Izlasi uzdevuma jautājumus! Uzmanīgi skaties un klausies video  

(2 reizes), atzīmē pareizo atbildi! 10P 

1. Gustavs  ir: 

a) kājāmgājējs; 

b) autobraucējs; 

c) velosipēdists. 

 

6. Katrīnas brālis mašīnā sēž 

piesprādzēts: 

a) bērnu gultiņā; 

b) bērnu krēsliņā; 

c) bērnu sēdeklītī. 

2. Gustavam ir atstarojoša: 

a) jaka; 

b) veste; 

c) cepure. 

7. Jebkura spēle uz ielas ir ļoti: 

a) jautra un interesanta; 

b) bīstama; 

c) droša. 

3. Ceļu drīkst šķērsot: 

 

a) tikai labi pārredzamās vietās; 

b) kur vēlies; 

c) aiz gājēju pārejas, pie luksofora, caur 

tuneli, pār tiltu, vai tikai labi pārredzamās 

vietās. 

 

8. Dažkārt Katrīna uz skolu brauc : 

a) ar taksometru; 

b) ar sabiedrisko transportu; 

c) nebrauc, bet iet kājām. 

 

4. Ja priekšā redzi barjeru, tad: 

a) skrien mājās; 

b) tad zini, ka tālāk nav ko meklēt; 

c) lec tai pāri. 

 

9. Ielu šķērso, kad visi rūcošie ir: 

a) aizbraukuši: 

b) atbraukuši; 

c) izbraukuši. 

 

KOPĀ PAR DARBU 
P 
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5) Iekāpjot mašīnā vispirms vajag: 

a) padziedāt; 

b) piesprādzēties ; 

c) parunāties. 

 

10) Uz Latvijas ceļiem un ielām ik 

dienu ir: 

a) 100 gājēju; 

b) miljons gājēju; 

c) nenoteikts skaits gājēju. 

 

Kopā par klausīšanās daļu iegūti ________punkti no 10 

 

 

 2.LASĪŠANA                           

Izlasi tekstu! 

Vai  jūs zināt, ka satiksme tika organizēta jau sen pirms automašīnu 

parādīšanās? Senās Romas valdnieks Jūlijs Cēzars (1.gadsimtā pirms Kristus 

dzimšanas) droši vien bija pirmais, kas ieviesa ceļu satiksmes noteikumus. 

Viņš, piemēram, izdeva likumu, kas aizliedza sievietēm vadīt kaujas ratus. 

Parādoties automašīnām, radās arī pirmie satiksmes regulētāji. Viņi 

stāvēja uz ceļiem un ar roku norādīja kustības virzienu. Vēlāk tika izmantoti 

arī signāllukturi. Tomēr regulētājiem bija grūti panākt drošību uz ceļiem, jo 

transporta kustība laika gaitā pieauga aizvien vairāk. 

Gaismas signalizācijas ierīces satiksmes regulēšanai ielās, uz 

autoceļiem un dzelzceļa – luksoforus izgudroja 20.gadsimta sākumā. Pirmais 

trīskrāsu luksofors tika uzstādīts Ņujorkā 1918.gadā. 

Luksoforiem ir vairāki veidi: 1) trīskrāsu luksofors, 2) trīskrāsu 

luksofors ar divām papildsekcijām, kas regulē labo un kreiso pagriezienu, 3) 

divkrāsu luksofors, kas brīdina par vilciena tuvošanos, u.c. 

 

2.1. Atzīmē tabulā vai apgalvojums ir pareizs vai nepareizs! 6P 

 

 Apgalvojums Jā Nē 

0. Ceļu satiksmes noteikumus pirmais ieviesa Jūlijs 

Cēzars 

X  

1. Sākumā sievietes nedrīkstēja vadīt transportu.   

2. Sākumā bija signāllukturi, vēlāk - satiksmes 

regulētāji. 

  

3. Automašīnu skaits laika gaitā samazinājās.   
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4. Pirmais luksofors tika uzstādīts Anglijā.   

5. Pie dzelzceļa pārbrauktuvēm ir divkrāsu 

luksofori. 

  

6. Pirmais luksofors tika uzstādīts 20.gadsimtā.    

  

2.2. Dotajiem vārdiem uzraksti antonīmu, meklē tos tekstā! 4P 

 

Atļāva  

Tumsa  

Pa kreisi  

Ātrāk  

 

 

Kopā par lasīšanas daļu iegūti ________punkti no 10 

 

 3. VALODAS LIETOJUMS 

3.1.uzdevums. 6P Izraksti no LASĪŠANAS UZDEVUMA (2.lpp.) teksta: 

2 lietvārdus__________________________________________________ 

 

2 skaitļa vārdus_______________________________________________ 

 

2 darbības vārdus_______________________________________________ 

 

3.2. Uzraksti teikumus, lietojot vārdus pareizā formā. 4P  

1. Es (nelietot) ___________________stundās mobilo tālruni.  

2. Es vienmēr sakārtoju savu darba (vieta) ___________________ . 

3. Cilvēkam jāēd (svaigs) _________________ augļi un dārzeņi. 

4. Es mazgāju (rokas) ________________________ pirms ēšanas. 

 

Kopā par valodas lietojuma daļu iegūti ________punkti no 10 
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4. RAKSTĪŠANA 

4.1. Uzraksti par savu drošību, izmantojot doto plānu. Atbildes raksti pilniem 

teikumiem! 10P 

1. Kur Tu jūties visdrošāk? 2P 

2. Ar ko Tu jūties visdrošāk? Kāpēc? 4P 

3. Kuras iestādes (учреждение) var palīdzēt, ja nepieciešams? 2P 

4. Nosauc telefona numuru, uz kuru jāzvana ārkārtas situācijās? 

(чрезвычайная ситуация) 2P 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4.2. Aplūko attēlu, iekrāso 7 bīstamās vietas!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā par rakstīšanas daļu iegūti ________punkti no 17 

http://www.letonika.lv/groups/?q=%u0443%u0447%u0440%u0435%u0436%u0434%u0435%u043D%u0438%u0435&g=2

