
атиська мова для 
дітей та дорослих 
(інформація 
українською мовою)
https://valoda.lv/
informacija-par-latviesu-
valodas-apguvi-
ukrainu-berniem-un-
pieaugusajiem/

100 годин вивчення 
мови
https://www.goethe-verlag.
com/book2/UK/UKLV/
UKLV002.HTM 

Аудіофайли для 
початкового вивчення 
мови (словник) 
із можливістю 
безкоштовного 
завантаження
https://www.goethe-verlag.
com/book2/_VOCAB/UK/
UKLV/UKLV.HTM 

Інтерактивний 
матеріал Починаємо 
говорити латиською! 
Підготовчий курс 
(початковий рівень A0, 
12 тем)
https://maciunmacies.
valoda.lv/speles/LVA_
Saksim_runat_latviski/
index.html

Інтерактивний 
навчальний інструмент  
Laipa A1 i Laipa A2
https://maciunmacies.
valoda.lv/speles/Laipa/
index.html

Картки для вивчення 
мови Починаємо 
говорити латиською!
https://maciunmacies.
valoda.lv/wp-content/
uploads/2019/10/INT-LVA-
VISS.pdf

ПЕРШІ КРОКИ У ВИВЧЕННІ ЛАТИСЬКОЇ МОВИ
       Електронні навчальні матеріали для новачків

ДЛЯ ДОРОСЛИХ ТА УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ

Інтерактивний 
інструмент для 
самостійного навчання 
e-Laipa
https://elaipa.lv/Home/A1
https://elaipa.lv/Home/A2

Приклади тестових 
завдань Laipa A1 (12 
тем, по 10 завдань у 
кожній темі)
https://maciunmacies.
valoda.lv/speles/lemon/ 

Iнтерактивний матеріал
Сприйняття мови на 
слух (24 теми)
https://maciunmacies.
valoda.lv/speles/
klausisanas/index.html#/
page/1 

Iнтерактивний матеріал
Діалоги  (24 temati)
https://maciunmacies.
valoda.lv/speles/Texts/00/
Titlepage-1.html  

Iнтерактивний 
матеріал Самооцінка 
(сприйняття мови на 
слух і читання)
https://maciunmacies.
valoda.lv/speles/
Language-Portfolio/
default.html Iнтерактивний 

навчальний матеріал 
Рівень A1
(24 теми)
https://maciunmacies.
valoda.lv/speles/
eapmaciba_2/00/01.htm 
(Частина 1)
https://maciunmacies.
valoda.lv/speles/LVA-2-
dala/00/RU_01.htm   
(Частина 2)

Завдання для 
самоперевірки (рівень 
володіння латиською 
мовою А)
https://valoda.
lv/wp-content/
uploads/2021/01/A_
limenis_red.pdf 

Набір домашніх 
завдань для вивчення 
латиської мови на рівні 
A
https://maciunmacies.
valoda.lv/macies/
majasdarbu-komplekts-
latviesu-valodas-prasmes-
a-limena-apguvei Інтерактивний 

навчальний посібник 
Говоримо правильно!
https://maciunmacies.
valoda.lv/speles/Runasim_
pareizi/N_0_1.html 

Таблиці дієслів 
із перекладом 
на російську та 
англійську мови 
https://maciunmacies.
valoda.lv/wp-content/
uploads/2020/03/
DarbibasVarduTabulas
_2014.pdf

Навчайтеся самостійно!

Навчайтеся з викладачем!



ДЛЯ ДІТЕЙ

Гра Знайдіть букву!
https://maciunmacies.
valoda.lv/speles/atrodi_
burtus/real.html

Гра Знайдіть назву!
https://maciunmacies.
valoda.lv/speles/atrodi_
vardus/real.html 

Гра Мова
(10 цікавих розмов)
https://maciunmacies.
valoda.lv/speles/valodina/
aiziet.html

Словник у малюнках
(роздрукуйте або 
використовуйте в 
цифровому форматі)
http://bilzuvardnica.
maciunmacies.lv/list/ 

Читання
(складання речень зі 
слів)
https://maciunmacies.
valoda.lv/wp-content/
uploads/2020/02/Lasi_un_
raksti.pdf 

Інтерактивні навчальні 
матеріали для учнів 1-го 
класу (використовуйте 
окремі аркуші)
https://maciunmacies.
valoda.lv/speles/1.klase/ 

Латвія очима друга 
(картинки, прості тексти, 
лексика, для дітей віком 
6–9 років)
https://maciunmacies.
valoda.lv/wp-content/
uploads/2019/10/
LatvijaDraugaAcim_10-
12gadiOpt.pdf 

Латвія очима друга 
(картинки, прості тексти, 
лексика, для дітей віком 
6–9 років)
https://www.integration.
lv/uploads/files/
informativie-materiali/
LatvijaDraugaAcim_6-9gadi.
pdf

Навчальні матеріали 
— робочі аркуші 
та мультфільми 
(розроблені у формі 
посібників для учнів 1–3 
класів)
https://maciunmacies.
valoda.lv/wp-content/
uploads/2021/11/
MaterialiReemigrejusiem-1-
3klase.pdf 

Навчальні матеріали 
— робочі аркуші 
та мультфільми 
(розроблені у формі 
посібників для учнів 4–5 
класів)
https://maciunmacies.
valoda.lv/wp-content/
uploads/2021/11/
MaterialiReemigrejusiem-4-
5klase.pdf

Навчайтеся самостійно!

Навчайтеся з викладачем!


