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Vārds, uzvārds ______________________ Datums ____________________________ 

 

Darba lapa latviešu valodā un literatūrā 

Iepazīsti sinonīmus, senvārdus un pareizrakstību, lasot “Dullo Dauku”!  

 
Lasi resursā letonika.lv/lasitava publicēto darbu “Dullais Dauka” un atbildi uz jautājumiem! 

Sinonīmus un pareizrakstības likumus meklē letonika.lv Valodu sadaļā! 

 

1. Kurā stāsta “Dullais Dauka” teikumā, ir pareizi saliktas pieturzīmes? 

1.1. "Ganības atradās mežā, tur dziedāja putni, tur redzēja zaķus un vāveres, 

bet, kas tas lielākais, tur varēja visādi izgudroties par tik svarīgām lietām kā 

zemes apaļumu un griešanos ap sauli." 

 

 

1.2. "Ganības atradās mežā, tur dziedāja putni, tur redzēja zaķus un vāveres, 

bet kas tas lielākais, tur varēja visādi izgudroties par tik svarīgām lietām kā 

zemes apaļumu un griešanos ap sauli." 

 

 

1.3. "Ganības atradās mežā, tur dziedāja putni, tur redzēja zaķus un vāveres, 

bet, kas tas lielākais, tur varēja visādi izgudroties par tik svarīgām lietām, kā 

zemes apaļumu un griešanos ap sauli." 

 

 

2. Stāsta "Dullais Dauka" fragmentā atrodi vārdu, kurā ir pareizrakstības kļūda! 

"Tuvāk piegājis, Dauka ievēroja, ka cienījamam skolas kungam viena acs balta un kreisās 

kājas īkšķis ar lielu, līku nagu, zeķes purnam izplēsis caurumu, itkā noskumis lūkojas grīdā... 

Māte piebīdīja to gluži klāt. Skolas kungs nokāsējās, aizlicis mutei priekšā roku, tad 

nožāvājās, parādīdams Daukam visus augšējos zobus, caurus un izpuvušus, un nolaidās no 

galda pavisam." 

Izraksti kļūdaino vārdu atbildes laukā pareizi ________________________ 

 

3. Atrodi vārdu, AIZ kura ir nepareizi ielikts komats, un komats ir jāliek PIRMS šī vārda!  

Izraksti atbildes laukā šo vienu vārdu, bez komatiem! 

"Vai tā arī acu apmānīšana, ka laivas, jo tālāk tās tiek no malas arvien, jo vairāk iegrimst 

jūrā?" 

Izraksti vārdu atbildes laukā ________________________ 

 

 

https://www.letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=351
https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?g=5
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4. Pārraksti tekstu, liekot tajā visas nepieciešamās pieturzīmes! 

"Puika iestreipuļoja kaktā starp istabiņu un aizgaldiņu kur ziemā turēja sivēnu un degunu 

sakampis lielām zilām acīm noskatījās mātē." 

 

 

 

 

 

5. Kurš ir pareizs apgalvojums par šīm stāsta "Dullais Dauka" rindām?  

"Puika? Jā, kur tad viņš ir?" māte jautāja  kā no miega atmosdamās. "Būs, rasi, aizskrējis 

kautkur... strādādama nemaz neievēroju. Vai tāds nu nav pelnījis atkal žagaru?" 

 

Apgalvojumi! Atzīmē visus pareizos apgalvojumus!  

 

5.1. fragmentā nav vārdu pareizrakstības kļūdu 

 

5.2. fragmentā ir viena vārda pareizrakstības kļūda  

5.3. fragmentā ir vairākas vārdu pareizrakstības kļūdas  

5.4. fragmentā nav pieturzīmju kļūdu  

5.5. fragmentā ir viena pieturzīmju kļūda  

5.6. fragmentā ir vairākas pieturzīmju kļūdas  

 

Pārraksti tekstu, ievērojot visus pareizrakstības likumus! 

 

 

 

 

6. Atzīmē vārdam “zēģele” piemērotus sinonīmus! 

"Šur tur uz jūras baltoja zēģeles, citas tuvāk, citas tālāk, bet kaimiņa laiva stāvēja malā 

piesieta." 

Sinonīmi Atzīmē visas pareizās atbildes! 

6.1. bura  

6.2. vilnis  

6.3. vējauts  

6.4. vētra  

6.5. kaija  

6.6. putas  
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7. Atzīmē teikumā frazeoloģismu – pasvītrojot to! Atzīmē frazeoloģismam atbilstošu 

skaidrojumu! 

 

"Acu apmānītāji ir tie, kas taisa dažādus stiķus." 

Skaidrojumi Atzīmē pareizo atbildi! 

7.1. smieties  

7.2. izjokot  

7.3. melot  

7.4. skatīties  

7.5. kauties  

7.6. stiķēt  

 

8. Kuru no piedāvātajām partikulām mūsdienās varētu lietot vecvārda "rasi" vietā? 

 

"Māte vairs nejautāja, bija, rasi, atkal aizmigusi." 

Skaidrojumi Atzīmē pareizo atbildi! 

8.1. it kā  

8.2. diemžēl  

8.3. varbūt  

8.4. tikai  

8.5. tātad  

8.6. nupat  

 

9. Kas ir skroderis? 

 

"Ziemai pienākot, Dauku nodeva mācībā pie skrodera." 

Skaidrojumi Atzīmē pareizo atbildi! 

9.1. sekretārs  

9.2. galdnieks  

9.3. namdaris  

9.4. šuvējs  

9.5. pavārs  

9.6. kalējs  
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10. Senajā skolā viens no mācību piederumiem bija grifele.  

Atrodi un atzīmē grifelei atbilstošu mūsdienu mācību piederuma attēlu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 


