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Adaptēšanās  faktori skolā (1)

• bērnu individuālpsiholoģiskās īpatnības

• bērna dzimums

• veselības stāvoklis un attīstības līmenis

• bērna vecums

• bioloģiskā un sociālā anamnēze

• bērna sociālā pieredze
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Adaptēšanās faktori skolā (2)

• iepriekšējā laika posmā iegūtās vai neatrisinātās psiholoģiskās traumas

• vecāku un bērnu attiecību modelis, attiecības ģimenē
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http://www.matton.lv/atteli/cd/image_source/bringing_up_baby/cdmenu-1/IE320VCD/image_id-2490043.html
http://www.matton.lv/atteli/cd/goodshoot/carefree_family/cdmenu-1/GS316.html


Adaptēšanās faktori skolā (3)

• Bērna  pirmā izpratne par apkārtējo pasauli, lietu kārtību 
tajā, savām dzīves darbībām nepieciešamām iemaņām sāk 
veidoties  katram savā ģimenē, mikrovidē 

• Ģimene ir pirmā bērna audzinātāja, attīstītāja un izglītotāja
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Adaptēšanās faktori skolā (4)

• vecāku izpratne un atsaucība, risinot ar adaptācijas procesu 
saistītos jautājumus

• skolas darbinieku veidotais psiholoģiskais klimats grupā un 
pirmsskolas iestādē kopumā
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Pieķeršanās jeb piesaistes  kvalitātes ietekme uz 
bērnu ārpusģimenes vidē

• Mātes radītā drošība-noteicošais faktors, kas veido bērna priekšstatus  
par sevi un pasauli

• Sensitīvais periods pieķeršanās modeļa tapšanā ir bērnu dzīves 1.-3. 
gads
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Agrā bērnība-piesaistes attiecību veidošanās starp 
bērnu un tā aprūpētāju                      

(parasti  māti):

• būtiski ietekmē bērnu priekšstatu veidošanos par sevi un 
pasauli

• demonstrē savstarpējo attiecību veidus- ietekmē bērna 
adaptēšanās spējas
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http://www.matton.lv/atteli/cd/brandxpictures/pregnancy___babies/X455/image_id-1673441.html


Piesaistes jeb pieķeršanās teorija (1) 

Dž.Boulbijs akceptē 3 pieķeršanās modeļus:

• drošā pieķeršanās

• ambivalenta (pretrunīga) -nedroša pieķeršanās

• bailīga izvairīšanās
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Pieķeršanās  jeb 

piesaistes modeļi

Modeļa iezīmes  pirmsskolas vecuma 

bērna  personības attīstībā

Modeļa nozīme personības 

attīstībā

Drošā pieķeršanās

• Attiecības ar vecākiem - brīvas un 
draudzīgas   
• Tuvība bērnu un vecāku starpā   
• Bērni aktīvi piedalās sarunās ar 
vecākiem

• Drošības izjūta 
• Droši pētīs pasauli sev 
apkārt

Ambivalenta( 

pretrunīga) -

nedrošā 

pieķeršanās

•Attiecībās ar vecākiem- nedroši, bailīgi, 
reizēm izrāda slēptu vai atklātu 
naidīgumu
• Bērni cenšas pret vecākiem izturēties 
pārspīlēti jauki, lai arī vecāki noskaņoti 
negatīvi                     

•Izjūt bailes no atšķirtības 
• Raksturīga tieksme meklēt 
kādu, kam pieķerties
• Ir bailes izzināt apkārtējo 
pasauli

Bailīgā 

izvairīšanās jeb 

noraidījums

• Bērni cenšas turēties nostāk no 
vecākiem    
• Bērni noraida vai pat ignorē jebkuru 
vecāka/ pieaugušā iniciatīvu

• Cenšas iztikt bez citu 
mīlestības un atbalsta 

Mēģina sasniegt emocionālu 
pašpietiekamību
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Piesaistes jeb pieķeršanās teorija (3)

• Pieķeršanās kvalitāte ietekmē bērna uzvedību.

• Pieķeršanās kvalitāte ietekmē izziņas funkciju 
attīstību.

• Drošā pieķeršanās veida bērniem veidojas noturīga 
uzvedības stratēģija.
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Piesaistes jeb pieķeršanās teorija (4)

Nedrošās pieķeršanās un bailīgās izvairīšanās rezultāts- bērna 

uzvedības problēmas pirmsskolas  un skolas vecumā-
nedisciplinētība, 

agresivitātes palielināšanās, noslēgtība  => adaptēšanās spējas
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Bērnu adaptēšanos pirmsskolā un skolā 
ietekmē kritiskie periodi

• jaundzimušā perioda sākums

• triju gadu vecums

• 6-8 gadu vecums
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Kāda apstākļu un vides maiņa notiek?

Dienas režīma maiņa

Iekļaušanās skolas kolektīvā

Atšķirīgas prasības

Sveši cilvēki

Lietu vides maiņa



Uzvedības izpausmes un  iespējamie atbalsta 

risinājumi (1)

Uzvedības izpausmes
Iespējamie   atbalsta 

risinājumi

Vajadzība pēc drošības

Izrāda bailes, trauksmi
Atbalstīt un palīdzēt 

ikdienā

Kož nagus, bezkontroles 

darbība ar rokām
Pastāvīgi uzmundrināt

Niķojas un dusmojas
Izskaidrot, kā kas darāms, 

atbalstīt

Ignorē norādījumus Rādīt vizuālus paraugus

Reti piedalās grupas 

sarunās

Demonstrēt uzticēšanos 

savstarpējās attiecībās

Apjūk mainīgajā 

situācijā

Palīdzēt bērnam 

sagatavoties pārmaiņām
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Uzvedības izpausmes
Iespējamie  atbalsta 

risinājumi

Vajadzība pēc saskarsmes un emocionālā kontakta

Nevēlas kontaktus ar 

citiem
Izcelt bērna talantus

Maz draugu
Atbalstīt sarunas par to, ko 

bērns jūt, pārdzīvo

Ļauni izturas pret citiem 

bērniem
Iesaistīt kopējos darbos

Ķircina citus bērnus
Iemācīt būt par ekspertu 

kādā jomā

Pārāk cenšas piesaistīt 

pārējo uzmanību

Iemācīt būt līderim/ 

sekotājam

Bieži lielas ( arī pārspīlē) Iemācīt palīdzēt citiem
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Uzvedības izpausmes un  iespējamie atbalsta risinājumi (2)



Uzvedības izpausmes
Iespējamie  atbalsta 

risinājumi

Vajadzība pēc sasniegumiem 

( " Es pats" )

Atkarīgs no 

pieaugušajiem
Kopīgi apzināt iespējas

Domā, ka panākumus 

nosaka veiksme

Kopīgi plānot, kā 

sasniegt mērķi

Domā, ka neko nav 

sasniedzis

Novērtēt panākumus, 

sekot attīstībai

Neredz alternatīvas Atbalstīt un iedrošināt

Uztraucas par nākotni
Parādīt bērnam viņa 

iekšējās rezerves

Necenšas izdarīt, ja 

neiznāk uzreiz

Pozitīvi novērtēt 

centienus
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Uzvedības izpausmes un  iespējamie atbalsta risinājumi (3)
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Galvenās pamatprasmes un spējas, kas jāapgūst, 
uzsākot mācības skolā:

•jāstiprina ticība sev;

•jāmodina paškontroles spējas;

•uzlabot gatavību un prasmi kontaktēties, spēlēties un strādāt ar 
citiem;

•veicināt koncentrēšanās un atcerēšanās prasmi;

•attīstīt uzdevumu izpratnes spēju;

•veicināt gatavību un prasmi runāt grupā;

•tālāk attīstīt motoriku;

•pilnveidot vizuālo, audiālo un taktilo  uztveršanas un 
diferencēšanas spēju.→ pakāpeniska darbība no pirmsskolas  

mācību formām uz speciālajām mācību formām sākumskolā.



Vai ābola vācēji domā par koku saknēm, vai
bērni un mazbērni- par saviem vecākiem un
vecvecākiem? Tagadne un nākotne ir vērtīgāka par
pagātni. Jo straujāka dzīves gaita, jo vairāk jāvēro
ceļš. (V.Zelmenis)
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