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Kā bērnā ieaudzināt 
darba tiKumu?

Mūsdienīgā pilsētas dzīvē daudzi vecāki sev jautā, kā bērnos 
ieaudzināt darba tikumu. Atbildot būtu jāatdala dažādi jēdzie-
ni. Ja runa ir par noteikta veida darbiem, tad vienkārši bērns 
jāved uz laukiem. Ja runa ir par darba tikumu, tad to var ieau-
dzināt arī pašu mājās. Darba tikums ir attieksme pret darbu, 
darba uztvere, tās ir prasmes, iemaņas, kuras pēc tam var iz-
mantot jebkurā darbošanās veidā. Darba tikums nozīmē nebai-
dīties no darba, spēt koncentrēties uz darbu, prast mēģināt un 
darīt, nevairīties no kļūdām.

Mākslīgi bērnā ieaudzināt, piemēram, cieņu pret darbu nav 
iespējams, jo bērns atdarinās tikai to, ko redz ikdienā. Jūsu vār-
di un domāšanas īpatnības, žesti, mīmika un kustības, jūsu 
manieres, balss tonis un intonācija, ar kādu jūs izrunājat vai 
izceļat vārdus, – to visu bērns uztver un at-
darina. Protams, daži bērni vairāk atdarina 
vecvecākus. Pusaudža vecumā bērni mēdz 
kopēt cits citu vai cilvēku, kuru izvēlas par 
autoritāti. Taču uzvedību, tostarp darba ti-
kumu, bērnā veido pašu vecāku uzvedība. 
Vecāki ir pirmie, kurus bērni kopē, un ve-
cāki ir galvenie, no kuriem bērni mācās uz-
vesties, uztvert dzīvi un realizēt sevi tajā. Ja 
jums nepiemīt darba tikums, tad labāk at-
slābinieties, pieņemiet sevi tādu, kāds esat 
(ja tas notiks patiesi, tad jums pat parādī-
sies iespēja mainīties un audzināt darba tikumu sevī), un ļaujiet 
bērnam būt tādam, kāds viņš ir. Ja bērnu pieņem, nevis cenšas 
pārtaisīt, viņš jūtas drošs, lai eksperimentētu, un, kas zina, var-
būt pamēģinās būt arī darbīgs. Ja jūs to pieņemsiet, viņam dar-
bošanās var sākt patikt. Savukārt, ja jums piemīt darba tikums, 
tad nav jāsatraucas – bērns jūs atdarinās. Taču ir nianses, kas 
jāievēro, ja vēlaties ieaudzināt bērnā cieņu pret darbu.

pārskatiet paši savu attieksmi pret darbu
Vispirms pārliecinieties, ka jūsu attieksme pret darbu nav 

negatīva. Ja tomēr darbs jums ir drūmais pienākums, mainiet 
savu attieksmi. Darbs nav nekas traģisks. Darbs ir darīšana. Mēs 
nerunājam par vergošanu – runa ir par strādāšanu pašu mājās. 
Ja jums darbs ir mocības, tad bērns negribēs strādāt. Piespiežot 
bērnu, viņš protestēs, kā vien varēs. Ja bērnam uzdod darbu, ku-
ram viņš vēl ir par mazu, viņš to nepaveiks. Un tas ir normāli. 
Visefektīvākās mācības notiek ar prieku, vieglumu un interesi.

Ja ģimenē ir izveidojušās sakaitētas attiecības un tāpēc mā-
jās pašiem neko negribas darīt, būtu tomēr vēlams attiecības 
risināt un mājās uzturēt tādu vidi, lai ģimenē gribētos atgriez-
ties. Ja tas neizdodas pašu spēkiem, griezieties pie speciālista. 
Nav iespējams apgūt darba tikumu mājās, kur visi visus nevar 
ciest. Šādā vidē bērnam ir milzīgs saspringums un tendence 
kļūt depresīvam.

Ļaujiet bērnam kļūdīties
Jebkurš mācību process ir mēģinājumu un kļūdu virkne līdz 

sasniegumam. Bērnam nav jābaidās no kļūdām, no neideālas 
darba izpildes. Baidāties, ka tādējādi bērnā var attīstīties nevīžī-
ga attieksme pret darbu? Jūsu bailes nav pamatotas. Tieši tāpēc, 
ka bērnam nav bail darīt tā, kā viņš prot, bērnam nebūs baiļu 
pret darbu, bet gan viegla un drosmīga attieksme pret to. Tāds 
bērns vienkārši nebaidīsies izdarīt, jo viņš netiek sodīts par ne-
veikliem centieniem. Turklāt bērns, kurš nebaidās no darba un 
kļūdām, neapjuks sarežģītā situācijā, jo viņš prot mēģināt.

Ļaujiet darīt pašam
Jums ir jāciena bērns un jāatbalsta tas, ko viņš dara. Bērns 

cenšas, mēģina – ļaujiet viņam to darīt. Pašam. Pieslēgties 
var tikai tad, kad bērns izmisumā skatās uz jums (ja viņš 
vēl ir maziņš un neprot skaidri formulēt savas domas) vai 
kad skaidri saka, ka netiek galā. Pavisam mazam bērnam var 

palīdzēt uzreiz. Obligāti vērojiet, lai bērns 
redzētu, ko jūs darāt, vai pat dariet kopā ar 
viņu. Taču, ja bērnam ir 5–7 gadi vai vairāk, 
labāk vispirms pajautājiet, vai viņam nav va-
jadzīga jūsu palīdzība. Jo vecāks ir bērns, jo 
lielāka ir iespēja, ka viņš gribēs atrast risinā-
jumu pats vai arī gribēs saņemt no jums tikai 
kādu nelielu norādi par konkrēto darāmo. 
Katrā gadījumā nevajag darīt bērna vietā.

Atbalsts nenozīmē pēc katra darbiņa pa-
ziņot – „Tu esi brīnums”, bet gan – „Lūk, tu 
to paveici”. Šādi atbalstot bērna centienus, jūs 

viņam iemācīsiet novērtēt arī nelielus ieguvumus. Bet ar tādu 
prasmi bērns (un vēlāk jau pieaudzis cilvēks) būs spējīgs veikt 
lielus darbus, jo pratīs sekot sava darba progresam, lai cik ātrs 
vai lēns tas būtu. Neaizmirstiet arī pateikties, ja bērns tiešām 
ir palīdzējis.

Ļaujiet bērnam būt klāt, 
kad jūs pats strādājat
Izveidojiet labu kontaktu ar bērnu. Ja jums patīk būt ar bērnu 

un kontaktēties ar viņu, tad visdrīzāk viņam arī patīk pavadīt 
laiku ar jums. Varat sadarboties ar viņu, taču – prasot tieši sa-
darbību, nevis palīdzību. Bet, ja bērns nelūgts ir atnācis uz dar-
ba telpu, – nedzeniet viņu prom. Sadarbojoties gan nemāciet. 
Lai bērns vienkārši ir klāt un piedalās tik daudz, cik var. Lai 
skatās, patur, padod, atnes. Ar laiku jūs brīnīsieties, cik daudz 
darbu un cik veikli bērns prot darīt. Taču, ja bērns patiešām 
traucē, neļaujiet viņam piedalīties. Jums ir jābūt savām robe-

Ja jums darbs ir 
mocības, tad bērns 
negribēs strādāt. 
Piespiežot bērnu, 
viņš protestēs, kā 
vien varēs.
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žām, kuras bērnam ir jārespektē. Tiesa, 
tas gandrīz automātiski notiek ģimenēs, 
kur vecāki respektē gan savas, gan bērna 
robežas. Taču arī citiem ir jāmācās no-
teikt savas robežas un cienīt svešas.

uzslavējiet nevis bērnu, 
bet viņa darbību
Piemēram, pagatavojot maltīti kopā 

ar viņu, sakiet, ka viņam labi izdodas. 
Svarīgi ir nepārspīlēt un turēties veselā 
saprāta rāmjos. Uzslava ir vajadzīga, taču 
nevajag to pārvērst par slavinājumu. Labi 
darīts, malacis! Taču nevajag skandināt 
svinīgā balsī, ka jūsu bērns ir ģēnijs. Tā-
dam bērnam ļoti ātri pazudīs vēlme kaut 
ko darīt. Viņš taču jau ir ģēnijs – vairs 
nav, uz ko tiekties! Lieliet nevis pašu bēr-
nu, bet viņa darbību. Varat arī komentēt 
izteikto uzslavu, piemēram: „Labi darīts! 
Tagad te būs vairāk vietas un pārvietoties 
būs vieglāk.” Ja sakāt bērnam „malacis”, 
lai viņš zina, kāpēc ir malacis.

Līdzīgi kā apgūstot glītrakstīšanu, 
darba tikuma audzināšanā arī var līdzēt 
burtiņu un aplīšu zīmēšana. Pēc paveik-
tā lieciet bērnam pašam izvēlēties pašu 
skaistāko burtiņu – lai viņš mācās izvēr-
tēt savus darbus (savas darbības) pats. Tā 
bērns nebūs atkarīgs no svešu cilvēku 
viedokļiem, turklāt tieksies uz labāku re-
zultātu, jo zinās, ka pats prot arī labāk. 
Viņam ir, ar ko salīdzināt, un salīdzinā-

jums attiecas tikai uz viņu pašu, nevis 
uz citiem. Tādējādi bērnam būs sveša 
skaudība, jo tas, kurš nesalīdzina sevi ar 
citiem, nav skaudīgs. Palīdziet, uzsverot 
nevis to, ka neglītu burtu ir vairāk, bet 
to, ka viņš prot rakstīt arī glītus burtus. 
Un nepārmetiet, ka burti ir neglīti – ja to 
nebūtu, kā bērns varētu salīdzināt un iz-
vēlēties labākos?

ieviesiet regulārus 
pienākumus
Dzīvojot ģimenē, cilvēkiem ir savi pie-

nākumi. Ja jūs protat uzdot bērnam ne 
pārāk daudz un ne pārāk maz tādu dar-
bu, kurus viņš var paveikt, tas veicinās 
gan darba tikumu, gan patstāvīgumu. 
Ģimenē bērns jutīsies vajadzīgs, bet jums 
būs neliela palīdzība. Tātad – lai dara. 
Un, ja jums ir nopietna interese par savu 
bērnu, lai viņš stāsta, kā viņš to dara, vai 
ir izdomājis, kā atvieglot savu darbu utt. 
Lai regulāri pilda savus pienākumus un 
izvērtē rezultātus.

Ja kopā ar bērnu esat ļoti maz, jūs va-
rat pārvērst par sava veida darbiem rīta 
un vakara rituālus. Izveidojiet vakara un 

rīta darbu sarakstu. Uzmanīgi un pacie-
tīgi sarunājiet ar bērnu, ka viņam ir jāpil-
da šādi pienākumi. Pat zobu mazgāšanu 
var pārvērst par uzdevumu ar gaidāmu 
rezultātu. Kaut gan jūs nevarat pavadīt ar 
bērnu pietiekami daudz laika, tas neno-
zīmē, ka savas vainas izjūtas dēļ jums jā-
pilda bērna mājas uzdevumi vai jāvāc rīt-
dienai nepieciešamās viņa lietas. Tādējādi 
bērns iemācīsies tikai to, ka pašam nav 
obligāti kaut kas jādara un ka citu cilvēku 
vainas izjūtu var izmantot manipulācijai. 
Mudiniet bērnu, piemēram, savu šķīvi uz 
izlietni aiznest pašam un arī izlijušo tēju 
vienmēr pašam uzslaucīt no grīdas vai 
galda. Arī bērna intereses var izmantot 
darba tikuma audzināšanai. Kas viņu in-
teresē? Ko viņam patīk darīt? Vaļasprieks 
arī ir darbs.

Ja jūs bērnam dodat savu mīlestību – 
pieņemšanu, no viņa var prasīt kaut ko 
pretī. Bērnam var būt (un ir jābūt) savi 
pienākumi ģimenē. Ja jums nepiemīt tas, 
ko jūs gribat redzēt savā bērnā, – mai-
nieties! Neko labāku par savu personīgo 
piemēru jūs bērnam piedāvāt nevarēsiet. 
Ja gribat ieaudzināt bērnā darbaspējas, 
cieņu pret darbu, strādājiet ar viņu. Vien-
kārši radiet sev tādu iespēju! Baudiet ko-
pīgo dzīvi ar bērnu, nevis pārvērtiet to par 
projektu!

Lai bērns vienkārši ir 
klāt un piedalās tik 
daudz, cik var. Lai 
skatās, patur, padod, 
atnes. Ar laiku jūs brī-
nīsieties, cik daudz 
darbu un cik veikli 
bērns prot darīt.

Ja kopā ar bērnu esat 
ļoti maz, jūs varat pār-
vērst par sava veida 
darbiem rīta un vaka-
ra rituālus. 
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Rūpīgos novērojumos iepazīstot gan savu, gan bērna domi-
nējošo temperamenta tipu, ir vairākas praktiskas iespējas, kā 
vecāki un audzinātāji var panākt nepieciešamo savu un bērna 
līdzsvaru.

stāstu stāstīšana
Bērni mīl stāstus un pasakas, jo tie baro viņu dvēseles, au-

dzina un māca vērtības. Pasaku un stāstu stāstīšana palīdz 
bērnam pašam labāk ieraudzīt un izjust savu rīcību, tās sekas, 
jo klausoties bērns ar visu savu būtību iejūtas sev atbilsto-
šā tēlā, izjūtot visus varoņa pārdzīvojumus. Pasakās ir cīņas 
un uzvaras. Dzīvē ir krīzes un uzvaras. Izmantojot pasakas 
un stāstus (pielāgotus vai pašu sacerētus atbilstoši situācijai) 
savā ikdienā darbā ar bērnu, pieaugušie var ļoti labi atrisināt 
daudz dažādu jautājumu, kas saistīti ar bērna rīcību jeb uzve-
dību. Tiešai kritikai vai garām pamācībām ir daudz mazāks 
un īslaicīgāks efekts. Ja tiek strādāts ar bērnu grupu, kurā ir 
dažādu temperamentu pārstāvji, ir labi, ja vecāki vai audzinā-
tāji atrod materiālu, kas pabaro visas dvēseles.

Holeriskie bērni mīl stāstus, kuros ir spraiga darbība, 
briesmas, grūtības, cīņas un uzvaras. Vēlams, lai šajos stāstos 
tiktu parādīts arī tas, ka pārlieks straujums var kļūt smieklīgs 
vai bīstams. Par piemēru var minēt dzirnavnieka meitu, kas 
Rumpelrūķim par viņa pakalpojumiem apsolīja savu pirm-
dzimto, ja tikai kļūs par ķēniņieni. Arī gudrie tēva dēli ir labs 
piemērs.

Sangvinisks bērns, kas pats ir ļoti sabied-
risks un viegls kā tauriņš, priecāsies par jeb-
kuru stāstu, kas ir pilns ar aizraujošiem ap-
rakstiem, bilžu tēliem un dažādām variāci-
jām. Viņam adresētajos stāstos vajag atklāt 
arī to, cik svarīgi ir jebkuru darbu labi un 
kārtīgi paveikt līdz galam, kā arī ievērot no-
rādījumus, lai tādējādi iegūtu kāroto uzvaru. 
Pasakās parasti tie ir norādījumi, kurus kāds 
labvēlis dod varonim, sakot – tikai neatbil-
di, tikai neskaties atpakaļ, tikai klusē, tikai 
neatdod…, bet varonis tos it kā piemirst, 
tādējādi radot sarežģījumus gan sev, gan ap-
kārtējiem.

Melanholisks bērns ar visu savu būtī-
bu izjūt varoņus, kuriem ir nodarīts pāri, 
kuri cieš, kuri ir noskumuši. Ir daudz pa-
saku, kurās ir parādīts: neskatoties uz šo 
bēdīgo stāvokli, uzvara tomēr tiek sasniegta – ne ar spēku, 
bet ar labu un siltu sirdi, ar gatavību palīdzēt otram grūtā 
brīdī, kas ir ļoti būtiski šī temperamenta tipa stiprināšanai. 
Visi bārenīši un muļķīši, vajātie un nesaprastie pasaku tēli 
šim bērnam ir ļoti tuvi un vajadzīgi.

Flegmatisks bērns savā dabiskajā pusnomoda stāvoklī vis-
labāk ir modināms dažādām pasakām un stāstiem, jo viņš 
savā būtībā lēni un pamatīgi mācās no jebkura tēla. Būtiskā-
kais nosacījums ir tieši stāstīšanas veids. Viņam viena un tā 

pati pasaka ir jāstāsta daudz reižu, pēc 
iespējas mazāk mainot intonāciju, tādē-
jādi dodot iespēju stāstītajam „ieplūst” 
bērnā. Flegmatisku bērnu iepriecinās 
pasakas, kurās tiek atklāts klusuma un 
apdomīgas rīcības spēks. Piemēram, kā 
ezis ar zaķi gāja skrieties, bet lēnais ezis 
zaķi pieveica ne ar ātrumu, bet gudrību. 
Jebkuram bērnam ir svarīgi, lai pasakas 
stāstītu (reizēm arī lasītu) cilvēks, nevis 
tās tiktu piedāvātas audio vai video for-
mātā. Dzīva balss ļauj bērnam sevī ra-
dīt dzīvu un mainīgu tēlu, kas ir daudz 
vērtīgāks nekā balsu un tēlu „konservi”, 
kas ir nemainīgi.

muzicēšana
Visi bērni ir mākslinieki un labprāt 

izpauž sevi gan zīmējot, gan gleznojot, 
gan muzicējot. Zīmējumi un muzikālās tieksmes var daudz 
atklāt par dominējošo bērna temperamenta tipu. Vecāki un 
audzinātāji var sekmīgi izmantot un kopt šīs prasmes bērnam 
vēlamajā virzienā.

Mazais holeriķis priecāsies par iespēju izpaust sevi mūzi-

temperamentu līdzsvarošana. 
praKtisKā rīcība

4. daļa

Flegmatisku bērnu 
iepriecinās pasakas, 
kurās tiek atklāts klu-
suma un apdomīgas 
rīcības spēks. Piemē-
ram, kā ezis ar zaķi 
gāja skrieties, bet 
lēnais ezis zaķi pievei-
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kā ar sitamo instrumentu palīdzību, sa-
kārtojot un mērķtiecīgi virzot savu lielo 
enerģiju. Muzicējot orķestrī, viņš noteikti 
vēlēsies būt solists, lai arī kādu mūzikas 
instrumentu spēlētu.

Sangviniķim saistoši ir visi pūšamie 
instrumenti. Viņš vienmēr priecāsies par 
iespēju muzicēt ar kādu kopā, īpaši lielā 
ļaužu grupā – orķestrī.

Flegmatiķim labvēlīgākais instruments 
ir klavieres, kas vienlaikus ļauj atklāt viņa 
domu dziļumu un harmoniski atmodināt. 
Viņš labprāt dzied ansamblī un korī.

Melanholiķa dvēseli uzrunā visi stīgu 
instrumenti, kas dažādās tonalitātēs ļauj 
„izraudāt savu sāpi”. Un, lai gan melanho-
liķis ārējā izpausmē ir nedaudz nedrošs, 
viņš sevi labprāt izpauž, dziedot solo.

Neatkarīgi no temperamenta tipa bēr-
niem ir labi apgūt dažādu instrumentu 
spēli un dziedāt gan korī, gan solo. Tas 
ir ceļš uz līdzsvaru, jo temperamenta tips 
līdz pusaudža gadiem vēl veidojas. Tieši 
tāpēc savu individuālo mūzikas instru-
mentu bērnam pašam vajadzētu izvēlē-
ties, sasniedzot šo vecumu.

zīmēšana
Vērojot un analizējot bērnu vizuālās 

izpausmes, var gan noteikt tempera-
menta ievirzi, gan sniegt nepieciešamo 
atbalstu.

Holeriskie bērni labprāt attēlo vul-
kānus, dažādus šķēršļus, cīņas ainas ar 
spēcīgām un piesātinātām krāsām. For-
mas ir asas un stūrainas. Zīmējot kopā 
ar bērnu, ir svarīgi atklāt viņam formu 
daudzveidību, no asā pārejot uz noapa-
ļoto, iepazīstināt ar krāsu daudzveidību 
un niansēm.

Sangvinisks bērns izmanto spilgtas 

krāsas, atklāj kustību un detaļas. Formas 
ir ļoti daudzveidīgas un nevienmērīgas. 
Strādājot ar šo bērnu, ir labi norādīt uz 
formu līdzsvaru un atkārtojumu, zīmēt 
dažādas lemniskātas (līknes astotnieka 
veidā), iepazīstināt ar dažādu toņu spilg-
tuma pakāpēm.

Melanholisks bērns izmanto spēcīgus 
un harmoniskus krāsu salikumus, tajos 
ir daudz sīku detaļu. Formas ir nelielas 
un it kā izkaisītas. Atbalsts šim bērnam 
ir uzmanības virzīšana uz to, kā atseviš-
ķas detaļas un formas veido harmonisku 
kopveselumu.

Flegmatisks bērns parasti veido parei-
zus, glītus, bet neinteresantus un vien-
muļus darbus, kas nereti izskatās nepa-
beigti. Formas ir vienkāršas un vienmu-
ļas. Vecāki un audzinātāji var vērst bērna 
uzmanību uz akcentiem un detaļām, 
kustību, kas darbam piedos citu izskatu 
un vērtību. Flegmatiskam bērnam ir sva-
rīgi to visu arī paskaidrot un pamatot, 
negaidot, ka viņš pats uzminēs vai dos 
kādu impulsu aktivitātei.

Holeriskie bērni lab-
prāt attēlo vulkānus, 
dažādus šķēršļus, 
cīņas ainas ar spēcī-
gām un piesātinātām 
krāsām. 
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Sangviniķim saistoši 
ir visi pūšamie instru-
menti. Viņš vienmēr 
priecāsies par iespē-
ju muzicēt ar kādu 
kopā, īpaši lielā ļaužu 
grupā – orķestrī.
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Siltā pavasara dienā dārzā spēlējas bērni. Anna šūpojas šū-
polēs: rokas stingri tur auklas, bet kājas šūpojas pa gaisu kā 
dejā; mati kā zeltaini saulstari ceļas un krīt te augšā, te lejā. 
Dārzā ieskrien kucēns. Anna izlec no šūpolēm, pieskrien pie 
suņuka, paņem viņu klēpī un bužina viņa ausis. Tad viņa ie-
rauga tauriņu un, nolaidusi kucēnu zālē, metas tam pakaļ. Pa 
ceļam viņa vēl paspēj pieskriet pie Kārļa, kurš mierīgs un ap-
mierināts sēž zem koka, vērojot savu draugu spēles, lai pateik-
tu, cik kucēns ir mīļš un tauriņš – skaists.

Kārlis domā par grozu, kurā māmiņa ir ielikusi pusdienas 
visiem bērniem. Nezin kas tajā ir iekšā? Varbūt vakardienas 
makaroni ar mērci? Vai varbūt brokastu karstmaizes, ko ne-
paspējām apēst? Kucēns ļempato pie Kārļa. Viņš to ievelk sev 
klēpī un sāk lēni un mierīgi glāstīt. Kucēnam kļūst garlaicīgi, 
un viņš dodas projām pa dārzu.

Agnese nemaz nav priecīga par to, ka šodien ir sarīkots 
pikniks dārzā. Daudz labprātāk viņa būtu sēdējusi mājās 
un lasījusi grāmatu. Meitene pie sevis domā: „Nu nebūs 
taču te nekā interesanta! Kad rudenī te bija pikniks un 
vējš lapas pūta pa gaisu, te nekas īpašs nenotika. Celis, ko 
vakar, ejot uz skolu, sasitu, arī sāp. Nezin vai kāds vispār 
zina, ka man sāp celis? Kas tas par kucēnu? Viņš laikam 

ir aizbēdzis no mājām, un viņa saimnieki par to ļoti uz-
traucas…”

Jānis ir uzrāpies kokā. Viņš ir burukuģa kapteinis milzīgā 
okeānā. Jāņa vaigi staro aiz prieka, spēcīgās rokas un kājas 
stingri turas pie koka. Jānis izkliedz pavēles saviem kuģinie-
kiem. Viņš ir priecīgs un apmierināts, ja tie visu izpilda, un 
dusmojas, ja neklausa. Bagātības un jaunas zemes viņu gai-
da! Jānis ierauga kucēnu, kas tuvojas viņa „kuģim”. Kāpēc 
viņš klibo? Jānis pasauc pārējos bērnus, lai tie pieturētu ku-
cēnu un viņš varētu apskatīt tā ķepu. Jānis mierīgi izvelk no 
turienes ērkšķi, un kucēns var skriet tālāk.

Kad ierodas kucēna saimnieki, bērni saprot, ka ir jau vēls 
un laiks doties mājup. Anna skraida pa taku no vienas puses 
uz otru, reizēm aizķerdamās aiz kāda akmens vai saknes. Ag-
nese iet, uzrāvusi plecus un lēni vilkdama kājas. Šķiet, ka viņai 
salst. Kārlis iet lēni un apdomīgi. Viņam galvā ir tikai viena 
doma – par vakariņām. Jānis ir paspējis iekāpt visās vakar-
dienas lietus pielietajās peļķēs. Iekāpt smagi, ar šļakatām un 
troksni!

Četri temperamenti pavasara dārzā. Vai pazināt, kuram 
no tiem pieder Anna, Kārlis, Agnese un Jānis? Kurš no vi-
ņiem ir jūsu bērns? Kādi ir jūsu ikdienas stāsti?

uzzini

spēlēšanās
Spēles un rotaļas bērnam līdz skolas vecuma sasniegšanai 

ir galvenais darbības veids. Spēļu un rotaļu sižetus viņš ņem 
no dzīves, atdarinot visu, ko redz, dzird un ir piedzīvojis. Tā 
tas turpinās arī jaunākajās klasēs skolā, kur lielisks materiāls 
spēļu darbībai ir dzirdētās pasakas un stāsti. Vērojot bērnu 
brīvās rotaļas un spēles, pieaugušie bieži var redzēt savu 
temperamenta izpausmju atspoguļojumu, tādēļ ir salīdzinoši 
grūti konstatēt tieši paša bērna temperamentu.

Katram temperamenta tipam ir savas mīļākās spēles. Ho-
leriķis priecāsies par sacensībām, kurās var sevi parādīt un 
uzvarēt, sangviniķis ar lielu prieku iejuks barā, kur ir daudz 
cilvēku un ir jādarbojas komandā, flegmatiķis labprāt spē-
lē spēles, kas nav ātras, kurās nepieciešams iekšējs miers un 
koncentrēšanās, melanholiķim patiks spēles, kurās ir jābūt 
vērīgam, jāizdomā kaut kas jauns un ir iespēja pārējiem 
sniegt palīdzību un atbalstu.

Tāpat kā stāstot pasakas un stāstus, arī spēlējot spēles un 
ejot rotaļās, vecāki un audzinātāji var sekmīgi piemeklēt ne-
pieciešamās aktivitātes, lai apmierinātu visu bērnu tempera-
mentu tipu vajadzības. Turklāt spēlējoties bērni nevis sēdēs pie 
datora vai arī programmēs sevi ar nedzīvām animācijas filmām 
televīzijā, bet izkops savas personīgās spējas un apgūs saskars-
mes prasmes ar dzīviem cilvēkiem.

Melanholiķim patiks spēles, kurās 
ir jābūt vērīgam, jāizdomā kaut 
kas jauns un ir iespēja pārējiem 
sniegt palīdzību un atbalstu.
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Starptautiskajā ģimenes dienā, ko 
svinēja 15. maijā, tika atklāta pirmssko-
las vecuma bērnu attīstības platforma ‒ 
tiešsaistes resurss „Mazo ekspertu skola” 
(www.mazoekspertuskola.lv). Vietnē ir 
pieejami pedagogu izstrādāti materiāli, 
kas radīti, lai palīdzētu attīstīt izziņas, 
saskarsmes un citas nozīmīgākās bērnu 
prasmes. Patlaban platformā pieejami 
163 uzdevumi 105 aktivitātes stundām.

„Latvijas ģimeņu izpēte liecina, ka 
šāda interneta platforma ir tiešām ne-
pieciešama. Pētījuma, ko veicis resurss 
„Mazo ekspertu skola” sadarbībā ar 
„Mindshare” šāgada aprīlī, aptaujājot 404 
2–6 gadus vecu bērnu vecākus, rezultāti 
liecina – 45 % respondentu trūkst ideju 
un informācijas, kā kvalitatīvi pavadīt 
laiku ar bērniem. 41 % šo informāciju un 
iedvesmu kā primārā ārējā avotā mek-
lē tieši internetā,” saka „Mazo ekspertu 
skolas” idejas autore un „Danonki” pār-
stāve Gunta Jurča. Pētījumā ir secināts, ka 
vecākiem visvairāk pietrūkst praktisku 
materiālu, ideju aktīvai laika pavadīšanai 
ar bērniem mājās vai ārā, kā arī izdomas 
radošiem uzdevumiem vai izklaidējošai 
laika pavadīšanai kopā ar ģimeni.

platformā pieejamas 
sešas sadaļas ar 
izglītojošiem materiāliem
Interneta vietne www.mazoeksper-

tuskola.lv piedāvā sešas sadaļas ar izglī-
tojošiem materiāliem, ietverot valodas 
mācīšanos, loģisko domāšanu, sociālās 
un komunikācijas prasmes, veselīgu dzī-
vesveidu, kā arī izklaidi ar ģimeni. Visi 
materiāli ir praktiski uzdevumi, kurus 
iespējams izdrukāt un lietot mājās. Tie 
aptver plašu aktivitāšu klāstu no pun-
ktu savienošanas un krāsošanas līdz pat 
veselīgām receptēm un dabas vērošanas 
pamācībai pārgājiena laikā. Uzdevumu 
izstrādē un novērtēšanā ir piedalījušies 
dažādu jomu speciālisti: pedagogi, logo-
pēds, pediatrs, psihologs, uztura speciā-
lists u. c. Platformas tapšanā ir iesaistī-
jušies arī sabiedrībā zināmi vecāki: TV 
seja Anna Rozīte, filmēšanas producente 
Krista Preisa, aktrise un modele Dagmā-
ra Legante un daudzi citi.

būtiskākā motivācija 
vecākiem pavadīt vairāk 
laika kopā ar bērniem ir 
mazuļu garīgā attīstība
Pētījuma rezultāti liecina, ka 61 % 

2–6 gadus vecu bērnu lielāko daļu dar-
badienu pavada ar bērnudārza audzinā-
tājām. Turklāt lielākā daļa jeb 66 % ve-
cāku darbadienās pavada ar bērnu tikai 

1–2 stundas. Brīvdienās kopā būšanas 
laiks ir divas reizes ilgāks – nedēļas no-
galēs vecāki pavada ar bērniem aptuveni 
5 stundas laika.

„Vecāki visvairāk laika ar bērniem 
pavada, pastaigājoties (73 %), sarunājo-
ties (64 %) vai spēlējoties ar rotaļlietām 
(52 %). Pētījums parāda arī dažas atšķi-
rības kopīgā laika pavadīšanā atkarībā 
no bērna vecuma. Piemēram, vecāki ar 
2–3 gadus veciem bērniem vairāk pastai-
gājas, spēlējas ar rotaļlietām vai klausās 
mūziku. Vecāki kopā ar 3–4 gadus veciem 
bērniem vairāk laika velta grāmatām, sa-
vukārt 5–6 gados aktuālākas ir fiziskas 
aktivitātes vai intelektuālas spēles,” saka 
G. Jurča. „Uzmanības vērts fakts – 35 % 
aptaujāto vecāku uzskata, ka TV skatīša-
nās vai datorspēles uzskatāmas par kvali-
tatīvu kopīgu laika pavadīšanas veidu.”

„Pētījām arī to, cik lielu brīvību ve-
cāki sniedz saviem bērniem, jo patstāvī-
ga lēmumu pieņemšana ir svarīga bērna 
attīstībā. Rezultāti rāda, ka līdz pat 10 % 
vecāku neatbalsta bērna neatkarību, ne-
pieļaujot izvēlēties nedz ēdienu, nedz brī-
vā laika pavadīšanas veidu. Lielākā daļa 
tomēr ļauj vaļu bērna brīvībai, sniedzot 
iespēju izvēlēties, kādu apģērbu vilkt mā-
jās un ko ēst mājās vai ārpus tās. Mazāk 
autonomijas bērniem ir drēbju izvēlē ār-

radīta jauna platforma pirmssKolas 
vecuma bērnu attīstībai

Visi materiāli ir 
praktiski uzdevumi, 
kurus iespējams
izdrukāt un lietot 
mājās. Tie aptver 
plašu aktivitāšu klāstu 
no punktu savienoša-
nas un krāsošanas 
līdz pat veselīgām 
receptēm un dabas 
vērošanas pamācībai
pārgājiena laikā.

Rita Bogustova, 6 gadi.
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pus mājas, kā arī izvēloties ģimenes brīvā 
laika pavadīšanas veidu vai pirmsskolas 
iestādes vai aktivitātes,” stāsta G. Jurča.

Būtiskākā motivācija vecākiem pavadīt 
vairāk laika kopā ar bērniem ir mazuļu 
garīgā attīstība (65 %), bauda no kopā pa-
vadītā laika (60 %) un iespēja veidot labā-
kas attiecības ar bērnu nākotnē (52 %).

vecāku pieredze
ansis bogustovs, žurnālists:
Visi mūsu bērni ir aktīvi. Marta (9 gadi) 

ir apzinīgākais Bogustovu bērns, apvienoju-
mā ar zinātkāri sanāk erudīta pētniece, kura 
mīl kārtību un modi. Martai patīk stilot – 
gan attiecībā uz sevi, gan citiem. Rita 
(6 gadi) ir radoša, valodu guru, patlaban 
runā franču, angļu un krievu mēlē, viņai 
padodas neparasti zīmējumi, arī valo-
das konstrukcijas nav klasiskas. Dāvis 
(5 gadi) vēl jūt sevī zirnekļcilvēka spēku 
un spējas: lai arī filmu nav redzējis, ar gal-
venā varoņa atribūtiku ir pārņemts nu jau 
trešo gadu. Viņam tīk futbols, urbšana, 
zāģēšana, šaušana ar loku un smīdināša-
na. Sofija Anna (1,4 gadi) ir fantastiska 
samīļotāja un arī kārtības noteicēja, viņai 
patīk tīrīt zobus un galdus.

Mūsuprāt, svarīgākais bērnu audzinā-
šanā ir kopā būšana un dzīves baudīšana 
gan priekos, gan bēdās. Laiku ar bērniem 
pavadām gan darbadienu vakaros, gan 
brīvdienās. Mums ir arī īpašas indivi-
duālās dienas (reizi mēnesī vai nedaudz 
retāk), kad laiku pavadām tikai ar vienu 
bērnu individuāli – tas parasti ir darba-
dienās. Kopā staigājam, braucam ar ri-
teņiem, skrituļslidām, ceļam smilšu pilis 
un cepam kūkas, tamborējam un šujam, 
krāsojam nagus un sejas, peldam, ejam 
pirātot, ogot vai sēņot mežos, ar meite-
nēm šikojam smalkās promenādēs, pār-
pucējušies līdz matu galiņiem, un ar dēlu 
meklējam derīgos izrakteņus piektdienu 
vakaros.

Mūsmājās ir izveidojusies prakse, ka 
vecākais bērns skolo jaunākos. Marta ir 
ieviesusi īpašu darba burtnīcu Ritai, lai 
mācītu lasīt un rakstīt. Tur ir īstas piezī-
mes un atzīmes ar sarkano pildspalvu. 

Laba doma ir ierīkot grozu ar visādiem 
apaļas formas priekšmetiem, ar ko masēt 
rociņu un kājiņu pirkstiņus, – čiekuriem, 
akmeņiem, bumbām, lodēm, masāžas 
bumbiņām, vilnas bumbulīšiem, filca un 
vates piciņām utt. Rociņu jutība un veiklī-
ba ir tieši saistīta ar lasīšanas un rakstīša-
nas prasmi. Iesaku arī zīmēšanu un glez-
nošanu dažādos veidos: uz drēbes, papī-
ra, ar pirkstiem un otām, zīmuļiem. Arī 
spēles smilšukastē un ķermeņa līdzsvara 
un koordinācijas vingrojumi noder valo-
das attīstībai. Savulaik vecmāmiņas mūsu 
bērniem dāsni mācījušas skaitāmpantus 
ar pirkstiņspēlēm – tur ir gan dziedāša-
na, gan ritms, gan masāža. Vates piciņu 
pūšana ar salmiņiem, svilpītes un pupiņu 
spļaušana – tas viss noder jautrībai un 
māca izrunāt noteiktas skaņas.

dagmāra legante, 
aktrise, modele, fotogrāfe:
Mums ģimenē ir divi lieli puikas 

(12 un 16 gadu) un divas meitiņas 
(5 mēneši un 3,5 gadi). Mūsu vecākā 
meitiņa ir enerģijas un fantāzijas pil-
na māksliniece – viņai patīk darboties 
ar plastilīnu, zīmēt, krāsot, spēlēties ar 
mantām un braukt ar riteni vai spēlēt 
ārā paslēpes, ķerenes un pašu izdomātas 
spēles. Ar mazāko esmu kopā gandrīz 
visu dienu, ar lielo meitu, kas iet dārzi-
ņā, – pēc pulksten 16. Brīvdienas mēs, 
visa ģimene, mēģinām pavadīt kopā. 
Dodamies izbraukumos uz citām pilsē-
tām vai pastaigām dabā. Vasarā – jūra, 
smiltis, kas ir paradīze gan lielajiem, 
gan mazajiem. Varam peldēt, celt smilšu 
pilis, rakt bedres, skriet sprintu. Vecākā 
meita labprāt palīdz darbos virtuvē – 
prot uzcept olu, uztaisīt sev musli ar pie-
nu, tīrīt dārzeņus u. c. Apbrīnojami, cik 
daudz viņi prot! Arī iztīrīt istabu ar pu-

tekļu sūcēju! Šķiet, ka, pareizi noformu-
lējot lūgumu, bērns labprāt palīdz, gūs-
tot prieku, un lepojas, ka viņš var izdarīt 
kādu darbiņu. Arī mācības – tām jābūt 
kā rotaļām. „Nāc, es tev kaut ko parādī-
šu!” Vai: „Oho! Cik tam kukainim kāju! 
Izskaitām?” Angļu valodu var mācīties, 
spēlējot ceļošanu uz Angliju. Kravāt če-
modānu un runāt angliski – ko ņemsim 
līdzi? Domāju, ka ir svarīgi sniegt ie-
spēju bērnam pabūt arī pašam savā no-
dabā. Tāpēc ļauju bērnam būt bērnam, 
ļauju kļūdīties, uzturot iedzimto vēlmi 
izzināt. Ar piemēriem mācu pieklājību, 
cieņu, labestību un mīlestību. Būtiski ir 
ļaut bērnam izzināt pasauli tās daudz-
veidībā un dažādībā. Vienlaikus ir jābūt 
rāmjiem, lai mazais neapjūk visatļautī-
bā. Bērnos jāieklausās, lai viņi klausī-
tos mūsos… Un pāri visam mīlestība, 
smiekli un vieglums – viņi ir bērni!

Es domāju, ka vecāku uzdevums ir ne-
nokaut vēlmi radoši darboties. Iespējams, 
ka bērns daudz labprātāk būtu darījis ko 
citu, bet vecāku aizņemtības vai nezināša-
nas dēļ viņam ir jāsamierinās ar multfil-
mu skatīšanos. Pie tā var pierast un tā var 
notrulināties. Labi, ja ir pieejama vietne, 
kur var izdrukāt dažādus uzdevumus, ko 
var paņemt līdzi garākā ceļojumā vai iz-
mantot citos brīvos brīžos: lielāki bērni 
var darboties paši, mazākiem var palīdzēt 
vecāki vai lielākie brāļi un māsas. Kad 
bērns būs iemācījies darīt pats, viņš to 
labprāt darīs vienatnē. Arī man bērnībā 
patika savilkt cipariņus, lai uzzinātu, kāds 
zīmējums beigās būs redzams. Daudzas 
spēles bērniem šķiet tikai spēles, bet pa-
tiesībā tās attīsta prasmi skaitīt, domāša-
nu un spēju saskatīt sakarības. Būtiski – 
lai mājās bērnam būtu pieejami materiāli 
radošām izpausmēm vai rotaļām (krāsas, 
lentes, kluči, pogas, mastika u. c.).

Gunta Jurča, resursa „Mazo ekspertu skola” idejas autore.

Rezultāti rāda, ka 
līdz pat 10 % vecāku 
neatbalsta bērna 
neatkarību, nepie-
ļaujot izvēlēties nedz 
ēdienu, nedz brīvā lai-
ka pavadīšanas veidu.
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