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Laikraksta „Izglītība un Kultūra” elektroniskais pielikums 
pirmsskolas un skolas vecuma bērnu vecākiem

Kā saviem bērniem izvēlēties 
pareizus sporta apavus?

Kādas ir ieteicamās brokastis 
bērnam, un kāpēc brokastis 
ir tik svarīgas?

Kedas un 
češkas naV 
sporta apaVi!

7 broKastis

Vai pastāV 
atšķirības puišu 
un meiteņu 
uztVeres 
procesos?
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„Jānīt, paskaties, cik Anniņa glīti sakārtojusi savas 
mantas! Kādēļ tu tā nedari?” Vai: „Anniņ, paskaties, kā 
Jānītis pilda matemātikas uzdevumus! Mācies no viņa!”

Nereti dzirdam, kā vecāki bērnus savstarpēji salīdzina 
visdažādākajās jomās. Psihologi uzskata – vairāku iemeslu 
dēļ tā labāk nedarīt. Šo iemeslu saknes visbiežāk rodamas 
ģenētiski nosacītās uztveres, izziņas un emocionālo proce-
su attīstības atšķirībās.

Droši vien ne viens vien lasītājs ir dzirdējis, ka 
puišiem labāk padodas racionālas, bet meite-

nēm – emocionālas informācijas uztvere. Stereotipiski, bet ne 
gluži bez iemesla: šķiet, dzīvē tam acīmredzami rodams 
apliecinājums – zēniem jau skolā labāk veicas matemā-
tikā, meitenēm – valodās un domrakstu rakstīšanā. Galu 
galā – jau evolūcijas gaitā sieviete ir uzņēmusies rūpes par 
māju un bērniem, vīrietis – apgādnieka lomu, un cilvēks 
ar laiku arī ģenētiski ir pielāgojies šīm lomām.

Šis patiesi ir viens no interesantākajiem un saistošā-
kajiem tematiem psiholoģijā un radniecīgās zinātnēs, tā-
dēļ mūsdienās salīdzinoši liels pētījumu skaits tiek veltīts 
dzimumatšķirībām starp zēniem un meitenēm. Ir atklāts 
ne mazums atšķirību, piemēram, lēmumu pieņemšanas 
procesā, valodas un informācijas apstrādē, emociju uz-
tverē, pat sāpju sliekšņa izteiktībā.

Protams, gan zēnu, gan meiteņu smadzeņu pamatstruktūras 
neatšķiras. Atšķirības jaušamas to funkcionalitātē. Piemē-
ram, zēniem paaugstināta testosterona (jeb vīrišķā hormona) 
izdalīšanās ietekmē palielinās šūnu daudzums smadzeņu 
centros, kas atbild par racionālo izziņu, seksualitāti un agre-
siju (tieksmi uzvarēt un būt uzvarošam). Meitenēm ir lielāks 
šūnu daudzums smadzeņu apvidos, kas atbild par emociju 
apstrādi, empātijas spēju, komunikāciju (Evans, 2013).

Citiem vārdiem – septiņus gadus veca meitene un septiņus 
gadus vecs zēns vidēji statistiski uzvedīsies atšķirīgi, piemēram, 
spēs veltīt atšķirīgu laiku, lai pilnvērtīgi koncentrētos, klausī-
tos skolotājā vai citā pieaugušajā, uzvestos klusu un mierīgi. 
Turklāt tieši atšķirības starp viena vecuma zēnu un meiteni 

intensīvā attīstības periodā ir izteiktākas nekā starp, piemē-
ram, septiņgadīgu zēnu un deviņus gadus vecu meiteni.

Ko tas nozīmē mācībās?
Ja kādreiz mums izdotos apmeklēt tikai zēnu un tikai 

meiteņu bērnudārzus, mēs pārsteigumā atskārstu, cik da-
žādas mācīšanās taktikas katrā dārziņā tiek izmantotas. 
Zēnu dārziņā, visticamāk, valdītu izteiktāka rosība un 
skaļums, bet meiteņu pirmsskolas mācību iestādē, iespē-
jams, būtu klusāk un mierīgāk. Šie pieņēmumi balstīti uz 
vairāku pētnieku atklājumiem, ka puisēniem ir vieglāk 
apgūt jaunu pieredzi, vienlaikus esot kustībā, runājot vai 
artikulējot nenoteiktus vārdus. Meitenēm, savukārt, bieži 
ir vieglāk mācīties mierīgā pozīcijā un klusumā (Costa et 
al., 2001).

Iespējams, vidēji statistiski labāku valodas apstrādes 
spēju dēļ meitenes kopumā gūst arī labākus akadēmiskos 
sasniegumus (Pomerantz, Alteirmatt & Saxon, 2002), taču 
kritiskā attieksme un emocijas, kas arī dzimumiem ir atšķi-
rīgas, dara savu. Un, lūk, kādā veidā! Pieņemsim, ka vienas 
klases zēns un meitene – abi ir saņēmuši vērtējumu 7. Izrā-
dās, abi bērni biežāk fundamentāli pretēji reaģēs uz šo atzīmi: 
meitene, īpaši – ja ekspektācijas bijušas augstākas, šo ziņu 

Vai pastāV atšķirības zēnu un 
meiteņu uztVeres procesos?

Linda Tīruma,
psiholoģe, treniņu centra 

„RigaBrain” speciāliste
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Ir atklāts ne mazums atšķirību, 
piemēram, lēmumu pieņem-
šanas procesā, valodas un 
informācijas apstrādē, emoci-
ju uztverē, pat sāpju sliekšņa 
izteiktībā.

uzzini
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var ļoti pārdzīvot un uztvert kā ne-
veiksmi, toties zēns – justies priecīgs 
un emocionāli apmierināts. Kādēļ? 
Izrādās, ka līdz pusaudžu vecumam 
zēniem piemīt vidēji augstāks paš-
vērtējums nekā meitenēm, savukārt 
meitenēm – izteiktāka akadēmisko 
sasniegumu motivācija (Pomerantz, 
Altermatt & Saxon, 2002). Izglītības 
psihologi arīdzan atklājuši, ka mei-
tenes savu akadēmisko sniegumu 
mēdz novērtēt kritiskāk par puišiem 
(Feinhold, 1997).

Kā mācīties 
matemātiku un 
rakstīt domrakstus?
Arī domāšanā jaušamas zināmas at-

šķirības: zēni izteiktāk uztver pasauli 
konkrēti, racionāli, meitenes – abs-
traktāk un tēlaināk. Tieši šī iemesla 
dēļ raksta ievadā minētais salīdzinā-
jums par matemātiku un domraks-
tiem ir tik populārs un zināms (Hig-
gins, 2001).

Zēni patiesi uztver un apstrādā 
skaitļus ar mazāku kognitīvu piepū-
li, toties meitenēm domāšanas atšķi-
rību dēļ dažkārt ar tiem rodas prob-
lēmas. Ja rodas grūtības, pamēģiniet 
ieteikt meitenei iztēloties, kur mate-
mātikas uzdevumā esošās kombinā-
cijas pastāv dabā. Labākai izpratnei 
lietojiet fantāziju, uzskates līdzekļus, 
klučus u. tml.

Toties domrakstu rakstīšanā atce-
rieties, ka zēnam var nepietikt tikai 
ar domraksta tēmu. Uzdodiet viņam 
konkrētus, precizējošus jautājumus par 
tēliem, kas jāapraksta domrakstā. Pie-
mēram, ja rakstāt par koku, lūdziet 
nevis „uzraksti, kā koks izskatījās”, 
drīzāk norādiet uz precīzām detaļām: 
cik resns bija koka stumbrs; kādus put-
nus kokā var pamanīt; ar ko tu varētu 
salīdzināt koka zaļumu?

Nobeigumā
Dzimumatšķirību starp zēniem un 

meitenēm patiesi ir ne mazums, un 
to dēļ radikālākie izglītības psihologi 
pat iesaka separatīvu izglītības mo-
deli, veidojot atsevišķas (zēnu un mei-
teņu) klases skolās, kur varētu izstrādāt 
katram dzimumam piemērotas mācī-
bu stratēģijas (Burman, 2008).

Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka 
pētījumi parāda vidējās tendences 
un katrs cilvēks ir absolūti unikāla, 

neatkārtojama būtne. Arī klasēs, zē-
niem mijiedarbojoties ar meitenēm 
(un otrādi) un vērojot vienam otru, 
notiek mācīšanās un jaunu uzvedī-

bas modeļu apguve. Tādēļ ievērosim 
dzimumatšķirību nozīmi, tomēr da-
rīsim to nepārspīlēti, integrējoši un 
bērniem saudzīgi.
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Puisēniem ir vieglāk 
apgūt jaunu piere-
dzi, vienlaikus esot 
kustībā, runājot vai 
artikulējot neno-
teiktus vārdus. Mei-
tenēm, savukārt, 
bieži ir vieglāk mā-
cīties mierīgā pozī-
cijā un klusumā.
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Daudziem vecākiem atmiņas par bērnības 
sporta apaviem saistās ar komplektu: češkas – 
vingrošanai, kedas – sporta veidiem ar lielāku 
slodzi, piemēram, skriešanai. Arī mūsdienās šie 
apavu veidi nereti tiek izmantoti dažādās sporta 
nodarbībās, bet vai pamatoti?

Stāsta tehniskais ortopēds Agris Briedis: „Mē-
rot spiediena izmaiņas pēdas atbalsta virsmā, 

parasti pēdā ir novērojama ļoti nevienmērīga slodze. 
Gandrīz visiem bērniem ir ārkārtīgi pārslogots papēdis, 
un vienīgais veids, kā to novērst, ir izvēlēties apavus, ku-
ros papēdis iegrimst un slodze izlīdzinās pa visu pēdu. 
Tātad, ja bērns skrien ar basām kājām vai ar plānām 
čībiņām, – noslogojums ir nevienmērīgs un palielina 
traumu risku. Savukārt aktīva lēkšana, skriešana vai de-
jošana būs drošāka, ja tiks valkāti sportam atbilstoši – 
atsperīgi un stabili – apavi.”

Tā kā bērni strauji aug un strauji mainās arī viņu 
pēdas izmērs, pēdas saites ir pielāgojušās dabiskajam 
augšanas procesam un ir salīdzinoši vaļīgas, nestabilas. 
Tādēļ bērnībā sporta apavu kvalitāte ir īpaši svarīga, jo 
jebkura sportiska darbība ar nepareiziem apaviem vēl 
vairāk palielina nestabilitāti un ceļu un pēdu traumu ris-
ku. Piemēram, skrienot krosu brīvā dabā, kur, salīdzinot 
ar iekštelpu sporta veidiem, ir daudz augstāks nepare-
dzamu sastiepumu, plīsumu un parāvienu risks, ir jābūt 
īpaši sagatavotiem un uzmanīgiem.

Kedas un češkas NAV sporta apavi!
Kā skaidro tehniskie ortopēdi, lielākā problēma bērna 

apavu izvēlē ir tā, ka vecāki sportam izvēlas apavus, kuri 
tikai vizuāli atgādina sporta apavus, bet funkcionalitātes 

ziņā sporta nodarbībām nav piemēroti. Viens no šādiem 
apavu veidiem ir kedas: tām ir šaura pazole, tādēļ tās nav 
piemērotas skriešanai vai lēkšanai, jo slodzi pēdā neizlī-
dzina. Sportojot šādos apavos, palielinās risks, ka pēda 
tiks traumēta.

Arī tik populārais apavu veids češkas būtu piemēro-
tas tikai sporta nodarbībām ar nelielu slodzi, piemēram, 
vingrošanai un dejošanai, turklāt ar nosacījumu, ka bēr-
na pēda ir pietiekami spēcīga un attīstīta. Pieņemot lē-
mumu par bērna sporta apavu veidu, ir jāievēro, ka bērnu 
pēdas skelets vēl nav pietiekami stabils un stingrs: pēdas 
velves sāk veidoties tikai divu gadu vecumā, sākotnēji tās 
ir vaļīgas un vājas, pēdas muskuļu un saišu vājums var 
būt novērojams pat līdz septiņu gadu vecumam. Tādēļ, 
lai samazinātu traumu risku, drošāk būtu izvēlēties sta-
bilus sporta apavus.

Kā pazīt labus sporta apavus?
Tā kā sporta apavi ir paredzēti situācijām ar palieli-

nātu slodzi, pirmkārt, tiem ir jābūt apjomīgākiem nekā 
parastajiem. Lai bērns bez traumu riska varētu droši 
skriet, lēkt un veikt citas fiziskas aktivitātes, apaviem ir 
nepieciešamas biezas, atsperīgas pazoles un stingra, cieta 
kape. Ne tikai sporta, bet arī parastajiem bērnu apaviem 

Kedas un  naV sporta apaVi!

Elīna Dumpe,
žurnāliste

Kā saviem bērniem izvēlēties pareizus sporta apavus?
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Gandrīz visiem bērniem ir ār-
kārtīgi pārslogots papēdis, un 
vienīgais veids, kā to novērst, ir 
izvēlēties apavus, kuros papē-
dis iegrimst un slodze izlīdzi-
nās pa visu pēdu. Tehniskais ortopēds Agris Briedis
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ir nepieciešams kāds elements, kas savāc un notur pēdu, tā-
dēļ speciālisti iesaka izvēlēties apavus ar stingru kapi. Vai-
rumam sporta nodarbībām paredzēto apavu ir šāda kape.

Kā bez specifiskām priekšzināšanām noteikt, kuri 
sporta apavi ir labāki? Pirms apavu iegādāšanās tos vaja-
dzētu kārtīgi izpētīt un iztaustīt ar roku – ir jāpārbauda 
apava pazoles biezums un atsperīgums, kapes stingrums. 
Turklāt, ja apaviem ir plāna oriģinālā iekšzolīte, to var pa-
celt uz augšu un izpētīt, kāda ir zole jeb pamatne. Sporta 
apavu pamatne nedrīkst būt ar restveida virsmu, tai ir jā-
būt viengabalainai. Izvēloties sporta apavus, jāpievērš uz-
manība tam, lai apavu odere ir no materiāla, kas neizraisa 
pārmērīgu pēdu svīšanu.

Arī sporta apavi ir jāmaina regulāri
Kā skaidro tehniskās ortopēdijas centra vadītājs ārsts 

Raivis Bukolovskis, galvenais nosacījums sporta apavu iz-
vēlē – tiem ir jāatbilst pareizam pēdas garumam un platu-
mam. Nepareiza izmēra apavi maziem bērniem var izrai-
sīt pēdas deformāciju, vecākiem bērniem – nagu un ādas 
problēmas. Skriešanas sporta apavi parasti ir pēdai drau-
dzīgi, ja vien tie ir pareiza izmēra. Lai cik ātri augtu bērna 
pēda, vecākiem vismaz reizi divos mēnešos ir jāpārbauda 
apavu izmēra atbilstība pēdas izmēram.

„Vidēji līdz četru gadu vecumam bērna pēda izaug par 
diviem izmēriem gadā, vēlāk – vidēji par vienu izmēru 

gadā, līdz pēdas augšana apstājas. Tomēr bērna pēda var 
neaugt ilgāku laika periodu un tad izaugt par vairākiem 
izmēriem salīdzinoši īsā laikā. Galvenais paātrinātas pē-
das augšanas posms meitenēm ir starp 8 un 13 gadiem, zē-
niem – nedaudz vēlāk, starp 11 un 16 gadiem, kas atbilst 
pubertātei. Lai pārliecinātos, ka apavi bērnam joprojām 
der garumā un platumā, kājas atbilstību apavu izmēram 
vajadzētu pārbaudīt ik pa diviem mēnešiem, un atbilsto-
ši augšanas dinamikai jāmaina arī apavi. Līdzīgi kā ar 
ikdienas apaviem, vajadzētu atturēties arī no citas perso-
nas lietotu sporta apavu valkāšanas, jo šādi apavi var būt 
nošķiebti un radīt jūsu bērna pēdām nepareizu atbalstu,” 
stāsta R. Bukolovskis.

Vai fiziskajai slodzei ārā un iekštelpās ir 
nepieciešami atšķirīgi apavi?

Kā zināms, sporta apavu ražotāji piedāvā visai plašu un 
specifisku sporta apavu klāstu, un, ja jūsu bērns ar kādu 
sporta veidu nodarbojas pastiprināti, būtu jāapsver speciā-

lu sporta apavu iegāde. Piemēram, skriešanas apavi būtiski 
atšķiras no zāles sporta apaviem, jo tie ir paredzēti ilgstošai 
taisnvirziena kustībai un veidoti tā, lai nodrošinātu vieglu 
pēdas pārvēlienu papēža–pirkstgalu virzienā ar mazāku 
sānu stabilitāti. Turpretim zāles sporta apavi konstruēti tā, 
lai nodrošinātu pēdas stabilitāti straujās skriešanas virzie-
na maiņās, pēkšņās sānu kustībās. Basketbola apavi atšķi-
ras no volejbola vai florbola apaviem, pat ja visi minētie ir 
zāles sporta veidi. „Tādēļ apavi atbilstošajām sporta akti-
vitātēm būtu jāpērk specializētā sporta ekipējuma veikalā, 
kur speciālists pastāstīs par apavu īpašībām un ieteiks at-
bilstošu variantu. Ja bērnam ir ļoti liela sporta slodze, būtu 
ieteicams lietot ortopēdiskās zolītes, kas paredzētas kon-
krētajam sporta veidam, vai, ja bijušas ortopēdiska rak-
stura traumas, zolītes, kas uzlabos pēdas funkciju pēdas 
mazspējas gadījumā,” norāda R. Bukolovskis.

Apavi atbilstošajām sporta ak-
tivitātēm būtu jāpērk speciali-
zētā sporta ekipējuma veikalā, 
kur speciālists pastāstīs par 
apavu īpašībām un ieteiks at-
bilstošu variantu.

Sporta apavu pazīmes:
apjomīgāki nekā brīvā laika pavadīšanas apavi;

biezas, atsperīgas pazoles;

stingra, cieta kape;

pamatne (zem iekšzolītes) ir viengabalaina, 
 nevis restveida;

apavu odere ir no materiāla, kas neizraisa 
  pārmērīgu pēdu svīšanu.

Dr. Raivis Bukolovskis.
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Sabiedrībā pastāv uzskats, ka brokastis ir ļoti svarīga 
ēdienreize, kuru nedrīkst izlaist. To apstiprina arī ārsti un 
uztura speciālisti, apgalvojot, ka brokastis ir neatņemama 
veselīga uztura un dzīvesveida sastāvdaļa. Taču bieži vien 
cilvēki no rīta nemaz nespēj ieēst un centieni ievērot brokastu 
režīmu beidzas ar sliktu dūšu un pilnīgu apetītes trūkumu. 
Tas ir saprotami – organisms nav pieradis uzņemt ēdienu 
pēc pamošanās un pretojas tam. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi 
pie brokastu rituāla radināties jau bērnībā un, pat ja pašam 
ne vienmēr ir laiks un vēlme brokastot, rūpēties, lai bērns 
uzņem veselīgas, pilnvērtīgas brokastis. Kādas ir ieteicamās 
brokastis bērnam, un kāpēc brokastis ir tik ļoti svarīgas?

Iedomāsimies, ka mūsu organisms ir mašīna, bet 
bērna organisms – ļoti aktīva, kustīga mašīna, kas dienā 
nobrauc ārkārtīgi lielas distances. Vai 
ir prātīgi, zinot, ka priekšā ir ilgs ceļš 
un nākamā degvielas uzpildes stacija 
ir tālu, uzsākt braukšanu ar praktiski 
tukšu degvielas tvertni? Līdzīgi procesi 
notiek organismā: neēdot brokastis, mēs 
uzsākam darba vai mācību dienu bez 
degvielas – enerģijas. Pēc miega brokastis 
aktivizē vielmaiņu, pamodina visu 
organismu un uzsāk vērtīgu vielu padevi 
tam. Bērns ir augošs, aktīvs organisms, 
kuram obligāti nepieciešams uzņemt 
enerģiju garīgai un fiziskai slodzei. 
Bērns, kas nav paēdis brokastis, dienas 
laikā kļūst miegains, pasīvs, apātisks, 
grūtāk uztver mācību vielu skolā vai 
negribīgi piedalās rotaļnodarbībās 
bērnudārzā. Bieži vien bērns nejūt un 
nevar pamatot savu stāvokli, jo izteiktas bada sajūtas var 
nebūt. Nākamā degvielas uzpildes stacija ir pusdienas, 
taču te var rasties zināmas problēmas – nav noslēpums, 
ka bērniem bieži vien negaršo iestādēs gatavots ēdiens un 
pusdienas tiek ignorētas. Tātad bērns bez enerģijas pavada 
ļoti ilgu laiku. Tāpēc vecāku pienākums ir pārliecināties, 
ka vismaz brokastis mājās tiek paēstas.

Katrai vecuma kategorijai 
nepieciešams noteikts 
enerģijas apjoms
Enerģijas un uzturvielu apjomu bērnu maltītē skolās 

un bērnudārzos regulē Ministru kabineta noteikumi 
Nr. 172 „Noteikumi par uztura normām izglītības 
iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības 
iestāžu pacientiem”. Izpētot šos noteikumus un citus 
uztura speciālistu ieteikumus, var konstatēt, ka augošu 
organismu enerģētiskās prasības palielinās, līdz sasniedz 
vidēji 2000 kcal dienā, kas tiek uzskatīts par nepieciešamo 
enerģijas daudzumu pieaugušam cilvēkam. Taču katram 
šādas normas ir jāpiemēro individuāli. Praksē ir jāatceras, 
ka bērns nedrīkst palikt izsalcis un nedrīkst būt pārēdies.

Pie brokastīm ir jāradina
Daudzi vecāki sūdzas, ka bērns no rīta atsakās 

ēst brokastis un bieži vien nemaz nespēj ieēst, jo ir 
samiegojies. Jāatceras, ka brokastis ir ēdienreize, kas 
atmodina organismu. Miegā vielmaiņa ir lēnāka, palēninās 
gremošanas procesi. Taču pamostoties bērns kustas un 
gatavojas intelektuālai slodzei skolā, un savs organisms ir 
jāpielāgo arī enerģētiskajām vajadzībām. Paēdot brokastis, 
mēs aktivizējam vielmaiņu, brokastis palīdz pret rīta 

miegainību. Fakts, ka bērns nevēlas 
brokastis, ir pieraduma jautājums. 
Pie brokastīm ir jāradina, tas jādara 
lēni, pakāpeniski. Nedrīkst gaidīt, ka 
bērns, kas līdz šim brokastis nav ēdis, 
vienā dienā izēdīs tukšu lielu putras 
šķīvi. Jāsāk ar nelielām porcijām – 
dažas karotītes putras, mazs gabaliņš 
omletes, viena maizīte. Ar laiku, 
kad bērns no rīta ir pieradis pie 
ēdiena, porcijas var sākt palielināt. 
Pēc kāda laika organisms pats būs 
noskaņojies uz brokastīm – jau īsu 
laiku pēc pamošanās sāks izdalīties 
gremošanas sulas, kas veicinās 
apetīti. Nav universāla laika, ko 
ieteicams nogaidīt pēc pamošanās, 
lai ēstu brokastis, – tas var būt gan 

15 minūšu, gan pusstunda. Svarīgi ir, lai brokastis tiek 
ēstas pēc rīta rosmes, nevis pirms tās.

Ar ko rēķināties bērnudārza brokastīs
Ja bērns apmeklē bērnudārzu, tad par veselīgām 

brokastīm rūpējas iestādes darbinieki. Vecākiem noteikti 
vajadzētu iepazīties ar bērnudārza ēdienkarti, jo, jāatzīst, 

Kādas ir ieteicamās brokastis bērnam, 
un kāpēc brokastis ir tik svarīgas?

Ksenija Andrijanova,
uztura speciāliste

Bērns, kas nav 
paēdis brokastis, 
dienas laikā kļūst 
miegains, pasīvs, 
apātisks, grūtāk uz-
tver mācību vielu 
skolā vai negribīgi 
piedalās rotaļnodar-
bībās bērnudārzā.
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tās ne vienmēr ir korektas. Protams, ir 
grūti izvērsties, ja ir mazs finansējums 
un produktu kvalitāte ir atkarīga no 
piegādātāja, taču brīžiem ēdienkartē 
ir novērojami izteikti trūkumi. 
Pirmkārt, brokastu vienveidība. Auzu 
putra, griķu putra, rīsu putra, miežu 
putra, kukurūzas putra, piecgraudu 
putra – katru rītu brokastīs ir 
putra. Nevar noliegt – putra ir ļoti 
ieteicams brokastu ēdiens, taču, 
pasniedzot to katru dienu, bērnā var 
radīt apnikumu pret šādu ēdienu, un 
brokastis paliek neapēstas. Otrkārt, 
sviestmaizes. Arī sviestmaizes var 
pagatavot veselīgi, taču pirmsskolas 
iestādes bieži grēko, sviestmaizēm 
izmantojot baltmaizi, kas ir 
bezvērtīgs produkts. Treškārt, ēdiena 
apjoms. Brokastīs tiek piedāvāts liels 
ēdiena apjoms, ko bērns fiziski nespēj 

apēst. Par šo jautājumu notiek aktīvas 
diskusijas, un, iespējams, drīzumā 
bērnudārza ēdienkartē parādīsies 
mazākas brokastu un lielākas launaga 
porcijas.

Kādām ir jābūt 
perfektām bērna
brokastīm?
Patiesībā visas receptes jau sen 

ir labi zināmas, tikai jāiemācās labi 

zināmus ēdienus gatavot veselīgi. 
Pamatuzturviela, kas jāuzņem ar 
brokastīm, protams, ir ogļhidrāti. 
Tie dod enerģiju, kas nepieciešama 
gan fiziskai, gan garīgai slodzei. 
Labi ogļhidrātu avoti ir rupjmaize, 
putraimi, augļi, dārzeņi. Jāatzīmē, ka 
baltais cukurs, šokolāde, konditorejas 
izstrādājumi arī pieder pie ogļhidrātu 
produktiem, taču enerģija, ko no tiem 
gūstam, ir bezvērtīga. Saldumi veicina 
strauju cukura paaugstināšanos asinīs, 
un enerģija, ko iegūstam no tiem, ir 
īslaicīga, sāta sajūta ātri pazūd. Šādus 
ogļhidrātus lietojot lielā daudzumā, 
tie pārvēršas par taukiem. Savukārt 
ar putraimiem uzņemti ogļhidrāti 
ilgstoši nodrošina sāta sajūtu un ir 
veselīgi.

Piedāvāju ēdienreižu paraugus 
visai nedēļai.

Putra
Putra ir klasisks brokastu ēdiens, 

labs ogļhidrātu avots. Ieteicama 
ir auzu, miežu, piecgraudu, 
griķu, prosas putra, taču rīsu 
un mannas putra pēc būtības 
ir deserts – tajās ir maz vērtīgu 
uzturvielu. Ja bērnam nav piena 
nepanesamības, putru var izvārīt 
pienā: piena cukurs laktoze dos 
tai patīkamu, saldu garšu, nebūs 
nepieciešamības pievienot cukuru. 
Putrai pēc izvēles pievienojam 
veselīgas piedevas: rozīnes, svaigus 
augļus, riekstus, medu.

Jāsāk ar nelielām 
porcijām – dažas 
karotītes putras, 
mazs gabaliņš om-
letes, viena maizīte.

Veselīgās sviestmaizes
Uz rupjmaizes uzsmērējam plānu kārtiņu sviesta 

(ieteicams ir tieši sviests, nevis margarīns vai augu tauku 
maisījums, kas var saturēt veselībai kaitīgus savienojumus – 
daļēji hidrogenētus augu taukus, kuriem ir pierādīta 
kancerogēna iedarbība), uz tās liekam vārītu vistas fileju, 
tomātus, gurķus, papriku, salātlapas vai citus dārzeņus pēc 
izvēles. Pasniedzam ar garšaugiem, kas noteikti ir jāapēd, jo 
zaļumi, kas bieži vien tiek izmantoti kā dekors, patiesībā ir 
vitamīnu un minerālvielu krātuvītes.

Biezpiena deserts
Bērnam ieteicams biezpiens ar 9 % tauku saturu, jo no 

šāda biezpiena organisms vislabāk uzņem kalciju, kas ir 
īpaši nepieciešams augoša organisma kauliem. Biezpienu 
nepapildinām ar krējumu, bet pievienojam biolakto 
vai salātu kefīru. Biezpienam var pievienot dzērveņu 
ievārījumu, valriekstus un medu.
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Omlete
Omleti ieteicams cept uz teflona pannas (teflona 

pārklājums ir veselībai drošs, ja panna netiek agresīvi berzta 
ar cietu sūkli un abrazīvām vielām), neizmantojot taukvielas. 
Ja omlete ir piedegusi, to nekādā gadījumā nedrīkst 
dot bērnam – piedegums satur 
organismam kaitīgas vielas, piemēram, 
aromātiskos ogļūdeņražus, turklāt tas 
pats par sevi apgrūtina gremošanu. 
Omletei liekam klāt nevis cīsiņus, 
desas, bekonu – tie ir produkti ar 
lielu tauku un sāls saturu, turklāt 
gaļas saturs desās un cīsiņos brīžiem 
nesasniedz pat 50 % – vai trekno sieru 
(sieri arī ir produkti ar augstu tauku 
saturu), bet papildinām to ar lieso 
sieru (ar tauku saturu 10–15 %) un 
svaigiem dārzeņiem. Īpaši labi garšo 
omlete ar spinātiem. Tā kā omlete ir 
olbaltumvielu ēdiens, papildus var 
dot rupjmaizi vai kādu augli.

Ja sieru lietojam tīrā veidā, 
piemēram, uz maizītes, bērnam ir 
ieteicami arī treknie sieri, taču, ja 
siers ir piedeva omletei vai picai, 
labāk ņemt sieru ar zemu tauku 
saturu.

Banānu un melleņu pankūkas
Jums ir nepieciešamas tikai trīs sastāvdaļas: mellenes, 

olas, banāns. Nomizo banānu un samīca to, pievieno olu un 
masu kārtīgi sajauc. Liek uz pannas cepties, katrā pankūkā 
iemet mellenes vai citas ogas.

Jogurts ar paštaisītu 
brokastu maisījumu
Maisījuma veidošanai būs nepieciešamas saulespuķu 

sēklas, ķirbju sēklas, auzu pārslas, mieži, rozīnes, 
sasmalcināti lazdu rieksti, žāvētas aprikozes, žāvēti āboli. 
Saulespuķu un ķirbju sēklas uz pannas apgrauzdē, rozīnes 
un aprikozes nomazgā un nosusina. Visas sastāvdaļas 
ieber traukā un aizvāko, lai tajā 
neiekļūtu putekļi, insekti vai nevēlami 
mikroorganismi. Iepriekšējā vakarā 
brokastīm paredzētās maisījuma 
sastāvdaļas nelielā bļodiņā aplej ar 
ūdeni, lai tās uzbriest, un no rīta ēd ar 
pienu, kefīru vai jogurtu bez piedevām, 
pievienojot svaigus augļus.

Rudens augļu salāti
Salātiem ir nepieciešami āboli, 

plūmes, nektarīni, melone, cukurs un 
skābs krējums. Augļus nomizo, atdala 
serdes, kauliņus un sēklas, sagriež 
šķēlītēs vai iegarenos gabaliņos, ieliek 
salātu traukā un apkaisa 
ar pūdercukuru. Mērci 
augļu salātiem var 
gatavot no bumbiera un 
bezkauliņu vīnogām. 
Augļus izberž caur 
sietu vai samaļ blenderī 
un samaisa ar cukuru. Sagatavoto 
biezeni samaisa ar krējumu un pārlej 
sagrieztajiem augļiem. Atkarībā no 
sezonas var lietot dažādus augļus.
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