
Bērna valodas attīstība 
dažādos vecumposmos

Materiālā pieejamo informāciju apkopoja 

pirmsskolas izglītības iestāde «Saimīte»

sociālais pedagogs Anda Daugule



2-3 gadus vecs bērns
• Būtiski pieaug bērna vārdu krājums, prot nosaukt krāsas, veido teikumus no 3-4

vārdiem;

• Zina savu vārdu, dzied mazas dziesmiņas un skaita īsus skaitāmpantiņus;

• Saprot lielāko daļu no teiktā;

• Atpazīst un var nosaukt lielāko daļu no priekšmetiem savā tuvākajā apkārtnē;

• Izprot vārdus: uz, aiz, zem, blakus;

• Lieto vārdus: es, tu, mēs, viņi, mans utt.;

• Citi cilvēki var saprast, ko bērns saka.

! No 2,5 gadiem raksturīga patstāvīgas un aktīvas runas straujākā attīstība. Svarīgi,
lai vecāki to atbalsta – komentē veicamās darbības, nosauc priekšmetus, kurus lieto
utt.



4-5 gadus vecs bērns

• Spēj atstāstīt daļu no stāsta;

• Spēj pateikt teikumu, kas sastāv vairāk nekā no 5vārdiem;

• Lieto nākotnes formu;

• Var pastāstīt par savu ģimeni;

• Var pastāstīt īsu stāstu.



6-7 gadus vecs bērns

• Bērna vārdu krājums turpina pieaugt (10 000 – 14 000);

• Bērns uzdod daudz jautājumu, runā skaidri un gramatiski pareizi;

• Zina savu vārdu, uzvārdu un adresi;

• Labprāt sarunājas, taču ne vienmēr atbild uz jautājumiem;

• Bērniem raksturīgi spēlējoties vārdos izteikt notiekošās darbības.

! Esiet pacietīgi – uzklausiet bērnu un ļaujiet viņam izteikties, nepārtraucot viņu.



Kad būtu vērts konsultēties ar speciālistu?

2-3 gadu vecumā:

bērns runā ļoti neskaidri, neatsaucas uz savu vārdu;

bērns nesaprot vienkāršus norādījumus;

bērns nespēj izveidot dažu vārdu teikumus.

4-7 gadu vecumā:

nerunā, raksturīga atbalss runa – eholālija;

runā neskaidri, neizrunā vienu vai vairākas skaņas;

runā gramatiski nepareizi (nelieto daudzskaitli, pagātni un nākotni).



Speciālisti ar kuriem konsultēties:

• pirmsskolas izglītības iestādes atbalsta personāls – logopēds, sociālais pedagogs, 
izglītības psihologs

• ģimenes ārsts

• neirologs

• audiologopēds

• logopēds

• defektologs- logopēds



Resursi darbam ar bērnu mājas apstākļos, valodas attīstības veicināšanai:

• https://www.mammamuntetiem.lv/articles/9368/vingrinajumi-un-uzdevumi-
berna-runas-attistibai-foto/?accept_cookies=1 - Vingrinājumi un uzdevumi bērna 
runas attīstībai!

• https://www.mansrimi.lv/berniem/veseliba/vingrojumi-berna-runas-
attistibai.html - Vingrojumi bērna runas attīstībai

• https://registri.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/valattveic_5_8.
pdf - Valodas attīstības veicināšana bērniem vecumā no 5 līdz 8 gadiem

Informācijas avoti:

• http://drosaberniba.lv – bērna attīstība pa vecumposmiem

• https://registri.visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/metmat/inf_mat_vecakiem.pd
f - Informatīvs materiāls par bērna attīstību
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