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VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Vēsturiska uzziņa

2013. gadā apritēja 245 gadi, kopš izdota 
pirmā ābece latgaliešiem ar nosaukumu poļu 
valodā „Elementarz łotewski z abecadłem, 
krótkim katechizmem“ („Latviešu ābece ar 
alfabētu, īsu katķismu“).

Lai gan pēc 1934. gada 15. maija latgalie-
šu skolas tika slēgtas un mācību grāmatas 
izņemtas no skolu bibliotēkām un pat sade-
dzinātas, tomēr vēl 1937. gadā Rīgā apgādā 
„Grāmatu Zieds“ iznāca Sīmaņa Svennes ābe-
ces „Mozō abece un pyrmō losomō grōmota 
mōjā un pyrmskūlā“ 8. izdevums. 

Padomju varas gados Latvijā neviena lat-
galiešu ābece izdota netika.

1992. gadā pēc 55 gadu pārtraukuma 

apgādā „Lielvārds“ iznāca jauna latgaliešu 
ābece (autori Juris Cibuļs un Lidija Leiku-
ma), kurā lietota tā dēvētā Pītera Stroda 
pareizrakstība, bet ar vairākiem jauninā-
jumiem. 

Ņemot vērā to, ka laikposms, kurā latgalie-
šu rakstu valoda netika mācīta skolās, bija tik 
tiešām ļoti ilgs, 1992. gadā izdotā ābece nav 
veidota kā parasta mācību grāmata latgaliešu 
skolēniem, kas vispār neprot lasīt, bet gan kā 
palīgmateriāls tiem, kas jau prot lasīt latviešu 
valodā. Šī mācību grāmata ir arī savdabīgs uz-
ziņu krājums par Latgali un latgaliešu rakstu 
jeb literārās valodas īpatnībām salīdzinājumā 
ar latviešu valodu.

Ābeces mācīšanai nepieciešamā informācija  
par latgaliešu valodas pareizrakstību un izrunu

Latgaliešu ābeces „Skreineite“ veidošanā 
vērā ņemti 2007. gadā apstiprinātie jaunie 
Latgaliešu pareizrakstības noteikumi1.

Latgaliešu rakstu jeb literārās valodas 
(turpmāk tekstā — latgaliešu valoda) fonolo-
ģiskās sistēmas pamatā ir Jasmuižas, Vārka-
vas, Vidsmuižas, Viļānu, Sakstagala, Ozolai-
nes, Makašānu, Dricānu, Gaigalavas, Naut-
rānu, Bērzpils, Tilžas izlokšņu fonoloģiskā 

sistēma, kas vislabāk saglabājusi latgaļu cilts 
valodai raksturīgās fonoloģijas pazīmes,  — 
tāds ir bijis šo jautājumu pētnieka prof. An-
tona Breidaka atzinums, kam pievienojas arī 
citi latgaliešu filologi.

Tā kā ābecei ir pievienots audio disks, kurā 
ir ierunāta visa mācību viela, netiek sniegta 
informācija par latgaliešu valodas pareizraks-
tības un pareizrunas īpatnībām. 

ĀBECĒ IZMANTOTĀ LASĪTMĀCĪŠANAS METODE  
UN TĀS PAMATPRINCIPI

Analītiski sintētiskā skaņu metode

Jaunā ābece ir klasiskā tipa pirmmācības 
grāmata, kas paredzēta lasītmācīšanai lat-
galiešu valodā. To var izmantot mājmācībā, 
pirmsskolā vai sākumskolas 1. klasē un tā 
paredzēta skolēniem, kas neprot lasīt.

Tiek uzskatīts, ka valodās, kurās lieto alfa-
bētisko rakstību, par vissvarīgāko elementu 
lasītmācīšanā, izmantojot skaņu metodi,  at-

zīst atsevišķu skaņu un tās grafisko atveido-
jumu — burtu. 

Par visvairāk piemēroto lasītmācīšanas 
metodi baltu valodās ir atzīta skaņu metode, 
kurai ir vairāki varianti. Latgaliešu ābecē 
pirmais skaņu metodi lietoja Francis Kemps. 
Ābece „Skreineite“ sastādīta pēc analītiski 
sintētiskās skaņu metodes. 

1 Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas Latgaliešu ortogrāfijas apakškomisijas 
lēmums Nr. 1 (2007. gada 28. septembrī)
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Šīs metodes pamatprincipi ir šādi:
 skaņas, to apzīmējumi jeb burti un dažā-
da tipa zilbes tiek mācītas noteiktā secī-
bā, ko nosaka valodas fonētikas īpatnības 
un to apgūšanas grūtību pakāpe;

 skaņas māca, tās pretstatot un salīdzinot;
 konsekventi notiek divi procesi — skaņu 
analīze un skaņu sintēze;

 analīzes un sintēzes paņēmieni atbilst 
mācāmo skaņu un zilbju īpatnībām un 
tiek variēti atkarībā no šīm īpatnībām;

 visa mācīšanas sistēma paredz plašu uz-
skates līdzekļu izmantošanu un balstās 
uz skolēnu runas un domāšanas attīstī-
šanu.

Darbs ar ābeci laika ziņā nav noteikts (arī 
tāpēc, ka skolā latgaliešu valoda pagaidām 
nav obligāts mācību priekšmets ar noteiktu 
stundu skaitu). Skolotājs katra burta mā-
cīšanai var veltīt tik daudz laika, cik vaja-
dzīgs. Tas ir atkarīgs no tā, kā skolēni apgūst 
lasītprasmi.

Lasītmācīšanas pamatprincipi

1. Pāreja no burta uz burtu

Gandrīz katram burtam, divskanim, kā arī 
burtkopām dz un dž atvēlētas divas lappuses 
jeb atvērums.

Izsauksmes vārdi jeb dabā dzirdamo skaņu 
atdarinājumi (Ku-kū!, Krā-krā!, Cip-cip-
cip!) ir pie zīmējumiem. 

Atsevišķi sagrupēti vārdi, kuri sākas ar 
mācāmo burtu, kuros ir šis burts un kuru 
beigās atrodams mācāmais burts:

t T
tu  tam  tai
tai  i-tai
tikt  pa-tikt  
tai-su  at-tai-su  at-tai-sot
tau-ta  tau-ki  tol-ka  tuoss
kuots  kuo-ti   lats  la-ti
sā-ta  sā-tā
solts  sol-ta  sol-tums
kast  kuost  maukt  saukt  slaukt

Ābecēs sākumposmā ir grupēti vārdi, ku-
ros vienu un to pašu līdzskani var izrunāt 
cieti un mīkstināti, piemēram:

S-s-s-s-s!
(pirksts pie lūpām: uzvedies klusu!)
oss  o-sa  o-sā           
soss 

un
S-s-s-s-s! 
(šņāc tējkanna)
ass  lass  

Mācot burtu, izmanto zīmējumus, kuros 
redzami priekšmeti, kuru nosaukums sākas 
ar mācamo burtu. Tiek aplūkots attēls, kurā 

redzami vairāki priekšmeti, kas sākas ar 
mācāmo burtu, ir priekšmeta nosaukuma 
(vārda) vidū vai beigās. Piemēram, zīmējumā 
pie burta A ir azars (ezers), akmiņs (akmens), 
apse, ar traktors, pi azara u. tml.

Skolēns redz burtu (skaņas attēlu jeb sim-
bolu) un iemācās to izrunāt. Dzirdot kādu 
izrunātu (jau mācītu) skaņu, prot to grafiski 
attēlot.

Netiek mācīti vārdi, kuros ir kāds vēl ne-
pazīstams burts.

2. Burta iepazīšana dabā

Paralēli ābecei burtu mācīšanai izman-
tojama rakstītmācīšanas burtnīca „Vuicūs 
raksteit“. Šajā burtnīcā iepazīstināšana ar 
katru jauno burtu paredzēta daudzveidīgā 
darbībā, iesaistot redzi, dzirdi, tausti, kus-
tības. 

Mācot burtu, skolēni vispirms aplūko, kā 
šis burts izskatās, pēc tam burtnīcā zīmēju-
mā  mēģina saskatīt visus priekšmetus, kas 
izskata ziņā atgādina šo burtu, un iekrāso vai 
izkrāso tos. Tad pēc burtnīcā dotā parauga vai 
arī citādā veidā  saliek burtu no kociņiem vai 
citiem materiāliem, kā arī mēģina atveidot 
burtu viens pats vai kopā ar klasesbiedru, 
ieņe mot tādu pozu, lai tā izskatītos, piemē-
ram, pēc burta A.

3. Zilbju jēdzieniskums

Vispirms māca lasīt zilbes, tad atsevišķus 
vārdus, vēlāk vārdu savienojumus, vārdkopas, 
teikumus, tekstu. 
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Sākumposmā arī teikumos un tekstos vār-
di ir sadalīti zilbēs, vēlāk tas vairs netiek 
darīts.

Netiek mācītas tādas zilbes, kuras latga-
liešu valodā nav sastopamas ne atsevišķi (iz-
sauksmes vārdi), ne vārdā, piemēram,  ļy, ņy, 
ļē, zou, fiu, huo u. tml.

Mācot kādu līdzskani, tiek dotas tās zilbes 
(ar iepriekš mācītiem patskaņiem un divska-
ņiem), kuras sastopamas atsevišķi (izsauks-
mes vārdi) vai vārdos. Mācāmās zilbes ir 
trekninātā rakstā, piemēram:

la lā lo u lu sa sā so su

Tiek minētas arī zilbes, kas sastopamas 
latgaliešu valodā, bet mācāmajā tekstā nav 

vārdu ar šādām zilbēm, toties šādi vārdi var 
būt zīmējumos u. tml., piemēram, mācot bur-
tu p P, tādas zilbes ir puo, pau:

pa pā po pu puo pi pai pau

Vārdu dalīšanai zilbēs izmantota defise:
Uopss i lop-sa o-lā. Uopss lo-sa. Lop-sa 

klau-suos.

Retāk lietojami  vārdi, apvidvārdi u. tml.  
iekrāsoti sarkanā krāsā un atrodas atvēruma 
pašā apakšā. Tie ir alfabēta secībā un nav 
dalīti zilbēs, piemēram:

m 

molums  mosola  osums

                    

Retāk lietojami vārdi (mācāmo burtu secībā),  
to nozīme un skaidrojumi

s
sola — 1. sala; 2. ciems; 3. paaugstināta 

vieta purvā
soss — negatavs auglis

m 
molums — malums: malšanas rezultātā 

iegūtais sasmalcinājums
mosola — knislis
osums — asums: 1. vispārinātā īpašība no 

‘ass’; 2. smails, ass izaugums, izvirzījums; 
3. no skaidra detaļu attēlojuma atkarīgs sub-
jektīvs iespaids, aplūkojot fotogrāfisku attēlu; 
to nosaka pārejas joslas lielums uz dažāda 
optiska blīvuma zonu robežas

au 
mausim — 1. māsim; 2. peldēsim  
sausim — uz lizes esošos klaipus iebīdīsim 

krāsnī

k
kuoss — 1. dzērvju kāsis; 2. kāsis virvju 

vīšanai; 3. klepus; 4. akas vinda
sokumi — dakšas

t 
lokta — lakta: 1. masīvs tērauda veidojums, 

uz kā atbalsta apstrādājamo materiālu, kaļot 
ar roku darbarīkiem; 2. šķērsis (putnu mītnē), 
uz kura nakšņo putni; 3. ar mālu pārklāta rijas 

stūrī ierīkota ietaise, uz kuras dedzina skalus 
rijas apgaismošanai; 4. mēbeles plaukts

otuols — atāls: jauna zāle, kas izaugusi 
nopļautās vai noganītās vietā (tajā pašā gadā) 

sakta — sakta: rotas lieta (Eiropas tautām) 
tērpa, tā daļu saspraušanai

p
patmalis — ūdensdzirnavas, vējdzirnavas 
postola — pastala: apavs, kas ir izgatavots 

no viena ādas gabala bez šuvēm ar izvērtu 
siksnu vai auklu augšmalā

spaits — saulstars  
spali — spaļi: šķiedraugu (piemēram, linu) 

apstrādes blakusprodukts — stublāju koksnes 
daļas

ū
pūstumi — ziemeļi
ūsa — ošu audze

ī
atīt — 1. atnākt; 2. pienākt (par satiksmes 

transportlīdzekli)
mīlis — raugs 
mīsa — miesa

d 
dāds — vectēvs
kalada — oblāte (katoļu kulta maizīte Zie-

massvētkos)
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puds — masas, svara mērvienība — 40 mār-
ciņas jeb aptuveni 16,38 kilogrami (vecajā 
krievu mērvienību sistēmā)

n
olkons — izsalcis, rijīgs
sakasnis — sakasnis: mīklas palieku ku-

kulītis
soldons — salds

e
Leldīne — Lieldienas
sukne — kleita

ei
eikss — 1. īkšķis; 2. niere
peitine — grozs
seits — paēdis

ie
padieklis — padēklis: ola, kas tiek ielikta 

mājputna ligzdā, lai panāktu, ka tas tur dēj.

č
kačapāds — zaķpēdiņa
kača pāds — kaķa pēda (tās nospiedums, 

piemēram, sniegā)

y
lynaite — linājs, novākts linu tīrums
lynsāklys — linsēklas
pynaklys — pineklis

yu
lyuki — lūki: mizas sloksnes, kas plēstas, 

piemēram, no augoša kārkla, liepas un ko 
parasti izmanto pinumiem

pyune — šķūnis 
pyuslis — pūslis: dobs, muskuļots maisvei-

da orgāns (cilvēka vai dzīvnieka organismā), 
kur parasti uzkrājas kāds šķidrums

pyutele — pūte, pūtīte, pinne, pumpa

b
baime — bailes
byuds — vaigs

c
ciucine — cūcene
luoseica — zebiekste
tyucs — lietus mākonis

š
pīši — pieši: 1. smaili ragveida (dažu putnu, 

piemēram, gaiļu) kāju izaugumi; 2. metāla 
vai plastmasas izstrādājumi, ko ar siksniņu 
piestiprina jātnieka zābakiem zirga skubinā-
šanai

škeistums — 1. šķidrums, 2. šķīstība

v
Svacaine — Sveču diena (2. februāris)
susātivs — ēna (tumšs siluets)
vuškine — sviesta beka (lielākajā daļā Lat-

gales)

g
ceglys — ķieģelis
gaška — viešņa
gosts — viesis, ciemiņš
Dīvs gaus! — Labu ēstgribu!

ļ
kaļpeņš — valdziņš
sviļpaunīks — svilpaunieks: māla svilpe 

(Austrumlatvijā), parasti kāda dzīvnieka (pie-
mēram, zirga, putna) veidolā

r
graust — rībināt (par pērkonu)
raudive — (ezera, meža) pīle
ryucs — strauts
tuorps — 1. tārps, 2. čūska

ņ
atkaļņs — atkalnis: kreilisks adījums
kulaiņs — dūrainis (cimds)
pierstaiņs — pirkstainis (cimds)

z
kūzuls — strops
zediņs — zedenis: 1. paīss, tievs apaļkoks, 

parasti izmantots žogu, arī primitīvu zārdu 
u. tml. veidošanai; 2. pīta žoga veids

ž
meža koza — stirna
žugure — stārķis
žvyrs — grants

dž
džieļs — grēmas (dedzinoša sāpju sajūta 

(pakrūtē), ko izraisa gremošanas traucējumi)
džierksts — reimatiskas locītavu sāpes, 

podagra, lauzējs kaulos

oi ui ou
droiska — draiskulis/-e 
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suits — suits: suiti ir etnogrāfiska latviešu 
grupa, Alsungas novada katoļi, kas veidoju-
sies no 17. gs. 1. puses, kad toreizējais novada 
īpašnieks salaulājās ar poļu muižnieci un 

pārgāja katoļticībā, līdz ar to arī viņa dzimt-
cilvēki tika pievērsti katoļticībai, kas veidoja 
savrupību no apkārtējiem luterāņiem

klouga — pļāpa

Skolēnam tuvā apkārtējā pasaule tekstos un zīmējumos

Mācību viela sniedz tādas dzīves ainas, kas 
skolēnam tuvas un saprotamas, piemēram, 
māte, tēvs un radinieki, rotaļlietas, dzīvnie-
ki, darba rīki, dabas parādības u. tml. Teksti 
raksturīgi Latgalei. Gandrīz visas ābeces ir  
tikušas un tiek veidotas, par pamatu ņemot 
dzīvi laukos. Šis princips ievērots arī šajā 
ābecē. 

Ābecē pēc tradicionālajiem burtu mācības 
piemēriem ir īsi teksti, kuros atrodami vārdi 
un to formas ar mācāmo burtu vai burtkopu. 
Zīmējumi ilustrē arī atsevišķās vārdkopās 
un tekstā minētās reālijas. Tas dod iespēju 
izvērst sarunu klasē ne tikai par paša teksta 
galveno tēmu vien.

ĀBECES MĀCĪBU VIELAS APGŪŠANAS POSMI

Jaunā ābece un rakstītmācīšanas burtnīca 
„Vuicūs raksteit“ skolotājiem un vecākiem 
piedāvā plašas iespējas pakāpeniski sagatavot 
skolēnu lasītprasmes apgūšanai, iepazīstināt 
ar burtiem, saskatīt tos dabā, izveidot pašiem, 
iemācīt tos salasīt vispirms zilbēs, viegli la-
sāmos vārdos, bet pēc tam arī nedaudz sa-
režģītākos vārdos, īsos teikumos, vēlāk arī 
saistītos tekstos.

 
Ābecē mācību viela sadalīta šādi:

1) viela ābeces mācīšanas sagatavošanas pos-
mam
Sagatavošanos lasīšanai atvieglos ābe-

ces sākumdaļā ievietotie attēli par katram 
skolēnam vairāk vai mazāk pazīstamām 
lietām, parādībām un norisēm. Šī ābeces 
daļa paredzēta pārrunu rosināšanai, skolēna 
runātprasmes un stāstīt spējas veidošanai un 
attīstīšanai. Šim posmam paredzēti 12 atvē-
rumi:
1. atvērums. Tipiska viena un tā pati Latgales 

ainava četros gadalaikos;
2. atvērums. Tipiska Latgales lauku sēta;
3. atvērums. Mežs, koki un dzīvnieki;
4. atvērums. Lauku sēta un mājlopi, mājputni;
5. atvērums. Latgales daba: ezers, pļava, mežs, 

purvs un to iemītnieki;
6. atvērums. Labības augi. Dārzeņi;
7. atvērums. Lauku puķes. Dārza puķes;
8. atvērums. Lauku darbi;

9. atvērums. Atpūta laukos — ogu un sēņu 
lasīšana, peldēšanās, makšķerēšana, slē-
pošana, slidošana, vizināšanās ar ragavi-
ņām;

10. atvērums. Latgales pilsēta;
11. atvērums. Skolēna istaba (mēbeles, ap-

ģērbs);
12. atvērums. Skola, klase un mācību piede-

rumi.

2) viela ābeces mācīšanas posmam 
Ābeces lasītmācīšanas daļa veidotā tā, lai 

nodrošinātu mācību vielu gan nesagatavo-
tiem skolēniem, gan arī tādiem, kas burtus 
jau pazīst un varbūt jau prot nedaudz lasīt. 
Gandrīz katrā ābeces lappusē vai atvērumā, 
kur tiek mācīts jaunais burts, ietverti lielā-
koties pavisam vienkārši un viegli izlasāmi 
vārdi, gan arī tādi, kuru izlasīšana būs pa 
spēkam tikai labāk sagatavotam skolēnam. 
Tas attiecas arī uz lasāmajiem tekstiem. 
Skolotājam nevajadzētu likt katram skolē-
nam izlasīt visus vārdus un visus teikumus. 
Sarežģītākie vārdi un teikumi paredzēti bēr-
niem ar labu lasītprasmi, jo, nenodrošinot 
šādiem skolēniem iespēju progresēt mācību 
procesā, tiek bremzēta un apslāpēta viņu 
interese par mācīšanos. Šāda diferencēta 
pieeja prasa skolotāja ieinteresētību un pa-
pildu pūles, jo ar katru skolēnu jānodarbojas 
arī individuāli.
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Burtu mācībai atvēlēti 42 atvērumi:
 1. atvērums. a A  ā Ā;
 2. atvērums. l L;
 3. atvērums. o O  ō Ō;
 4. atvērums. s S;
 5. atvērums. u U;
 6. atvērums. m M;
 7. atvērums. uo UO;
 8. atvērums. i I;
 9. atvērums. ai Ai;  
 10. atvērums. au AU;  
 11. atvērums. k K;
 12. atvērums. t T;
 13. atvērums. p P;
 14. atvērums. ū Ū;
 15. atvērums. ī Ī;
 16. atvērums. d D;
 17. atvērums. j J;
 18. atvērums. iu IU;
 19. atvērums. n N;
 20. atvērums. e E;
 21. atvērums. ei EI;
 22. atvērums. ie IE;
 23. atvērums. č Č;
 24. atvērums. y Y;
 25. atvērums. yu YU;
 26. atvērums. ē Ē;
 27. atvērums. b B
 28. atvērums. c C;
 29. atvērums. š Š;
 30. atvērums. v V;
 31. atvērums. g G;
 32. atvērums. ļ Ļ;

 33. atvērums. r R;
 34. atvērums. ņ Ņ;
 35. atvērums. z Z;
 36. atvērums. ž Ž;
 37. atvērums. dz DZ;
 38. atvērums. dž DŽ;
 39. atvērums. ui UI  oi OI  ou OU;
 40. atvērums. ģ Ģ  ķ Ķ;
 41. atvērums. h H;
 42. atvērums. f F.

3) viela pēcābeces lasīšanas posmam
Šim posmam paredzēti 18 atvērumi ar 

lasāmtekstiem:
 1. atvērums. Rēzekne;
 2. atvērums. Muorys pīmineklis;
 3. atvērums. Daugavpiļs;
 4. atvērums. Zylūs azaru zeme;
 5. atvērums. Leldīne;
 6. atvērums. Juoņa dīna;
 7. atvērums. 15. augusts;
 8. atvērums. 18. novembris;
 9. atvērums. Zīmyssvātki;
 10. atvērums. Nu muola da pūda;
 11. atvērums. Dzīdim i doncojam;
 12. atvērums. Dorba pylnys rūkys;
 13. atvērums. Bits i mads;
 14. atvērums. Mežā;
 15. atvērums. Putni;
 16. atvērums. Sēnes;
 17. atvērums. Kas kuo meklej?;
 18. atvērums. Latgalīšu volūda;
 19. atvērums. Dators paleidz vuiceitīs.

 

Lasītmācīšanas posmi

Lasīšanas iemaņu apguves periodu var ieda-
līt četros posmos:

1. analītiskais skaņu un burtu apguves 
posms;

2. analītiskais zilbju posms;
3. pārejas posms uz lasīšanu veseliem vār-

diem;
4. veikls sintētiskas lasīšanas posms. 
Analītiskajā skaņu un burtu apguves pos-

mā pilnveidojas skolēnu fonemātiskā uztvere. 
Viņi apgūst valodas skaņas un tām atbilstošos 
burtus. Lasīšanas vienība ir burts, zilbe vai 
vārds. Tas nozīmē, ka zilbes lasīšanā skolēns 
ar redzi fiksē burtu un tikai tad cenšas izlasīt 
visu zilbi. Skolēns vēl nespēj ar redzi uztvert 

zilbi vai vārdu kā veselumu. Tāpēc viņš zilbi 
nereti lasa vēl pa burtiem un ar grūtībām 
sintezē tajā ietilpstošās skaņas. Analītiskajā 
skaņu un burtu posmā skolēni vēl jauc burtus, 
jo viņu uztverē nav izveidojusies pietiekami 
cieša saistība starp burtu un skaņu, proti, re-
dzes un dzirdes (skaņas artikulēšanas) tēliem.

Mācot pēc analītiski sintētiskās skaņu me-
todes, vārdus sāk lasīt, tikko skolēni iepazīst 
dažus burtus. Analītiskajā skaņu un burtu 
posmā, kaut arī skolēnus speciāli māca lasīt 
zilbes, ir jācenšas iespējami agri rosināt lasīt 
vārdus, nedalot tos zilbēs. Taču katram sko-
lēnam ir nepieciešams savs laiks, lai nonāktu 
līdz lasīšanai veseliem vārdiem. 
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Otrajā jeb analītiskajā zilbju posmā par 
lasīšanas vienību kļūst zilbes. Skolēns tās 
uztver kā vārda daļas, nevis kā patstāvīgas 
vienības. Šinī posmā skolēni ir īpaši jāvirza 
uz lasīšanu veseliem vārdiem.

Raksturīgi, ka izlasītā vārda nozīmes iz-
pratne bieži vien vēl ir šķirta no lasīšanas 
procesa, jo skolēni vārdu neizlasa saliedēti, 
un tas traucē tā nozīmes izpratni. Lai vārds 
iegūtu tādu pašu skanējumu kā dzīvajā runā, 
skolēni atgriežas pie jau izlasītā vārda, lai to 
atkārtotu saliedēti. Lasot teikumu, katru vār-
du skolēni lasa kā izolētu vienību, bez saiknes 
ar citiem vārdiem. 

Trešajam posmam jeb pārejas posmam uz 
lasīšanu veseliem vārdiem ir raksturīgs lasī-
šanas ātruma pieaugums, jo nu vairākumu 
vārdu skolēni jau lasa saliedēti. Skolēni sāk 
biežāk prognozēt tekstu, vadoties no satura. 
Izlasīto vārdu viņi saista ar iepriekšējo un 
sekojošo vārdu, kā arī ar saturu kopumā. 

Pirmajos trijos posmos skolēns spēj lasīt 

izteiksmīgi tikai tādā gadījumā, ja viņš, at-
kārtoti lasot, ir pārvarējis attiecīgā teksta 
lasīšanas tehniskās grūtības. Protams, sko-
lēnam ir arī jāizprot teksts.

Ceturtajā jeb veiklas sintētiskas lasīšanas 
posmā skolēnam nav vairs īpašu lasīšanas 
tehnisko grūtību. Vingrinoties uzlabojas lasī-
šanas pareizība, ātrums un skaļajā lasīšanā 
arī spēja lasīt izteiksmīgi. Vārda uztvere ar 
redzi un izruna notiek gandrīz vienlaicīgi ar 
vārda nozīmes izpratni.

Robežas starp minētajiem lasītprasmes 
attīstības posmiem ir visai nosacītas. Skolo-
tājam ir svarīgi zināt lasītprasmes apguves 
posmus, lai varētu noteikt skolēna lasītpras-
mes kvalitāti un mērķtiecīgi to attīstīt. 

Pirms teksta lasīšanas noskaidro to vārdu 
leksisko nozīmi, bez kuru izpratnes skolēniem 
ir apgrūtināta satura izpratne. Teiktais attie-
cas uz vispārlietojamo leksiku un jēdzieniem, 
ja tādi ir tekstā. 

JAUNĀ BURTA MĀCĪŠANAS SHĒMA

Vispirms iepazīstina ar mazo iespiesto 
burtu, tad ar lielo iespiesto burtu. Skolotājs 
to uzzīmē uz tāfeles vai parāda tipogrāfiski 
iespiestu burta attēlu (ja ir pieejama salieka-
mā ābece, burtu kartītes, plakāts ar alfabētu 
u. tml.). Izmantojot rakstītmācīšanas burtnī-
cu „Vuicūs raksteit“, skolotājs aicina skolēnus 
salikt burtu no kociņiem vai citiem materiā-
liem (salmiem, oļiem u. tml.), saskatīt burtu 
tuvākajā apkārtnē un visbeidzot — pašiem 
atveidot burtu klases priekšā.

Ābecē zīmējumos meklē priekšmetus, kuru 
nosaukums sākās ar mācāmo burtu, burts ir 
vārdā vai tā beigās.

Burtam atvēlētas divas lappuses jeb atvē-
rums. Zem burta vai pie tā ir dots izsauksmes 
vārds jeb dabā dzirdamās skaņas atdarinā-
jums. Vispirms māca lasīt zilbes, tad atse-
višķus vārdus, vēlāk vārdu savienojumus, 
vārdkopas, teikumus, tekstu. Atsevišķi sa-
grupēti vārdi, kuri sākas ar mācāmo burtu, 
kuros ir šis burts un kuru beigās atrodams 
mācāmais burts. Paralēli izmanto rakstītmā-
cīšanas burtnīcu „Vuicūs raksteit“.

Lasītmācīšanas stundu parasti sadala čet-
rās daļās:

1) ievads;
2) lasīšana;
3) pārrunas;
4) mājas darba uzdošana.
Ievada mērķis ir ieinteresēt un sagatavot 

skolēnus jaunajai lasāmvielai un noskaidrot 
lasāmgabalā (tekstā) jaunos vārdus. Parasti 
te lieti noder ābeces ilustrācijas (zīmējumi). 
Skolēnu radošā darbība, domāšana un sprie-
šana ir ļoti svarīga stundas sastāvdaļa, un 
skolotājs var rosināt skolēnus izteikties, uz-
dodot tiem jautājumus. Jāraugās, lai skolēni 
neatbildētu ar vienu vārdu, bet gan izteiktos 
pilniem teikumiem.

Noskaidrojot nepazīstamos vārdus, ļoti derī-
gi ir uzskates līdzekļi. Tie var būt paši priekš-
meti, to attēli, grāmatu ilustrācijas; ja tekstā 
ir garāki vārdi vai salikteņi, skolotājs tos var 
uzrakstīt uz tāfeles un sadalīt zilbēs vai sastāv-
daļās, piemēram, ško-luo-tuo-ja, pyrmū-dīne.

Jauno tekstu vispirms izlasa pats skolotājs, 
tad skolēni ar labu lasītprasmi, pēc tam pārē-
jie. Skolotājam jāraugās, lai katram skolēnam 
būtu iespēja  lasīt.

Pārrunāšana ir ļoti svarīga stundas sa-
stāvdaļa. Tā ietver jautājumus un atbildes. 
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Parasti jautā skolotājs, bet atbild skolēni. Var 
aicināt skolēnus atstāstīt tekstu, taču tas nav 
„jāiekaļ“ vārds pa vārdam, kā tas tiek darīts, 
mācoties dzejoļus.

Stundas nobeigumā skolotājs uzdod mājas 
darbu.

Lasītmācīšanas stundai var būt atšķirīgi 
uzdevumi:

1) jauna burta mācīšana;
2) mācītā burta vielas nostiprināšana;
3) jauna zilbes vai vārdu uzbūves veida 

mācīšana.
Stundas uzbūves paraugi katram no ie-

priekšminētajiem stundu veidiem var būt 
šādi (visas sastāvdaļas nav obligātas visām 
stundām):

I. Jauna burta mācīšana

1. Mājas uzdevuma pārbaude.
2. Attēlu aplūkošana un sarunas par tiem.
3. Analīze un sintēze pēc dzirdes. 
4. Iepazīšanās ar jauno burtu.
5. Zilbju un vārdu salikšana ar saliekamo 

ābeci.

6. Zilbju un vārdu lasīšana.
7. Teikumu un teksta klusā un skaļā lasīšana.
8. Mājas uzdevuma izskaidrošana.

II. Jauna zilbes vai vārdu  
uzbūves veida mācīšana

1. Mājas uzdevuma pārbaude.
2. Vārdu un zilbju analīze pēc dzirdes.
3. Zilbju un vārdu salikšana ar saliekamo 

ābeci.
4. Attēlu aplūkošana un sarunas par tiem.
5. Klusā un skaļā lasīšana.
6. Mājas uzdevuma izskaidrošana.

III. Mācītā burta  
vielas nostiprināšana

1. Mājas uzdevuma pārbaude.
2. Analīze un sintēze pēc dzirdes, sarunas.
3. Zilbju un vārdu salikšana ar saliekamo 

ābeci.
4. Zilbju un vārdu lasīšana.
5. Klusā un skaļā lasīšana.
6. Mājas uzdevuma izskaidrošana.

RAKSTĪTMĀCĪŠANA

Lasīšanai seko rakstīšanas vingrinājumi. 
Tie var balstīties vai nu uz iepriekš apgūtu 
vielu, vai arī var būt pilnīgi pastāvīga stundas 
sastāvdaļa.

Sekmes rakstīšanā nodrošina labi attīstīta 
fonemātiskā dzirde, kā arī rokas un pirkstu 
sīkā muskulatūra, tās kustību regulācijas un 
koordinācijas spējas.

Rakstītmācīšanas burtnīcā „Vuicūs rak-
steit“ vingrinājumi doti noteiktā secībā, sā-
kot ar visvienkāršāko burtu elementu, proti, 
punktu (virs i un j). Pamazām tiek apgūti 
visi iespējami burtu elementi, reizē mēģinot 
tos saskatīt arī dabā. Un tikai tad tiek mācīta 
paša burta rakstība.  

Rakstītmācīšanas burtnīcā burtu secība ir 
tāda pati kā ābecē, taču vienkāršības labad 
burtnīcā kopā ir īsie un garie patskaņi, cietie 
un mīkstie līdzskaņi, proti, burtu pāri, kuri 

rakstībā atšķiras tikai ar diakritisko zīmju 
lietojumu. Veidojot ābeci pēc skaņu metodes, 
nav iespējams pāriet no burta uz burtu tā, lai 
vienmēr blakus atrastos īsā un garā patskaņa 
burtu pāris, piemēram, e un ē, cietā un mīks-
tā līdzskaņa pāris, piemēram, l un ļ.

Skolēnus nedrīkst nogurdināt ar pārāk 
ilgu lasīšanu vai rakstīšanu, jo tad var zust 
interese par šīm nodarbēm.  Skolotājs var da-
žādot nodarbību ar paša izdomātām spēlēm, 
uzdevumiem, rotaļām, dziedāšanu u. tml.

Sākumposmā nav jāsteidzas mācīt jauno 
vielu, pirms nav apgūta iepriekšējā.

Šis ir pirmais mēģinājums radīt latgaliešu 
valodas mācību līdzekļu komplektu. Tas, ar 
kādu interesi, aizrautību skolēni mācīsies la-
sīt un rakstīt, ir atkarīgs ne tik daudz no šā 
mācību komplekta, cik no skolotāja.
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