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¿Qué hora es? 

Pulksteņa laiki, nedēļas dienas, mēneši, svētki 

Nodarbības plāns 

Nodarbība tiek sākta ar iepriekšējās vielas atkārtojumu – interaktīvs uzdevums 

zināšanu nostiprināšanai. Tiek izdalītas kartītes ar sarunas frāzēm, katram audzēknim 

viena frāze. Viņiem jāatrod frāžu loģiskā secība, lai izveidotos saruna. 

Mājas darba pārbaude – katrs audzēknis nolasa izpildīto mājas darbu, kopīgi 

tiek pārspriestas iespējamās kļūdas un izskaidrots to labojums.  

Tiek izdalīts mācību materiāls ¿Qué hora es? (Cik pulkstenis?) (pielikumā) 

Šīs nodarbības laikā audzēkņi apgūst, kā atbildēt uz jautājumu “Cik pulkstenis?” 

spāņu valodā, izmantojot viegli saprotamo mācību materiālu. Atšķirība starp 

jautājumiem “Cik pulkstenis?” un “Cikos?”. Pasniedzējs uzdod šos jautājumus, lai 

audzēkņiem būtu iespēja praktizēties. Tiek apskatīti arī tādi jēdzieni kā “laiks”, 

“datums”, “diena”, “mēnesis”, “gads” un “gadalaiki”. Vienlaikus notiek skaitļa vārdu 

atkārtojums un praktizēšana, atbildot uz jautājumiem – “kāds šodien (rīt) datums?”. 

Jautājamais vārds “kad?”. Audzēkņi atbild uz jautājumu – “Kad ir tava dzimšanas 

diena? “.  Nedēļas dienas, mēneši, gadalaiki  spāņu valodā, pārejot pie tēmas par 

svētkiem, uzdodot jautājumus – “Kādi svētki ir decembrī (februārī, pavasarī utt.)? Kuri 

ir tavi mīļākie svētki?”.  Apgūstot nedēļas dienas, kā palīgmateriāls tiek izmantota 

spāņu bērnu dziesmiņa “Los dias de la semana”  

(https://www.youtube.com/watch?v=v7mm8MC1MgY)  Nodarbības laikā tiek 

izmantota arī prezentācija par šo tēmu (pielikumā).  

 

Izmantotie resursi: 

Prisma comienza A1, Libro de alumno, metodo de español para extranjeros, 

Editorial Edumen, 2007. 

Palīgmateriāls ELE (español como lengua extranjera) pasniedzējiem  

https://www.videoele.com/A1_Que_hora_es.html 
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Pielikums 

 

 

 

 

 

 



¿QUÉ HORA ES?

Son las tres



¿QUÉ HORA ES?

Es la una



¿A QUÉ HORA?

A las diez y diez



¿A QUÉ HORA?

A la una y media



¿QUÉ FECHA ES HOY?
Hoy es el 30 de enero de 2017

La fecha –

El día –

La semana –

El mes –

El año –

El siglo -





LAS ESTACIONES DEL AÑO



¿CUÁNDO ES TU CUMPLEAÑOS?

Mi cumpleaños es 
el 21 de mayo



LAS FIESTAS

¿Qué fiesta 
hay en enero?

En enero es el Año 
Nuevo

En enero es el 
cumpleaños de mi 
amiga


