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Pedagoģes Z. Anspoka un I. Stangaine norādījušas : “Viena no 

svarīgākajām vērtībām daudzkultūru sabiedrībā ir valodu 

prasme. Pēdējā laikā tā ir garants veiksmīgākai saziņai ar citu 

tautību cilvēkiem, dziļākai apkārtējās pasaules izzināšanai, 

dzīves kvalitātes un pašapziņas paaugstināšanai.” 

(Anspoka, & Stangaine, 2016) 



Pētījuma vieta: Kurzemes pirmsskolas izglītības iestāde, grupa ar dominējošu 
krievu valodu PII ikdienā

Pētījuma norises laiks: 2019. gada marts

Pētījuma mērķis: noteikt tipiskās latviešu valodas kļūdas

Pētījuma dalībnieki: 7 pirmsskolas vecuma bērni (dzimtā valoda: krievu), 
kuriem septembrī būtu jāsāk mācības 1. klasē

Pētījuma metodes: Valsts pētījumu programmas “Latviešu valoda” izstrādātais 
tests un runas ieraksti ar diktofonu (Sony, IC recorder ICD-PX333)



Pētījuma rezultāti I

Neizrunā garos patskaņus:

• kas tas/tā/tās ir? (ābols; krūze; šķēres; grāmata, burkāns) un ko 
dara? (ēd)

                 abols, kruze, šķeres, gramata, burkans un ed



Pētījuma rezultāti II
• Cietos līdzskaņus aizstāj ar mīkstajiem (palatāliem) vai 

mīkstinātiem (palatalizētiem) līdzskaņiem, kā arī mēdz 

iespraust līdzskani /j/: ļec,  vioļeta, vioļets, [gjitara], [ʒjimene], 

[zetje], zecje,  ājbeļe. 

• Neizrunā mīkstos līdzskaņus:  gitara, zeke, gimene; retāk 

aizstāj ar afrikātām:  džitars, orandži.



Pētījuma rezultāti III
Nenotiek saskaņošana dzimtē un locījumā: 

• Cik acis ir vienam cilvēkam? – divi acis

• Kādā krāsā ir acis? – acis zaļi, acis zaļš

• Kādi ir lāči? – liela lācis

• Kas tā ir (krūze; kaste; žirafe, ģitāra)? – tas ir kruzes, tas ir kaste, 
tas ir žirafe, džitars

• Kāda ir tava gulta? – liels gulta 

• Kādas žirafei ir kājas? – liels kajas

• Cik durvis ir telpā? – viens durvis, viena durvis



Pētījuma rezultāti IV
Nepareiza skaitļa lietojums: 

• Kas tie ir (lāči)? – lacis

• Kas tās ir? (šķēres) – šķere

Neizrunā lietvārdu galotnes:

 –  abol (ābols), putn (putni), sandal, žiraf



Pētījuma rezultāti V

Lietvārdu, skaitļa vārdu un darbības vārdu locījumu kļūdas:

• Cik attēlā ir putnu? – trieš putni

• Kā izskatās tava gulta? – gulta ar kaķis

• Ko dara zēns? – ēdi

• Brīvā saruna –  Ģimene skatas glezna, spele gitara, četri 

meitens, četri zens



Pētījuma rezultāti VI
Latviešu un krievu vārdu jaukšana («nepārslēdz kodus»):

• griež bumagus, risujut suns, četri malčikov, na kresliņš

• figuri, kruga, kvadrat, geometričeskije figuri, polotence, 

kravatj, karobka, pugavici, žiraf, kušajet, mjod, nasoček

• prigajos (lēkāju)



Secinājumi
1.Kopumā bērnu runā ir daudz fonētikas kļūdu: dželtens, zeltena (dzeltens), 

gieļis, dvelis (dvielis), grieš (griež), gitara, džitars (ģitāra), puodras (pogas), 

dzimene (ģimene),  trissturis (trijstūris), kā arī nepareizas gramatiskās 

formas, piemēram, sedetas (sēž), žirafa (žirafe) un citas jau agrāk 

nosauktās. 

2.Lai noteiktu bērnu gatavību sākt mācības skolā 1. klasē latviešu valodā, 

jāņem vērā visi pētījumā iegūtie dati kopumā, tomēr arī referātā minētie 

piemēri rāda, ka mazākumtautību bērnu runā latviski ir daudz kļūdu, kas 

traucēs, uzsākot mācības skolā. 



Laiks jautājumiem..


