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V.Rūķe-Draviņas atzīst, ka valodas apguve ir  pēctecīgs process, 
un visādi attīstītam bērnam, kas pirmsskolas vecumā iemācījies 

dzimtās valodas pamatus, arī nākamie gadi nozīmē tālāku valodas 
paplašinājuma un izsmalcinājuma posmu, lai gan runā, gan rakstos 

prastu rīkoties ar savu valodu kā labu instrumentu (Rūķe-Draviņa, 
1992).

Nepietiekams runas un valodas attīstības līmenis vai traucējumi 
bērna runas un valodas attīstībā nelabvēlīgi ietekmē bērna turpmāko 

valodas attīstības gaitu un sekmīgu skolas izglītības programmas 
apguvi (Tomele, 2010). 



Pētījums par pirmsskolas vecuma bērnu valodas traucējumu ietekmi uz rakstu valodas
apguvi 1. klasē papildina Valsts pētījumu programmā "Latviešu valoda" Nr. VPP-IZM
2018/2-0002 sākto pirmsskolas vecuma bērnu latviešu valodas apguves izpēti. 

Pētījuma mērķis: Izpētīt pirmsskolas vecuma bērnu valodas traucējumu ietekmi  uz
rakstu valodas apguvi 1. klasē.

Pētījuma uzdevumi:
• Analizēt pedagoģisko un psiholoģisko literatūru par valodas attīstību, tās 

traucējumiem un ietekmi uz rakstu valodas apguvi.
• Izvērtēt rakstu valodas attīstības prasības 1. klasē.
• Veikt salīdzinošo analīzi par pirmsskolas vecuma bērnu valodas traucējumu ietekmi 

 uz rakstu valodas apguvi 1. klasē.
• Izdarīt secinājumus un izstrādāt ieteikumus.



Vispārīga informācija par pētījumā iekļautiem dalībniekiem

Pamatgrupa

Nr.p.k. Apzīmē-
jums Dzimums Diagnoze PII 

10.02.2018 Vecums

1. B zēns VSNA – III p. 7,9

2. C zēns VSNA – III p. 8,1

3. D zēns VSNA – III p. 7,4

4. F meitene VSNA – III p. 7,10

5. G zēns VSNA – II p. 7,3

6. H zēns VSNA – III p. 7,4

7. I meitene VSNA – III p. 7,7

8. L zēns VSNA – III p. 7,11

9. N meitene VSNA sekas 7,7

10. O zēns VSNA – III p. 7,1

Kontrolgrupa

Nr.p.k. Apzīmējums Dzimums Vecums

1. KB zēns 7,3

2. KC zēns 6,9

3. KD zēns 7,1

4. KF meitene 7,3

5. KG zēns 7,10

6. KH zēns 7,6

7. KI meitene 7,4

8. KL zēns 7,3

9. KN meitene 7,4

10. KO zēns 7,7



Anketa vecākiem (fragments)



BNR – burtu nosaukšanas raitums;
FSR – fonēmu segmentēšanas raitums;
NLR (PNS) – nevārdu lasīšanas raitums (pareizi nosauktās skaņas); 
NLR (PIV) – nevārdu lasīšanas raitums (pareizi izlasītie vārdi).

Pamatgrupas un kontrolgrupas dalībnieku 2018.gada rudens 
DIEBELS Next testa salikto punktu vidējo rādītāju salīdzinājums 
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Pamatgrupas vecāku sniegtās atbildes par bērna prasmi pareizi 
izrunāt visas dzimtās valodas skaņas
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Vecāku viedoklis

„Nedrošība.”

„Grūti iemācīties lasīt. Nesaprot 
izlasīto.”

„Apkārtējie dažkārt nevēlas iedziļināties 
tajā, ko bērns mēģina pateikt, jo nerunā 
kārtīgos teikumos, skaidri un saprotami.”

„Ja ir grūtības ar lasīšanu un 
rakstīšanu, tad tas ir apgrūtinājums, jo pirmajā 
klasē ir jāmāk jau lasīt un rakstīt. Viņam ir 
grūti izpildīt uzdevumu, ja nemāk izlasīt.”

„Nav interese iemācīties lasīt, jo nedzird 
un izrunā nepareizās skaņas.”

par bērna valodas traucējumu pirmsskolas 
vecumā ietekmi uz skolas gaitu uzsākšanu

par bērna sagatavotības līmenis 
mācību vielas apguvei skolā

„Apmierina.”

„Uzskatu, ka mans bērns ir ļoti gudrs, jo 
spēj saprast visu ātri, galvenais ir 
palīdzēt mājās pārrunāt mācīto.” 

„Matemātikā tas ir labs, bet latviešu 
valodā tas ir diezgan slikts.” 

„Varētu būt problēmas ar matemātiku.” 



Secinājumi
1. Rakstu valodas apguve 1. klasē norisinās sekmīgi, ja bērniem pirmsskolas vecumā 

nav konstatēti valodas traucējumi, par ko liecina kontrolgrupas bērnu rezultāti.

2. No vecāku atbilžu rezultātiem secināms:
 Pamatgrupā tikai 10% bērnu ir novērsti skaņu izrunas traucējumi, kaut arī visi 

bērni ir apguvuši speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar 
valodas traucējumiem (kods 01015511) un saņēmuši intensīvu logopēdisko 
atbalstu, tātad logopēdiskais atbalsts nav bijis pietiekams.

 Tikai 60% no bērniem ar valodas traucējumiem pirmsskolas vecumā, uzsākot 
mācības 1. klasē, pazīst visus iespiestos un rakstītos burtus, 80% no bērniem 
lasa nepilnīgi, bet 20% šo prasmi, uzsākot 1. klasi, nav vēl apguvuši. 

3. Ne visiem vecākiem ir izpratne par to, kādām ir jābūt bērnu zināšanām un prasmēm, 
uzsākot 1. klasi.
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