
 

 

 

Jaunākie materiāli un aktivitātes latviešu valodas apguvei  

pamatskolas un vidusskolas skolēniem 

 

Latviešu valodas aģentūra piedāvā noderīgus materiālus un iesaistošas aktivitātes gan klātienes, gan 

tiešsaistes mācībām.  

1. Daudzveidīgu izziņas materiālu kopa “Latviešu valodas stāsts”.  

Materiālu kopa 7.‒12. klašu skolēniem raksturo latviešu valodas attīstības gaitu un palīdz apzināties 

valodas nozīmi valsts izveidē un pastāvēšanā. 

Piedāvājam idejas nodarbībām, uzdevumus, kā arī izziņas materiālu video formātā “Latviešu valodas 

stāsts”.  

 
 

2. Mācību līdzekļu komplekts 7. klasei.  

Piedāvājam mācību līdzekļu komplekta Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 7. klase. Mācību 

grāmata un Laviešu valodas mazākumtautību skolā. 7. klase. Darba burtnīca elektronisko versiju. 

Mācību līdzekļu komplekts veidots saskaņā ar sasniedzamajiem rezultātiem latviešu valodā 3., 6., 

9. klasē skolās, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas. Šobrīd pieejamas nodaļas: 
1. Sarunas, sarunas 

1.1. Vēlies, vēlies! Ko lai vēlos? 

1.2. Man arī ir pienākumi 

2. Es un apkārtējie 

2.1. Gribas raudāt, gribas smiet 

2.2. Es tev, tu man 

3. Svētki mums visiem 

3.1. Mani svētki 

3.2. Svinēsim arī šīs dienas!  

https://maciunmacies.valoda.lv/maci/pamatskolai
https://www.youtube.com/watch?v=HhCvDStizgI
https://www.youtube.com/watch?v=HhCvDStizgI
https://maciunmacies.valoda.lv/maci/pamatskolai#3tab


 
 

3. Kritisko domāšanu attīstoši teksti un uzdevumi literatūrā.  

Materiāls sniedz iespēju iepazīt dažādus tekstus un izaicināt sevi, kļūstot par tekstu autoru. Teksti būs 

noderīgi arī tiem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda.  

 

 
 

 

 

 

 

 

  

https://maciunmacies.valoda.lv/maci/vidusskolai


 

4. Interaktīvs materiāls “Latvija laikā un telpā. Personības un notikumi”.  
Izziņas materiālā iepazīsiet dažādu jomu personības: Andri Ambaini, Kārli Bardeli, Ivaru Beitānu, Aigaru 
Bikši, Oto Brantevicu, Mairi Briedi, Intaru Busuli, Agri Daņileviču, Martinu Dukuru, Tomu Ērenpreisu, 
Emīlu Hlevicki, Laimu Jansoni, Renāru Kauperu, Gintu Lapiņu, Egilu Levitu, Mariannu Milovsku, Aļonu 
Ostapenko, Elitu Patmalnieci, Raimondu Paulu, Kristapu Porziņģi, Haraldu Silovu, Vestardu Šimku, Māri 
Štrombergu, Kārli Vērdiņu un Vairu Vīķi-Freibergu. 
Izziņas materiālā ietverta gan informācija, gan interesanti uzdevumi, lai pilnveidotu skolēnu latviešu 
valodas prasmi. 
 

 
 

5. Spēle pamatskolas un vidusskolas skolēniem “Vai zini terminus?” . 

Spēle palīdzēs gan pārbaudīt skolēnu zināšanas, gan tās pilnveidei. Spēle ietver dažādu mācību jomu 

terminus, kas grupēti gan pēc mācību jomām, gan arī piedāvājot visu jomu terminus jauktā kārtībā 

(sadaļa Visi termini). Spēlē ir divi līmeņi, kas atšķiras pēc terminu un priekšā pateikto burtu skaita. 

Veiksmi! 

  
 

 

 

 

 

 

  

https://maciunmacies.valoda.lv/speles/Latvija_laika_un_telpa_personibas_un_notikumi/
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/termini/


 

6. Skolēnu radošo darbu konkurss “Tu esi Latvijas dārgums”.  
Gaidām deviņus labākos radošos darbus no katras skolas (zīmējumus, esejas, dzejoļus, domrakstus) 
pa pastu ar norādi “Radošo darbu konkursam” vai e-pastu: evd@valoda.lv līdz šā gada 18. novembrim. 
Konkursa nolikums pieejams šeit. 

.

 

 

Veiksmi darbā vēlot, 

Jūsu Latviešu valodas aģentūra 

 

Sīkāka informācija 
Liene Valdmane, metodiķe 
+371 22144144, liene.valdmane@valoda.lv 
www.valoda.lv  
 

mailto:evd@valoda.lv
https://valoda.lv/wp-content/uploads/2021/09/Nolikums_Tu-esi-Latvijas-d%C4%81rgums.pdf
http://www.valoda.lv/

