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turpinām

Nosaukums Piegādes formāts Cena EUR gadā Paskaidrojumi 

„Izglītība un Kultūra” Drukāta vai elektroniska 
(PDF) avīze

65,55 Elektroniskās (PDF) avīzes abonents (juridiska persona) ir tiesīgs to pāradresēt saviem 
darbiniekiem.

„Pirmsskolas Izglītība” + „Vecākiem” Elektroniski žurnāli (PDF) 54,95 Abonents (juridiska persona), saņemot žurnālus elektroniski, ir tiesīgs tos pāradresēt saviem darbiniekiem.

„Vecākiem” Elektronisks žurnāls (PDF) 27,00 Abonents (juridiska persona), saņemot žurnālu elektroniski, ir tiesīgs to pāradresēt saviem 
darbiniekiem.

„Izglītība un Kultūra” + 
„Pirmsskolas Izglītība” + „Vecākiem”

Drukāta vai elektroniska (PDF) 
avīze un elektroniski (PDF) žurnāli

92,55 Abonents (juridiska persona), saņemot avīzi un žurnālus elektroniski, ir tiesīgs tos 
pāradresēt saviem darbiniekiem.

„Izglītība un Kultūra” +
„Vecākiem”

Drukāta vai elektroniska (PDF) 
avīze un elektronisks (PDF) 
žurnāls

79,00 Drukātās vai elektroniskās (PDF) avīzes abonents (juridiska persona) var saņemt arī 
elektronisko žurnālu „Vecākiem” ar 50 % atlaidi un ir tiesīgs to pāradresēt saviem darbiniekiem.

„Izglītība un Kultūra” +
„Praktiskie Rokdarbi”

Drukāta vai elektroniska (PDF) 
avīze un drukāts žurnāls

82,89 Žurnāls „Praktiskie Rokdarbi” iznāk 6 x gadā, sākot ar februāri, pāra mēnešos.

„Izglītība un Kultūra” + 
„Praktiskie Rokdarbi” + 
„Pirmsskolas Izglītība” + 
„Vecākiem”

Drukāta vai elektroniska (PDF) 
avīze, drukāts žurnāls un 
elektroniski (PDF) žurnāli

138,00 Žurnāls „Praktiskie Rokdarbi” iznāk 6 x gadā, sākot ar februāri, pāra mēnešos.

„Izglītība un Kultūra” + 
„Praktiskie 
Rokdarbi” +„Vecākiem”

Drukāta vai elektroniska (PDF) 
avīze, drukāts žurnāls un 
elektronisks (PDF) žurnāls

110,00 Žurnāls „Praktiskie Rokdarbi” iznāk 6 x gadā, sākot ar februāri, pāra mēnešos.

Jūlijā laikraksts un tā elektroniskie pielikumi neiznāk ne drukātā, ne elektroniskā formātā. Gaidīsim pieteikumus uz e-pasta adresi info@izglitiba-kultura.lv. 
Pieteikumā norādiet laikraksta abonēšanas formātu (drukāts vai elektronisks), piegādes adresi, maksātāja rekvizītus un e-pasta adresi, uz kuru nosūtīt abonēšanas rēķinu, 
kas ir jāapmaksā ar pārskaitījumu 15 darba dienu laikā.

drukātās un elektroniskās avīzes „Izglītība un Kultūra”, 
elektronisko žurnālu „Pirmsskolas Izglītība” un „Vecākiem” 

2016. gada abonēšanas kampaņu REdakCijā!
Laikraksta gada abonements – 65,55 EUR

(cena VAS „Latvijas pasts” – 69 EUR)

KompleKtā izdevīgāK!

+ 

„Izglītība un Kultūra” + žurnāls 
„Praktiskie Rokdarbi” drukāti – 82,89 EUR, avīze 
elektroniski (PDF), žurnāls drukāts – 82,89 EUR

Žurnāli „Pirmsskolas Izglītība” (PI) +
„Vecākiem” elektroniski 

(PDF)– 54,95 EUR

+ + 
Drukāta avīze „Izglītība un Kultūra” + 

„Pirmsskolas Izglītība” (PI) + „Vecākiem”
elektroniski (PDF) – 92,55 EUR

+ + + 

+ 

+ 
„Izglītība un Kultūra” + „Praktiskie Rokdarbi” + „Pirmsskolas Izglītība”: drukāta avīze 
un žurnāls „Praktiskie Rokdarbi”, PI un „Vecākiem” elektroniski (PDF)– 138,00 EUR

„Izglītība un Kultūra” + „Praktiskie Rokdarbi” + „Vecākiem”: 
drukāta vai elektroniska (PDF) avīze, drukāts žurnāls 

un elektronisks (PDF) žurnāls – 110,00 EUR

+ 
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AudzināšAnA kā sAcensībA

Saki par viņu, ko gribi, bet es viņu 
mīlu ne jau tādēļ, ka viņš ir labs, bet tā-
dēļ, ka viņš ir mans bērns.

Rabindranats Tagore

Konkurence starp vecākiem – rakstā 
vēlos pievērst uzmanību šai tēmai, jo bieži 
vien tieši sacenšanās (gan apzināta, gan 
neapzināta) ar citiem vecākiem rada ne-
gatīvas emocijas vecākos. Mēģinot izvai-
rīties no grūti paciešamajām negatīvajām 
emocijām, vecāki izdara spiedienu uz bēr-
nu, traucējot emocionāli tuvu un veselīgu 
attiecību veidošanos.

uzsvars uz fizisko un 
intelektuālo attīstību 
veicina vēlmi salīdzināt
Ikviens no vecākiem bērnu audzinā-

šanā lieto savas disciplinēšanas meto-
des, ievērojot sev vien zināmus un pie-
ņemamus likumus. Bērnu audzināšanā 
nav stingru un noteiktu likumu (kā fi-

zikā vai matemātikā), kas būtu jāievēro. 
Vienīgais, uz ko mēs kā vecāki varam 
balstīties, ir emocionāli veselīgu attiecī-
bu ar bērnu veidošana. Mēs esam soci-
ālas būtnes, kurām līdzās ir nepiecieša-
mi mīlestības pilni cilvēki, tādi cilvēki, 
kuri ar mums nemanipulē, kuri mūs 
nesalīdzina, nenoniecina vai nekritizē. 
Mīlestības pilnu rūpju trūkums var at-
stāt neizdzēšamas pēdas bērna attīstībā.

Būtiski ir veicināt bērna personības in-
tegritāti, t. i., rūpēties ne tikai par bērna 
fizisko (paēdis, izgulējies, drošībā), inte-
lektuālo (zina un prot a, b, c), sociālo (ir 
iespēja būt kontaktā ar citiem), bet arī par 
emocionālo attīstību. Bērnam tas nozīmē 
spēju apzināties un paust savas emocijas 
(arī vecākiem neērtās – tādas kā dusmas, 
bēdas u. c.) un tikt ar tām pieņemtam. Ja 
vecāki savai emocionālajai pusei nepie-
vērš uzmanību, tas veicina situāciju, ka, 
arī bērnu audzinot, galvenais uzsvars tiek 
likts uz bērna fizisko un intelektuālo attīs-
tību, radot labu augsni bērnu salīdzināša-
nai. Vai tad ir iespējams salīdzināt to, kā 
priecājas Anna vai Pēteris? Savukārt An-
nas un Pētera lasītprasmi salīdzināt ir visai 
vienkārši. Ja vecāki dzīvo ar domu, ka pa-
saulē valda konkurences likumi un justies 
labi ir iespējams, tikai kādu uzvarot vai 
kādam aizejot priekšā, tad arī bērns augs 
šādā gaisotnē. Vecākiem tad galvenais būs 
nevis tas, vai bērns jūtas labi, dejojot vai 
spēlējot flautu, bet gan tas, ka sabiedrības 
acīs sevi var parādīt kā pirmo vietu pianis-
tu konkursā ieguvušā izcilnieka vecāki.

Audzināšanas kā sacenšanās mērķis 

ir sevi kā vecākus paaugstināt uz citu, ne 
tik veiksmīgu (viņaprāt) bērnu un viņu 
vecāku fona. Šādas audzināšanas uzma-
nības centrā ir nevis bērns, viņa emocijas 
un labsajūta, bet gan pašu perfekcionis-
tisko vecāku ambīcijas.

vai bērnam jāpaaugstina 
vecāku pašvērtība?
„Brīdī, kad cilvēks spēj runāt par to, 

ko viņš vēlas, nevis par to, kas citos ir 
nepareizi, uzreiz var ieraudzīt risināju-
mu sākumu,” saka Maršals Rozenbergs 
(Marshall B. Rosenberg), nevardarbīgās 
komunikācijas (Nonviolent Commu-
nication) metodes dibinātājs. Kāpēc ir 
nepieciešams būt nevardarbīgam savā 
komunikācijā? Ikvienās attiecībās izjust 
piepildījumu un prieku var tad, kad ne-
nosodām ne sevi, ne citus, bet esam kon-
taktā ar savām izjūtām un vajadzībām un 
izprotam arī citu izjūtas un vajadzības.

Ir tāds teiciens, ka katrs no mums ir pa 
daļai skolotājs, ārsts un psihologs. Lai spē-
tu audzināt bērnus, mums ir jāzina mazliet 
no minētajām jomām – jāspēj bērnam pa-
līdzēt, sastopoties ar pirmajām saaukstēša-
nās pazīmēm, jāpalīdz apgūt zināšanas un 
jāveido ikdienas komunikācija. Katram no 
vecākiem ir savs skatījums uz minētajām 
trim jomām – bērna veselību, zināšanu ap-
guvi un ikdienas komunikāciju.

Bērna audzināšanas ābeci nākas apgūt 
katram, jautājums tikai – vai katrs no ve-
cākiem kļūst par bērna audzināšanas eks-
pertu. Nedomāju vis! Iegūtās iemaņas un 
zināšanas bērnu audzināšanā vecākiem 
bieži vien gribas demonstrēt plašākai pub-
likai – radiem, draugiem, paziņām. Un 

Ja vecāki savai emo-
cionālajai pusei ne-
pievērš uzmanību, tas 
veicina situāciju, ka, 
arī bērnu audzinot, 
galvenais uzsvars tiek 
likts uz bērna fizisko 
un intelektuālo attīstī-
bu, radot labu augsni 
bērnu salīdzināšanai.

ilze pastare,
psihoterapeite
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tad sākas sava audzināšanas parauga de-
monstrēšana: „Manējais gan jau uz podiņa 
iet!” – „Manējais gan vienmēr labāk izvēlas 
augļus, nevis cepumus!” u. tml. Bērniem 
tad nākas uzvesties tā, lai ar viņiem var lie-
līties. Bērniem nākas uzvesties tā, lai vecā-
ki ar bērna palīdzību var paaugstināt savu 
pašvērtējumu, iegūstot atzinību no citiem 
pieaugušajiem. „Mans Reinis jau piecos ga-
dos lasa!”; „Mana Katrīna jau pati prot uz-
smērēt maizītes” – šādi un līdzīgi izteicieni 
ir dzirdami vecāku vidū. Iegūt atzinību, celt 
savu pašvērtējumu ar bērna palīdzību ir 
visai slidens ceļš. Saprotams, ka ikviens no 
vecākiem vēlas redzēt savu bērnu izaugam 
laimīgu un veiksmīgu. Tikai ir jautājums, 
vai audzināšanas ceļš ved uz šo mērķi. Kon-
kurences un sacensību gaisotne ir ceļš uz 
zemu pašvērtējumu, iekšēju nedrošību, kas 

tiek maskēta ar ārējiem panākumiem.
Konkurences asni pašiem vecākiem ir 

visai grūti pamanāmi. Sacenšanās ar ci-
tiem vecākiem visai nemanāmi piezogas 
tur, kur ir jaušama vecāka vainas izjūta. 
Šaubas par sevi kā vecākiem rada vainas 
izjūtu, savukārt, lai no tās izvairītos, ve-
cāki metas konkurences cīņā ar citiem 
vecākiem. Skumjākais tajā visā ir tas, ka 
konkurences cīņas centrā ir bērni. Tei-
ciens „salīdzināšana ir īsākais ceļš uz elli” 
šajā gadījumā ir visai zīmīgs. Emocionālo 
kontaktu ar bērnu vecāki mēdz ziedot uz 
salīdzināšanas altāra. Psihoanalītiķe Ka-
rena Horneja (Karen Horney) ir pierādī-
jusi, ka tieši nepārliecinātība par sevi un 
zems pašvērtējums rada vēlmi sacensties 
un konkurēt. K. Horneja psihisko veselī-
bu cieši saista ar vāju konkurences vaja-

dzību. Tātad secinājums ir šāds – vecāki, 
kas jūtas pārliecināti par sevi, nemetīsies 
sacensību ringā ar citiem vecākiem.

caur salīdzināšanu 
vecāki cīnās ar savu 
nedrošības izjūtu
Cilvēkiem piemīt tieksme pārspīlēt, 

tas ir dabiski. Atcerieties – ja kāda mam-
ma saka – „mana mazā meita guļ visu 
nakti jau no trim mēnešiem”, tad patiesī-
ba varētu būt šāda: „mana meita guļ visu 
nakti jau no trim mēnešiem tādēļ, ka die-
nā neļauju viņai daudz gulēt” vai „mana 
meita guļ visu nakti jau no trim mēne-
šiem tādēļ, ka uz nakti dodu vairāk piena 
maisījuma nekā parasti”. Nepakļaujieties 
visam, ko stāsta citi vecāki, lai arī tie būtu 
labi jūsu draugi! Ja nu esat kaut ko paši 
savām acīm redzējuši – un tas patiešām ir 
pārsteidzoši – tad tas ir tas, ko jūsu bērns 
vēl neprot; neuzspiediet viņam cita bērna 
standartus – katram bērnam ir savs pir-
mā smaida, pirmā solīša, pirmā izkritušā 
zoba, pirmā izlasītā vārda laiks.

Salīdzināšana ir vecāku sacensības 
instruments. Cilvēkiem gan ir tendence 
salīdzināt, ne tikai runājot par bērniem. 
Savstarpēji salīdzina situācijas, darbības, 
problēmas, to risinājumus, lai apjaus-
tu kaut kā sekas. Bērnu salīdzināšana ir 
viens no veidiem, kā vecāki cīnās ar savu 
nedrošību. Tas ir tikai cilvēcīgi.

Lai salīdzināšanu varētu uzskatīt par 
veselīgu, ir jāievēro daži pamatprincipi, 
piemēram, tas, ka bērnam ir vienalga, 
vai viņš atbilst kaut kādiem vispārējiem 
un mūsu pašu par normu pieņemtiem 
attīstības standartiem. Viņam galvenais 
ir būt laimīgam un izjust mūsu mīlestī-
bu, rūpes, par spīti tam, ka kaut kādiem FO
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Svarīgākais būtu ne-
vis klausīties kāda no 
vecākiem eksperta zi-
nāšanās par viņa Jānī-
ti, bet gan, izmantojot 
kompetentus avotus, 
piemēram, bērnu 
psiholoģijas grāmatas 
vai rakstus, noskaid-
rot, ko tad bērnam 
attiecīgajā vecumā 
būtu jāprot darīt. 
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vidējiem izmēriem viņš neatbilst. Varam 
ņemt piemēru no bērniem:

„Es esmu ļoti uzticīgs
attiecībās.
Kad es kaut kur eju
kopā ar savu mammu,
es neskatos
uz citām mammām.
Es nedomāju:
„O, viņas gan laikam
gatavo garšīgus ēdienus.””
(Gerijs Šandlings)

Ko iesākt, lai izvairītos no 
citu vecāku salīdzināšanas 
spiediena komunikācijā?
Svarīgi ir zināt, ka vecāku pārspī-

lējumi sarunās par bērniem ir dabiska 
parādība. Svarīgākais būtu nevis klausī-

ties kāda no vecākiem eksperta zināša-
nās par viņa Jānīti, bet gan, izmantojot 
kompetentus avotus, piemēram, bērnu 
psiholoģijas grāmatas vai rakstus, no-
skaidrot, ko tad bērnam attiecīgajā ve-
cumā būtu jāprot darīt. Un, ja nu kaimi-
ņa bērns četru gadu vecumā jau ko prot 
darīt, – lieliski, lai dara vien; jūsu bērns 

arī to apgūs, iespējams, vēlāk, bet varbūt 
pat labāk!

1. aizsaRgājiEt sEvi UN bēRNU!
Ja vēlaties sevi un savu bērnu aizsargāt 

no vārdiskiem uzbrukumiem, jums ir jā-
runā atklāti: „Jā, mans bērns prot to un šo, 
bet to gan viņš vēl neprot, bet gan jau ie-
mācīsies!” Tādējādi ieekonomēsiet sev un 
bērnam daudz nervu un pārdzīvojumu, kā 
arī izvairīsieties no konkurences stresa.

2. NEPāRsPīlējiEt Paši!
Vecāku sarunās var novērot dažādus 

pārspīlējumus. Kāda no mammām stās-
ta: „Mans bērns naktī neguļ savā gultā, 
bet nāk pie mums, vecākiem.” Un tad 
nu parējās mammas piebalso: „jā, ma-
nējais arī līdz diviem gadiem nāca pie 
mums, nebijām divus gadus izgulēju-
šies” u. tml. Lai neiesaistītos konkuren-
ces cīņā, paši nepārspīlējiet bērna dzī-
ves faktus un notikumus! Runājiet un 
stāstiet tā, kā IR!

3. PRiECājiEtiEs PaR katRU 
sava bēRNa PRasmi, NEPiEvēRsiEt 
UzmaNībU tam, ko bēRNs 
Pagaidām vēl NEPRot!
Pieņemiet bērnu tādu, kāds viņš ir. 

Tas jums abiem ļaus justies laimīgiem.
4. izmaNtojiEt hUmoRU!
Konkurences situācijās izmantojiet 

humoru, tas palīdz atslābināties un neuz-
tvert vecāku cīņas nopietni. „Nē, Aleksis 
vēl neprot pats aizsiet zābakus, bet, pal-
dies Dievam, mums ir visai labas mate-
riālās iespējas, lai iegādātos viņam apavus 
bez auklām līdz pat sirmam vecumam!”

„Atcerieties – audzināšana nav sa-
censība, kad prieku varam rast retos 
bērnu uzvaras brīžos, bet gan mīlestī-
bas ceļš, kas dāvā ikdienas prieku mūža 
garumā! Mēs meklējam kādu, kas varē-
tu mani pieņemt un mīlēt, mani pazīs-
tot, nevis nepazīstot!” (Juris Rubenis)

Lai neiesaistītos kon-
kurences cīņā, paši 
nepārspīlējiet bērna 
dzīves faktus un no-
tikumus! Runājiet un 
stāstiet tā, kā IR!
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kā Attīstās sirdsApziņA?

Lai gan īpašību saraksts atšķiras, lielā-
kā daļa vecāku vēlas ielikt bērnos kādas 
morālās vērtības – godīgumu, labestību, 
cieņu utt. Tas, kādā veidā to darām, ir 
atkarīgs gan no mūsu pašu pieredzes, gan 
priekšstatiem par bērnu attīstību. Atbilde 
nav pašsaprotama – ne velti tā ir nodar-
binājusi domātāju prātus jau kopš sen-
dienām, īpaši aktualizējoties saistībā ar 
ekstrēmiem notikumiem: koncentrācijas 
nometnēm, karu, genocīdu.

Pēdējās desmitgadēs inovatīvu pētīju-
mu metodiku izmantošana ļauj ielūkoties 
arī pavisam mazu bērnu prātos, radot re-
volucionāras pārmaiņas izpratnē par to, 
kā domā zīdaiņi un mazi bērni. Pētījumi 
sniedz vērtīgas atklāsmes, kas var palīdzēt 
izvērtēt savu audzināšanas pieeju, lai da-
biskā veidā attīstītu ikvienā bērnā esošos 
sirdsapziņas iedīgļus.

paradigmu maiņa morālās 
attīstības izpratnē
Vairākās no galvenajām pagājušā gad-

simta psiholoģijas teorijām bērns līdz 
5–7 gadu vecumam tika atainots kā ego-
centriska būtne, kuru vada instinkti un 
vēlmes. Zigmunda Freida (Sigmund Freud) 
bērnu vada instinkti (Id), līdz ārējās vides 
prasības un normas kļūst par iekšējo balsi – 
superego – sirdsapziņu, kas traucē bērnam 
un pieaugušajam rīkoties pretēji iemācīta-
jām normām. Žana Piažē (Jean Piaget) un 
Lorenca Kolberga (Lawrence Kohlberg) 
bērna prāts līdz 5–7 gadu vecumam vēl 

nav sasniedzis tādu attīstības līmeni, lai 
spētu iejusties otra cilvēka ādā, tātad ne-
spēj pieņemt lēmumus, rēķinoties ar otra 

vajadzībām un interesēm. Morālas rīcības 
avots ir pakļaušanās stingriem noteiku-
miem un prasībām – autoritātei.

Klasiskais Ž. Piažē eksperiments: 
bērns nespēj iedomāties, kā kalni izska-
tās no klauniņa puses. Tomēr citi eks-
perimenti parāda, ka, izmantojot vien-
kāršākus uzskates līdzekļus, bērns spēj 
iejusties otra ādā.

Raugoties uz bērnu šādā perspektī-
vā, galvenais sabiedrības un vecāku uz-
devums ir „pārvērst amorālos zīdaiņus 
sociālās būtnēs, kas var izjust empātiju, 
vainas izjūtu un kaunu, kas var atteik-
ties no savtīgiem impulsiem augstāku 
mērķu vārdā; kas reaģēs ar sašutumu uz 
netaisnību un negodīgumu”, norāda Pols 
Blūms (Paul Bloom).

Lielākā daļa Z. Freida un Ž. Piažē uz-
skatu par bērnu attīstību turpmākajos 
pētījumos nav apstiprinājušies, tomēr tie 
ir kalpojuši par platformu to veikšanai.

morālās uzvedības 
pētījumi: būtiskas atziņas
Iekšēji motivētu morālu rīcību nevar 

reducēt līdz zināšanām par to, kas ir labi 
un kas ne. Būtiska loma ir spējai spontāni 

Jau pirmajā dzī-
ves gadā bērnam ir 
morālas uzvedības 
pamats – spēja un 
tieksme vērtēt citu 
uzvedību, intuitīva 
godīguma izjūta. 
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Kristīne dūdiņa,
Mg. psych., klīniskā psiholoģe,

www.berniemdraudzigs.lv
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piedzīvot morālas emocijas – empātiju, 
vainas izjūtu, nožēlu, kā arī spējai regulēt 
sevi – atturēties no tūlītējas savu vēlmju 
īstenošanas.

Pastāv dažādi morālas rīcības veidi: 
sabiedrībā pieņemta rīcība (piemēram, 
kā jāuzvedas pie galda); vispārcilvēcis-
kas vērtības (nedarīt citiem pāri, sadalīt 
resursus godīgi); ārēji uzspiesta rīcība; 
iekšēji motivēta rīcība. Iekšēji motivēta 
rīcība ir konsekventāka.

Vispārēju atzinību ir guvis arī L. Kol-
berga uzskats, ka morāle nav īpašību ko-
pums (kā godīgums, taisnīgums utt.), bet 
gan domāšanas veids, kas attīstās, risinot 
morālas dilemmas. Spēcīgs piemērs, kā 
šāda morālu dilemmu risināšana var tikt 
iekļauta skolas mācību sistēmā, ir Džona 
Hantera (John Hunter) pasaules miera 
spēle – pasaules līmeņa dilemmu simulā-
cija, kurā piedalās 4. klases skolēni.

Viens no būtiskākajiem atklājumiem, 
kas attiecas tieši uz bērniem, – bērns nav 
tabula rasa,* jau pirmajā dzīves gadā bēr-
nam ir morālas uzvedības pamats – spēja 
un tieksme vērtēt citu uzvedību, intuitī-
va godīguma izjūta. Bērnā jau ir bāze, uz 
kuras vecāki var balstīt audzināšanu.

Bērni piedzimst ar 
izpratni par godīgumu
Līdz pat 1980. gadiem pētnieku ie-

spējas ielūkoties zīdaiņu un mazu bērnu 
domāšanas pasaulē bija stipri ierobežo-
tas. Kā gan ir iespējams, ka zīdaiņu un 
bērnu prāts tik ilgi ir bijusi kā melnā 
kaste? Pētniekiem bija grūti rast objektī-
vus kritērijus, uz kuriem balstīties, pētot 
bērnu domāšanu. Bērnu izpēte ir izaici-
nājums – ne tikai tāpēc ka viņu valodas 
spējas ir ierobežotas, bet arī tāpēc ka viņi 
nevar skriet pa labirintiem vai veikt citus 
uzdevumus kā žurciņas vai putni.

20. gadsimta 80. gados sāka izmantot 
vienu no nedaudzajām spējām, ko var kon-
trolēt pat zīdaiņi, – skatienu. Precīzāk – 
skatiena ilgumu, kas liecina, ka bērnu kaut 
kas pārsteidz vai interesē. Tiek izmantots 

pārdomāts pētījuma dizains, aparatūra acu 
zīlīšu kustību fiksēšanai un dažādas iekār-
tas neironu aktivitātes mērīšanai.

Šie pētījumi ir ļāvuši ieraudzīt bērnu 
pavisam citām acīm nekā līdz šim, pie-
rādot, ka jau zīdaiņiem ir pamatizpratne 
par dabas un matemātikas pamatliku-
miem un viņi spēj paraudzīties uz situā-
ciju no otra cilvēka perspektīvas.

Kristinas Oniši (Kristine Onishi) un 
Renē Baijaržona (René Baillargeon) pētī-
jumā 15 mēnešus vecs bērns redz cilvēku, 
kura acu priekšā bumbiņu ievieto vienā 
kastē. Tad, cilvēkam neredzot, to pārliek 
citā kastē. Bērns paredz, ka cilvēks mek-
lēs bumbu tajā kastē, kurā viņš to redzēja 
ieliekam, lai gan viņš zina, ka bumba ir 
citā kastē.

Viens no galvenajiem zīdaiņu morāles 
pētījumu centriem atrodas Jeila Univer-
sitātē. Viens no pētījumiem: 15 mēnešus 
veci bērni novēro, kā bumbiņa ar grūtī-
bām mēģina tikt kalnā. Trīsstūrītis tai 
palīdz, bet kvadrātiņš traucē. Tad bērnus 
aicina izvēlēties trīsstūrīti vai kvadrātiņu. 
80 % bērnu izvēlas draudzīgo trīsstūrīti.

Pavisam nesen, 2011. gadā, Ilinoisas 
Universitātē tika veikts pētījums, kurā 

48 bērni (19 mēnešus veci) skatījās, kā 
dejo divas rotaļu žirafes. Atskan balss: 
„Man ir rotaļlietas!” Abas žirafes pagrie-
žas un sauc: „Jā, jā!” Eksperimenta va-
dītājs dažos gadījumos iedod abas man-
tiņas vienai žirafei, citos – katrai savu. 
Bērni ievērojami ilgāk pievērš uzmanību 
situācijai, kur sadalījums ir negodīgs.

Bērns piedzimst ar vispārīgu godīgu-
ma gaidu skeletu, kuru ievērojami ietekmē 
kultūra un vide, kurā viņš aug. Dažās kul-
tūrās dalās vairāk, citās – mazāk, savukārt 
ideja, ka resursus vajadzētu sadalīt līdzīgi 
un atalgojums tiek piešķirts atbilstīgi iegul-
dītajām pūlēm, ir universāla un iedzimta.

Iedzimtības teorijas piekritējiem par 
labu runā tas, ka morāles normas lielā-
koties ir universālas un novērojamas arī 
dzīvnieku pasaulē.

Kā tas ir dzīvnieku pasaulē
Pētījumi ar suņiem un pērtiķiem lieci-

na, ka arī dzīvniekiem piemīt godīguma 
izjūta. Suņi, kas labprāt izpilda komandas 
arī bez apbalvojuma, redzot, ka cits suns 
par tādu pašu atsaucību uz komandām 
saņem lielāku atalgojumu, ar laiku pār-
trauc reaģēt uz komandām vispār. Pērti-

Labprātīga bērnu pa-
klausība (pretstatā si-
tuatīvai vai uzspiestai 
klausīšanai vai neklau-
sīšanai) veicina agrīnu 
sirdsapziņas attīstību.
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ķi, redzot, ka citi saņem labāku kārumu, 
var atteikties no ēdiena vispār. Situācijās, 
kur ēdiena iegūšanas nolūkos pērtiķiem 
ir jāsadarbojas, tas, kurš pirmais tiek pie 
pārtikas, dalās tajā ar citiem, lai gan būtu 
varējis paturēt to tikai sev.

Morālas izpratnes bioloģiskā jēga – sa-
darbība starp indivīdiem, lai veidotu gru-
pas. Spēja uztvert godīgumu ir sadarbības 
pamatā. Ja visi rīkotos, savtīgu interešu 
vadīti, sadarbība un noturīgu grupu pa-
stāvēšana nebūtu iespējama.

atgriežamies pie bērniem
„Tas nav godīgi!” – šī frāze ir pazīstama 

daudzās mājās, kurās ir vairāki bērni. Tā 
parasti izskan zaudētāja (pat ja tikai sub-
jektīvi) pusē. Vienlaikus lielākā daļa bērnu 
nekavēsies izmantot sev piešķirto lauvas-
tiesu.

Mazi bērni intuitīvi sagaida, ka cilvē-
ki nedarīs viens otram pāri un palīdzēs 
grūtībās. Tas gan nenozīmē, ka bērni 
vienmēr rīkosies atbilstīgi savai godīgu-
ma izjūtai. Vai tas liecina par savtīgumu? 
Psihologi uzskata, ka ne. Bērna pašlabu-
ma jutīgums ar laiku attīstās par plašāku 
godīguma izjūtu.

Pat pavisam maziem bērniem (ja viņi ir 
saņēmuši pietiekami labu aprūpi) ir morā-
las jūtas, bet daudziem vēl nav attīstīta paš-
kontroles spēja, lai ierobežotu savas vēlmes 
un rīkotos saskaņā ar savu iekšējo godīgu-
ma izjūtu. Impulsu (vēlmju, iegribu) kon-
troles spēja, lai attiecinātu godīgumu arī 
pret sevi, attīstās vēlāk.

Cilvēkam piemīt arī citi izdzīvošanas in-
stinkti. Savu interešu aizstāvēšana ir viens 
no tiem, tāpat kā lojalitāte savai grupai – 
ģimenei, ciltij, komandai. Ir daudz grūtāk 
sekot abstraktai godīguma izjūtai, kad gri-
bas visus cepumus sev vai kad komanda ir 
izsalkusi. Tāpēc bērniem ir nepieciešami 
atgādinājumi dalīties un disciplīnas tre-
niņš, lai iemācītos rīkoties pareizi – par 
spīti savām vēlmēm.

Kā tas attiecas uz 
bērnu audzināšanu?
1. stiPRiNiEt attiECības 
aR bēRNU!
Morālas rīcības pamatā ir morālas jūtas: 

empātija, vainas un nožēlas izjūta. Šo jūtu 
pamatā ir spēja līdzpārdzīvot, it kā pie-
saistīties otram cilvēkam ar savām jūtām. 
Jutīgais piesaistes attīstības periods ir pir-
mie dzīves gadi. Bērns ar drošu piesaisti ir 
atsaucīgāks pret vecākiem un labvēlīgi pie-
ņem vecāku vērtības un gaidas (prasības) 
pret bērnu. Pētījumi liecina, ka atsaucīgas 
agrīnās vecāku un bērnu attiecības ir sais-
tītas ar bērna morālajām vērtībām vēlāk: 

pirmkārt, bērns ir atsaucīgs pret māti, lielā-
kā mērā mātes vērtības pieņem par savām; 
otrkārt, ir spējīgs just līdzi citiem.

2. izskaidRojiEt bēRNam 
savU RīCībU, tās iEmEslUs 
UN bēRNa RīCības sEkas!
Tas ļauj nostiprināt un pastiprināt bēr-

na empātiju un altruismu ar morālu do-
māšanu. Pieaug bērna spēja izvērtēt savas 
rīcības sekas un rīkoties apzināti. Ir būtiski 
skaidrojumā iekļaut emociju nosaukšanu: 
„Ja tu sev paņemsi divas maizītes, bet An-
nai atstāsi tikai vienu, viņa būs bēdīga un 
varbūt pat dusmosies, jo tas nav godīgi.” 
Taču ir svarīgi izskaidrot un pamatot pra-
sības. Ja tiek lietota varas pozīcija vai so-
dīšana, liedzot mīlestību un atbalstu, bērni 
bieži kļūst trauksmaini un dusmīgi, bet tas 
rosina koncentrēties uz savām emocijām, 
izveidot aizsargreakciju tā vietā, lai izrādī-
tu līdzjūtību.

3. maiga, Pozitīva 
bēRNa vadīšaNa.
Interesanti, ka labprātīga bērnu pa-

klausība (pretstatā situatīvai vai uzspiestai 
klausīšanai vai neklausīšanai) veicina agrī-
nu sirdsapziņas attīstību, uz sadarbību vēr-
stu uzvedību, vainas izjūtu pēc nepareizas 
rīcības un augstākas morālās spriešanas 
spējas.

Pirmsskolas vecuma bērni ir gatavi pa-
klausīt, ja māte vada bērna uzvedību maigā, 
nevardarbīgā veidā, neaktualizējot cīņu par 
kontroli. Savukārt, ja tiek izmantotas varas 
un sodīšanas metodes, bērni biežāk ir nepa-
klausīgi un uzvedas sociāli nepieņemami.

4. PalīdziEt bēRNam attīstīt 
PaškoNtRolEs sPējas!
Vecāki var palīdzēt bērnam attīstīt paš-

kontroles spējas, modelējot tādas situāci-
jas, kas bērnam ir pa spēkam, sadalot uz-

devumus pa soļiem. Tādā veidā bērns tiek 
pasargāts no pārlieku lielas stimulācijas. Ja 
tomēr bērns vēl netiek pats galā, vecāki var 
sniegt ārēju atbalstu, mierinot, aizsargājot 
viņu, laipnā veidā vadot viņa uzvedību un 
sniedzot iedrošinošu atgriezenisko saiti.

5. vECākU attiEksmE 
UN attiECības.
Pat tad, ja bērni nekādi nereaģē uz ap-

kārtējo, viņi pamana, kā cilvēki izturas 
viens pret otru. Vecāku attieksme pret 
apkārtējiem, rīcība, kā arī spēja pamatot 
savu izvēli un paust emocijas neizbēgami 
ietekmē bērna morālās spriešanas spējas 
un rīcību.

Viens no drošākajiem veidiem, kā pa-
līdzēt pārvērst savus morālos spriedumus 
rīcībā, ir rādīt piemēru. Cieņa pret bērnu 
ir tikai viens no piemēriem, lai mācītu 
cieņu pret citiem. Būtisks piemērs ir tas, 
kā mēs izturamies un runājam par cilvē-
kiem, kas nepieder pie mūsu ģimenes, – 
radiniekiem, draugiem, svešiniekiem. Tas 
ir saistīts ar mūsu dzīvesveidu.
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Pat tad, ja bērni 
nekādi nereaģē uz 
apkārtējo, viņi 
pamana, kā cilvēki 
izturas viens pret 
otru. Vecāku attiek-
sme pret apkārtējiem, 
rīcība, kā arī spēja pa-
matot savu izvēli un 
paust emocijas neiz-
bēgami ietekmē bēr-
na morālās spriešanas 
spējas un rīcību.
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Temperaments ir viens no senākajiem 
psiholoģijas jēdzieniem, kas ir saglabājies 
līdz mūsdienām. Tā ir cilvēka īpatnība, kas 
viņam ir dota no dabas un kas pati par sevi 
nav ne slikta, ne laba.

Tikpat dažādi, cik esam mēs paši, ir arī 
mūsu bērni. Tāpēc pirmās divas šķautnes, 
kas vecākiem ir jāpārzina, lai labāk izpras-
tu savus mazos un nodibinātu ar viņiem 
pēc iespējas ciešāku emocionālo saikni, ir 
attīstība un temperaments.

Mūsdienu pasaulē ar temperamentu 
saprot nevis ierasto dalījumu četros tempe-
ramenta tipos, bet gan deviņas iedzimtas 
īpašības jeb dimensijas.

aKtivitātes līmenis
Bērni ar zemu aktivitātes līmeni ikdienā 

būs lēni un nosvērti, bet ar augstu – ļoti kus-
tīgi, enerģiski. Ir bērni, kas dienas pavada 
mierīgi, daudz nepārvietojas, un citi, kuri 
visu laiku ir jāuzmana. Šādiem bērniem 
bieži vien kļūdaini tiek piedēvēta hiperakti-
vitāte, kas ne vienmēr tā ir, jo bērnam vien-
kārši var būt augsts aktivitātes līmenis.

ieteikumi vecākiem, kuru bērniem ir 
augsts aktivitātes līmenis:
pievērst uzmanību signāliem, kas lieci-

na, ka jūsu bērnam ir pienācis laiks nolaist 
tvaiku, un atrast veidu, kā ļaut viņam to 
darīt;
dienas laikā iekļaut dažādas aktivitā-

tes: iet uz skolu kājām, nevis braukt ma-
šīnā, pirms ieiešanas veikalā apstāties pie 
parka, lai bērns var izskrieties;
izvairīties no pārlieku lielas discipli-

nāras ierobežošanas.

ieteikumi vecākiem, kuru bērniem ir 
zems aktivitātes līmenis:
atļaut veltīt pietiekami daudz laika uz-

devumiem un aktivitātēm;
izmantot laika ierobežošanu, lai no-

teiktu mērķa izpildi – kad sīki mājas darbi 
ir jāpabeidz;
piešķirt bērnam balvu par savlaicīgi 

pabeigtu darbu (ļoti labi noder uzlīmīšu 
metode).

sensorais jeB 
fizisKais jutīgums
Ir bērni, kuri ļoti izjūt apkārtējās pa-

saules iedarbību – viņiem kož segas, grauž 
zeķes, gaisma ir par spilgtu, telpās ir par 
siltu vai aukstu, savukārt citiem nekad ne-
kas nekož, nav par spilgtu, nav par aukstu, 
jo šie bērni nav tik jutīgi pret apkārtējo 
pasauli. Tiem, kuriem kož, ir grūti, un tas 
nav bērnu cimperlīgums, vienkārši viņi tā 
izjūt apkārtējo pasauli.

ieteikumi vecākiem, kuru bērniem ir 
augsts sensorais jeb fiziskais jutīgums:
atzīt un respektēt bērna jūtas un sajū-

tas un nodrošināt veidus, kā bērnam tās 
atvieglot, padarīt ērtākas;
apģērbt bērnu vairākās kārtās, lai die-

nas gaitā būtu vieglāk pielāgoties apstāk-
ļiem – ja ir par aukstu vai karstu;
izvairīties no pārāk lielas stimulāci-

jas – skaļas mūzikas, spilgtas gaismas, lie-
lām skaļu cilvēku grupām.

ieteikumi vecākiem, kuru bērniem ir 
zems sensorais jeb fiziskais jutīgums:
palīdzēt bērnam, informējot viņu par 

notiekošā niansēm, norādot uz skaņām 
vidē, smaržām, luksofora krāsu maiņu;
paskaidrot bērnam starppersonu nian-

ses – sejas izteiksmes, ķermeņa valodu, per-
sonisko telpu.

pielāgošanās spējas
Būs bērni, kas, ja bieti piejauks klāt 

kartupelim, pagaršos un nākamreiz teiks: 
„Ļoti labi, es gribu ēst bieti, jo man tā gar-
šo!” Un neprotestēs, jo tādi bērni ātri pie-
lāgojas jaunajam. Bet būs bērni, kuri arī 
nākamreiz neēdīs bieti – un tā pie ēdiena 

bērnA temperAmentA veidošAnās
Ir bērni, kas dienas 
pavada mierīgi, daudz 
nepārvietojas, un citi, 
kuri visu laiku ir jāuz-
mana. Šādiem bēr-
niem bieži vien kļū-
daini tiek piedēvēta 
hiperaktivitāte, kas 
ne vienmēr tā ir, 
jo bērnam vienkārši 
var būt augsts 
aktivitātes līmenis.

guna geikina,
Mg. psych., klīniskā psiholoģe, 

doktora zinātniskā grāda pretendente

9 iedzimtas īpašības
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būs jāpieliek vēl mazliet un vēl, līdz bērns 
būs pieradis un būs gatavs ēst.

Tātad – vieni bērni pielāgojas ātri, bet 
citi – ilgākā laikā. To bieži vien ļoti labi 
var redzēt arī bērnudārzā: vieniem bēr-
nudārzā, gūstot pirmos iespaidus uz jau-
no, sākumā var nepatikt, bet, ja bērniņš ir 
ticis grupiņā un ātri atvadījies no mam-
mas, viņš ātri iejūtas un pierod pie jaunās 
vides, bet ir bērni, kuri grupiņā ieies ātri, 
taču paies ilgs laiks, kamēr viņi pieradīs 
pie vides un jutīsies labi.

ieteikumi vecākiem, kuru bērniem ir 
lēnas pielāgošanās spējas:
brīdināt bērnu par pārējiem;
pirms jaunām situācijām izspēlēt 

lomu spēles vai izmēģināt sagaidāmo uz-
vedību;
pieņemt faktu, ka bērnam ir stress 

jaunās situācijās, un iedrošināt bērnu par 
to runāt.

ieteikumi vecākiem, kuru bērni pie-
lāgojas pārāk viegli:
mācīt bērnu pieņemt savus lēmumus, 

nevis visā piekrist citiem (grupas bied-
riem);
mudināt bērnu iepriekš uzzināt visu 

par darbību, kuru sāks veikt.

NoskaŅojUms, 
gaRastāvoklis
Ir bērni, kuri arī vēlākā vecumā, būda-

mi pieaugušie, lielāko daļu laika ir priecī-
gi, mostas labā noskaņojumā, jūtas apmie-
rināti ar dzīvi, savukārt otriem gandrīz 
vienmēr ir drūms noskaņojums, viņi ir 
nedaudz bēdīgi, tik bieži nesmaida kā tie, 

kuriem visu laiku ir labs noskaņojums.

ieteikumi vecākiem, kuru bērniem ir 
izteikti slikts garastāvoklis:
mēģināt ignorēt vispārējo negatīvo 

bērna noskaņojumu, bet nepalaist garām 
brīdi, kad viņam patiešām ir distress;
mudināt bērnu runāt par to, kas pada-

ra viņu laimīgu, un to atzīt;
rādīt pozitīvu piemēru – pozitīvu so-

ciālo mijiedarbību.
ieteikumi vecākiem, kuru bērni vien-

mēr ir pozitīvi un labā garastāvoklī:
būt uzmanīgiem un nepalaist garām 

nepamanītas smalkas pazīmes, kas lieci-
nātu par iekšējo bērna nelaimīgumu;
mācīt bērnu izteikt skumjas jūtas, 

dusmas, bailes, neapmierinātību.

PiRmā REakCija Uz jaUNo 
jEb kaUt kā jaUNa sākšaNa
Ir bērniņi, kuri, ieraugot kaut ko jaunu, 

piemēram, pusdienās ieraugot bietes, ar 
prieku tām ķersies klāt, bet ir bērni, kuri, 
pirmoreiz ieraugot bietes, teiks: „Nē, es 
bietes neēdu!” – kaut gan viņi pat nezina, 
kas tās ir, kā garšo un smaržo. Šāds bērns 
gribēs mīļo, veco kartupeli un vēlēsies pa-
teikt, ka viņam neko jaunu nevajag. Savu-
kārt vecākiem ir jāizdomā viltības, kā likt 
bieti pagaršot.

ieteikumi vecākiem, kuru bērni vieg-
li uzsāk ko jaunu:
radīt stingrus noteikumus un stingri 

uzraudzīt, jo šie bērni ir ļoti ziņkārīgi;
mācīt iemaņas būt uzmanīgiem ar 

nepazīstamiem cilvēkiem vai jaunās si-
tuācijās.

ieteikumi vecākiem, kuru bērniem ir 
grūti uzsākt ko jaunu:
dot bērnam vairāk laika, lai viņš pielā-

gotos jaunajiem apstākļiem, ļaut, lai viņš 
pats nosaka tempu;
veicināt labprātīgi izmēģināt jaunas 

darbības un gūt jaunus draugus.

iNtENsitātE – 
REakCijas iNtENsitātE
Vieni bērni uz visu reaģē ļoti intensī-

vi – ja raud, tad raud tā, ka asaras iet pa 
gaisu un arī kaimiņi var dzirdēt šīs iz-
pausmes, un tāpat ir ar smiešanos – tā ir 
dzirdama pa visu māju, ir ilga un skaļa. 
Savukārt otriem raudāšana izpaužas kā 
šņukstēšana un norit klusiņām, nobirstot 
kādai asariņai. Šādiem bērniņiem emo-
cijas nav tik spēcīgas, un arī smejas viņi 
klusītēm pie sevis.

ieteikumi vecākiem, kuru bērniem ir 
zema reakcijas intensitāte:
nepielīdzināt intensitātes trūkumu iz-

jūtu trūkumam;
vērot un uzklausīt savus bērnus īpaši 

uzmanīgi, lai uztvertu vairāk informācijas 
par iespējamajām problēmām.

ieteikums vecākiem, kuru bērni re-
aģē ļoti intensīvi:
mācīt viņus kontrolēt savu emocionā-

lo reakciju – dusmu menedžements, paš-
kontrole, nomierinošas stratēģijas.

NEatlaidība
Vieni bērniņi, ceļot māju no klučiem, 

pūlēsies visiem spēkiem, lai māja tiktu uz-
būvēta; turpretī citi sāks būvēt kluču māju, 
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Ir bērni, kuri ļoti izjūt 
apkārtējās pasaules 
iedarbību – viņiem 
kož segas, grauž 
zeķes, gaisma ir par 
spilgtu, telpās ir par 
siltu vai aukstu, sa-
vukārt citiem nekad 
nekas nekož, nav par 
spilgtu, nav par 
aukstu, jo šie bērni 
nav tik jutīgi pret 
apkārtējo pasauli. 
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uzcels pirmo stāvu, bet, blakus ieraudzīju-
ši mašīnu, gribēs aizbraukt uz otru istabas 
galu, kur pamanīs bumbu, ko paripināt, 
tad viņi atgriezīsies pie mājas, ko turpinās 
celt, un tad atkal pabraukāsies ar mašīnu 
utt. Šādiem bērniem ir grūti izdarīt vienu 
darbiņu no sākuma līdz beigām, jo viņi 
viegli novērš uzmanību uz apkārtējo.

ieteikumi vecākiem, kuru bērni nav 
īpaši neatlaidīgi:
sadalīt uzdevumus mazos solīšos un 

novērtēt visus mazos panākumus;
plānot darbu ar īsām pauzēm;
apbalvot bērnus par ilgstošu piepūli 

un izpildīto uzdevumu.

ieteikumi vecākiem, kuru bērni ir 
īpaši neatlaidīgi:
vairākas reizes brīdināt bērnu, pirms 

pāriet uz citu darbību;
atgādināt bērnam, ka nav iespējams 

vienmēr būt perfektam.

RitmiskUms 
jEb REgUlaRitātE
Vienā pusē būs tie bērniņi, kuriem fizio-

loģiskās norises ir ļoti regulāras – vēderiņš 
izies vienmēr vienā laikā pēc ēšanas, gribē-
sies iet gulēt vienmēr plkst. 21.00, ēst vien-
mēr gribēsies ik pēc četrām vai sešām stun-
dām. Savukārt otrā pusē ir cilvēki, kuriem 
šo darbību regularitāte nav viegli paredza-

ma: vēders iziet, kad pagadās, citreiz gribas 
ēst ik pa pusstundai, bet citreiz negribas pat 
pēc piecām stundām; protams, tas nav par 
zīdaiņiem, bet, kad mazais ir paaudzies, ir 
ļoti grūti prognozēt, kad un kas notiks.

ieteikumi vecākiem, kuru bērni de-
monstrē augstu regularitāti:
iepriekš brīdināt par izmaiņām ikdie-

nas rutīnā;
palīdzēt apgūt iemaņas, kuras ļautu 

attīstīt spēju būt elastīgam, kad viņi kļūs 
vecāki.

ieteikumi vecākiem, kuru bērni de-
monstrē neprognozējamu regularitāti:
izveidot kārtību jeb rutīnu, pat ja tā 

liekas dīvaina, – likt bērnam sēdēt pie 
galda ar ģimeni vakariņu laikā, pat ja viņš 
nav izsalcis, vai iet gulēt vienā laikā, pat ja 
bērns nav noguris;
apbalvot par panākumiem.

UzmaNības NotURība
Lielā mērā šī īpašība labāk ir pazīstama 

kā koncentrēšanās – ir bērni, kuri, ja vēlas, 
liek kluču māju un kurus it nemaz nesa-
trauc, ka blakus ir mašīniņas, ka māmiņa 
skatās kādu filmu un apkārt ir vēl daudz kā 
cita. Savukārt citi bērni kam vienam spēj 
pievērsties tikai tad, ja viss cits ir nolikts 

kaut kur prom. Ja šāds bērns vēlas kaut ko 
būvēt no klučiem, mašīnas ir jānoliek, te-
levizors jāizslēdz – un tikai tad viņš spēs 
koncentrēties, jo pretējā gadījumā viss pā-
rējais traucēs pievērsties vienai darbībai.

ieteikumi vecākiem, kuru bērni ir ļoti 
izklaidīgi:
cik vien iespējams, samazināt visu 

traucējošo;
dot īsas instrukcijas;
izmantot īpašus žestus vai vārdus, kas 

atgādinātu viņam atgriezties pie uzdevuma.

ieteikumi vecākiem, kuru bērniem ir 
laba uzmanības noturība, neatlaidība:
piebikstīt bērnam, kad ir pienācis laiks 

pāriet uz kaut ko jaunu, piemēram, saukt 
viņa vārdu vai pieskarties viņa rokai;
uzstādīt taimeri, kurš atgādinātu, kad 

bērnam ir jāpāriet uz nākamo uzdevumu 
vai darbību.

Nav svarīgi, kāds ir jūsu bērna tempe-
raments, svarīgi ir tas, ka jūs to pieņemat 
un cienāt. Bērna temperamenta īpašības 
apvienojoties veido viņu par unikālu un 
īpaši individuālu. Un reizēm īpašības, ku-
ras jūs nenovērtējat pietiekami, vēlākos 
gados ir liels ieguvums, piemēram, ener-
ģiskie un neatlaidīgie bērni vēlāk kļūs par 
olimpisko zelta medaļu īpašniekiem.
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Ir bērniņi, kuri, ierau-
got kaut ko jaunu, 
piemēram, pusdie-
nās ieraugot bietes, 
ar prieku tām ķersies 
klāt, bet ir bērni, kuri, 
pirmoreiz ieraugot 
bietes, teiks: „Nē, es 
bietes neēdu!” – kaut 
gan viņi pat nezina, 
kas tās ir, kā garšo 
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