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ES Mūžiīgl t bas programmas Comenius
Reģionālā partner ba
„LĀtvijĀs un BulĒ rijĀs reģionu
sĀāiedrisk sĀdĀrā āĀ ā rnu Ār pĀš m
vĀjĀdī ā m inteĒr cijĀi iīĒl t āĀs
proces ”
jeā
„LABU for CHILDREN”
ProjektĀ m rķis: sekmēt bērnu ar pašām vajadī bām
iek aušanu vispārējās iīgl t bas procesā, tādējādi uīlabojot iīgl t bas kvalitāti,
palielinot toleranci un savstarpējo cie u sabiedr bā; ar pieredīes apmai as
pal dī bu rad t iespēju veidot projekta dal bnieku sadarb bu vispārējās un
mūžiīgl t bas jomā; paaugstināt pašvald bu darbinieku, pedagogu un biedr bu
akt vistu kapacitāti.
GĀlven s Āktivit tes: aptaujas veikšana un tās reīultātu publicēšana;
nodarb bas radošajās darbn cās; teatrālo uīvedumu iestudēšana; tikšanās
ar pirmsskolas iīgl t bas iestāžu audīēk u vecākiem; atbalsta grupas iīveide
Ludīā vecākiem, kuru ģimenēs aug bērni ar pašām vajadī bām; informat vo
semināru r košana pedagogiem; starptautiskās konferences Ludīā (Latvija) un
Svištovā (Bulgārija) organiīēšana; metodisko ieteikumu iīstrāde, publicēšana
un iīplat šana; Latvijas un Bulgārijas partneru tikšanās.
PĀrtneri
Latvija: Ludīas novada pašvald ba, Ludīas speciālā pirmsskolas iīgl t bas iestāde
„Rūķ tis”, Ludīas pilsētas 4. pirmsskolas iīgl t bas iestāde „Pasaci a”, Ludīas
jauniešu klubs „Lietussargs”;
Bulgārija: Svištovas pašvald ba, Iīgl t bas un kultūras noda a, Vesel bas
bērnudārīs, Vecāku apvien ba „Bērna sirds”
ProjektĀ stenošĀnĀ: 2009. gada augusts – 2011. gada jūlijs
Iīdevējs: Ludīas novada pašvald ba
Iespiests: SIA „Latgales druka”
Tekstā iīmantoti Bulgārijas partneru bērnu ī mējumi

Viena no integrācijas vērt bām ir cilvēka spēja veiksm gi socialiīēties
sabiedr bā, spēja pārvarēt situācijas negat vās sekas. Lai to varētu bērni ar
pašām vajadī bām, vi iem nepieciešama apkārtējo cilvēku pal dī ba.
Metodisko ieteikumu iīveides mērķis ir pal dīēt pedagogiem, kas plāno
un organiīē nodarb bas bērniem ar pašām vajadī bām, kā ar ģimenēm, kurās
aug bērni ar pašām vajadī bām. Metodiskie ieteikumi sastāv no divām da ām.
Pirmajā da ā ir ss ieskats partneru iīveidotajā teoretiskājā materiālā par trim
bērnu spēju un prasmju att st bas metodēm, otrā da a – videomateriāls ar
logoritmikas, sporta un mūīikas nodarb bām, kuras vad ja pirmsskolas iīgl t bas
iestāžu „Pasaci a” un „Rūķ tis” speciālisti.
Metodisko ieteikumu pirmās da as mērķis ir pastāst t vecākiem un
pedagogiem, kā pielietot metodes „Bērnu prasmes”, logoritmikas un sporta
nodarb bas ar muīikālo pavad jumu ikdienas darbā un mājās.
Otrās da as mērķis – uīskatāmi parād t nodarb bu procesu, ilustrējot to
ar konkrētiem vingrinājumiem katrai metodei.
Kaut gan iīstrādātais metodiskais materiāls ir paredīēts darbam ar
bērniem ar pašām vajadī bām, to var iīmantot visi vecāki, kam rūp sava bērna
att st ba.
Psihologi un iīiologi uīsver mijiedarb bu starp bērna iīiskām spējām
un psihisko att st bu pirmsskolas vecumā. Bērna kust bu aktivitāte veicina ne
tikai iīiskās, bet ar intelektuālās prasmes. Logoritmikas, sporta un mūīikas
nodarb bu reīultātā tiek nostiprināts kaulu-musku u aparāts, progresē sensorās
funkcijas, l dīsvara sajūta, pareiīa stāja, gaita, kust bu grācija, runas ritms.
Runas ritms veicina koordināciju, vispārējo un smalko motoriku, tiek att st ts
pareiīs runas temps, elpošanas ritms, dīirde, runas atmi a un daudīas citas
funkcijas.
Šie metodiskie ieteikumi tapa pateicoties ES Mūžiīgl t bas programmas
atbalstam projekta „Latvijas un Bulgārijas reģionu sabiedriskā sadarb ba bērnu
ar pašām vajadī bām integrācijai iīgl t bas procesā / LABU for CHILDREN”
ietvaros. Metodisko materiālu veidoja: Diāna Golubeva, Ingr da Paškeviča,
Tatjana Juškāne, Vija Pavlovska, Sarm te Up te, Vija Prikule, Imants Bogomols,
Diāna Mežale, Inta Augustova, Ineta Miklučāne, Svetlana Narnicka, Aivis Griševs,
Dmitrijs Belokurovs, Renāte Juškāne, Viktorija Maškanceva, Viola Andruščenko,
Svetlana Rimša.
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Metode „B rnu prĀsmes” (Bulgārija)
B RNU PRASMES ir sadarb bas metode, kuru iīstrādāja Dr. Bens Furmans un
vi a kolēģi no Somijas, lai pal dīēt bērniem pārvarēt uīved bas un emocionālās
problēmas. Metode sastāv no 15 so iem, un ir oti svar gi ievērot so u sec bu, jo
katrs posms dod pamatu nākamajam solim.
Ar B RNU PRASMJU metodes pal dī bu bērni var jautri māc ties dar t
daudī dažādu lietu. Š metode pal dī iemāc t bērniem main t ieradumus
uīved bā. Metodes pielietošana nodrošina vi iem labu pieredīi un var atjaunot
pašpārliecināt bu māc bās un tic bu tam, ka vi i ir spēj gi kontrolēt savu dī vi.
Projekta partneri no Bulgārijas pielieto šo metodi ikdienā, un piedāvā su ieskatu
teorijā. Metodiskais materiāls ilustrēts ar Bulgārijas partneru bērnu ī mējumiem.
1. solis. No proāl mĀs uī iesp ju
Process sākas ar vecāku sarunu, bērnam
nepiedaloties. Vecāki iīrunā bērna esošās
uīved bas problēmas, nepieciešamās prasmes un
iīvēlas vienu prasmi, kuru vajag att st t. Turpmāk
ģimenē un skolā to vairs nesauc par problēmu, bet
par iespēju iegūt jaunu prasmi. Pirms vienoties
ar bērnu par prasmēm, kuras plānots iemāc ties,
vecāki var apspriest bērna problēmas ar citiem
vecākiem. Kad ir skaidrs, kādas iema as vai prasmes bērnam jāapgūst, vi i var
to apspriest ar bērnu un iīvirī t prioritātes.
2. solis. PrĀsmes iīv le
Kad pieaugušie ir iīlēmuši, kura prasme ir
vissvar gākā bērna att st bā, vi i meklēs pieeju,
lai stimulētu bērnu sākt māc ties. Pieaugušie
apspriež un vienojas ar bērnu par prasmēm un
iema ām, kuras vi š apgūs. Svar gi ir paredīēt un
piedāvāt alternat vu, lai bērns varētu iīvēlēties,
ar ko vi š sāks savas māc bas.
Dažreiī bērnam trūkst vairākas svar gas prasmes,
un ir grūti nolemt, kam dot priekšroku. Šajā
gad jumā labāk sākt ar vieglāk apgūstamajām prasmēm. Tad bērns iegūs
poīit vu pieredīi, kas vi u motivēs māc ties.
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3. solis. IeĒuvumu Ākcent šĀnĀ

prasmes apgūšanu.

Vēlme iemāc ties kaut ko jaunu, it paši ja tas
nav viegli apgūstams, ir atkar ga no tā, vai bērns
saskata labumu no jaunās prasmes apgūšanas.
Lai pal dīētu bērnam saprast, ko vi am dod
jauniegūtās iema as, jūs varat pajautāt bērnam,
ko vi š cer iegūt, un nosaukt tos ieguvumus, par
kuriem vi š nav iedomājies. Var vi am piedāvāt
iījautāt citus cilvēkus par to, ko vi i domā par š s
4. solis. NosĀukumĀ iīv le

Pal dīiet bērnam iīdomāt jauku nosaukumu
iema ām.
Kad jūs esat vienojušies par prasmi, ko bērns
māc sies, un vi š saprata labumu, ko vi š
no tā iegūs, būtu labi, ja bērns iīdomātu tai
nosaukumu. Dažreiī ir nepieciešama neliela
pal dī ba un priekšlikumi no vecākiem, draugiem
un radiem. Nosaukuma iīgudrošana ir svar ga, jo
labs nosaukums var motivēt apgūt jauno prasmi. Tas rada spēles atmosfēru,
iīraisa īi kār bu un pal dī saskarsmē ar citiem cilvēkiem, kuri ir iesaist ti māc bu
procesā.
5. solis. IedvesmĀs rĀd šĀnĀ
Bērnam ir nepieciešams atbalsts un iedrošinājums,
lai iemāc tos jauno un sarežģ to prasmi. Vi a
draugi, ģimenes locek i un citi pieaugušie var vi u
atbalst t. Turklāt bērns var iīdomāt iedvesmas
objektu, kas vi am pal dīēs: tas var būt jebkurš
dī vnieks, kosmiskais varonis vai sarge ģelis.
Šis rad jums pal dīēs vairākos aspektos: dos
padomus, atgādinās bērnam, ka vi am jāapgūst
jauna prasme. Ja rodas kādi šķērš i, dī vniekam var uīlikt atbild bu par tiem, un
vi š pal dīēs bērnam pareiīi virī ties uī priekšu.
Pal dīiet bērnam iīvēlēties dī vnieku un atrodiet fotogrāijas vai ī mējumus ar tā
attēlu. Bērns var iīmantot tos kā plakātu, kas preīentēs vi a prasmi.
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6. solis. AtāĀlstĀ ĒrupĀs iīveide
Sekm gām māc bām ir svar gi, lai bērns varētu
lepoties ar saviem sasniegumiem. Lai nodrošinātu
šo iespēju, jums ir nepieciešami ieinteresēti
atbalst tāji, kas priecājas par bērna prasmju
att st bas kāpumu.
Atbalst tāju uīdevums ir iīrad t interesi par bērna
māc bām un dot vi am iespēju runāt par saviem
sasniegumiem un tos demonstrēt. Būs labi, ja šie
atbalst tāji piedal sies jaunās prasmes apgūšanas svin bās.
Jautājumu par to, kas būs šie atbalst tāji, jāapspriež ar bērnu. Parasti tie ir
vecāki, radinieki, skolotāji, vecvecāki vai kaimi i.
7. solis. P rliec āĀ pĀr sĀviem sp kiem
Bērna motivācija māc ties ir atkar ga no tā, cik
stipri vi š tic savām māc šanās spējām. Šo
pārliec bu var stiprināt, runājot ar bērnu par to,
ko vi š iegūs, iemācoties jauno prasmi. Faktori,
kas ietekmē pārliec bu:
- bērna sasniegumi māc bās;
- br ži, kad bērnam ir iespēja pierād t savas
iema as;
- citas problēmas, kuras bērnam iīdevās pārvarēt;
- esošās bērna iema as un prasmes, kuras pal dī māc ties;
- bērna vēlme māc ties;
- citu cilvēku atbalsts un pal dī ba.
Pal dīiet bērnam stiprināt pārliec bu par savām spējām iemāc ties jauno prasmi.
Parādiet vi am, ka pārējie cilvēki ar ir pārliecināti, ka vi am viss iīdosies.
8. solis. Svin āu pl nošĀnĀ
Kopā ar bērnu ieplānojiet, kā jūs svinēsiet prasmju
apgūšanu.
Pastāstiet bērnam, ka apgūta jaunā prasme k ūs
par iemeslu svin bām. Tās būs ne tikai balva
bērnam, bet ar sociālais pasākums, kas visiem
apliecinās, ka bērns ir apguvis jaunās prasmes.
Kop gi ieplānojiet, kā tiks organiīētas svin bas.
Tas var būt jebkura veida pasākums, kas patiktu
bērnam. Plānojot, pārrunājiet par to, kur notiks svinēšana, kurus cilvēkus bērns
vēlas redīēt un ko vi š gribētu piedāvāt saviem viesiem.
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9. solis. PrĀsmes Ātt lošĀnĀ
Bērns parāda, kā vi š uīved sies, kad būs apguvis
jauno prasmi.
Pirms sākt pielietot prasmi, bērns apraksta un
parāda to, kā vi š uīved sies pēc tās apgūšanas.
Jūs varat vi am pajautāt: „Ko tu dar si, kad to
iemāc sies?” un pal dīēt vi am paskaidrot un
pēc tam notēlot atšķir bu pirms un pēc iema u
apgūšanas.
Iīrāde var sastāvēt no 2 da ām. Piemēram, bērns ir iīvirī jis sev uīdevumu
neiīrād t atklātu nepatiku pret ēdienu. Sākumā lai vi š notēlo, ka ar baudu ēd
dažādus ēdienus, bet pēc tam lai apēd stu kumosi u ēdiena, no kura parasti
vi š atsakās.
10. solis. IemĀņu demonstr šĀnĀ citiem cilv kiem
Kad bērns demonstrē, kā vi š uīved sies
pēc prasmes apgūšanas, ir stais laiks doties
sabiedr bā. Pastāstiet cilvēkiem par prasmi, kuru
bērns apgūst. Jo vairāk cilvēku par to īinās, jo
lielāks būs ārējais atbalsts.
Bērns jūtas neērti, kad vi a problēmas tiek
apspriestas publiski. Vecākiem ar nepat k, kad
par vi u bērna problēmām runā sveši cilvēki.
Šajā faktā nav nekas pārsteidīoša. Bērna problēmas tiek uīskat tas par vecāku
prasmju trūkumu bērna audīināšanā. Tomēr gan bērni, gan vi u vecāki pierod
runāt par prasmēm vai spēju att st bu kā par kaut ko pie emamu un vēlamu.
Prasmju apgūšana un spēju att st šana ir tas, ar ko lepojas gan bērni, gan vi u
vecāki.
Skolā, māc bu centrā vai citā iestādē, kuru apmeklē jūsu bērns, var iīvietot
plakātu ar bērna vārdu, spēka avota-dī vnieka attēlu un prasmes nosaukumu,
kuru bērns iīvēlējās, kad sāka apgūt prasmi.
11. solis. PrĀsmes tren šĀnĀ
Mācoties dar t kaut ko, piemēram, lēkāt, bērns
daudī trenējas, bet ir svar gi mēģināt šo prasmi
vecāku priekšā, lai parād tu, cik labi tā ir apgūta.
Vecākiem jāaplaudē bērnam un jāveicina
vingrināšanās, sakot, piemēram, „Br nišķ gi!” un
„Tu to tiešām labi dari!”.
Ja bērnam tiks dota iespēja rād t citiem, cik labi
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vi š ir iemāc jies jauno prasmi, bērns trenēsies ar prieku un beī piespiešanas.
Katrā demonstrēšanas reiīē notiek prasmes atkārtošana. Tādā veidā, bernam
nemanot, notiek prasmes trenēšana, atkārtošana. Kad bērns demonstrē savas
spējas, ir svar gi parād t savu sajūsmu un novērtēt vi a prasmi.
12. solis. Šķ ršļu p rvĀr šĀnĀ
Prasmju apgūšana ir smags un sarežģ ts process.
Parasti pēc pāris so iem uī priekšu seko viens
solis atpaka . Kamēr bērns mācās vienu prasmi,
var rasties šķērš i, un bērns atsāk uīvesties pēc
ierastā mode a. Šādas problēmas tiek uīskat tas
par neat emamo māc bu da u. Ja netiek veikti
prevent vi pasākumi, tas var likt vilties, īaudēt
drosmi un atteikties no iesāktā. No otras puses,
ja šķērš i tiek uīskat ti par normālu parād bu māc bu procesā un, ja mūsu pieeja
ir konstrukt va, tie var stiprināt procesu, nevis aiīkavēt māc šanos. Jūs varat
sagatavot sevi un bērnu šādai iespējai. Jums jāapspriež iespēja atgrieīties uī
māc bu sākumu un iīstrādāt pretdarb bas plānu. Piemēram, jūs varat pastāst t
bērnam, ka šķērš i un problēmas rodas, kad spēka dī vnieks nolemj, ka prasme
jau ir apgūta un vi š aiīiet, lai pal dīēt citiem bērniem. Pēc š skaidrojuma bērna
uīdevums ir atrast veidu, kā dabūt dī vnieku atpaka .
13. solis. SĀsnieĒumu svin šĀnĀ
Kad bērns būs apguvis iema as, sar kojiet svin bas. Svin bu laikā vi š var
pateikties saviem atbalst tājiem. Apspriežot
sasniegumus svin bās, palūdīiet bērnam parād t
jaunapgūto prasmi.
oti svar gi svin bās pateikt paldies ikvienam, kas
pal dīēja bērnam māc bu procesā. Š pateikšanās
ir balva tiem, kas atbalst ja bērnu, tā veicina
atbalsta turpināšanos. Pateic ba ar stiprina
iema u pielietošanu: bērns ilgāk saglabā iemāc to
uīved bas modeli.
14. solis. Citu ā rnu m c šĀnĀ
Iedrošiniet bērnu māc t citus bērnus.
Saka, ka labākais veids kaut ko iemāc ties, ir
pamāc t citus. Kad bērns jau prot iīmantot
jaunapgūto prasmi, vi š jāiedrošina māc t citus
bērnus. Piemēram, bērns var vi iem māc t to
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pašu prasmi vai vienkārši rād t to, ko vi š prot labi dar t.
Ja bērns māca citiem prasmi, kuru vi am bija grūti apgūt, tas vi am pal dī
stiprināt šo prasmi. Tas ir atgādinājums bērnam, ka vi š ir šo iema u speciālists.
Mācot, vi š att sta savas iema as. Skaidrojot citiem bērniem, kā tas bija paveikts,
vi š iīprot to, kā pareiīi pild t dažādus uīdevumus.
15. solis. N kĀm s prĀsmes iīv le
Bērns ir gatavs apgūt nākamo prasmi.
Kad svin bas par godu jaunās prasmes apgūšanai
ir beigušas, bērns var sākt māc ties kaut ko
jaunu. Ja jūs neesat vienojušies par nākamajām
iema ām, kamēr bērns māc jās, jūs varat to
iīdar t tagad. Jaunas prasmes noteikšana veicinās
bērna lepnumu. Tas ir signāls tam, ka vi š ir
apguvis prasmi un ir gatavs sākt apgūt nākamo.
Ja pirmā prasme bija relat vi viegla, tagad jūs
varat iīvēlēties kaut ko sarežģ tāku. Bieži bērns pats saprot, kāda būs nākamā
prasme.
Nav obligāti iīvēlēties pavisam jaunu prasmi – dažreiī jau apgūtai prasmei
nepieciešams atkārtojums.
Vairāk informācijas par šo metodi var iegūt
http://www.kidsskills.org/english/index.htm
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SportĀ un mūīikĀs nodĀrā āu elementu iīmĀntošĀnĀ
pirmsskolĀs vecumĀ ā rnu runĀs un st jĀs korekcij
(Ludīas pilsētas 4. pirmsskolas iīgl t bas iestāde „Pasaci a”)
Pirmsskolas vecums ir vislabvēl gākais un optimālākais
laiks pareiīas stājas veidošanai. Šobr d mūsu PII apmeklē
daudī bērnu, kuriem nepieciešams rediģēt stāju un
valodu. To mēs darām dažādās nodarb bās. Visefekt gāk
šo korekciju var panākt sporta un mūīikas nodarb bās.
Stājas veidošana un labošana mūsu „Pasaci ā” notiek
katru dienu r ta vingrošanā un 2 reiīes nedē ā katrā grupā
sporta nodarb bās. Pēdējos gados uīkrāta praktiskā
pedagoģiskā darba pieredīe pirmsskolas vecuma bērnu
r ta vingrošanas un sporta nodarb bu organiīēšanā.
Novērojot bērnus nodarb bā māc bu gada sākumā,
pedagogi secināja, ka daudīiem bērniem ir šādas
grūt bas: maīkust gi pirksti, neprec īas kust bas, lēns
temps, bet jau otrā pusgada laikā pirksti k uva paklaus gāki un kust bas –
prec īākas.
Ar koriģējošo vingrošanu stāju var labot tikai sākumstadijā, vēlāk tā tikai
aiīkavē stājas deformācijas progresēšanu. Pirmsskolas vecuma bērna skelets
vēl ir vāji att st ts, tāpēc kust bām ir liela noī me bērna vispārējā un iīiskajā
att st bā un stājas veidošanā. Sevišķi labi ietekmē visu bērna organismu svaigā
gaisā organiīētas daudīveid gas kust bas. Sporta skolotājas oti labi iepaī st
katra bērna individuālās spējas un vajadī bas. Lai rād tu bērnos poīit vu attieksmi
pret vingrošanu, nodarb bas tiek organiīētas rota u formā: bērni labprāt imitē
dī vnieku balsis un kust bas.
Liela noī me ir mūīikĀs pĀvĀd jumĀm r ta vingrošanā un sporta
nodarb bās. Bērniem veidojas prasme iīpild t kust bu noteiktā tempā, ievērot
tā iīmai as. Tā saucamā „tempa iījūta” rodas pakāpeniski. Mūīikas ritms un
raksturs regulē bērna kust bas, pal dī tās iīpild t ekonomiski, automatiīē tās.
Ritma un tempa iījūtas att st šana jāsāk jau agrā bērn bā, jo bērni oti viegli
uītver mūīiku un ritmu un labprāt to atveido savās kust bās. Sporta nodarb bām
telpā obligāti jābūt mūīikas pavad jumam.
Ar pamatkust bu māc šanā mūīikai ir liela ietekme: so ojot un skrienot
mūīikas pavad jumā, bērnu so i k ūst vienveid gāki, ritmiskāki, samaīinās
„tipināšana”, kas tik rakstur ga maīiem bērniem, so i k ūst garāki. Mūīikas
pavad jums bērnu palēcienus padara vieglākus un elast gākus.
oti svar ga noī me ir skolot jĀ pĀreiīĀm, prec īĀm vinĒrin jumu
demonstr jumĀm. Demonstrējums kopā ar paskaidrojumu prasa pedagoģisko
meistar bu. Demonstrējot kust bu skolotāja rāda to br vi, dabiski, pareiīi un
skaisti. Pievērš uīman bu sākuma stāvoklim, nostiprina labas, biedriskas
attiec bas.
SoļošĀnĀ pārmai us ar skriešanu uīmundrina bērnus, uīlabo garastāvokli
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un, papildināta ar dažiem vienkāršiem uīdevumiem, labi organiīē bērnus.
Bieži bērniem roku darb ba nav saska ota ar kāju darb bu, skrējiena solis ir
neritmisks, vērojamas liekas ķerme a kust bas. Skolotājam jāīina, ka š s
patn bas nav uīskatāmas par k ūdu, jo tas nosaka attiec ga vecumposma
bērnu anatomiskās patn bas – pieaugot bērna vecumam un kust bu pieredīei,
š s nevēlamās patn bas iīīūd. Uīman bas vingrojumi, kuros iek auti so ošana,
skriešana, nostiprina prasmi orientēties telpā, ātri reaģēt uī signālu. L dīsvara
gājiens (ar koriģējošās vingrošanas elementiem) liek bērniem noturēt l dīsvaru.
Ar priekšmeta pal dī bu bērnam vieglāk pārbaud t savu l dīsvaru.
emot vērā to, ka pirmsskolas vecuma bērni samērā ātri nogurst un nespēj
ilgstoši koncentrēt uīman bu vienā virīienā, slodīei j mijĀs Ār Ātpūtu.
Atpūsties var, mainot darb bas veidu. Lekt pat k visiem pirmsskolas vecuma
bērniem. Skolotājam jāraugās, lai bērni lektu viegli.
paša noī me ir kust āu sp l m un rotĀļ m, kas būtiski ietekmē bērna
iīisko att st bu, nodrošina labu emocionālo att st bu. Poīit vs emocionālais fons
palielina organisma funkcionālās reīerves.
No nodarb bas ievĀdĀ dĀļĀs pareiīas organiīēšanas lielā mērā atkar ga visa
turpmākā nodarb bas gaitas efektivitāte. Nodarb bas ievada da as uīdevums ir
organiīēt bērnus nodarb bai, pievērst vi u uīman bu darb bai, kas būs jāveic,
sagatavot bērna organismu pakāpeniski pieaugošai iīiskai slodīei. Ievada da ai
nevar iīmantot jebkuru kust bu rota u, jo tās uīdevums ir rād t bērnos interesi
par nodarb bu, koncentrēt vi a uīman bu.
Nodarb bas ĒĀlvenĀj dĀļ skolotāja māca bērniem pareiīas pamatkust bas,
veikl bu, ātrumu, iītur bu, ka ar kust bu koordināciju. Vispāratt stošie vingrojumi
jāiīpilda ritmiski un br vi, beī lieka sasprindīinājuma.
Nosl ĒumĀ dĀļĀs uīdevums- nomierināt bērna organismu, tuvināt pulsa
l kni sākuma iīejas punktam, saglabājot možu, dī vespriec gu garastāvokli.
Ja bērnā netiek iīrais tas poīit vas emocijas, vi š neiījūt gandar jumu vai
atsakās piedal ties spēlēs un vingrojumos. LĀās l dīeklis, ar kura pal dī bu
bērnus var ieinteresēt sporta nodarb bās, ir t mĀ jeā sižets. Sižets rosina
pirmsskolēnā iītēli, iedrošina vi u tēlot, atdarināt, improviīēt. Tāpēc sporta
nodarb bas nekad nenotiek klusumā. Sporta nodarb bās mēs netieši att stām
ar bērna valodu.
Bērnu emocijas var atrais ties spēlēs, imitējot dī vnieku, putnu balsis,
transporta signālus, vēju, lietu utt. Tāda skĀņu ĀtdĀrin šĀnĀ sekmē ar runas
att st bu:
• ja bērni atdarina putni us, vi i „čivina”,
• ja brauc ātrā pal dī ba , bērni signaliīē „V u-v u!”,
• ja bērni tēlo vilku, vi i rūc;
• ja skrien īirgi, bērni klikšķina ar mēli;
• ja darbojas vējdīirnavas, bērni pūš no visa spēka, lai tās grieītos.
Ska u, īilbju un vārdu iīruna nav paši akcentējama, jo viss notiek dabiski,
ar kust bu un emociju starpniec bu. paši labs runas, iīiskās un emocionālais
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att st bas l dīeklis ir kust āu rotĀļĀs Ār v rdiem. Vārdi pal dī bērniem labāk
saprast, kā kustēties. Rota as vārdus iīrunā visi kopā vienlaic gi. Runā visi maīu i,
gan akt vie, gan kautr gie, gan ar bērni ar runas problēmām, jo vi iem nav
iemesla kautrēties. Vārdi atkārtojas daudīkārt, l dī ar to tiek trenēta atmi a (ja
kāds aiīmirsa vārdus, cits atgādinās). Vārdi rota ās pal dī ievērot nosac jumus
un kontrolēt kust bas.
Katrā grupā 2 reiīes nedē ā notiek mūīikas nodarb bas. emot vērā to,
ka mūsdienās daudīiem bērniem ir runas traucējumi, skolotāji katrā mūīikas
nodarb bā iek auj pirkstiņrotĀļĀs, iedīied šĀn s vinĒrin jumus un
mutes iesild šĀn s vinĒrin jumus. Jebkurā kust bu treni ā tiek vingrināta
nevis roka, bet gan smadīenes.
Bērniem oti pat k, ka pirksti i sasveicinās, tas iīraisa poīit vas emocijas
Bērni labprāt dīied l dīi, jo dīiesmi a nav sarežģ ta. Tā visu laiku atkārtojas.
Pirksti u rota ām ir daudīpus gs iedarb bas spēks: veidojas emocionālais
kontakts ar pieaugušo, att stās bērna vēlēšanās darboties, pieaug vi a aktivitāte.
Bērns netieši vingrinās kust bu koordinācijā, tādējādi att stot domāšanu un
runu. Darbam pie pirkstu motorikas att st bas jābūt regulāram un reīultat vam.
Optimālais laiks šim mērķim ir dinamiskā pauīe nodarb bu laikā.
Bērnu runa mūīikas nodarb bā ritmiīējas ar kust bām, ir pietiekami ska a,
prec īa un emocionāla, bet ritms labvēl gi ietekmē runas uībūvi. Paaugstinot
bērna interesi par l dī giem vingrinājumiem, mūsu pedagogi pārvērš tos
aiīraujošās rota ās.
SkĀit mpĀntiņu skait šana, ko bērns pavada ar savām kust bām mūīikas
nodarb bā, att sta ritma iījūtu, labāku vārdu iīrunu, kā ar veidojas iekšējā ritma
un runas ritma koordinācija. Bērnam att stās iītēles spējas un fantāīija. Rodas
spēja pārnest rokas un pirkstu kust bas uī citām darb bām un citās situācijās,
kurās jārunā vai jāstāsta.
RotĀļĀs devušas iespēju dažādot nodarb bas saturu. Pieredīe rāda, ka
bērniem sākot no četru gadu vecuma, ir svĀr Ēi pĀšiem iīdom t kust āĀs
un v rdus rotĀļ m. Tas veicina bērnu radošumu un individualitātes att st bu.
Jāpanāk, lai visi vingrinājumi
sniegtu bērniem prieku un būtu
viegli iīpildāmi.
Šis darbs pal dī regulāri
stimulēt
īonas
kust gumu
galvas
smadīenes,
kuras
labvēl gi ietekmē bērna runas
korekciju, pilnveido psihiskus
procesus- uīman bu, atmi u,
kuri cieši saist ti ar runu,
atvieglo rakst šanas prasmes
apguvi nākamajiem skolēniem.
Lai reīultāti būtu notur gi,
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jāstrādā visam iestādes kolekt vam sadarb bā ar bērnu vecākiem. Lai kvalitat vi
veiktu savu darbu, regulāri jāpapildina savas īināšanas kursos un semināros,
jo laika gaitā mainās pieeja, rodas dažādas novitātes.
Poīit vs reīultāts bērnu stājas uīlabošanā var būt panākts mērķtiec gi un
sistemātiski apmeklējot korekcijas nodarb bas, vecākiem, ievērojot pedagogu
ieteikumus par bērna nodarbošanos ar sporta aktivitātēm br vajā laikā. Mūīikas
skolotāji iesaka ar vecākiem mājās piestrādāt ar bērniem spēlējot pirksti u
rota as.
Vai esat kādreiī pavērojuši, redīējuši bērna acis, sejas iīteiksmi, emocijas,
kad vi š pirmo reiīi noķēris mesto bumbu, vai pārmetis kūleni, vai pārlecis
pāri lecamauklai? Tas ir neiīsakāms prieks, lepnums un pārliec ba par saviem
spēkiem! Šim veiksm gajam vingrojumam sekos vēlme vēl kaut ko paveikt, vēl
kaut ko iemāc ties. Mēs, pieaugušie, šo iespēju bērniem neliegsim. Tāpēc, m s,
sĀdĀrā ā Ār vec kiem, dĀr sim visu, lĀi mūsu ā rni ĀuĒ kust Ēi, veseli
un dī vespriec Ēi!
Iīstrādātie ieteikumi sporta nodarb bas un mūīikas nodarb bas gaita
pievienoti videomateriālā, kas uī emts Ludīas pilsētas 4. pirmsskolas iīgl t bas
iestādē „Pasaci a”.
Ludīas pilsētas 4. PII „Pasaci a” kontaktinformācija: Latgales ielā 156, Ludīā
Tālrunis: 65722734.
LoĒoritmikĀ ā rnu prĀsmju Ātt st ā
(Ludīas speciālā pirmsskolas iīgl t bas iestāde „Rūķ tis”)
Logoritmika ir bērnu valodas un vispārējās att st bas uīlabošanas veids ar
runas, kust bu un mūīikas pal dī bu.
Logoritmika iīvirīa un risina speciiskus (ar runu saist tus)
uīdevumus:
• elpošanas stabiliīēšana;
• visu balss parametru att st šana (augstums, spēks,
tembrs, melodiskums);
• kust bu koordinācija, vārda un kust bu koordinācija;
• dīirdes un redīes uītvere;
• sejas m mikas att st šana;
• orientēšanās telpā;
• vispārējās un s kās motorikas att st šana.
Šie uīdevumi tiek iīvirī ti tāpēc, lai att st tu ne tikai
bērnu runas aparātu, bet ar svar gos psihiskos procesus.
Pats vārds logoritmika iek auj sev divus pamatjēdīienus:
vārdu un ritmu. Tā kā ritmu vienmēr pavada motoriskās (kinētiskās)
reakcijas, tad šiem diviem jēdīieniem var pievienot ar kust bu, bet
kur kust ba – tur mūīika. L dī ar to logoritmikas iīpratne balstās uī
vārdu, kust bas un mūīikas ciešām savstarpējām saitēm.
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IevĀdvinĒrin jumi
Vispirms bērni jāiemāca klaus ties. Bērni var to dar t ar aiīvērtām ac m, lai
nekas nenovērstu vi u uīman bu. Pedagogs aicina bērnus ieklaus ties apkārtnes
trokš os un ska ās. Bērniem
liek ieklaus ties dažādos darba
trokš u ierakstos, tie pēc
dīirdes jānosaka, ja iespējams
jāatdarina, artikulējot un ar
rokām imitējot darb bu – malkas
īāģēšanu, ve as maīgāšanu utt.
Tā kā logopātiem bieži vien
ir koordinācijas traucējumi,
tad tiek iīmantoti so ošanas
vingrinājumi. So ošanai var
iīmantot audio ierakstus, bet
vēl labāks ir paša pieaugušā iīpild jums, jo tas dod iespēju main t kustēšanās
tempu, tādejādi koncentrējot bērna uīman bu uī doto uīdevumu. So ojot var
iīpild t dažādas igurālos iīkārtojumus, kuri att sta bērna orientēšanās iījūtu.
ElpošĀnĀs vinĒrin jumi
Bērniem jāmāca elpot ar diafragmu, akt vi iīrunāt un iīdīiedāt ska as iīelpas
br d . Šie vingrinājumi pal dī uīlabot iīelpas garumu, spēku.
Piemēram, lēni ieelpot caur degunu un lēni iīelpot caur muti. Iīpild t
vingrinājumus ar pagarinātu un pastiprinātu iīelpu: pūst balonus; nopūst no
galda pūkas, pap rus, pūpolus, utt. Iīpild t vingrojumus ar ska ām: iīelpas laikā
iīrunāt „ ā-ā-ā”, „ē-ē-ē”, „ - - ”, „m-m-m”, „hā”, „bah”.
Elpojot var pievienot roku kust bas (augšā- lejā, augšā – sānis, augšā uī
pleciem utt.).
Sevišķa uīman ba jāpievērš iīelpai. Tai jābūt pietiekami ilgai. Var iīmantot
vingrinājumu „Vējš un kr tošas lapas”(pēc ieelpas – elpas aiīture, iīelpā šūpojot
rokas krūšu augstumā iīrunāt ska u „f”. Nākamajā iīelpā, pakāpeniski laižot
rokas lejā un atdarinot kr tošas lapas, iīrunāt ska as „p-p-p”).
Artikul cijĀs ĀpĀr tĀ vinĒrin jumi
Regulārs darbs pie artikulācijas vingrinājumiem nepieciešams visiem bērniem ar
valodas att st bas traucējumiem.
Sākumā māca tikai atsevišķu darb bu, bet pēc tam noteiktā ritmā mūīikas
pavad jumā, piemēram, īirga apturēšana „prrrr” iīrunāšana, lai lūpas vibrētu, var
lūpu vibrēšanu iīdar t ar ar pirkstu. Tad seko mēles vingrinājumi, kas att sta mēles
muskulatūras elast bu.
Artikulācijas aparāta att st bai tiek iīmantoti skandēšanas vingrinājumi, bet,
jāatceras, ka šos vingrinājumus nedr kst iīmantot, pirms nav iīmantojamās ska as.
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DelnĀs un pirkstu s k s muskulĀtūrĀs vinĒrin jumi
Milī ga ir kust bu vingrinājumu noī me atmi as att st bā, domāšanā,
novērošanā, iītēlē. Bērna pirmie reīultāti rakst bas apguvē ir cieši saist ti ar
smalkās motorikas att st bu. Att stot smalko motoriku – att stām ar valodu!
Vispirms bērniem jāiemāca vingrināt savus pirkstus – tos vienkārši dažādi
kustinot, iīstiepjot, saliecot, saž audīot dūrē, dūri saspiežot un atbr vojot.
Pirkstus iīstieptus var saspiest kopā. Var roku pirkstus skait t, katru ar otras
rokas pirkstiem pakustinot.
RitmĀ iījūtu Ātt stošie vinĒrin jumi
Ritma iījūtas att st šanai ir liela noī me bērnu valodas att st bā. Ritma iījūtas
att st bas pamatā ir sensori ritmisko etalonu sistēmas apgūšana. Sākumā bērni
uītver un cenšas atdarināt ska u kust bas tempu, pie tam ātrāk uītver un apgūst
ātrākos tempus nekā lēnos. Pēc tam bērnos veidojas akcentēto un neakcentēto
ska u attiec bu uītvere.
Fon mu Ārtikul cijĀs vinĒrin jumi
To labāk balst t uī apkārtējās vides ska u atdarināšanu. Piemēram, dī vnieku
atdarināšana:
•
suns – vau, vau!
•
Kaķis – au, au! utt.
•
Dabas ska u atdarinājums s un š artikulācijā.
Fon tiski fonem tisk s dīirdes Ātt st āĀs vinĒrin jumi
Fonemātiskā dīirde pal dī paī st un atšķirt ska as, kuras veido konkrēto vārdu.
Neatt st tas fonemātiskās dīirdes gad jumā nav iespējama pareiīa ska u iīruna.
Kad bērni jau paī st jēdīienu ss un garš signāls, ritmikas nodarb bās spēlē
sus un garus akordus, bērni iīdara dažādas darb bas, piemēram, parāda
signaliīācijas karti u ar sv tri u (garā ska a), ar punkti u sā ska a.
KlĀus šĀn s-relĀks cijĀ
Att sta dīirdes uīman bu un prasmi kontrolēt elpošanu, regulē musku u
tonusu, atgriež bērnus miera stāvokl .
Pieredīe logoritmikas nodarb bu vad šanā parāda, ka tāda korekcijas
darba iīveide pal dī panākt bērnu uīman bas notur bu visā nodarb bas gaitā,
paaugstina reīultātus praktiskā materiāla apguvē. Iīstrādātie ieteikumi
pievienoti videomateriālā, kas uī emts Ludīas speciālajā pirmsskolas iīgl t bas
iestādē „Rūķ tis”.
Ludīas SPII „Rūķ tis” kontaktinformācija: P.Miglin ka ielā 25, Ludīā,
Tālrunis: 65722735.
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