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Vai brilles 
uzlabo redzi?

Spēlējiet 
attīstošās 
spēles kopā!
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jautā

Sarmīte Bambāne,
Mg. psych., ģimenes
psihoterapeite, Marte Meo
metodes terapeite

Šajā vecumā bērniem ir nenoturīga uzmanība, bērns 
nespēj ilgstoši noturēt uzmanības fokusu un koncentrē-
ties uz noteiktu procesu vai darbību. Personības attīstības 
posmā ‒ agrīnā bērnība ‒ visi psihiskie procesi (uzmanība, 
uztvere, atmiņa, domāšana) vēl tikai attīstās. 

Ja bērns spēj noturēt uzmanību īsu laiku (5 līdz 10 mi-
nūtes), tas jau ir labi, jo ar katru reizi uzmanību noturēt 
izdosies aizvien ilgāk. Parasti bērni spēj ilgāk uzmanību 
noturēt pie tām lietām un darbībām, kas viņiem patiešām 
interesē un sagādā pozitīvas emocijas – prieku, aizrautību 
un gandarījumu. Jau kopš dzimšanas visi bērni ir zinātkā-
ri un apveltīti ar vēlmi iepazīt pasauli. 

Vecāks/aprūpētājs var palīdzēt bērnam attīstīt uzmanī-
bas spējas, īstenojot ikdienas kopīgo komunikāciju:
 Sākotnēji ir lietderīgi pavērot, uz ko ir vērsta bērna in-

terese konkrētajā brīdī. To lieliski var izdarīt, paskatoties, 
uz kuru priekšmetu ir vērstas bērna acis. 
 Pievienoties tām aktivitātēm, kas bērnu interesē. Pie-

mēram, redzam, ka bērns skatās uz grāmatu kaudzi un 
grasās paņemt grāmatu. Vecāks var teikt: „Re, kur stāv 
grāmata par pīlēnu Peksi.” Bērns paņem grāmatu rokās, 
bet vecāks apsēžas viņam blakus.
 Vecāks nosauc vārdos gan savas, gan bērna darbības, 

tātad visu to, kas dotajā brīdī notiek. Tieši caur nosauk-
šanu vecāks bērnam palīdz pieslēgties noteiktai darbībai 
un fokusēt savu uzmanību. Apsēžoties blakus, vecāks var 
teikt: „Palasīsim tagad grāmatiņu, re, kur pīlēns Peksis do-
das pastaigā, te nāk liels kaķis pretī...” 
 Bērnam nevajadzētu vienlaicīgi piedāvāt vairākas dar-

bības un spēles. Vispirms paveicam vienu lietu un tikai tad 
darām nākamo.
 Rotaļlietu daudzumam jābūt tādam, lai bērns neap-

juktu. Pretējā gadījumā situācija ir tāda, ka istaba ir pilna 
ar izbērtām mantām uz paklāja, bet bērns nespēlējas. Tie-
ši tāpēc ir svarīgi bērnam piedāvāt nelielu daudzumu ar 
mantām un pēc kāda laika tās nomainīt. Piemēram, bērns 
paspēlējas ar klučiem, pēc tam saliekam kopā atpakaļ tos 
kastē, paspēlējas ar bumbām, pēc tam atkal kopā saliekam 
bumbas tām paredzētajā vietā un sākam darboties ar ci-
tām rotaļlietām. 

Man ir jautājums par bērna uzmanības 
noturību. Meitai ir 1,7 gadi, un viņai ļoti 
ātri mainās vēlmes – vienu brīdi viņa grib 
lasīt grāmatu, vienu brīdi grib spēlēties, 
nākamajā grib skatīties bildes utt. Bet, 
tiklīdz apsēžamies skatīties, piemēram, 
bildes, nepaiet pat minūte, ka viņa jau 
grib kaut ko citu darīt, un tā visu laiku. 
Vai tas ir normāli? 

FOTO:  www.gimenei.lv

Speciālists atbild uz 
    vecāku jautājumiem
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bērns vēl nav pilnībā adaptējies bērnudārza vidē, varbūt 
ģimenē ir saspringtas savstarpējās attiecības vai arī kāda 
ģimenes locekļa dzīvē notiek būtiskas pārmaiņas, varbūt 
kāds no vecākiem ir pārmēru kontrolējošs un stingrs savā 
audzināšanā. Jebkurā gadījumā individuāla saruna ar spe-
ciālistu noteikti sniegtu lielāku skaidrību.

jautā

Kāpēc meita (2,5 gadi) atsakās no ēdiena bērnudārzā? Es saprotu, ka tur ir citādi pagata-
vots ēdiens, cita ēdienkarte utt. Un, lai arī viņa ir izteikta mazēdāja, es cerēju, ka kopā ar 
citiem bērniem tomēr ēdīs. Kopumā bērnudārzā viņa ir adaptējusies labi, piedalās visās 
aktivitātēs, nodarbībās, guļ pusdienlaiku, labprāt paliek uz visu dienu... bet neēd? 

Lai domātu, ka, iespējams, tie ir psiholoģiskie iemesli, 
kāpēc bērns neēd bērnudārzā, vispirms vajadzētu pārlie-
cināties, ka tie nav medicīniski izskaidrojami, tāpēc vizītē 
pie ģimenes ārsta vajadzētu pārrunāt šo situāciju. Ja ģime-
nes ārsts un citi izmeklējumi neko neuzrāda, var domāt, 
kādi varētu būt psiholoģiskie iemesli. 

Bērna ēšanas paradumi var mainīties periodiski, brī-
žiem var redzēt, ka bērns ēd daudz, brīžiem ļoti maz, jo tas 
var būt saistīts ar augšanas procesiem noteiktā brīdī. 

Būtu svarīgi noskaidrot, vai bērns bērnudārzā neēd vi-
sas ēdienreizes vai tikai dažas, neēd vispār neko vai tomēr 
varbūt apēd kaut ko nelielu, piemēram, apēd kartupeļus. 

Ko bērns saka šajā situācijā? Varbūt viņai nepatīk, kā 
izskatās vai smaržo ēdiens, jo nav pieradusi pie tāda? 
Varbūt viņu mulsina uzvedības normas pie galda, piemē-
ram, nedrīkst runāt vai ir kādi citi aizliegumi. Jo tie arī 
var radīt bērnā saspringumu un šaubas, vai viņš varēs 
visu izdarīt tā, kā sagaida audzinātāja/auklīte. Varbūt 
audzinātājai/auklītei ir nostāja, ka šķīvis ir jāizēd tukšs? 
Arī tad bērns, iespējams, var atteikties ēst, jo baidās, ka 
nevarēs to izdarīt. 

Reizēm var palīdzēt taktika, ka kādu laiku (piemēram, 
divas nedēļas) par šo jautājumu/problēmsituāciju vispār 
nerunā – mājās neapspriež, bērnam nejautā, bērnudārzā 
arī neko neprasa. Šīs bažas it kā tiek noliktas malā uz kādu 
brīdi. Pēc tam der pavērot, kā mainījusies situācija. 

Ja tomēr situācija nemainās vairākus mēnešus, jādodas 
pie speciālista, lai izprastu šīs situācijas cēloņus. Varbūt 
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Manai meitai (10 gadu) ir fobija no zirnekļiem. Īstenībā jāsaka – no kukaiņiem vispār, pat 
zālītē basu kāju baidās ielikt. Esmu viņai rādījusi un stāstījusi ar dažādām skaisti ilus-
trētām grāmatiņām, ka kukainīši nav ļauni, tomēr tas nav palīdzējis. Kā viņu atbrīvot no 
bailēm pret kukaiņiem?

Lai varētu sniegt atbildi uz šo jautājumu, būtu nepiecie-
šama klātienes tikšanās ar speciālistu – bērnu psihiatru, 
psihologu/ģimenes psihoterapeitu. Svarīgi saprast, kad, 
kurā dzīves posmā šīs konkrētās bailes ir parādījušās. Kas 
šajā laika periodā notika ģimenē, vai bija kādas pārmai-
ņas/izmaiņas ikdienas dzīvē? 

Vecākiem der padomāt arī par to, vai bērna pieredzē ir 
bijusi kāda konkrēta situācija, kurā piedzīvots izbīlis? Kā 
arī par to, cik bērns vispār ikdienā jūtas drošs, vai ir vēl 
kaut kas, par ko bērns baidās? Jo bērna emocionālo pasauli 
var ietekmēt daudz un dažādi notikumi – gan attiecības 
ar vecākiem/aprūpētājiem, gan skolas dzīve, gan veselības 
stāvoklis, gan pārējie ikdienišķie procesi. FO

TO
: h

tt
p:

//p
re

sc
ho

ol
er

.th
eb

um
p.

co
m



4 aprīlis 2013Vecākiem

piedalies

Laila Avotiņa

Sarunā ar vienu no Latvijas 
profesionālākajām bērnu un 
pieaugušo optometristēm, 
Latvijas Universitātes asoci-
ēto profesori Guntu Krūmiņu 
noskaidrojam, kā attīstās 
tuvredzības un tālredzības 
problēmas bērniem, uzzi-
nām, kas ir speciālie redzes 
vingrinājumi un vai tos var 
veikt Latvijā, kā arī piedāvā-
jam profilaktiskos vingrināju-
mus katram bērnam un pie-
augušajam, lai neiedzīvotos 
mīnusiņos. 

Kad brilles varētu kalpot kā pagaidu 
variants redzes uzlabošanai?
Brilles kā pagaidu un profilaktis-

kais variants varētu būt tad, ja bēr-
nam ir mazi plusiņi. Tātad, ja bērnam 
(pārsvarā no pirmsskolas līdz 3.–4. 
klases vecumam) ir problēmas saska-
tīt lietas tuvumā, optometrists var iz-
rakstīt brilles kā pagaidu variantu, lai 
samazinātu tās problēmas, ko viņš ir 
pamanījis. Mazie plusiņi ir līdz pat +2 
dioptrijām, kas nav nekas bīstams, jo 
acs spējas pielāgoties redzes slodzei 
uztrenējas. Tieši tāpēc arī pienāk brī-
dis, kad brilles var ņemt nost. 

Plusiņu lielums ir atkarīgs no tā, 
cik nogurušas ir acis, cik liela slodze 
tām ir. Brilles tālredzībai var būt ne-
pieciešamas tikai mācību stundās un 
mājās, veicot mājas darbus un esot 
pie datora, bet, piedaloties sporta ak-
tivitātēs un dzīvojoties pa māju, tās 
droši var ņemt nost, un bērns nejutīs 
diskomfortu. Tādējādi, ja tālredzības 
problēmas ir nelielas, brilles varētu 
palīdzēt. Taču ir mazliet jāpavēro bēr-
na reakcija. Ja vecāki ir pret brillēm, 
bērns noteikti to sajutīs un pretosies 
to likšanai. Tāpēc vecākiem vajadzētu 
saprast, ka brilles ir līdzeklis, ar kuru 
var palīdzēt bērna actiņām tikt galā ar 
to slodzi, ar kuru tās vienas vēl netiek 
galā. Kad pienāks brīdis, kurā bērns 
ar šo redzes slodzi tiks galā, brilles va-
rēs nelietot. 

Kāds ir pirmais signāls, ka varam
secināt: bērnam brilles vairs nav 
vajadzīgas?
Sākumā jāatgādina, ka brilles jālie-

to, lasot grāmatu, darbojoties pie dato-
ra. Ja bērns tās liek un labprāt pieņem, 

viņam tās ir nepieciešamas. Lietojot 
brilles, jāpavēro arī bērna reakcija, vai 
viņš tās pieņem. Var arī pajautāt, kā 
viņš redz grāmatu, datoru, vai redz 
arī ar brillēm. Ja bērns tās pieņem un 
jūtas labi, brilles palīdz bērnam at-
vieglot lielo redzes slodzi. Nākamajā 
redzes pārbaudē redzes speciālists iz-
vērtēs, vai brilles jāturpina lietot, vai 
tagad tās var arī nelikt. Savukārt, ja 
bērns, uzliekot brilles, pēc kāda brīža 
tās ņem nost un no tām izvairās, tās 
īsti nerisina redzes problēmas. Taču 
plusiņi mēdz būt kaprīzi. Pieaugot re-
dzes slodzei, pasliktinoties veselībai, 
tie var atkal radīt redzes traucējumus, 
un tad atkal būs nepieciešamas brilles. 
Plusiņi dzīves laikā var mainīties, tie 
var izzust pavisam, augot skolēnam, 
bet ir gadījumi, ka tie paliek visu dzīvi 
un ap gadiem 40 tie atkal radīs redzes 
traucējumus, kad brilles būs nepiecie-
šamas ātrāk nekā citiem cilvēkiem.

Kādos gadījumos izraksta brilles 
ar mīnus dioptrijām?
Ja bērns neredz tālumā, optomet-

rists izraksta brilles, kas palīdz bēr-
nam saredzēt skaidrāk visu to, kas 
notiek tālumā. Mazo mīnusiņu (līdz 
-1,00) lietošana būtu tāda pati kā ar 
tālredzības problēmām, taču jau ar 
niansēm. Vecākiem jāaizdomājas, ka 
bērns ar tuvredzības problēmām visu 
redz miglaini, tāpēc brilles visbiežāk 
tomēr būs nepieciešamas lielāko die-
nas daļu. Ja briļļu optiskais stiprums 
pārsniedz 2,00–3,00 dioptrijas, tad 
jau ir lielākas redzes problēmas un 
brilles raksta jau patstāvīgai nēsā-
šanai, jo tās jālieto, veicot jebkādas 
darbības.

Vai brilles 
uzlabo redzi?
Mazo plusiņu un mīnusiņu attīstība

Bērnu un pieaugušo optometriste, 
Latvijas Universitātes asoc. prof. 
Gunta Krūmiņa.
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Vai arī bērnam var pieaugt 
mīnus dioptrijas?
Jā. Tas ir saistīts ar acs augšanu. Ja 

bērnam jau pirmsskolā būs maza tuv-
redzība, tas tikai un vienīgi palielinā-
sies. Var, protams, darīt visu, lai uz-
labotu redzi, – iziet dažādas terapijas 
un veikt speciālos redzes vingrināju-
mus. To noteikti vajag darīt, jo ar šīm 
darbībām var un vajag bērnam palī-
dzēt. Normāli ir tā, ka no dzimšanas 
līdz skolas vecumam visiem bērniem 
ir mazs plusiņš. Actiņai augot, plusi-
ņam jāpazūd, un atlikušo dzīves lai-
ku labā redze noturas. Taču, ja actiņa 
kādā brīdī ir straujāk augusi, ko iz-
provocējuši dažādi faktori – ģenētis-
ki pārmantots no vecākiem, bērnam 
ir bijušas nopietnas slimības blaknes 
vai galvas trauma –, tā var pastiepties 
garāka, un mīnusi pieaug. Ja actiņas 
garums palielinās par nieka vienu 
mm, acs optiskais stiprums palielinās 
jau par 3,00 dioptrijām. Galvenais, ko 
mīnusu gadījumā vajag strikti ievērot, 
– lai būtu izrakstītas pareiza stipruma 
brilles. Tās nedrīkst būt par stipru, jo 
tas noved pie acs pārslodzes (kramp-
jiem). Kā arī ir jāievēro redzes slodzes 
sadalījums, lai neveidojas situācija, ka 
acis ir pārstrādājušās un šķiet, ka at-
kal vajag stiprākas brilles. 

Kad un cik bieži bērniem ir vēlams
veikt redzes pārbaudi?
Es ieteiktu pirmajās divas kla-

sēs vecākiem būt ļoti modriem un 
bērnu redzes pārbaudes veikt re-
gulāri. Jau 1. klases pirmā pusgada 
beigās vajadzētu aizvest bērnu pie 
redzes speciālista, kurš novērtēs, kā 
acis tiek galā ar redzes slodzi. Jo šā 
pusgada laikā bērna redzes slodzei 
ir palielinājusies un tā ir citādāka 

nekā pirmsskolas periodā. 
Dzīvojot ar redzes problēmām, 

bērns pat nenojauš, ko viņš īsti nevar 
saskatīt, nezina, kā ir citādi, un līdz ar 
to paļauties, ka bērns vecākiem ziņos, 
ka neredz, ne vienmēr atmaksājas. 
Visbiežāk bērns nepateiks vecākiem, 
ka viņš neredz. Bērns adaptējas pie 
tās bildes, ko redz, un jūtas labi. Tā-
pēc arī tie bērni, kuri piedzimst akli, 
nesaka, ka jūtas kaut ko zaudējuši, 
viņi nezina, kā ir citādi, un pierod 
izmantot citas maņas. Man ir bijis 
gadījums, ka pamanu, ka bērns sešos 
gados nespēj salasīt burtus kopā, lai 
arī pa vienam un lielā izmērā tos at-
pazīst pareizi. Ar brillēm tiek atvieg-
lota acs slodze, un bērnā parādās arī 
interese par lasīšanu. Bērnam ir jāpa-
līdz pasauli saskatīt skaidri, lai viņš 
saprastu, ko nozīmē to zaudēt. Pre-
tējā gadījumā viņa domāšanā paliek 
nospiedums – nu tad tā arī dzīvosim 
visu atlikušo mūžu. 

Vai redzes pasliktināšanās, 
mīnusiņu pieaugums ir saistīts 
arī ar psiholoģiskiem iemesliem?
Acs augšana nav atkarīga no cilvēka 

psiholoģiskā stāvokļa, taču kaut kādus 
procesus, kas regulē mūsu acu optiku, 
varētu ietekmēt psihoemocionālie 
stāvokļi. Bērni, kuri dzīvo spriedzē, 
savas nervu sistēmas stāvokļa dēļ var 
mainīt muskuļu stiprumu, kas regulē 
acs optiku. Tāpēc arī redzes speciālis-
ti lieto dažādus medikamentus, lai at-
slābinātu redzi un noteiktu patieso 
redzes stāvokli, jo saspringums rada 
mīnusus, kuru patiesībā nav. Ja patie-
šām ir šāda situācija, ka ikdienā acs 
ir saspringusi, redzes speciālistiem ar 
šo situāciju ir ļoti grūti strādāt, jo aci 
nevar tā vienkārši atslābināt. Tad ir jā-
skata situācija jau kompleksi ‒ jāpēta, 
vai spriedzi rada vēl kāda cita slimība 
vai psiholoģiski iemesli. 

Ir bijuši pētījumi, kas apliecina, ka 
tie bērni, kuri cieš no negatīva psiho-
emocionālā stāvokļa, ieciklē redzi uz 
režīmu, ka viņi tuvumā redz, dzīvo 
tikai šeit un tagad savā pasaulē, bet 
tālumā neko negrib redzēt. Tāpēc 
speciālistam ar vecākiem ir jāsadar-
bojas: brilles nevajadzētu likt, ja reā-
li bērnam nav to mīnusu, bet bērns 
saka, ka neredz, un brilles it kā vaja-
dzētu likt – tāpēc risinājums noteikti 

jāmeklē kopā ar citiem speciālistiem. 

Bieži tiek pieminēti redzes 
vingrinājumi, kas uzlabo redzi. 
Kas tie ir?
Redzes vingrinājumi bērniem tiek 

izstrādāti, lai risinātu konkrētu viņu 
redzes problēmu. Piemēram, ja acis 
nespēj savirzīties tuvumā vai nespēj 
ātri pārslēgties no tāluma uz tuvumu, 
ir specifiski vingrinājumi, kas acti-
ņām to iemāca darīt precīzi un pa-
reizi. Parasti šos vingrinājumus veic 
divas līdz trīs nedēļas, taču ne katru 

dienu. Ar šiem vingrinājumiem var 
arī novērst redzes problēmu, un bril-
les nav vajadzīgas. 

Kur Latvijā var sastapt redzes 
vingrinājumu speciālistus?
Latvijā viņu nav ļoti daudz un arī 

šo jomu patiesībā tikai tagad sākam 
attīstīt. Speciālos redzes vingrināju-
mus varēs ieteikt un parādīt tikai un 
vienīgi optometristi, kuri pārsvarā 
strādā optikās un ir novērtējuši bērna 
vai pieaugušā redzes funkcijas. Taču 
Latvijā optometristi lēnām sāk apgūt 
redzes vingrinājumu iespējas.
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Interneta adresē
http://www.lu.lv/fileadmin/user_

upload/lu_portal/projekti/redze/
zinas/Paligs_skolena_vecakiem.pdf 
var iepazīties ar informāciju vecā-
kiem un droši rakstīt e-pastu op-
tometrija@lu.lv, lai uzzinātu, kurš 
speciālists var palīdzēt konkrētajā 
redzes problēmsituācijā.
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Kādas vēl ir iespējas uzlabot redzi?
Esmu dzirdējusi par caurumu bril-

lēm un refleksterapijām. Visas šīs me-
todes uz kaut ko pamatojas. Reflekste-
rapija stimulē asinsriti. Caurumbriļļu 

lietošana ļoti labi palīdz relaksēt aci, jo 
caur mazu caurumiņu jebkurš cilvēks 
ar jebkādu redzes stāvokli varēs labi 
redzēt, tāpēc tās ļoti labi atslābina acu 
muskuli. Taču optiku, tātad dioptriju 

lielumus, šīs procedūras nesamazinās. 
Galvenais ir izvērtēt, kas tieši konkrē-
tajam redzes gadījumam derēs. Taču 
tas, ko šīs prakses var izdarīt, ir apmā-
cīt smadzenes, ka mēs redzam labi. 

 Skats pa kreisi, noturēt piecas sekundes. Atpūtiniet acis. 
 Skats pa labi, noturēt piecas sekundes. Atpūtiniet acis.
 Atkārtojiet piecas reizes.
 Pēc tam dažas sekundes viegli pamirkšķiniet acis.

 Skats augšup, noturēt piecas sekundes. Atpūtiniet acis. 
 Skats lejup, noturēt piecas sekundes. Atpūtiniet acis.
 Atkārtojiet piecas reizes.
 Pēc tam dažas sekundes viegli pamirkšķiniet acis.

 Skats pa kreisi slīpi uz augšu, noturēt piecas sekundes. Atpūtiniet acis. 
 Skats pa labi slīpi uz leju, noturēt piecas sekundes. Atpūtiniet acis.
 Atkārtojiet piecas reizes.
 Pēc tam dažas sekundes viegli pamirkšķiniet acis.

 Skats pa labi slīpi uz augšu, noturēt piecas sekundes. Atpūtiniet acis. 
 Skats pa kreisi slīpi uz leju, noturēt piecas sekundes. Atpūtiniet acis.
 Atkārtojiet piecas reizes.
 Pēc tam dažas sekundes viegli pamirkšķiniet acis.

 Rotējiet acis pret pulksteņa rādītāja virzienu jeb pa kreisi. 
   Atkārtojiet 10 reižu.
 Pēc tam dažas sekundes viegli pamirkšķiniet acis.

 Rotējiet acis pa pulksteņa rādītāja virzienu jeb pa labi. 
   Atkārtojiet 10 reižu.
 Pēc tam dažas sekundes viegli pamirkšķiniet acis.

 Savirziet acis kopā, lai jūs redzētu savu deguna galu. 
 Tad ar krustiskām acīm paskatieties uzacu augstumā, tad atkal 
   atpakaļ uz deguna galu.
 Atpūtiniet acis. Atkārtojiet piecas reizes. 
 Pēc tam dažas sekundes viegli pamirkšķiniet acis.

 Nofokusējiet skatienu uz ļoti tuvu esošu priekšmetu (pildspalvu, pirkstu), lai to 
skaidri var saskatīt, tad nofokusējiet uz tālu esošu priekšmetu (skatoties pa logu),
lai to skaidri redzat.
 Visu atkārto 10 reižu.
 Pēc tam dažas sekundes pamirkšķina acis.

 Samiedziet acis, cik vien stipri jūs varat. Noturiet tās piecas sekundes, cieši aizvērtas.
 Pēc tam atpūtiniet acis.
 Atveriet plati vaļā acis, cik vien jūs varat. Noturiet tās piecas sekundes plati vaļā.
 Pēc tam atpūtiniet acis.
 Visu atkārtojiet 10 reižu.
 Pēc tam dažas sekundes viegli pamirkšķiniet acis.

Optometristes G. Krūmiņas ieteiktie profilaktiskie redzes vingrinājumi, kas veicami, ja jūtam, ka acīm bijusi liela pie-
pūle. Vingrinājumi īstenojami gan pēc ilgstoša darba pie datora, gan bērniem pēc animācijas filmu skatīšanās vai grāmatu 
lasīšanas. Tie ir vajadzīgi, lai ikdienā ik pa laikam izkustinātu acu muskuļus. Pretējā gadījumā var uzrasties progresējo-
šais „mīnusiņš”.
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Vita Pļaviņa

Ir vairākkārt veikti pētījumi par 
mūsu bērnu sagatavotību skolai, un 
kopumā tie parāda, ka zināšanas un 
prasmes ir labas – pirmsskola sa-
gatavo bērnu skolas gaitām. Taču, 
iedziļinoties datos, pētnieki katru 
reizi ir uzsvēruši, ka daļai (šī mazā 
daļa aizvien pieaug) bērnu ir ļoti 
vāji attīstīta lasītprasme, kas, sākot 
skolas gaitas, nobloķē mācīšanās 
procesu. Manuprāt, būtu vērtīgi ap-
skatīties uz iemesliem, kāpēc ir vāja 
lasītprasme, un pavērtēt, kur ir ve-
cāku atbildība? 

Berģu Mūzikas un mākslas sko-
las metodiķe Marita Meinarte šogad 
aizstāvētajā maģistra darbā1 izpētī-
jusi sešgadnieku un septiņgadnieku 
lasītprasmi, sākot skolas gaitas 1. 
klasē. Tas parāda, ka 14% skolēnu 
lasītprasmes līmenis ir ļoti augsts, 
savukārt vēl 14% pirmsskolēnu – 
zems. Kā skolā attīstās tie bērni, ku-
riem ir ļoti augsts lasītprasmes līme-
nis? Un kas notiek ar tiem bērniem, 
kuriem tas ir nepietiekams? Uz šiem 
jautājumiem ir atbildes, kas gan nav 
sniegtas. Jau 2007. gadā Valsts izglī-
tības satura centra veiktajā pētījumā 
par 1. klases skolēnu sagatavotību 
pamatizglītības satura apguvei2, tika 
atklāts, ka 9% skolēnu tomēr nav 
apguvuši elementāru lasītprasmi un 
rakstītprasmi. Tas ir ļoti satraucošs 
rādītājs, jo šie skolēni patstāvīgi ne-

var veikt uzdevumus ne vien valodā, 
bet arī citos mācību priekšmetos. Ja 
2012./2013. mācību gadā valstī kopā 
mācības 1. klasē sāka 20 168 bērni, 
tad vismaz 2016 bērnu ilgojas pēc 
nopietna atbalsta3.

Raugoties juridiski uz prasībām 
saistībā ar lasītprasmi, kas jāapgūst 
pirmsskolā un kas jāprot, sākot 1. 
klasi, konstatējam, ka teorētiski ne-
kādu pārpratumu nav. Pirmsskolas 
izglītības programma noteic, ka bēr-
nam jāprot izlasīt vienkāršus vārdus 
un jāsaprot tie atbilstoši savām spē-
jām4. Tātad programma pieļauj plašu 
bērna sasniegumu amplitūdu atbil-
stoši katra bērna spējām un vēlmēm, 
nekonkretizējot sasniedzamo rezul-
tātu. Savukārt sākumskolas mācību 
priekšmetu programmās ir formu-
lētas prasmes, kas attīstāmas mācību 
procesā, nevis kā sākuma pozīcija. 
Līdz ar to nevienā programmā nav 
konkrēti definētas pamatprasmes, 
sākot pamatizglītības apguvi. Tādē-
jādi – bērnudārzā apgūtā lasītprasme 
daļai bērnu ir par vāju, lai sāktu mā-
cības skolā. 

Kur ir mana atbildība?
Agrita Miesniece, Valsts izglītības 

satura centra Pirmsskolas un sākum-
skolas mācību satura speciāliste, at-
gādina, ka pirmsskolā skolotājas no-
drošina bērnu vecumam atbilstošu 
prasmju un zināšanu apguvi, tomēr 
arī vecākiem ir ieteicams veicināt 
savu bērnu prasmju pilnveidi mājās 

nepiespiestā gaisotnē. Savukārt M. 
Meinarte pauž striktāku nostāju, ka 
līdz mācību sākšanai 1. klasē atbildī-
ba par gatavību skolai ir vecāku kom-
petencē: „Ja skolas nenoteiks nepie-
ciešamās lasītprasmes kompetences, 
sākot pamatizglītības ieguvi, vecāki 
neiesaistīsies lasītprasmes pilnvei-
došanā, un arī turpmāk bērni sāks 
mācības skolā ar atšķirīgu lasītpras-
mi.” Pētījumos aptaujātie un privātās 
sarunās uzrunātie skolotāji atzīst, ka 
lielākoties pirmsskolā skolēni inte-
lektuāli ir sagatavoti, bet drīzāk psi-
hiski un emocionāli nav gatavi pildīt 
skolēnu pienākumus, jo nav apguvu-
ši sociālās, emocionālās un pašapkal-
pošanās prasmes.

To apstiprina arī mūsu kā vecāku 
viedokļi. Anketēšanas rezultāti pa-
rāda, ka vairākums no mums ir par 
to, ka pirmsskolā bērnam ir jāapgūst 
akadēmiskās zināšanas, noteiktas 
prasmes un iemaņas. Mazāk ir uz 
bērna attīstību orientētu viedokļu, 
kas ir saistīti ar domāšanas un jaun-
rades attīstību. Te ietilpst arī lūgums 
izglītības sistēmai neatņemt bērnam 
bērnību, izvirzot lielākas prasības 
pirmsskolai. Tāpēc, ja vecāki ir iz-
lēmuši bērnu sūtīt skolā, tik un tā 
atbildība paliek viņu ziņā par bērna 
spēju attīstīšanu, jo lielās klasēs sko-
lotājs fiziski nespēj veltīt pietiekamu 
uzmanību katra bērna problēmām. 
Taču ir arī labie stāsti, ka izveidojas 
laba sadarbība starp skolu, vecākiem 
un atbalsta personālu. 

Klupšanas akmens – 
lasītprasme
Ko parāda pirmsskolēnu un sākumskolēnu lasītprasmes pētījumi?

1 https://lira.lanet.lv/F/M4JYD33N3NNUP6C32ID34L52G3M16KVR38R9G7M8FX5YU3PREX-02489?func=short-0-b&set_number=009180&request=WRD%20%3D%20%28%20
B%C4%92RNU%20LAS%C4%AATPRASME%2C%20UZS%C4%80KOT%20M%C4%80C%C4%AABAS%20SKOL%C4%80%20%29 
2 http://visc.gov.lv/visc/dokumenti/petijumi/1klasu_skolenu_gataviba.pdf
3 http://izm.izm.gov.lv/registri-statistika/statistika-vispareja/9576.html
4 http://www.likumi.lv/doc.php?id=250854
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Kādi ir iespējamie risinājumi?
Atbild A. Miesniece, Valsts 
izglītības satura centra Pirms-
skolas un sākumskolas mācību 
satura speciāliste. 

Viens no ieteikumiem, kas izskan 
izglītības vidē, ir tāds, ka valstij vaja-
dzētu izstrādāt konkrētus kritērijus (to-
starp lasīšanā) pirmsskolas izglītības 
noslēguma posmam. Tādējādi cerot, ka 
visi nākamie skolēni būtu sagatavoti 
vienādi un skolā nonāktu tikai tie, kuri 
tai ir gatavi. Kā jūs komentētu, vai 
šādu kritēriju izstrāde ir reāla un vai tā 
dotu gaidītos rezultātus?

2012. gada 31. jūlija Ministru ka-
bineta noteikumi Nr. 533 „Noteiku-
mi par valsts pirmsskolas vadlīni-
jām” paredz, ka pirmsskolā bērniem 
atbilstoši katra spējām ir jāmāca lasīt 
un rakstīt, izmantojot rotaļas, veido-
jot bērna mācīšanos interesantu un 
jēgpilnu. Šādā pedagoģiskajā proce-
sā bērna attīstība noritēs harmonis-
ki, bērns lasīt iemācīsies bez lielas 
piepūles. Noteikt vienotus sasnie-
dzamos rezultātus, beidzot pirms-
skolas izglītības pakāpi, nedrīkst, jo 
pirmsskolas vecuma bērnu attīstība 
norit nevienādi: ir bērni, kuri attīs-
tās ātrāk, citi – lēnāk. 

Kas ir lasīšanas speciālists? To nere-
ti iesaka piesaistīt darbam ar skolēnu, 
kuram ir vāja lasītprasme. Vai tādi Lat-
vijā ir?

Lasīšanas speciālists ir skolotājs, 
kurš labi pārzina lasītmācīšanas 
metodiku, zina dažādas lasītpras-
mes veidošanas metodes un spēj 
tās mērķtiecīgi izmantot mācību 
procesā. Latvijā par lasīšanas spe-
ciālistiem var uzskatīt sākumskolas 

skolotājus un tos pirmsskolas skolo-
tājus, kuri apguvuši lasītmācīšanas 
metodiku.

Vai varat pastāstīt, kas ir galvenās 
problēmas, kuru dēļ nevar apgūt lasīt-
prasmi šie aptuveni 9–14% pirmssko-
lēnu? 

Integrētās programmas sešgadī-
giem bērniem aprobācijas pārskata 
ziņojumā „Sešgadīgo bērnu integrē-
tās mācību programmas aprobācijas 
rezultātu analīze un ieteikumi piln-
veidei”5 norādīts, ka galvenie iemes-
li, kuru dēļ ir kavēta lasītprasmes 
apguve, ir:

•  logopēdiskas problēmas,
• vāji attīstīta bērnu fonemātiskā 

dzirde,
• neliels vārdu krājums,
• grūtības vārdformu saskaņošanā 

teikumā un teikumu veidošanā,
• grūtības teksta atstāstīšanā un 

teksta veidošanā par sižetisku attēlu 
sēriju.

24% sešgadīgo bērnu runā tika 
konstatētas logopēdiskas problēmas. 
Daudziem bērniem tika konstatētas 
fonemātiskās dzirdes problēmas: 
bērniem ir vāji attīstīta vai arī vis-
pār nav fonemātiskās dzirdes. Sais-
tībā ar to 39% bērnu neprata parei-
zi izrunāt un atdarināt dzīvās un 
nedzīvās dabas skaņas;  41% bērnu 
pēc dzirdes neprata nosaukt vār-
da pirmo un/vai pēdējo skaņu, kas 
ir būtiski lasītprasmes veidošanai. 
Bērni spēja izlasīt un saprast teks-

Ja vecāki ir izlēmuši 
bērnu sūtīt skolā, 
tik un tā atbildība 
paliek viņu ziņā par 
bērna spēju attīstī-
šanu, jo lielās klasēs 
skolotājs fiziski ne-
spēj veltīt pietieka-
mu uzmanību katra 
bērna problēmām.

FOTO: http://www.scholastic.com

Valsts izglītības satura centra 
Pirmsskolas un sākumskolas 
mācību satura speciāliste 
Agrita Miesniece.
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tu ar trim četriem teikumiem (64% 
latviešu bērnu un 14% mazākum-
tautības bērnu), bet garākus tekstus 
nespēja lasīt ar izpratni.

Pie šo problēmu risināšanas jāstrā-
dā skolotājiem un logopēdiem sadar-
bībā ar bērnu vecākiem.

Kā vecāki mājās var attīstīt bērna 
lasītprasmi? 

Lasīšanas un rakstīšanas prasmju 
apguvē vecāku atbalsts bērnam ir 
ļoti nozīmīgs. Jau apgūtās lasīšanas 
prasmes ir svarīgi nostiprināt ikdie-
nas situācijās, vingrinoties kopā ar 
bērnu, gan atkārtojot pirmsskolas 
izglītības iestādē vai skolā apgūtās 
zināšanas, gan veicot papildu akti-

vitātes. Var, piemēram, ejot pa ielu, 
lasīt dažādus uzrakstus, lasīt žur-
nālu un avīžu virsrakstus. Viens no 
galvenajiem uzdevumiem vecākiem 
ir radīt bērnam interesi par lasīša-
nu, tāpēc būtisks priekšnosacījums 
ir tas, lai mājās būtu dažādas bērna 
vecumposmam atbilstošas grāmatas. 
Vajadzētu izvēlēties grāmatas, kas 
ir par bērnu interesējošām tēmām, 
piemēram, ja bērns interesējas par 
dzīvniekiem, var lasīt šīs tematikas 
grāmatas. 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 vei-
dojas ģimenē. Ļoti būtisks bērnam 
ir vecāku paraugs. Ja bērns ikdienā 
redz, ka vecāki lasa, arī bērnam vei-
dojas interese par lasīšanu. Tāpēc 
lasīšanas prasmes attīstīšanas laikā 
nedrīkst radīt bērnā nepatiku pret 
šo prasmju apguvi, bet gan vajadzē-
tu to apgūt rotaļājoties, bērnam in-
teresantā un saistošā veidā.

Vēlams regulāri va-
karos vai brīvdienās 
lasīt kopā ar bērnu, 
pat ja viņš jau veik-
smīgi lasa pats, lasīt 
priekšā, pārrunāt iz-
lasīto, lai bērna pozi-
tīvā lasītāja pieredze 
veidojas ģimenē.

FOTO: http://heartofthematteronline.com

Valsts izglītības satura
centrs ir sagatavojis atbalsta 
materiālus vecākiem: 
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/sa-

turs/dokumenti/metmat/berns_6gad_
vecuma_infmat.pdf un materiālu par 
bērnu runas attīstību, kam ir liela no-
zīme lasītprasmes apguvē: http://visc.
gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/
metmat/valattveic_5_8.pdf .
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Šīs un citas spēles esam izmēģinā-
juši katrs savā ģimenē un atzinuši, ka 
vairums no tām lieliski noder brīžos, 
kad gribas atslābināties un tā īsti nav 
spēka aktīvi piedalīties bērnu rotaļās. 
Ieguvumi novēroti vairāki: nemanot 
spēlē iesaistās visi ģimenes locekļi, 
bijām pārsteigti, cik plašs ir bērna 

vārdu krājums (spēle „Atbildi ātri”), 
ir vērts pamēģināt spēli „Kritiens”, ka 
mamma ļaujas, lai tētis viņu noķer, 
tad lieliski var redzēt – uzticamies 
vai ne savam vīrietim. Caur spēli 
„Pastaiga tumsā” secinājām – vairāk 
pie dabas!!! Jo bērna vārdu krājums, 
lai izteiktu savas sajūtas vai atpazītu 

smaržas un skaņas, nereti viņam nav 
pa spēkam. Un spēle „Mērķis” – tā 
taču ir vesela terapija! Ne viena vien 
dusma aizlidoja līdzi slapjajam sūk-
lim. Tādējādi visa ģimene ir azartis-
ki pavadījusi laiku, un katrs vismaz 
mirkli bijis šeit un tagad. 

  

Redakcija iesaka
Spēlējiet attīstošās spēles kopā! Idejas, kā interesanti pavadīt 
laiku kopā ar bērnu, kurš sasniedzis vismaz triju gadu vecumu

Vieta: it visur.
Pieaugušais nosauc 6 līdz 15 vārdus. 

Vārdu izvēli nosaka bērna vecums un indi-
viduālās prasmes. Bērns atkārto nosauktos 
vārdus. Vārdu nosaukšanas kārtība ir brīva. 
Bērns ir spēles uzvarētājs, ja spēj atkārtot 
visus nosauktos vārdus. 

Lai skaista kopā būšana!

Atmiņas treniņa spēle „Atkārto!” Spēle domāšanas attīstībai „Atbildi ātri!”

Vieta: pagalmā pie mājas sienas.
Nepieciešams: dažāda izmēra sūkļi, spai-

nis ar ūdeni, krīts.
Pagalmā uz mājas sienas uzzīmē mērķi. 

Bērns samitrina sūkli spainī ar ūdeni. Tad sūkli 
met mērķī. Ja spēlē piedalās vairāki spēlētāji, 
par katru trāpījumu mērķī spēles dalībnieks 
iegūst punktu. Uzvar tas spēlētājs, kurš ieguvis 
visvairāk punktu. 

Ja spēlē piedalās tikai viens bērns, spēli tur-
pina līdz brīdim, kamēr mērķis tiek nomazgāts 
no sienas. 

Spēle koncentrēšanās spēju attīstīšanai „Mērķis”
Vieta: brīva daba.
Nepieciešams: acu apsējs.
Dodoties pastaigā, palūdziet bērnu aiztaisīt acis. 

Ja viņš nebaidās, varat arī tās aizsiet ar acu apsēju. Pa-
ņemiet bērnu aiz rokas. Pajautājiet, kādas skaņas viņš 
saklausa, kādas smaržas sajūt. Vediet viņu līdz kādam 
kokam. Ļaujiet viņam to aptaustīt. Ļaujiet viņam at-
minēt, kas tas ir. Ja bērns precīzi atmin aptaustīto ob-
jektu, neaizmirstiet viņu uzslavēt. Turpiniet pastaigu. 
Lai bērns turpina aprakstīt visas savas sajūtas, kā arī 
lai cenšas uzminēt skaņu un smaržu avotus. 

Spēle iztēles veicināšanai „Pastaiga tumsā”

Izvēlas jebkuru priekšme-
tu grupu: mēbeles, rotaļlietas, 
trauki u. c. Bērnam jāpasaka, 
kur šos priekšmetus izmanto. 
Ja bērns veiksmīgi ticis galā ar 
uzdevumu, var ļaut viņam uzdot 
jautājumu pieaugušajam. 

Spēle „Kam tas nepieciešams?”

Vieta: it visur.

Nepieciešams: bumbiņa.

Pieaugušais met bērnam bumbiņu un 

nosauc kādu priekšmeta īpašību, piemēram, 

tas ir mīksts. Bērns met bumbiņu atpakaļ un 

nosauc priekšmetu, kam piemīt šāda īpašība. 

Laiku pa laikam vēlams mainīties lomās, lai 

bērns uzdod uzdevumu pieaugušajam. 


