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Mājasdarbi, B1 valodas prasmes līmenis 

Vārds

Uzvārds

IZGLĪTĪBA UN VALODU APGUVE
 / Iedomājieties, ka jūsu paziņa aizraujas ar dažādu valodu apguvi. Jūs esat izlasījis sludinājumu 

par valodu apguves kursiem.

 / Uzrakstiet e-pasta vēstuli un informējiet savu paziņu par valodu apguves iespējām!

Nodarbības vadīs Tokijas Universitātes studenti docētāja vadībā.  
Tie ir bezmaksas kursi, un tos apmeklēt ir aicināti visi interesenti.

Pirmā nodarbība notiks 1. februārī plkst. 18.30–20.00.

Par tālāko kursu norisi Jūs informēs pirmās nodarbības laikā.

Uz kursiem nav jāpiesakās iepriekš.

Aicinām izmantot doto iespēju!

 / Vēstulē:

1) uzziniet, vai draugs/draudzene ir redzējis(-usi) šo sludinājumu;

2) informējiet par piedāvājumu un pastāstiet par to, kas teikts sludinājumā;

3) iesakiet pieteikties;

4) paskaidrojiet, kāpēc, jūsuprāt, to vajadzētu darīt!

(Rakstu darba apjoms – vismaz 50 vārdu.)

Sadarbībā ar Tokijas Universitāti  
no 1. februāra ir iespēja  

APGŪT  
JAPĀŅU VALODU  

BEZ MAKSAS
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 / Iedomājieties, ka lasāt sludinājumu, taču tajā trūkst daudz svarīgas informācijas 

 (tekstā atzīmēta ar ……….).

 / Uzrakstiet deviņus jautājumus, lai noskaidrotu nepateikto! Jautājumus rakstiet pilnos teikumos!

Piemērs.  

Izsludinām pieteikšanos uz …………… valodas kursiem. 

Uz kādas valodas kursiem ir izsludināta pieteikšanās? 

Iespējams mācīties dažāda …………… grupās.

1. 

Šie kursi notiks ……………….. .

2. 

Kursu laikā ……………… reizes mēnesī būs praktiskās nodarbības bibliotēkā. 

3. 

Dalības maksa ir………… eiro. 

4. 

Grupās ir līdz …………………. dalībniekiem.

5. 

Kursu pēdējā dienā plānots noslēguma ……………….. .

6. 

Lūdzam pieteikties kursiem līdz šā gada …………………. maijam.

7. 

Mūsu valodas centra filiāles ir šādās pilsētās: ……………….. .

8. 

Plašāka informācija atrodama ……………….. .

9. 
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