Bērns sešu gadu vecumā:
no rotaļām līdz mācībām
Informatīvs materiāls vecākiem
Izlasiet, ja jūsu bērnam vēl nav 7 gadi!

Materiāla elektroniskā versija, kā arī cita noderīga informācija
par bērnu pirmsskolas un skolas gaitām ir atrodama www.visc.gov.lv

Bērns sešu gadu vecumā:
no rotaļām līdz mācībām
Informatīvs materiāls vecākiem
Informatīvo materiālu sagatavojis Valsts izglītības satura centrs.
Fotomateriāli: Valsts izglītības satura centrs.
Videomateriāli: Jaunmārupes sākumskola, Grobiņas pamatskola.
Videomateriālu izmantošana ir saskaņota ar tajos redzamo bērnu vecākiem.
Valsts izglītības satura centrs izsaka pateicību Jaunmārupes sākumskolas direktorei Ivetai Timulei, Grobiņas
pamatskolas direktorei Lailai Urbānei, Jaunmārupes sākumskolas izglītības metodiķei Sandrai Belcānei,
Jaunmārupes sākumskolas skolotājām Kristīnei Ābeltiņai, Aigai Bērziņai un Rutai Ļesņičijai, Grobiņas
pamatskolas skolotājai Lienei Rancānei un visiem bērniem, kas piedalījās rotaļnodarbībās, par atsaucību un
atbalstu, veidojot videomateriālus.

Latvijā sešus gadus vecu bērnu izglītošana ir obligāta, bērni apgūst daudzveidīgas
zināšanas, prasmes un veido attieksmes, kas ir nepieciešamas, lai veiksmīgi turpinātu
mācības. Bērni šajā vecumā mācās rotaļājoties. Bērni rotaļā dzīvo. Rotaļā bērni ir darbībā,
bērni ir vides, dabas un attiecību pētnieki, dzīves patiesību atklājēji. Viņi mācās. Bērni to
dara brīvi un ar prieku. Dabiski un īsti. Arī raud, kļūdās un uzticas pieaugušajiem. Sešgadīgi
bērni ir aktīvi, kustīgi un zinātkāri. Viņi iepazīst apkārtējo pasauli, grib to izzināt, tāpēc šis
ir īpašs laiks bērnu izziņas vajadzību nodrošināšanai.
Lai palīdzētu sešus gadus vecam bērnam, vecākiem ir jāatrod atbildes uz ļoti daudziem
jautājumiem, piemēram:
• Ko var mācīties sešus gadus vecs bērns?
• Kā notiek pedagoģiskais process?
• Kur bērns iegūst jaunās zināšanas?
• Kā vecāki var savu bērnu atbalstīt un palīdzēt viņam?
• Kādas prasības sešgadnieku izglītībai ir noteiktas integrētās mācību programmas
paraugā?
• Kad bērnam sākt skolas gaitas?
• Kā vecāki var zināt, vai bērns ir gatavs skolas gaitām?
Lai precizētu mācību saturu, kas būtu jāapgūst sešus gadus veciem bērniem,
2010./2011. mācību gadā Valsts izglītības satura centrs īstenoja pilotprojektu “Sešgadīgo
izglītojamo mācību programmas ieviešanas aprobācija”. Latvijā mācību saturu (tas
aprakstīts integrētajā programmā) sešgadīgiem bērniem izstrādāja pedagogi, tas tika
izmēģināts pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās. Ar bērnu vecākiem tika pārrunāts, kā
bērniem veicās.
Valsts izglītības satura centra sagatavotajā materiālā jūs varat noskaidrot informāciju gan
par to, kas būtu jāiemācās sešus gadus veciem bērniem, gan par to, kur notiek mācības, gan
arī – kāda ir citu valstu pieredze sešus gadus vecu bērnu izglītošanā. Izdevumā ir raksturota
pilotprojektā sagatavotā integrētā mācību programma, kas nosaka to, kas jāapgūst sešus
gadus veciem bērniem, ir sniegtas atbildes uz vecāku biežāk uzdotajiem jautājumiem,
kā arī pievienots videomateriāls, kas ļauj ikvienam redzēt to, kādas ir rotaļnodarbības
sešgadniekiem, kur, kā un ko bērni mācās.
Valsts izglītības satura centrs novēl visiem bērniem un viņu vecākiem veiksmi un prieku,
sadarbībā apgūstot jaunas zināšanas un prasmes!
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Bērnu izglītošana
(valsts izstrādātie dokumenti)
Latvijā pirmsskolas izglītība ir vispārējās izglītības – bērna mācīšanas, mācīšanās un
audzināšanas – sākuma posms. Tai seko sistēmiskas mācības skolā.
To, ka sešus gadus veciem bērniem ir jāmācās, kā arī to, kur, ko un kā mācās bērni šajā
vecumā, kādas zināšanas ir nepieciešamas pedagogiem, nosaka vairāki dokumenti.
Galvenie no tiem ir:
•
•
•
•

Izglītības likums,
Vispārējās izglītības likums,
Likums par pašvaldībām,
Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par valsts
pirmsskolas izglītības vadlīnijām”,
• pirmsskolas izglītības programmu paraugi.
Šos un citus ar vispārējo izglītību saistītos dokumentus var lasīt
www.likumi.lv, www.izm.gov.lv, www.visc.gov.lv.

Bērnu piecu un sešu gadu vecumā izglītošana Latvijā ir obligāta (Izglītības likuma 4. pants un
Vispārējās izglītības likuma 20.1 pants).

Dokumenti nosaka arī izglītības iestāžu dibināšanas nosacījumus, prasības pedagogiem
un citus jautājumus, lai sešus gadus vecu bērnu izglītošana notiktu drošā un piemērotā
vidē, tiktu izmantotas atbilstošas mācību metodes, kā arī pedagogiem būtu nepieciešamās
zināšanas bērnu mācīšanai.
To, kas jāapgūst sešus gadus veciem bērniem, nosaka pirmsskolas izglītības vadlīnijas un
pirmsskolas izglītības programmas paraugs. Pirmsskolas izglītības programmas paraugā
iekļauts arī mācību saturs jeb rotaļnodarbību saraksts (piemēram, iepazīstināšana ar dabu,
literatūra, matemātika) un to skaits izglītības programmas īstenošanai vai piedāvājums
mācību saturu īstenot integrēto rotaļnodarbību veidā. Pedagogi savā darbā ar bērniem
var izmantot Valsts izglītības satura centra izstrādāto programmu “Integrētā mācību
programma sešgadīgiem bērniem” un “Integrētā mācību programma sešgadīgiem bērniem
(mazākumtautību izglītības programmās)” paraugus. Integrētās mācību programmas
sešgadīgajiem bērniem īstenošanai vienā nedēļā plāno rotaļnodarbības, kas nodrošina
mācību priekšmetu – latviešu valodas, matemātikas, dabaszinību, sociālo zinību,
ētikas, mājturības un tehnoloģiju, mūzikas, vizuālās mākslas un sporta – mācību satura
integrēšanu, izmantojot daudzveidīgas mācību organizācijas formas. Šajos programmu
paraugos norādīts ne tikai apgūstamais mācību saturs un bērnam sasniedzamie rezultāti,
bet arī piedāvāta mācību satura apguves secība, tam paredzētais laiks un izmantojamie
mācību līdzekļi.
Programmas paraugus var lasīt www.visc.gov.lv izvēlnē “Izglītības saturs”.
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Kas ir integrētā mācību programma?
Integrētā mācību programma paredzēta mācību satura apguvei sešus gadus veciem
bērniem. Tajā ir aprakstīta mācību satura apguves secība un sasniedzamie rezultāti
zināšanām un prasmēm, lai saskaņotu bērnu psihisko, fizisko un sociālo attīstību.
Vienlaikus programmas apguves laikā tiek ņemtas vērā katra bērna individuālās vajadzības.
Programma ir pārbaudīta – to ir izmēģinājuši Latvijas skolu un pirmsskolas izglītības
iestāžu pedagogi darbā ar sešus gadus veciem bērniem. Pēc programmas izmēģināšanas
tiek atzīts, ka ieguvumu ir daudz, piemēram:
• iespēja radoši un brīvi plānot rotaļnodarbību saturu;
• mācību procesā pastiprināti izmantot rotaļas;
• iespēja nepārtraukt mācību procesu, jo pēc plāna ir nākamā rotaļnodarbība;
• ir saprotama pedagoģiskā procesa virzība uz konkrētu sasniedzamo rezultātu;
• lielākas mācību procesa individualizācijas iespējas, mērķtiecīga āra rotaļnodarbību
iekļaušana pedagoģiskajā procesā.
(Informācija no skolu aptaujas.)
No 2010. gada 1. septembra līdz 2011. gada 31. maijam Valsts izglītības satura centrs īstenoja
pilotprojektu “Sešgadīgo izglītojamo mācību programmas ieviešanas aprobācija”. Pilotprojekta laikā
tika veikta integrētās mācību programmas sešgadīgiem bērniem aprobācija 22 izglītības iestādēs –
pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās, kas īsteno obligāto bērnu sagatavošanu pamatizglītības
ieguvei – izmēģinājumskolās visā Latvijā.
Pilotprojektā darbojās arī 13 izglītības iestādes kā projekta līdzdalības skolas. To uzdevums bija
izmēģināt praksē konkrētas mācību metodes, rotaļnodarbību paraugus, mācību līdzekļus u. tml.
Par skolu pieredzi, kā arī pilotprojekta gaitu un tā rezultātiem daudzveidīgi materiāli
atrodami www.visc.gov.lv.
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Integrētajā mācību programmā ir noteikts gan mācību mērķis, gan uzdevumi.

Mērķis
Sekmēt bērna vispusīgu un harmonisku attīstību dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju
apguvē, pamatojoties uz pozitīvas attieksmes veidošanu un mācīšanos darot.

Uzdevumi
Radīt iespēju katram bērnam atbilstoši viņa dotumiem un spējām:
• padziļināt zināšanas par sevi kā indivīdu, kā ģimenes un sabiedrības daļu;
• attīstīt pozitīvu attieksmi pret sevi, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti;
• stiprināt veselību, izjust kustību prieku un attīstīt fiziskās īpašības;
• bagātināt vārdu krājumu, apgūt klausīšanās, runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas
prasmes dzimtajā valodā;
• veidot matemātiskās prasmes, kas izmantojamas daudzveidīgās dzīves situācijās;
• apgūt prasmi izzināt dabu un tās likumsakarības;
• darboties radošā pašizpausmē un izkopt prasmi klausīties, vērot, iedvesmoties un
līdzpārdzīvot;
• attīstīt prasmi apzināties paveiktā vienreizīgumu, izjust to kā savas varēšanas un spēju
izpausmi;
• attīstīt ētiskas un atbildīgas rīcības prasmes.
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Ko Latvijā apgūst
sešus gadus vecs bērns?
Visa mācību gada laikā bērni apgūst daudzveidīgas prasmes, zināšanas un veido attieksmes.
Svarīgākie rezultāti, kas jāsasniedz bērniem gada laikā ir:

Zināšanas par:
• dažādiem drošības noteikumiem;
• to, kā rūpēties par savu veselību ikdienā;
• savām tiesībām un pienākumiem;
• pieklājīgas uzvedības noteikumiem.

• risināt vienkāršus vienas darbības
uzdevumus ar saskaitīšanu un atņemšanu
10 apjomā (cik kopā? cik atliek? par tik
vairāk, par tik mazāk);
• saskaitīt, atņemt, salīdzināt un modelēt
skaitļus 10 apjomā;

Prasmes:

• pazīt ģeometriskās figūras (punkts, līnija,
riņķis, trīsstūris, četrstūris, kvadrāts,
piecstūris);

• sadarboties ar bērniem un pieaugušajiem;

• palīdzēt sakopt apkārtējo vidi;

• novērot apkārtni, izmantojot redzi, dzirdi,
tausti un ožu;

• dziedāt dziesmas;

• sakārtot darba vietu pirms un pēc darba;
• piedalīties valsts svētku un gadskārtu
tradīciju atzīmēšanā;
• lietot darba piederumus (grieznes,
rakstāmpiederumus, lineālu u. c.);

• zīmēt pēc pieredzes un veidot citus radošus
darbus;
• ievērot galda kultūru;
• izmantot apgūtās prasmes ikdienas
situācijās un radošā darbībā.

• iesaistīties dialogā par konkrētu tematu;

Attieksmes:

• stāstīt par redzēto, dzirdēto un sajusto,
izmantojot savu pieredzi un novērojumus;

• ievērot drošības noteikumus;

• uztvert dzirdētu tekstu (pasakas, mīklas,
skaitāmpanti, bērnu dzejoļi, stāsti) saturu;

• ievērot sava ķermeņa un apģērba tīrību;

• saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi;

• ar sapratni lasīt vārdus un vienkāršus
teikumus;

• uzklausīt un nepārtraukt sarunu biedru;

• rakstīt vārdus un īsus teikumus;

• atšķirt labu rīcību no sliktas;

• apgūt praktiskus klausīšanās un runas
pamatus latviešu valodā (mazākumtautības
izglītības programmās);

• ievērot pieklājīgas uzvedības normas
konkrētās situācijās;

• lasīt un rakstīt skaitļus no 0 līdz 20;
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• saprast saistību starp rīcību un sekām;

• būt iecietīgam pret citiem;
• veikt uzdevumus un pienākumus atbildīgi.

Tiek attīstīta bērnu apkārtējās pasaules uztvere, izmantojot maņas; sešgadnieks mācās
uzdot jautājumus, piemēram, vērojot to, kas ir apkārt. Bērns mācās vērot un atpazīt
diennakts daļas (diena, nakts, rīts, vakars), upi, ezeru, jūru, mežus un pļavas, Latvijā biežāk
sastopamos augus, to sastāvdaļas, biežāk sastopamās sēnes, dzīvniekus, to ķermeņa daļas.
Bērns mācās pazīt un raksturot cilvēku un tā ķermeņa daļas. Raksturo materiālus (koks,
stikls, metāls, papīrs, plastmasa, māls) un to īpašības. Iemācās saprast, kas ir sadzīves
atkritumi un zina, kā tos šķirot.
Bērns mācās izvēlēties apģērbu un prot to uzturēt kārtībā, piemēram, saprot, ka svētkos
jāizvēlas greznāks apģērbs nekā ikdienā. Apgūst galda kultūru, zina, kādi ir biežāk
izmantotie pārtikas produkti, māk sagatavot augļus un ogas ēšanai. Sešgadnieks vāc dabas
materiālus, veic dabas materiālu un tekstilmateriālu vēršanu, vīšanu un pīšanu, kā arī
strādā ar konstruktoriem, burza, loka, griež un līmē papīru un veic citus radošus darbus.
Tiek apgūti elektrodrošības un ugunsdrošības jautājumi.
Liela uzmanība tiek pievērsta bērna fizisko spēju attīstībai un izpildīti dažādi vingrojumi
un vingrinājumi, piemēram, soļošanas, skriešanas, lēkšanas, līdzsvara. Aktivitāšu laikā tiek
sekmēts kustību līdzsvars, kustību precizitāte, stājas attīstība, spēja orientēties laikā un
telpā. Bērns mācās ievērot personisko drošību fizisko aktivitāšu laikā.
Par bērna fizisko attīstību un stāju lasiet šī materiāla sadaļā "Uzziniet vairāk!".
Skatieties šim materiālam pievienotajā DVD diskā 3. video "Sporta nodarbība".
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Bērns mācās mērķtiecīgi klausīties, spēt kāda cita runātā tekstā saklausīt konkrētu
informāciju, saprast teikto. Pats prot pastāstīt par savām interesēm, redzēto, dzirdēto, kā
arī atbild uz uzdotiem jautājumiem. Sešus gadus veci bērni mācās no galvas tautasdziesmas
vai īsus dzejoļus.
Viena no būtiskākajām prasmēm, ko mācās sešus gadus vecs bērns, ir vārdu un īsu tekstu
(4–7 teikumi) lasīšana. Bērns mācās arī rakstīt burtus, vārdus un īsus tekstus (2–4 teikumi).
Par to, kā veicināt rakstītprasmi, ir sniegta informācija šī materiāla sadaļā “Uzziniet vairāk!”.
Skatieties šim materiālam pievienotajā DVD diskā 2. video Integrēta nodarbība
“Rakstīta L burta apguve”.

Ļoti būtiska ir matemātisko prasmju apguve, jo šī prasme ir nepieciešama gan mācībās, gan
dažādu sadzīves uzdevumu un problēmu risināšanā. Sešus gadus vecs bērns mācās lasīt,
rakstīt un salīdzināt skaitļus no 0 līdz 20, kā arī pieskaita un atņem 10 apjomā. Savukārt
iegūtās matemātiskās prasmes tiek nostiprinātas, risinot ar bērna ikdienu saistītus vienas
darbības teksta uzdevumus ar saskaitīšanu un atņemšanu 10 apjomā (cik kopā? cik
atliek? par tik vairāk, par tik mazāk). Bērns saskata un nosauc zīmējumā un apkārtējā vidē
vienkāršākās ģeometriskās figūras (punktu, līniju, riņķi, trijstūri, četrstūri, kvadrātu un
piecstūri). Bērns mācās salīdzināt, kārtot un grupēt.

Bērns mācās stāstīt par sevi, savām izjūtām, formulēt un izteikt savu viedokli. Viņš
mācās sadarboties ar citiem bērniem un pieaugušajiem. Dažādās aktivitātēs tiek veidota
piederība ģimenei, noteiktai grupai, Latvijai; bērns mācās atpazīt valsts svētkus, valsts
karogu un himnu. Apgūst drošības noteikumus, kuri jāievēro izglītības iestādē un ārpus
tās, iemācās savu ceļu no mājām uz izglītības iestādi, bet veic to tikai kopā ar vecākiem.
Apgūst uzvedības normas, mācās rūpēties par savu veselību un saudzīgi izturēties pret
vidi, kā arī uzzina informāciju par veselīgu pārtiku.
Bērns mācās uztvert mākslas darbu noskaņu, pats zīmē to, ko redz sev apkārt. Mācās jaukt
krāsas, raksturo, kas mainās, tās sajaucot, zīmē dažādas līnijas, grupē apaļas, stūrainas un
citas formas priekšmetus, zīmē, griež un kārto dažādu formu priekšmetus.
Sešus gadus vecs bērns apgūst dziedāšanu (4–5 dziesmas no galvas) un vienkāršākos deju
soļus. Bērns atpazīst dažus skaņdarbus. Mācās arī pats ritmizēt, piemēram, plaukšķinot ar
rokām.
Sešus gadus vecs bērns ikdienas situācijās un praktiskā darbībā mācās saprast to, kas ir labi
vai slikti, labvēlīgu saskarsmi, vērot un atšķirt emocijas, sakarības, apzināties rīcības sekas
un paust situācijai atbilstošas emocijas.
Visas zināšanas un prasmes tiek apgūtas rotaļnodarbībās ar atbilstošām metodēm,
protams, ņemot vērā katra konkrētā bērna attīstības īpatnības un spējas.
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Pedagoģiskais process

(vecāku biežāk uzdotie jautājumi)

Kādas ir vecāku tiesības, nosakot to,
kad bērnam sākt skolas gaitas?
Pirmsskolas izglītības programmu bērni apgūst vecumā līdz septiņiem gadiem
(Vispārējās izglītības likuma 20. pants).

Bērnu gatavība skolai katra bērna vecākiem jāanalizē kopveselumā, izvērtējot fizisko,
intelektuālo, psiholoģisko gatavību, kā arī to, kādas ir bērna sociālās prasmes.
Bērni ir ļoti dažādi, viņu attīstība vienā vecumā var būt atšķirīga. Kaut arī izglītības politikas
veidotāji Latvijā ir noteikuši, ka pamatizglītības ieguve jāuzsāk tajā kalendārajā gadā, kurā
bērnam aprit septiņi gadi, tomēr to var darīt arī vienu gadu agrāk vai vēlāk saskaņā ar
vecāku vēlmēm un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu. Tātad jūsu bērns var sākt skolas
gaitas gan sešu, gan septiņu, gan arī astoņu gadu vecumā, ņemot vērā bērna veselības
stāvokli un psiholoģisko sagatavotību.

Kāda ir citu valstu pieredze?
Pasaules valstu pieredze, kādā vecumā bērni uzsāk skolas gaitas (mācības 1. klasē), ir ļoti
dažāda. Ir valstis, piemēram, Īrija, Lielbritānija un Malta, kur bērni skolā sāk mācīties piecu
gadu vecumā. Eiropas Savienības valstīs pārsvarā bērni tradicionāli sāk mācības skolā
sešu gadu vecumā. Neatkarīgi no tā, kādā vecumā bērni uzsāk skolas gaitas, tiek ņemtas
vērā bērnu vecumposmam raksturīgās īpatnības un psiholoģiskā gatavība mācībām, tam
piemērojot gan vidi, gan mācību metodes, gan mācību norises laiku.

Vai visi bērni attīstās vienādi?
Bērni sešu gadu vecumā ir ieinteresēti un gatavi apgūt jaunas zināšanas, svarīgi tikai ņemt
vērā to, kā notiek mācības, kāds ir bērna dienas ritms, ko bērns apgūst. Bērnu motivācija
mācīties būtu jāveicina gan ģimenē, gan vēlāk arī izglītības iestādē.
Ir bērni, kuriem mācības sešu gadu vecumā vēl var nepadoties, tāpēc būtu jāizvērtē, kādi
tam ir iemesli un kā risināt radušos situāciju. Palīdzēt vecākiem izvērtēt bērnu gatavību
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mācībām var pedagogs vai psihologs. Speciālists, vērojot bērnu rotaļnodarbībās, var
izdarīt secinājumus par to, kas bērnam padodas, kas nē, kā arī pārrunāt ar vecākiem to, vai
bērnam uzsākt skolas gaitas. Arī paši vecāki, ikdienā vērojot savu bērnu un viņa prasmes,
var izvērtēt to, vai bērns ir gatavs sistēmiskām mācībām. Ja speciālistu vērojumi apliecina,
ka bērns nav gatavs uzsākt mācības, tad nevajadzētu steidzināt šo procesu, jo viens papildu
gads sekmē individuālo attīstību gadījumos, kad tas ir nepieciešams.
Mācīšanās grūtības bērniem var būt saistītas ar dažādu cēloņu izraisītu psihiskās attīstības
aizturi, gan arī ar individuāliem faktoriem:
• var būt gadījumi, kad bērnu attīstība aizkavējas par gadu vai diviem, līdz ar to izziņas
intereses un izziņas vajadzības atbilstoši vecumam viņiem vēl nav aktuālas;
• bērnu mācīšanās grūtības var būt saistītas ar hroniskām saslimšanām, neirotiskām
izpausmēm, alerģijām;
• nervu sistēmas funkciju nepietiekamības rezultātā var būt izziņas darbības, gribas vai
emociju kontroles, arī fonemātiskās dzirdes un runas attīstības traucējumi;
• dažkārt par pamatu grūtībām var būt audzināšanas problēmas – veidojot pārlieku
aprūpētu, izlutinātu vai atstumtu bērnu.
Šajos gadījumos pedagogu un vecāku uzdevums būtu savlaicīgi pievērst uzmanību, fiksēt
grūtības un meklēt speciālistu palīdzību. Bērnu sagatavotība skolai jāizvērtē individuāli,
pedagogam sadarbojoties ar bērna vecākiem.

Kur sešus gadus vecs bērns var apgūt
nepieciešamās zināšanas?
Sešus gadus veci bērni zināšanas un prasmes var apgūt gan pirmsskolas izglītības iestādēs
(bērnudārzos), gan skolās, kas īsteno bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei.
Izglītības iestādē ir jābūt gan atbilstošām mācību telpām, gan atpūtas telpām, kur
bērniem ir iespēja rotaļāties un atpūsties. Jautājums par obligāto diendusu sešgadīgam
bērnam ir diezgan diskutabls. Daudzās ģimenēs sešgadnieki vairs diendusu neguļ. Ir vecāki,
kas apzināti izvēlas sešgadnieku apmācību tieši sākumskolā, jo tur visbiežāk bērniem ir
piemērota atpūtas telpa, bet nav īpaši paredzētas telpas un aprīkojuma diendusai.
Atbilstoši bērna vecumam viņam ir jānodrošina pietiekams daudzums fizisko aktivitāšu
un arī laiks un vieta ķermeņa fiziskai atslodzei jeb atpūtai.
Skatieties šim materiālam pievienotajā DVD diskā 4. video “Sešus gadus veciem bērniem
mācībām piemērota vide”.
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Kā pedagogs darbojas ar bērniem?
Pedagogi ir sagatavoti darbam ar atbilstošā vecuma bērniem. Viņi ir apguvuši gan
daudzveidīgu mācību metožu lietojuma iespējas, prot tās pamatoti izmantot, kā arī
izvēlas individualizētu mācīšanu, ņemot vērā katra konkrētā bērna prasmes, zināšanas un
attieksmes.
Daudzveidīgās metodes ir, piemēram, spēles un rotaļas, dažādas āra nodarbības, lomu
spēles, pārrunas, demonstrējumi, intervijas, praktiskie darbi, novērošana.

Kā norit rotaļnodarbības?
Sešgadīgajiem bērniem rotaļnodarbība ir 30 minūtes gara. Ja tiek izmantota integrētā
mācību programma, tad rotaļnodarbība var sākties ar rīta apli un ilgt, piemēram, līdz
pusdienlaikam.
Rotaļdarbība ir sešgadīga bērna mācību pamatforma, pedagogi savā darbā izmanto tās
mācību metodes un darba organizācijas formas, kas šī vecuma bērniem ir vispiemērotākās,
kā arī ņem vērā katra bērna individuālās spējas un psiholoģisko gatavību. Bērni nesēž solos,
bet mācās rotaļnodarbībā – novērojot, praktiskajos darbos, rotaļās (kustību, muzikālajās),
spēlēs (didaktiskajās, lomu, muzikālajās, kustību). Par mācību līdzekļiem rotaļnodarbībās
izmanto gan grāmatas, gan attēlus, gan dabas materiālus – visu, kas ir bērnam apkārt.
Skatieties šim materiālam pievienotajā DVD diskā 1. video “Āra nodarbība”.

Pedagogi individualizē mācīšanos atbilstoši katra konkrētā bērna prasmēm, zināšanām
un attieksmēm. Piemēram, mācoties lasīt, atkarībā no bērna jau esošajām zināšanām un
prasmēm viņam tiek piedāvāts lasīt tikai jauno burtu un zilbes vai lasīt teikumu, ja bērns
jau prot lasīt. Tāpat arī rakstīšanā – ir bērni, kam veiksmīgi padosies tikai burtu elementu
rakstība, bet citi ar prieku rakstīs burtus un pat vārdus.
Vadot rotaļnodarbības, pedagogi ņem vērā attīstības posma īpatnības, bērnu spējas un
virzību uz radošu domāšanu, nevis tikai zināšanu apgūšanu un atkārtošanu. Uzmanība
vairāk tiek pievērsta runas attīstīšanai, apkārtējās vides izzināšanai, psihosociālajai gatavībai
un pakārtoti tam arī lasīšanai, rakstīšanai un matemātikai. Bērni zināšanas un prasmes
apgūst radošā procesā un pozitīvā pieredzes apmaiņā, tā veidojas viņu attieksmes.

Cik regulāri bērnam ir jāapmeklē rotaļnodarbības?
Vecākiem būtu jāsaprot, ka sešgadīga bērna mācības un regulāra izglītības iestādes
apmeklēšana ir tikpat svarīga kā pieaugušajam došanās uz darbu. Tāpēc būtu jāpārdomā
katra reize, kad mācību procesa laikā izvēlaties bērnu atstāt mājās vai kopīgi doties
ceļojumā.
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Kā notiek lasīšanas un rakstīšanas prasmju
attīstīšana?
Lasīšanas un rakstīšanas prasmju apguve ir nozīmīgs priekšnosacījums visu zināšanu un
prasmju apguvei, tāpēc šo prasmju apguves laikā vecāku atbalsts ir ļoti nozīmīgs. Vecāki
ikdienas situācijās var aktualizēt izglītības iestādē apgūtās prasmes un vingrināties kopā
ar bērnu. Lasīšanas un rakstīšanas prasmes attīstīšanas laikā nedrīkst tikt radīta bērnā
nepatika pret šo prasmju apguvi. Šīs prasmes būtu nepieciešams apgūt rotaļājoties,
vienlaikus iegūstot jaunas zināšanas.
Var, piemēram, rosināt bērnu rakstīt smiltīs, sniegā vai pat miltos, ja kopā ar bērnu gatavojat
maltīti. Viens no galvenajiem uzdevumiem vecākiem ir radīt bērnam interesi par lasīšanu
un rakstīšanu, tāpēc vēlams, lai mājās būtu dažādas bērna vecumposmam atbilstošas
grāmatas. Var aiziet kopā ar bērnu uz tuvējo bibliotēku un izvēlēties grāmatu kopīgai
lasīšanai. Ja iespējams, vajadzētu izvēlēties grāmatas, kuras ir par bērnu interesējošām
tēmām, piemēram, ja bērns interesējas par dzīvniekiem, var lasīt šīs tematikas grāmatas un
rakstīt dzīvnieku nosaukumus. Vēlams regulāri vakaros vai brīvdienās lasīt kopā ar bērnu,
pat ja viņš jau veiksmīgi lasa pats, lasīt priekšā, pārrunāt izlasīto, lai bērna pozitīvā lasītāja
pieredze veidojas ģimenē. Vecāku paraugs ir ļoti būtisks, ja bērns ikdienā redz, ka vecāki
lasa, tad arī bērnam veidojas interese par lasīšanu.

Kā attīstīt matemātiskās prasmes?
Arī matemātisko prasmju apguvē ir svarīga rotaļa, jāizmanto spēles, puzles jeb lauznīšu
salikšana un citas bērnu interesējošas aktivitātes, kā arī jāpastāsta bērnam, kur
matemātiskās prasmes noder ikdienas dzīvē. Viens no veiksmīgiem veidiem, kā apgūt šīs
zināšanas, ir problēmu risināšana, piemēram, jāsadala āboli vienādi starp visiem ģimenes
locekļiem, jāsašķiro virtuves piederumi. Var ikdienā mājās kopīgi runāt par dažādām
ģeometriskām figūrām (trijstūri, četrstūri un riņķi) un saskatīt tām līdzīgus priekšmetus un
dabas objektus. Var skaitīt māju logus, vērot namu numurus, salīdzināt mājas pēc lieluma,
salīdzināt koku garumus, nosaukt priekšmetu atrašanās vietu – pa labi, pa kreisi, virs,
zem utt. Vecākiem nevajadzētu bērnam radīt priekšstatu par matemātiku kā sarežģītu
mācību, kas veiksmīgi padodas tikai retajam.

Kā vecāki var atbalstīt savu bērnu?
Būtiski, lai ikviens vecāks būtu ieinteresēts tajā, kas notiek ar viņa bērnu izglītības iestādē.
Sešus gadus vecu bērnu vecākiem ir būtiski pārrunāt ar savu bērnu to, kā bērns jūtas
mācoties, kā viņš jūtas vienaudžu vidū, ko jaunu ir iemācījies, kas ir padevies vislabāk,
kas nav izdevies tik veiksmīgi. Svarīgi ņemt vērā bērna vēlmi stāstīt, lai vecāku interese
nepārvēršas bērna tincināšanā vai eksaminēšanā par to, ko tad bērns ir iemācījies. Tas var
radīt bērnā lieku satraukumu un nervozitāti, jo bērns mācās rotaļājoties un bieži nemaz
nevar atbildēt uz vecāku jautājumu “Ko tu šodien iemācījies?”.
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Ja vecākiem rodas bažas, ka bērns mācoties nejūtas droši un pārliecināti par sevi, ir
jāsazinās ar pedagogiem un tas jāpārrunā.
Svarīgi, lai ikdienā vecāki kopā ar bērnu apgūtu jaunas prasmes, piemēram, mācītos rakstīt
burtus, lasītu grāmatas, vērotu dabā notiekošo. Būtiski pamanīt un novērtēt katru bērna
sasniegumu, nekritizēt, ja paveiktais neatbilst jūsu iecerēm. Tikpat svarīgi ir uzticēties
bērnam, ļaut viņam kļūdīties, pašam izvēlēties situācijas risinājumus, būt atbildīgam,
mācīties no savas pieredzes, nevis tikai paklausīgi izpildīt pieaugušo norādījumus. Vecāku
sniegta atzinība un pozitīvs vērtējums ir nozīmīgs bērnu motivējošs faktors.
“Atbalsts no vecākiem ir ļoti liels. Ar lielu interesi vecāki seko savu bērnu panākumiem un
ar prieku stāsta, ka visu grupā darīto bērns grib izspēlēt kopā ar vecākiem mājās.” (Dobeles
pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”)

Kāda ir pedagogu un vecāku sadarbība?
Gan vecākiem, gan pedagogiem nepieciešams meklēt iespējas, kā nodrošināt tiešu
sadarbību starp ģimeni un izglītības iestādi, tam izmantojot dažādas sadarbības formas.
Tās var būt gan plānotas un regulāras tikšanās, vecāku sapulces, vecāku padomes darbība,
individuālas pārrunas, ģimenes sporta spēles un citas sadarbības formas. Saziņai ieteicams
izmantot arī elektroniskās iespējas. Var tikt veidotas atbalsta grupas, kas palīdz tiem
vecākiem, kuriem tas nepieciešams. Vecāki var konsultēties savā starpā, kā arī sniegt
ieteikumus pedagogiem. Galvenais, lai bērnu vecāki būtu ieinteresēti sekot tam, kas
notiek izglītības iestādē, kā arī gan pedagogi, gan bērnu vecāki būtu atsaucīgi abpusējai
sadarbībai.
“Mūsu skolā vienmēr tiek likts liels akcents uz jomu – sadarbība ar vecākiem. Sešgadīgo
bērnu vecāku iesaistīšana mācību procesā noteica to, ka vecāki jutās īpašā statusā. Visi ir ļoti
ieinteresēti un uz sadarbību vērsti.” (Grobiņas vidusskola)

Kādas grāmatas un citi mācību līdzekļi tiek
izmantoti pedagoģiskajā procesā?
Pedagoģiskajā procesā tiek izmantoti gan daudzveidīgi drukāti materiāli (arī grāmatas),
vizuālās uzskates materiāli, gan arī didaktiskās spēles. Daudzi materiāli ir pieejami arī
digitālā formātā. Ja mācību procesā tiek izmantotas darba lapas vai bērnam ir jāraksta
burtnīcā, tad nav obligāti jāizpilda visi darba lapā iekļautie uzdevumi vai jāaizraksta katra
līnija līdz galam.
Mācību satura uztveri atvieglo arī uzdevumu veikšana, izmantojot mūsdienu informācijas
tehnoloģijas, tādējādi bērnos izraisot papildu interesi.
Par mācību līdzekļiem izmanto arī dabā pieejamos materiālus, piemēram, ozolzīles, koku
lapas. Veicot radošos darbus, tiek izmantoti daudzveidīgi dabas materiāli, arī papīrs, krāsas
un otas.
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Vai bērniem ir jāpilda mājasdarbi?
Sešus gadus veciem bērniem mājasdarbu pildīšana netiek rekomendēta, tomēr bērniem
var tikt uzdots kāds uzdevums, kas paveicams kopā ar vecākiem, piemēram, savas mājas
uzzīmēšana, kāda auga kopšana un novērošana, informācijas par svētku svinēšanu ģimenē
noskaidrošana.
Vecāki var sniegt nozīmīgu atbalstu saviem bērniem, lai nostiprinātu iegūtās zināšanas,
piemēram, pārrunājot to, kas ir paveikts, var lasīt kopā ar bērnu, veikt savas mājas
izgreznošanu svētkiem.

Kā vērtēt bērna sasniegumus un veicināt pozitīvu
bērna pašvērtējumu?
Sešus gadus vecu bērnu sasniegumi netiek vērtēti ar atzīmēm. Pedagoga sniegtais
vērtējums ir pozitīva uzslava, skaidrojot to, kas izdevies veiksmīgi, kā arī palīdzot
gadījumos, ja kaut kas nepadodas. Arī vecāku pozitīvais vērtējums ir svarīgs, lai veicinātu
bērnu motivāciju apgūt jaunas zināšanas un prasmes.
Lai attīstītos par sevi pārliecināta, droša un atbildīga personība, nozīmīga ir pozitīva
pašvērtējuma veidošanās, tāpēc gan pedagogu, gan vecāku uzdevums ir veicināt bērna
spēju savus sasniegumus vērtēt pozitīvi. Tad bērns spēs būt draudzīgs un sadarbosies ar
vienaudžiem. Pozitīvs pašvērtējums var veidoties, ja bērns jūtas novērtēts, drošs, mīlēts,
pašpārliecināts, piederīgs gan ģimenei, gan draugiem, gan bērnu grupai izglītības iestādē,
sajūt cieņu pret sevi, kā arī zina, ka vienmēr var uzticēties un paļauties uz saviem vecākiem
vai pedagogu atbalstu.
Sākot ar 2011./2012. mācību gadu, vecākiem tiek sniegta rakstiska informācija par bērna
sasniegumiem (zināšanām, prasmēm un attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem).
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Kā panākt to, lai bērns jūtas droši un labprāt
sadarbojas ar saviem vienaudžiem?
Lai bērns justos droši, būtiski ir radīt drošu vidi ap bērnu, mācīt sajust bērnam robežas un
prasmi pateikt “nē”.
Bērna emocionālo drošību veicina vecāku atbalsts un pozitīvs vērtējums par sasniegto,
bērna sajūtas, ka viņš ir mīlēts un viņa viedoklis, intereses un sasniegtais ģimeni interesē.
Ja bērns ir emocionāli drošs, viņš nebaidās apgūt jauno un neveiksmju gadījumā nebaidās
mēģināt vēlreiz, līdz iecerētais izdodas.
Vecākiem ģimenē būtu jāveido cieņpilnas attiecības un jāsaka savam bērnam, cik viņš ir
mīlēts. Svarīga arī neverbālā valoda – apskāvieni, žesti u. c. Arī sešu gadu vecumā bērns
ir jāsamīļo. Bērns daudz mācās no vecāku piemēra, tāpēc vecāku attiecības ģimenē var
ietekmēt bērna drošības izjūtas veidošanos un atvērtību pret citiem.
Vieglāks adaptācijas periods jaunajai mācību videi, kā arī sadarbības prasmju veiksmīga
veidošanās notiek tad, ja pierašana pie jaunajiem apstākļiem ir pakāpeniska, ja savu
vienaudžu vidū bērns neizjūt negatīvas emocijas un viņam ir pozitīvi pārdzīvojumi. Ja
bērns ilgstoši nevar iekļauties savu vienaudžu kolektīvā, palīdzību var sniegt gan pedagogi,
gan psihologi, katru konkrēto gadījumu vērtējot individuāli.
Plašāku informāciju par vecumposmam raksturīgākajām īpatnībām var meklēt arī Valsts
bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas sagatavotajā metodiskajā materiālā, kas ir lasāms
www.bti.gov.lv.
Plašāk par to, kā un ko mācās sešus gadus vecs bērns, var lasīt integrēto programmu
paraugos www.visc.gov.lv vai arī šī materiāla nodaļā par valsts dokumentu prasībām.
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Jūsu bērna prasmes un
psihosociālā gatavība
(jautājumi un ieteikumi)
Jautājumi un jūsu atbildes ir izmantojami, lai vēlreiz pievērstu jūsu uzmanību bērna
prasmēm un psihosociālajai gatavībai turpmākām mācībām, kad bērns ir apguvis sešus
gadus veciem bērniem paredzēto.
Jautājumi nevar tikt izmantoti kā vienīgais informācijas avots, ar kura palīdzību noteikt
to, kāda ir bērna psihosociālā gatavība uzsākt sistēmiskas mācības un vai viņa zināšanas ir
atbilstošas vecumposmam. Šis lēmums vecākiem ir jāpieņem, vērojot savu bērnu ikdienā
un obligāti konsultējoties ar pedagogu.
Atbildiet uz jautājumiem, atzīmējot uz katru no tiem atbildi “Jā” vai “Nē”! Jo vairāk
apstiprinošu atbilžu, jo bērns ir sagatavotāks veiksmīgi turpināt mācības. Lai noskaidrotu,
kā atbalstīt savu bērnu un viņam palīdzēt, var lasīt jautājumiem atbilstošos komentārus.

Apkārtne. Runa. Psihosociālā gatavība
Jautājums vecākiem

Komentārs. Nozīmīgums bērna attīstībā

Vai bērns prot nosaukt dažādas telpas
un tām raksturīgās mēbeles (darba galds,
atpūtas krēsls u. c.)?

Mācoties bērnam ir jāspēj nošķirt mācību
telpas no rotaļu un atpūtas telpām, atrast
tualeti, prast doties strādāt pie galda, ja
pedagogs aicina. Vecāki mājās un ciemos
var bērnam skaidrot, kāda ir dažādu
telpu nozīme, kāpēc jāzīmē, sēžot pie
galda u. tml., lai veicinātu bērna prasmi
orientēties telpā, darboties noteiktās
vietās.

Jā

Nē

Vai bērns prot telpā orientēties?
Jā

Nē

Vai bērns prot darboties atbilstošā vidē?
Jā

Nē
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Vai bērns var nosaukt savu vārdu un
uzvārdu?
Jā

Nē

Vai bērns var nosaukt savu vecāku
vārdus?
Jā

Nē

Vai bērnam patīk fiziskās aktivitātes?

Jā

Nē

Vai bērns spēj patstāvīgi apģērbties?
Jā

Nē

Vai bērns kārto personīgās mantas?

Jā
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Ja bērns spēj nosaukt savu vārdu un
uzvārdu, kā arī zina vecāku vārdus, tas
ļauj bērnam sevi individualizēt kolektīvā,
izjust piederību savai ģimenei, pastāstīt
par sevi. Arī ikdienā šī prasme ir nozīmīga,
ja rodas problēmas, piemēram, bērns
pazūd lielveikalā.

Nē

Mācību laikā liela uzmanība tiek pievērsta
dažādām fiziskajām aktivitātēm. Ja
bērnam tās nepatīk, būtu svarīgi saprast,
kāds ir šīs nepatikas cēlonis. Varbūt ir
jāmaina ģimenes paradumi un kopā ar
bērnu, piemēram, jābrauc ar velosipēdu,
biežāk jādodas pārgājienos vai pastaigā ar
suni. Kopīgas pastaigas, tuvējās apkārtnes
izpēte un ar prieku veiktas fiziskās
aktivitātes veido pozitīvu bērna attieksmi
pret kustībām un vairo drošību.
Personīgo lietu pārzināšana, bērna
spēja pašam apģērbties un apaut kājas
palīdz par sevi parūpēties un justies ērti
un droši. Pedagogi palīdzēs apģērbties
tiem bērniem, kas to vēl neprot. Vecāku
uzdevums būtu veicināt šo prasmju
attīstību, pēc iespējas biežāk ļaujot
bērnam pašam apģērbties pirms iešanas
ārā no mājas, kā arī vakaros un rītos. Pirms
svētkiem aiciniet bērnu izvēlēties svētku
tērpu pašam, skaidrot, kāpēc jāvalkā
īpašs apģērbs svētkos un citos gadījumos.
Pašam savs penālis rakstāmpiederumiem,
paša sakārtota darba vieta vai izvēlēts
apģērbs veicina gan bērna patstāvību, gan
pašapziņu.

Vai bērns zina ceļu uz mājām no tuvākās
sabiedriskās vietas, piemēram, autobusa
pieturas, veikala, izglītības iestādes?

Jā

Nē

Vai bērns pats skaidri izrunā vārdus un
saklausa vārdus, ko izrunā kāds cits?

Jā

Nē

Vai bērns izsaka lūgumu?
Jā

Nē

Vai bērns prot pateikties?
Jā

Nē

Vai bērns jautā un atbild uz jautājumiem?
Jā

Nē

Vai bērns stāsta par to, ko prot?
Jā

Prasme orientēties tuvākajā apkārtnē
un tās izzināšana rada bērnā interesi
vērot apkārtni, iegaumēt redzēto,
izmantot šīs zināšanas dažādās situācijās.
Piemēram, kad kopā ar bērnu dodaties
mājup, rosiniet viņu patstāvīgi izvēlēties
alternatīvus mājās nokļūšanas variantus,
mērojiet viņa piedāvāto ceļu, pārrunājiet
iespējamos drošības riskus. Tā bērns
mācīsies vērot savu apkārtni un patstāvīgi
pieņemt lēmumus.
Prasme sazināties un saprast cita teikto
ir nozīmīga, lai bērns varētu iekļauties
mācību procesā, apgūt jaunas zināšanas,
paust savu attieksmi pret notiekošo, kā
arī spētu pastāstīt par to, kāds atbalsts ir
nepieciešams. Ja bērns ir kļūdījies vārda
izvēlē vai izteicis to neprecīzi, nenorādiet
uz kļūdu, bet izrunājiet vēlamo vārdu
pareizi teikumā, kas loģiski atbilst runas
situācijai.
Prasme komunicēt ir nozīmīga, lai bērns
mācību procesā varētu uzdot jautājumus,
atbildēt uz citu prasīto, varētu palūgt
sev nepieciešamo, kā arī pastāstīt par
to, kas ir noticis. Nesteidzieties "nolasīt"
katru bērna vajadzību, ļaujiet viņam to
noformulēt un izteikt pašam. Neatbildiet
bērna vietā. Kad uzdots jautājums,
gaidiet, jo bērnam ir vajadzīgs laiks, lai
izprastu jautājumu, izdomātu atbildi un
tad to izteiktu.

Nē
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Vai bērns pazīst iespiestos un rakstītos
burtus?
Jā

Nē

Vai bērns lasa un raksta īsus vārdus un
teikumus?
Jā

Nē

Vai bērns zina pirmā un otrā desmita
skaitļus?
Jā

Nē

Vai bērns prot veikt darbības ar skaitļiem
pirmā desmita apjomā (saskaitīt un
atņemt)?
Jā
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sadarbojas

ar

sadarbojas

ar

Nē

Vai bērns labprāt
pieaugušajiem?

Jā

Lai
bērns
veiksmīgāk
apgūtu
matemātiskās prasmes, ikdienā aiciniet
bērnu saskaitīt dažādus priekšmetus
mājās, uz ielas, ceļa vai tuvākajā apkārtnē
redzamo cilvēku, mašīnu, māju, siena vālu
skaitu utt.

Nē

Vai bērns labprāt
vienaudžiem?
Jā

Šajā vecumā bērni labprāt vēlas gan lasīt,
gan rakstīt, tāpēc svarīgi šo dabisko vēlmi
ņemt vērā un attīstīt, piemēram, lasot ar
bērnu mājās grāmatas. Lasiet, piemēram,
veikalos, sabiedriskā transporta pieturās
vai pastā, visu, kas izlasāms kopā –
avīžu vai pārtikas produktu virsrakstus,
izkārtnes un pieturvietu nosaukumus.

Nē

Mācības notiek kopā ar citiem bērniem,
kā arī ir jāuzklausa pedagoga teiktais un
jārīkojas saskaņā ar to, tāpēc bērnam
jāvar uzklausīt citus, izprotot, ka grupā ir
daudzi bērni, un ir jārēķinās, ka pedagoga
uzmanība tiek sadalīta starp visiem
bērniem. Situācijās, ja bērns ilgstoši izjūt
stresu, nevēlas apmeklēt izglītības iestādi,
vecākiem ir jāsazinās ar pedagogiem,
jānoskaidro, kāds ir negatīvās attieksmes
cēlonis, un jāpalīdz bērnam.

Vai bērns dažādās situācijās atbilstoši
pauž prieku vai bēdas?

Jā

Nē

Vai bērns spēj koncentrēties uzdevuma
veikšanai?

Jā

Nē

Bērna spēja paust atbilstošas emocijas
ir nozīmīga, lai viņš varētu iekļauties
kolektīvā un apgūt jaunas zināšanas un
prasmes kopā ar citiem bērniem. Aiciniet
bērnu stāstīt par to, kā viņš jūtas, kāpēc ir
bēdīgs vai kas viņu ir saviļņojis. Runājiet
ar bērnu arī par savām izjūtām. Ir svarīgi,
lai bērns saprastu cēloņsakarības, emociju
rašanos un to, kā tās adekvāti izdzīvot.
Bērna spēja fokusēt uzmanību un
koncentrēties
noteikta
uzdevuma
veikšanai ir nozīmīga. Šajā vecumā bērns
mācās koncentrēties uz kādu noteiktu
darbību, tāpēc viņam ir jābūt motivētam,
ar skaidriem darbības mērķiem, kas
saistīti ar viņa personīgo pieredzi. Rosiniet
bērnam pašam izvēlēties uzdevuma
veikšanas ceļus, nesteidzieties norādīt uz,
jūsuprāt, vienīgo pareizo, ļaujiet bērnam
izdomāt uzdevuma risinājumu un aiciniet
pamatot rīcību.

Valsts izglītības satura centrs novēl visiem bērniem un viņu vecākiem veiksmi un prieku,
sadarbībā apgūstot jaunas zināšanas un prasmes!
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Uzziniet vairāk!
Rakstītprasmes mācīšana
sešgadīgiem bērniem
Valsts dokumentos (Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumu Nr. 709
"Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām" 13.4. apakšpunkts) noteikts, ka
bērni pazīst iespiestos un rakstītos burtus, raksta burtus, vārdus un vienkāršus teikumus.
Beidzot pirmsskolu, bērniem šo prasmju apguve ir nevis obligātais, bet gan vēlamais
sasniedzamais rezultāts, jo bērnu attīstība šajā vecumā ir ļoti atšķirīga. Arī no tā, cik ilgi
bērni apmeklējuši pirmsskolas izglītības iestādi, kur notiek mērķtiecīga sagatavošanās
lasīšanai un rakstīšanai, atkarīga viņu rakstītprasmes apguve.
Rakstītprasme ir māka rakstīt noteikta veidojuma burtus, tos savienot vārdos, lai tālāk
veidotu teikumus un tekstu.
Rakstīšana sešgadīgiem bērniem ir pavisam jauns un samērā grūts darbības veids. Šajā
vecumā vēl nav pietiekami attīstītas kustību koordinācijas un regulācijas spējas, kā arī
roku, īpaši pirkstu, sīkā muskulatūra. Sākumā rakstītmācīšanai dienā vēlams veltīt ne
vairāk kā 10 minūtes.
Rokas sīko muskulatūru attīstoši vingrinājumi (kamoliņu tīšana, ornamentu zīmējumi,
pārvilkšana, apvilkšana, izkrāsošana, ģeometrisko figūru zīmējumi, zīmējumu veidošana
pēc orientieriem, punktēšana, burtu formu atveidošana smiltīs, sniegā, ar aukliņām,
plastilīnu, mālu, lentītēm, diegiem un citiem materiāliem, to izplēšana no papīra,
uzlīmēšana, izšūšana, roku kustību rotaļas, kurās bērni ar pirkstiem atspoguļo dažādus
tēlus darbībā, roku kustības skaņu vingrinājumos u. c.) paredzēti, lai bērni ne tikai apgūtu
rakstīšanas mehānismu, sagatavotu roku tik grūtai intelektuālai un sociālai darbībai kā
rakstīšana, bet arī sagatavotos burtu rakstīšanai, attīstītu acumēru, ritma izjūtu, kā arī
audzinātu bērnā tādas rakstura īpašības kā pacietība, griba paveikt darbu līdz galam,
precizitāte, novērošanas un salīdzināšanas spējas.
Viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir raudzīties, lai bērni pareizi ieņemtu vajadzīgo
ķermeņa stāvokli un saglabātu to visu rakstīšanas laiku. Sēžot nedrīkst piespiesties pie
galda. Atstarpei starp galda virsmu un bērna krūtīm jābūt tik platai, lai tai cauri brīvi ietu
bērna dūrīte. Mugura jātur taisni, galva nedaudz paliekta uz priekšu. Bērnus jāmāca pareizi
satvert un turēt rakstāmo.
Pirmsābeces posmā bērni saklausa un diferencē skaņas vārda sākumā, vidū un beigās,
veido teikumus, papildina vārdu krājumu, attīsta rokas sīko muskulatūru un raksta burtu
elementus.
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Ābeces periodā rakstītprasmi bērni parasti apgūst vienlaikus ar lasītprasmi. Bērni mācās
rakstīt mazos un lielos burtus tādā secībā, kā mācoties lasīt. Sešgadīgiem bērniem jāapgūst
burtu (burtu savienojumu zilbēs un vārdos), ciparu, jautājuma un izsaukuma zīmes
rakstība.
Lai atvieglotu bērna mācīšanās procesu, ieteicams lielos rakstītos burtus (kur rakstītais
burts atšķiras no iespiestā burta) mācīt ābeces perioda noslēgumā, organizējot darbu tā,
lai šāda mācīšanās nebūtu atrauta no lasītmācīšanās un mācību process bērnam nekļūtu
apnicīgs. Svarīgi, lai bērns saskata katra darba praktisko nozīmību, emocionāli jūtas
drošāks, ka viņš redz un jūt, ka to, ko viņš dara, var arī izmantot.
Ābeces periodā praktizējama arī burtu, īsu vārdu rakstīšana pēc dzirdes, kā arī burtu,
zilbju, vārdu, īsu teikumu rakstīšana pēc parauga. Pēcābeces perioda mērķis – sistematizēt
iemācīto un to pilnveidot, lai turpmāk bērni mācītos valodas prasmes izmantotu kā
līdzekli daudzveidīgās saziņas situācijās.

Materiālā izmantoti šādi darbi:
Anspoka, Z. Latviešu valodas didaktika 1.–4. klase. Rīga: RaKa, 2008.
Anspoka, Z. Veseluma metode lasītmācībā un rakstītmācībā: latviešu valoda 1. klasē. Skolotāja grāmata.
Lielvārde: Lielvārds, 2003.
Blūma, A. Glītrakstīšana 2.–4. klasē: metodiskie ieteikumi skolotājiem. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995.
Mācību un audzināšanas darbs sagatavošanas klasē. / A. Karules red. Rīga: Zvaigzne, 1982.

Apskatīt vizuālos attēlus pareizai rakstāmā satveršanai, burtu paraugus, kā arī lasīt plašāku
informāciju par rakstītprasmes mācīšanu var www.visc.gov.lv.

Bērnu fiziskās attīstības un stājas
mērījumu rezultāti un ieteikumi
Bērna fizisko, kā arī balsta un kustību aparāta attīstību atspoguļo ķermeņa stāja.
Lai bērniem veidotos normāla stāja, nepieciešama motivācija, kā arī vecāku un
pedagogu interese par bērna veselību. Ja augošs bērns, piemēram, ilgstoši sēž augumam
nepiemērotās mēbelēs, kā arī pie televizora vai datora, tiek veicināta kustību un balsta
sistēmas traucējumu veidošanās. Savukārt kustību aparāta funkcionālie traucējumi
aizkavē bērna fizisko attīstību, izraisa sirds un asinsvadu, nervu, elpošanas un gremošanas
sistēmas funkcionālo spēju pasliktināšanos. Šādiem bērniem samazinās adaptācijas spēja
stresa situācijās, kā arī pret nelabvēlīgiem ekoloģiskiem faktoriem. Uzsākot skolas gaitas,
bērni īsteno tikai 50% paredzēto kustību apjoma. Visnelabvēlīgākā ķermeņa poza, kas rada
stājas traucējumus, ir sēdus stāvoklis.
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Sēžot šķībi vai ar sakumpušu muguru, stāvot, kā arī citu faktoru iespaidā, veidojas
asimetrijas, muguras liekuma un pēdas balsta slodzes pārmaiņas. Pēdas iekšmalai,
piemēram, ir triecienu mazinoša funkcija, tā piešķir pēdai elastību, pasargājot smadzenes
un iekšējos orgānus no satricinājumiem. Sākotnēji šīm pārmaiņām ir funkcionāls
raksturs – tās ir vieglāk koriģējamas un labojamas, bet ar laiku kļūst neatgriezeniskas,
veidojot deformāciju. Tādēļ ir ļoti svarīgi laikus noteikt stājas traucējumus un iespējamās
pēdu deformācijas.
Mugurkaula skriemeļi sešu un septiņu gadu vecumā vēl nav pilnībā pārkaulojušies, un
skriemeļu daļas vēl nav saaugušas. Abu kāju augšana var notikt atšķirīgi. Asimetrisks kājas
garums ir augšanas īpatnība, kuru gan vecākiem, gan ārstiem un citiem speciālistiem
būtu jākontrolē. Ja starpība starp kājām ir lielāka par vienu centimetru, jākonsultējas
pie ortopēda, kā arī būtu vēlama korekcija ar ortopēdiskām zolēm apavos. Kāju garuma
simetrija jākontrolē vismaz vienu reizi gadā.
Asimetrija tiek konstatēta, ja ir starpība starp anatomisko punktu (lāpstiņu, plecu,
atslēgkaulu) nevienādu augstumu no atbalsta laukuma. Izteikta asimetrija ir, ja
mugurkauls, kas ir centrālā skeleta ass, ir nobīdījies pa labi vai pa kreisi no vertikālās
ķermeņa vidusplaknes.
Apaļā stāja un apaļi ieliektā stāja veidojas, sēžot sakumpušam. Bērna muskuļu–skeleta
sistēma funkcionāli nespēj ilgstoši noturēt taisnu muguru, tādēļ pleci noslīd uz priekšu,
galva liecas uz priekšu un veidojas kūkums. Šādu situāciju varētu novērst 5–10 minūšu
aktīvās kustību pauzes.
Ķermeņa stājas kontrole stāvus pozīcijā ir nepieciešama kvalitatīvu kustību un
pārvietošanās prasmju attīstīšanai. Kustības uzsākšanai ar kādu ķermeņa daļu
nepieciešams, lai ķermeņa poza būtu stabila. Jārēķinās, ka stāja cilvēkam sāk veidoties jau
pirmajos dzīves mēnešos.
Atsevišķu muskuļu grupu augšana un attīstība noris nevienmērīgi. Vispirms attīstās lielie
(piemēram, muguras, plecu) muskuļi, pēc tam mazie muskuļi (piemēram, roku, kāju).
Pakāpeniski pieaug muskuļu masa. Jāievēro, ka jaunākiem bērniem ir grūti veikt sīkas,
precīzas kustības, piemēram, glīti zīmēt, rakstīt, taču, vecumam palielinoties un
inervācijai attīstoties, bērniem ar laiku precīzu kustību veikšana padodas arvien labāk.
Latvijā 2011. gadā pilotprojekta “Sešgadīgo izglītojamo mācību programmas ieviešanas
aprobācija” laikā tika veikts pētījums (tajā piedalījās 279 bērni no dažādiem Latvijas
novadiem, tajā skaitā 149 zēni un 130 meitenes, vecumā no 5 līdz 7 gadiem), kura galvenie
secinājumi ir šādi:
• Neraugoties uz to, ka augšana un attīstība sešu un septiņu gadu vecumā ir atšķirīga
un individuāla, pastiprināti jāpievērš uzmanība bērnu fiziskās attīstības un stājas
veidošanās parametriem.
• Vienaudžu bērnu augšana garumā ir dažāda. Vienā vecuma grupā ir bērni ar ļoti lielu
auguma garuma starpību, tādēļ ir jābūt attiecīgi piemērotām mēbelēm. Gan vecākiem,
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gan izglītības iestādes darbiniekiem stingri jākontrolē bērnu sēdēšanas poza.
• Apmēram vienai piektajai daļai bērnu ir simetriska stāja. Nedaudz mazāk kā pusei
ir vidēja stājas parametru asimetrija, kas gada laikā pieaug par 10% gan zēniem,
gan meitenēm. Tas ir būtiski, jo gada laikā pieaug vidējo asimetriju biežums (vidēja
asimetrija – parametru starpība starp labo un kreiso pusi no viena līdz diviem
centimetriem vairākos parametros).
• Apmēram pusei bērnu ir novērots normāls stājas tips, biežāk nekā trešdaļai bērnu
novērots apaļās vai apaļi ieliektās stājas tips.
• Visi pētījumā konstatētie stājas traucējumi ir funkcionāli, ko iespējams savlaicīgi labot,
lai neveidotos stājas deformācijas. Gan vecākiem mājās, gan pedagogiem izglītības
iestādē jāpievērš pastiprināta uzmanība tam, kā, kāpēc un cik ilgi bērni sēž. Būtiski
nodrošināt, lai bērni nesēž šķībi, sakumpuši. Jāpievērš uzmanība tam, kā bērni iet
(pēdas pareizs noslogojums). Nepieciešamas fiziskas aktivitātes, lai nostiprinātu
ķermeņa muskulatūru. Jāieaudzina pareiza sēdēšana un stāja.
• Nepieciešams palielināt bērnu kustību aktivitātes gan izglītības iestādēs, gan ārpus tām,
nodrošinot bērnu vecumam un aktivitātes mērķim atbilstošu un drošu vidi.
Plašāk par bērnu fiziskās attīstības un stājas mērījumu rezultātiem un ieteikumiem lasiet
www.visc.gov.lv!
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Videomateriāls
1. video “Āra nodarbība”
Rotaļnodarbību Grobiņas pamatskolā vada skolotāja Liene Rancāne.
Āra rotaļnodarbībā bērni atkārto no galvas apgūtu dzejoli, meklē dabā pieejamos
materiālus ģimenes koka veidošanai, uz asfalta raksta savu un savu ģimenes locekļu vārdus
un veic citas aktivitātes.

2. video Integrēta nodarbība
“Rakstīta L burta apguve”
Integrēto rotaļnodarbību Jaunmārupes sākumskolā vada skolotājas Kristīne Ābeltiņa un
Aiga Bērziņa.
Rotaļnodarbības laikā bērni saklausa L burtu runātā tekstā, atrod rakstītā tekstā, radoši
veido L burta formu uz papīra lapām, mācās izteikt viens otram laba vēlējumus un veic
citas aktivitātes.

3. video “Sporta nodarbība”
Rotaļnodarbību Jaunmārupes sākumskolā vada skolotāja Ruta Ļesņičija.
Rotaļnodarbības laikā bērni soļo, skaita un saskaita, skrien izklaidus, veic aktivitātes
kustību koordinācijas un līdzsvara attīstībai – soļo pa slīpu atbalsta laukumu un veļas
sānis, pilnveido prasmi rāpot cauri šķēršļiem, kā arī atkārto iepriekšējā rotaļnodarbībā
apgūto burtu formu.
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4. video “Sešus gadus veciem bērniem
mācībām piemērota vide”
Pieredzē dalās Jaunmārupes sākumskolas izglītības metodiķe Sandra Belcāne.
Video tiek stāstīts:
• par telpām, kādās mācās sešus gadus veci bērni;
• kas atrodas telpās;
• kur un kā bērni atpūšas;
• kādi mācību līdzekļi tiek izmantoti darbā ar bērniem;
• par sadarbību ar vecākiem.

Jaunmārupes sākumskolā rotaļnodarbībās piedalījās:
Adele, Agate, Anna, Artis, Artūrs, Enija, Estere, Ēriks Edgars, Jasmīne, Jūlija, Kristers, Liene,
Lote, Luīze, Mareks, Niks, Raimonds, Raivis, Roberts, Sintija, Vendija Una.

Grobiņas pamatskolā rotaļnodarbībā piedalījās:
Aleksis, Amanda, Annija, Baiba, Daniels, Dzintars, Elizabete, Evelīna, Evija, Kristians, Lauris,
Madars Džonatans, Mareks, Marta, Melānija, Miķelis un Silva.
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Ko var mācīties sešus gadus vecs bērns?
Kā notiek pedagoģiskais process?
Kur bērns iegūst jaunās zināšanas?
Kā vecāki var savu bērnu atbalstīt un palīdzēt viņam?
Kādas prasības sešgadnieku izglītībai ir noteiktas integrētās
mācību programmas paraugā?
Kad bērnam sākt skolas gaitas?
Kā vecāki var zināt, vai bērns ir gatavs skolas gaitām?

Materiāla elektroniskā versija, kā arī cita noderīga informācija
par bērnu pirmsskolas un skolas gaitām ir atrodama www.visc.gov.lv

