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7/201918. NOVEMBRIS – LATVIJAS REPUBLIKAS 
PROKLAMĒŠANAS DIENA

“Latviešu valodas bilžu vārdnīca”
Tēma: Latvija

Vārdnīca un trīs uzdevumi  
vārdu krājuma nostiprināšanai. 

Ieteicamais vecums: 7–9 gadi.

Skolēniem bez latviešu valodas  
priekšzināšanām. 

SPIED ŠEIT

Materiāli pieejami Latviešu valodas aģentūras mājaslapas www.valoda.lv 
vietnē “Māci un mācies latviešu valodu”

http://bilzuvardnica.maciunmacies.lv/dictionary/?group_id=16
https://maciunmacies.valoda.lv
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Interaktīvs materiāls  
“Mācāmies latviešu valodu!”*
Joma: Latvijas vēsture

31 uzdevums par Latvijas simboliem,  
valsts izveidi, attīstību u.c.

Ieteicamais vecums: 10–12 gadi.

Skolēniem ar labām latviešu valodas zināšanām. 

Pilnveido lasīšanas prasmi un teksta izpratni. 

*Materiāls izstrādāts 2015. gadā,  
tāpēc neietver vēlākus notikumus,   
piemēram, prezidenta maiņu.

Mācību līdzeklis “Labdien!”*
27., 28., 29. darba lapa.

Ieteicamais vecums: 10–15 gadi.

Skolēniem ar latviešu valodas priekšzināšanām. 

Pilnveido vārdu krājumu, lasīšanas prasmi  
un teksta interpretāciju, jautājumu un  
atbilžu veidošanu.

*Mācību līdzeklis izdots 2008. gadā, tāpēc  
27. darba lapā kā Latvijas nauda minēti lati.

SPIED ŠEIT

SPIED ŠEIT

https://maciunmacies.valoda.lv/speles/Macamies_latviesu_valodu_10-12_gadi/
https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2019/10/L1_DL.pdf
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Interaktīvs materiāls  
“Mācāmies latviešu valodu!”*
Tēma: Latvijas vēsture, 20. gadsimta 40.–90. gadi,  
Latvijas neatkarības atjaunošana

Pieci uzdevumi.

Ieteicamais vecums: 13–15 gadi.

Skolēniem ar labām latviešu  
valodas zināšanām. 

Pilnveido lasīšanas,  
teikumu veidošanas prasmes. 

Mācību uzdevumi
Temats: “Es un Latvija”

12 darba lapas par Latviju, nozīmīgiem cilvēkiem, 
notikumiem.

Ieteicamais vecums: 13–14 gadi.

Skolēniem ar ļoti labām latviešu valodas zināšanām.

Pārbaudes uzdevumi
Temats: “Es un Latvija” 

11 darba lapas par Latviju, nozīmīgiem cilvēkiem, 
notikumiem.

Ieteicamais vecums: 13–14 gadi.

Skolēniem ar ļoti labām latviešu valodas zināšanām.

SPIED ŠEIT

SPIED ŠEIT

SPIED ŠEIT

https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2019/10/Skolenam_Es_un_Latvija.pdf
https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2019/10/P%C4%81rbaude_5_temats_skol%C4%93ns.pdf
https://valoda.lv/games/macamies-latviesu-valodu-13-14-gadi/Vesture/Padomija/G1991/Apr.htm
https://valoda.lv/games/macamies-latviesu-valodu-13-14-gadi/Vesture/Neatkariba/Saturs.htm
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Latviešu valodas mācību un 
pārbaudes uzdevumi diasporas 
nedēļas nogales skolām
133.–135. lpp.

Ieteicamais vecums: 7–9 gadi.

Skolēniem ar labām latviešu valodas  
zināšanām. 

Attīsta radošās rakstīšanas prasmi.

Latviešu valodas mācību materiāli 
diasporas nedēļas nogales skolām
170.–188. lpp.

Ieteicamais vecums: 10–12 gadi.

Skolēniem ar labām latviešu valodas  
zināšanām. 

Attīsta klausīšanās prasmi, teksta izpratni,  
apgūst gramatiskās struktūras.

SPIED ŠEIT

SPIED ŠEIT

https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2019/10/DL_berniem_10-12.pdf
https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2019/10/DL_berniem_7-9.pdf
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Digitāls mācību materiāls  
“Latvijas ABC”
Burts “L” – Latvija. 

Pieci uzdevumi.

Ieteicamais vecums: 7–9 gadi.

Skolēniem ar priekšzināšanām  
latviešu valodā. 

Attīsta lasīšanas prasmi, teksta izpratni.

Lasāmā grāmata latviešiem pasaulē
Nodaļa: “Latvija”

Ieteicamais vecums: 12–15 gadi.

Skolēniem ar ļoti labām latviešu valodas zināšanām.

Sekmē literāra teksta izpratni.

Interaktīvs materiāls “Latvija laikā 
un telpā. Personības un notikumi”
Valsts prezidents Egils Levits, eksprezidente Vaira 
Vīķe-Freiberga u.c. nozīmīgas personības.

Ieteicamais vecums: 12–14 gadi.

Skolēniem ar labām  
latviešu valodas zināšanām.  

SPIED ŠEIT

SPIED ŠEIT

SPIED ŠEIT

https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2019/10/e-DIA_LasGr.pdf
https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2019/10/e-DIA_LasGr.pdf
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/lva_begliem_7-9_g/index.html
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/Latvija_laika_un_telpa_personibas_un_notikumi/

