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ІГРИ ДЛЯ ОВОЛОДІННЯ ЛАТИСЬКОЮ МОВОЮ  
ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО  
ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

2. Ілюстрований словник латиської мови

Словниковий запас ілюстрованого словника ділиться 
тематично та доповнений цікавими завданнями. 
Спочатку користувач словника опановує запас слів, 
потім вибирає відповідні теми завдання і закріплює 
знання. 

Ілюстрований словник підходить і для  
комп’ютерного середовища, і як додаток 
для скачування.

1. Додаток Де ми? В Латвії!

І гра викликає і інтерес і дозволяє дізнатися культуру та 
природне різноманіття Латвії, атакож допомагає дітям 
розширити словниковий запас. Гравеці прямує пізнавати 
Латвію і потрапляє на луг, у ліс, у казку, у місто та до моря, 
виконуючи три завдання. При отриманні певної кількості 
очок відкривається талісман кожної з тем. Відкривши 
все 6 талісманів гравець отримує головний приз – 
латвійський браслет дружби. Гра підходить і для комп’ютерного середовища, і як додаток 
для завантаження.

3. Гра Знайди літери!

Завдання гравця– почути і в буквених сотах 
знайти вказані літери. 

Граючий також бачить на екрані свій результат.

http://bilzuvardnica.maciunmacies.lv/
http://latvija.maciunmacies.lv/
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/atrodi_burtus/real.html
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7. Гра Слово, слово, речення

Гравець поповнює запас слів латиської мови,  
опановує граматичними формами, 
вчаться будувати речення відповідно 
до ситуацій, які зображені на 
ілюстраціях. Гра має три ступеня 
складності, що визначається 
довжиною збудованого речення.

5. Гра Слухай та говори!

У грі завдання об’єднані о шостій тематичні 
групи: Свята; Село; Вихідний день; Дім; Місто; 
Школа. Гра передбачена для збагачення 
словникового запасу. Кожна тема містить 
по 4 підтеми, в кожній підтемі – 2 завдання 
(всього 48 завдань).

4. Гра Знайди слова!

Завдання гравця – знайти вказані слова. 
Включені до гри слова об’єднані у 
10 тематичних груп: Я – школяр; На вулиці; 
Будинки; Одягнемося; Готуємо їжу; Свята; На 
селі; Дари природи; В зоосаду; Спорт.

6. Гра Мова

Гра включає 10 мовних пригод: День 
народження; На дворі; В дитячому 
саду; На вулиці; У магазині іграшок; У селі; Прогулянка 
у лісі; Великдень; Екскурсія до зоосаду; Подорожі. 
Виконуючи завдання, діти збагачують словниковий запас, 
вдосконалюють навички слухання, листи та читання. У 
кожній з пригод гравець отримує також диплом.

https://varduspele.addc.lv/
http://speles.maciunmacies.lv/klausies_un_runa/saturs.html
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/atrodi_vardus/real.html
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/valodina/aiziet.html
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9. Комплект ігор для оволодіння 
латиською мовою

Ігри, що допомагають опанувати латиську мову, 
підготовлені для гри онлайн, а також як настільна гра у 
друкованому вигляді. У комплект матеріалів включено

також методичні вказівки.

8. Гра Розповідай тут та розповідай там

Гравці удосконалюють навички розповідання. 
Матеріал складається з ігрових карток, на яких 
вказані чинні особи та предмети, місце і час 
дії, а також додаткові умови для 
створення оповідання.

https://maciunmacies.valoda.lv/maci/pirmsskolai#1tab
https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/03/StastiTe.pdf

