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Kā pamodināt bērnu 
no rīta?

bērnu iztēle
iztēles attīstības posmi 
un spēļu tēmas

Vingrinājumi bērniem ožas attīstīšanai
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Viena no mūsu dzīves ikdienas darbībām ir celšanās no rī-
tiem, lai dotos savās ikdienas gaitās – vecāki dodas uz darbu, 
bērni – uz bērnudārzu vai skolu. Bet ne vienmēr gribas celties… 
Pieaugušajiem piecelties no rīta palīdz motivācija „vajag”, bet 
uz miegainu bērnu tā neiedarbojas. Pirmos bērna dzīves gadus 
vecākus nodarbina jautājums, kā iemidzināt bērnu un palīdzēt 
viņam gulēt mierīgi visu nakti, bet vēlāk rodas nākamā problē-
ma – kā pamodināt bērnu no rīta?

rīcība, kas bērniem 
atvieglos pamošanās brīdi
Ir secināts, ka aptuveni 20 % pirmsskolas 

vecuma bērnu vecāku sūdzas, ka viņu bērniem 
ir grūti no rītiem pamosties. Dr. Hārvijs Karps 
(Harvey Karp) grāmatā „Vislaimīgākā mazuļa 
ceļvedis lieliskam miegam” min četrus biežā-
kos cēloņus, kāpēc tā notiek:
bērns iet gulēt pārāk vēlu;
bērnam ir trausls miegs;
bērns pārāk maz guļ dienā;
bērnam no dabas ir nepieciešams daudz 

miega.
Kā tad vecāki var bērniem – neatkarīgi uz 

viņu vecuma – atvieglot pamošanās brīdi, un 
kas ietekmē bērna garastāvokli atmostoties?

1. pievērsiet uzmanību režīmam.
Vēlams veidot ieradumu celties un iet gulēt aptuveni vienā 

laikā. Bērni labvēlīgi reaģē uz režīmu. Organismam, kas ir ie-
mācīts aizmigt un pamosties vienā un tajā pašā laikā, ir viegli 
pāriet no viena stāvokļa otrā. Īpaši svarīgs režīms ir bērniem, 

kas no rītiem ilgi mostas. Ideāls variants – ja izstrādāto grafiku 
nemaināt arī brīvdienu laikā. Ja tomēr sanāk pārkāpt režīmu, 
tad centieties neradīt krasas izmaiņas: ja sestdien ļāvāt bērnam 
aiziet gulēt 11.00 vakarā, bet svētdien – piecelties 11.00 no rīta, 
tad ir iespējams, ka pirmdien celties uz skolu vai bērnudārzu 
bērnam būs visai grūti.

Padomājiet arī par to, vai bērna nakts miegs ir pietiekami 
ilgs: 5–12 gadu vecumā miegam vajadzētu ilgt 10–11 stundu 
katru nakti; bērniem ar 10 gadu vecumu – ne mazāk kā 8,5–
9,5 stundas katru nakti.

2. ievērojiet vakara rituālu!
Vakara rituāls ir jāsāk jau aptuveni stundu pirms gulētie-

šanas. Šajā laikā nevajadzētu skatīties televizoru. Ir ieteicams 
nepieļaut situāciju, kad bērns skatās televizoru tieši pirms gu-
lētiešanas vai pat iemieg multfilmas pavadībā. Skatoties tiek 
stimulēta smadzeņu darbība, tāpēc bērns nevar mierīgi aiz-
migt un labi gulēt.

Pasaka, kuru izlasa vecāki pirms miega, ir daudzkārt labāks 
iemigšanas rituāls. Šādā veidā vecāki bērnam sniedz vēstīju-

mu: tu esi man svarīgs! Tu esi man 
ļoti nozīmīgs, esmu tev gatavs veltīt 
laiku un uzmanību. Dažkārt gan nā-
kas dzirdēt vecāku izteikumus: „Es 
negribu savu laiku veltīt, bērnu mi-
dzinot. Lai mācās kļūt patstāvīgs un 
iemieg pats!” Tad atbildu: „Ne tikai 
laiks, ko pavadi, rūpējoties pats (-i) 
par sevi, ir tavs. Tavs laiks ir arī laiks, 
ko pavadi kopā ar bērnu!” Tad, kad 
bērns ir emocionāli paēdis, saņemot 
vecāku nedalītu uzmanību, viņš ir 
spējīgs pavadīt laiku vienatnē. Vai-
rums vecāku ir gana aizņemti dienas 
laikā, nerodot iespēju sniegt nedalītu 
uzmanību bērnam. Vakara cēliens 
bieži ir bērna vienīgā iespēja būt kopā 

ar vienu no vecākiem. Parūpējieties, lai bērnam laiks pirms 
iemigšanas ir mierīgs un patīkams – ar mīļlietiņām, parunā-
šanos, nomierinošu mūziku, pasaku utt. Ja bērns ir pieradis 
iet gulēt pārāk vēlu un jūs vēlaties to mainīt, tad pamēģiniet 
pārvirzīt bērna gulētiešanas laiku pusstundu agrāk nekā pa-
rasti. Ja to darīsiet pārāk strauji, paātrinot gulētiešanas laiku 
par stundu vai pat 1,5 stundām ātrāk, tas var nenostrādāt. Ie-
radumi ir jāmaina pakāpeniski. Atcerieties mazo soļu likumu 
audzināšanā – izmaiņas notiek soli pa solim!

3. rīta rituāli.
Rituāli ir lielisks līdzeklis, lai pamostos. Ja agrie rīti bērnam 

sākas ar grūtībām, izstrādājiet kādu kopīgu rituālu un sāciet 
dienu ar to. Tas atvieglos atmošanos.

Daži ieteikumi
Pamodiniet bērnu, un abi kopā dodieties tīrīt zobus (var rī-

kot sacensības, kurš rūpīgāk iztīrīs zobus).
Varat kopā izstaipīties pēc noteiktas shēmas – pastiept 

labo kāju, pēc tam kreiso ausi, tad abas rokas uz augšu u. tml. 

Kā pamodināt bērnu no rīta?

ilze pastare,
psihoterapeite

Organismam, kas 
ir iemācīts aizmigt 
un pamosties vienā 
un tajā pašā laikā, 
ir viegli pāriet no 
viena stāvokļa otrā. 
Īpaši svarīgs režīms 
ir bērniem, kas no 
rītiem ilgi mostas. 
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(Atcerieties, ka celties no gultas strauji, 
bez pastiepšanās ir kaitīgi organismam!)

Varat ieviest kādu rotaļu elementu, 
piemēram, kutināt ar roku un teikt: „Ai, 
roka, ko tu dari? Nedari tā, laid bērnu 
vaļā!” Tad bērnam būs jautri, viņš sāks 
smieties un būs pamodies.

Pirmsskolas vecuma bērnu rītos varat 
modināt ar paša izdomātu dzejoli, kurā 
ir ietverts prieks – pazīstami vārdi iedar-
binās mošanās programmu. Piemēram: 
saulīte jau logā skatās, laiks ir pamosties! 
Vai: lielais lācis mazam saka – laiks ir pa-
mosties!

Sen aizmirstā rīta rosme dienai spēj 
dot možumu un dzīvesprieku. To kopā 
ar bērnu varat veikt enerģiskas mūzikas 
pavadībā.

Arī pārsteiguma moments var palī-
dzēt piecelties, piemēram, pasakot, ka 
ārā ir redzamas kaķa pēdas, lai nāk pa-
skatīties.

4. atvēliet laiku, lai 
bērns varētu pamosties!
Neaizmirstiet savam rīta grafikam 

pievienot pietiekami laika mierīgam pa-

mošanās procesam, kas norit bez steigas. 
Daudziem bērniem, lai viņi spētu at-
mosties un būt moži, vajag iešūpoties. 
Tādēļ modiniet bērnu 20 minūšu agrāk. 
Visi bērni spēj piecelties no rīta, bet at-
šķiras laiks, kas bērnam ir vajadzīgs, lai 
atmostos. Vienam pietiek ar 10 minū-
tēm, citam ir vajadzīga pat pusstunda. 
Nekas tā nespēj sabojāt dienu kā rīts, kas 
tiek pavadīts steigā, stresā un strīdos. Jo 
steidzīgāki ir vecāki, jo kreņķīgāks un 
lēnāks – bērns. Dusmas un īgns balss 
tonis noteikti nav labākie bērna modi-
nāšanas instrumenti! Nerājiet bērnu, ja 
viņam ir grūti pamosties!

Varat ieslēgt mierīgu apgaismojumu 
un mūziku, kas patīk bērnam. Ja vien ne-
esat kaislīgi televizora pretinieki, tad labs 
ieteikums ir ieslēgt multiplikācijas filmu, 
kas bērnam patīk, ļaujot atmosties un tad 
veikt citus rīta rituālus.

Ja bērnam ir būtiski vēl mājās paspē-
lēties, tad ievērojiet arī to, lai ir labs no-
skaņojums. Pavērojiet, kādos gadījumos 
bērns ir sabozies un kādos – labā noska-
ņojumā! Tas palīdz izprast, kas bērnam 
ir nepieciešams.

Visu nepieciešamo, kas ir vajadzīgs no 
rīta, – somu, apģērbu, rotaļlietas – labāk 
ir sagatavot vakarā. Tas disciplinē bēr-
nu – vakarā viņš var sagatavoties pats, 
iemācoties būt patstāvīgs, jo rīta steigā 
jums labāk ir visu izdarīt pašam.

5. esiet spontāni!
Bērniem nepatīk darīt to, ko negribas, 

kur nu vēl tad, ja mamma vai tētis dus-
mīgi norūc: „Celies! Celies, cik reižu tev 
jāsaka?! Atkal nokavēsim!”

Ko bērni mīl par visu vairāk pasaulē? 
Spēlēties! Pamošanās procesu varat pa-

darīt vieglāku, izmantojot spēles elemen-
tus – modināt var nākt lāču mamma vai 
aizmāršīgais zaķis, kas ir pazaudējis kon-
fekti vai veselīgu našķi bērna gultā. Ja ir 
rituāls, ka vakarā nāk miega pele, tad no 
rīta var aicināt bērnu celties, jo miega pe-
lei ir jādodas uz savām mājām pie saviem 
bērniņiem. Ja bērnam patīk, var piedāvāt 
kādā brīdī izlēkāties pa gultu vai kādu 
citu vietu, kur viņam patīk. Var ieviest 
kādu rotaļu elementu, tad bērnam būs 
jautri, viņš sāks smieties un būs pamo-
dies. Eksperimentējiet, fantazējiet!

No pieredzes gan zinu, ka parasti, 
dzirdot ieteikumus par spēles elementu 
izmantošanu bērnu audzināšanā, vecāki 
reaģē skeptiski un pat noraidoši: „Kas vēl 
nebūs?! Man no rītiem vajag spēlēt zaķi, 
lai bērns pamostos? Vai tad bērnam no 
mazām dienām nav jāsaprot, ka ir jāce-
ļas – un viss?” Saprast un darboties, pie-
nākuma vadītiem, ir pieaugušo pasaules 
aina. Viens no pieaugušu cilvēku rak-
sturojošajiem vārdiem ir atbildība. Mazi 
bērni atbildības jēdzienu vēl tikai apgūst. 
Tādēļ mēģiniet vismaz kādu rītu uzsākt 
spontāni un rotaļīgi, tad varēsiet praksē 
novērot priekā mirdzošās bērna acis un 
rīta cēliens būs vieglāks!

6. rēķinieties ar bērna 
temperamentu!
Katram bērnam ir noteikts raksturs 

un temperaments, no kura lielā mērā ir 
atkarīgs viņa miegs un noskaņojums, no 
rīta pamostoties. Ir bērni, kas lielāko lai-
ka daļu ir priecīgi, mostas labā noskaņo-
jumā, jūtas apmierināti ar dzīvi; otriem 
gandrīz vienmēr ir drūms noskaņojums, 
viņi ir nedaudz bēdīgi, tik bieži nesmaida 
un nav labā omā pamostoties. Pieņemiet 
bērnu, nepieprasot, lai viņš būtu citāds!

Pats galvenais likums, kas nodrošina 
labu garastāvokli no rītiem, ir nestrīdē-
ties ar bērnu par sīkumiem. Rīts noteikti 
nav labākais laiks, lai noskaidrotu attie-
cības ar bērnu.

Lai rīti jūsu mājās ir gaiši un bērnu at-
miņā paliek kā viens no jūsu kopīgajiem 
jaukajiem dienas brīžiem!

Visi bērni spēj pie-
celties no rīta, bet 
atšķiras laiks, kas 
bērnam ir vajadzīgs, 
lai atmostos. Vienam 
pietiek ar 10 minū-
tēm, citam ir vajadzī-
ga pat pusstunda.

Pats galvenais 
likums, kas nodroši-
na labu garastāvokli 
no rītiem, ir nestrī-
dēties ar bērnu par 
sīkumiem. 
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„Nav nozīmes, cik jums gadu. Ja jūs spējat saglabāt vēlmi būt 
radošs, bērns jūsos ir dzīvs.” 

(Džons Kasavetess)

Spēle ir īpašs cilvēka darbības veids, kas ir atšķirīgs no mā-
cīšanās, darba un saskarsmes. Spēle radās noteiktā cilvēka at-
tīstības posmā kā cilvēka spēju pilnveidošanas līdzeklis. Spēle 
un rotaļa cilvēka dzīvē ir klāt pastāvīgi, visos viņa dzīves eta-
pos, piemēram, sportiskajās aktivitātēs, 
teātra mākslā, muzikālajā un mākslinie-
ciskajā sniegumā, dažādās radošās dzīves 
kvalitātēs. Tādēļ var teikt, ka ikviena spēle 
ir attīstoša un spēlēšanās ir viens no gal-
venajiem elementiem, kas nodrošina bēr-
na attīstību. Tā veicina mācīšanos, paš-
cieņu, valodas pilnveidošanos, nostiprina 
koncentrēšanās spējas, uzmanību, fizisko 
un emocionālo izaugsmi.

iztēlošanās spēļu nozīmība
Liela daļa literatūras un pētījumu par 

spēlēšanos ir veltīti tieši iztēlošanās spēlēm 
un fantāzijai. Daudzi autori norāda, ka tām 
ir vislielākā nozīme bērna attīstībā, jo iz-
doma, fantāzija un iztēlošanās var palīdzēt 
bērnam atraisīt slēptās jūtas, kas, iespē-
jams, rada vai pastiprina kādas problēmas, 
kā arī var palīdzēt pārvarēt trauksmes izjū-
tu, vilšanos par neveiksmi un dusmas. Bērni, kam ir laba iztēle, 
parasti zīmē, veido un aplicē ļoti daudz un radoši, nekopējot pa-
raugus, jo tā ir viņu dabiskā reakcija uz jauniegūto informāciju.

Vēl būtisks ir fakts, ka iztēlošanās spēlēs bērni izmanto ļoti 
daudz simbolu. Piemēram, kad bērns iztēlošanās spēlē izman-
to nūju par šauteni, viņš to padara par īstas šautenes simbolu. 
Šī aizstāšana vai simbolizēšana ir solis starp tiešu reaģēšanu 
darbībā un abstrakto domāšanu, kas ļauj risināt problēmas un 
paredzēt notikumus mūsu prātā, neizdarot konkrētu darbību. 
Tieši tāpēc simbolizēšana iztēlošanās spēlē ir ļoti būtiska inte-
lektuālajā attīstībā.

Spēlēšanās prasmju attīstības posmi
Pārsvarā bērniem spēlēšanās prasme attīstās iepriekš pare-

dzamā veidā, tomēr dažiem bērniem attīstība apstājas. To var 
izraisīt stress vai satraucoši notikumi viņu dzīvē, tāpēc var būt 
grūtības iztēloties vai arī sadarboties un spēlēties ar citiem.

Pirmajā dzīves gadā iztēlošanās spēles ir pieaugušā un bēr-
na kopīgā darbība, kad pieaugušais spēlējas ar bērnu. Nedaudz 
vēlāk bērns pats sāk darboties ar priekšmetiem, rotaļlietām.

Otrajā un trešajā dzīves gadā rotaļu darbība pilnveidojas, 
parādās bērnu pašu izdomātas radošās 
lomu rotaļas, kas pilnveidojas un attīstās.

Trīs, četru gadu vecuma bērni rotaļās 
sāk ievērot noteikumus, atbilstoši tiem iz-
pilda dažādas rotaļu darbības, lomas.

Vēlāk seko rotaļas, kurās bērns darbojas 
ar priekšmetiem, izmēģina savus spēkus un 
priecājas par uzvaru.

iztēles spēļu tēmas
Bērnam līdz viena gada vecumam iz-

tēles spēles vēl nav raksturīgas, viņam ir 
spilgti izteikta fiziskā sensomotoriskā un 
ar izziņu saistīta spēlēšanās. Tas nozīmē, 
ka zīdaiņa darbības attīstās kādas atkār-
totas kustības rezultātā un ir saistītas ar 
viņa uztveri un motoriskajām reakcijām. 
Iztēle ir cieši saistīta ar radošo domāšanu, 
kas ir jaunu tēlu radīšana apziņā. Tāpat kā 
domāšana, iztēle darbojas situācijās, kad 

ir nepieciešams rast jaunu risinājumu.
Ļoti maziem bērniem vēl nav attīstījusies fantazēšanas spē-

ja, tāpēc viņiem fantāzija izpaužas iztēlošanās spēlē, visvien-
kāršākajā formā.

1 gads
Iztēlojas sevI darbībā bez prIekšmetu Iz-

mantošanas. Ar viena gada vecumu bērni sāk spēlēt vien-
kāršas iztēlošanās spēles. Pārsvarā tās ir spēles, kas ir saistītas 
ar pašu bērnu, – dzer no iedomātas krūzītes, ēd no iedomāta 
šķīvīša. Bērnu iztēlošanās spēles darbība var būt vērsta arī uz 
citiem – spēlējoties dod padzerties zvēriņiem vai lellēm. Kaut 
gan bērniem patīk spēles, kurās piedalās citi bērni, viņi vēl ne-
spēj sadarboties, taču ciešs kontakts veidojas ar vecākiem un 
citiem aprūpētājiem. Pieaugušo līdzdalība spēlēs var mainīt 
bērna uzvedību, tāpēc ir svarīgi, ka vecāki regulāri ieplāno lai-
ku, ko pavadīt kopā ar bērnu, veltot spēlēm pilnīgu un nedalītu 
uzmanību, jo spēlēšanās laikā bērns izjūt īpašu un unikālu tu-

bērnu iztēle

linda Hofmane,
Mg. psych., Sociālo interešu 

institūta lektore

Izdoma, fantāzija 
un iztēlošanās var 
palīdzēt bērnam 
atraisīt slēptās jūtas, 
kas, iespējams, rada 
vai pastiprina kādas 
problēmas, kā arī 
var palīdzēt pārvarēt 
trauksmes izjūtu, vil-
šanos par neveiksmi 
un dusmas. 

iztēles attīstības posmi un spēļu tēmas
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vību. Tādējādi viņš jūtas pieņemts un izjūt drošību.
Bērns mācās kontrolēt, mainīt, noskaidrot un uzlabot savus 

tēlus, tas nozīmē – regulēt savu iztēli. Bērni kombinē savus zī-
mējumus ar dažādiem atmiņas tēliem, maina redzēto priekš-
metu proporcijas u. c. Piemēram, sevi attēlo pārspīlēti lielu sa-
līdzinājumā ar automašīnu, kurā brauc, vai māju, kurā dzīvo.

2–3 gadi
Iedomātā prIekšmeta aIzstāšana ar cItu 

prIekšmetu. No divu līdz trīs gadu vecumam bērna iztēles 
spēles kļūst aizvien sarežģītākas, jo iedomātu priekšmetu vietā 
viņš sāk izmantot citus priekšmetus, piemēram, gliemežvāku 
par trauciņu. Labprāt spēlējas ar zvēriņiem, lellēm un citām 
rotaļlietām. Priekšmetus jau sāk lietot secīgi un iztēlojas, ka 
rotaļlietas domā un jūt, kā arī izsaka savus prātojumus.

Spēlējoties ar citiem bērniem, parasti ir līdzīgas tēmas, bet 
bērni vēl joprojām pārsvarā spēlējas savrup, jo sadarbība tikai 
sāk attīstīties. Bērni atdarina pieaugušo darbības, kuras iepazīst 
ikdienā. Ja vecāki un citi pieaugušie atbalsta bērna spēlēšanās 
tēmas, viņš jūtas ērti un pašapzinīgi, tādēļ ir vēlams, ka vecāki 
iesaistās un piedalās iztēlošanās spēlēs un, ja vien ir nepiecie-
šams, paplašina spēles tēmas. Vecākiem ir vēlams ieklausīties 
un pieņemt visas bērna izjūtas, nenomācot viņu. Nevajadzētu 
kritizēt, traucēt spēli un likt just, ka ir jāmaina aktivitātes, bet 
vajadzētu sekot, kā bērns vada spēli, un bagātināt spēles tēmu.

3–4 gadi
attēlo ģImenē novērotās emocIjas. No trīs 

līdz četru gadu vecumam iztēles spēlēs bieži parādās ģimenes 
tēma. Bērns, izliekoties par kādu citu, attēlo agresīvu rīcību, 
izmantojot labos un sliktos tēlus, prot atšķirt reālo un izdomā-
to un labprāt sadarbojas ar citiem. Bērnu un vecāku emociju 
apmaiņa spēles laikā ietekmē bērna smadzeņu attīstību, tāpēc 
veiciniet rotaļāšanās prieku un viņa pozitīvo pieredzi spēlēša-
nās laikā. Ir ļoti jauki, ja aktivitātes patīk gan vecākiem, gan 
bērniem. Daži bērni var būt neieinteresēti spēlēties. Tad at-
rodiet veidus, kā veicināt viņu interesi un iztēli, – izmantojiet 
roku lelles, pasaku stāstīšanu, krāsošanu, zīmēšanu un kopīgu 
spēlēšanos smilšu kastē vai mūzikas klausīšanos.

4–5 gadi
pēta sIevIšķās un vīrIšķās Iezīmes. No četru 

līdz piecu gadu vecumam spilgti parādās vīrišķīgās un sieviš-
ķīgās iezīmes un bērns pastiprināti iztēlojas to, kas sagādā grū-
tības. Piemēram, spēlējot dakterus, bērns var paust zinātkāri 
par seksualitāti. Šajā vecumā bērni saprot un izrāda empātiju – 
pazīst un izrāda savas jūtas citiem. Dažiem bērniem rodas arī 
iedomu draugi. Tas dažkārt vecākus dara bažīgus, taču tā nav 
problemātiska, bet patiesībā pat veselīga pazīme, jo šie bērni ir 
vairāk tendēti būt mazāk agresīvi, būt laimīgāki, tāpēc vecā-
kiem ir vēlams dot bērnam iespēju gūt dažāda veida spēlēšanās 
pieredzi, lai veicinātu iztēli.

6–11 gadi
Ar iestāšanos skolā sākas bērna izziņas procesu pārkārto-

šanās no netīšajiem uz tīšajiem, kas ļauj pašam kontrolēt savu 
uzmanību, iegaumēšanu, paškontroles u. c. spēju attīstību.

No izziņas procesiem dominē iztēle. Bērniem pārsvarā ir 
raksturīga reproduktīvā iztēle, kad lielākā daļa vadās pēc ie-
mācītiem etaloniem, pēc pieredzes. Iztēlei piemīt arī radošs 
raksturs, jo bērns aizvien jaunās kombinācijās spēj izmantot 
iepriekš gūtos priekšstatus un tēlus.

Pēc astoņu gadu vecuma vienaudžu raksturojumā sāk do-
minēt abstrakti jēdzieni, piemēram, labs, slikts, kārtīgs, ne-
kārtīgs u. c. Vienaudžu vidē var novērot grupējumu veido-
šanos, var parādīties atstumto un līderu problēmas vai zēnu 
un meiteņu kari. Sacensība bieži kļūst par dažādu darbību 
motivācijas pamatu. Vecākiem un skolotājiem rekomendē 
publiski nesalīdzināt bērnus, jo izvirzās līderi un sliktie, kuri 
nespēj izpildīt darbības tik perfekti, tāpēc pieaug bērnu iekšē-
jais pārdzīvojums, var veidoties pazemināts pašnovērtējums 
vai agresivitāte pret veiksminiekiem. Labāk veicināt bērna 
sacensību pašam ar sevi.

noteikumu ievērošana
Iztēlošanās spēles laikā bērniem ir jāievēro noteikumi: ne-

drīkst darīt pāri vecākiem, citiem bērniem vai arī jebkādā vei-
dā apdraudēt citus bērnus; nedrīkst sajaukt istabu un izmētāt 
rotaļlietas, kā arī ievainot sevi vai darīt pāri sev un citiem; ne-
pieļaujama ir arī situācija, kad bērns aiziet no spēles spēlēšanās 
laikā. Ir svarīgi, ka šie noteikumi tiek pārrunāti un ievēroti. 
Psihologi rekomendē spēli pārtraukt, ja bērns vairākkārt ne-
ievēro izvirzītos noteikumus. Vecākiem ir ieteicams pakļauties 
bērna vadībai un viņa noteikumiem spēles laikā, būt veicinātā-
jiem, nevis vadītājiem.

Izmantoti materiāli no vecāku apmācības programmas 
„Bērnu emocionālā audzināšana” (Sāra Lendija, Edīte Ozola).

piedalies
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Bioloģijā ožu definē kā procesu, kura laikā organismā notiek 
dažādu apkārtējā gaisā esošu vielu uztvere un identifikācija. 
Taču šo spēju uztvert un identificēt smaržas saista arī ar cilvēka 
emocionālo un intuitīvo pasauli.

Bērna spēja sajust visu smaržu spektru attīstās līdz astoņu 
gadu vecumam. Ir zinātnieki, kas apgalvo, ka smaržu uztvere 
sāk pasliktināties pat ar 15 vai 20 gadu vecumu, savukārt 
citos pētījumos tiek apliecināts, ka, uzturot savu veselību un 
rūpējoties par garīgo stāvokli, arī 80 gadu vecumā oža var 
būt tāda pati kā jauniešiem un pieaugušajiem. Kāpēc ir sva-
rīgi izkopt ožu?

Oža ir viena no primārajām gan cilvēku, gan dzīvnieku sajū-
tām. No evolūcijas viedokļa tā ir viena no senākajām sajūtām. 
Oža ļauj identificēt pārtiku, biedrus, ienaidniekus un sagādāt 
juteklisku baudu – ar parfimēriju vai ziedu aromātu, kā arī brī-
dināt par briesmām – nelietojamu pārtiku, ķīmiskiem draudiem. 
Zinātnieki uzskata, ka cilvēks spēj atšķirt apmēram 10 000 da-
žādu smaržu.

Smaržas uztvere ir ne tikai fizioloģisks, bet arī psihisks pro-
cess, tādēļ dažādi cilvēki smaržas var just atšķirīgi. Smaržu sajūtu 
ietekmē tādi fizioloģiski faktori kā elpošanas caur degunu kvali-
tāte, hormonālais fons, cilvēka vecums un dažādas slimības. No 
psihiskiem faktoriem ožu ietekmē nervu sistēmas uzbudināmības 
pakāpe un dažāda individuāla pieredze.

Lai gan smaržu identifikācijas prasme attīstās bērnībā, ir pie-
rādīts, ka tikko dzimis bērns pēc ožas jau prot atšķirt savu mam-
mu. Vienā no eksperimentiem jaundzimušie bērni tika nolikti 
savām mātēm starp krūtīm, vienas krūts gals tika nomazgāts, 
bet otrs ne. Eksperiments parādīja, ka 22 no 30 zīdaiņiem au-
tomātiski satvēra krūti, kura nebija mazgāta. Citā pētījumā tika 
pierādīts, ka bērniem jau trīs gadu vecumā patīk un nepatīk 
identiski smaržu veidi kā pieaugušajiem.

Smaržas ietekmē labsajūtu
Smaržas uztveri neveido tikai pati smarža, bet arī mūsu piere-

dze un emocijas, kas ir saistītas ar šo smaržu. Smaržas var radīt 
spēcīgu emocionālo reakciju. Un visbiežāk tas, patīk vai nepatīk 
smarža, tiek nolemts, rēķinoties ar emocijām.

Ir pētījumi, kas apliecina, ka pat mūsu gaidas par smaržu, nevis 
pati smarža var ietekmēt mūsu garastāvokli un labsajūtu. Vienā eks-
perimentā cilvēkiem bija jānosauc priekšmeti, lietas, parādības, kas 
viņiem saistās ar patīkamu un ar nepatīkamu smaržu. Rezultātā 

tika noskaidrots, ka cilvēku izjustais, saucot priekšmetus vai parādī-
bas, tiešā veidā ietekmēja viņu garastāvokli un labsajūtu neatkarīgi 
no vecuma.

Eksperimentos, kas ietver stimulācijas labajā un kreisajā nāsī 
ar patīkamu un nepatīkamu smaržu, pētnieki ir atklājuši, ka po-
zitīvas emocijas pārsvarā apstrādā kreisā smadzeņu puslode, bet 
negatīvās – labā puslode.

Smaržas ietekme uz veselību
Kad deguns ir uztvēris smaržu molekulas, signāli dodas uz to 

smadzeņu daļu, kas analizē informāciju par smaržu – un veido-
jas asociācijas par to. Tāpēc smarža var ātri ietekmēt visu ķer-
meni. Un neatkarīgi no tā, vai mēs kaut ko zinām par smaržu vai 
ne, tā iedarbojas uz mūsu organismu. Praktizējot aromterapiju, 
var īpaši pārliecināties, kā smarža var ietekmēt dažādu procesu 
aktivizēšanos cilvēkā: gan haosu, disharmoniju un agresiju, gan 
mieru un labsajūtu, enerģijas pieplūdumu.

oža

FO
TO

:  h
ttp

://
fra

m
ew

or
k.

la
tim

es
.co

m

Oža ļauj identificēt pārtiku, bied-
rus, ienaidniekus un sagādāt 
juteklisku baudu – ar parfimēriju 
vai ziedu aromātu, kā arī brīdināt 
par briesmām – nelietojamu pār-
tiku, ķīmiskiem draudiem. 

Ir pētījumi, kas apliecina, ka pat 
mūsu gaidas par smaržu, nevis pati 
smarža var ietekmēt mūsu gara-
stāvokli un labsajūtu. 

Vingrinājumi bērniem ožas attīstīšanai
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Vingrinājumi bērniem
ožas attīstīšanai pirmsskolas 
un sākumskolas vecumā

iepazīsti savu degunu!
Mēs varam pazīt dažādas smaržas. 

Dažas no tām var uzjundīt atmiņas. Lai 
uzskatāmi parādītu ožas ietekmi, savāciet 
dažādus atšķirīgi smaržojošus priekšme-
tus, piemēram, citronu, apelsīnu mizas, 
priežu skujas, ķiploku, vaniļu, putekļus, 
zīmuļu skaidiņas pēc to asināšanas, šoko-
lādi, kafiju utt. Tad katru no priekšmetiem 
ievietojiet atsevišķā plastmasas kastītē vai 
maisiņā, lai smaržas savstarpēji nesajauk-
tos. Tagad aiciniet bērnu ar aizsietām 
acīm izpildīt trīs uzdevumus:
pazīt priekšmetu pēc smaržas, neaiz-

tiekot to ar rokām. Efektīvāk uzdevums 
izdosies, ja smaržu ļausiet ieelpot pavi-
sam mazu brītiņu. Pretējā gadījumā pir-
mā smarža nomāks nākamo;
lūgt raksturot smaržu: spēcīga, patī-

kama, neitrāla, mazākiem bērniem vien-
kārši pajautāt, laba vai slikta smarža;
aicināt pastāstīt jebkādas atmiņas, 

kas saistās ar konkrēto smaržu.

pastaiga smaržu pasaulē
Kopā ar bērnu ieplānojiet pastaigu, 

kuras maršrutā jūs apmeklētu kafejnīcu, 
bibliotēku, parku vai dārzu, rotaļlaukumu 
utt. Katrā no vietām mēģiniet sajust da-
žādas smaržas. Pa ceļam uz mājām kopīgi 
varēsiet pārrunāt savus iespaidus. Patiesī-
bā tieši pieaugušos šī nodarbe aizrauj vis-
vairāk. Tāpēc, ka mums atmiņu ir vairāk 
un tagad ir piemērots brīdis tajās dalīties 
ar savu bērnu.

nosaki smaržas intensitāti!
Mēs zinām, ka varam sajust atšķirīgas 

smaržas, taču cik jutīgs pret smaržām ir 
tieši jūsu un jūsu bērna deguns? Izvēlie-
ties kādu augli ar spēcīgu smaržu vai pat 
smaržūdeni. Paņemiet piecas 0,5 litru til-
puma plastmasas pudeles un katrā no tām 
iepiliniet par vienu pilienu vairāk smaržu 
nekā iepriekšējā. Atlikušo pudeles tilpu-
mu aizpildiet ar ūdeni. Lai neaizmirstu, 
kurā pudelē ir kāds smaržas koncentrāts, 
atzīmējiet tās ar cipariem vai burtiem.

Tagad var aicināt bērnu pasmaržot vi-
sas pudeles un sarindot tās pēc smaržu 
intensitātes.

Smaržīgās kartītes
Līdzīgi kā atmiņas spēlēs, kad ir jāat-

ceras, kur ir novietotas divas vienādu zī-
mējumu kartītes, var izveidot arī smaržu 
kartītes. Atliek uz cieta papīra kartītēm 
uzlīmēt kaltētos smaržaugus. Piemēram, 
piparmētru, kanēli, timiānu, ķiploku, la-
vandu, kumelīti, lupstāju. Tagad kopā ar 

bērnu varēsiet trenēt ne tikai redzes atmi-
ņu, bet arī ožu! Tā palīdzēs atcerēties, kur 
novietota jau redzētā kartiņa.

tu smaržo!
Katrs cilvēks ir ar savu unikālo smar-

žu, līdzīgi kā pirkstu nospiedumi katram 
ir unikāli un nav vienādi ne ar vienu citu. 
Lai šo tēmu pārrunātu, ir nepieciešamas, 
piemēram, trīs šalles vai T krekliņi. Kad 
visi trīs apģērba gabali ir izmazgāti (vē-
lams, bez smaržvielām), tad vienu no 
tiem pats panēsājiet vairākas stundas. Pēc 
tam iedodiet bērnam divus nevalkātos ap-
ģērba gabalus un to, kuru jau valkājāt, un 
aiciniet pateikt, kurš ir nēsāts un kurš nav. 
Vai arī ļaujiet, lai bērns, neredzot apģēr-
ba gabalu, nosaka, kurš ģimenes loceklis 
kuru apģērbu ir nēsājis.

radi smaržas!
Varbūt bērnam ir kāda iemīļota smar-

ža? Tad ir ļoti iespējams, ka to var radīt 
pats. Te dažas receptes, kā to panākt.

Ielejiet traukā vienu tasīti ūdens. Pie-
vienojiet vienu tasīti ar sasmalcinātiem 
ziediem (lilija, lavanda, ceriņi). Atstājiet 
ziedus uz nakti ūdenī. Nākamajā dienā 
nokāsiet ziedlapiņas un ziedūdens būs 
ieguvis brīnišķīgu smaržu. Tā var būt arī 
skaista dāvana kādam īpašam cilvēkam.

Vēl var traukā ar ūdeni ievietot dažādas 
garšvielas, piemēram, kanēli, krustnagli-
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ņas, vaniļu. Atstājiet tās ievilkties uz nakti 
un nokāsiet šķidrumu. Ja vēlaties vēl pie-
vienot kādu garšaugu, tad atkal ievietojiet 
izvēlēto garšaugu jau esošajā smaržūdenī 
uz nakti un pēc tam garšvielu izņemiet. 
Tā var eksperimentēt, līdz ir sasniegta vē-
lamā smarža.

Smaržu detektīvs
Ar spēles palīdzību bērns varēs uz-

zināt, cik precīzi viņš spēj pazīt dažā-
dus smaržu veidus. Atrodiet 10 dažādu 
smaržu objektus un ļaujiet tos pasmaržot 
bērnam! Pēc tam iedodiet lapiņu, kurā 
ir uzskaitīti šie paši smaržu objekti. Ta-
gad sajauciet divas dažādas smaržas un 
aiciniet bērnu pazīt un nosaukt, kuras 

smaržas ir saliktas kopā. Kas notiek, ja 
sajaucat trīs dažādas smaržas? Vai izdo-
das atklāt, kuri objekti tās veido?

ēdams vai neēdams?
Degunam un smadzenēm ir jāspēj 

palīdzēt noteikt, kāda veida ēdiens ir 
labs mūsu organismam. Bet cik veiksmī-
gi šī sistēma strādā? Salieciet atsevišķās 
kastītēs vai necaurredzamos maisiņos 
dažādas smaržīgas ēdamas lietas (siers, 
kaltētas sēnes, augļi, garšvielas utt.) un 
smaržīgas, bet neēdamas lietas (piemē-
ram, veļas pulveri, sauju zemes, sauso 

suņu barību utt.). Tagad aiciniet bērnu 
noteikt, kuras smaržas pieder ēdamiem 
un kuras – neēdamiem priekšmetiem.

Izmantotie materiāli:
https://faculty.washington.edu/chudler/
chsmell.html
https://faculty.washington.edu/chudler/
chems.html
http://www.healingtherapies.info/Aromat-
herapy.htm
http://www.sirc.org/publik/smell.pdf
http://lv.wikipedia.org/wiki/Smar%C5%BEa
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Kopā ar bērnu ie-
plānojiet pastaigu, 
kuras maršrutā jūs 
apmeklējat kafejnī-
cu, bibliotēku, par-
ku vai dārzu, rotaļ-
laukumu utt. Katrā 
no vietām mēģi-
niet sajust dažādas 
smaržas.

Eksperimentos, kas 
ietver stimulācijas 
labajā un kreisajā 
nāsī ar patīkamu un 
nepatīkamu smaržu, 
pētnieki ir atklājuši, 
ka pozitīvas emocijas 
pārsvarā apstrādā 
kreisā smadzeņu pus-
lode, bet negatīvās – 
labā puslode.


