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• Pētījums veikts Valsts pētījumu programmas “Latviešu valoda” 8.
apakšprojekta “Latviešu valodas apguve” ietvaros.

• Par valodas pirmsākumu domājam gan saistībā ar daudzajām valodas
izcelšanās teorijām, gan arī saistībā ar katra cilvēka pirmsākumu –
bērnību un valodas apguvi.

• “Bērnu runas pētījumi no pārējiem valodas pētījumiem atšķiras ar to,
ka nav iespējams atkārtot jau notikušajam analoģisku pētījumu ar to
pašu bērnu, jo katrs jautājums, katra saruna dod stimulu bērna runas
attīstībai, valodas labākai apguvei, un mēs nevaram to apturēt, lai
vēlreiz pārbaudītu gūto atziņu” (Markus 2018: 136)



Sastatījums

• Varam vērtēt katra individuāla bērna valodas attīstību, salīdzināt to ar 
līdzīgos vai atšķirīgos apstākļos esošu citu bērnu valodas attīstību, varam 
veikt bērnu valodas sinhronisku un arī diahronisku analīzi, veikt apgūstamo 
valodu sastatāmo analīzi, lai labāk saprastu grūtības, sākot apgūt ko jaunu.

• līst                                               идëт дождь

• eļļa un sviests                            масло

• slēpot, slidot                              ходить на лыжах, кататься на коньках

• ogot, sēņot                                собирать ягоды, собирать грибы,

ходить по грибы

• mazgāt                                       стирать, мыть

• zils                                              синий, голубой

• likt                                              ставить, класть, ложить



Sastatījums

• ушко иглы – adatas acs, горлышко бутылки – pudeles
kakls, носик чайника – tējkannas snīpis… Latviešu valodā
varētu turpināt ar piemēru naglas galva, kamēr krievu valodā
te izmantots cita veida salīdzinājums: шляпка гвоздя (tātad
nav somatisms), bet pretēji tam minami piemēri ручка –
pildspalva un спинка стула – krēsla atzveltne u.c.

Vārdu un to savienojumu nozīmju dažādība automātiski nebūt
neliecina par valodas bagātību vai nabadzību vai par lielāku
vai mazāku šīs valodas runājošu iedzīvotāju skaitu. Vienā
valodā ar vienu vārdu izteiktas darbības apzīmēšanai var būt
nepieciešama tās pašas darbības sadalīšana, veidojot vārdu
savienojumu vai pat frāzi citā valodā. Bilingvālās ģimenēs
bērniem nākas saskarties ar šādām parādībām jau bērnībā.



Tonāla jeb toņa valoda vs. fleksīva valoda?
• liala `izgāztuve`, liAla `līgavainis`

• aSOolaMBA boili `es raugos uz upes krastu`, aSOolLAMBA
boili `es vāru savu sievasmāti` (Mark Abley 2017: 98 par 
lokeles cilts valodu)

• stāvs – otrais [stàṷs] un ļoti [stãṷs]; vienādi- [vìenàdi] 
`pilnībā līdzīgi, līdzvērtīgi`un [vìeꞏnàdi] `vienmēr, allaž`

• Rīgas vēstures muzejs, Rīgas Vēstures muzejs



Izglītības jomas aktualitāte (MK noteikumi, 2018)

• Referāta mērķis - analizēt pirmsskolas vecuma bērnu latviešu valodas
vārdu krājuma apguves rezultātus Kurzemes pirmsskolas izglītības
iestādēs, izmantojot 2019.-2020. g. veiktos bērnu runas ierakstus.

• Bērna runas nepilnības otrajā valodā ietekmē ne tikai dzimtā valoda, bet arī
valodas vides ārējie faktori, t.sk. saskare ar otrajā valodā runājošiem
cilvēkiem, vizuālā informācija, klausīšanās, lasīšana, rotaļas u. tml. (sk.
piem., Chondrogianni, Marinis 20111, 20112; Gathercole, Thomas 2009;
Paradis 2011; Pearson 2007; Pearson, Fernandez, Lewedeg, Oller 1997;
Schele, Leseman, Mayo 2010; Unsworth 2013 u. c.).

• Pirmsskolas izglītības iestādēs Latvijā latviešu valodas apguve vai
pilnveide notiek ikdienas valodas ziņā atšķirīgās grupās.

• Mazākumtautību bērni dzimtās valodas pamatus nostiprina līdz
pirmsskolas vecumam, pēc tam kļūst aktuāla sagatavošanās skolai.



Pētījuma metodika
Tika veikti valodas ieraksti trīs dažādās Kurzemes pirmsskolas izglītības 
iestāžu bērnu grupās, izmantojot uz attēliem balstītu sarunu.

Ievērojot, ka aptuveni 20 minūšu sarunā ar bērnu ir jārod līdzsvars starp 
valodas zināšanu un valodas lietojuma pārbaudi (Bérešová 2019: 8), 
sarunas ierakstos tika analizēta: 

1) dialogruna,                                              2) vārdu krājums,

3) runas plūdums,                                        4) izruna

5) gramatikas lietojums,                              6) lasītprasme.

Ieraksti tika veikti pavasara beigās un vasaras sākumā (maijs, jūnijs), kad 
vēl līdz skolas sākumam ir iespējas attīstīt valodas prasmi jūlijā un 
augustā. Par ballēs izteikto vērtēšanas sistēmu stāstīs kolēģes pēc 
pārtraukuma.



Rezultāti

• Bērnu vārdu krājums dzimtajā latviešu valodā: vidēji 2,65
balles (starp vidēju un augstu līmeni).

• Latviešu valodas grupās mazākumtautību bērnu vārdu
krājums latviešu valodā: vidēji 2,36 balles (starp vidēju un
augstu līmeni).

• Krievu valodas grupās mazākumtautību bērnu vārdu krājums
latviešu valodā; vidēji 0,995 balles (starp nepietiekamu un
zemu līmeni).

• Sarunās ar pēdējās iedalījuma grupas bērnu vecākiem
pārliecinājāmies, ka lielai daļai bērnu pirmsskolas izglītības
iestāde ir vienīgā vide, kur lietot latviešu valodu.



 
1. attēls. Pirmsskolas vecuma bērnu latviešu valodas vārdu 

krājuma prasmes vidējie rādītāji Kurzemē.  



Secinājumi

• Pētījuma rezultāti rāda, ka, apgūstot latviešu valodu kā otro valodu,
nepieciešama procesa optimizācija pirmsskolas izglītības iestādē,
nodrošinot regulāru komunikāciju ar bērnu latviešu valodā, kā arī
atbilstošas metodikas izmantošana mācību nodarbībās.

• Kopumā pirmsskolas izglītības iestādēs audzināšanas un mācību
process parasti ir bērniem interesants, viņi tiek mudināti pārdomāt
savas darbības, stāstīt par tām.

• Mazākumtautību bērni, kuri apmeklē grupas ar latviešu valodu
ikdienā, latviešu valodu ir apguvuši atbilstoši, lai turpinātu mācības
1. klasē. Šie bērni nav pazaudējuši savu dzimto, parasti krievu,
valodu, ko aktīvi lieto mājās. Tātad, sākot skolas gaitas, viņiem jau
ir vairāku valodu apguves pamats.

• Mazākumtautību pirmsskolas vecuma bērnu grupās, kurās dominē
krievu valoda, rekomendējam nodrošināt bilingvālu saziņu
izglītības iestādes ikdienā.
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