
Diagnosticējošais darbs diasporas  
tālmācības skolēniem ar augstu valodas prasmi  
“ES CEĻOJU UN STĀSTU PAR SAVIEM CEĻOJUMIEM”

1. Klausies! Lasi un atzīmē ar X pareizo atbildi!

Apgalvojums Pareizi Nepareizi

Cilvēkos mājo ceļošanas gars. X

Ceļojumi ir paredzēti tikai atpūtai.

Ceļot var dažādos veidos. 

Nav svarīgi, kā tu ceļo, bet gan ko tu gūsti ceļojuma laikā.

Ceļojuma laikā cilvēkiem ir iespēja mācīties dažādas valodas. 

Ceļošanas laikā cilvēks mācās pielāgoties situācijai. 

2. Izvēlies vienu ekskursijas aprakstu vietnē http://skolenuekskursijas.lv/! Izlasi informāciju 
un pastāsti par to pēc plāna!

PLĀNS.

1. Kur atrodas šī vieta?

2. Ko šajā vietā var redzēt un dzirdēt? 

3. Kas varētu būt visinteresantākais? Kāpēc? 

4. Cik maksā šī ekskursija? 

5. Kāpēc tu izvēlējies šo vietu?

3. Lasi tekstus! Salīdzini tekstos ietverto informāciju un  aizpildi tabulu!

Džungļu parks
“Džungļu parks” ir jautrs un atraktīvs izklaides un laika pavadīšanas centrs bērniem vecumā 
līdz 12 gadiem. Tas atrodas Ogres klusajā centrā. Šī ir vieta, kur bērniem atpūsties no saviem 
ikdienas pienākumiem, attīstīt fiziskās spējas un svinēt krāšņus svētkus.

“Džungļu parkā” ir šķēršļu labirints 3 stāvos, liela piepūšamā šķēršļu josla, norobežots mazu
līšu laukumiņš 03 gadus veciem bērniem un atsevišķa ballīšu telpa.

Šī ir vieta, kur vecāki var malkot kafiju un priecāties par bērniem, kuri nebēdnīgi bauda savu 
bērnību.

Skolēnu ekskursijām ir īpaši izdevīgs piedāvājums – 2 stundu garumā var izklaidēties. Cena 
par šo izklaidi ir 5 EUR. 

Skolotājiem ieeja un kafija ir bez maksas, lai būtu omulīgāka bērnu pieskatīšana.
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Alūksnes Bānītis
Gulbenes – Alūksnes Bānītis ir vienīgais Baltijā regulāri kursējošais šaursliežu vilciens.   
Alūksnes stacijas bagāžas šķūnī kopš 2018. gada 1. septembra atvērta ekspozīcija “Alūksnes 
Bānīša stacija”, kurā tūristi tiek aicināti atklāt dzelzceļa vēstures faktus, dzirdēt unikālus 
10 staciju stāstus. 

Alūksnes Bānīša stacija ir vieta, kurā atbilstīgi vecuma grupām tiek piedāvātas interaktīvas 
ekskursijas ar matemātikas uzdevumiem, vērīguma treniņiem, erudīcijas testiem, kā arī lite
ratūras nodarbības, kurās skolēni var doties aizraujošos ceļojumos grāmatu pasaulē.

Apmeklējuma laikā var ne tikai pārbaudīt savu erudīciju, bet arī iejusties mašīnista lomā un 
iepazīties ar vēsturiskajiem dzelzceļa priekšmetiem.

Vienas nodarbības cena ir 3 EUR personai. Skolotājam ieeja bez maksas.

Jautājums Džungļu parks Alūksnes Bānītis

Kāda vecuma grupām 
ekskursija  paredzēta?  

Atrašanās vieta 

Ko šeit var apskatīt, ko – 
darīt? 

Maksa par ekskursiju  

Citi piedāvājumi  

4. Lasi un raksti!

Es gribu ceļot uz ____________________________ , jo _________________________

____________________________________________________________________ .

Šī vieta atrodas ________________________________________________________ .

Es noteikti apmeklēšu ___________________________________________________ .

Ceļojums tiek plānots ___________________________________________________ .

Ceru, ka _____________________________________________________________ .
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NORĀDĪJUMI SKOLOTĀJAM
Diagnosticējošais darbs  paredzēts skolēniem ar augstu valodas prasmi.

Attiecīgais līmenis ir konstatēts,   komplektējot mācību grupu vai pēc iepriekšējā posma 
diagnosticējošajā darba rezultātiem. 

Diagnosticējošā darba mērķis ir konstatēt, kam pievērst pastiprinātu uzmanību  turpmākajā 
latviešu valodas  mācību procesā.  

1. uzdevums.

Klausīšanās teksts. 

Kāpēc cilvēki ceļo?
Lielā daļā cilvēku mājo ceļošanas gars. Tā viņi atpūšas, redz skaistas dabas ainavas, izbauda 
neparastas situācijas un iegūst arī jaunus draugus. 

Ceļot var dažādi. Var staigāt kājām pa ceļiem un takām, var braukt ar mašīnu, autobusu vai 
vilcienu. Ir cilvēki, kuriem patīk kuģot pa upi vai jūru. Ir arī tādi ceļotāji, kuri izvēlas lidot ar 
lidmašīnu. 

Neatkarīgi no ceļošanas veida katrs ceļojums ir sava veida piedzīvojums. Ceļojuma laikā 
var apgūt dažādu zemju kultūru, dzirdēt vietējo valodu. Ceļošana māca arī ātri pieņemt 
lēmumus un pielāgoties jauniem apstākļiem.

DIAGNOSTICĒJOŠĀ DARBA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Valodas 
pamatprasme 

Kritēriji  Rādītāji Punkti 

Klausītiesprasme Prasme klausīšanās 
laikā uztvert un saprast 
tekstu gan kopumā, gan 
detalizēti, kā arī kritiski 
izvērtēt dzirdēto tekstu 
un atklāt savu attieksmi 
pret dzirdēto.

Uztver dzirdētā teksta 
saturu, precīzi atbild 
uz jautājumiem vai 
apgalvojumiem un atklāj 
kritiski vērtējošu attieksmi 
pret dzirdēto.
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Uztver dzirdētā teksta 
saturu, atbild uz jautājumiem 
vai apgalvojumiem, daļēji 
atklāj kritiski vērtējošu 
attieksmi pret dzirdēto.

2

Daļēji uztver dzirdētā 
teksta saturu,  daļēji precīzi 
atbild uz jautājumiem vai 
apgalvojumiem un daļēji    
atklāj kritiski vērtējošu 
attieksmi pret dzirdēto.
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Runātprasme Prasme veidot 
monologrunu par tematu, 
izmantojot dažādas 
uzbūves teikumus.

Prot mutvārdos izklāstīt savu 
viedokli par tematu un savā 
runā pareizi lietot dažādas 
uzbūves teikumus. 
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Prot mutvārdos izklāstīt 
savu viedokli par tematu, bet 
savā runā lietot vienkāršas 
uzbūves teikumus.

2

Prot daļēji mutvārdos 
izklāstīt savu viedokli par 
tematu un savā runā daļēji 
pareizi lietot vienkāršas 
uzbūves teikumus. 

1

Lasītprasme Prasme izvēlēties 
lasīšanas veidu atbilstīgi 
lasīšanas nolūkam 
un kritiski analizēt 
tekstu, atrast vajadzīgo 
informāciju tekstā un 
to izmantot atbilstīgi 
uzdevuma nosacījumam.

Prot saskatīt lasīšanas mērķi 
un pareizi izvēlēties lasīšanas 
veidu, kritiski izvērtēt 
iegūto informāciju un to 
izmantot atbilstīgi uzdevuma 
nosacījumam.

3

Prot daļēji precīzi saskatīt 
lasīšanas mērķi un daļēji 
pareizi izvēlēties lasīšanas 
veidu, kritiski izvērtēt iegūto 
informāciju un to daļēji 
pareizi izmantot atbilstīgi 
uzdevuma nosacījumam.

2

Prot daļēji precīzi saskatīt 
lasīšanas mērķi un daļēji 
pareizi izvēlēties lasīšanas 
veidu, neprot kritiski izvērtēt 
iegūto informāciju un to 
izmantot atbilstīgi uzdevuma 
nosacījumam.

1
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Rakstītprasme Prasme izklāstīt rakstu 
runā savas domas atbilstīgi 
saziņas mērķim.

Prot skaidri un loģiski 
izklāstīt rakstu runā savas 
domas atbilstīgi saziņas 
mērķim, ievēro ortogrāfijas 
un interpunkcijas normas.

3

Prot skaidri un loģiski 
izklāstīt rakstu runā savas 
domas atbilstīgi saziņas 
mērķim, daļēji ievērot 
ortogrāfijas un interpunkcijas 
normas (13 kļūdas).

2

Prot daļēji skaidri un loģiski 
izklāstīt rakstu runā savas 
domas atbilstīgi saziņas 
mērķim, daļēji ievērot 
ortogrāfijas un interpunkcijas 
normas (vairāk nekā 
3 kļūdas).  

1

Diagnostikas darbā izmantotie resursi
Alūksnes Bānīša stacija. Pieejams: http://skolenuekskursijas.lv  

Džungļu parks. Pieejams: http://skolenuekskursijas.lv 
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