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Lai apgūtu runas prasmi, ar teikumu veidošanas iemaņām kā 
svešvalodu mācīšanās pamatu vien ir par maz. Tādēļ arī «dzīvā» 
runa bieži vien rada grūtības tiem, kas to pilnī}?ā neprot. Sī raksta 
autore iesaka teikumu veidošanas vispārinātu metodi, kas noder, 
mācoties visdažādākās svešvalodas. Metode lielā mērā atvieglo 
svešvalodu apguves procesu. 
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Kad sākam mācīties kādu svešvalodu, 
bieži vien lietojam elementāras iegaumē
tas frāzes. Samērā sarežģltā patstāvīgi 
veidotā teikumā bieži gadās kļūdas. Kādeļ? 

Teikuma gramatiskā struktūra tiek ap
gūta galvenokārt ar treniņvingrinājumu 
palīdzību, atdarinot un atkārtojot pasnie
dzēja dotos paraugus jeb modeļus. To 
skaits mainās no 50 līdz 300 tipiskiem tei
kumu veidošanas modeļ iem. Bet cik to vis
pār jābūt, uz kādiem principiem jābalstās to 
atlase, lai sekmīgi apgūtu teikuma gra
matisko struktūru, tas vēl līdz galam nav 
noskaidrots. Tatad i�teikums atcerēties 
tipiskus teikumu veidošanas modeļus, lai 
tos izmantotu «dzīvajā» runā, šķiet, nav 
sevišķi racionāls. Ko tad lai darām? 

A. Pelšes Rīgas Politehniskā institūta 
Svešvalodu katedrā sadarbībā ar M. Lo
monosova Maskavas Valsts universitā tes 
docenti Olgu Kabanovu ir izstrādāta vis
parināta teikumu veidošanas metode ne 
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tikai vienā angļu valodā, bet arī citās -· 
piemeram, franču un vācu valodā, jo mūs
dienās plaša profila speciālistam labi un 
pat brīvi jāpārvalda vairākas zinātnē vis
biežāk lietojamas valodas. 

Studentu aptauja angļu valodā liecināja, 
ka viņu valodas zināšanas aprobežojas ar 
dažiem tipiskiem un raksturīgiem teikumu 
modeļiem. Taču šo teikumu struktūru 
studenti parasti neizprot, un tādēļ to lie
tošana jaunā situācijā rada grūtības. 
Veidojot teikumus vacu un franču valodā, 
studenti cenšas balstīties uz analoģiju ar 
anglu valodu, virspusēju līdz1bu vai ar1 · 

meklē gatavus paraugus gramatikas rokas
grāmatās. Diemžēl, tas nedod pozitīvus 
rezultātus. 

Vai nevarētu efektīvāk izmantot stu
dentu (un arī skolēnu) radošo potenciālu? 

Ir zināms, ka ikvienā valodā var izšķirt 
divus komponentus: vienu idioetnisko, 
kas raksturo valodu tās individuālajā 
savdabībā, otru universalo, semantisko, 
kas kopīgs visām valodam. Tādēļ arī, 
mācoties veidot teikumus svešvaloda, 
nevajadzētu aprobežoties· tikai ar formāli 
gramatiskās struktūras likunisakarībām, 
t. i., ar vārdu kārtu teikumā, vardu šķiru 
noteikšanu un tamhdzīgi. Ir nepieciešams 
vispirms apgüt semantiskos komponentus 
(t. i., lingvistiskā darbība, darbības sub-

jekts, darbības objekts), kuri dažādām va
lodām ir kopīgi. Tātad ieteicams sākt ar 
likumsakaribām, kas kopīgas dažā.dām 
valodām, pēc tam pārejot uz izvēlētās 
valodas apgūšanu. Noteikts semantisko 
komponentu kopums arī nosaka attiecīgos 
vienkārša teikuma veidus svešvalodās. 

Lingvistiskā darbiba (D) noz1me vārdu, 
kas atspoguļo realu darbību neatkarīgi no 
tās konkretā satura un gramatiskās fun
kcijas. Lingvistiski to var izteikt ar dar
bības vārdu, divdabi, divdabja teicienu un 
lietvārdu: Lingvistiskas darb1bas sub jekls 
(Ds) atspoguļo reālo darbības subjektu, 
ko lingvistiski izsaka ar vārdu nomina
tīvā, ģenitlvā un instrumentālī. Lingv is
tiskas darbības tiešais objekts (Do) noz1mē 
vārdu, kas atspoguļo darbības tiešo ob
jektu, arī neatkarīgi no tā konkrētā satura 
un gramatiskās funkcijas. Lingvistiski to 
var izteikt ar vārdu nominatlva, ģenitīvā 
un akuzatīvā. 

Sīs dažādām valodā m būtiskās un tādēļ 
arī kopīgas pazīmes reāli pastav katrā no 
tām. Tās ir universalas. Tadeļ an noteikta 
valoda eksistē ne tikai savā konkrētā 
izpausmē, bet arī kā valoda vispār. Uz 
šīm divējādam jebkuras valodas iez1mēm 
tad arī balstās mūsu mācīšanas metodika. 

Vispārinātā teikumu veidošanas metode 
prasa vispirms pozitīvu attieksmi· pret to, 
bez kuras nav iedomājama neviena prq
duktīva darbība. Lai tāda attieksme vei-
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dotos, studenti izpilda 1pašus vingrināju-
mus, kuri paver vēl nezināmus valodas 
aspektus, kā arī veicamas darbības per
spektīvu. Kā liecina prakse, tādējādi stu
denti paši secina, ka vairāku valodu kopīgo 
pamatu apgūšana ir pilnīgi iespējama. 
Sniegsim dažus vingrinājumu paraugus. 

Studenti analizē vārdu savienojumus 
«rakstnieka ielügums», «studentu apsvei
kums», «biedra uzslava», «ārsta izsau
kums» un secina, ka vienam un tam pasam 

vā.rdam tā semantiskaja līmenī var būt 

dažādas nozīmes: šaJa gad1jumā tas var 

apzīmēt gan darbības subjektu (ielūdz 

Seman-
ltskals Vienkāršā teikuma veidi un piemēri 
invariants . 

D Ds 

·n@ 
D-

Personas teikums ar verbālu lZ
teice ju (Studenti mac as) 
Nenoteiktas personas teikums 
(Tur mācās) 
Bezpersonas teikums, kas izsaka 
darbību (Līst) 

• 
· Personas teikums ar nominā lo 

izteicēju (Studenti ir talantīgi) 
Be2personas teikums, kas izsaka 
stavokli (Slikti) 
Nosaucošais (nominālais) 
teikums (Karsts) 

* D @ darbības subjekts ir iedomāts. 
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Anglu valodas teikuma tipveida shēma. 

rakstnieks). gan arī darbības objektu (ie
Jūdz rakstnieku). Tātad semantiskie kom
ponenti ir pamatā tam, ka visu lielo tei
kumu dažādību pēc izanalizēšanas var 
reducēt uz nedaudziem to veidiem. 

Sākumā studenti mācās noteikt šos se
mantiskos komponentus (D, Ds, Do) un 
vēlāk izpilda vingrinājumus teikuma se
mantiskā invarianta noteikšanai jebkurā 
no apgūsta1najām valodām. Semantiskais 
invariants reducē visus teikumu veidus 
uz nedaudziem. 

Uz šī pamata esam izstrādājuši teikuma 
tipveida (strukturālo) shēmu, kas rakstu
riga angļu valodai. Pēc tās principiem ir 
iespējams veidot teikuma tipveida shēmas 
ikvienā no apgūstamajām valodām. 

Sniedzam šādu shēmu. Lasītājam tā sā
kumā varbūt šķitīs sarežgīta un nesapro
tama, bet, ja ieskatās uzmanīgi, tad tā 
pamazārn kļūst skaidra, jo parāda lieto
šanas secību. 

Izmantojot šo shēmu, studenti apgūst 
se1nantiskos teikuma tipus (semantisko 
invariantu) un tikai pēc tam analizē un 
salīdzina dažādas sintaktiskās likumsaka
rīhas (zināmajā krievu un anglu valodā) -
nosaka teikuma priekšmeta veidus, tā fun
kciju un vietu teikumā, saskaņošanas prin
cipus ar izteicēju, apskata palīglocekļu 
vietu teikumā un to ietekmi uz vārdu 
kārtu teikutnā. 

Apguvuši divu valodu sintaktiskās 
struktūras 1 ik u msakarības, studenti mācās 

30 

tās lietot «dzīvā» runā, balstoties uz viņiem 
jau zināmo leksiku (piemēram, darba , 
diena, studenta biogrāfija un tamlīdzīgi). 
Teikumus lasa skaļi, izmantojot seman
tisko invariantu (sk. tabulu), nosaka kon
krētā teikuma veidu, nostiprina teikuma 
veidošanas iemaņas. Teikumus svešvalodā 
uzraksta un nolasa skali. Pamazām studenti 
pāriet tikai uz runu. Tālāk studenti nosaka 
vispārinātu vienkāršā teikuma tipveida 
shēmu arī citās valodās un, balstoties uz 
to, veido teikumu tipveida shēmas apgūs
tamajā valodā. Protams, šajā darbā izmanto 
gramatikas rokasgrāmatas attiecīgajā sveš
valodā. 

So metodiku izmanto jām darbā ar 
A. Pelšes Rīg as Poli tehniskā institūta un 
M. Lomonosova Maskavas Valsts univer
sitātes I kursa studentiem. Programma 
bija paredzēta divpadsmit stundām. Darba 
sākumā pareizu atbilžu angļu valodā bija 
apmēram puse. Trešā daļa studentu mē
gi�āja veidot teikumus viņiem nepazīs
tamā vācu valodā, taču kopumā tas 
viņiem neizdevās. Tas pats bija arī franču 
valodā. Kursa beigās (tikai divpadsmit 1 

stundas!) studenti gandriz nekļūdīgi vei
doja teikumus visās trīs valodās (vācu un 
franču valodā rakstiski, jo izrunu un into
nāciju šajā kursā neietvērām). Veiktais 
dal!bs bija pamats turpmākajai valodas 

- ..  . apgusana1. 
Efektīva un ātra valodas pamatprasmju 

apgūšana tas bija šīs metodes galvenais 
mērķis. Taču izrādījās, ka ir vēl kāds no
zīmīgs blakusrezultāts: šīs programmas 
apgūšanas procesā studentiem veidojas 
noturīga interese par svešvalodu mācīša
nos, ko pastiprina arī šajā metodikā ietver
tais radošais elements. 




