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Ķeburi

ES DZĪVOJU LATVIJĀ. 

Burts Vārds

Uzraksti sava vārda pirmo burtu! Uzraksti savu vārdu! 

Uzraksti un uzzīmē teikumu par sevi! 

Teikums

Man patīk ķeburošana!
keburot ir interesanti.

M a n  p a t ī k  ķebu ro
šan a .
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Tagad Tu vari uzzīmēt: 

Zīmē apli!

sauli zemeslodi

mārīti sniegavīru

Zīmē kvadrātu!

dāvanu

Zīmē taisnstūri!

Latvijas karogu vēstuli

grāmatu māju

atslēgu

Tagad Tu vari uzzīmēt: 

Tagad Tu vari uzzīmēt: 

Sākam ķeburot!
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Tagad Tu vari uzzīmēt: 

Zīmē ovālu!

koku peli

putniņu kaķi

Zīmē trijstūri!

eglīti

Zīmē zvaigznīti!

debesis Eiropas Savienības karogu

telti

Tagad Tu vari uzzīmēt: 

Tagad Tu vari uzzīmēt: 

Sākam ķeburot!
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Lasi tekstu! Pārvelc, krāso un papildini ķeburus!

 Mani sauc Anna. Man ir 9 gadi. 

 Es dzīvoju Kuldīgā.

 Skolā man visvairāk patīk mācīties mūziku. 

 Es dziedu arī skolas ansamblī. 
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Lasi tekstu! Pārvelc, krāso un papildini ķeburus!

 Nesen mēs ar ansambli uzstājāmies Zviedrijas galvaspilsētā 
Stokholmā. Uz Zviedriju mēs braucām ar prāmi. Zviedrija atrodas 
Baltijas jūras pretējā krastā. Gan Latvija, gan Zviedrija ir Eiropas 
Savienības dalībvalstis, tāpēc ceļot ir ērti un viegli.

 Pēc koncerta mēs bijām Astridas Lindgrēnas muzejā, un es nopirku 
sev lelli – Pepiju Garzeķi. Uzmini, kas mums ar Pepiju ir kopīgs!

 Koncertā mēs dziedājām latviešu tautas dziesmu “Velc, pelīte, 
saldu miegu”.

Mums abām ir 9 gadi.
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 Mani sauc Toms, un man ir 10 gadi. Man patīk mežs. 

Kad izaugšu, es būšu mežsargs. 

 Jau tagad es saudzēju dabu un piedalos talkās, vācu mežā 

izmestos atkritumus.  

 Vēl es braucu ar velosipēdu uz skolu,  lai tētim mani nav 

jāved ar mašīnu. Velosipēds nepiesārņo gaisu.

 Skolā mums stāstīja, ka plastmasas pudeles un maisiņi, šķīvji un glāzes 

piesārņo dabu. Tāpēc man ir sava ūdens pudele, ko katru dienu 

ņemu līdzi uz skolu. 

 Mans brālēns dzīvo Vācijā un stāsta, ka arī citās Eiropas Savienības 

valstīs rūpējas par tīrāku gaisu un ūdeni. Viņiem skolā ir speciāla kaste, kur 

izmest izlietotās baterijas.
 Es lepojos, ka palīdzu veidot zaļāku Latviju un Eiropu. 

Lasi tekstu! Ķeburo domu karti! 
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Lasi tekstu! Ķeburo domu karti! 
ZA

ĻĀ
KA LATVIJA UN EIROPA

VELOS I PEDS
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 Mani sauc Artūrs. Citi saka, ka es esmu ļoti gudrs, jo protu 

uztaisīt robotu un programmēju spēles. 
 Jā, man patīk grūti uzdevumi. Skolā mans mīļākais mācību 

priekšmets ir matemātika. 

 Daudz mācos pats, meklēju internetā, lasu, skatos un 

izmēģinu. Ja nebūtu interneta, būtu daudz grūtāk uzzināt tik daudz jauna. 

Priecājos, ka mums Latvijā ir ātrs internets. 

 Bet lielākais pārsteigums man bija, ciemojoties pie drauga 

Igaunijā. Izrādās, ka, aizbraucot uz citām Eiropas Savienības 
valstīm, par telefona sarunām un internetu ir jāmaksā 

tikpat, cik Latvijā. 

Tas nu gan ir forši! 

Lasi tekstu! Ķeburo secīgi, atbilstoši tekstam! 
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Lasi tekstu! Ķeburo secīgi, atbilstoši tekstam! 
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Lapas centrā kāds jau sācis ķeburot. Turpini! 
Pastāsti par saviem ķeburojumiem!
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Ķeburo reālu vai izdomātu notikumu “Reiz es palīdzēju...”! Izstāsti to!



13

Lasi Megijas stāstu un ķeburo domu karti!

 Mani sauc Megija, un es mācos 4. klasē. Pēc skolas es eju uz 

Jauno vēsturnieku pulciņu. Man patīk izzināt un saprast pasauli. 

 Kad redzu kalendārā svētku dienu vai karogu pie mājas,  

es zinu un varu arī citiem pastāstīt par šo notikumu.
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 18. novembris un 4. maijs ir brīvdienas. 1918. gada 18. novembrī 

tika pasludināta neatkarīga Latvijas valsts. Pienāca Otrais pasaules karš, un 

pēc kara Latvija nebija brīva valsts. 

 Tikai 1991. gada 4. maijā tika atjaunota Latvijas 

neatkarība. Tāpēc šīs ir Latvijai ļoti svarīgas dienas.

 1918.  2020.

18. 
novembris

 Latvijai un Eiropai nozīmīga diena ir arī 9. maijs — Eiropas 
diena. Pēc Otrā pasaules kara 1950. gada 9. maijā Francijas ārlietu 

ministrs Robērs Šūmans ierosināja valstīm sadarboties, nevis karot. Latvija 

pievienojās citām Eiropas Savienības valstīm 2004. gadā un katru gadu 

9.maijā svin Eiropas dienu.

 1950.  2020.

Lasi Megijas stāstu, raksti gadus un ķeburo notikumus laika asī! Atceries 
vēl kādu svarīgu notikumu Latvijā vai Eiropā!  Ķeburo to laika asī!
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