Mājasdarbi, B1 valodas prasmes līmenis

Vārds
Uzvārds

INFORMĀCIJA UN SAZIŅA
/ Apskatiet attēlu un uzrakstiet trīs teikumus par tajā redzamo!

/ Salīdziniet mobilā tālruņa izmantošanas plusus un mīnusus! Miniet trīs pozitīvos un trīs
negatīvos faktorus!

+
+
+
+
-

Jebkurā laikā var ātri piezvanīt draugiem.
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Mājasdarbi, B1 valodas prasmes līmenis

/ Lasiet un ierakstiet skaidrojumam atbilstošu vārdu, vārdu savienojumu!
mobilais tālrunis, tīmekļvietne, portāls, e-pasts, īsziņa, meklētājprogramma, datorspēle,
emocijzīme, atsauce, sociālie mediji

norāde uz informācijas autoru, izmantotajiem avotiem.
stilizēts grafisks attēls, ko izmanto elektroniskajā saziņā emociju izpausmei.
bezvadu ierīce balss un datu pārraidei lielos attālumos.
internetā ievadīta un pēc noteiktas adreses atrodama elektroniska informācija.
interaktīvu tiešsaistes mediju veids, kas sniedz lietotāju mijiedarbības iespējas.
interneta vietne vai ar vienu domēna vārdu apvienots vietņu kopums,
kas piedāvā dažādus interaktīvus pakalpojumu. Vārds cēlies no arhitektūras
termina un nozīmē „galvenā ieeja”.
ziņojumu izveidošana, nosūtīšana un saņemšana, izmantojot elektroniskās
sakaru sistēmas. Pilnais termina nosaukums ‒ elektroniskais pasts.
datorprogramma, kas dokumentos meklē atslēgvārdus un lietotājam sniedz
sarakstu, kuros šie vārdi ir atrasti. Piemēram, Google, Bing u. c.
videospēle, kuru spēlē, izmantojot datoru.
ierobežota garuma ziņojums, ko var nosūtīt mobilajam tālrunim un izlasīt tā
ekrānā.

/ Lasiet tekstu un ierakstiet iekavās doto vārdu nepieciešamajā formā!
Mēs dzīvojam (informācija)

laikmetā. Katru dienu mēs ar redzi, (dzirde)

, ožu, (tauste)

, garšu (uztvert)

informāciju.

Informācija ir ziņas par kādu priekšmetu, dzīvu būtni, parādību, (notikums)
ko citu. Informāciju mēs (iegūt)

vai

, interpretējam, pārveidojam, glabājam un (nodot)  

citiem.
Informāciju var izteikt kā tekstu, (simboli)

, grafiku, (attēli).

,

skaņas, video un arī citās formās. Informāciju var uzglabāt grāmatā, serverī, cietajā diskā,
(zibatmiņa)

vai mākoņkrātuvē.
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