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Divi stereotipi par valodnieku darbu

• Valodnieki krāj un pēta pagātnes liecības, to, kas jau bijis.

• Valodnieki tikai labo valodas kļūdas.

Latviešu valoda ir neapšaubāma valstiska vērtība. Referāta temata

sakarā uzsverams, ka šo vērtību vajadzētu novērtēt jau kopš dzimšanas,

jo bērniem tā ir:

- domu un atziņu nostiprināšanas un bagātināšanas līdzeklis,

- pasaulainas veidošanās līdzeklis,

- dzinulis zināšanu papildināšanai, radošai valodiskai darbībai, valodas

lietojuma prasmes stiprināšanai un galu galā – arī valstiskai

domāšanai.
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Kopš 2006. gada Latvijā tiek veikti gan valodniecības, gan

starpdisciplināri bērnu valodas pētījumi

• Veikti bērnu runas ieraksti dažādos Latvijas novados.

• Izveidots bērnu runas korpuss.

• Publicēti raksti un īstenoti starptautiski un vietēji projekti par

valodas apguvi, attīstību un pilnveidi.



Artikulācijas šķēršļi bērnībā - vislabāk zināmie

Bērnībā valodu apgūst,
pārvarot gan artikulācijas, gan
valodas normu, gan arī
lingvistiskās vides šķēršļus.

Bērns apgūst valodas skaņu
kopumu vienlaikus ar
konkrētajā valodā esošajiem
fonoloģiskajiem kontrastiem
atbilstoši valodas specifikai.
Tomēr mums jāatceras, ka
vairākās valodās šādā procesā
pastāv arī līdzīgas tendences.



Bērni, apgūstot valodu, pārvar ne tikai citu valodu vai
izlokšņu runātājiem nepierastas izrunas šķēršļus, viņiem arī
jāiemācās pilnīgi jaunais – jāiemācās runāt!
Tādēļ sekmīgas valodas un īpaši artikulācijas apguves
obligāta nepieciešamība ir sarunas ar bērnu.



Senatnes liecības bērnu valodā   

• Bērni, vadoties pēc uztvertās valodas sistēmas, mēģina sistematizēt

arī atšķirīgus piemērus un atklāj tādus valodas resursus, kas netiek

izmantoti normētajā valodā. Šādi resursi var liecināt par valodu

vēsturiskajiem kontaktiem un radniecību, ko bērnu valodas

pētījumos meklējam reti.

• TĀTAD: ir tādas bērnu radošās valodiskās darbības, kas atgādina 

par senākām formām un iederas mūsu valodas vēsturiskajā 

attīstības gaitā.



• Līdzskaņa /n/ noteiktā mija

in > ī, un > ū, an > o [uo], en > ie

tinšu kamolā `tīšu kamolā`, pint matus `pīt matus`, un pinšu bizi
`pīšu bizi`, dzint bārdu `dzīt bārdu`, uzmint uz kājas `uzmīt uz
kājas`, undens `ūdens`

• Vēsturiskais līdzskaņa d zudums

nīd-a – nī(d)-st-u, bērns veido līdzīgas pārmaiņas piemēru: līd-a –
es pašlaik jau lī(d)-st-u `lienu`

• Monoftongizācija

ie > ī, o [uo] > ū

rūka `roka`, pīns `piens` 

Svepeicipināpātipi Bapaltipistupu kopongrepesapa

dapalīpībniepiekipi!



Valodas normas

• rudens – rudenim, tad kādēļ gan ne 
uguns – ugunim

• dēls – dēlam, kāpēc gan ne rudens –
rudeņam, varbūt arī brālis - brāļam?

• es las-u, es cer-u, es nāk-u, tad kādēļ
gan ne tu las-i, tu cer-i, tu nāci Un
četrgadīgais bērns sāk šaubīties, vai
tagadnes forma ir tu nāki vai tu nāci,
tādējādi demonstrējot jau bērnībā
uztvertu kādreizējo priekšējo patskaņu
noteikto vēsturisko līdzskaņu mija, kad
k>c zudušā priekšējā patskaņa priekšā

• Tu mani mīli ļoti, bet es tevi – ļotāk!



Vīriešu dzimtes deminutīvi ar piedēkli –
uk

• varde – varžuks `kurkulis`, zoss – zošuks, 
konča `konfekte` – končuks, mamma –
mammuks,

• gurķis – gurķuks, viļņi – viļņuki, zirgs –
zirdžuks

• Neatkarīgi no pamatvārda dzimtes: Olga
Ureka (Olga Urek 2016), Vilma Kalme un
Gunta Smiltniece (2001), Aleksandra
Šteinberga (Aleksandra Steinbergs 1977),
Velta Rūķe-Draviņa (1959) un Jānis
Endzelīns (1951), Latviešu valodas
gramatika (2013: 222).



Lingvistiskā vide - gan palīgs, gan kavējoša barjera latviešu 
valodas apguvē 



Pamatatziņa pēc rudenī veikto runas ierakstu analīzes 

Neatkarīgi no tautības un reģiona, kurā bērni apmeklē
pirmsskolas izglītības iestādi, grupās ar latviešu valodu ikdienā
bērni uzrāda labas latviešu valodas zināšanas un ir
sagatavojušies mācīties skolā latviešu valodā, savukārt to
mazākumtautību bērnu latviešu valodas prasme, kuri apmeklē
pirmsskolas izglītības grupas ar dominējošo krievu valodu
ikdienā, ir nepietiekama un neatbilst 2018. gada Ministru
kabineta noteikumos Nr. 716 norādītajām prasībām pilnvērtīgi
sākt mācības skolā latviešu valodā vai bilingvāli.



Mazākumtautību bērnu valoda vecāku vērtējumā

• 2019. gadā: 1) latviešu valodas grupas apmeklējušo bērnu latviešu
valodas prasme - viduvēja (2), laba (3), ļoti laba (1) brīvu – kā
dzimtā valoda (5); 2) krievu valodas grupas apmeklējušo bērnu
latviešu valodas prasme - ļoti vāja (4), vāja (4), viduvēja (2) un
vienā gadījumā (bilingvāla ģimene) brīva – kā dzimtā valoda (1).

• 2020. gadā: 1) latviešu valodas grupas apmeklējušo bērnu latviešu
valodas prasme - laba gan krievu, gan latviešu valodā (8), brīva – kā
dzimtā valoda (5); 2) krievu valodas grupas apmeklējušo bērnu
vecāki vērtēja savu bērnu latviešu valodas prasme - ļoti vāja (15),
viduvēja (6), vāja (3) un laba gan krievu, gan latviešu valodā (1).



Mazākumtautību bērniem
latviešu valodas lietojums
pirmsskolas izglītības iestādes
ikdienā ir ļoti nozīmīgs un
būtiski pozitīvi ietekmē šīs
valodas apguvi, palīdzot
sagatavoties mācībām skolā
latviešu valodā vai bilingvāli.
Konkrētās valodas lietojumu
ikdienā sekmē arī vizuālā
informācija.



Bērni ir atvērti pasaulei un vēlas 
sarunāties! 

Uztverot, ka bērns nesaprot 
jautājumus latviski, sarunas beigās 
pajautāju krieviski:

“На каком языке ты говоришь с 
родителями?” 

“На русском.” 

“А с бабушкой и с дедушкой?” 

“Тоже на русском, но с катёнком
Лотэ я говорю на латышском 
языке.”



Paldies par uzmanību!
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