
Kas Rolfam kā nauda jāņem līdzi uz veikalu?

1. darba lapa

Mans 

vārds
Nauda un mēs

 Atzīmē ar          ! +



Kas vajadzīgs, lai iepirktos?
2. darba lapa

Mans 

vārds

 Izlasi dzejoli! Ieraksti piemērotu vārdu tukšajās vietās!

Astoņi kustoņi,

astoņi kustoņi,

kas tos astoņus kustoņus pirks?

Astoņi kustoņi,

astoņi kustoņi,

kas tos astoņus kustoņus pirks?

.

.

Un, kad tev nāk

Raudas

Par nabaga zirgu bez                                          , -

Drāzies, cik jaudas,

Uz cirku.

Astoņi kustoņi,

astoņi astaiņi – 

tur visi astoņi ir.
/O. Vācietis «Astoņi kustoņi»/

Nauda un mēs



Senā nauda
3. darba lapa

Mans 

vārds

 Zīmējumā savieno ar līnijām līdzīgās dzīvnieku ādas!

 Zīmējumā sameklē  2 vienādus gliemežvākus! Savieno tos 

ar līniju! 

 Cik vienādu gliemežvāku pārus tu atradi? 

.................................

 Cik zelta stieņus tu vari saskaitīt zīmējumā? 

        

/pēc  Naudas pasaule   Zvaigzne ABC/

Nauda un mēs



Uzzīmē monētas otru pusi!
4. darba lapa

Mans 

vārds

Monētas priekšpuse (averss)

Monētas aizmugure (reverss)

Tava monēta

Nauda un mēs



saulesaule

maize

saldumi

zvaigznes

lietus

vējš

kalni

sula

+

Ko nevar nopirkt par naudu?

 Ko var nopirkt, to atzīmē ar         !

 Ko nevar nopirkt – ar         !-

5. darba lapa

Mans 

vārds
Nauda un mēs



Ko var un ko nevar nopirkt par naudu?
6. darba lapa

Mans 

vārds

+

+

-

-

+ -

Nauda un mēs



Kurās monētās var samaksāt 

2, 5 un 20 eiro centus?

7. darba lapa

Mans 

vārds

 Ieraksti apļos monētas vērtību, lai, kopā saskaitot, 

sanāktu uzzīmētās monētas vērtība!

Nauda un mēs



Kurās monētās var samaksāt 

10 eiro centus?

8. darba lapa

Mans 

vārds
Nauda un mēs



Kuru krāsu balonus var nopirkt par 

10 eiro centu monētu?

9. darba lapa

Mans 

vārds

 Izkrāso tikai tos balonus, kurus var nopirkt par 10 centiem!

2 

centi 5 

centi

1 

cents

10

centi

6 

centi

4 

centi

2 

centi
12 

centi

Nauda un mēs
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