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Mana pirmā skolas diena

 Atcerieties savu pirmo skolas dienu: 

 kādas bija galvenās emocijas, domas, sajūtas?

 ko dzirdējāt un redzējāt visapkārt?

 kur atradās jūsu vecāki?

1. Kas  jums ir atstājis nepatīkamas atmiņas?

2. Kas jums ir atstājis pozitīvas atmiņas un iespaidus?



Skolas sākums

 Skolas sākums ir eksāmens bērna sagatavotībai: 

 akadēmiskās prasmes (pamatprasmes, ko skolēns ir apguvis pirmskolā).

 sociālās prasmes, 

 praktiskās prasmes, 

 psihoemocionālās prasmes, 

 komunikācijas prasmes, 

 emocionālā noturība



Skolēnu aktuālākās grūtības 

 Adaptācijas periods (3-6 mēneši).

 Uzvedība – atkarīga no bērna personības īpatnībām 

 Mācības – uzsākot skolas gaitas, būtiskākās lietas, kas bērnam ir jāapgūst, ir prasme 

mācīties un ieinteresētība. Būtiski jauno vielu ne tikai iegaumēt, bet arī zināšanas 

nostiprināt.

 Komunikācija ar vienaudžiem un pieaugušajiem – ir svarīgs aspekts, lai bērns, nākot uz 

skolu, justos labi un komfortabli. 

 Emocionālā rakstura grūtības – trauksme, bailes, nedrošība u.c., kas būtiski kavē bērna 

iejušanos skolā un bērna sekmību. 



Kā var ietekmēt mācības skolēna 

temperaments? 

 Aktivitātes līmenis (cik aktīvs, cik  mierīgs).

 Režīma ievērošana (regularitāte).

 Pirmā reakcija uz jauno (cik viegli/grūti bērns pieņem jauno).

 Pielāgošanās (cik ātri/lēni bērns pielāgojas jaunām situācijām un izmaiņām).

 Sensorais/fiziskais jūtīgums (cik jūtīgs bērns ir attiecībā uz sensoriem 

stimuliem, jeb garšas maiņām, pieskārieniem, troksni, spilgtu gaismu).



Kā var ietekmēt mācības skolēna 

temperaments? 

 Noskaņojums (proporcija starp pozitīvo un negatīvo noskaņojumu).

 Uzmanības noturība (saistīta ar spēju koncentrēties. Daži bērni ir spējīgi 

koncentrēties pat tad, ja apkārt valda troksnis, bet citiem, lai ko uzsāktu, ir 

nepieciešams pilnīgs klusums). 

 Neatlaidība (cik ilgi bērns spēj turpināt darbību bez pārtraukuma, neraugoties uz 

šķēršļiem). 

 Reakcijas intensitāte.



Pēc temperamenta skolēni tiek iedalīti trīs 

grupās. 

 Grūtie bērni – diskomforta izjūta jaunās situācijās, lēnām pielāgojas pārmaiņām, augstas 

intensitātes negatīvs noskaņojums. Šādu bērni ir apmēram 10%. 

 Vieglie bērni – raksturīgs pozitīvs noskaņojums, ķermeņa funkciju regularitāte, vāja vai vidēja 

reakciju intensitāte. Viegli pielāgojas jaunajām situācijām, parasti neizvairās no jaunā ēdiena vai 

jaunas vietas/cilvēkiem. Pats ierosina jaunas izklaides, pauž ieteikumus, labi saprotas ar citiem 

bērniem un pieaugušajiem. Tādi bērni ir aptuveni ap 40%. 

 Kautrīgais/jūtīgais bērns – lēnām pielāgojas jaunām situācijām, raksturīgs zems aktivitātes 

līmenis un salīdzinājumā ar grūto bērnu ir zems emociju intensitātes līmenis, bieži negatīvi 

noskaņots. Aptuveni 5 – 15% bērnu. 



Kāpēc būtu nepieciešama skolēna 

psiholoģiskā izpēte?

 Iespējams uzzināt bērna IQ

 Iespējams izpētīt skolēna emocionālo stāvokli

 Iespējams ieraudzīt skolēna resursus un vājās puses

 Varbūt skolēnam nepieciešami atbalsta pasākumi skolā



Intelekta spējas 



Ceļš, kā skolēns var oficiāli saņemt 

atbalsta pasākumus

 Vecāks pats uzrunā kādu no skolas atbalsta personāl

 Skolotājs uzrunā vecākus

 Ja pie psihologa: 

 Tikšanās ar vecāku (-iem) – atļauja, pieprasījums, dzīvesgājums

 Tikšanās ar bērnu (2-4 reizes)

 Atgriezeniskās saites sniegšana vecākiem – rekomendācijas vai atzinums

 Ja nepieciešams (ja saistīts ar mācīšanās grūtībām – atbalsta pasākumi, 
ieteikumi skolotājiem vai atzinums konkrētai iestādei (Pedmed komisijai, 
neirologam, psihiatram u.c.)



MĀCĪBU APSTĀKĻI MĀJĀS

 Noteikta darba vieta, kur ir klusums un sava darba kārtība

 Vēlams, lai, pārnākot mājās no skolas, bērns sākumā atpūstos, ieturētu vieglu maltīti un tikai tad 

sāktu pildīt mājasdarbus (jāatpūšas nevis pie datora vai televizora, bet ārā, svaigā gaisā spēlējoties 

un kustībā). Bērniem ar novājinātu imūnsistēmu vislabākā atpūta būs miegs (1 – 1,5 h); 

 Mājasdarbu optimālais pildīšanas laiks – līdz plkst. 18:00/19:00; 

 Mācīšanās ilgums – līdz 2 h (ar pārtraukumiem pēc katrām 25 - 30 min.); 

 Uzdevumus vēlams pildīt no vieglākiem un pakāpeniski pāriet pie sarežģītākiem. 

 Tiek uzskatīts, ka 1.–3. klases skolēniem mājasdarbu pildīšana aizņem 20 minūtes dienā, 4.–6. 

klases skolēniem – 40 minūtes dienā, savukārt 7.–9. klases skolēniem – divas stundas dienā.



Laiks pie TV vai datora 

 Jaunākā skola vecuma bērniem pie TV vai datora nav ieteicams pavadīt vairāk kā 40 

minūtes dienā. Bērniem ar vājāku nervu sistēmu šis laiks ir jāsamazina uz pusi – ne vairāk kā 

20 minūtes; 

 Neskatīties TV/datorā guļus; 

 Attālumam līdz TV ekrānam jābūt no 2 līdz 5,5 metriem. 



Mācību apstākļi. Vecāki kā paraugs un 

atbalsts.

Laikā, kamēr bērns mācās, vecāki neskatās 

televizoru, neklausās skaļu mūziku vai istabā pa telefonu 

nerisina personiskas sarunas. Vecāki var lasīt, rakstīt vai 

citādi strādāt darbu, kas prasa domāšanu un liek ievērot 

klusumu un radīt nopietnu gaisotni, lai bērns varētu netraucēti 

mācīties. 



Skolēna nedēļas/mēneša kalendārs 



Skolēna nedēļas/mēneša kalendārs 



Vecāku pozitīvā attieksme un atbalsts

Bērni neapzināti pārņem vecāku emocionālo stāvokli.

Arī tad, ja bērns visu ātri apgūst un labi mācās, viņam ir nepieciešams 

vecāku atbalsts un uzslava par padarīto.



Vecāku sadarbība ar skolu

Jau mācību gada sākumā vecākiem vajag 

apmeklēt skolu, iepazīties ar skolotājiem un 

noskaidrot, kādus uzdevumus ir paredzēts veikt, 

cik ilgs laiks bērnam būs vajadzīgs uzdevumu 

izpildei, cik daudz vecākiem ir jāiesaistās.



Paldies par uzmanību!

Izglītības psihologs Liene Cellere-Celerte, 25990740


