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2. Nosaki, kura teikuma daļa ir piebilde!
„Pagani manas aitiņas!” laumiņa saka.

Piebilde ir laumiņa saka.

3. No kādām divām daļām parasti sastāv sarunas teikumi?
4. Nosaki, kura teikuma daļa ir tiešā runa!
„Nāc, samainīsimies kakliem!” sivēns piedāvāja žirafei.

Sarunas teikumi parasti sastāv no tiešās runa un piebildes.
Tiešā runa ir „Nāc, samainīsimies kakliem!”.

7. Pabeidz teikumu!
Tiešās runas beigās liek...........
8. Pabeidz teikumu!
Pierakstot sarunu, izmanto........

Tiešās runas beigās liek punktu, izsaukuma vai jautājuma zīmi un pēdiņas augšā.

10. Pabeidz teikumu!
Ja piebilde atrodas aiz tiešās runas, tad piebildi sāk
ar .......
11. Kā sauc teikuma daļu, kurā norādīts runātājs?

Ja piebilde atrodas aiz tiešās runas, tad piebildi sāk ar mazo burtu.

13. Pabeidz teikumu!
Tiešā runā var būt ....
14. Izdomā teikumu!
Piebilde: „Tiešā runa!”
15. Ko iespiestā tekstā bieži lieto pēdiņu vietā?
16. Izdomā teikumu!
„Tiešā runa,” piebilde. „Tiešā runa?”
18. Izdomā teikumu!
Piebilde: „Tiešā runa?”
19. Pabeidz teikumu!
Kādas personas teikto vārdu tiešs atkārtojums ir.....
20. Izdomā teikumu!
„Tiešā runa!”
21. Pabeidz teikumu!
Rakstos tiešo runu liek....
23. Izdomā teikumu!
Piebilde: „Tiešā runa.”
24. Pievieno tiešajai runai piemērotu piebildi!
„Eju labumu meklēt!”

Pierakstot sarunu, izmanto tiešo runu un piebildi.

Teikuma daļa, kurā norādīts runātājs, ir piebilde.
Tiešā runā var būt vairāki teikumi.
Puika pateicās: „Paldies, skolotāj!”
Iespiestā tekstā bieži vien pēdiņu vietā lieto domuzīmes.

„Vējš norāva manai istabai jumtu,” vecītis teica. „Kur es tagad dzīvošu?”
Reiz pelēni prasīja vecai pelei: „Kas tas ir, māmiņ, kas sasit plaukstas un skaļi
kliedz?”
Kādas personas teikto vārdu tiešs atkārtojums ir tiešā runa.
„Labrīt, Jāni!”
Rakstos tiešo runu liek pēdiņas.
Laimes māte sacīja: „Es tev pateikšu gudru padomu, kas tev noderēs daudz labāk
nekā nauda.”
„Eju labumu meklēt!” iesaucās puisis.

Jautājumi

Atbildes

27. Pabeidz teikumu!
Piebilde var atrasties......

Piebilde var atrasties teikuma sākumā, teikuma beigās, tiešas runas teikuma vidū.

29. Nosaki, kura teikuma daļa ir piebilde!
Acis atbild: „Mēs rādījām ceļu.”

Piebilde ir acis atbild.

30. Pabeidz teikumu!
Sarunas pierakstā bieži iztiek bez....
31. Izdomā teikumu!
„Tiešā runa?”
32. Pabeidz teikumu!
Ja piebilde atrodas aiz tiešās runas, tad to raksta.....
34. Kādi ir tiešās runas teikumi pēc izteikuma mērķa?

Sarunas pierakstā bieži iztiek bez piebildes.

36. Izdomā teikumu!
„Tiešā runa!” piebilde. „Tiešā runa!”
37. Kāpēc piebilde no abām pusēm atdalīta ar komatiem?
„Nē,” puika spītējās, „es neiešu!”
38. Pabeidz teikumu!

„Tu aizslēdzi durvis?”
Ja piebilde atrodas aiz tiešās runas, tad to raksta ar mazo burtu.
Tiešās runas teikumi pēc izteikuma mērķa ir stāstījuma, jautājuma un izsaukuma
teikumi.
„Kā man galva gurst!” trešo dienu vecā beka kunkst. „Ai, ai, ai!”
Piebilde no abām pusēm atdalīta ar komatiem tāpēc, ka tā atrodas tiešās runas
teikuma vidū.
Lai veidotos saruna, ir nepieciešami sarunas partneri un temtas.

Lai veidotos saruna, ir nepieciešami.........

39. Izdomā teikumu!
„Tiešā ,” piebilde, „runa.”
40. Pārveido teikumu par teikumu ar tiešo runu!
Māte redzēja zēnu strīdu un lūdza viņus sadoties rokās.
41. Kāpēc piebilde ir rakstīta ar mazo burtu?
„Es esmu skaistāka!” lielījās nakts.
43. Paskaidro, kāpēc lietotas izceltās pieturzīmes!
Visi priecājās: „Cik skaista nakts!”
44. Pabeidz teikumu!
Ja piebilde ir teikuma sākumā, tad aiz tās liek...........
47. Nosaki, kura teikuma daļa ir tiešā runa, kura piebilde!
„Nē,” samulsis atteicu, „es arī neesmu!’
49. Pievieno tiešajai runai piebildi!
„Kāds tur labums?’
50. Pievieno tiešajai runai piebildi!
„Kur tu viņu vedīsi?”

„Ar garo kaklu būs vieglāk norakstīt diktātu,” sivēns turpināja domāt, „un vēl
ābolus zaros var sasniegt.”
Māte redzēja zēnu strīdu un lūdza: „Sadodieties rokās!”
Piebilde ir rakstīta ar mazo burtu tāpēc, ka tā atrodas teikuma beigās.
Piebilde ir teikuma sākumā, tāpēc aiz tās liek kolu. Tiešās runas teikumu sāk ar
pēdiņām apakšā. Teikuma beigās ir izsaukuma zīme tāpēc , ka tas ir izsaukuma
teikums. Tiešās runas beigās liek pēdiņas augšā.
Ja piebilde ir teikuma sākumā, tad aiz tās liek kolu.
Tiešā runa ir „Nē,” un „es arī neesmu!”
Piebilde ir samulsis atteicu.
Puisis norūca: „Kāds tur labums?’
Saimnieks jautāja: „Kur tu viņu vedīsi?”
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51. Pārveido teikumu par teikumu ar tiešo runu!
Mamma teica, lai es eju mājās.
52. Atrodi teikumā kļūdas!
„Man nolūza kurpei papēdis” sieviņa teica

Mamma teica: „Nāc mājās!”

53. Atrodi teikumā kļūdas!
Kāpēc jāmaksā Krišus brīnījas.

Tiešā runa nav ielikta pēdiņās. Tiešās runas beigās nav ielikta jautājuma zīme.

54. Pabeidz teikumu!
Tiešās runas teikumu sāk...
55. Atrodi teikumā kļūdas!
„Cik man jāmaksā” Vecenīte jautāja.
57. Pabeidz teikumu!
Lai lasītājam būtu vieglāk uztvert sarunu, to pieraksta.....
58. Izdomā teikumu!
„Tiešā runa?” piebilde.
59. Pievieno tiešajai runai piebildi!

Tiešās runas teikumu sāk ar pēdiņām apakšā.

Tiešās runas beigās nav ielikts komats. Aiz piebildes nav ielikts punkts.

Tiešās runas beigās nav ielikta jautājuma zīme. Piebilde nav jāraksta ar lielo burtu.
Lai lasītājam būtu vieglāk uztvert sarunu, to pieraksta, izmantojot tiešo runu un
piebildi.
„Vai tiešām viņi nekad nav paēduši?” jautāja kaimiņš.
Kalps vēlējās: „Kaut man būtu skaista pils!”

„Kaut man būtu skaista pils!”

60. Izdomā teikumu!
„Tiešā runa,” piebilde, „tiešās runas turpinājums!”
62. Kāpēc tiešās runas beigās ir likta jautājuma zīme?
„Ko tu tur ēd?” velns prasa.

„Cilvēki ir ļauni,” žēlojās mežs, „viņi posta un nogalina prieka pēc!”
Tiešās runas beigās ir likta jautājuma zīme tāpēc, ka tiešajā runā ir izteikts
jautājums.

Spēles „Tiešā runa un piebilde” noteikumi
Spēlei nepieciešams:
uzmanīgi rotaļu biedri;
priecīgs prāts;
metamie un spēļu kauliņi;
spēles laukums;
atbilžu kartītes;
žetoni.

Spēles noteikumi:
Spēli spēlē vairākās grupās pa 2-3 cilvēki katrā.
Atbilžu kartītes jānovieto uz galda ar atbildi uz leju.
Katra grupa izvēlas spēles figūru un novieto to jebkurā laukuma stūrī.
Katra grupa met metamo kauliņu, un spēli sāk tā grupa, kura uzmetusi vislielāko skaitli.
Grupas veic gājienus cita pēc citas pulksteņa rādītāja virzienā.
Skaitļi 1 un 6 dod tiesības mest vēlreiz, ja vien spēlētājam nav bijis norādīts izlaist nākamo gājienu.
Katra grupa met metamo kauliņu un pārvieto savu figūru virzienā par tik lauciņiem, cik uzmests uz metamā kauliņa. Komanda izpilda noteiktu uzdevumu - pabeidz
iesākto teikumu, atbild uz jautājumu u.c.
Tukšie spēles lauciņi norāda, uz kuru nākamo lauciņu virzīties.
Ja atbilde nav pareiza vai uzdevumu nevar izpildīt, komandai jāizlaiž nākamais gājiens.
Par katru pareizu atbildi komanda saņem 1 punktu.
Komanda pati var izvēlēties, kurš no komandas atbildēs uz jautājumu. Atbildot nedrīkst atkārtot to pašu atbildi, ko jau teicis iepriekšējais spēlētājs.
Ja komanda pirmā ar savu kauliņu sasniedz 63. lauciņu, komanda iegūst 3 papildpunktus. Otrā vieta komandai dod 2 punktus, 3. vieta – 1 punktu.
Uzvar tā grupa, kas ir savākusi pēc iespējas vairāk žetonu.
Spēles gaitai seko eksperts spēles vadītājs – skolotājs, kurš nosauc uzdevumus un zina pareizās atbildes.

