Latviešu valodas apguves ievadnodarbības
„Jūties droši Latvijā”
(20 akadēmiskās stundas)

Nodarbību plānam ir ieteikuma raksturs.
Nav paredzēta sistēmiska gramatisko kategoriju apguve.
Gramatika tiek iepazīta, apgūstot dažādas konstrukcijas, kas nepieciešamas saziņai.
Latviešu valodas skaņu izrunas apguve
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Piemēri

laiks
auksts
meita
iela
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puika
b, c, č, d, f, g, ģ, h, j, k, ķ, l, ļ, m, n, ņ, p, r,s, š, t, v, z, ž, dz, dž

ļ, ķ, ģ, ņ, j

Piem., ļoti, ķert, apģērbs, ņemt, jūra

š, ž, č, dž

Piem., šeit, naži, četri, džemperis

Paskaidrojumi
Nr.

Tēmas
1. Labdien! Es esmu...
Ukraiņu-latviešu valodas
vārdnīcu sk.:
https://www.goetheverlag.com/book2/_VOCA
B/UK/UKLV/UKLV.HT
M
Frāzes un teikumi ukraiņu
un latviešu valodā
(vārdnīca)
https://www.goetheverlag.com/book2/UK/UK
LV/UKLV003.HTM

Apakštēmas
Latviešu valodas
alfabēts
- Skaņu sistēma (īsie
un garie patskaņi,
divskaņi, līdzskaņi)
- Burti
Ģimenes locekļi
(ukraiņu-latviešu valodas
vārdnīca)
https://www.goetheverlag.com/book2/UK/UK
LV/UKLV004.HTM

komunikatīvā prasme
un funkcijas
Sasveicināšanās,
iepazīšanās
Kas tu esi?
No kurienes tu esi?
Kādā(-s) valodā(-s)
tu runā?
Pieklājības frāzes
Kā tev iet?
Paldies!
Lūdzu!

apgūstamā (ieteicamā) leksika,
frāzes
Sasveicināšanās, iepazīšanās,
atvadīšanās

Labrīt! Labdien! Labvakar!
Iepazīsimies!
Kā tevi/jūs sauc?
Kāds ir tavs/jūsu vārds/uzvārds?
Mans vārds ir ...
Mans uzvārds ir ...

Es esmu no...
Priecājos iepazīties!
Ļoti patīkami!

Sveiki! Uz redzēšanos! Lūdzu!
sieviešu un vīriešu vārdi
draugs, draudzene
Pieklājības frāzes

Paldies! Lūdzu!
Kā tev klājas?

gramatiskās konstrukcijas
‒ būt (tagadnes formas): esmu,
esi, ir, esam, esat
‒ personu vietniekvārdu
lietojums ar būt u.c.
‒ vienskaitlis, daudzskaitlis
‒ jautājuma partikula vai
‒ lietvārda dzimte, skaitlis,
nominatīvs
‒ īpašības vārdi
‒ no + lietvārds ģenitīvā

es, mēs; tu
viņš, viņa
šis, šī; tas, tā

2. Es esmu pilsētā
Ukraiņu-latviešu valodas
vārdnīcu sk.:
https://www.goetheverlag.com/book2/_VOCA
B/UK/UKLV/UKLV.HT
M

Pilsētas dažādas ēkas,
iestādes un vietas utt.

Kā nokļūt…?
Kur atrodas…?

Kas/kur ir?

Dzīvesvietas adrese

Māja
Iela
Veikals

Virzieni
pa labi
pa kreisi…

Frāzes un teikumi ukraiņu
un latviešu valodā
(vārdnīca)
https://www.goetheverlag.com/book2/UK/UK
LV/UKLV038.HTM

3. Eju uz darbu
Ukraiņu-latviešu valodas
vārdnīcu sk.:
https://www.goetheverlag.com/book2/_VOCA
B/UK/UKLV/UKLV.HT
M
Frāzes un teikumi ukraiņu
un latviešu valodā
(vārdnīca)
https://www.goetheverlag.com/book2/_VOCA

māja, iela, veikals, viesnīca, skola,
stacija, poliklīnika, transports,
pietura, veikals
Es dzīvoju ...
Mana adrese ir ...
Produktu nosaukumi (maize, piens,
kartupeļi...)

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Es biju ...
Es gribu...

Draugi
Darbs
Pulksteņa laiks

Cik pulkstenis?
Cikos?
Cik tev gadu?
Darbavietas adrese
Telefona numurs

Kārtas skaitļa vārdi (1‒20)
ēkas stāvi

‒
‒

Pulksteņa laiki
Cik pulkstenis?
Cikos būs pusdienas?
No cikiem līdz cikiem?
Pulkstenis ir trīs.

‒
‒

Vakariņas es ēdu septiņos.
Divos es ēdu pusdienas.
Astoņos es ēdu brokastis.

būt (pagātnes formas)
pirkt (tagadnes formas)
gribēt (tagadnes formas)
meklēt (tagadnes formas)
lietvārds lokatīvā (kur?)
lietvārds akuzatīvā (ko?)
piederības vietniekvārdi mans,
tavs
īpašības vārdu galotņu
saskaņojums ar lietvārdiem

iet, braukt, strādāt
kārtas skaitļa vārdu galotņu
saskaņojums ar lietvārdu
Man ir...
uzrunas formas
Direktor!
Māsiņ!

Es ceļos septiņos.

B/UK/UKLV/08.HTM

Kas?
4. Nedēļas dienas
(pirmdiena, otrdiena, Kad?
trešdiena... )
Dienas, mēneši,
Ukraiņu-latviešu valodas
vārdnīcu sk.:
gadalaiki
https://www.goetheverlag.com/book2/_VOCA
B/UK/UKLV/UKLV.HT
M
Frāzes un teikumi ukraiņu
un latviešu valodā
(vārdnīca)
https://www.goetheverlag.com/book2/UK/UK
LV/UKLV012.HTM

Kalendārs

Kāds šodien datums?
Kad tas notiek?

Skolas/izglītības iestādes personāls,
profesiju nosaukumi
Nedēļas dienu nosaukumi, mēnešu
nosaukumi
Kurš šodien datums?
Ko tu darīsi pēcpusdienā?
aizvakar
brīvdiena
Svētdien es atpūšos.
Es guļu.
Šodien ir pirmdiena.

‒
‒
‒
‒
‒

būt (nākotnes formas)
kārtas skaitļa vārdi
(atkārtojums)
darbības vārdu nākotne
lietvārds ģenitīvā
māsas dzimšanas diena
piederības izteikšanai lietotie
vietniekvārdi viņa, viņas, viņu;
mūsu, jūsu

Vārdu krājums A1 valodas prasmes līmenim:
 Laipa: Latviešu valoda A1. .Rīga: LVA, 2014 (grāmatas beigās dots vārdu saraksts)
 portālā „Saziņas tilts” tulkojošā vārdnīca A1, A2 valodas prasmes līmenim ar vārdu tulkojumiem angļu, vācu, krievu un franču valodā
(http://www.sazinastilts.lv/language-learning/vocabulary/)
 Latviešu-ukraiņu un ukraiņu-latviešu vārdnīca (https://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/UK/UKLV/UKLV.HTM)
Skaņu izrunas apguves materiāli: https://maciunmacies.valoda.lv/speles/Runasim_pareizi/N_0_1.html

Citi mācību un valodas apguves pašnovērtējuma materiāli:
 sagatavošanas kurss latviešu valodas apguvei
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
 latviešu valodas pašmācības līdzeklis pieaugušajiem e-Laipa (A1, A2, B1, B2)
https://elaipa.lv/Home/A1
 interaktīvais mācību materiāls latviešu valodas apguvei A1 un A2 līmenim ar atbalsta materiālu krievu valodā
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/eapmaciba2/00/RU_01.htm
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/LVA-2-dala/00/RU_01.htm
 interaktīvais mācību materiāls latviešu valodas apguvei A1 un A2 līmenim ar atbalsta materiālu angļu valodā
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/eapmaciba2/00/01.htm
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/LVA-2-dala/00/01.htm
 pašnovērtējuma uzdevumi (klausīšanās, lasīšana) A1un pārbaudes uzdevumi
http://www.sazinastilts.lv/language-learning/language-portfolio/
 valodas prasmes līmeņu diagnosticējošie darbi (A1)
https://valoda.lv/sagatavoti-visu-valodas-prasmes-limenu-diagnosticejosie-darbi/
 interaktīvs materiāls „Sāksim runāt latviski!”
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/LVA_Saksim_runat_latviski/index.html

Materiālu sagatavojusi
Latviešu valodas aģentūras metodiķe
Dr. paed. Ērika Pičukāne

