2., 3. posms. 2. uzd., 3. uzd., 4.uzd., 5.uzd. – hipotēzes izvirzīšana un algoritms

Darba lapa „Skaitļa vārdi”
Skolēna vārds, uzvārds_____________________________ klase___ datums____

1. Izraksti no teikumiem visus skaitļa vārdus (gan ar ciparu, gan ar vārdu)!
Skaitļa vārdi ar ciparu

Skaitļa vārdi ar vārdu

2. Grupē izrakstītus skaitļa vārdus ar ciparu divās grupās! Atbildi pamato!
Skaitļa vārdi

Pamatojums

1. grupa

2. grupa
Grupē izrakstītus skaitļa vārdus ar vārdu trīs grupās! Atbildi pamato!
Skaitļa vārdi

Pamatojums

1. grupa

2. grupa
3. grupa

3. Uzraksti, uz kādu jautājumu atbild skaitļa vārdi, kuri uzrakstīti ar vārdiem katrā
grupā!
Skaitļa vārdi
Jautājums
1. grupa
2. grupa
3. grupa
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Secinājumi:
Ja _______________________________________________,tad ______________________
Ja _______________________________________________,tad ______________________
Ja _______________________________________________, tad ______________________
Mājas darbs
1. Raksti skaitļa vārdus ar vārdiem! Atbildi pamato!
Skolā ir daudz dažādu svētku. Septembrī ir (2) __________________ svētki ̶

(1.)

___________________ septembris ir Zinību diena, kad skolēni satiekas pēc vasaras brīvlaika
un ir priecīgi un (11.) _________________ septembris ir Tēvu diena.

Oktobra (1.)

__________________ svētdiena ir Starptautiskā Skolotāju diena. Kā arī oktobrī
(5)_______________________

dienas

svin

Liceja

________________ diena ir Mārtiņdiena. Vēl novembrī

dienas.

Novembra

(10.)

(6) _____________________

dienas skolā bija Pilsoniskuma nedēļa veltīta Lāčplēša dienai un Latvijas dzimšanas dienai.
(24.)

____________________

decembris

ir

Ziemassvētku

vakars.

(31.)

____________________ decembra diena ir Vecgada pēdējā diena.
2. Raksti skaitļa vārdus ar cipariem! Atbildi pamato!
1.Vakar es piedalījos pilsētas skriešanas sacensībās ir atskrēju otrais _____ , bet mans draugs
atskrēja ceturtais________.
2. Mūsu skolā mācās septiņi simti sešpadsmit _______ skolēni, strādā septiņdesmit ______
skolotāji.
3. Maija otrā _________ svētdiena ir Mātes diena.
4. Latvijā Zinību diena ir pirmais______ septembris, Latvijas dzimšanas diena ir
astoņpadsmitais _________ novembris.
5. Trešā ______ skolēnu sarakstā ir Margarita.
6. Mūsu klasē mācās četrpadsmit ______ meitenes un astoņpadsmit _____ zēni.
Trešā stunda
1. Raksti skaitļa vārdus ar vārdiem vai ar cipariem!
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1.Otrdien mums ir (5)_____________ stundas, bet trešdien – (7) ____________ .
2.(4.) _____________ stunda ir latviešu valoda, bet (5.) _____________ stunda ir
matemātika.
3.Sacensības bija (3) _____________dienas un mans draugs sacensībās atskrēja (1.)
_____________, bet es ̶ (2.) _____________.
4.Četras _____ reizes nedēļa mums ir latviešu valodas stunda, bet matemātika ir piecas _____
reizes nedēļā.
5. Marina sarakstā ir piecpadsmitā_____, bet Darina ir septītā_____ .
6. Piecpadsmitais_____ kabinets ir latviešu valodas kabinets, bet deviņpadsmitais _____
kabinets ir mājturības kabinets.
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