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Pētāmā problēma 

Ņemot vērā pašreizējo lingvistiski heterogēno situāciju Latvijas pirmsskolās un jauno izglītības 

politiku, nepieciešams izpētīt pirmsskolas vecuma bērnu latviešu valodas prasmi. 

Pētījuma mērķis

- sniegt ieskatu minoritāšu bērnu latviešu valodas prasmē, identificēt grūtāk apgūstamās vienības

Pētījuma uzdevumi 

- izpētīt zinātnisko literatūru par pētāmo problēmu

- analizēt bērnu latviešu valodas runas faktus

- analizēt runas kļūdas
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Pētnieciskās metodes

Teorētiskās – teorētiskās literatūras analīze

Empīriskās – dzīvā vārda metode (monologs, dialogs), testēšanas rezultātā iegūto runas faktu 

analīze, kļūdaini producēto datu izvērtēšana

 latviešu valodas prasmes tests 5–6 gadus veciem bērniem receptīvo un produktīvo valodas 

prasmju noteikšanai:

- 27 leksiskās vienības (3 vārdšķiras: lietvārds, īpašības vārds, darbības vārds)

- 1 sižetisks attēls 

- 2 teikumi lasītprasmes noteikšanai

 jānosauc attēlos redzamie priekšmeti vai jēdzieni

 jāatbild uz pētnieka uzdotajiem jautājumiem

 brīva saruna par attēlā redzamo sižetu

 jāizlasa 2 teikumi

Pētījumu bāze

- trīs dažādas Rīgas mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestādes

Pētījuma dalībnieki: 20 piecus līdz sešus gadus veci vecākās un sagatavošanas grupas bērni
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Dialogruna

Izprot norādes, atbild uz jautājumiem, jautā, izmanto runas etiķeti 

Runas plūdums

Runā raiti, loģiski saista runu, ietur pauzes

Izruna

Precīzi izrunā skaņas, pareizi lieto uzsvaru

Vārdu krājums 

Atbilstīgs tēmai, daudzveidīgs, citas valodas lietojums

Gramatika

Lieto pareizas gramatiskās formas, lieto daudzveidīgas teikumu struktūras

Lasītprasme

Pazīst burtus, lasa zilbes, lasa vārdus, lasa teikumus
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 nepietiekams līmenis / 0 – neuzrāda, vai uzrāda ļoti minimālas (<5%) zināšanas un prasmes

 zems līmenis / 1 – uzrāda minimālas (<25%) zināšanas un prasmes

 vidējs līmenis / 2 – uzrāda viduvējas (>50%) zināšanas un prasmes

 augsts līmenis / 3 – uzrāda labas (>75%) zināšanas un prasmes 

Dialogruna (sapratne, saziņa) Runas plūdums Izruna Vārdu krājums un tā

daudzveidība

Gramatiskā precizitāte un daudzveidība

1 Bieži nesaprot vai pārprot norādes un 

jautājumus.

Runā ierobežotā apjomā – par dažiem 

attēliem.

Uz jautājumiem par vienu attēlu lieto max. 5 

vārdus. 

Sarunā ir mazaktīvs.

Neprot uzdot jautājumus.

Ne vienmēr lieto runas etiķetes formas; var 

būt kļūdas pieklājības frāžu lietojumā.

Saruna gandrīz nerit.

Runā ar traucējošām pauzēm.

Bieži atkārtojas.

Neveido saistītu runu.

Vārdu izruna un uzsvara lietojums 

bieži neprecīzs. Vērojams dzimtās 

valodas skaņu vai uzsvara lietojums.

Kļūdas var traucēt uztvert vārda 

nozīmi.

Ierobežots vārdu krājums. 

Lietojums bieži nepareizs.

Dažkārt izmanto citas valodas 

vārdus. 

Kļūdas traucē uztvert domu.

Pārsvarā lieto nepareizas gramatiskās 

formas un struktūras.

Runā vienkāršos ne/paplašinātos teikumos 

vai lieto atsevišķus vārdus.

Kļūdainais lietojums traucē uztvert domu.

0 Nesaprot vai pārprot jautājumus.

Praktiski nerunā. 

Nelieto runas etiķetes formas. Visā testa 

laikā lieto max. 1-5 vārdus.

Nepieciešams iedrošinājums.

Saruna nerit. 

Nerunā vai nosauc atsevišķus vārdus. 

Var atkārtot jautājumā uzdotos 

vārdus.

Vārdu izruna un uzsvara lietojums 

nepareizs.

Lieto citas valodas skaņas un / vai 

uzsvaru.

Kļūdas traucē uztvert vārda nozīmi.

Vārdu krājums nepietiekams.

Trūkst vārdu, lai izteiktos. 

Lieto citas valodas vārdus.

Nelieto gramatiskās struktūras.

Nosauktajos vārdos vērojamas neprecīzas 

vārdu formas.
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Dialogruna

Lai varētu noteikt 5-6 gadīgu bērnu latviešu valodas saziņas prasmi, paredzēts

diagnosticēt šādu bērnu iepriekšējās pieredzes līmeni:

▪ prasmi sasveicināties un atvadīties latviski, lietot pieklājības vārdus

lūdzu, paldies

▪ prasmi saprast vienkāršus jautājumus un atbildēt uz tiem

▪ prasmi jautāt

Kopumā – zems zināšanu līmenis / 1:

ne vienmēr izprot norādes, bieži neatbild uz jautājumiem, neprot pajautāt, ne 

vienmēr lieto runas etiķetes formas, var būt kļūdas pieklājības  frāžu lietojumā, 

piem. Paldies - Paldies
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Runas plūdums

Lai noteiktu 5-6 gadīgu bērnu latviešu valodas runas plūdumu, paredzēts

diagnosticēt šādu bērnu iepriekšējās pieredzes līmeni:

▪ prasmi runāt raiti, nesamazinot tempu

▪ prasmi veidot saistītu runu

Kopumā – zems zināšanu līmenis / 1:

runa gandrīz nerit, bērni bieži ietur pauzes, mēdz atkārtoties un neveido 

loģiski saistītu runu
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Izruna

Lai noteiktu 5-6 gadīgu bērnu latviešu valodas izrunas prasmi, paredzēts diagnosticēt šādu bērnu

iepriekšējās pieredzes līmeni:

▪ prasmi precīzi izrunāt skaņas 

▪ prasmi pareizi lietot uzsvaru 

Kopumā – vidējs zināšanu līmenis / 2:

o vārdu izruna pārsvarā pareiza (pareizi atkārto vārdus), kļūdas netraucē uztvert vārdu nozīmi

o dažu div/skaņu nepareizs lietojums, piem., labden (labdien), pūgas (pogas), zilos (zilas), kurte

(kurpe), kvodrats (kvadrāts), lek (lec), es redzu sienus (.. sienas)

o dzimtās valodas skaņas, piem., gitars (ģitāra), šeši (seši), fioļeto (violeta)

o garo patskaņu nepareiza izruna, piem., lacis (lāči), tetis (tētis), burkans (burkāns), gramata

(grāmata), ovals (ovāls), gitara (ģitāra), speleja (spēlē)

o lieka skaņa, piem., sarkanos (sarkans)

o izlaista skaņa, piem., sal_s (salds), bu_kāns (bukāns)

o nepareizs uzsvara lietojums, piem., gitara (ģitāra)
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Vārdu krājums 

Lai noteiktu 5-6 gadīgu bērnu latviešu valodas vārdu krājumu, paredzēts diagnosticēt šādu bērnu iepriekšējās
pieredzes līmeni:
▪ prasmi lietot vārdus atbilstīgi tēmai
▪ prasmi lietot daudzveidīgus vārdus
▪ citas valodas vārdu lietojumu 

Kopumā – zems zināšanu līmenis / 1:

o ierobežots vārdu krājums, trūkst atbilstošu un daudzveidīgu vārdu

o lietojums bieži ir nepareizs, kļūdas var traucēt uztvert vārda nozīmi, piem., bērni izmanto semantiski atšķirīgu,
bet līdzīgi skanošu vārdu: zaķis (zeķe) (fonētiska līdzība), sajauc vārda sākuma / vidus / beigu skaņas /
izskaņas (līdzskaņu / patskaņu jaukšana), piem., tā ir zarafis (žirafe)

o bieži izmanto citas valodas vārdus (angļu, krievu), jo sajauc valodas un/vai vārdu krājums latviešu valodā nav
pietiekams, piem., angļu: red (sarkans), green (zaļš), blue (zils), white (balts), pink (rozā), Teddy (lācis),
krievu: čto (ko), kņižka (grāmata), mjod (medus), pugavici (pogas), bukvarj (ābece), bumaga (papīrs),
krasnij (sarkans), viens liels lācis, a (.. bet..) otrs lācis, kaķis na stulas (.. uz..), žirafe ir v Afrike (Afrikā), man ir
medvedzi (..lāči), kaķis ir čjornas i oranževas i belis (.. un ..un), mājās gulta, poduška, odzejalka (..spilvens,
sega), ja ļubļu medus (man garšo..)

o izmanto koda daļēju maiņu (fonētiski nemaina vai maina L1 sakni/celmu, pievienojot L2 galotni un variācijas),
nosauktajos vārdos vērojamas neprecīzas vārdu formas, piem., belas (balta), oranževas (oranža), žolta
(dzeltena), reza (griež), ņikas (nekas), kruglis (aplis), tā ir čaikis (.. kaija), tā ir markovkas (.. burkāns), tā ir
tarelkas (.. bļoda), kaķis na stulas (.. krēsla), kaķis ir čjornas i oranževas i belis (... melns .. oranžs ..balts),
putni aizlido cjoplis strans (.. siltajām zemēm), šķēres ir čjornas i čjornas belas (.. melnas .. melnas baltas)

o veido vārdu darinājumus: četrstars (četrstūris)
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Gramatika

Lai noteiktu 5-6 gadīgu bērnu latviešu valodas gramatisko formu un struktūru lietojumu, paredzēts diagnosticēt šādu

bērnu iepriekšējās pieredzes līmeni:

▪ prasmi lietot pareizas gramatiskās formas

▪ prasmi lietot daudzveidīgas teikumu struktūras

Kopumā – zems zināšanu līmenis / 1:

o pārsvarā lieto nepareizas gramatiskās formas un struktūras

o formveidošanas un vārddarināšanas kļūdas, piem., lietvārds / īpašības vārds / skaitļa vārds / vietniekvārds

(dzimte, skaitlis) tiek lietots neatbilstošā formā, dzimte: viens (vienas durvis), divi (divas acis), zēnes (zēni), i

četri pogas (.. četras ..), tā ir markovkas (tas ir burkāns), tie ir kaiji (tās ir kaijas), maza un liels (mazs ..), skaitlis:

lacis (lāči), tā ir durs (tās ir durvis), man ir zaļš (zaļas acis)

o nepareiza darbības vārda locīšana, piem., grieza (griež), speleja (spēlē), zēnes leca (.. lec), ka puiši sēdi blakus

(.. sēž ..), ka viņš griba ļoti ēst un dzert (.. grib ..), ar dvieli slauca (.. slauka)

o nepareiza vārdšķira , piem., garšīgi (garšīgs)

o sintakses kļūdas, piem., izlaists un / vai lieks vārds / vārdu secība, piem., garšo ir (man garšo /saldi/ āboli),

man ir zaļš (acis ir zaļas), man ir gitara (tā ir ģitāra), man ir medvedzi (tie ir lāči), krāsa ir ābols zaļ (ābols ir

zaļā krāsā), acis _ krāsa zaļas (acis ir zaļā krāsā)
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Lasītprasme

Lai noteiktu 5-6 gadīgu bērnu latviešu valodas lasītprasmi, paredzēts diagnosticēt šādu

bērnu iepriekšējās pieredzes līmeni:

▪ prasmi pazīt burtus

▪ lasīt  zilbes

▪ lasīt vārdus

▪ lasīt teikumus

Kopumā – atšķirīgs lasītprasmes līmenis / 0, 1, 2, 3

o 0: nepazīst burtus 

o 1: pazīst dažus burtus un lasa zilbes

o 2: spēj izlasīt vārdus

o 3: lasa teikumus
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❑ Sākotnējie rezultāti liecina, ka minoritāšu bērnu latviešu valodas saziņas prasme ir vāja:

saruna gandrīz nerit, bērni runā ar traucējošām pauzēm, bieži atkārtojas un neveido saistītu

runu, neprot pajautāt, var kļūdīties pieklājības frāžu lietojumā; viņiem nepieciešams

iedrošinājums. Pārbaudāmajās kategorijās dialogruna, runas plūdums, vārdu krājums,

gramatika konstatēts zems zināšanu līmenis, kategorijā izruna – viduvējs zināšanu līmenis.

❑ Patstāvīgi nosauktajos vārdos vērojamas izrunas nepilnības: divskaņu ie, uo nepareizs

lietojums, garo patskaņu nepareiza izruna, nepareizs uzsvara lietojums. Kļūdas netraucē

uztvert vārdu nozīmi. Pēc pētnieka atkārtotie vārdi tiek izrunāti precīzi, kas liecina par

kvalitatīva iedevuma nozīmi bērnu L2 runas attīstībā.

❑ Vārdu krājums ir ierobežots, trūkst atbilstošu un daudzveidīgu vārdu, lai izteiktos. Uz

jautājumiem tiek sniegtas viena vārda atbildes, retāk – vienkārši ne/paplašināti teikumi.

Nosauktajos vārdos vērojamas neprecīzas vārdu formas un vārdu darinājumi. Kļūdas var

traucēt uztvert vārda nozīmi, kad bērni izmanto līdzīgi skanošus, bet semantiski atšķirīgus

vārdus, piemēram, zaķis (zeķe), vai izmanto citas valodas vārdus, piemēram, angļu valodas

green (zaļš), krievu valodas kņižka (grāmata).

❑ Gramatisko formu un struktūru lietojums pārsvarā ir nepareizs. Lietvārds, īpašības vārds,

skaitļa vārds, vietniekvārds tiek lietoti neatbilstošā dzimtes un/vai skaitļa formā, piem., zēnes

(zēni). Veidojot teikumus, bērni nepareizi loka darbības vārdus, bieži izlaiž kādu no vārdiem

un/vai lieto liekus nevajadzīgus vārdus; vārdu secība teikumos nav atbilstoša, piem., krāsa ir

ābols zaļ (ābols ir zaļā krāsā).
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❑ Bērnu izteikumos sastopamas interlingvālās kļūdas (L1) / interference - dzimtās valodas
pārnesuma kļūdas, t. i. L1 skaņas vai leksēmas lietojums L2 skaņas vai leksēmas vietā un
intralingvālās kļūdas (L2) – fonoloģiski, morfoloģiski un semantiski nepilnīgi darināti L2 vārdi
un vārdu savienojumi mērķvalodā, kas nav saistītas ar L1 leksēmām. Bērni izmanto citvalodu
vārdus, jo, iespējams, sajauc valodas, vai arī lieto tos apzināti, lai nepārtrauktu saziņu, kas
norāda uz bērnu vēlmi komunicēt L2.

❑ Bērnu lasītprasmes līmenis ir atšķirīgs – daži bērni neatpazīst L2 burtus vai arī atpazīst dažus
burtus un lasa zilbes, citi spēj izlasīt vārdus, retāk – teikumus.

❑ Nepilnīgā L2 prasme liecina par to, ka bērniem ir nepieciešams bagātīgāks L2
iedevums/saskarsme un laiks, lai viņi izprastu (vēlāk pielietotu) to valodu, kuru dzird/redz. Lai
sekmētu L2 ātrāku un stabilāku apguvi, ieteicams aktivizēt valodas iedevuma kvantitāti,
izmantojot dažādus mācību materiālus – dažādu žanru un stilu tekstus grāmatās un
autentiskos audioierakstos (tautasdziesmas, skaitāmpantus, īsus dzejoļus, dziesmas,
pasakas u. c.) un tehniskos līdzekļus, piem., atskaņotāju, datoru ar interneta pieslēgumu, kā
arī piedāvāt spēles un rotaļas, kurās jākomentē un/vai jāatbild uz jautājumiem par ikdienā
veiktajām darbībām. Biežāka viena un tā paša valodas materiāla atkārtošana dažādās
situācijās un jaunās kombinācijās palīdz bērniem nostiprināt L2 atmiņā, patstāvīgi un radoši
pielietot to citos kontekstos.
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PALDIES PAR UZMANĪBU!

Jautājumi?

Valsts pētījumu programmas projekts "LATVIEŠU VALODA" (Nr. VPP-IZM-2018/2-0002)


