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Ģērbtuvē
1.līmenis

Aizslēdzamais skapītis

Skaties, krāso, griez un līmē!

Iekštelpu apavi

Iekšā skapītī

Noģērbties

Āra apavi

Atslēgt

Aizslēgt

Mugursoma

Klase





















Ģērbtuvē
2.līmenis

Viņa ieliek savas drēbes skapītī. 

Skaties, krāso, griez un līmē!

Ula uzvelk iekštelpu apavus. 

Viņa aizslēdz skapīti ar atslēgu. 

Ula ieliek atslēgu mugursomā. 

Ula ieliek atslēgu mugursomā. 

Ula ieliek āra apavus skapītī.

Toms un Ula satiekas ģērbtuvē.

Ula atslēdz skapīti.

Ula novelk āra apavus. 





















Ģērbtuvē
3.līmenis

Ula atslēdz skapīti ar atslēgu.

Skaties, krāso, griez un līmē!

Skapītī viņa ieliek cepuri, šalli, cimdus un
virsjaku. 

Ula sēž uz benķa un novelkt savus āra apavus. 

Ulai skapītī ir iekštelpu apavi. Viņa tos uzvelk. 

Āra apaviem ir jābūt skapītī. Ula ieliek āra apvus
skapītī. 

Ula pārliecinās, ka visu ir salikusi skapītī. Viņa
aizslēdz skapīti ar atslēgu. 

Toms un Ula ir skolēni. Viņi satiekas skolā no rīta. Toms
saka: „Labrīt!“ Ula atbild: „Labrīt!“ Viņa iet pie skapīša. 

Ula iet uz klasi. Viņa skolotājai un klasesbiedriem saka:
„Sveiki.”

Ulai jāsargā atslēga. Ula ieliek atslēgu savā
mugursomā. 





















Iepazīšanās ar
jaunu draugu

1.līmenis

Ula, Toms

Skaties, krāso, griez un līmē!

Globuss 

Vācija

Pingvīns, lidmašīna

Spēlēties

Prieks

Sveiks

Kopā

Draugi





















Iepazīšanās ar
jaunu draugu

2.līmenis

Mani sauc Ula. Mani sauc Toms. 

Skaties, krāso, griez un līmē!

Es esmu no Latvijas. No kurienes tu
esi?

Es esmu no Vācijas. 

Ula jautā: “Vai gribi spēlēties?”

Toms piekrīt spēlēties ar Ulu. 
Ula ir priecīga. Viņa jautā: „Ko tu

gribi vēl darīt?“

Ula sasveicinās.

Viņi dodas satikt citus bērnus. 

Toms saka: „Draudzēsimies!“ 





















Iepazīšanās ar
jaunu draugu

3.līmenis

Mani sauc Ula. Ula jautā Tomam: „Kā tevi sauc?“  Toms atbild:
„Mani sauc Toms.“ Ula saka: „Priecājos iepazīties!“

 

Skaties, krāso, griez un līmē!

Ula parāda viņam globusu. Ula uzliek pirkstu uz globusa un saka:
„Es esmu no Latvijas.“ Ula jautā: „No kurienes tu esi?“ 

Toms paņem globusu no Ulas. Viņš uzliek pirkstu un parāda
savu valsti. Toms saka: „Es esmu no Vācijas.“

Ula parāda viņam mantas un prasa: „Vai tu gribi spēlēties ar
lidmašīnu vai ar pingvīnu?“ 

Toms piekrīt un izvēlas spēlēties ar pingvīnu. Viņi sēž un
spēlējas ar rotaļlietām. 

Ula priecīgi saka: „Es priecājos, ka mēs spēlējāmies.“ Ula jautā:
„Ko tu gribi vēl darīt?“ 

Bērni satiekas pie skolas. Ula sasveicinās. Viņa smaida. 
 

Viņi kļūst par ļoti labiem draugiem. Viņi sadodas rokās. Toms un
Ula iet satikt citus bērnus. 

Ula uzmanīgi klausās. Toms saka: „Draudzēsimies!“ 





















Ēdnīcā
1.līmenis

Tīras rokas

Skaties, krāso, griez un līmē!

Gaidīšana

Karote / Zupa
Nazis un dakšiņa

Salvete

Krēsli

Ēdnīca

Iet atpakaļ

Trauki





















Ēdnīcā
2.līmenis

Toms un Ula mazgā rokas.

Skaties, krāso, griez un līmē!

Viņi sēž pie galda un gaida porcijas. 

Ar karoti Ula ēd zupu. 

Ar nazi un dakšiņu Toms ēd pamatēdienu. 

Pēc ēšanas ar salveti Toms un Ula noslauka
muti. 

Toms un Ula pieceļas un piestumj savus
krēslus. 

Ula un Toms iet uz ēdnīcu. 

Toms un Ula kopā ar skolotāju iet atpakaļ
uz klasi. 

Ula un Toms aiznes savus traukus. 





















Ēdnīcā
3.līmenis

Pirms ēšanas rokām ir jābūt tīrām. Toms un Ula mazgā
rokas. 

Skaties, krāso, griez un līmē!

Viņi mierīgi sēž pie galda un pacietīgi gaida porcijas.
Skolotāja atnes porcijas. 

Ula piebīdās tuvāk pie galda. Ar karoti viņa ēd zupu. 

 Ar nazi un dakšiņu Toms ēd pamatēdienu. Ar nazi viņš nogriež
gabaliņu un ar dakšiņu ieliek mutē. Toms ēd klusām un mierīgi. 

Bērni ir pabeiguši ēst. Ar salveti viņi noslauka muti.

Ula un Toms zina, ka vieta jāatstāj kārtībā. Toms un Ula
pieceļas un piestumj savus krēslus. 

Skolā ir ēdnīca. Pavāri gatavo ēdienu. Toms un Ula kopā
ar skolotāju iet uz ēdnīcu. 

Bērni ir paēduši. Toms un Ula kopā ar skolotāju iet
atpakaļ uz klasi. 

Bērni aiznes savus traukus. Viņi pasaka pavāriem:
„Paldies!” 





















Kad esmu
noguris

1.līmenis

Raudāšana

Skaties, krāso, griez un līmē!

Palīdzēt

Nomierināties

Sēžammaiss

Acis ciet

Mamma

Noguris

Mājas

Apskaut





















Kad esmu
noguris
2.līmenis

Toms sāk raudāt. 

Skaties, krāso, griez un līmē!

Ula iedod Tomam salveti. 

Toms noslauka asaras. 

Toms apsēžas uz sēžammaisa. 

Toms aizver acis ciet. 

Atnāk Toma mamma. 

Toms ir noguris.

Toms dodas mājās ar savu mammu. 

Toms apskauj savu mammu. 





















Kad esmu
noguris

3.līmenis

Toms sāk raudāt. Viņš ir nemierīgs. 

Skaties, krāso, griez un līmē!

Ula pieiet pie Toma. Viņa grib palīdzēt. Ula iedod Tomam
salveti.  

 
Toms mēģina nomierināties. Viņš noslauka asaras. 

Toms atrod klusu vietu, kur viņš jūtas labi. Toms apsēžas
uz sēžammaisa. 

Toms aizver acis ciet. Viņš jūtas labāk. Toms gaida savu
mammu. 

 
Šodien kā parasti Tomam pakaļ uz skolu atnāk

mamma.

Toms ir noguris. Viņš negrib spēlēties. 

 Skolas diena ir beigusies. Mamma priecājas, ka Toms prata
nomierināties. Toms dodas mājās ar savu mammu. 

Toms apskauj savu mammu. Viņš jūtas mierīgs. 





















Drošība uz
ielas

1.līmenis

Gājēju celiņš

Skaties, krāso, griez un līmē!

Gājēju pāreja

Sarkans/zaļš

Luksofors

Pa kreisi/pa labi

Šķērsot ielu

Jautāt

Zvanīt

Toma māja





















Drošība uz
ielas

2.līmenis

Ula iet pa gājēju celiņu. 

Skaties, krāso, griez un līmē!

Ula apstājas pie gājēju pārejas. 

Sarkans – apstāties, bet zaļš – iet. 

Ula redz zaļo gaismu. 

Ula paskatās pa kreisi un tad pa labi. 

Ula šķērso ielu pa gājēju pāreju. 

Ula jautā mammai, vai viņa var apciemot
Tomu. 

Ula piezvana savai mammai. 

Ula turpina iet pie Toma pa gājēju celiņu. 





















Drošība uz
ielas

3.līmenis

Ula ir ļoti piesardzīga. Viņa iet tikai pa
gājēju celiņu. 

Skaties, krāso, griez un līmē!

Pie gājēju pārejas Ula apstājas. Viņa zina, ka
ielu var šķērsot tikai pa gājēju pāreju. 

Ula redz luksoforu. Viņa zina, ka sarkans
nozīmē apstāties, bet zaļš – iet. 

Ula redz zaļo gaismu. Viņa ir gatava iet
pāri. 

Šķērsot ielu ir bīstami. Ula paskatās pa
kreisi un tad pa labi. 

Ula šķērso ielu pa gājēju pāreju. Viņa zina, ka
nedrīkst skriet un jāuzmanās no mašīnām. 

Ula jautā mammai, vai viņa var apciemot
Tomu. Viņa pasaka mammai, kur dosies. 

Ula turpina ceļu pa gājēju celiņu. Viņa ir
priecīga, jo redz Toma māju.

Ula atnāk pie Toma mājas. Viņa piezvana savai mammai. Ula
pasaka, ka ir veiksmīgi nonākusi galā. Mamma lepojas ar Ulu. 





















Gatavošanās
gulētiešanai

1.līmenis

 Zobu tīrīšana

Skaties, krāso, griez un līmē!

Tualete/Duša

Pidžama

Drēbes

Gulta

Grāmata

Vakara rutīna

Gulēt

Izslēgt gaismu





















Gatavošanās
gulētiešanai

2.līmenis

Toms tīra zobus.

Skaties, krāso, griez un līmē!

Toms iet uz tualeti, tad nomazgājas dušā.

Toms uzvelk pidžamu.

Toms noliek drēbes uz krēsla. 

Toms saklāj savu gultu. 

Toms iekāpj gultā un lasa grāmatu.

Toms aiznes rotaļlietas uz plauktu.

Toms guļ.

Toms izslēdz gaismu. 





















Gatavošanās
gulētiešanai

3.līmenis

Toms tīra zobus katru vakaru. Viņš grib veselus zobus.

Skaties, krāso, griez un līmē!

Toms aiziet uz tualeti. Pēc tam viņš nomazgājas dušā.

Toms ir tīrs. Viņš ir gatavs iet gulēt. Viņš uzvelk pidžamu. 

Toms sakārto drēbes rītdienai. Viņš kārtīgi tās noliek uz
krēsla. 

Toms saklāj savu gultu - uzliek spilvenu un pārklāj segu. 

Toms iekāpj gultā un lasa grāmatu. Viņam patīk lasīt
pirms gulētiešanas. 

Ir vakars. Ir gulētiešanas laiks. Toms sakārto istabu. Viņš
saliek rotaļlietas kastē un ieliek plauktā. 

Istabā ir klusums. Toms redz jaukus sapņus. Rītdien viņš
pamodīsies atpūties un laimīgs.

Toms jūtas miegains. Viņš izslēdz gaismu.





















LIELISKI! 
TAGAD VISS IR

KRĀSAINS!


