
Diagnosticējošais darbs diasporas tālmācības  
skolēniem ar vidēju valodas prasmi  
“VASARAS CEĻOJUMI”

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

Apgalvojums Pareizi Nepareizi

Vasarās cilvēki neceļo. X

Skrīveros var apmeklēt “Skrīveru saldējumu”. 

“Skrīveru saldējums” ir valsts uzņēmums.

Saldējumu var nogaršot un pagatavot.

Saldējumu gatavo no meža un dārza ogām. 

Ekskursijas var notikt dažādās valodās. 

2. Pastāsti par kādu ceļojumu vai pārgājienu pēc dotā plāna!

PLĀNS.

Ceļojuma vai pārgājiena laiks un vieta.

Ar ko tu kopā ceļoji vai gāji pārgājienā? 

Ko tu redzēji?

Kas bija visinteresantākais? Kāpēc? 

3. Lasi un savieno jautājumu ar atbildi!

JŪRKALNES DABAS PARKS

Kur atrodas Jūrkalnes dabas parks? Parkā ir Vēju sēta, kurā uzstādītas 
skulptūras visiem vējiem – ziemeļu, 
dienvidu, rietumu un austrumu.

Kas atrodas dabas parkā? 
Šeit notiek koncerti, festivāli, 
gadatirgi un cilvēki svin svētkus.

Kas notiek dabas parkā? 
Bērni visilgāk uzturas raganas 
mājiņās.  

Ko bērniem visvairāk patīk darīt? 
Ejot pa Lielo dabas taku, var aiziet 
līdz jūrai.

Kad var redzēt jūru?  
Jūrkalnes dabas atpūtas parks 
atrodas Jūrkalnē.
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4. Lasi un pabeidz teikumus par Pēteri! Uzraksti izdomātos teikumus!

Pēteris ceļoja pa __________________________ . 

Viņš brauca kopā ar __________________________ . 

Ceļojumā Pēteris redzēja __________________________ .

Pēterim visvairāk patika __________________________ . 

Nākamajā vasarā Pēteris plāno braukt __________________________ .

NORĀDĪJUMI SKOLOTĀJAM
Diagnosticējošais darbs  paredzēts skolēniem ar vidēju 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. 

Vasara – ceļojumu laiks
Vasara ir ceļojumu laiks. Tad cilvēki ceļo gan pa lielākām un mazākām pilsētām, gan dabas 
takām un izklaides parkiem. 

Ceļojot pa Latviju, ir vērts pabūt arī Skrīveros. Tur iespējams uzzināt daudz interesantu 
faktu par saldējumu un nogaršot īstu mājas saldējumu. “Skrīveru saldējums” ir ģimenes 
uzņēmums. Viņi saldējumu gatavo no kaimiņu gotiņu svaigā piena, mežā lasītām un savā 
dārzā audzētām ogām un augļiem. Ekskursijas laikā ir iespējams arī pašam pagatavot 
saldējumu. 

Ekskursijas notiek latviešu valodā. Ja nepieciešams runāt svešvalodā, tad, veicot rezervāciju, 
par to iepriekš jāvienojas un papildus jāmaksā. 

Diagnostikas darbā izmantotie resursi
Jūrkalnes dabas parks. Pieejams: http://skolenuekskursijas.lv 

Skrīveru mājas saldējums. Pieejams: http://skolenuekskursijas.lv 
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DIAGNOSTICĒJOŠĀ DARBA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Valodas 
pamatprasme 

Kritēriji  Rādītāji Punkti 

Klausītiesprasme Prasme klausīšanās 
laikā uztvert un saprast 
teksta saturu kopumā un 
atsevišķas detaļas tekstā. 

Uztver dzirdētā teksta 
tematu, saturu un pareizi veic 
uzdevumu.

3

Daļēji uztver dzirdētā teksta 
saturu un daļēji pareizi veic 
uzdevumu (1-2 kļūdas).

2

Daļēji uztver dzirdētā teksta 
saturu un daļēji pareizi veic 
uzdevumu (vairāk nekā 2 
kļūdas).

1

Runātprasme Prasme stāstīt par 
pazīstamu tematu

pēc savas ierosmes. 

Uztver saziņas situācijas 
tematu un precīzi stāsta par 
to. 

3

Daļēji uztver saziņas 
situācijas tematu un daļēji 
precīzi stāsta par to.

2

Daļēji uztver saziņas 
situācijas tematu un neprecīzi 
stāsta par to. 

1

Lasītprasme Prasme lasīt ar izpratni 
vienkāršas uzbūves 
tekstu, atrast vajadzīgo 
informāciju tekstā.

Lasa ar izpratni vienkāršas 
uzbūves tekstu, prot atrast 
vajadzīgo informāciju tekstā.

3

Lasa ar izpratni vienkāršas 
uzbūves tekstu un daļēji 
precīzi prot atrast vajadzīgo 
informāciju tekstā (1 –

2 kļūdas).

2

Lasa vienkāršas uzbūves 
tekstu un daļēji precīzi prot 
atrast vajadzīgo informāciju 
tekstā (vairāk nekā 2 kļūdas).

1

3



Rakstītprasme Prot uzrakstīt īsu 
informāciju par doto 
tematu.

Prot pareizi uzrakstīt 
informāciju par doto tematu, 
pareizi

raksta vārdus teikumos un 
lieto pieturzīmes. 

3

Prot daļēji pareizi uzrakstīt 
informāciju par doto 
tematu, daļēji pareizi raksta 
vārdus teikumos un lieto 
pieturzīmes (1- 3 kļūdas).

2

Prot daļēji pareizi uzrakstīt 
informāciju par doto 
tematu, daļēji pareizi raksta 
vārdus teikumos un lieto 
pieturzīmes (vairāk nekā 3 
kļūdas).

1
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