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Vārds, uzvārds ______________________ Datums ____________________________ 

 

Darba lapa latviešu valodā un literatūrā. 

Iepazīsti Viļa Plūdoņa daiļradi un papildini savu vārdu krājumu! 

 

 

Izmantojot resursu letonika.lv/lasitava, iepazīsti Viļa Plūdoņa darbus! 

 

1. Atzīmē piemērotākos sinonīmus! 

V. Plūdoņa darbā „Eža kažociņš” vecais vīrs mežā no māmiņas saņem lūku vāceli. Lūki 

ir mizas sloksnes, kas plēstas, piemēram, no augoša kārkla, liepas un ko parasti izmanto 

pinumiem. Atzīmē vārdam „vācele” piemērotus sinonīmus! 

1.1. bundulis   

1.2. spainis  

1.3. ciba  

1.4. kastrolis  

1.5. groziņš  

 

2. Papildini tekstu ar darbības vārdiem vienkāršajā tagadnē! 

Izlasi V. Plūdoņa darba „Eža kažociņš” fragmentu! Pārraksti iekrāsoto teksta daļu, 

papildinot to ar darbības vārdiem vienkāršajā tagadnē, kas raksturo attiecīgā putna 

dziesmu! Darbības vārdi: zvanīt, dūkt, vilkt. 

Lai ir jauki, kur ir jauki, 

Mežā jauki vasarā: 

 

Žube __________________, dūja __________________________, 

 

Sēri ___________________, dzeguzīte. 

 

3. Neparastie salikteņi! 

V. Plūdonis poēmā „Atraitnes dēls” izmantojis neparastus salikteņus.  

Atzīmē to salikteņu rindu, kurā nav kļūdas! 

 Atzīmē vienu pareizo atbildi 

3.1. zeltziedos, viegllaimības, sirmsūnu;  

3.2. godgaldā, brīnumkokļu, sirdsdurvīs;  

3.3. daiļiburvīgā, aukstlēnīgs, ziemeļkāvu.  

 

 

https://www.letonika.lv/literatura/Section.aspx?f=1&id=3338466


Darba lapas autors: Rīgas Imantas vidusskola, Gunta Kaula.  
Darba lapas nosaukums: Iepazīsti Viļa Plūdoņa daiļradi un papildini savu vārdu krājumu!   
Darba lapa paredzēta: 8. klasei. 
 

2 
 

4. Ieraksti vārdu pareizā locījumā! 

Izlasi V. Plūdoņa balādes „Salgales Mada loms” fragmentu! Izvēlies vienu no zemāk 

piedāvātajiem vārdiem un ieraksti to pareizajā locījumā! 

 

Nava laimes šodien vecam Madim: 

Reizi desmito viņš met jau tīklu, 

Bet kā tukšs, tā tukšs tas pienāk malā, 

Līdzi nesdams tikai zaļas gļotas, 

Brūnas ūdens nezāles vai reizām 

Kādu vecu, glumu, mellu ____________________ , 

Straumes atveltu no augšas mežiem. 

4.1. Vadzis – 1) kāsis, ko piestiprina (piemēram, pie sienas) kāda priekšmeta 

pakarināšanai. 2) ķīlis (kā) skaldīšanai, plēšanai. 

4.2. Sieksta – 1) nolūzis, zemē, ūdenstilpē, parasti ilgi, gulošs koks, tā daļa.  

2) no koka stumbra gabala veidots soda rīks kāju, roku ieslēgšanai. 

4.3. Veģis – noteiktas formas baltmaizes mīklas izstrādājums. 

4.4. Gubenis – piebūve pie rijas vai lopu kūts (parasti siena, salmu novietošanai); siena, 

salmu šķūnis. 

 

5. Atrodi attēlam atbilstošu nosaukumu.  

Aina no jaunekļa sapņa V. Plūdoņa poēmā „Atraitnes dēls”. 

“Tur virši, un sūnas, un paegļi aug, 

Bet pili aiz deviņiem purviem raug.” 

 

Kuram no attēlos redzamajiem augiem vārds „cedriņi” ir sinonīms? Atzīmē to! 

 

Virši (attēls no lu.lv) 

 

 
Paegļi (attēls no dziedava.lv) 

 

Sūnas (attēls no poga.lv) 

   

 


