
Daiga Cīrule 

metodiskais materiāls 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radošā domāšana 

“Kad Dievs radīja pasauli, viņš radīja milzum daudz laika” 

 (Īru paruna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 



Metodiskais materiāls ‘’Radošā domāšana’’ veidots, lasot 

pedagoga Roberta Fišera un pedagoga Edgara Kramiņa grāmatas. 

Metodiskajā materiālā esmu apkopojusi sev svarīgākās autoru 

atziņas, kuras izmantot veicot sociālpedagoģisko darbu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1) Cilvēka psihiskās darbības augstākā forma ir domāšana. Kas nenoliedzami ir 

saistīta ar runu.(Kramiņš, 2016) 

2) Domādams cilvēks it kā izrunā vārdus un teikumus – viņa runas orgāni kustas, 

tiekdamies artikulēt skaņas. Doma un vārds virzās pretējos virzienos; doma – 

no vispārējā uz atsevišķo , bet vārds – no atsevišķā uz vispārējo.( Kramiņš, 

2016) 

3) Izveidot radošai domāsānai vajadzīgos apstākļus dažreiz ir pat grūtāk nekā 

radoši domāt. Turklāt, ja augsne un radošais klimats izraudzīti pareizi, 

nepieciešama sēkla – stimuls, jo tikai tad var sākties radoši procesi.(Fišers, 

2005) 

4) Īpašas radošas domāšanas rezultātā iztēle nodrošina spēju no zināmām un 

atpazīstamām parādībām, lietām un tēliem radīt jaunas parādību, situāciju 

projekcijas un tēlu sakarības.( Kramiņš, 2016) 

5) Radošā domāšana ir veids, kā izraisīt idejas, kuras vienādi vai otrādi var 

izmantot dzīvē. Tā bieži ir saistīta ar problēmu risināšanu, lietojot konkrētus 

intelekta aspektus., piemēram, lingvistisko, matemātisko un starppersonu 

intelektu. Radošās domas veicināšanai bieži vien svarīgāks ir process, nevis 

risinājums vai rezultāts. Rezultāts var būt īslaicīga parādība, bet vingrināšanās 

procesam var būt visa mūža vērtība. (Fišers,2005) 

6) Tieši attieksme līdztekus ar procesa izmantošanu var stimulēt neskaitāmu 

radošu ideju parādīšanos visā bērna dzīves laikā. Radošajam procesam ir 

vairākas pakāpes. Tā var rezumēt kā piecas stadijas: 

Stimuls 

Izpēte 

Plānošana 

Darbība 

Pārbaude 

7) Radošā domāšana nerodas tukšumā, tai nepieciešams kāds stimuls, kaut kas 

konkrēts, ar ko strādāt.Kā mēdza teikt senie grieķi, nekas nevar rasties ne no 

kā.( Fišers, 2005) 

8) Ikvienam bērnam piemīt radīšanas impulss, kas jāatmodina. Tas saistās ar 

tieksmi būt ziņkāram, brīnīties un iztaujāt. Jautājumi, kas bērnam var rasties un 

veicināt viņu pētīt: 

Kāpēc? 

Izpēte – Kas? Kā? (Fišers,2005) 

9) Jāuzmanās, lai sarunā ar bērniem netiktu lietoti attiecīgajam vecumposmam 

sveši jēdzieni, kas viņu apziņā neveidos skaidrus spriedumus un neveicina to 

apjēgšanu : 

Olas Čaumala :’’Un tā ir pateicība par to, ka es jūs sargāju no saules radiācijas, 

izplūdes gāzēm, ozona caurumiem, drenu caurulēm, naftas vadiem un visādiem 

elektriskiem vadiem un sadales skapjiem, skaitītājiem un gaismas slēdžiem, 

upes vēžiem, lapu mežiem, kapiem, un tumsas, un spokiem, jokiem, kā arī 

sīpollokiem, šaujamstopiem, mājas lopiem un citām Āfrikas žirafēm, kurām, kā 



zināms, ar Antarktīdas pingvīniem ir kopīgs tas, ka abiem nav kārtīga 

saimnieka.” ( Kramiņš, 20016) 

10) Mācīšanas uzdevums ir ierosināt bērnā radošo impulsu un atbalstīt izpētes 

procesu.Uzskata, ka radošā procesa laikā parasti tiek pārkārtots tas, ko mēs jau 

zinām, lai noskaidrotu vēl nezināmo. Daudzi bērni nepietiekami izmanto savu 

radošo potenciālu , jo viņi tveras pie pirmās domas vai risinājuma, kas ienāk 

prātā. Bērna pirmās idejas var būt ikdienišķas un seklas. Viņam jāpalīdz 

virzīties tālāk par pirmo prātā ienākušo domu un pirms lēmuma pieņemšanas 

apsvērt arī citas iespējas. Lai domātu radoši , bērnam jāspēj pētīt un it kā no 

jauna ieraudzīt to, kas līdz šim licies pašsaprotams.( Fišers, 2005) 

11) Mēģinājuma loka paplašināšana, nodrošinot kvantitātei iespēju radīt jaunu 

kvalitāti. Nobela prēmijas laureāts Lainuss Polings teicis:’’Visdrošākais veids, 

kā atrast labu ideju, ir sameklēt ļoti daudz ideju.’’ ( Fišers, 2005) 

12) Lai paplašinātu mēģinājuma loku, bērnam nepieciešams pieaugušo atbalsts un 

interese, viņu jautājumi un stimulācija. Pietiekama laika atvēlēšana. Īru parunā 

teikts: ‘’Kad Dievs radīja pasauli, viņš radīja milzum daudz laika’’. Radošajā 

procesā izšķiroša nozīme ir ‘’nekā nedarīšanas’’ stadijai, jo tā iek atvēlēts laiks 

ideju nobriešanai. Bērns var iemācīties saprast, ka ikvienas problēmas 

atrisināšanai ir lietderīgi problēmu uz laiku likt pie malas un atgriezties pie tās 

ar jaunu skatījumu.( Fišers, 2005) 

13) Bērnam var palīdzēt apzināties domāšanas procesu, uzaicinot viņu domāt skaļi, 

izmantot attēlus, zīmēt, rakstīt. Domāšanu var veicināt, daloties domās vai tās 

pierakstot. ( Fišers, 2005) 

14) Dažiem domāšanas ‘’asums’’ ir ļoti ilgs, taču citiem tik īss, ka pats runātājs 

nemaz nepamana tā izpausmi. Tādas domas parasti apsteidz verbālos 

izteikumus un tiek paustas ar paraverbālajiem vai neverbālajiem izteiksmes 

līdzekļiem. Savukārt pēc cilvēka paustā var apriest par viņa domāšanas attīstību 

un intelektu kopumā.( Kramiņš, 2016) 

15) Radošais process sākas ar kādu ideju vai idejas kopumu. Svarīgi ir tas, vai idejas 

tiek liktas lietā. “ko varam izdarīt ar šo ideju?’’ ‘’Kur tā var novest?’’ ‘’Kā to 

īstenot?” pat maziem bērniem var iemācīt, kā izmantot spriešanu un iztēli ideju 

izvērtēšanai. Tieši šajā brīdī radošais process tiek pakļauts kritiskajai domāšanai 

un tik nozīmīgs kļūst Piažē nosauktais izglītības otrais mērķis – ‘’ veidot pŗātu, 

kas spēj domāt kritiski, pārbaudīt, nepieņemot visu, kas tiek piedāvāts’’ ( 

Fišers,2005) 

16) Maikls Poliani izteicies :’’Mēs zinām vairāk, nekā paši to zinām’’.pŗāts, tāpat, 

kā muskuļi, attīstās vingrinot. Jo vairāk rosinām un pārbaudām prāta spējas, jo 

labāk prāts apstrādā informāciju.( Fišers,2005) 

17) Elastīgums ir bērna spēja pārvarēt psihiskos šķeršļus, lai mainītu pieeju 

problēmai. Var gadīties, ka bērns netiek tālāk, mēģinot rīkoties pēc 

vispārpieņemtiem noteikumiem, kas nav izmantojami problēmas risināšanai. 

Domāšanas elastīgums nepieciešams daudzās atjautības spēlēs.( Fišers, 2005) 

18) Vecāki bērnam māca pāriet ielu, nevis tikai pastāstot par draudošajām 

briesmām, bet arī parādot, ka pirms ielas šķērsošanas vispirms jāpaskatās pa 

kreisi, tad  - pa labi. Gluži tāpat vajadzīgas metodes, ka pievērš bērna uzmanību  

tādiem situācijas aspektiem, kas citādi paliktu neievēroti .( Fišers, 2005) 



19) Stāsti var sagādāt bagātīgu stimulu diverģentajai domāšanai. Lasot vai 

klausoties stāstus, domāšana un dzirdētā vai lasītā iegaumēšana vajadzīga 

vienmēr. Arī dzejoļi  un bērnu pantiņi var aktīvi rosināt domāšanu, ja bērnam 

par tiem uzdod atvērtos jautājumus. Jautājumu ‘’Kas notika tālāk?’’ var 

izmantot ikvienā stāstā un katrā vietā, lai rosinātu izdomāt iespējamos 

variantus.( Fišers, 2005) 

20) Doma nesastāv no atsevišķiem vārdiem. Tā vienmēr ir kaut kas vesels, tā ir 

apjomīgāka un ietilpīgāka nekā atsevišķs vārds. Tāpēc runājot tā tiek 

pastarpināta iekšēji  un tikai pēc tam ārēji ar konkrētiem jēdzieniem, jo doma 

dzimst nevis no citas domas, bet gan no cilvēka apziņas, kas aptver dziņas un 

vajadzības, intereses un stimulus, afektus un emocijas.(Kramiņš, 2016) 

21) Zīmēšana ir brīnišķīgs veids, kā domas padarīt redzamas. Bērnam bieži vien nav 

viegli izteikt domas vārdod, taču viņš var mēģināt tās izpaust vizuāli, un var būt, 

ka arī saprast bērnam ir vieglāk to, ko viņš redz.cilvēki lielāko daļu informācijas 

uztver ar redzi.(Fišers, 2005) 

22) Maza bērna domāšana ir brīnišķīga tāpēc, ka tai nav ierobežojumu. Bērni ar 

lielāko prieku iztēlē pārveido cilvēka ķermeni, ģimenes automašīnu vai savu 

skolu. Pietiek bērniem parādīt juku jukām savilktas līnijas, un viņi drīz vien 

tajās saskatīs savdabīgus rakstus un tēlus. ( Fišers, 2005) 
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