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Pētījuma aktualitāte un mērķis
• Valsts pētījumu programmā "Latviešu valoda" Nr. VPP-IZM-2018/2-0002 

viens no uzdevumiem ir izpētīt pirmsskolas vecuma bērnu latviešu valodas 
apguvi. 

• Šādā aspektā ir vērtīgi analizēt arī bērnu runas, valodas un motorikas 
traucējumu savstarpējo saistību. 

• Mūsdienās pirmsskolas izglītības iestādēs pieaug bērnu skaits, kuriem ir 
dažādi runas un valodas traucējumi. 

• Apmēram 40–50% audzēkņu ir valodas sistēmas traucējumi.
• Vēl viena aktuāla problēma mūsdienās – pētījumi rāda, ka bērniem un 

pusaudžiem trūkst fizisko aktivitāšu. 
• 2014. gadā veiktajā pētījumā, kurā piedalījās 11–14  gadus veci pusaudži, 

tika secināts, ka pietiekama fiziskā aktivitāte (katru dienu vismaz 60 
minūtes) ir tikai 18,5% skolēnu (Pudule, 2015).

• Pētījuma mērķis: noteikt, vai bērniem ar runas un valodas traucējumiem ir 
vispārējās un smalkās motorikas nepietiekama attīstība.



Bāze

• Pētījuma bāze: Nīcas PII “Spārīte”, Liepājas speciālā PII 
“Kriksītis”, Liepājas PII “Saulīte”.

• Pētījuma teorētiskā bāze: T. Fiļitčevas (Т.Б.Филичева), 
   R. Ivoškuvienes un A. Garšvienes, I. Miltiņas, S. Tūbeles, 
   Dž., Apledžera (J. Upledger) u. c. autoru teorētiskās atziņas.



Pētījuma uzdevumi un metodes
Uzdevumi

1. Iepazīties un izpētīt literatūras avotus par valodas, runas un motorikas 
traucējumiem, traucējumu izpausmēm, to savstarpējo saistību.

2. Izstrādāt pētījuma programmu:
• adaptēt latviešu valodā N. Ozeretska  (Н. И. Озеретский) vispārējās un smalkās motorikas 

testu;
• sagatavot pārbaudes materiālus;

• veikt pētījuma dalībnieku atlasi;

• veikt 5 gadus vecu bērnu lielās un smalkās motorikas prasmju pārbaudi.

3. Apkopot iegūtos datus, veikt datu statistisko apstrādi un analīzi.

4. Izstrādāt teorētiskā un empīriskā pētījuma secinājumus.

 Metodes

• Teorētiskās pētījuma metodes – zinātniskās literatūras izpēte un analīze.

• Empīriskās pētījuma metodes – pētījuma dalībnieku atlase, testēšana, konstatējošā 
pētnieciskā darbība, iegūto datu  statistiskā apstrāde un datu interpretācija.



Empīriskā pētījuma metodika 

• Adaptēts latviešu valodā N. Ozeretska (Н. И. Озеретский) 
smalkās un vispārējās motorikas tests, kurš ir izstrādāts 1973. 
gadā. Tests sastāv no 13 uzdevumiem.

• Smalkās motorikas testu veido 8 uzdevumi: 
• dinamiskā koordinācija;
• kustību ātrums; 
• ar abām rokām vienlaicīgi izpildināmi uzdevumi. 

• Vispārējās motorikas testu - 5 uzdevumi: 
• dinamiskās un statiskās koordinācijas novērtēšanai.



Pētījuma dalībnieki

• 1. grupa – bērni ar valodas traucējumiem (n=15). 
• 2. grupa – bērni ar runas traucējumiem (n=15). 
• 3. grupa – bērni bez runas un valodas traucējumiem (n=15). 
• Bērnu vecums – no 5;1 līdz 5;11 gadiem. 



 Uzdevums Izpild. Neizpild. Piezīm.

 
 
Dinamiskā
koordinācija

1)Ar zīmuli (zīmējot līniju) atrast izeju no labirinta (ar labo roku 1 min. 30 s. pārtraukums 30s. Ar 
kreiso roku - 2 min., 30s). Tests nav izpildīts, ja ar labo roku vairāk kā 2x pārzīmē pāri labirinta 
līnijām, ar kreiso roku - vairāk kā 3x un, ja neiekļaujas laikā.
2)Izgriezt apli. Uz lapas uzzīmēts aplis (5cm diametrā) (1 min., 30s). Svarīgi griezt apli pa līnijām. 
Neskaitās, ja pārsniedz laiku un, ja ir izgriezts neprecīzi pa līnijām (uz iekšu, vai āru).

   

 
 
 
Kustību 
ātrums

1)Salikt 20 pogas pa vienai (2cm diametrā) kastītē (10x10cm) (15s). Pogas saliktas sajauktā 
kaudzē 5cm no kastītes. Atgādināt, ka šos 3 uzdevumus izpildīt pēc iespējas ātrāk. Ja kaut viena 
poga palika uz galda vai rokā, tad uzdevums nav izpildīts.
2)Uzzīmēt vertikālas līnijas (10s)  starp divām horizontālām līnijām (līniju lapa), jāuzzīmē pēc 
iespējas vairāk vertikālas līnijas. Galvenais, lai tās neietu pāri horizontālajām līnijām un būtu 
taisnas. Tests neskaitās izpildīts, ja 10s laikā, uzzīmē mazāk kā 20 līnijas.
3)Bērna priekšā (uz galda) kaudzē salikti 40 sērkociņi. Salikt sērkociņus pa 10 (ar labo roku, kreiļi 
ar- kreiso) (30s) gar kastītes malām (15 cm garas). Ja paliek kaut viens sērkociņš, vai saliktajās 
kaudzēs ir to nevienāds skaits -  uzdevums nav izpildīts. Nedrīkst bērns piecelties no krēsla, liekot 
sērkociņus, un ņemt pa diviem.

   

 
Vienlaicīgi ar 
abām rokām 
izpildāmi uzdevumi

1)Katrā rokā iedod pa zīmulim (strupi gali). Ar abām rokām vienlaicīgi (15s) punktēt uz divām 
papīra lapām. Svarīgi, lai punktiņi būtu blakus, lai neaizsedz viens otru, lai būtu spilgti un būtu to 
vienāds skaits uz abām lapām. Punktiņu izvietojums nav svarīgs. 
2)Salikt sērkociņus un pogas kastītē (20s). Ar dominējošo roku salikt 20 sērkociņus, ar otro roku 20 
pogas kastītē. Ja salikts nevienāds skaits sērkociņu un pogu, vai, ja salikts ir mazāk kā pa 10 - 
uzdevums nav izpildīts.
3)Gar kastītes malām (kreisajā un labajā pusēs), salikti pa 10 sērkociņiem (atstarpes starp 
sērkociņiem viena sērkociņa garumā). Pēc signāla (20s), ar abām rokām vienlaicīgi, ņemt pa 
vienam sērkociņam un likt kastītē. Tests nav ieskaitīts, ja liek nevienlaicīgi ar abām rokām. No 
abām pusēm jābūt paņemtam vienādam skaitam sērkociņu, ne mazāk kā pa 5 no katras puses.

   

Smalkās motorikas tests



Motoro funkciju vērtēšanas kritēriji

Kopējais uzdevumu skaits, kas jāizpilda bērniem vecumā no 4 līdz 
6 gadiem:
• 6-8 uzdevumi – norma;
• 5 uzdevumi – vieglas pakāpes motoro funkciju nepietiekamība;
• 4 uzdevumi – vidējas pakāpes motoro funkciju nepietiekamība;
• 3 un mazāk – smagas pakāpes motoro funkciju nepietiekamība.



Rezultāti

Pārbaudīto bērnu skaits

1. grupa – bērni ar valodas traucējumiem (n=15).

2. grupa – bērni ar runas traucējumiem (n=10).

3. grupa – bērni bez runas un valodas traucējumiem (n=10).
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