
Latviešu valoda bērniem 
un pieaugušajiem
(informācija ukraiņu 
valodā)
https://valoda.lv/
informacija-par-latviesu-
valodas-apguvi-
ukrainu-berniem-un-
pieaugusajiem/

100 stundas
valodas apguvei
https://www.goethe-verlag.
com/book2/UK/UKLV/
UKLV002.HTM 

Bezmaksas lejuplādēja-
mi audiofaili valodu
sākotnējai apguvei
(vārdnīca)
https://www.goethe-verlag.
com/book2/_VOCAB/UK/
UKLV/UKLV.HTM 

Interaktīvs materiāls 
Sāksim runāt latviski!
Sagatavošanas kurss 
latviešu valodas apgu-
vei (A0 pirmslīmenis, 12 
temati)
https://maciunmacies.
valoda.lv/speles/LVA_
Saksim_runat_latviski/
index.html

Interaktīvs mācību 
līdzeklis Laipa A1 un 
Laipa A2
https://maciunmacies.
valoda.lv/speles/Laipa/
index.html

Kartītes valodas mā-
cīšanai Sāksim runāt 
latviski!
https://maciunmacies.
valoda.lv/wp-content/
uploads/2019/10/INT-LVA-
VISS.pdf

   PIRMIE SOĻI LATVIEŠU VALODĀ
Elektroniskie mācību materiāli jauniebraucējiem

PIEAUGUŠAJIEM UN VIDUSSKOLĒNIEM

Interaktīvs pašmācības 
rīks e-Laipa
https://elaipa.lv/Home/A1
https://elaipa.lv/Home/A2

Pārbaudes uzdevumu 
piemēri Laipa A1 (12 
temati, 10 uzd. katrā 
tematā)
https://maciunmacies.
valoda.lv/speles/lemon/ 

Interaktīvs materiāls 
Klausīšanās (24 temati)
https://maciunmacies.
valoda.lv/speles/
klausisanas/index.html#/
page/1 

Interaktīvs materiāls 
Sarunas (24 temati)
https://maciunmacies.
valoda.lv/speles/Texts/00/
Titlepage-1.html  

Interaktīvs materiāls 
Pašnovērtējums (klausī-
šanās un lasīšana)
https://maciunmacies.
valoda.lv/speles/
Language-Portfolio/
default.html 

Interaktīvs mācību mate-
riāls A1 līmenis 
(24 temati)
https://maciunmacies.
valoda.lv/speles/
eapmaciba_2/00/01.htm 
(1. daļa)
https://maciunmacies.
valoda.lv/speles/LVA-2-
dala/00/RU_01.htm   
(2. daļa)

Pašpārbaudes uzdevumi 
latviešu valodas A pras-
mes līmenim.
https://valoda.
lv/wp-content/
uploads/2021/01/A_
limenis_red.pdf 

Mājasdarbu komplekts 
latviešu valodas A līme-
ņa apguvei.
https://maciunmacies.
valoda.lv/macies/
majasdarbu-komplekts-
latviesu-valodas-prasmes-
a-limena-apguvei Interaktīva darba burtnī-

ca Runāsim pareizi!
https://maciunmacies.
valoda.lv/speles/Runasim_
pareizi/N_0_1.html 

Darbības vārdu tabulas 
ar tulkojumu krievu un 
angļu valodā
https://maciunmacies.
valoda.lv/wp-content/
uploads/2020/03/
DarbibasVarduTabulas
_2014.pdf

Mācies pats!

Mācies kopā ar skolotāju!

Ieraksti adresi (tā atrodas zem materiāla 
nosaukuma) meklētājprogrammas 

pārlūka adrešu joslā un atver mācību 
materiālu!



BĒRNIEM

Spēle Atrodi burtu!
https://maciunmacies.
valoda.lv/speles/atrodi_
burtus/real.html

Spēle Atrodi vārdu!
https://maciunmacies.
valoda.lv/speles/atrodi_
vardus/real.html 

Spēle Valodiņa 
(10 valodas piedzīvojumi)
https://maciunmacies.
valoda.lv/speles/valodina/
aiziet.html

Bilžu vārdnīca
(izprintē vai lieto digitāli) 
http://bilzuvardnica.
maciunmacies.lv/list/ 

Lasīšana
(No vārdiem jāveido tei-
kumi)
https://maciunmacies.
valoda.lv/wp-content/
uploads/2020/02/Lasi_un_
raksti.pdf 

Interaktīvi mācību mate-
riāli 1. klasei
(izmanto atsevišķas lapas) 
https://maciunmacies.
valoda.lv/speles/1.klase/ 

Latvija drauga acīm
(attēli, vienkārši teksti, lek-
sika, 10-12 g.v. bērniem)
https://maciunmacies.
valoda.lv/wp-content/
uploads/2019/10/
LatvijaDraugaAcim_10-
12gadiOpt.pdf 

Latvija drauga acīm
(attēli, vienkārši teksti, 
leksika, 6-9 g.v. bērniem)
https://www.integration.
lv/uploads/files/
informativie-materiali/
LatvijaDraugaAcim_6-9gadi.
pdf

Mācību materiāli – darba 
lapas un animācijas filmas 
(veidoti kā palīgmateriāli
1.–3. klases skolēniem)
https://maciunmacies.
valoda.lv/wp-content/
uploads/2021/11/
MaterialiReemigrejusiem-1-
3klase.pdf 

Mācību materiāli – darba 
lapas un animācijas filmas 
(veidoti kā palīgmateriāli
4.–5. klases skolēniem)
https://maciunmacies.
valoda.lv/wp-content/
uploads/2021/11/
MaterialiReemigrejusiem-4-
5klase.pdf

Mācies pats!

Mācies kopā ar skolotāju!

Ieraksti adresi (tā atrodas zem materiāla 
nosaukuma) meklētājprogrammas 

pārlūka adrešu joslā un atver mācību 
materiālu!


