МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОВОЛОДІННЯ
ЛАТВІЙСЬКОЮ МОВОЮ

1.

РІВЕНЬ А

Інтерактивний матеріал
Почнемо говорити латвійською!

матеріал

Підготовчий рівень оволодіння латвійською
мовою (Підрівень А0). Інтерактивний
навчальний матеріал передбачений для
вдосконалення словникового запасу. Матеріал
нараховує 12 тем: Радий знайомству!;
З усього світу; У місті та у селі; Мій дім та
картки
родина; Пішки, на тролейбусі та у літаку;
Повсякденні справи; Покупки; Смачного; Вільний час; Я подорожую; Будь здоровим; Навчання та робота. Додатково можна
використовувати учбові картки: Почнемо говорити латвійською!

2.

Інтерактивний навчальний
посібник Laipa A1 і Laipa A2
Матеріал у посібнику побудований
у відповідності до змісту підручників
Laipa A1 латвійська мова та Laipa A2
латвійська мова.

3.

E-Laipa електронний посібник для
самостійного вивчення латвійської мови

A1

По змісту електронний посібник
для самостійного вивчення мови
e-Laipa пов’язаний з комплектом
друкованих підручників Laipa та
відповідає опису рівнів володіння
латиською.

4.

A2

иклади перевірочних завдань Laipa A1
Матеріал нараховує 12 тем: Радий
знайомству!; З усього світу; У місті
та у селі; Мій дім та родина; Пішки, на тролейбусі та у літаку;
Повсякденні справи; Покупки; Смачного; Вільний час; Я подорожую;
Будь здоровим; Навчання та робота. Кожен розділ містить десять
завдань для перевірки мовних навичок.
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5.

Інтерактивний матеріал
Латиська мова для дорослих
Інтерактивний навчальний матеріал
передбачений для оволодіння
латиською мовою на рівні А1.
Матеріал включає інформацію про звуки латиської мови, днях
1 ЧАСТЬ

6.

тижня та місяцях, а також про іменники, прикметники, чисельники,

2 ЧАСТЬ

прислівники, дієслова та прийменники.

Інтерактивний матеріал Слухання
Інтерактивний матеріал містить завдання для вдосконалення навичок
слухання. Теми: Хто я?; Знайомство; До побачення; Номер телефону;
Відповідає довідкове бюро… (1, 2); Моя квартира; Мої будні (1, 2);
Хто ми і звідки?; Яка погода?; Свята у Латвії; Несподівана зустріч;
На зупинці; У новій квартирі; Куди відправимося у відпустку?; Купуємо
квартиру; Міські свята; Інтерв’ю; Їдь повільніше; Прогноз погоди
на тиждень; На роботі; На селі; Янів день.

7.

Інтерактивний матеріал Розмови
В інтерактивному матеріалі пропонуються
10 розмовних тем: Зустріч; Знайомство та
прощання; У чужому місті; На вулиці та в транспорті; Їмо вдома та поза
домом; Повсякденні справи; Здоров’я; Робота та навчання; Покупки; Подорожі;
Янів день. По кожній темі пропонуються три навчальні розмови, їх розшифровка
та розмовні імпровізації.
Матеріал включає також методичні рекомендації вчителям, запропонований
запас слів для вивчення та граматичні питання.

8.

Інтерактивний матеріал
Читання
Інтерактивний матеріал включає завдання з читання
(А1, А2), які розподілені на 24 тематичні групи:
Познайомимося; Різні люди із різних країн; Сімейний портрет; Сімейні традиції;
Шукаємо роботу; Вчимося; Купуємо; Робочі дні та вихідні; Агенскалнський ринок;
Кулдіга; Історія вдома; Казка про Кульбабу; Портрет та характеристика; Раймонд
Паулс; Дитина у сім’ї; Їмо вдома; Я, мої колеги та…; Цікаві відкриття; Весняна мода,
Театри Москви, Карліс Улманіс, Торнякалнс, Дігітальні двійники; Посмійся.
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9.

Наочні посібники для оволодання граматикою
Матеріал включає ілюстративні таблиці, схеми
та приклади для вивчення іменників, дієслів,
прикметників, займенників, прислівників,
частинок та прийменників.

10.

Інтерактивний матеріал Самооцінка
Матеріал
передбачений для
самооцінки навичок
слухання та читання
на рівнях А1 та А2.

11.

Диференційовані завдання для самоперевірки
оволодіння латиською мовою рівня А
Завдання можуть бути використані як
в навчальному процесі, так і під час підготовки
до перевірки знання державної мови.

12.

Комплект домашніх робіт для оволодіння рівнем
А латиської мови
Завдання змістовно пов’язані з навчальними
матеріалами Laipa, їх легко виконувати на
електронному носії та пересилати вчителю.
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13.

Завдання для діагностики рівнів
мовних навичок

A2

Завдання розроблені для усіх навичок мовної діяльності,
критерії оцінки описані також.
A1

14.

Навчальні матеріали (слайд-шоу) перших 20 дистанційних занять
для володіння мовою рівня А1 Mācamies mācot (Вчимося навчаючи)
Слайд-шоу дистанційного процесу
навчання: Я є; Сім’я; Знайомство; Я у школі;
Країни та мови; Діємо; Числа; Годинник;
Тиждень; Сьогодні, учора, завтра; Місяці;
В магазині; Види діяльності; Кольори;
Фрукти та продукти харчування; Пори року та погода;
Дім, мій дім; На кухні; В місті; На природі.

15.

Інтерактивний робочий зошит Говоримо вірно!
Навчальний матеріал
призначений для
вдосконалення вимови та
правопису латиської мови.

16.

Європейський Портфель мов

Европейский языковой портфель

LV-EN

LV-RU
PIELIKUMS
ПPИЛOЖEНИE

Європейський Портфель мов та Паспорт мов – посібник для освоєння мов та
питань міжкультурної комунікації як у формальній, так і неформальній освіті.
Тому в ньому є місце для записів про досвід, отриманий при вивченні другої
мови або при оволодінні та вживанні іноземної мови, компетентності у всіх
освоєних мовах.

Rīga, 2006

Rīga, 2006

Паспорт мов
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