Jaunākie materiāli latviešu valodas apguvei
Latviešu valodas aģentūra ir apkopojusi 2021. gadā izstrādātos latviešu valodas apguves materiālus
sākumskolas skolēniem, kā arī piedāvā iesaistošas aktivitātes gan skolēniem, gan pedagogiem.
Aktualitātēm aicinām sekot līdzi www.valoda.lv.
Sākumskolas skolēniem
1. Spēle „Esi vērīgs!”
Spēle piemērota 7–11 gadus vecu bērnu lasītprasmes un precīza valodas lietojuma pilnveidei.
Spēlētājam jābūt vērīgam un jāizvēlas tie teikumi, kuros nav kļūdu. Spēlē iekļautas 27 tēmas: Aksesuāri
un apavi; Augļi un ogas; Dzīvnieki; Dārzeņi; Apģērbs; Baltijas jūra; Bērnudārzs; Cilvēki; Daba; Debess;
Ģimene; Istaba; Koki; Ķermenis; Latvija; Māja; Pilsēta; Profesijas; Puķes un augi; Putni un kukaiņi;
Sadzīves elektroierīces; Skola; Sports; Svētki; Upes un ezeri; Vannas istaba; Virtuve.
Katrā tēmā spēlētājs izvērtē 15 teikumus. Jo precīzāk veikts uzdevums, jo augstāku vērtējumu pēc katras
tēmas spēlētājs saņem. Spēle nostiprina „Latviešu valodas bilžu vārdnīcā” apgūto.

2. Grāmata 7–11 gadus veciem bērniem „Parunāsimies!”
Grāmata māca izteikt prieku, sajūsmu, izbrīnu, bailes, uzmundrinājumu, aizrādījumu, pamudinājumu un
citas noderīgas frāzes daudzveidīgās bērna ikdienas situācijās. Grāmatu var iegādāties Latviešu valodas
aģentūrā, kā arī grāmatnīcās visā Latvijā.

3. Spēle pirmsskolas un sākumskolas skolēniem „Kur esam? Latvijā!”
Spēle palīdz iepazīt Latvijas kultūras un dabas daudzveidību, kā arī palīdz apgūt alfabētu, lasītprasmi,
pilnveido vārdu krājumu.
Spēlē iekļauti 6 temati: Ceļojums sākas; Pļavā; Mežā; Pasakā; Pilsētā; Pie jūras. Katram tematam ir trīs
uzdevumi. Iegūstot katrā uzdevumā noteiktu punktu skaitu, tiek atklāts katras tēmas talismans. Atklājot
visus sešus talismanus, spēlētājs saņem galveno balvu – Latvijas draudzības aproci.

4. Valodas spēļu klubiņa ikmēneša konkursi
Ikmēneša konkursi sākumskolas skolēniem – radoši uzdevumi un spēles latviešu valodas pilnveidei.
Balvās katru mēnesi tiek izlozētas desmit galda spēles.

5. Mācību līdzekļu komplekts „Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 1. klase”
Mācību līdzekļu komplektu veido mācību grāmatas (1. un 2. daļa), darba burtnīcas (1. un 2. daļa),
interaktīvi uzdevumi un Skolotāja grāmata. Mācību grāmatas un darba burtnīcas var iegādāties Latviešu
valodas aģentūrā, kā arī grāmatnīcās visā Latvijā. Interaktīvais mācību materiāls un Skolotāja grāmata
pieejama šeit.

Atbalsts pedagogiem
1. Vieglās valodas metodika
Vieglās valodas metodikas materiāls ir atbalsta līdzeklis pedagogiem vieglās valodas pamatprincipu
apguvei. Metodiskajā materiālā ir 9 nodaļas. Katrā nodaļā iekļauta teorija un piemēri, kuros vieglās
valodas lietojums atbilst vispārizglītojošo skolu skolēniem bez intelektuālās attīstības traucējumiem.
Pašpārbaudes uzdevumi katras nodaļas beigās ļauj pedagogiem pārliecināties par pareizu izpratni un
nostiprināt apgūto, kā arī iegūtās zināšanas palīdz skolotājiem adaptēt/vienkāršot tekstus latviešu
valodas apguvei.

2. 2022. gada notikumu kalendārs
Kalendārā iekļautas gan svinamās un atceres dienas, gan apkopotas nozīmīgu cilvēku dzimšanas
dienas, kā arī piedāvātas idejas un izziņas materiāls nodarbībām (gan interaktīvs, gan pdf formātā –
Mēneša notikumi). Kalendāra sadaļas: Dziedam!; Lasām, Skatāmies, Klausāmies!; Pētām!; Balsojam un
piedalāmies!; Spēlējam!; Zinām!.

3. Pašvērtēšanas un pašmācības rīks
Digitālais rīks ir izveidots atbilstoši latviešu valodas prasmes augstākajam (C1 un C2) līmenim.
Tā mērķi ir:
1) ļaut pedagogiem pašiem novērtēt savu latviešu valodas prasmi, sadaļā Pašnovērtējums atzīmējot, vai
konkrētā prasme ir apgūta pilnībā, daļēji vai nav apgūta;
2) izpildīt pašpārbaudes testu sadaļā Pārbaudes testi;
3) pilnīgot savu latviešu valodas prasmi sadaļā Mācību uzdevumi.
Rīkā iekļautie pašvērtējuma un pašmācības uzdevumi aptver tematus, kas saistīti ar projektā
„Kompetenču pieeja mācību saturā” aprakstītajām zinātņu jomām: pedagoģija un
psiholoģija; dabaszinātnes; māksla; sociālās zinātnes (sociālā un pilsoniskā joma); matemātika; veselība
un sports (veselības joma un fiziskās aktivitātes); tehnoloģijas.

4. Metodikas skola „PUPA”
Metodikas skola „PUPA” sniedz metodisku atbalstu latviešu valodas mācīšanā, pilnveido skolotāju
zināšanas, ļauj gūt un aktīvi dalīties ar savu pieredzi ikmēneša tiešsaistes pieredzes semināros.
Nākamais tiešsaistes seminārs „Valodas un satura integrēta apguve” (2 stundas) Zoom platformā notiks
13. janvārī no plkst. 18.00 līdz 20.00. Lai pieteiktos, lūdzam rakstīt Lindai Krastiņai uz e-pastu
pupa.metodikasskola@gmail.com.
Skolotāji, kuri aktīvi iesaistīsies metodikas skolā, saņems LVA apliecinājumu un latviešu valodas
mācīšanai noderīgus materiālus.
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