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Sajūtu un motorikas attīstība
KĀDĒĻ JĀVEICINA KUSTĪBAS UN 

PIRKSTIŅI JĀVINGRINA JAU PIRMSKOLĀ
Laila Avotiņa

Klīniskā psiholoģe Baiba Blomniece-Jurāne norāda, ka to, kā cilvēks uztvers apkār-
tējo vidi, noteiks viņa intelektuālā attīstība. Reizēm bērni nevar pareizi izlasīt vārdus 
un rezultātā neizprot teksta uzdevumu, savukārt skolotājs var secināt, ka bērns neprot 
rēķināt, lai gan patiesībā viņš nav pareizi izlasījis tekstu. Reizēm gadās, ka bērns neprot 
runāt un tādēļ citiem nevar parādīt savas zināšanas, kuras nereti ir augstākas, nekā 
mēs to spējam saredzēt. Balstoties savā pieredzē, psiholoģe centīsies atbildēt uz vienu no 
būtiskākajiem jautājumiem: kas veido un nosaka bērna intelekta attīstību?

Pasaules uztvere cilvēkam sākas ar sajūtām, tādām kā oža, garša, 
tauste, redze, dzirde, taču psiholoģe pie sajūtām pieskaita arī 
līdzsvara sajūtu.

Līdzsvara sajūta ir saistīta arī ar lielajām ķermeņa kustībām. Blakus sajūtām, runājot par intelekta attīstību, var minēt arī pirk-
stu sīko muskulatūru.

Balstoties būtiskākajās atziņās par bērna intelekta attīstības priekšnoteikumiem, B. Blomniece-Jurāne kopā ar kolēģiem Jelgavā 
nodibināja privāto pirmsskolas izglītības iestādi (PII) „Mācos mācīties”. Šajā bērnudārzā ik dienas notiek līdzsvara trenēšana, ejot 
pa zāli, lapām, zīlēm, kastaņiem. Bērnam tiek nodrošinātas krusteniskās kustības, piemēram, iešana pa kāpnēm. Bērnudārza pa-
galmā bērni var saklausīt putnu dziesmas, sajust siena un ūdens smaržu, izpētīt kurmju rakumus, ieklausīties vardes dziesmā, vēja 
skaņās kokos utt. Bērni dabiskā vidē nepiespiesti trenē savas sajūtas – visas piecas maņas un arī līdzsvaru, tātad nepiespiesti veido 
pamatus intelektuālajai attīstībai.

Labākais periods, kad attīstīt sajūtas un muskulatūru, ir no diviem līdz divpadsmit gadiem.
Pirmsskolas vecumā sajūtu un kustību koordinācijai būtu jāpievērš lielāka uzmanība. Bērna sajūtu attīstība veicina, nodroši-

na un veido bērna uztveres attīstību. Attīstoties sajūtām, veidojas priekšstati par dažādu lietu ārējo izskatu. Caur sajūtām bērns 
izveido uztveri par priekšmetu formu, krāsu, lielumu un izmēru, par izvietojumu apkārtējā vidē. Caur sajūtām bērnam veidojas 
izpratne par dažādu lietu īpašībām, piemēram, garšu, smaržu u. tml.

Praksē ir novērots, cik būtiski ir bērnu aktivitātēs iesaistīt gan lielās, gan mazās kustības, jo kustībā 
tiek stimulēta smadzeņu aktivitāte.

Kustinot pirkstiņus, rokas, kājas, savu ķermeni, bērns aktivizē smadzeņu centrus, kas atbild par uzmanību, valodu, atmiņu, 
domāšanu. Ļoti bieži ir vērojams, ka bērns tieši kustībā iemācās un iegaumē daudz vairāk nekā sēžot, jo sēdus pozīcijā daudz ātrāk 
zūd uzmanība.

Tātad, kustinot pirkstiņus, mēs kustinām savas smadzenes. Mēs kļūstam aktīvāki, koncentrējamies vairāk. Šeit liela loma ir 
pedagoga prasmei izmantot dinamiskās pauzes, kuras ne tikai bērnu izkustina, stimulē jaunai darbībai, bet arī dod pievienoto vēr-

Ļoti bieži ir vērojams, 
ka bērns tieši kustībā 
iemācās un iegaumē 
daudz vairāk nekā sēžot, 
jo sēdus pozīcijā daudz 
ātrāk zūd uzmanība.
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tību – attīsta kādu no sajūtām vai attīsta 
ķermeņa koordināciju.

Psiholoģe iesaka vecākiem mājās 
mācīt bērnam dažādas kustības ar pirk-
stiem. Secinot, ka mūsdienās rokraksts 
kļūst par nopietnu problēmu, speciāliste 
uzskata, ka šīs kustības nozīmīgi palīdzēs 
skolas vecumā glīti rakstīt. Liela loma 
intelekta attīstībā ir arī pirkstu un roku 
krustošanai, ritmizēšanai ar pirkstiem, 
roku kustībām. Ķermeņa, roku, pirkstu 
krusteniskās kustības rada vairāk savie-
nojumu starp neironiem un veido labāku 
piekļuvi prasmēm abās puslodēs.

Logopēdu pieredze rāda, ka 
tieši pirmsskolas vecumā  
40–60 % bērnu dažādu 
iemeslu dēļ konstatēti 
runas un valodas attīstības 
traucējumi un šai situācijai  
nav tendences uzlaboties.

Runa attīstās atdarināšanas procesā, 
tā ir iedzimta prasme, kura ir neapzināta, 
instinktīva. Tās rezultātā sākumā bērns 
atdarina skaņu, vārdu artikulāciju, runas 
kustības, kuras viņš saskata runājoša cil-
vēka sejā. Liepājas PII „Pūcīte” logopēde 
Māra Domiceviča un Liepājas PII „Dzin-
tariņš” logopēde Inita Eglija norāda uz 
būtiskāko, ko vecākiem būtu svarīgi at-
cerēties par bērna valodas attīstību:

 valodas attīstībā būtiska ir vecāku un 
bērnu savstarpējā sadarbība;

 runāt par lietām, kuras interesē bēr-
nu;

 rosināt bērnus atdarināt apkārtnē 
dzirdamās skaņas (kā pūš vējš – ššš, 
kā dūc bite – zzz utt.);

 sadarboties ar bērnu, būt labā pozitī-
vā noskaņojumā;

 uzklausīt bērnu, reaģēt uz viņa vaja-
dzībām;

 lasīt un pārrunāt lasīto, uzklausīt bēr-
na teikto;

 dot bērnam iespēju piedalīties ģime-
nes sarunās.

Runas un valodas sekmēšana un at-
tīstīšana ģimenē ir pamatu pamats, kas 
nosaka veiksmes turpmākajā cilvēka 
dzīvē. Bērna valoda sāk veidoties drīz 
pēc piedzimšanas. Būtiski, lai bērns dzir-
dētu skaidru dzimto valodu, atdarinātu 
to, rotaļātos un darbotos ar pirkstiņiem, 
plaukstām, rokām, kājām. Lai ap bērnu 
būtu lietu vide, kas ļautu sajust dabu, pie-
mēram, kastani, čiekuru, lapu čaboņu, 
smaržojošus ziedus utt.
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Runas un valodas sekmēšana un attīstīšana ģimenē ir pamatu pamats. Būtiski, 
lai bērns dzirdētu skaidru dzimto valodu, atdarinātu to, rotaļātos un darbotos ar 
pirkstiņiem, plaukstām, rokām, kājām.
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Runas veicināšanā svarīgs ir bērna artikulācijas 
aparāta treniņš, kas ietver elpošanas, mēles 
muskulatūras stiprināšanas un lūpu 
vingrinājumus.

Logopēdes norāda, ka nedrīkst aizmirst fonemātiskās dzirdes 
attīstīšanu, ritma un redzes atmiņas nostiprināšanu. Dzirdes un 
atmiņas nostiprināšanai var izmantot katru ikdienas mirkli, pie-
mēram, kamēr virtuvē mamma vai tētis mazgā traukus, var pie-
dāvāt bērnam aizvērt acis un ieklausīties klusumā tepat, aiz loga, 
jautājot: „Ko tu dzirdēji?” Tāpat var nostiprināt skaitītprasmi, 
aicinot bērnu saskaitīt krūzītes, karotes un citus sadzīves priekš-
metus.

Ap 2–3 gadu vecumu bērns sāk saprast, ka vārdi virknējas tei-
kumā, un tad par interesantu rotaļu var pārvērst jebkuru sadzī-
visku darbību. Veicot vienkāršas pašapkalpošanās darbības, pie-
mēram, pogu aizpogāšanu, var mudināt bērnu saskaitīt, cik pogu 
jāaiztaisa, un kopā skaitīt: „Viena poga, otra poga…”

Sīkās roku motorikas attīstības līmenis ir viens 
no bērna intelektuālās gatavības rādītājiem. 
Sīkās motorikas treniņam ir ieteicamas dažādas 
darbības ar sīkām detaļām – dabas materiālu, 
pērlīšu, papīra un citu materiālu izmantošana.

Roku attīstība, sīkā motorika un roku pirkstu kustību ko-
ordinācija atrodas ciešā saiknē ar bērna domāšanas un runas 
attīstību, kā arī runas traucējumu novēršanu. Roku mazo muskuļu trenēšana palīdz attīstīt to smadzeņu daļu, kas atbild par runu 
un rakstītprasmi. Tāpēc bērnam ir ļoti svarīgi veikt roku muskulatūru attīstošas darbības, kas palīdz stiprināt arī bērna atmiņu, 
uzmanību, koncentrēšanās spējas. Noslēgumā piedāvājam dažas pirkstiņrotaļas, kuras viegli izspēlēt kopā ar savu pirmsskolēnu, 
tādējādi palīdzot bērnam fiziski un intelektuāli attīstīties.

FOTO: www.momsmagazine.com

Laiks lācim gulēt iet
(pēc Ineses Zanderes)

Tā, tā, lāci, tā!
(Veic brīdinājuma kustības ar pirkstu.)
Tinies cieši kažokā!
(Veic kamola tīšanas kustību.)

Tā, tā, lāci, tā!
(Veic brīdinājuma kustības ar pirkstu.)
Acis ciet un nerunā!
(Izstieptu rādītājpirkstu pieliek pie lūpām: klusu!)

Tā, tā, lāci, tā,
(Veic brīdinājuma kustības ar pirkstu.)
Laidies saldā miedziņā!
(Sakļauj plaukstas un pieliek pie vaiga.)

Pirkstiņi
Manu roku pirkstiņi
Ir kā mammai bērniņi –
(Grozot rāda izplestus abu roku pirkstus.)
Sastrīdas un draudzējas,
Sastrīdas un draudzējas.
(Pirkstus izpleš plati, tad savelk kopā.)

Saulīte
Saulīte siltā,
Saulīte jaukā
(Rokas izstieptas virs galvas, ritmiski groza pirkstus.)
Debesīs zelta
Ratiņos braukā!
(Brīnās, plaukstas pieliekot pie vaigiem.)

 

Pavasara zvaniņš
Dili, dili, dili, din,
Atskan zvaniņš: dzin, dzin, dzin!
(Skandina iedomātu zvaniņu.)
Pamodina vabolīti,
(Saliektus labās rokas pirkstus kustina, atdarinot vabolīti.)
Pamodina taurenīti,
(Kopā krusteniski saliek abu roku plaukstas kā tauriņa spārnus, 
kustina.)
Mostas apkārt viss, kas jauks,
(Izpleš rokas.)
Mosties, mosties, mīļais draugs!
(Sit plaukstas.)

Diendusa
Mazais pirkstiņš gulēt iet,
(Kreisās rokas pirksti izstiepti. Sākot ar piekto jeb mazo pirk-
stu, pa vienam saliec pirkstus dūrē.)
Zeltnesim jau acis ciet,
Garais pirkstiņš gultā – hop!
Rādītājs vēl saka – stop!
(Ritmā kustina rādītājpirkstu, tad saliec dūrē.)
Arī īkšķim nenāk miegs –
Netaisa tas acis ciet!
(Ar labās rokas rādītājpirkstu brīdina īkšķi.)

Zvaigznīte
Zvaigznīt, zvaigznīt,
Iededzies,
Zvaigznīt, zvaigznīt,
Paslēpies!
(Ritmiski pirkstus savelk dūrē un iztaisno.)INFORMĀCIJAS AVOTI: Baiba Brice. Pirkstiņu rotaļas. Rīga: RaKa, 2007.;

žurnāls „Pirmsskolā" Nr. 9 (30)
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Kā rīkoties, 
JA BĒRNS AIZRĀVIES  

AR VIDEOSPĒLĒM
Maija Katkovska,
Drossinternets.lv vadītāja

Intereses par apkārt notiekošo zudums, garās stundas pie datora zilā ekrāna vai lūkojoties viedierīcē, noslēpumainība, aizkaitinā-
mība un citas bērna uzvedības izmaiņas. Daudzi vecāki savos bērnos pazīs pazīmes, kas raksturīgas atkarībai no datora vai spēlēm. 
Taču tas ir tikai viens no negatīvajiem efektiem, ko nes līdzi aizraušanās ar spēlēm. Vecākiem ir īpaši modri jāseko savu bērnu darbī-
bām šobrīd tik populārajās spēļu vidēs, kur slēpjas arī citi riski.

Bērni parasti ignorē spēļu izstrādātāju noteiktos vecuma ierobežojumus, kas pārsvarā ir noteikti 
pamatoti.

Daudzās spēlēs bērniem var nākties saskarties ar vardarbību, asiņainiem skatiem, rupjībām, pamudinājumu uz alkohola un 
narkotisko vielu lietošanu vai pat atklāti seksuāla rakstura saturu. Jāņem arī vērā, ka tiešsaistes spēļu vidēs spēlētājiem ir iespēja 
sazināties citam ar citu. Tas nav droši tāpēc, ka citi spēlētāji bērnam var sākt sūtīt saites uz vietnēm, kurās it kā ir spēļu apraksts un 
norādes, kā sasniegt labākus spēļu rezultātus, taču var izrādīties, ka tajās ietvertais saturs nav piemērots bērniem – ir nelegāls, por-
nogrāfisks, kaitīgs, kā arī var saturēt vīrusus vai spiegprogrammas. Tiešsaistes spēļu 
vides var būt labvēlīgas negodprātīgi noskaņotu spēlētāju un pedofilu aktivitātēm – tie 
var mudināt bērnus izpaust ļoti personīgu informāciju vai pat piekrist tikties ārpus 
spēļu vides.

Bieži vien dažu spēlētāju uzvedība bērnam var likties mulsinoša un nesaprota-
ma  – viņam var nākties saskarties ar aizvainojošu valodu, iebiedēšanu, krāpšanos, 
manipulēšanu vai agresīvu attieksmi.

Ir skaidrs, ka kategorisks spēļu aizliegums problēmu visdrīzāk 
nerisinās, jo bērns atradīs, kur un kā to apiet, piemēram, spēlējot 
aizliegtās spēles drauga telefonā vai datorā.

Noteikumi. Atļaujot spēlēt, pirmkārt, ar bērnu noteikti skaidri jāpārrunā notei-

Atļaujot spēlēt, 
pirmkārt, ar bērnu 
noteikti skaidri 
jāpārrunā noteikumi – 
ir jāvienojas, kuras spēles 
jūsu atvase drīkst spēlēt 
un cik ilgi.
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kumi – ir jāvienojas, kuras spēles jūsu at-
vase drīkst spēlēt un cik ilgi, kā arī jāno-
saka, kādos gadījumos šī nodarbe var tikt 
liegta, piemēram, pasliktinoties sekmēm, 
kavējot treniņus vai nepildot bērnam no-
teiktos pienākumus. Spēlēšana noteikti ir 
jāpārtrauc, ja bērns sāk uzvesties agresī-
vi, ir dusmīgs un nav kontrolējams.

Atbalstīt intelektuālās spēles. Otr-
kārt, mudiniet bērnu dot priekšroku 
spēlēm, kas veicina viņa zināšanu un 
prasmju attīstību (par tām vairāk varat 
uzzināt https://drossinternets.lv/lv/info/
izglitojosas-speles-uzdevumi).

Vispirms izspēlēt spēli pašam pie-
augušajam. Treškārt, daudz noderīgas 
informācijas par spēli var atrast gan lie-
tošanas noteikumos, gan aprakstā vai 
kopsavilkumā. Interneta dzīlēs ir atroda-
ma arī informācija, ko dažādos forumos 
vai aprakstos par konkrēto spēli ir rakstī-
juši spēlētāji, vecāki vai, iespējams, bērnu 
tiesības sargājošas iestādes. Taču, pirms 

atļaut kādu spēli, vislabāk sākumā izspēlēt to pašam vai kopā ar bērnu, lai novērtētu, vai spēlē atspoguļotā informācija un darbības 
ir piemērotas bērna vecumam, interesēm un emocionālajam stāvoklim.

Izskaidrot bērnam iespējamos apdraudējumus. Ceturtkārt, ir nepieciešams izskaidrot iespējamos apdraudējumus un riskus, 
ar kādiem bērns var saskarties spēles gaitā, sniedzot padomus, kā rīkoties dažādās situācijās. Noteikti brīdiniet savu bērnu nekādā 
ziņā citiem spēlētājiem neizpaust privātu informāciju par sevi: vārdu, uzvārdu, adresi, informāciju par ģimeni u. tml. Ja svešinieks 
pieprasa atklāt pārāk privātu informāciju, bērnam par to nekavējoties jāziņo vecākiem. Aiciniet bērnu nevērt vaļā svešinieku sūtī-
tās tīmekļa saites. Brīdiniet bērnu nekādā gadījumā netikties ar spēlētājiem, ja tos līdz 
šim nekad reālajā dzīvē nav saticis.

Stiprināt savstarpējo bērna un vecāku uzticēšanos. Piektkārt, piekodiniet bēr-
nam, ka viņam ir jāpastāsta, ja kāds spēlētājs viņu cenšas iebiedēt, aizvaino, aicina 
tikties ārpus spēles, viņam draud, sūta aizdomīgas saites, izrāda pārāk lielu interesi 
u. tml.

Vēlos uzsvērt, ka runāšana ar bērniem par spēļu riskiem 
un savstarpēja uzticēšanās ir efektīvākie līdzekļi, 
lai pasargātu savas atvases.

Ir apsverama arī doma par vecāku 
kontroles rīku izmantošanu: tie palīdzēs 
ierobežot piekļuvi noteiktām vietnēm un 
saturam, kā arī novērst nevēlamus pirku-
mus spēļu lietotņu veikalā. (Vairāk par 
tiem varat izlasīt https://drossinternets.
lv/lv/materials/download/google-play-
un-apple-piedavatie-kontroles-riki-veca-
kiem-aplikaciju-un-satura-parvaldibai-
bernu-viedierices). Ir ieteicams izpētīt 
arī informāciju par spēles vidēs pieeja-
majiem privātuma un drošības iestatīju-
miem.
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Spēlēšana noteikti ir 
jāpārtrauc, ja bērns 
sāk uzvesties agresīvi, 
ir dusmīgs un nav 
kontrolējams.

Kā izveidot bērnam drošu 
spēļu vidi: PADOMI vecākiem

 Pārbaudiet, kādam vecumam 
spēle ir paredzēta. Šī informācija 
ir pieejama spēles vietnē vai spē-
les lietošanas noteikumos (angļu 
val. – Terms of Service).

 Meklējiet spēles aprakstu vai 
kopsavilkumu, lai noskaidrotu, 
par ko ir šī spēle. Interneta mek-
lētājprogrammās pārbaudiet in-
formāciju, ko dažādos forumos 
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Drošāka interneta centrs vērš 
uzmanību uz to, ka šobrīd 
populārākās spēles bērnu un 
jauniešu vidū ir     Fortnite” 
un PUBG. Tā kā bērni parasti 
ignorē spēļu izstrādātāju 
noteikto vecuma ierobežojumu, 
vecākiem jo īpaši jāseko 
savu bērnu darbībām spēļu 
vidēs. Daudzas spēles ir ĪPAŠI 
vardarbīgas un nav paredzētas 
bērniem.

„Fortnite” ir tiešsaistes videospēle, 
kas balstīta uz izdzīvošanu. Spēles ideja: 
līdz 100 spēlētājiem pa vienam, pāros vai 
komandās ierobežotā virtuālajā telpā cī-
nās par izdzīvošanu. Uzvar tas spēlētājs, 
kurš laukumā paliek pēdējais. Iesākumā 
katrs spēlētājs ir aprīkots ar cirtni. Tas ir 
vienīgais pieejamais rīks, ar kura palīdzī-
bu var izpētīt apkārtni un vākt dažādus 
ieročus, bruņas un resursus, kas palīdzē-
tu spēles gaitā. Spēli iespējams lejupie-
lādēt par velti „Android”, „iOS”, „PC  / 
Mac”, „PlayStation”, „Xbox”, „Nintendo”. 
Paredzēta bērniem, sākot ar 12 gadu ve-
cumu.

„PlayerUnknown’s Battlegrounds” 
jeb PUBG ir viena no pēdējā laika po-
pulārākajām spēlēm, kurā spēles varonis 
kopā ar citiem spēlētājiem lec ārā no 
lidmašīnas, savāc visādu veidu labumus 
un ieročus un cīnās par uzvaru ierobe-
žotā kartē. „PUBG Mobile” var spēlēt 
„Android” un „iOS” viedierīcēs, turklāt 
mobilā versija ir bez maksas un bez re-
klāmām. Paredzēta, sākot ar 17 gadu ve-
cumu.

vai aprakstos par konkrēto spēli ir rakstījuši spēlētāji, vecāki vai, iespējams, bērnu tiesības sargājošas iestādes. Vienojieties ar 
bērnu par laiku – cik minūšu dienā vai stundu nedēļā bērns drīkst spēlēt spēles. Lieciet bērnam pārtraukt spēlēt, ja viņš kļūst 
agresīvs, dusmīgs un nekontrolējams. Brīdiniet savu bērnu nekādā ziņā citiem spēlētājiem neizpaust privātu informāciju 
par sevi: vārdu, uzvārdu, adresi, informāciju par ģimeni u. tml. Ja svešinieks pieprasa atklāt savus personas datus, bērnam 
nekavējoties jāziņo vecākiem. Pārliecinieties, ka bērns spēļu vidē darbojas, neatklājot savu īsto vārdu, uzvārdu, bet izmanto 
lietotājvārdu (username).

 Lai aizsargātu ierīces pret vīrusiem, ļaunprogrammatūru un citiem tiešsaistes draudiem, ierīcēs, kurās tiek spēlēta spēle, in-
stalējiet jaunāko drošības programmatūru. Pārraugiet laiku, ko bērns pavada spēlē, un vērojiet viņa uzvedību kopumā – vai 
spēle neietekmē skolas un ikdienas aktivitātes, kā arī neveicina sociālās uzvedības izmaiņas.

 Brīdiniet bērnu nevērt vaļā svešinieku sūtītās tīmekļa saites.
 Brīdiniet bērnu nekādā gadījumā netikties ar spēlētājiem, ja tos līdz šim nekad reālajā dzīvē nav saticis.
 Informējiet savu bērnu, ka viņam ir jāziņo vecākiem, ja kāds spēlētājs viņu cenšas iebiedēt, aizvaino, aicina tikties ārpus 
spēles, viņam draud, sūta aizdomīgas saites, izrāda pārāk lielu interesi u. tml.

 Ziņojiet par neatbilstīgu uzvedību, izmantojot spēles vai lietotnes atsauksmju lapu vai sūdzībām un ziņojumiem paredzētās 
formas spēļu vietnēs.

 Pārtrauciet saziņu vai mainiet sava bērna tiešsaistes ID, ja spēlē kaut kas šķiet aizdomīgs un bērnam liek justies neērti.
 Parādiet bērnam, kā var bloķēt spēlētājus vai ziņot par pārkāpumiem spēles vietnēs (lietotnēs).
 Mudiniet bērnu bloķēt spēlētājus, kuri izturas pret viņiem nejauki.
 Neļaujiet bērnam spēļu vidēs ieslēgt kameru un sarunāties ar nezināmām personām. Citi spēlētāji var šādi aizvainot un pa-
zemot jūsu bērnu, sūtot balss un video ziņas.

 Lietojiet vecāku kontroles rīkus, lai ierobežotu piekļuvi noteiktām vietnēm un novērstu pirkumus spēļu lietotņu veikalā.
 Lai ierobežotu riskus un apdraudējumus, ar kuriem jūsu bērns var saskarties, lietojiet privātuma un drošības iestatījumus.
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Linda Hofmane,
Mg. psych.

Spēle ir īpašs cilvēka darbības veids, kas ir atšķirīgs no mācīšanās, darba un saskarsmes. Tā radās noteiktā cilvēka attīstības 
posmā kā cilvēka spēju pilnveidošanas līdzeklis. Spēle un rotaļa pastāvīgi ir klāt visos cilvēka dzīves etapos, piemēram, sportiskajās 
aktivitātēs, teātra mākslā, muzikālajā un mākslinieciskajā sniegumā, dažādās radošās dzīves kvalitātēs. Tādēļ var teikt, ka ikviena 
spēle ir attīstoša un spēlēšanās ir viens no galvenajiem elementiem, kas nodrošina bērna attīstību. Tā veicina mācīšanos, pašcieņu, 
valodas pilnveidošanos, nostiprina koncentrēšanās spējas, uzmanību, fizisko un emocionālo izaugsmi.

Mammas un tēti bieži vien spēlēšanos izmanto tikai kā veidu bērnam kaut ko iemācīt – krāsas, vārdus, 
burtus, ciparus, nevis kā iespēju jautri pavadīt laiku, ļaujot bērnam vadīt spēlēšanos.

Esmu novērojusi arī, ka spēlēšanās tiek uztverta kā apnicīga un garlaicīga nodarbe. Bieži vien spēlēšanās neizdodas tāpēc, ka 
dažādu iemeslu dēļ pats bērns atsakās piedalīties aktivitātēs, ko iesaka audzinātāji, skolotāji, vecāki, bet spēlēšanās neizveidojas par 
ieradumu, jo bieži vien tā beidzas ar strīdu vai cīņu par varu. Vecākiem, kuriem ir grūti kopā ar bērnu spēlēt spēles, iesaku iesaistī-
ties citās aktivitātēs, piemēram, stāstu stāstīšanā, pastaigās, kuru laikā runā par iespaidiem, krāsām utt. Arī šīs nodarbes pilnveido 
bērnu un veicina radošās izpausmes.

Daudzi autori norāda, ka iztēlošanās spēlēm bērna attīstībā ir vislielākā nozīme, jo izdoma, fantāzija 
un iztēlošanās var palīdzēt bērnam atraisīt slēptās jūtas, kas, iespējams, rada vai pastiprina kādas 
problēmas, kā arī var palīdzēt pārvarēt trauksmes izjūtu, vilšanos par neveiksmi un dusmas.

Liela daļa literatūras un pētījumu par spēlēšanos ir veltīti tieši iztēlošanās spēlēm un fantāzijai. Bērni, kam ir laba iztēle, parasti 
zīmē, veido un aplicē ļoti daudz un radoši, nekopējot paraugus. Tā ir viņu dabiskā reakcija uz jauniegūtu informāciju.

Vēl būtisks ir fakts, ka iztēlošanās spēlēs bērni izmanto ļoti daudz simbolu, piemēram, kad bērns iztēlošanās spēlē izmanto nūju 
par šauteni, viņš to padara par īstas šautenes simbolu. Šī aizstāšana vai padarīšana par simbolu ir solis starp tiešu reaģēšanu darbībā 
un abstrakto domāšanu, kas ļauj risināt problēmas un paredzēt notikumus mūsu prātā, neizdarot konkrētu darbību. Tieši tāpēc 
simbolu veidošana iztēlošanās spēlē ir ļoti būtiska intelektuālajā attīstībā.

Pārsvarā bērniem spēlēšanās prasme attīstās iepriekš paredzamā veidā, tomēr dažiem bērniem 
attīstība apstājas.

Bērniem var būt grūtības iztēloties vai arī sadarboties un spēlēties ar citiem. To var izraisīt stress vai satraucoši notikumi viņu dzīvē.
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Spēlēšanās – 
BĒRNU SPĒJU 

PILNVEIDOŠANAS LĪDZEKLIS

Vecākiem ir vēlams 
ieklausīties un pieņemt 
visas bērna izjūtas, 
nenomācot viņu. 
Nevajadzētu kritizēt, 
traucēt spēli un likt just, 
ka ir jāmaina aktivitātes, 
bet vajadzētu sekot, 
kā bērns vada spēli, un 
bagātināt spēles tēmu.
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Pirmajā dzīves gadā iztēlošanās spēles ir pieaugušā un bērna kopīgā darbība, kad pieaugušais spēlējas ar bērnu. Nedaudz vēlāk 
bērns pats sāk darboties ar priekšmetiem, rotaļlietām. Otrajā un trešajā dzīves gadā rotaļu darbība pilnveidojas, parādās bērnu 
pašu izdomātas radošās lomu rotaļas, kas pilnveidojas un attīstās. Trīs, četru gadu vecumā bērni rotaļās sāk ievērot noteikumus, 
atbilstīgi tiem izpilda dažādas rotaļu darbības, lomas. Vēlāk seko rotaļas, kurās bērns darbojas ar priekšmetiem, izmēģina savus 
spēkus un priecājas par uzvaru.

Bērnam līdz viena gada vecumam iztēles spēles vēl nav raksturīgas, viņam ir spilgti izteikta fiziskā sensomotoriskā un ar izziņu 
saistīta spēlēšanās. Tas nozīmē, ka zīdaiņa darbības attīstās kādas atkārtotas kustības rezultātā un ir saistītas ar viņa uztveri un 
motoriskajām reakcijām. Iztēle ir cieši saistīta ar radošo domāšanu, kas ir jaunu tēlu radīšana apziņā. Tāpat kā domāšana, iztēle 
darbojas situācijās, kad ir nepieciešams rast jaunu risinājumu.

Ļoti maziem bērniem vēl nav attīstījusies fantazēšanas spēja, tāpēc viņiem fantāzija izpaužas iztēlošanās spēlē, visvienkāršākajā 
formā.

Ar viena gada vecumu bērni sāk spēlēt vienkāršas iztēlošanās spēles. Pārsvarā tās ir spēles, kas ir 
saistītas ar pašu bērnu, – dzer no iedomātas krūzītes, ēd no iedomāta šķīvīša.

Bērnu iztēlošanās spēles darbība var būt vērsta arī uz citiem – spēlējoties dod padzerties zvēriņiem vai lellēm. Kaut gan bērniem 
patīk spēles, kurās piedalās citi bērni, viņi vēl nespēj sadarboties, taču ciešs kontakts veidojas ar vecākiem un citiem aprūpētājiem. 
Pieaugušo līdzdalība spēlēs var mainīt bērna uzvedību, tāpēc ir svarīgi, ka vecāki regulāri ieplāno laiku, ko pavadīt kopā ar bērnu, 
veltot spēlēm pilnīgu un nedalītu uzmanību, jo spēlēšanās laikā bērns izjūt īpašu un unikālu tuvību. Tādējādi viņš jūtas pieņemts 
un izjūt drošību.

Bērns mācās kontrolēt, mainīt, noskaidrot un uzlabot savus tēlus, tas nozīmē – regulēt savu iztēli. Bērni kombinē savus zīmē-
jumus ar dažādiem atmiņas tēliem, maina redzēto priekšmetu proporcijas, piemēram, sevi attēlo pārspīlēti lielu salīdzinājumā ar 
automašīnu, kurā brauc, vai māju, kurā dzīvo.

No divu līdz trīs gadu vecumam bērna iztēles spēles kļūst aizvien sarežģītākas, jo iedomātu 
priekšmetu vietā viņš sāk izmantot citus priekšmetus, piemēram, gliemežvāku par trauciņu.

Labprāt spēlējas ar zvēriņiem, lellēm un citām rotaļlietām. Priekšmetus jau sāk lietot secīgi un iztēlojas, ka rotaļlietas domā un 
jūt, kā arī izsaka savus prātojumus.

Spēlējoties ar citiem bērniem, tēmas parasti ir līdzīgas, bet bērni vēl joprojām pārsvarā spēlējas savrup, jo sadarbība tikai sāk 
attīstīties. Bērni atdarina pieaugušo darbības, kuras iepazīst ikdienā. Ja vecāki un citi pieaugušie atbalsta bērna spēlēšanās tēmas, 
viņš jūtas ērti un pašapzinīgi, tādēļ ir vēlams, ka vecāki iesaistās, piedalās iztēlošanās spēlēs un, ja vien ir nepieciešams, paplašina 
spēles tēmas. Vecākiem ir vēlams ieklausīties un pieņemt visas bērna izjūtas, nenomācot viņu. Nevajadzētu kritizēt, traucēt spēli 
un likt just, ka ir jāmaina aktivitātes, bet vajadzētu sekot, kā bērns vada spēli, un bagātināt spēles tēmu.

No trīs līdz četru gadu vecumam iztēles spēlēs bieži parādās ģimenes tēma.
Bērns, izliekoties par kādu citu, attēlo agresīvu rīcību, izmantojot labos un sliktos tēlus, prot atšķirt reālo un izdomāto un 

labprāt sadarbojas ar citiem. Bērnu un vecāku emociju apmaiņa spēles laikā ietekmē bērna smadzeņu attīstību, tāpēc veiciniet ro-
taļāšanās prieku un viņa pozitīvo pieredzi spēlēšanās laikā. Ir ļoti jauki, ja aktivitātes patīk gan vecākiem, gan bērniem. Daži bērni 
var būt neieinteresēti spēlēties. Tad atrodiet veidus, kā veicināt viņu interesi un iztēli, – izmantojiet roku lelles, pasaku stāstīšanu, 
krāsošanu, zīmēšanu un kopīgu spēlēšanos smilšukastē vai mūzikas klausīšanos.

No četru līdz piecu gadu vecumam spilgti parādās vīrišķīgās un sievišķīgās iezīmes un bērns 
pastiprināti iztēlojas to, kas sagādā grūtības.

Piemēram, spēlējot dakterus, bērns var paust zinātkāri par seksualitāti. Šajā vecumā bērni saprot un izrāda empātiju – pazīst 
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un izrāda savas jūtas citiem. Dažiem bērniem rodas arī iedomu draugi. Tas dažkārt 
vecākus dara bažīgus, taču tā nav problemātiska, bet patiesībā pat veselīga pazīme, jo 
šie bērni ir tendēti būt mazāk agresīvi, būt laimīgāki. Vecākiem ir vēlams dot bērnam 
iespēju gūt dažādu veidu spēlēšanās pieredzi, lai veicinātu iztēli.

Ar iestāšanos skolā sākas bērna izziņas procesu pārkārtošanās 
no netīšajiem uz tīšajiem, ļaujot pašam kontrolēt savu uzmanību, 
iegaumēšanu, paškontroles u. c. spēju attīstību.

No izziņas procesiem dominē iztēle. Bērniem pārsvarā ir raksturīga reproduktīvā 
iztēle, kad rēķinās ar iemācītiem etaloniem, ar pieredzi. Iztēlei piemīt arī radošs rak-
sturs, jo bērns aizvien jaunās kombinācijās spēj izmantot iepriekš gūtos priekšstatus 
un tēlus.

Pēc astoņu gadu vecuma vienaudžu raksturojumā sāk dominēt abstrakti jēdzieni, 
piemēram, „labs”, „slikts”, „kārtīgs”, „nekārtīgs” u. c. Vienaudžu vidē var novērot gru-
pējumu veidošanos, var parādīties atstumto un līderu problēmas vai zēnu un meite-
ņu kari. Sacensība bieži kļūst par dažādu darbību motivācijas pamatu. Tā kā izvirzās 
līderi un sliktie, kuri nespēj izpildīt darbības tik perfekti, vecākiem un skolotājiem 

rekomendē publiski nesalīdzināt bērnus, 
citādi pieaug bērnu iekšējais pārdzīvo-
jums, var veidoties pazemināts pašno-
vērtējums vai agresivitāte pret veiksmi-
niekiem. Labāk veicināt bērna sacensību 
pašam ar sevi.

Iztēlošanās spēles laikā bērniem ir jāievēro noteikumi: nedrīkst 
darīt pāri vecākiem, citiem bērniem vai arī jebkādā veidā apdraudēt 
citus bērnus; nedrīkst sajaukt istabu un izmētāt rotaļlietas, kā 
arī ievainot sevi vai darīt pāri sev un citiem; nepieļaujama ir arī 
situācija, kad bērns aiziet no spēles spēlēšanās laikā.

Ir svarīgi, ka šie noteikumi tiek pārrunāti un ievēroti. Psihologi rekomendē spēli 
pārtraukt, ja bērns vairākkārt neievēro izvirzītos noteikumus. Vecākiem ir ieteicams 
pakļauties bērna vadībai un viņa noteikumiem spēles laikā, būt veicinātājiem, nevis 
vadītājiem.

IZMANTOTIE MATERIĀLI
Sāra Lendija, Edīte Ozola. Bērnu emocionālā audzināšana. Vecāku apmācības programma.

D. Goulmens. Tava emocionālā inteliģence. Rīga, 2001.
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Novērojumi, kas rodas, vērojot bēr-
na spēlēšanos ar vienaudžiem, pa-
līdz vecākiem, piedaloties aktivitā-
tēs, veicināt tās bērna iezīmes, kuras 
ir mazāk attīstītas, un pieklusināt 
pārāk temperamentīgās iezīmes, 
pielāgot dienaskārtību bērna īpašī-
bām un attīstības līmenim, tā veici-
not harmonisku bērna attīstību.

 Cik ilgi bērns nododas spēlēm?
 Kādas emocijas (prieku, uztrau-

kumu, vienaldzību) bērns pauž?
 Vai spēlēšanās ir radoša un 

daudzveidīga vai atkārtojas un ir 
nemainīga?

 Vai spēlei ir sižets vai arī tā ir sa-
raustīta?

 Kā bērns veido mijiedarbību ar 
citiem  – vai prot sadarboties, 
pieņemt lomas utt.?

 Cik ātri bērns padodas un viņam 
rodas bezizejas izjūta?

 Cik sarežģīta ir spēle? Kādus 
priekšmetus un rotaļlietas bērns 
izvēlas?

 Vai bērns spēlēšanās laikā iztēlo-
jas?

 Vai bērns spēlēšanās laikā saru-
nājas ar citiem bērniem? Vai viņš 
prot ar citiem runāt, piemēram, 
par rotaļlietām, par spēlēšanās 
tēmām?

 Vai reālajā dzīvē bērns pārdzīvo 
stresu vai risina jautājumus par 
to, kas viņam rada grūtības?

 Vai bērns cenšas saprasties ar ci-
tiem bērniem un izrāda viņiem 
tuvību?

 Vai bērns spēj pārvarēt grūtas 
tēmas vai emocijas tā, lai spēle 
nekļūtu haotiska?

Vecākiem, kuriem ir 
grūti kopā ar bērnu 
spēlēt spēles, iesaku 
iesaistīties citās 
aktivitātēs, piemēram, 
stāstu stāstīšanā, 
pastaigās, kuru laikā 
runā par iespaidiem, 
krāsām utt. Arī šīs 
nodarbes pilnveido 
bērnu un veicina radošās 
izpausmes.


