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Elementary A2: angļu valoda  

Ar pamatzināšanām 

 

 Mācību laikā apgūstamās tēmas:  

  

1. People around me / Cilvēki man apkārt  

• Vārdu krājums: ģimenes locekļi, radinieki; 

• Gramatika: ilgstošā tagadne, darbības vārdi, frāzes; 

• Lasīšana un rakstīšana: dzīve uz salas, vēstule jaunam draugam; 

• Klausīšanās un runāšana: dialogi/sarunas par ģimeni,radiniekiem,draugiem. 

2. Relationships / Attiecības  

• Vārdu krājums: īpašības vārdi, frāzes, darbības vārdi ( par attiecībām ); 

• Gramatika: vienkāršā tagadne, tagadnes laiku salīdzinājums; 

• Lasīšana un rakstīšana: iepazīšanās portāla anketas aizpildīšana, online attiecības; 

• Klausīšanās un runāšana: radio saruna, savstarpējās attiecības 

3. Employment / Nodarbinātība  

• Vārdu krājums: profesijas; 

• Gramatika: laika apzīmējumi, vienkāršā pagātne; 

• Lasīšana un rakstīšana: par darba vietu, pieteikuma vēstule; 

• Klausīšanās un runāšana: izveido dialogu, darba intervija. 

4. Shopping / Iepirkšanās  

• Vārdu krājums: ēdienreizes, pārtikas produkti,iepakojumi,veikali; 

• Gramatika: kvantifikatori; 

• Lasīšana un rakstīšana: online iepirkšanās, sūdzību vēstule; 

• Klausīšanās un runāšana: dialogs veikalā. 

5. A day out / Brīvais laiks  

• Vārdu krājums: vietas, hobiji; 

• Gramatika: salīdzināmās pakāpes; 

• Lasīšana un rakstīšana:balva “Oskars”, intervija; 

• Klausīšanās un runāšana: filmas novērtēšana, dialogi. 

6. Healthy living / Veselīgs dzīvesveids  

• Vārdu krājums: veselība, sports un fitness; 

• Gramatika: nulles kondicionālis vs. pirmais kondicionālis; 

• Lasīšana un rakstīšana: sportiskās aktivitātes; 

• Klausīšanās un runāšana: ēdiena/diētas izvēle, ēšanas paradumi 
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7. Moving in / Pārvākšanās  

• Vārdu krājums: ēkas, istabas, telpas, īpašības vārdi; 

• Gramatika: vietniekvārdi,prievārdi; 

• Lasīšana un rakstīšana: manas mājas, dzīvokļa izīrēšana; 

• Klausīšanās un runāšana: manas mājas,dzīvesvietas meklēšana. 

8. Travelling the world / Ceļošana pa pasauli 

• Vārdu krājums: laikapstākļi, gadalaiki, atvaļinājums 

• Gramatika: vienkāršā pagātne, apgalvojuma teikumi, nolieguma teikumi, jautājuma 

teikumi, laika signālvārdi; 

• Lasīšana un rakstīšana: ieteikumi ceļošanai; 

• Klausīšanās un runāšana: mans ceļojums. 

9. Emergency / Ārkārtas situācija  

• Vārdu krājums: veselības problēmas, simptomi, dabas katastrofas; 

• Gramatika: ilgstošā pagātne; 

• Lasīšana un rakstīšana: ārsta vizīte, negadījumi; 

• Klausīšanās un runāšana: dialogi, pilota uzruna. 

10. Exploring the differences / Atšķirību izpēte  

• Vārdu krājums: svētki, kultūru atšķirības, īpašības vārdi - vietas apraksts; 

• Gramatika: modālie darbības vārdi; 

• Lasīšana un rakstīšana: ģimenes tradīcijas,ielūgums; 

• Klausīšanās un runāšana: kultūra,svētki. 

11. Job market of the future / Nākotnes darba tirgus  

• Vārdu krājums: elektroniskās ierīces; 

• Gramatika: will / going to lietošana; 

• Lasīšana un rakstīšana: darba apstākļu izmaiņas; 

• Klausīšanās un runāšana: elektronisko ierīču pielietojums. 

12. Final test / Gala ieskaite  

• Vārdu krājums: no iepriekšējām nodaļām; 

• Gramatika: no iepriekšējām nodaļām; 

• Lasīšana un rakstīšana: no iepriekšējām nodaļām; 

• Klausīšanās un runāšana: no iepriekšējām nodaļām; 

  


