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Princese uz zirņa. 

“Princese uz zirņa” http://www.pasakas.net/pasakas/literaras_pasakas/p/princese_uz_zirna 

Darba lapa paredzēta: 40 min. 

1. Lasi tekstu un atbildi uz jautājumiem. 

         Reiz dzīvoja princis, kas gribēja precēties, bet tikai ar īstu princesi. Viņš apceļoja 

visu pasauli, bet nevarēja tādu princesi atrast. 

        Kādu vakaru uznāca briesmīgs negaiss. Zibeņi šaudījās, pērkons granda, lietus 

gāzās straumēm. Tad kāds pieklauvēja pie pils vārtiem. 

          Pie vārtiem stāvēja princese. Ūdens plūda viņai no matiem un drēbēm, pat no 

kurpēm, bet viņa sacīja, ka esot īsta princese. 

     „Nu to mēs drīz vien dabūsim zināt”! nodomāja vecā ķēniņiene. Viņa iegāja 

guļamistabā uzklāt princesei gultu. Uz gultas dēļiem viņa uzlika zirni, bet tam virsū – 

divdesmit matračus un divdesmit dūnu pēļus. 

  Uz tiem princesei vajadzēja pārgulēt nakti. 

No rīta ķēniņiene apvaicājās ,kā viņa gulējusi. 

„Ak briesmīgi slikti”! princese atbildēja”. Visu nakti neaizvēru ne acu. Nezinu gan ,kas 

tai gultā bija, bet es gulēju uz kaut kā cieta, ka man visa mugura  vienos zilumos, 

šausmīgi ! 

   Nu bija skaidrs, ka viņa ir īsta princese, ja jau sajutusi zirni caur desmit matračiem un 

divdesmit dūnu pēļiem. Te vairs nevarēja būt nekādu šaubu. Tāpēc princis viņu 

aprecēja. Bet zirni novietoja muzejā, kur tas vēl šodien atrodas. 

a. Ko princis meklēja? 

b. Kādai bija jābūt princesei? 

c. Kā ķēniņiene pārbaudīja princesi? 

d. Kur novietoja zirni? 

e. Kā princese bija nakti gulējusi? 
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2. Atrodi atbilstošu vārdu un savieno!  Pēc tam uzraksti teikumus. 

 

Zirnis   skaista       briesmīgs      apaļš     stāv  vārti 

 

 

Princese pils negaiss 
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3. Pasakā „Princese uz zirņa” atrodi un uzraksti: 

2 vārdu pārus, kurus veido īpašības vārds kopā ar lietvārdu, 

2 vārdu pārus, kurus veido  lietvārds kopā ar darbības vārdu. 

 

 

 

4. Uzraksti 5 teikumus par savu mīļāko  pasaku. (katrā teikumā 4-5 vārdi). 

 

 


