
 

 

Ieteikumi attālinātā mācību procesa organizēšanai 1.-4. klašu skolēniem 

Dienas strukturēšana 

Lai radītu paredzamības un drošības izjūtu gan sev, gan bērniem, būtu svarīga noteikta režīma 

un struktūras ievērošana. Laikā, kad notiek tik daudz neparedzama, un nav īsti skaidrs, kad 

notiekošais beigsies, mūsu smadzenes spēj gūt mieru un neizdegt, ja tām tiek piedāvāta rutīna.  

Turpmākie ieteikumi visvieglāk būs izpildāmi vecākiem, kuri attālināto mācību laikā ir mājās, 

tomēr, ja skolēns mājās būs viens, aicinu plānot bērna laiku iepriekšējā vakarā, kā arī iespēju 

robežās sazvanīties ar bērnu pa dienu, lai saņemtu informāciju par to, kā bērnam sokas. Tāpat 

grūtākos uzdevumus, ar kuriem bērns viens pats netiek galā, varbūt ir iespējams atlikt uz 

vakaru, vienojoties ar klases audzinātāju par darbiņu iesniegšanas termiņiem. 

 

 Rūpējieties par to, lai bērns iet gulēt un mostas vienā un tajā pašā laikā. 

 Ieturiet maltītes vienā un tajā pašā laikā. 

 Ieplānojiet fiziskās aktivitātes, kuras veikt katru dienu. 

 Ieplānojiet starpbrīžus, aktīvās pauzes (palēcieni, pietupieni, citi vienkārši vingrojumi 

u.t.t.), kā arī pārrunājiet ar bērnu, kādas aktivitātes viņam palīdz atpūsties. Taču 

ievērojiet, ka tām nevajadzētu būt ilgām un pārmēru uzmanību pieprasošām (piemēram, 

ilgām spēlēm). Palīdziet bērnam ievērot atpūtas pauzes, piemēram, uzlieciet taimeri, 

kas zvanīs pēc noteikta minūšu skaita. 

 Gatavojoties skolas dienai, lūdziet bērnu saģērbties tā it kā ietu uz skolu (pavadīt visu 

dienu pidžamā ir jauki, taču nav īpaši mācību procesu sekmējoši 😊). Tas palīdzēs 

noskaņoties darba dienai un smadzenēm pārslēgties skolas režīmā. 

 Kopīgi ar bērnu izstrādājiet katras dienas plānu, atvēlot laiku mācībām, veicamajiem 

darbiem (ar iespēju atzīmēt paveikto), atpūtai, maltītēm, fiziskām aktivitātēm, 

televīzijai, brīvajām spēlēm individuāli vai  kopā ar ģimeni utt. Novietojiet šo plānu 

ģimenei pārredzamā vietā. Pēc pāris dienām, iespējams, secināsiet, ka  lietderīgi 

izveidot šādu plānu visai nedēļai. Šim nolūkam var izmantot arī  virtuālos resursus 

(piemēram trello.com). 

 Izveidojiet un novietojiet jauno stundu sarakstu bērna darbavietā. Ja esat laukos, 

iekārtojiet darbavietu ar pārredzamu stundu sarakstu arī tur. Iekārtota darbavieta palīdz 

koncentrēties darāmajam. 



 Ja iespējams, sadaliet darāmos darbiņus mazākos, ņemot vērā to, cik ilgi bērns ir spējīgs 

aktīvi koncentrēt uzmanību. Visbiežāk lietotā formula, lai noskaidrotu, cik ilgi bērnam 

būtu jānotur uzmanība ir “bērna vecums sareizināts ar 3”. Respektīvi, 8 gadus vecs 

bērns var aktīvi darboties 24 minūtes un tad ir nepieciešama pauze. Tāpat ir vērtīgi 

jautāt bērnam par to, cik ilgu, viņaprāt, viņam vajadzēs kāda uzdevuma izpildei. Tas 

sekmēs paša bērna plānošanas spējas un izpratni par sevi, jo bieži vien bērna sniegtās 

atbildes droši vien nebūs īpaši reālistiskas. 

Vecāku līdzdalība un atbalsts mācību procesā 

 Jaunāko klašu skolēniem vēl nav prasmes mācīties pašiem, tāpēc vecāku 

uzmundrinājums, atbalsts un sniegtā drošības izjūta ir ļoti svarīga.  

 Uzdodiet bērnam jautājumus par to, ko viņš ir sapratis no tā, kas bijis jāapgūst. Lūdziet 

bērnu paskaidrot un iemācīt jums to, ko viņš konkrētajā dienā ir apguvis (un nav svarīgi, 

ka Jūs to jau zināt).  

 Pārrunājiet ar bērnu to, kas viņam bijis jāizlasa, lūdziet bērnu dalīties ar savām domām 

saistībā ar to. 

 Pārrunājiet lietas, kuras tika mācītas konkrētajā skolas dienā, pārrunājiet dienā 

notikušo, nosaucot to, kas izdevies, pārrunājot gūto pieredzi un to, kas jāņem vērā rīt / 

turpmāk. Jautājiet bērnam par to, kā viņš ir juties, kas ir sagādājis grūtības, kas viņam 

pietrūkst, ko gribētu citādāk, kā arī to, kas ir sagādājis prieku un izdevies vislabāk. 

 Mācieties kopā ar bērnu likt uzsvaru uz viņa stiprajām pusēm un padarīto. Arī tad, ja 

izdevies izpildīt daļu no plānotā, kopā ar bērnu novērtējiet sasniegto, uzslavējiet bērnu. 

Šobrīd īpaši svarīgi ir nosaukt to, kas ir paveikts. Izdošanās veidos pamatu, lai bērns 

turpinātu iesākto, mēģinātu un uzdrīkstētos aizvien vairāk. 

 Padomājiet par pārsteigumu bērniem. Atstājiet novēlējuma zīmīti bērna darbavietā 

(“Lai izdodas!”).  Uzlīmējiet smaidiņu uz lapiņas pie stundu saraksta,  ielieciet 

vēlējumu grāmatā, ko bērns lasa, utt. 

 Ņemiet vērā, ka bērns noteikti kaut ko aizmirsīs izpildīt vai palaidīs garām. Attālinātajā 

mācību procesā jaunāko klašu bērni ir spējīgi apgūt 50% no vielas, ko viņi apgūtu 

mācībās klātienē. Nebarieties, bet kopīgi meklējiet iespējas, kā labot nepadarītos darbus 

un palīdzēt sekot līdzi mācību vielai turpmāk. 

 Neaizmirstiet slavēt bērnu par konkrētām lietām, kas viņam ir izdevušās (piemēram, 

“Tev šoreiz šis burtiņš ir izdevies daudz labāk nekā citas reizes!”, “Es novērtēju, ka Tu 

pats atcerējies, ka Tev ir jāizpilda šis uzdevums!”). Tas stiprinās Jūsu saikni un līdz ar 

to veicinās bērna mācīšanos. 

 

Neaizmirstiet par sevi! 

Lai jūs kā vecāki spētu būt klātesoši savam bērnam, vispirms ir jāparūpējas par sevi! Šis ir 

izaicinājumu pilns laiks, kas mums visiem ir jāiztur. Padomājiet, kas ir tās lietas, kas palīdz 

jums atpūsties un sakārtoties. Neaizmirstiet par komunikāciju ar saviem draugiem, meklējiet 

lietas, kas sagādā jums prieku! Arī ikdienišķu rutīnas darbiņu padarīšana var būt palīdzoša, kad 

apkārt valda haoss. Esiet iejūtīgi pret sevi! Ne katru dienu jums viss izdosies, būs nepadarīti, 



iekavēti darbi, un arī Jūsu bērniem ne vienmēr viss izdosies. Svarīgi saprast, ka šajā laikā mēs 

nevaram izdarīt tikpat daudz, cik iepriekš. 

Bezmaksas resursi, kur iespējams saņemt palīdzību: 

 Krīžu un konsultāciju centrs „Skalbes”:  

1) Diennakts krīzes tālruņi: 67222922 un/vai 27722292  

2) Vardarbībā cietušajiem 116006 

 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija:  

1) Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 – 24/7 (bez maksas)  

2) E-konsultācija – uzticibaspasts116111@bti.gov.lv  

3) Čats www.bti.gov.lv mājas lapā darba dienās laikā plkst.12:00 -20:00 

 4) Konsultācijas vecākiem: Konsultatīvās nodaļas speciālisti sniedz konsultācijas darba dienās 

no 9.00-15.00, Inga Gulbe tālr. 26808563 vai sūtot ziņu inga.gulbe@bti.gov.lv 
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