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Mācību materiāls latviešu valodā 

“Īpašības vārdi” 

 

Mācību materiāls paredzēts pamatskolas klašu skolēniem, kuri apgūst speciālās 

pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kā arī 

vispārizglītojošo skolu 1.-3. klašu vecuma skolēniem.  

Mācību materiāla mērķis: veidot prasmi atpazīt, nosaukt un pareizi lietot īpašības 

vārdus. 

Mācību materiāls sastāv no darba lapām un interaktīvajiem uzdevumiem, 

īpašības vārdu apguves veicināšanai. Materiālā iekļauti septiņi darba lapu pāri, tajos ir 

21 atšķirīgs uzdevumu veids ar dažādu grūtības pakāpi un 4 uzdevumi interaktīvajai 

tāfelei. Materiāls izmantojams, lai veidotu prasmi atpazīt un nosaukt īpašības vārdus, 

kā arī attīstītu pareizrakstības un gramatikas iemaņas. 
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1.darba lapa 1.variants 

Īpašības vārdi. 
 

 
 

1.uzdevums. Uzraksti dzīvu būtņu un priekšmetu īpašības. 

Kāda?      Kāds?  

____maza_____ meitene     _____oranžs___ burkāns 

______________ soma    ______________ koks 

______________ kleita    ______________ kuģis 

______________ mašīna    ______________ suns 

______________ mamma   ______________ tētis 

______________ puķe    ______________ citrons 

 

2.uzdevums. Apvelc īpašības vārdus. 

 zaķis, kleita, salds, staigāt 

 saule, karsta, meitene, zīmē 

 strīpains, zeķe, skrien, rēķināt, gara 

 lasīt, runāt, kaza, tēja, rūgts 

 

3.uzdevums. Pasvītro īpašības vārdus ar viļņotu līniju. 

Man ir skaista mamma. 

Saldējums ir ļoti garšīgs. 

Policists ir drosmīgs un stiprs. 

Jānis ir mans lielais brālis. 

Zanei ir maza māsiņa. 

 Ilze ir centīga un kārtīga skolniece. 

 

 

Īpašības vārdi nosauc dabas parādību, priekšmetu un dzīvu 

būtņu ārējo izskatu, rakstura īpašības vai citas pazīmes. 

Tie atbild uz jautājumu Kāda? Kāds? 



1.darba lapa 2.variants 

Īpašības vārdi. 
 

 
 

1.uzdevums. Uzraksti dzīvu būtņu un priekšmetu īpašības. 

Kāda?      Kāds?  

____zaļa_____ zāle     ____sarkans___ zīmulis 

______________ māja    ______________ policists 

______________ žirafe    ______________ putns 

______________ lapsa    ______________ galds 

______________ pienene   ______________ traktors 

______________ kafija    ______________ tārpiņš 

 

2.uzdevums. Apvelc īpašības vārdus. 

 suns, kamols, skriet, silta 

 lietus, slapjš, mamma, lido 

 krāsains, puķe, domāt, skatās, oranža 

 smaida, ēst, koks, citrons, skābs 

 

3.uzdevums. Pasvītro īpašības vārdus ar viļņotu līniju. 

Šodien spīd silta saulīte. 

Šī konfekte ir skāba. 

Zaķēnam garšo oranžs burkāns. 

Pēterim ir jauna soma. 

Sniegs ir balts un mīksts. 

Mazs un pūkains kaķītis spēlējas ar kamolu. 

 

 

Īpašības vārdi nosauc dabas parādību, priekšmetu un dzīvu 

būtņu ārējo izskatu, rakstura īpašības vai citas pazīmes. 

Tie atbild uz jautājumu Kāda? Kāds? 



2.darba lapa 1.variants 

Īpašības vārdi. 

1.uzdevums. Ievieto atbilstošo vārdu. 

rūgta, metāla, karsts, rūgta, auksts, centīgs, paklausīgs, salda, mīksts, zila 

__________ skolēns, __________ dakša, __________ suns, __________ sniegs, 

__________ konfekte, __________ tēja, __________ spilvens, __________ mašīna,  

__________ radiators. 

  

 

2.uzdevums. Pieraksti 3 īpašības vārdus. 

Skolēns - _____________________________________________________________ 

Zaķis - ______________________________________________________________ 

Mākonis - ____________________________________________________________ 

Panna - ______________________________________________________________ 

Lelle - _______________________________________________________________ 

  

3.uzdevums. Veido teikumus! Pasvītro īpašības vārdus ar viļņotu līniju. 

tēja Mana rūgta ir 

 

grāmatu jaunu Es nopirku 

  

 Šīs smaržīgas ir un skaistas rozes 

  



2.darba lapa 2.variants 

Īpašības vārdi. 

1.uzdevums. Ievieto atbilstošo vārdu: 

mīksts, smaga, pūkains, zaļa, ass, maza, apaļš, garšīgs, rūgta 

__________ zāle, __________ nazis, __________ kaķis, __________ soma,  

__________ saldējums, _________ kafija, __________ spilvens, _________ meitene,  

__________ galds. 

  

2.uzdevums. Pieraksti 3 īpašības vārdus. 

Zēns - _______________________________________________________________ 

Lidmašīna - __________________________________________________________ 

Suns - _______________________________________________________________ 

Krūze - ______________________________________________________________ 

Varavīksne - __________________________________________________________ 

 

 3.uzdevums. Veido teikumus! Pasvītro īpašības vārdus ar viļņotu līniju. 

ielu meitene Pa maza iet 

  

jaku uzdāvināja Zandai jaunu 

  

suns Mans ir un gudrs mīļš 

 



3.darba lapa 1.variants 

Īpašības vārdi. 

1.uzdevums. Kādus īpašību nosaukumus vari atrast? Uzraksti tos! 

 

G A R A K J 

V M Ī L Z A 

R Ē D L I U 

L D R A L N 

Ī S A B S A 

C M Ē S V F 

 

2.uzdevums. Dotajiem vārdiem uzraksti atbilstošas īpašības. 

 Saule, jūra, smiltis, ūdens, gaiss, debess, priedes, laiva, kaijas. 

 Spoža saule,  

 

 

 

 

3.uzdevums. Uzraksti īpašībām atbilstošus priekšmetu nosaukumus! 

 Sarkans, zila, zaļa, balts, dzeltens, salds, auksts, karsts, skābs. 

Sarkans karogs,  

 

 

 

 

 

 

 



3.darba lapa 2.variants 

Īpašības vārdi. 

1.uzdevums. Kādus īpašību nosaukumus vari atrast? Uzraksti tos! 

 

T B A L T S 

Ī Z K Ī D F 

R C Ē S Ē Ī 

A D F A Ī C 

K S I L T S 

B I E Z A Z 

 

2.uzdevums. Dotajiem vārdiem uzraksti atbilstošas īpašības. 

 Sniegs, zeme, akmens, ūdens, citrons, kafija, egles, krūze, putni. 

 Balts sniegs,  

 

 

 

 

3.uzdevums. Uzraksti īpašībām atbilstošus priekšmetu nosaukumus! 

 Oranžs, mīksta, skaista, zils, rozā, garšīgs, biezs, vecs, rūgta. 

Oranžs burkāns,  

 

 

 

 

 

 

 

 



4.darba lapa 1.variants 

Īpašības vārdi. 

1.uzdevums. Dotajiem īpašībām pievieno priekšmetu vai dzīvu būtņu nosaukumus. 

 Mazs un pūkains _______________. 

 Balts un garausains _______________. 

 Apaļš un brūns _______________. 

 Liela un bieza _______________. 

 Skaista un smaržīga _______________. 

 Gudra un centīga _______________. 

 

2. uzdevums. Ieraksti atbilstošus īpašības vārdus. 

 Patīkamie pavadīt laiku ____________ (kādā?) mežā. ____________ (kādās?) 

sūnās aug ____________ (kādas?) sēnes. Lazdās jau gatavi ____________ (kādi?) 

rieksti. ____________ (kādā?) ozolā karājas ____________ (kādas?) zīles. 

____________ (kāds?) ezītis čāpo pa taciņu. ____________ (kādi?) sēņotāji  meklē 

____________ (kādas?) baravikas. No tām sanāks ____________ (kāda?) mērce. 

 

3.uzdevums. Iesaisti teikumos dotos vārdu savienojumus. Pasvītro īpašības vārdus. 

 Silta tēja, garš koks, maza meitene, plāna sega, dzeltens cālītis, jauna soma, 

gudrs zēns, pūkains kaķis. 

 Manā krūzē ir silta tēja. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.darba lapa 2.variants 

Īpašības vārdi. 

1.uzdevums. Dotajiem īpašībām pievieno priekšmetu vai dzīvu būtņu nosaukumus. 

 Dzeltens un pūkains _______________. 

 Pelēks un dusmīgs _______________. 

 Bieza un silta _______________. 

 Liels un ātrs _______________. 

 Gudra un skaista _______________. 

 Maza un pīkstoša _______________. 

 

2. uzdevums. Ieraksti atbilstošus īpašības vārdus. 

 Gunai mājās ir ____________ (kāds?) kaķis. Kaķim ir ____________ (kāda?) 

spalva. Murim ir ____________ (kādi?) nagi un zobi. ____________ (kāds?) kaķis 

veikli rāpjas ____________ (kādos?) kokos. Guna ____________ (kādu?) kaķīti baro 

ar ____________ (kādu?) pienu. Muris ķer ____________ (kādas?) peles. Viņam ļoti 

patīk spēlēties ar ____________ (kādu?) dzijas kamolu. ____________ (kāda?) Guna 

ļoti mīl savu Murīti. 

 

3.uzdevums. Iesaisti teikumos dotos vārdu savienojumus. Pasvītro īpašības vārdus. 

 Laba skolniece, krāsains džemperis, mīļa māmiņa, balts sniegs, liela grāmata, 

ātrs vilciens, smaržīga puķe, apaļš galds. 

 Ilze ir laba skolniece. 

 

 

 

 

 

 

 



5.darba lapa 1.variants 

Īpašības vārdi. 

1.uzdevums. Lasi tekstu! 

 Kādā skaistā pļavā dzīvoja trusītis, kuru sauca Pēterītis. Pēterītim bija balts, 

pūkains kažoks, ar kuru viņš ļoti lepojās. Par visu visvairāk Pēterītim patika strādāt 

savā dārziņā, kur viņš audzēja gardos burkānus un kāpostus. Ar saviem izaudzētajiem 

dārzeņiem viņš vienmēr pacienāja arī citus trusēnus. Pēterītim bija tikai viens trūkums 

– viņš bija ļoti bailīgs! Trusēns baidījās pat pats no savas ēnas! 

• Ar kādiem īpašības vārdiem var raksturot trusīti Pēterīti?  

 
 

2.uzdevums. Savieno īpašības vārdus ar tiem atbilstošu jautājumu. 

 

Kāda?   Kāds?   Kādas?   Kādi? 

 
mīļa  sarkani  silts  smagas  smaidīgas ass  maza 

 

karsti  auksti  skaista  pūkains gara  krāsains 

 

 

3.uzdevums. Ievieto atbilstošus īpašības vārdu. 

 

 Ezis ir ____________ (kāds?) un ____________ (kāds?). 

 No gaisa krīt _____________ (kāds?) un _____________ (kāds?) sniegs. 

 Ilze ir ______________ (kāda?) un ______________ (kāda?) skolniece. 

Šīs puķes ir ____________(kādas?) un ____________(kādas?). 

Mazi kucēni ir _____________ (kādi?) un _____________ (kādi?). 

 

4.uzdevums. Veido vārdu savienojumus ar pretēju nozīmi. 

  

 tumši mati - ___________________ 

 jauna jaka - ____________________ 

 karsts ūdens - __________________ 

 rūgta tēja - ____________________ 

 bieza sega - ____________________ 

 

 



5.darba lapa 2.variants 

Īpašības vārdi. 

1.uzdevums. Lasi tekstu! 

 Dziļi mežā dzīvoja liels un pinkains lācis. Lācim bija liels un apaļš vēders, jo 

viņam ļoti garšoja medus. Lāča vārds bija Rūdis. Rūdis prata ātri skriet un rāpties 

kokos. Arī šodien viņš kāpa kokā lūkoties, ko dara citi meža zvēri. Rūda kažoks bija 

palicis netīrs. Tajā bija saķērušās koku lapas un zariņi. Tā kā Rūdis bija tīrīgs lācis, 

viņš steidzās mājās, kažoku sakopt. 

• Ar kādiem īpašības vārdiem var raksturot lāci Rūdi?  

 
 

2.uzdevums. Savieno īpašības vārdus ar tiem atbilstošu jautājumu. 

 

Kāda?   Kāds?   Kādas?   Kādi? 

 
bēdīga  oranži  auksts  vieglas  bēdīgas plāns  liela 

 

biezi  gudri  saulaina  mīksts  īsa  pelēks 

 

 

3.uzdevums. Ievieto atbilstošus īpašības vārdu. 

 

 Suns ir ____________ (kāds?) un ____________ (kāds?). 

 No galda nokrita _____________ (kāda?) un _____________ (kāda?) vāze. 

 Jānis ir ______________ (kāds?) un ______________ (kāds?) zēns. 

Vāzē stāv ____________(kādas?) un ____________(kādas?) puķes. 

Mazi kaķēni ir _____________ (kādi?) un _____________ (kādi?). 

 

4.uzdevums. Veido vārdu savienojumus ar pretēju nozīmi. 

  

 garš koks - ____________________ 

 veca soma - ____________________ 

 liela māja - ____________________ 

 salda kafija - _________________ 

 bēdīgs zēns - ___________________ 

 

 



6.darba lapa 1.variants 

Īpašības vārdi. 

1.uzdevums. Ievieto piemērotus īpašību nosaukumus. Uzraksti izveidotos teikumus. 

Pasvītro īpašību nosaukumus. 

 Mežā auga ____________ (kāda?) egle.    mazi 

 Eglē bija ____________ (kādi?) un ____________ (kādi?) liela 

čiekuri.         skaista 

Eglē dzīvoja ____________ (kāda?) vāvere.    gardi 

Vāverei bija ____________ (kāda?) aste.     aukstajā 

____________ (kāda?) vāvere ātri salasīja nobirušos   veiklā 

čiekuriņus.         kupla 

Tos viņa izmantos par barību ____________ (kādā?) ziemā. 

 

Mežā auga liela egle. 

 

 

 

 

 

 

2.uzdevums. Daudzpunktu vietā liec pārveidotus īpašības vārdus. Pasvītro tos! 

 

 Pa ielu steidzās . . . . meitenīte.   mazs 

 Pa priekšu gāja . . . . māmiņa.   vecs 

 Māmiņai izkrita . . . . maciņš.   melns 

 Meitenīte pacēla . . . . maciņu.   mazs 

 Inta atdeva to . . . . māmiņai.   sirma 

 

 Pa ielu steidzās maza meitenīte. 

 

 

 

 



6.darba lapa 2.variants 

Īpašības vārdi. 

1.uzdevums. Ievieto piemērotus īpašību nosaukumus. Uzraksti izveidotos teikumus. 

Pasvītro īpašību nosaukumus. 

 Istabā ir ____________ (kāda?) eglīte.    mazi 

 Tās zaros mirdz __________ (kādi?) un __________ (kādi?) liela 

rotājumi.         priecīgi 

Egles galotnē mirgo ____________ (kāda?) zvaigzne.  krāsaini 

Spoži spīd ____________ (kādas?) spuldzītes.   gaišas 

Pie eglītes dejo un dzied__________ (kādi?) un    smaidīgi 

__________ (kādi?) bērni.      skaista 

 

Istabā ir liela eglīte. 

 

 

 

 

 

 

2.uzdevums. Daudzpunktu vietā liec pārveidotus īpašības vārdus. Pasvītro tos! 

 

 Dārzā auga . . . . ābele.    liels 

 Ābelē bija . . . . āboli.     sārts 

 Pie egles piecilpoja . . . . zaķēns.   balts 

 Tam ļoti sagribējās . . . . ābolus.   gards 

 Zaķēns sameklēja pašu . . . . ābolu.  skaists 

 

 Dārzā auga liela ābele. 

 

 

 

 

 



7.darba lapa 1.variants 

Īpašības vārdi. 

1.uzdevums. Izsvītro vārdus, kuri nav īpašības. 

 tīrs, kārtīgs, slapjš, karsts, lietus 

 kārtīga, gudra, puķe, krāsaina, skaista 

 skrien, ātrs, lēna, priecīgs, maza 

 auksta, telefons, tumšs, tīrs, plāna 

 suns, mīļš, kaķis, pūkains, gara 

 jauna, krūze, jaka, silta, mīksts 

 

2.uzdevums. Pasvītro tekstā īpašības vārdus 

 Bērni palūdz smaidīgajai skolotājai grāmatu par putniem. Skolotāja to iedod 

strādīgajiem bērniem. Aplūkojuši grāmatu, čaklie bērni steidz ierīkot barotavu. Tā 

paredzēta izsalkušajiem putniem. Meitenes atnes lielu speķa gabalu. Zēni trauciņā ieber 

mazas un krāsainas sēkliņas. 

 

3.uzdevums. Aplūko attēlu! Izdomā 3 teikumus, iesaisti tajos īpašības vārdus. Pasvītro 

īpašības vārdus. 

 

 

 



7.darba lapa 2.variants 

Īpašības vārdi. 

1.uzdevums. Izsvītro vārdus, kuri nav īpašības. 

 laipns, plāns, ledus, auksts, balts 

 saule, karsta, skaista, zila, jauka 

 domā, ātrs, smaidīga, bēdīgs, liela 

 līka, dators, gaišs, netīrs, bieza 

 zēns, mīļš, tētis, dzeltens, īsa 

 veca, krūze, sega, gaiša, spalvains 

 

2.uzdevums. Pasvītro tekstā īpašības vārdus 

 Vecajā priedē ir liels dobums. Tajā dzīvo čaklā vāvere. Vāveres aste ir skaista 

un kupla. Koka dobumā kuplaste glabā gardos riekstus. Tos viņa glabā aukstajai un 

sniegotajai ziemai. Ziemā ir dziļš sniegs, tāpēc citu ēdienu atrast ir grūti.  

 

3.uzdevums. Aplūko attēlu! Izdomā 3 teikumus, iesaisti tajos īpašības vārdus. Pasvītro 

īpašības vārdus. 
 

 

 


