
Darba lapas autore: Santa Kadiķe, Laurenču sākumskola 
Darba lapa paredzēta: 8. klasei.  
Darba lapas nosaukums: “Atkārtoti vārdi” 

 

ATKĀRTOTI VĀRDI 

UZDEVUMS! Lasi tautasdziesmas, izvēlies četras tautasdziesmas, ieraksti pierakstu kladē un 

saliec trūkstošās pieturzīmes, atzīmē, ar ko ir atdalīti atkārtoti vārdi! 

 

Lēni lēni bērziņš auga 

Lēni lapas darināja; 

Lēni auga pie māmiņas 

Gudru ņēmu padomiņu. 

 

 

Viegli viegli lēni lēni 

Man pūriņu cilājiet: 

Mana pūra apakšā 

Trīs asaru vācelītes; 

Pa vienai salasīju, 

Svešas mātes klausīdamās. 

 

  

 

Ai dzīvīte ai dzīvīte! 

Pie dzīvītes vajadzēja 

Vieglu roku vieglu kāju 

Laba gudra padomiņa.  

 

 

Droši droši tautas jāja, 

Lēni mani bāleliņi 

Lēni mani bāleliņi, 

Tautu zemi raudzīties. 

 

  

 

Maza maza man zemīte, 

Bet ražīga labībiņa; 

Maģis manis augumiņš, 

Liela darba darītājs. 

 

 

Puisi puisi, melkulīti, 

Tevs dēļ mani veda 

Tevis dēļ mani veda 

Caur deviņiem pagastiņi. 

 

  

 

Zirņi zirņi pupas pupas, 

Tā bij laba labībiņa: 

Ni grūžama, ni maļama, 

Tik katlā ieberama. 

 

 

Nu pūta nu pūta 

Ziemeļu vēji; 

Nu dzieda nu dzieda 

Bezkauņu meitas. 
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Atkārtoti vārdi – kādu vārdu vai vārdu grupu teikumā var atkārtot divas vai vairākas reizes. 

Atkārtoti  vārdi nav vienlīdzīgi teikuma locekļi, ar atkārtojumu uzsver priekšmetu vai pazīmju 

daudzumu, darbības atkārtošanos vai ilgumu, pazīmes stiprumu.  

Atkārtot var gan dažādus teikuma locekļus, gan izsauksmes vārdus, gan vārdu savienojumus.  

No vārdu bankas ievieto trūkstošos vārdus!  

Daudzpunkti, domuzīmi, pauzēm, pieturzīmēm, komatu. 

 

1. Runā atkārtotus vārdus citu no cita atdala ar ___________________, bet rakstos – ar 

__________________: komatiem, domuzīmēm, retāk ar daudzpunktēm.  

2. Parasti atkārtotus vārdus atdala ar ______________________. 

3. Norādot uz emocionālām pauzēm, runas aprāvumu, reizēm lieto 

____________________________. 

4. Norādot uz lielāku pauzi vai paskaidrojumu, starp atkārtotiem vārdiem liek 

______________________. 

5.  Atkārtotos vārdus, starp kuriem ir partikula nu, tad, ne, jau, jo vai patstāvīgie vārdi kas, kur, ar 

pieturzīmēm neatdala.  

Atzīmē ar atbilstošu ciparu no iepriekšējā uzdevuma pie izceltajiem vārdiem, kurš no 

atkārtoto vārdu atdalīšanas veidiem ir izmantots! 

Es vēlos, kaut uzsnigtu sniegi 

Šiem žēlabu kalniem pāri: 

Balti, balti (__) kā cilvēka domas, 

Tā vientuļā cilvēka domas,  

Kurš kādreiz, putenī ejot,  

Man pasniedza… pasniedza (__) klusi 

Savu vienīgo cimdu. 

Esi droša – droša (__) un laimīga! 

No liepām stiepās ēnas – garas jo garas. (__) 

Bija rudens tad rudens (__) –  

Migla, lietus un dzeltenas lapas.  

 

UZDEVUMS! Uzraksti stāstiņu par ziemas brīvlaikā piedzīvoto (50-60 vārdi), iesaisti teikumos 

vismaz trīs vārdu atkārtojumus!  
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