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Bērni var melot vairāku iemeslu dēļ. Taču šoreiz runāšu par 
trīs iemesliem. Pirmkārt, mēs varam sastapties ar bērna meliem, 
kad viņš nejūtas drošs, ka tas, ko viņš patiesībā domā vai dara, 
ir saskaņā ar to, ko vecāki vai citi pieaugušie sagaida no viņa. 
Un te ir runa par meliem kā par aizsardzības līdzekli. Otrkārt, 
tāpēc, ka bērns neapzināti ir pārņēmis pie-
augušo (vecāku) uzvedības modeli, kas ietver 
melošanu pašiem sev un citiem. Treškārt, 
bērnam attīstoties, īpaši vecumā no četriem 
līdz deviņiem gadiem, attīstās arī viņa iztē-
le – un tās augļi var līdzināties meliem.

bērns neatbilst pieaugušo 
(vecāku) prasībām
Meli ir sava veida piesardzība. Vajadzība 

paslēpt kādu savas dzīves daļu var rasties 
dažādi. Piemēram, ja vecāki raida bērnam signālus, ka viņam 
ir jāatbilst kaut kādām striktām prasībām, ir likumsakarīgi, 
ka bērns var nejusties drošs par to, ka būs mīlēts, ja konkrē-
tās prasības pārkāps. Citā variantā melošanu var izraisīt trau-
matisks notikums bērna dzīvē. Piemēram, kad ģimenē ienāk 
jaundzimušais, vecāki diezgan bieži vecāko bērnu it kā atstāj 
novārtā. Tagad viņam ir jāizdzīvo, jāpierāda, ka viņš ir, jāat-
jauno tā vara, kura viņam bija, – tā dēļ viņš melos. Taču meli 
par pastāvīgu uzvedības daļu kļūst lielākoties tad, kad bērns 
regulāri saņem no vecākiem signālus, ka kaut kas viņa uzve-
dībā viņus neapmierina. Bērns nolemj, ka drošāk būs samelot, 
tādējādi viņš cenšas pasargāt sevi no bailēm, ka vecāki viņu 

nepareizi sapratīs. Piemēram, bērns pēc skolas ir devies ciemos 
pie klasesbiedra, bet mammai samelo, ka ir citur. Kāpēc? Tā-
pēc, ka baidās no soda un nopēluma. Iespējams, ka vecāki īsti 
neatbalsta veidu, kādā bērns vēlas pavadīt brīvo laiku.

Regulāri meli visbiežāk ir saistīti ar to, ka no bērna pieprasa 
ideālu kārtību un uzvedību. Ja meli kļūst hroniski un šķiet, ka 
bērns vairs nespēj izpaust savas domas citādi kā tikai melojot, 
tas var būt saistīts ar aizliegumu runāt, paust savu viedokli, 
atļauties kļūdīties, būt vājam, nepareizam, atļauties uzvesties 
muļķīgi. Tāds bērns, visticamāk, ļoti bieži dzird visādas prasī-
bas un nosodījumu, kā arī daudz spriedumu un vērtējumu, kas 
definē, kādam ir jābūt, lai piederētu un atbilstu šai ģimenei. 
Bērns baidās pārkāpt noteikumus, kuri valda ģimenē, jo negrib 
tikt izstumts no tās.

Ja bērns ilgstoši ir bijis pakļauts vecāku moralizēšanai par 
to, kādam viņam ir jābūt, viņš ir piedzīvojis milzīgu spiedienu 
uz psihi. Šāds saspringums par nepieciešamo prasību izpildi 

pārsniedz bērna resursus – viņš vienkār-
ši netiek galā ar šo slodzi. Galvenais ir at-
cerēties, ka moralizēšanas dēļ bērns var 
kļūt ciniskāks un uzvesties piesardzīgi 
pret vecākiem. Tas notiek tāpēc, ka bērns 
saprot – viņam ir jāizdzīvo. Viņš mācās 
manipulēt, viņa izpausmes kļūst neīstas, 
jo visu laiku jābūt „nomodā”, jākontrolē 
sevi, lai neizpaustu īstās emocijas, jo tad 
cilvēks ir ievainojams. Var būt arī tā, ka 
vecāki nemaz nepieprasa no bērna citā-

dāku rīcību un bērns izpaužas tāds, kāds viņš ir. Taču ar laiku, 
ja viņš nesaņem atbalstu savām izpausmēm, ja viņa jūtas vecā-
kiem nerūp un viņi uz tām nereaģē vai ja vecāki nepieņem viņa 
negatīvās jūtas, bērns sāk aizsargāt sevi, slēpjot savu īsto ES aiz 
meliem. Bērns izliekas par to, kas viņš nav, tēlo kādu citu, dara 
un saka to, ko pats nedarītu un neteiktu.

Melošana ir raksturīga bērniem, 
kuru vecāki paši melo
Turpinot iepriekš aizsākto tēmu par augstajām prasībām 

pret bērnu, jāatzīst, ka šādas pašas neadekvāti augstas prasības 
pret sevi mēdz izvirzīt arī pieaugušie, tāpēc visi ģimenes locek-
ļi tēlo, ka viņi ir ideāli (piemēram, slēpj savas patiesās jūtas). 
Ģimenēs, kurās nav pieņemts pieļaut kļūdas, valda nostāja „es 
esmu labāks par tevi (visiem)”, tāpēc mēdz vainot citus kaut 
kādu situāciju izveidē. Arī bērns, neapzināti pārtverot uzve-
dības modeli, savu īsto dzīvi piesedz ar meliem, jo galvenais 
ir nevis atbilst pašu prasībām, bet gan izskatīties, ka ģimene 
tām atbilst. Kad vecāki ilgi un uzstājīgi saka, skaidro bērnam, 
kādam ir jābūt, – ja pastāvīgi izceļ īpašības, kuras vēlas redzēt 
savā bērnā, bērns izveido savu iekšējo laba (atbilstoša) bērna 
tēlu. Šis tēls dažreiz var iespaidot bērnu pat graujošāk nekā ve-
cāku prasības. Vecākiem var būt cita vārdu un izteicienu iz-
pratne, vecākiem var mainīties oma, un viņi var būt gatavi pie-
dot bērnam to, par ko vārdos bija paredzēts sods vai nopēlums. 
Taču bērns, kurš jau ir pieņēmis lēmumu atbilst savam ideāla-

Regulāri meli visbie-
žāk ir saistīti ar to, ka 
no bērna pieprasa 
ideālu kārtību un uz-
vedību.
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jam paša tēlam, vairs nespēj sev piedot savu „nogrēkošanos”. 
Tādējādi, nezinot, ko vecāki pašlaik domā par viņa kļūmi, un 
gaidot sodu par savu rīcību, bērns var samelot, lai novērstu šo 
sodu. Šis ir gadījums, kad bērns var melot pat tādā ģimenē, 
kurā nav pieņemts melot.

Taču ir arī citādākas ģimenes – kurās drīkst kļūdīties, būt 
neideāls, noguris vai piedzīvot neveiksmi un runāt par to tik-
pat atklāti kā par priekiem un panākumiem (reāliem, nevis 
izdomātiem). Šādās ģimenēs bērnam vienkārši nav vajadzības 
aizsargāties ar meliem, jo ģimene kļūst par vidi, kurā var da-
līties savās neveiksmēs un netikt izstumts, gluži otrādi – rast 
palīdzību.

Protams, nav vecāku, kuri pilnīgi nekad nemelo saviem bēr-
niem. Vienkārši ir situācijas, par kurām nedrīkst nemelot, jo 
dzirdēt taisnību ir par agru, lai bērns to apjēgtu. Tādā gadīju-
mā nav vērts censties paskaidrot bērnam taisnību – ir jāizdomā 
kāda nekaitīga atbilde, vēlams, tā, lai bērnam pat pazustu inte-
rese par jautājumu. Interesējieties par pašu bērnu – novērsiet 
viņa uzmanību no situācijas.

iztēle var līdzināties meliem
Bērnam normāli attīstoties (bez īpašiem satricinājumiem 

un traumām), attīstās arī iztēle. Tad bērni mēdz izdomāt da-
žādus stāstus, kas var līdzināties meliem. Tas ir arī veids, kā 
bērns spēlējas ar vecākiem. Bērnam, kurš aug drošā atmosfērā, 
šis periods var sākties ap četriem gadiem un ilgt aptuveni līdz 
deviņiem gadiem. Bērns izdomā, bērns stāsta. Bērns cenšas 

apmānīt, izjokot. Dažreiz viņš var pat brīdināt, ka tagad izjo-
kos. Taču, ja viņš jūs izjoko nebrīdinot, neuztraucieties. Viss 
ir normāli. Bērns izmēģina savu iztēli, izmēģina iespējamā ro-
bežas, mācās kontrolēt un ietekmēt vecākus, tātad arī pasauli. 
Tas ir vajadzīgs normālai bērna attīstībai. Ir vērts dažreiz pa-
doties, bet dažreiz arī apspēlēt bērnu, lai viņam rastos dažāda 
pieredze, saistīta ar melošanu vai izdomājumu. Ja jums ir grūti 
noteikt, vai bērns melo, vērojiet viņu, jo taisnība tik un tā no-
skaidrosies, kad jūs sastapsieties ar situāciju, par kuru bērns 

pastāstīja, jo viņa dzīvi – sākot ar spēļmantiņām un beidzot 
ar kontaktiem – pagaidām nosakāt jūs. Taču bieži tas pat nav 
vajadzīgs, jo bērns pats grib, lai jūs saprastu, atšifrētu viņa iz-
domu. Dažreiz viņš pats palīdzēs jums to izdarīt, jo īpaši, ja 
jūs diezgan ilgi meklējat atbildi vai nevarat atklāt bērna joku. 
Šādos „melos” vienīgais bērna labums ir prieks un neapzināta 
mācīšanās – pasaules jeb realitātes pētīšana. Starp citu, ja jūsu 
bērns nebaidās izjokot jūs, tas nozīmē, ka viņam ir labi, viņš jū-
tas droši un nebaidās eksperimentēt, pētīt. Bet, ja bērns tikai to 
vien dara kā ākstās, ir vērts padomāt, kāpēc tā notiek. Tas var 
liecināt, ka ģimenē viņam vienkārši nav vietas citā lomā. Tādā 
gadījumā būtu drošāk izmantot speciālista palīdzību.

Melošanas sekas
Vajadzība melot vēlāk var izpausties diezgan nepatīkami. 

Bērns (nu jau paaudzies), kurš ir pieradis aizsargāties ar me-
liem, ir ļoti uzmanīgs pret to, kam ko drīkst teikt, kā ar kuru 
viņš drīkst izpausties. Te nav runas par to, ka bērns vai pusau-
dzis ļoti labi orientējas cilvēkos, bet gan par to, ka bērns gan-
drīz visu laiku ir saspringts. Viņš gandrīz nepārtraukti novērtē 
situāciju un savas tiesības kaut ko iesākt. Tādējādi viņš pārāk 
daudz enerģijas zaudē situācijas vērtēšanā un viņam nepietiek 
spēka un uzdrošināšanās, lai praktiski darbotos, lai iesaistītos 

šajā situācijā vai kādā darbībā. Bērns baidās riskēt, viņš vairs 
nav spontāns un atvērts. Pirmais, ko dara melīgais bērns, no-
nākot kādā situācijā, – skenē, vai nav briesmu, bet diemžēl ar 
to arī viss aprobežojas. Iesaistīšanās nenotiek. Principā tādam 
cilvēkam nepietiek spara dzīvošanai.

Ja jūsu bērns nebaidās izjokot jūs, 
tas nozīmē, ka viņam ir labi, viņš 
jūtas droši un nebaidās eksperi-
mentēt, pētīt. 

Pirmais, ko dara melīgais bērns, 
nonākot kādā situācijā, – skenē, 
vai nav briesmu, bet diemžēl ar to 
arī viss aprobežojas. Iesaistīšanās 
nenotiek. Principā tādam cilvē-
kam nepietiek spara dzīvošanai.
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laila avotiņa

Droši vien vecāki, īpaši sākumskolēnu, 
ne reizi vien no skolotājām ir dzirdējuši, 
ka jāizkopj bērna rokraksts. Burti gāžas, 
ir pavirši vai nesaprotami uzvilkti, ir pā-
rāk lieli vai pārāk mazi, neregulāri utt. 
Pat ja skolotājas neaizrādītu, arī paši jau 
pamanām, kā burti danco. Tāpēc – vai 
rokrakstu vajadzētu apzināti veidot?

rokraksts atklāj personību
Tiklīdz cilvēks apgūst rakstītpras-

mi, sāk veidoties viņa rokraksts. Un 
tas kļūst par vienu no instrumentiem, 
ar kura palīdzību cilvēks atklāj savu 
personību. Nevis prāta spējas vai, pie-
mēram, skolēna uzcītību, bet raksturu, 
kas ir personības pamatā. Tātad bērna 
rokraksts izveidosies personības vei-
došanās laikā. Arī psihologi un grafo-
logi apstiprina – rokraksts veidojas un 
mainās visu skolas laiku. Starptautiski 
atzīta grafoloģe Anita Millere atzīst, 
ka bērnu rakstību nav vērts analizēt, 
jo mācību stundās viņiem liek rakstīt 
glīti un pareizi – un tam nav saistības 
ar individualitāti. Individuālāks rok-
raksts sāk veidoties vēlāk, nobriestot 
un mainoties personībai. Pirmo rei-
zi rokraksta izmaiņas varot saska-
tīt, kad iestājas pubertāte – aptuveni 
divpadsmit gadu vecumā, kad tieši 
emocionalitāte vada roku. Reti kad 
rokraksts jau agrīni nostabilizējas un 
paliek nemainīgs. Tas nozīmētu: kādi 
esam sešpadsmit gados, tādi paši arī 
divdesmit piecu gadu vecumā.

Savukārt Skolu psihologu asociāci-
jas pārstāve Inese Platpīra uzskata, ka 
rokraksts, īpaši sākumskolas periodā, 
ir saistīts ar bērna emocionālo līdzsva-
rotību. „Bērns, sajūtot stresu, izlādē to 
rokrakstā. Ja rokraksts ir nelīdzsvarots, 
nesaprotams, vecākiem būtu vēlams 
ieskatīties, kas notiek bērna iekšējā 
pasaulē, par ko viņš jūtas nedrošs, ko 
pārdzīvo,” stāsta psiholoģe un norāda, 
ka bērniem, kuri raksta pāri sarkana-
jām līnijām un gāž burtus, parasti ir 
paškontroles grūtības, kas izpaužas arī 
attiecībās ar klasesbiedriem un skolotā-
jiem. Ja bērns attīstības gaitā ir pārcie-

tis dažādas traumas, piemēram, sīkus 
asinsizplūdumus smadzenēs, viņam ir 
grūti koncentrēt pirkstu muskulatūru. 
Šādos gadījumos var novērot, ka jau-
nākajās klasēs bērna rokraksts ir šķībs 
un greizs; tad ir vēlams izpētīt cēloņus. 

Psiholoģe apgalvo, ka visai bieži gadās 
tā: bērnam ir labi attīstīta domāšana 
un emocionālā pasaule, taču ir redzes 
problēmas, ko vecāki varbūt nemaz 
nav ievērojuši. Burtnīcās tās izpaužas 
kā rakstīšana pāri sarkanajām līnijām, 
burtu nošļukšana uz leju vai lēkāšana 
uz augšu. Tāpēc vienīgais, ko mēs, ve-
cāki, varētu darīt mūsu bērnu skolēnu 
rokrakstu jomā, –  vairāk interesēties 
par pašu bērnu.

svarīgāks kļūst saturs, 
nevis forma
Ja rakstītprasme ir rokraksta pamatā, 

tad loģiski būtu tieši rakstītprasmi ap-
gūt tik kvalitatīvi, cik vien ir iespējams. 
Ko tas nozīmē? Rakstītprasme ir pras-
me rakstīt un uzrakstītā teksta izpratne. 
Tātad jāprot runu atspoguļot grafiskās 
zīmēs un jāprot lasīt. Šie procesi norit 
vienlaikus un viens otru ietekmē. Rakstī-
bas apguve ir prāta darbību virkne, kuras 
pamatā ir komplicēti psihiskie procesi: 
fonemātiskā runas uztvere, skaņu analīze 
un sintēze, saskaņota redzes un kustību 
analizatoru darbība. Pirms rakstīšanas 
bērnam skaņas ir jāsadzird, jāatceras tām 
atbilstošie burti – un tie ir jāuzraksta pa-
reizā secībā. Tātad svarīgāka par rakstī-
bas estētisko noformējumu ir spēja apgūt 
rakstītprasmi, jo rakstība – tāpat kā lasī-
šana – ir treniņš smadzenēm. Rakstīšana 
ar roku attīsta tās smadzeņu daļas, kuras 
citādi nemaz nav iespējams iedarbināt, 
trenē uzmanību, kustību koordināciju un 
sīko motoriku.

Ir pierādīts, ka rakstītprasmes pamatu 
apgūšana veidojas sešu līdz septiņu gadu 
vecumā un, lai tas veiksmīgi izdotos, liela 
nozīme ir pareizai rakstāmrīka turēšanai, 
sēdēšanai pie galda, paraugam un pareizam 
metodiskam paņēmienam. To nevar ātri 

Neglītie rokraksti
vai rokrakstu vajadzētu apzināti veidot?

Svarīgāka par raks-
tības estētisko no-
formējumu ir spēja 
apgūt rakstītprasmi, 
jo rakstība – tāpat kā 
lasīšana – ir treniņš 
smadzenēm. 
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un viegli izdarīt – tās ir prasmes, kas tiek 
izkoptas vairāku gadu garumā. Tāpēc, 
pat neatkarīgi no tā, cik glīti vai neglīti 
rakstām mēs paši vai mūsu bērni, ir vērts 
trenēt savas smadzenes. Taču rakstītpras-
mes attīstīšana nenozīmē spiest bērnu 
sēdēt pie galda un rakstīt tik ilgi, kamēr 
rokraksts kļūst kaligrāfisks. Raksta no-
beigumā uzskaitīšu vairākus apkopotus 
ieteikumus rakstītprasmju attīstīšanai. Šie 
dažādie uzdevumi rociņām nav paredzē-
ti tikai tam, lai bērni apgūtu rakstīšanas 
mehānismu, sagatavotu roku tik grūtai 
intelektuālai un sociālai darbībai kā raks-
tīšana, bet arī sagatavotos burtu rakstīša-

nai, attīstītu acumēru, ritma izjūtu, kā arī 
audzinātu bērnā tādas rakstura īpašības 
kā pacietība, griba paveikt darbu līdz ga-
lam, precizitāte, novērošanas un salīdzi-
nāšanas spējas. Un te mēs nonākam pie 
galvenā – rakstītprasme attīsta personību 
un atspoguļojas rokrakstā. Mans, mam-
mas, individuāli pavadītais laiks ar bēr-
nu pilnveido gan manu, gan bērna per-
sonību un atspoguļojas gan manās, gan 
bērna ārējās izpausmēs. Tātad patiesais 
signāls, ko es uztveru no skolotājas ziņas, 
ka bērna rokraksts ir kļuvis neglītāks, ir 
nepieciešamība ar bērnu pavadīt mazliet 
nesavtīgas uzmanības piepildīta laika.

Patiesais signāls, ko 
es uztveru no skolo-
tājas ziņas, ka bērna 
rokraksts ir kļuvis 
neglītāks, ir nepie-
ciešamība ar bērnu 
pavadīt mazliet ne-
savtīgas uzmanības 
piepildīta laika.
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Izmantotie informācijas avoti

http://m.la.lv/ko-atklaj-rokraksts-2/
http: / /v i sc .gov. lv/v i spizglit iba/saturs/dokumenti/
metmat/20101011_rakstitprasmes.pdf
http://www.maminuklubs.lv/pirmsskola/20120925-12-veidi-
ka-attistit-rokas-rakstitprasmei/
http://www.rigabrain.com/blog/2011/05/16/42-veidi-sma-
dzenu-darbibas-uzlabosanai/
http://www.diena.lv/arhivs/vai-rokraksts-ir-svarigs-11934118
http://sirups.kasjauns.lv/lv/forum.html;jsessionid=4C17DC0
84A49B5E0273E838320F4EAD6?forum_a=thread&forum_
tid=8960&forum_gid=16

Lai pirkstiņi varētu noturēt pildspal-
vu un paveikt to, ko smadzenes liek, ir 
nepieciešams attīstīt sīko muskulatūru. 
To lieliski var veicināt:
 galda spēles, kurām ir sīkas detaļas 

(piemēram, mozaīka, lego);
 dabas un sadzīves priekšmeti (piemē-

ram, vecāki var mudināt bērnu pie jūras 
salasīt mazus akmentiņus un gliemežvāci-
ņus, spēlēties ar pogām, spēlēt klavieres);
 veidošana, plēšana, vēršana, locīša-

na utt.

Vingrinājumi rakstīšanas mehānisma 
veidošanai:
 kamoliņu tīšana, ornamentu zīmē-

jumi, to pārvilkšana, simbolu apvilkšana, 
izkrāsošana, ģeometrisko figūru zīmēju-
mi, zīmējumu veidošana pēc orientieriem, 
punktēšana, burtu formu atveidošana smil-
tīs, sniegā, ar aukliņām, plastilīnu, mālu, 
lentītēm, diegiem un citiem materiāliem, 
to izplēšana no papīra, uzlīmēšana, izšū-
šana, roku kustību rotaļas, kurās skolēni ar 
pirkstiem atspoguļo dažādus tēlus darbībā, 
roku kustības skaņu vingrinājumos utt.

Viens no svarīgākajiem uzdevumiem 
ir raudzīties, lai bērni pareizi ieņemtu 
vajadzīgo ķermeņa stāvokli un saglabātu 
to visu rakstīšanas laiku:
 sēdot 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 pa-

liekta uz priekšu.

Bērns jāmāca pareizi satvert un turēt 
rakstāmo, kā arī pareizi novietot papīra 
lapu:

 pirksti ir nedaudz saliekti un brīvi ap-
tver zīmuli (pildspalvu), to īpaši nesaspie-
žot. Rādītāja pirksts ir tikai viegli uzlikts uz 
zīmuļa (pildspalvas). Tā jāaptver apmēram 
divus centimetrus virs zīmuļa gala;
 papīra lapu vai burtnīcu novietot slīpi, 

jo tad gan ir ērtāk rakstīt, gan veidojas parei-
zāks raksts slīpuma ziņā;
 burtnīca vai lapa ir novietota pareizi tad, 

ja apakšdelms un burtnīcā rakstāmā rinda 
veido taisnu leņķi. Rakstot labās vai kreisās 
rokas delna virzās ieslīpi uz augšu, apakšdel-
mam kustoties pa apli;
 ja jāraksta burtnīcas atvēruma kreisa-

jā pusē, lapas apakšējam kreisajam stūrim 
jābūt pret krūšu vidu, ja labajā pusē – at-
vēruma vidus ir tieši pret krūšu vidu. No 
pareiza lapas vai burtnīcas novietojuma 
ir atkarīgs rokraksta glītums, tāpēc ir sva-
rīgi, lai bērns kontrolētu, kā atrodas viņa 
plauksta ar rakstāmrīku attiecībā pret gal-
da malu. Ja bērns nepareizi tur burtnīcu 
vai lapu, arī raksts ir nevienmērīgs – gan 
stāvāks, gan slīpāks;
 vislabāk būtu rakstīt ar vidēji mīkstu zī-

muli, bet, kad apgūta burtu elementu rakstī-
ba, var rakstīt arī ar lodīšu pildspalvu.

IETEIKUMI RAKSTĪTPRASMES ATTĪSTĪŠANAI
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laimdota virskūna,
skolotāja, Mg. paed.

Ja kāda no temperamenta izpaus-
mēm ir pārāk izteikta, arī pieaugušie 
var pazaudēt līdzsvaru un spēju elastīgi 
un iejūtīgi reaģēt uz pasaules norisēm. 
Lai nerastos nevajadzīgi pārpratumi un 
problēmas, būtu ļoti vēlams kopt tās sava 
temperamenta daļas, kas ir daudz mazāk 
attīstītas. Tā tiktu panākts līdzsvars starp 
visiem temperamenta tipiem. Pieaugušais 
to var izdarīt salīdzinoši labi, bet bērns ‒ 
ne. Īpaši 7–15 gadu vecumā bērns diezgan 
dziļi dzīvo savā valdošajā temperamenta 
tipā, kaut gan šajā vecumposmā dominē-
jošā ir sangviniskā noskaņa. Rūpīgos no-
vērojumos iepazīstot gan savu, gan bērna 
dominējošo temperamenta tipu, ir vairā-
kas praktiskas iespējas, kā vecāki un au-
dzinātāji var panākt nepieciešamo savu 
un bērna līdzsvaru.

Zināšanas par temperamentiem ir ti-
kai viens no ceļiem uz patiesāku šo dī-
vaino un no pieaugušajiem tik atšķirīgo 
būtņu – bērnu – izpratni. Valdorfizglītī-
bas pamatlicējs Rūdolfs Šteiners (1861–
1925) ir teicis, ka temperaments ir kā 
vārti starp bērna pagātni (iedzimtības 
ietekme) un bērna nākotni (ietekme jeb 
nosacījums, par ko bērnam šajā dzīvē ir 
jākļūst, jeb viņa sūtība). Ko gan nozīmē 
darbs ar bērnu temperamentiem? Gal-
venokārt tas nozīmē izpratni, ka bērni 
nevar brīvi izpaust visas savas spējas, 
parasti izpaužot tikai viena (dažreiz arī 
otra) temperamenta tipa noteikto po-
tenciālu.

Praksē bieži nākas saskarties ar situā-
cijām, kad vecāki un audzinātāji cenšas 
uzmundrināt melanholiķus, liek steig-
ties flegmatiķiem, pieprasa koncentrē-
šanos no sangviniķa un liek padoties 
kareivīgajam holeriķim. Ne vienmēr 
tas darbojas labi. Vecākiem un audzi-
nātājiem tā vietā, lai sāktu cīnīties pret 
kādu no šīm izpausmēm vai sāktu tās 
ierobežot, daudz svarīgāk ir tās pieņemt 
un palīdzēt bērnam stiprināt sava tem-
peramenta stiprās puses. Taču dažreiz 
dominējošo izpausmju apslāpēšana ir 

nepieciešama, jo bērnam ir jāiemācās 
darīt arī noteiktos apstākļos vajadzīgo. 
Pieaugušo nepacietība un neiedziļināša-
nās nereti ir pašu vecāku un audzinātāju 
rūpju, vajadzību un ilgu pēc „jau gatava 
un integrēta bērna šeit un tagad” spogu-
lis. Šajā gadījumā vecākiem un audzinā-
tājiem atslēgas vārdi tālākai darbībai ar 
bērnu temperamentiem ir vērīgums, pa-
cietība un pakāpenība, lai spētu attīstīt 
un atklāt jaunas kvalitātes bērnā.

Lai patiesi strādātu ar bērnu tempe-
ramentiem, pats labākais ir iepazīt bēr-
nus klātienē dažādās dzīves situācijās 
un ilgākā laika posmā. Tieši tāpēc tālāk 
minētajiem praktiskajiem piemēriem ir 
ieteikuma raksturs. Patiesība vienmēr ir 
kaut kur pa vidu. Es esmu pārliecināta: 
ja vecāki un audzinātāji ar mīlestību un 
patiesu interesi par bērna attīstību tos iz-
mantos savā praksē, rezultāti būs.

vispārēja rīcība 
un attieksme
bērns ar melanholiska 
tipa iezīmēm
Ļaujiet šim bērnam izbaudīt viņa 

iekšējās pasaules ciešanas. Viņam tas ir 
nepieciešams kā nozīmīga dvēseles barī-
ba. Pastāstiet melanholiķim par saviem 
pārdzīvojumiem un neveiksmēm. Tas 
jūs satuvinās ar bērnu. Viņam ļoti no-
zīmīga ir drošība, kārtība un sakārtots, 
nemainīgs dienas ritms. Laikus sagata-

temperameNtu līdzsvarošaNa. 
praktiskā rīcība

3. daļa

Pastāstiet melan-
holiķim par saviem 
pārdzīvojumiem un 
neveiksmēm. Tas jūs 
satuvinās ar bērnu.
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vojiet viņu jebkurām pārmaiņām, kas 
ir saistītas ar ierasto ikdienas notikumu 
(ritma) maiņu. Jūtiet līdzi viņa zaudēju-
ma izjūtām (gan iekšējām, gan ārējām). 
Caur viņa skumju izpratni mudiniet 
bērnu paskatīties apkārt un palīdzēt 
tiem, kuri ir mazāk spējīgi vai grūtākā 
stāvoklī. Pieaugušo attieksme, kas moti-
vē bērnu, – iejūtīga.  

bērns ar sangviniķa 
tipa iezīmēm
Pacietība ir atslēgas vārds, strādājot 

ar šo bērnu. Atcerieties, ka sangvini-
ķis dzīvo šeit un tagad jeb konkrētajā 
mirklī, tāpēc labākā pieeja ir ieintere-
sēt bērnu par to, kas notiek tieši tagad. 
Gari paskaidrojumi šo bērnu garlai-
ko, tāpēc vajag runāt īsi un konkrēti. 
Sangviniķa dzīves telpai ir jābūt vien-
kāršai, lai samazinātu iespēju pārnest 
uzmanību no viena objekta uz otru. 
Lūdziet šim bērnam palīdzību vien-
kāršu darbu veikšanā (atnest pastu, 
saklāt galdu). Uzsvars ir jāliek uz to, lai 

darbs tiktu paveikts kārtīgi. 
Svarīgi ir atcerēties, ka šis tempera-

menta tips ar saviem nebeidzamajiem 
eksperimentiem, enerģiju un aktivitāti 
ir galvenais visā bērnības vecumposmā. 
Piedāvājiet bērniem darbību daudzvei-
dību, bet ar mēru un jēgu. Pieaugušo 
attieksme, kas motivē bērnu, – draudzī-
ga, bet stingra.

bērns ar flegmatiķa 
tipa iezīmēm
Visbiežāk problēmas ar šo bērnu rodas 

tāpēc, ka viņš nevēlas darīt to, ko no viņa 
prasa. Viņš nereti sēž un ignorē jūs, ce-
rot, ka jūs iesiet projām. Viņš visu uztver 
burtiski, tāpēc ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar 
vārdu izvēli. Parasti viņš izdara tieši to, kas 
no viņa tiek prasīts, bet neko vairāk. Vis-
biežāk dažādas viņa darbību izpausmes ir 
ļoti spilgtas, taču ļoti lēnas, un bieži viņam 
pietrūkst laika, lai iesākto pabeigtu. Tā 
kā flegmatiķis ir sapņotājs, nereti ir lielas 
problēmas ar uzmanības koncentrēšanu, 
tāpēc viņam jādod daudz laika darbību 
izpildīšanai. Ja vien vecāki un audzinātāji 
ir gatavi to dot, drīz vien viņi atklās, ka ir 
kopā ar ļoti patīkamu un laimīgu bērnu. 
Dodiet bērniem veikt ļoti īpašus uzdevu-
mus, iepriekš paskaidrojot, kā tieši tie ir 
izpildāmi. Pieaugušo attieksme, kas moti-
vē bērnu, – kluss un noturīgs spēks.

uzzini

Flegmatiķis ir sap-
ņotājs, nereti ir lielas 
problēmas ar uz-
manības koncentrē-
šanu, tāpēc viņam 
jādod daudz laika 
darbību izpildīšanai. 

Lūdziet šim bērnam 
palīdzību vienkār-
šu darbu veikšanā 
(atnest pastu, saklāt 
galdu). Uzsvars ir 
jāliek uz to, lai darbs 
tiktu paveikts kārtīgi.
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bērns ar holeriķa 
tipa iezīmēm

Labākais veids, kā pārvarēt šī bērna 
vētrainās temperamenta izpausmes, ir no-
gaidīt, kamēr vētra pāriet, nevis mēģināt 
kaut ko atrisināt racionāli. Bērns šajā brīdī 
neredz savu rīcību un nespēj to kontrolēt. 
Parasti bērns ļoti vēlas būt labs un darīt 
pareizo, taču ir nepieciešams laiks, lai no-
mierinātos. Šis bērns jebkurā situācijā var 
atrast iemeslu, lai uzsāktu cīņu par vai pret 
kaut ko, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai vecāki un 
audzinātāji jau laikus būtu tam gatavi un 
gudri vadītu šo cīņu. Ir ļoti svarīgi hole-

riķim radīt iespēju kalpot citiem: viņš būs 
gatavs darīt pašus nepatīkamākos darbus, 
ja vien tas dos iespēju parādīt sevi pozitīvā 
gaismā. Bērns respektēs pieaugušos, kuri 
nebaidās nostāties pret viņa gribu, kon-
sekventi paskaidrojot iespējamās rīcības 
sekas un piedāvājot labākus risinājumus. 
Tikai tad bērns atļaus vecākiem uzņem-
ties vadību un mierīgi paļausies uz viņu 
spriedumiem. Piedāvājiet bērnam veikt 
pēc iespējas daudzveidīgākas darbības un 
dodiet uzdevumus, kuru izpildei nepiecie-
šams pārvarēt grūtības un sevi. Pieaugušo 
attieksme, kas motivē bērnu, – stingra no-
stāja ar iekšējo spēku un tiešumu.
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Ir ļoti svarīgi holeri-
ķim radīt iespēju kal-
pot citiem: viņš būs 
gatavs darīt pašus 
nepatīkamākos dar-
bus, ja vien tas dos 
iespēju parādīt sevi 
pozitīvā gaismā.

Nākamajā numurā lasiet, kā ar dažādu stāstu, 
māksliniecisko izpausmju veidiem, spēlēm un rotaļām 

līdzsvarot bērnu temperamentu tipus.
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