
Darba lapas autore: Santa Kadiķe, Laurenču sākumskola 
Darba lapa paredzēta: 8. klasei.  
Darba lapas nosaukums: “Papildinājums un divdabja teiciens” 
 

 

Atrod katram teikumam iederīgu papildinājumu! 

Nāk pļāvējs veldzi meklēt lielām slāpēm Un smaidīt sāk, pie vecās akas dzēris. 

Kā varens milzis, dienu plecos cēlis, Caur rīta miglu droši cilvēks brien. 

Draugs, ieklausies, kā rudzu grauds zem sniega, zemē iearts, briest. 

Tūristi, meklēdami, kur ir īstais ceļš, aizkavējās par divām stundām. 

Tā es stāvu, vērodams debesis un ūdeni, pār kuru sijājas gaišs pelēkums. 

Domādams, ka Marčs varbūt viņpus klintīm, Jancis uzkāpa uz lielāka bluķa. 

Tādā vakarā kā šovakar Bungatiņu uzņēma visi kā mīļu ciemiņu, zinādami, ka nu būs liela stāstu stāstīšana 

un klausīšanās. 

Tēvs izgāja no istabas, sacīdams: "Es tagad braukšu uz pilsētu." 

Atnāca no smēdes dēls un sprieda ar vectēvu pie galda, ēzdami kartupeļus un dzerdami tēju. 

"Zināms," Jānis atbildēja, arī karoti nolikdams un galvu rokā balstīdams. 
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Ieraksti piemērotu divdabja teicienu! 

 

arī karoti nolikdams un galvu rokā balstīdams. 

ēzdami kartupeļus un dzerdami tēju. 

sacīdams: "Es tagad braukšu uz pilsētu." 

Domādams, ka Marčs varbūt viņpus klintīm 

dienu plecos cēlis 

zemē iearts 

meklēdami, kur ir īstais ceļš 

pie vecās akas dzēris. 

spodri vizot 

vērodams debesis un ūdeni, pār kuru sijājas gaišs pelēkums. 

Anete stāv, rokas uz muguras saņēmusi, mazliet atpakaļ atmetusies, galvu atliekusi.  

1. Linu palagi no tīnes, ______________________________, ārā lokās. 

2. Nāk pļāvējs veldzi meklēt lielām slāpēm un smaidīt sāk,  

_______________________________________. 

3. Kā varens milzis, _____________________, 

 Caur rīta miglu droši cilvēks brien. 

4. Draugs, ieklausies, kā rudzu grauds zem sniega,__________, briest. 

5. Tūristi,_____________________, aizkavējās par divām stundām. 

6. Tā es stāvu, ______________________________, _________________________________. 

7. ______________,_______________ Jancis uzkāpa uz lielāka bluķa. 

8. Tēvs izgāja no istabas, ________________: “_________________________________” 

9. "Zināms," Jānis atbildēja,  ___________________ un ________________________. 

10. Anete stāv,  _______________________, ______________________________, _________________________. 

Atnāca no smēdes dēls un sprieda ar vectēvu pie galda, _______________________ un 

________________________________. 


