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Par atbalsta materiāliem un pasākumiem

Mācībām izmantojamā
informācija par Latviju

"Latvijas mācība"
starptautiskās skolas
mācību materiālu kopa

Informācija par mācību
satura apguvei nepieciešamo
resursu nodrošinājumu

Latviešu valodas
apguve

Tiešsaistes sadarbības sanāksmes
pieredzes apmaiņai / problēmu
risināšanai ukraiņu pedagogiem

Informācija par Latviju (angļu valodā)
Latvijas institūta mājaslapā ir atrodama pamatinformācija par Latviju
(fakti, daba, vēsture, kultūra, mantojums, valoda, ekonomika u.c.)
https://www.latvia.eu/lv/latvian-institute
Saitē https://www.latvia.eu/?tag=40 informācija pieejama arī angļu valodā.
Informācija vieglā valodā ar vizuāliem piemēriem (foto un videomateriāli) ir izmantojama
Ukrainas bēgļu - kā bērnu, tā pieaugušo - iepazīstināšanai ar Latviju, tās cilvēkiem un resursiem.
To var izmanot gan mācīšanās nolūkā, gan sarunās, gan vienkārši priekšstata radīšanai par
valsti, kurā bēgļi nonākuši.
Īsumā par Latviju – varētu izlasīt arī bērni (angļu valodā). Ir fotogrāfijas par Latviju. https://kids.kiddle.co/Latvia
Patvērums “Drošā māja” tīmekļa vietnē angļu valodā par Latviju https://patverumsdm.lv/svs/uploads/files/lv_eng_medium.pdf
Par dažādām aktivitātēm un interesantām vietām bērniem Starptautiskā Sieviešu kluba vietne
https://www.iwcr.lv/activities-and-information-for-kids-in-latvia/
Dažāda veida informācija angļu valodā – pieaugušajiem https://www.integration.lv/en

Informācija par Latviju (krievu valodā)

Komikss par Latviju krievu valodā – varētu derēt arī
bērniem un jauniešiem
https://www.integration.lv/uploads/files/informativie-materiali/komiksa-makets-RUS-2.pdf

Materiāli par Latviju krievu valodā
https://www.latvia.travel/ru/statya/interesnye-fakty-o-latvii

Pirmā diena skolā
Iepazīšanās ar skolas
telpām un darba kārtību

Satikšanās
Skolēns tiekas ar audzinātāju
un/vai skolotāju (mentoru).
Ja ir iespējams, var pieaicināt
brīvprātīgo palīgu, kurš runā
ukrainiski.

Standartfrāzes – Latviešu valodas
aģentūras tīmekļvietnē www.valoda.lv
videomateriāls pieejams:
https://valoda.lv/informacija-parlatviesu-valodas-apguvi-ukrainuberniem-un-pieaugusajiem/)..

Paredzama viena vai divas dienas.
Vēlams ieiet katrā kabinetā, katrā telpā, kur
skolēnam turpmāk noritēs jebkādas mācību, darba vai
citas aktivitātes. Tiek parādīts katrs skolas stūrītis
(skolēnu formālo un arī neformālo tikšanos vietas).
Var kādā brīdī kopā iedzert tēju, izrunāt būtisko.
Apstaigājot skolu, ukraiņu skolēni tiek arī iepazīstināti ar
katru skolotāju (pēc iespējas – tādā veidā, kas ļauj skolēnam
atcerēties katru pedagogu, ar kuru turpmāk būs sadarbība).
Skolotāji var uzdot skolēnam jautājumus latviski
(visi vienādus, kas sekmē jaunu vārdu iegaumēšanu),
piemēram:
Labdien!
Kā tevi/jūs sauc?
No kurienes tu/jūs esi/esat?
u.tml.

Uzticības persona
Skolotājs, kāds no
skolēnu vecākiem,
medmāsa u.c

Pirmie soļi valodā

Bezmaksas lejuplādējami
audiofaili valodu
sākotnējai apguvei
(Vārdnīca)
https://www.goetheverlag.com/book2/_VOCAB/UK/UKLV
/UKLV.HTM

100 stundas
valodas apguvei
https://www.goetheverlag.com/book2/UK/UK
LV/UKLV002.HTM

Latviešu valodas apguve

Latviešu valoda bērniem un
pieaugušajiem
Informācija ukraiņu valodā:
https://valoda.lv/informacija-par-latviesu-valodasapguvi-ukrainu-berniem-un-pieaugusajiem/

Latviešu valoda vidusskolēniem un pieaugušajiem
Interaktīvs materiāls “Sāksim runāt latviski!”
Sagatavošanas kurss latviešu valodas apguvei (A0 pirmslīmenis)
Interaktīvais mācību materiāls paredzēts vārdu krājuma pilnveidošanai. Materiālā ir iekļauti 12 temati.
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/LVA_Saksim_runat_latviski/index.html

Skolotāji elektronisko līdzekli var izmantot kopā ar attēlu kartītēm valodas mācīšanai „Sāksim runāt latviski!”
https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2019/10/INT-LVA-VISS.pdf

Interaktīvs mācību līdzeklis Laipa A1 un Laipa A2
Interaktīvais mācību materiāls paredzēts latviešu valodas apguvei A1 un A2 līmenī. Materiāls veidots atbilstoši
mācību grāmatu Latviešu valoda Laipa A1 un Latviešu valoda Laipa A2 saturam.
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/Laipa/index.html

Latviešu valodas pašmācības līdzeklis pieaugušajiem e-Laipa.
Saturiski pašmācības rīks e-Laipa ir saistīts ar drukāto mācību līdzekļu komplektu “Laipa” un atbilst latviešu valodas
prasmes līmeņu aprakstam.
https://elaipa.lv/Home/A1. un https://elaipa.lv/Home/A2

Darbības vārdu tabulas – ar tulkojumu krievu un angļu valodā
https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/03/DarbibasVarduTabulas_2014.pdf

Pārbaudes uzdevumu piemēri Laipa A1
Materiālā ir iekļautas 12 temati.
Katrā sadaļā ir desmit uzdevumu valodas prasmju pārbaudei.
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/lemon/

Interaktīvs materiāls Klausīšanās
Interaktīvajā materiālā iekļauti uzdevumi klausīšanās prasmju pilnveidošanai 24 temati.
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/klausisanas/index.html#/page/1

Interaktīvs materiāls Sarunas
Interaktīvajā materiālā ir iekļauti 10 temati. Katrā tematā (klipā) ir trīs mācību sarunas, to atšifrējums rakstiski un
sarunu improvizācijas. Materiālā ir iekļauti arī metodiskie norādījumi skolotājiem, kuros katram tematam ir norādīts
vārdu krājums un gramatikas tēmas.
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/sarunas/index.html#/page/1

Interaktīvs materiāls Lasīšana
Interaktīvajā materiālā ir iekļauti lasīšanas uzdevumi par 24 tematiem (A1,A2)
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/Texts/00/Titlepage-1.html

Interaktīvs materiāls Pašnovērtējums
Materiāls paredzēts valodas prasmju novērtējumam A1, A2 līmenī.
Materiālā iekļauti uzdevumi klausīšanās un lasīšanas prasmju novērtēšanai.
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/Language-Portfolio/default.html

Interaktīvs materiāls Latviešu valoda pieaugušajiem
Interaktīvais mācību materiāls paredzēts latviešu valodas apguvei A1 līmenī. Materiālā iekļauta informācija par
latviešu valodas skaņām, skaitļiem, nedēļas dienām un mēnešiem. Sadaļā gramatika ir informācija par lietvārdiem,
īpašības vārdiem, vietniekvārdiem, skaitļa vārdiem, apstākļa vārdiem, darbības vārdiem un prievārdiem.
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/eapmaciba_2/00/01.htm (1. daļa)
https://maciunmacies.valoda.lv/.../eapmaciba.../00/01.htm (2. daļa)

Pašpārbaudes uzdevumi latviešu valodas A prasmes līmenim.
Uzdevumi izmantojami gan mācību procesā, gan arī gatavojoties valsts valodas prasmes pārbaudei.
https://valoda.lv/wp-content/uploads/2021/01/A_limenis_red.pdf

Mājasdarbu komplekts latviešu valodas A līmeņa apguvei.
Uzdevumi ir viegli izpildāmi elektroniski un nosūtāmi skolotājam.

https://maciunmacies.valoda.lv/macies/majasdarbu-komplekts-latviesu-valodas-prasmes-a-limena-apguvei

Interaktīva darba burtnīca Runāsim pareizi!
Interaktīvais mācību materiāls paredzēts latviešu valodas izrunas un pareizrakstības pilnveidošanai.
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/Runasim_pareizi/N_0_1.html

Latviešu valoda bērniem
Spēle “Atrodi burtus!”
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/atrodi_burtus/real.html

Materiāls paredzēts pirmsskolas vecuma bērniem.
Spēles uzdevums – “burtu šūnās” sameklēt un atzīmēt norādītos burtus.

Spēle Atrodi vārdus!
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/atrodi_vardus/real.html

Materiāls paredzēts pirmsskolas vecuma bērniem.
pēlē iekļautas 10 tēmas.

Spēle Valodiņa
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/valodina/aiziet.html

Spēle paredzēta pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Spēlē iekļauti 10 valodas piedzīvojumi.
Vairāk skat. https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2021/09/Speles.pdf

Izprintējama / digitāla bilžu vārdnīca
http://bilzuvardnica.maciunmacies.lv/list/

Vārdu apguve interaktīvā veidā (bet bez tulkojuma)
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/atrodi_vardus/real.html

Lasīšana, vārdi un teikumi (kad jau prot burtus)
https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/02/Lasi_un_raksti.pdf

Atsevišķas lapas var izmantot no šī digitālā materiāla
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/1.klase/

Materiāli veidoti divām vecuma grupām: 6-9 gadi un 10-12 gadi
Attēli, vienkārši teksti, leksika. Materiālā ir dažādas grūtība pakāpes lapas, bet daļa
izmantojama valodas apguves sākumam
https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2019/10/LatvijaDraugaAcim_6-9gadi.pdf
https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2019/10/LatvijaDraugaAcim_10-12gadiOpt.pdf

Mācību materiāli – darba lapas, digitālās
spēles un animācijas filmas

1.-3. klase

4.-5. klase

https://maciunmacies.valoda.lv/wpcontent/uploads/2021/11/MaterialiRe
emigrejusiem-1-3klase.pdf

https://maciunmacies.valoda.lv/wpcontent/uploads/2021/11/MaterialiR
eemigrejusiem-4-5klase.pdf

Mācību satura apguve līdz mācību
gada beigām
Individuālo mācību plānu īstenošana
Pārbaudes darbi atzīmju izlikšanai (ukraiņu valodā)
Mācību saturs salīdzināšanai:
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/

9. klasei
Šobrīd tulkošanā – angļu
valoda, matemātika,
dabaszinības, fizika (LFSA)

12. klasei
Šobrīd tulkošanā: matemātika,
ķīmija, bioloģija, fizika, ģeogrāfija,
ekonomika, informātika, angļu
valoda, krievu valoda (svešvaloda)

ESF projekta 8.3.2.2 "Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai" atbalsts Ukrainas bēgļiem
Projekta ietvaros tiks sniegts papildu finansējums pedagoga palīgu
darbam ar bēgļiem (Ukrainas ped.pal.) un/vai mācīšanās grupu īstenošanai
Šobrīd izstrādātais atbalsta modelis:
1-10 skolēni (1 likme)
10-20 skolēni (2 likmes)
20-30 skolēni (3 likmes)

Pašvaldību pieprasījumi
tiks pārskatīti un
apstiprināti
katru piektdienu

Par finansējuma piešķiršanu lūdzam pašvaldību koordinatorus sazināties ar
Aivu Šmēlu (aiva.smela@832.visc.gov.lv) vai Sintiju Biruli (sintija.birule@832.visc.gov.lv)

Platforma info apritei starp ukraiņu
pedagogiem / izglītības iestādēm
Tiešsaistes tikšanās (sākot no 31.03.) ceturtdienās plkst. 15.30 ukraiņu
pedagogiem un izglītības iestādēm
Tiešsaistes links pašvaldībām (no SAM 832 projekta)
E-pasts informācijai ukr@832.visc.gov.lv
Mācību satura neskaidrības
Pieprasījums mācību saturam (Latvijas mācība, saturs ukraiņu valodā)
Apkopojums par uzdotajiem jautājumiem
Satura ieviešanas konsultācijas
Jauno satura risinājumu informācijas apkopošana
Jautājumi par gada vērtējumiem, vērtēšanu, u.c.

