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Aktualitāte
Par augstāko punktu cilvēku savstarpējā komunikācijā tiek uzskatīta valoda. 
Jaunākajos pētījumos valodniecībā, tiek akcentēta 21.gadsimta problēma – 
distancētā komunikācija jeb otrās realitātes izjūta, ko veido virtuālā vide. Līdz 
četru gadu vecumam norit ļoti strauja bērna attīstība, it īpaši valodas 
attīstība, kas turpmākajos gados palēninās.

• Pētījuma mērķis: teorētiski izpētīt vecāku nozīmi pirmsskolas vecuma bērnu 
vārdu krājuma paplašināšanā, padziļinot vecāku izpratni par pirmsskolas 
vecuma bērnu vārdu krājuma attīstību un tā veicināšanas iespējām.  

• Pētījuma hipotēze: Lai vecāki veicinātu pirmsskolas vecuma bērna vārdu 
krājuma paplašināšanu, nepieciešams sarunāties, lasīt pasakas un klausīties 
mūziku.



Pētījuma uzdevumi: 

• Iepazīties un izpētīt zinātniskās literatūras avotus par bērnu valodas un 
vārdu krājuma attīstību pirmskolas vecumā. 

• Izpētīt un aprakstīt iespējas kā paplašināt pirmsskolas vecuma bērnu 
vārdu krājumu ar vecāku līdzdalības palīdzību.  

• Veikt vecāku anketēšanu, ar mērķi atklāt pirmsskolas vecuma bērnu 
vārdu krājuma attīstību vecāku skatījumā.

• Apkopot un analizēt pētījumā iegūtos datus. 

• Informēt vecākus par pētījuma rezultātiem, tādējādi uzlabojot vecāku 
kompetenci un līdzdalību bērnu vārdu krājuma attīstības procesā.

• Izstrādāt informatīvu interneta mājas lapu vecākiem, par vārdu krājuma 
paplašināšanas iespējām. 



Pētījuma teorētiskā bāze: I. Miltiņa, D. Markus, S. Tūbele, V. Rūķe – 
Draviņa, I. Nazarova, I. Elnebija un citu autoru teorētiskās atziņas.

Pētījuma metodes: 

• Teorētiskās izpētes metodes – zinātniskās literatūras izpēte un analīze.

• Empīriskās izpētes metodes – vecāku anketēšana, anketu rezultātu 
izpēte un apkopošana pētījuma empīrisko datu ieguvei un analīzei. Datu 
statistiskā apstrāde un rezultātu interpretācija.



Pētījuma metožu pamatojums: pētījuma veikšanā tika izmantota 
kvantitatīvās izpētes metode – interneta anketēšana. Tika veikta vecāku 
anketēšana, lai iegūtu informāciju par pirmsskolas vecuma bērna vārdu 
krājuma nozīmīgumu vecāku skatījumā. 

Anketēšanas procesu definē kā sociālpsiholoģisku pētījuma metodi, kurā 
pētnieka un respondenta mijiedarbība ir pastiprināta ar anketu. 
Anketēšanas galvenā priekšrocība ir iespēja aptaujāt lielu skaitu cilvēku, 
kuri dzīvo pat dažādos reģionos. Un jo lielāks aptaujāto skaits, jo 
ticamāki dati tiek iegūti (Samusēviča, 2000).  



Anketa – Vecāku līdzdalība pirmsskolas vecuma 
(3-7 gadi) bērna vārdu krājuma paplašināšanā
Jautājumu piemēri (I):

• Kā, Jūsuprāt, vislabāk apgūt dzimto valodu? (vairākas atbildes iespējamas)  

o Runājot

o Klausoties

o Lasot

o Rakstot

o Cits 

• Vai Jūs zināt, cik lielam jābūt bērna vārdu krājumam, sasniedzot trīs gadu vecumu?  

o Jā

o Nē

• Atzīmējiet, cik, Jūsuprāt, lielam jābūt bērna vārdu krājumam sasniedzot trīs gadu vecumu.  

o 10 vārdi

o 50 vārdi

o 100 - 200 vārdi

o 200 - 500 vārdi

o 500 - 1000 vārdi

o 1000 - 1500 vārdi

o 1500 - 2000 vārdi

o 2000 un vairāk vārdi

o Cits 



Jautājumu piemēri (II):

• Kādu vārdšķiru vārdus lieto Jūsu bērns? (vairākas atbildes iespējamas) 

o Lietvārdus (piemēram, bumba, galds, krēsls, mašīna u.c.)

oDarbības vārdus (piemēram, iet, gulēt, rakstīt, lasīt, klausīties u.c. )

o Īpašības vārdus (piemēram, augsts, zems, kluss, zils, zaļš u.c.)

o Vietniekvārdus (piemēram, es, tu, viņš, viņa, mans, tavs, šis, tas, ikviens u.c.)

o Apstākļa vārdus (piemēram, ārā, iekšā, augšā, apkārt, tepat u.c.)

o Skaitļa vārdus (piemēram, viens, desmit, vienpadsmit, pirmais u.c.)

o Partikulas (piemēram, arī, lai, diezin, gan, tikai, gan jau u.c.)

o Izsauksmes vārdus (piemēram, ak, ai, skat, klau u.c.)

o Prievārdus (piemēram, aiz, iekšpus, pēc, pirms, starp u.c.)

o Saikļus (piemēram, un, bet, lai, ka, gan - gan u.c.)

o  Cits 

• Cik bieži apkārtējie cilvēki nesaprot Jūsu bērna teikto un Jums tas ir jāpārtulko?  

o Visu laiku

o Bieži

o Reizēm

o Ļoti reti

oNekad

o Cits 



Pirmie rezultāti (I)
Atzīmējiet, cik, Jūsuprāt, lielam jābūt bērna vārdu krājumam, sasniedzot trīs gadu vecumu.



Pirmie rezultāti (II)



Secinājumi
1. Vecāku aptaujas sniedz informāciju par valodas lietojuma aktivitāti, valodas lietojuma kvalitāti, 

vārdu krājuma kvantitāti. Aptaujas rosina vecākus pievērst lielāku uzmanību tam, kā bērns runā, 

ieklausīties viņā un atklāt lietas, kas ikdienas saziņā nav šķitušas ievērības cienīgas.

2. Sarunas ar vecākiem aktivizē bērna sarunāšanos un rosina saistīt domas ar vārdiem stimulē un 

attīsta viņa valodu.

3. Atbilžu precizitāte un pilnīgums ir atkarīgs no vecāku attieksmes un atbildības pret šāda veida 

anketām, kā arī vecāka subjektīvā vērtējuma. Tomēr kopumā arī šī anketa ir būtiska bērna 

valodas apguves un attīstības izpētes procesa sastāvdaļa, jo tā sniedz atbildes par bērna valodu 

no vecāku skatupunkta.
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