Stage 2, 3. Task 1, 2, 3, 4, 5 - alghoritm.

Darba lapa „Darbības vārda tagadnes laiks”
Vārds, uzvārds________________________________________

Objekts, kuru es mācos ir ___________________________________________________

1. Pasvītro teikumos darbības vārdus tagadnes laikā!
1. Es esmu frizieris un es griežu matus un veidoju frizūras.
2. Es esmu šuvēja un es šuju skaistas kleitas.
3. Tu esi medmāsa un palīdzi slimiem cilvēkiem.
4. Tu esi audzinātāja un audzini bērnus bērnudārzā.
5. Viņa ir pārdevēja un apkalpo pircējus.
6. Viņš ir inženieris un strādā rūpnīcā.
7. Viņi ir policisti un meklē noziedzniekus.
8. Viņi ir medinieki un medī dzīvniekus.
9. Mēs esam apkopējas un kārtojam telpas.
10.Mēs esam bibliotekāres un lasām daudz grāmatu.
11.Jūs esat ārsti un ārstējat slimniekus.
12.Jūs esat ārsti un izrakstāt slimniekiem zāles.

Darbības vārda galotnes tagadnes laikā mainās atkarībā no ________________________
Ja ir persona „es”, tad darbības vārdam tagadnes laikā ir galotne ___________________
Ja ir persona „tu”, tad darbības vārdam tagadnes laikā ir galotne ___________________
Ja ir persona „viņš/viņa/viņi/viņas”, tad darbības vārdam tagadnes laikā ir galotnes
___________________
Ja ir persona „mēs”, tad darbības vārdam tagadnes laikā ir galotnes _________________
Ja ir persona „jūs”, tad darbības vārdam tagadnes laikā ir galotnes __________________
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2. Rakstiet darbības vārdus dažādās personās tagadnes laikā, atbildi pamato (kāpēc
tāda galotne)! Izmanto informāciju 1. uzdevumā!
1. Nākotnē es (gribēt)____________ kļūt par stjuarti.
Pamatojums…...........................................................................................................................
2. Vai jūs (dzerdēt)____________, kas ir farmaceits?
Pamatojums…...........................................................................................................................
3. Farmaceits (pagatavot)__________________ un izsniedz zāles.
Pamatojums…...........................................................................................................................
4. Viņš (strādāt)_________________ par žurnālistu un (intervēt)______________________
cilvēkus.
Pamatojums…...........................................................................................................................
5. Lidotājs ir ļoti bīstama profesija, jo viņš (lidot)___________ ar lidmašīnu.
Pamatojums…...........................................................................................................................
6. Mēs esam celtnieki un (būvēt)_____________________ mājas.
Pamatojums…...........................................................................................................................
7. Jūs esat skolēni un (lasīt)_______________________ grāmatas.
Pamatojums…...........................................................................................................................
8. Patlaban mēs (zīmēt)___________________ skaistu ainavu.
Pamatojums…...........................................................................................................................
9. Ko tu (darīt)________________ pēc stundām?
Pamatojums…...........................................................................................................................
10. Mēs (pildīt)___________________ pārbaudes darbu.
Pamatojums…...........................................................................................................................
11. Vai jūs tagad (aprakstīt)____________________ profesijas?
Pamatojums…...........................................................................................................................
Jautājums, kas bija neskaidrs pēc uzdevuma izpildes______________________________
_________________________________________________________________________
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Raksti darbības vārdus tagadnes laikā mēs un jūs personā!
1.Mēs (lasīt)_______________ par dažādām profesijām enciklopēdijās.
2.Mēs (dziedāt)______________________skaistas dziesmas, jo esam dziedātāji.
3.Mēs (stāstīt) _________________ par profesijām.
4.Jūs esat pavāri un (vārīt)________________ garšīgus ēdienus.
5.Jūs (palīdzēt)______________ slimniekiem, jo esat medmāsas.
6.Jūs (rakstīt)____________________ par profesijām ģimenēs.
7.Jūs (gleznot)_______________ dabu, jo esat mākslinieki.

 Ja nenoteiksmē darbības vārds beidzas ar –āt, -ot, -ēt, mēs personā būs galotne
___________,bet jūs personā būs galotne ______________.
 Ja nenoteiksmē darbības vārds beidzas ar ________________, tad mēs personā
tagadnes laikā būs galotne ______________.
 Ja nenoteiksmē darbības vārds beidzas ar ________________, tad jūs personā
tagadnes laikā būs galotne _______________.
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