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 Metodiskajā materiālā ietvertas  Dr. Sallijas Vordas un pedagoga Roberta  

Fišera atziņas par domāšanu un domāšanas prasmju attīstību bērnam. 

Metodiskais materiāls paredzēts, kā uzskates līdzeklis veicot 

sociālpedagoģisko darbu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

‘’Nu,’’teica Dodo, ‘’visbiežāk var paskaidrot, ja parāda, kā to darīt.’’ 

( Lūiss Kerols ‘’Alise Brīnumzemē’’) 

1. Valoda ir mūsu domu galvenais izpausmes līdzeklis, tādēļ valoda un domāšana 

ir ļoti cieši saistītas. Psihologu aprindās nepastāv pilnīga vienprātība par šīs 

saistības intensitāti un iedabu, taču pavisam noteikti tiek uzskatīts, ka saikne 

starp valodu un domāšanu ir ļoti cieša. ( Vorda, 2017) 

 

2. Intelekta attīstību spēcīgi veicina tieši valoda. Lietu sasaiste ar vārdiem ļoti 

veicina spēju vispārināt. Vēlāk bērni izmanto valodu savu darbību plānošanai 

un apspriešanai vēl pirms pašu darbību veikšanas. (Vorda, 2017) 

 

 

3. Valoda mums palīdz atcerēties, sniegt un saņemt informāciju. Apmēram 

četrarpus gadu vecumā ir nostabilizējusies ‘’iekšējā runa’’, ko iespējams 

izmantot darbības vietā, piemēram, kā to dara pieaugušie, izprātojot dažādus 

gājienus problēmas atrisināšanas nolūkos.(Vorda,2017) 

 

4. Spriestspēja ir pamats visam mācību procesam,tā ir būtiski svarīga visu pārējo 

prasmju attīstīšanai. Ikvienu cilvēka darbību vai rīcību nosaka viņa doma, kaut 

arī doma bieži vien nav pilnīgi apzināta vai ir pilnīgi neapzināta.(Fišers, 2005) 

 

 

5. Ja bērnus jau agrīnā vecumā nemudina prātot un spēlēties ar idejām, viņi vairs 

nemēģina to darīt.Bērniem jāiemācās domāt radoši, lai sagatavotos dzīvei 

pasaulē, kas mainās tik ātri. Kas ir radošā domāšana un kā to var veicināt ? 

Radošumu lielākoties nosaka spēja pārkārtot citādi to, ko mēs zinām, lai 

noskaidrotu to, ko vēl nezinām… Tātad , lai domātu radoši, mums jāspēj it kā 

no jauna palūkoties uz to, ko līdz šim esam uzskatījuši par pašaprotamu.(Fišers, 

2005) 

 

6. Agrīnai vecums, jo īpaši pirmie trīs dzīves gadi, ir straujas attīstības laiks, kad 

smadzenēm nepieciešami attiecīgi stimuli nervu neironu ķēžu izveidošanai. 

Dažādie stimuli lielā mērā nosaka attīstības līmeni nākotnē.  Divu gadu vecumā 

sinapšu skaits maza bērna smadzenēs ir divreiz lielāks nekā pieaugušajam 

cilvēkam, un tas patērē divreiz vairāk enerģijas nekā pieaugušais. (Vorda,2017) 

 

 

7. Pieaugušie var dzīvot pavisam apmierināti un sekmīgi arī ar zemu kognitīvās 

aktivitātes līmeni. Arī bērni var iemācīties nelikties zinis par stimuliem, kas 

nerada tiešus draudus. Arī viņi var dzīvot, domājot relatīvi maz. Tomēr bērni 

jūt vajadzību saprast pasauli, viņiem piemīt dabiskā zinātkāre par stimuliem, 

kas ir visapkārt. Taču, lai padarītu pasauli jēgpilnu, bērniem nepieciešama 

palīdzība, lai reaģētu uz stimuliem un apstrādātu informāciju, ko viņi ieguvuši 

pieredzes ceļā.(Fišers, 2005) 



8. Nepastāv viens vienīgs kognitīvās attīstības modelis, kuram atbilst visu bērnu 

attīstība. Ikviena bērna attīstība norisinās savā neatkārtojamā veidā, un pētījumi 

parāda, ka veids , kā bērnus māca, var dziļi ietekmēt viņu sekmes.( Fišers, 2005) 

 

9. Kad Piažē jautāja bērnudārza vecuma bērniem :’’Kur rodas vējs?’’, kāds bērns 

atbildēja :’’Vēju rada koki, vēcinot zarus.” Bērni spēj izdomāt savas zinātniskā 

teorijas jau kopš agrīna vecuma.( Fišers, 2005) 

 

10. Vizuālā domāšana ir arī svarīgākais līdzeklis problēmu risināšanā. Uz senseno 

jautājumu :’’Vai iespējama doma bez vārdiem?’’ var atbildēt :’’Jā” – ar vizuālo 

stimulu perceptuālās atpazīšanas palīdzību. Leonardo da Vinči norādījis, cik 

spēcīgi jaunu tēlu radīšanu prātā ietekmē ‘’neskaidri apveidi’’, piemēram, 

mākoņi un duļķes ūdenī.  

Vajag tikai paskatīties uz sienām, kur mitrums atstājis traipus, vai uz akmeņiem 

daudzveidīgās krāsās …jūs tur saskatīsiet līdzību ar dievišķām ainavām …un 

redzēsiet kaujas vai dīvainus tēlus niknā cīniņā..un bezgala daudz dažādu 

parādību.( Fišers, 2005) 

 

11. Vizuālā domāšana nepieciešama arī bērniem, lai viņi varētu atrast savu ceļu 

apkārtējā pasaulē.  Informācija , kas viņiem jāapstrādā, ļoti lielā mērā ir vizuālā 

informācija – tie ir vārdi, skaitļi, zīmējumi, tēli, modeļi, zīmes un simboli. 

Varētu teikt, ka bērni ir vizuālas būtnes, kas dzīvo vizuālā pasaulē. ( Fišers, 

2005) 

 

12. Mūzika ir visapkārt, gaisā – to gluži vienkārši var ņemt, cik vien grib. ( Edvards 

Elgārs) 

 

 

13. Napoleons uzskatīja, ka cilvēki, kuri domā tikai konkrētos vizuālos tēlos, neder 

par komandieriem. Viņš gribēja , lai komandieri spētu domāt elastīgi, pārveidot 

sākotnējos plānus, lai viņiem būtu dziļāks skatījums.( Fišers, 2005) 

 

14. ‘’Nu’’’,teica Dodo, ‘’vislabāk var paskadrot, ja parāda, kā to darīt.’’ ( Lūiss 

Kerols ‘’Alise Brīnumzemē.”) 

 

 

15. Varētu likties, ka fiziskās prasmes darbībā izpaužas vienā un tajā pašā veidā, 

taču tās veido katram indivīdam piemītošais intelekts, tikai viņam raksturīgais 

stereotips. Apgūtās fiziskās prasmes tiek ieprogrammētas sensori motorisku 

reakciju virknē. (Fišers, 2005) 

 

16. Psihiskās un fiziskās prasmes ir cieši saistītas tajā ziņā, ka tām abām 

nepieciešama informācijas apstrāde, pareiza laika izvēle un virziena izjūta. 

Vajadzību iegaumēt un atdarināt fiziskas darbības ir kopīga daudzām prasmēm, 



piemēram, dejošanai, tēlošanai, veidošanai un priekšmetu darināšanai.(Fišers, 

2005) 

 

 

17. Viņi prot peldēt jūrā kā zivis, prot lidot gaisā kā putni, bet nav iemācījušies 

sadoties rokās kā brāļi.( Mārtins Luters Kings) 

 

18. Periodā no dzimšanas līdz pubetātei galvas smadzenes aug visātrāk, un šajā 

laikā cilvēka gatavība mācīties ir vislielākā. Piecu gadu vecumā galvas 

smadzeņu svars ir deviņdesmit procenti no pieauguša cilvēka galvas smadzeņu 

svara. Bērna maņu orgāni , viņa dzirde, redze, pieskāriena sajūta, garša un ožā 

ir ārkārtīgi augsti attīstīti un gatavi uzņemt pieredzi, kas sniedz materiālu, lai 

domātu un mācītos. Tādejādi apstākļiem, kas veicina domāšanu un mācīšanos, 

šajā laikā ir izšķiroša nozīme. Domāšanas attīstība nenotiek ātri. Ilgais bērnības 

periods ir nepieciešams, lai izveidotos domāšanas procesu modeļi.Attīstība 

nenotiek arī vienmērīgi. Izaugsmes procesam raksturīgi lēcieni. Ikviena bērna 

dzīvē ir periodi , kad viņam viens vai otrs mācīšanās veids padodas vislabāk. 

Turklāt bērns nevar mācīties viens pats. Lai bērns pilnā mērā varētu attīstīt savu 

potenciālu, viņam vajadzīga starpniecība, vienaudžu un pieaugušo cilvēku 

palīdzība, kā arī atbilstošs pamudinājums.( Fišers, 2005) 

 

 

19. Kāds tēvs pastaigājās kopā ar trīs gadus veco dēlu. Piepeši dēls pirmo reizi 

ieraudzīja zirgu. ‘’Skaties, tēti!’’’viņš teica:’’Ŗe kur liels suns.” Tēvs iesmējās 

un atbildēja:’’Nē, Tomij, tas ir zirgs.’’ Vēlāk tēvs gadījumu pārdomāja un 

vēlējās, kaut būtu citādi atbildējis uz dēla novērojumu. Tēvs domāja, k būtu 

varējis teikt :’’Tam ir četras kājas kā sunim. Kas šim dzīvniekam vēl ir tāds kā 

sunim ?’’ , vai :’’Tas ir zirgs. Tu zirgu vēl nebiji redzējis. Kā ta atšķiras no 

suņa?’’ Tēvs bija palaidid garām iespēju veicināt bērna spēju domāt. ( Fišers, 

2005) 

 

20. Pieaugušais, kas iedrošina bērnu domāt radoši : 

1) Novērtē radošas idejas 

2) Rosina spēlēties 

3) Uzdod atvērtos jautājumus 

4) Uzskata, ka no kļudām mācās 

5) Labprāt sniedz palīdzību 

6) Izturas kā pret līdzīgu 

7) Domā kopīgi ar bērnu 

8) Ņem vērā bērna intereses 

9) Pieņem bērna lēmumus 

10) Ir pieejams bērnam 

11) Velta uzmanību bērna domām 

12) Nekritizē 

13) Uzsver patstāvību 

14) Optimistiski raugās uz rezultātiem 



15) Uzmanīgi klausās 

16) Pauž patiesu interesi 

17) Uzskata, ka paveikt ir iespējams 

18) Kopīgi uzņemas risku 

19) Uzaicina bērnu izmēģināt jaunas idejas 

20) Ir pieejams bērnam 

Pieaugušais, kas nomāc bērna radošo domāšanu: 

1) Neatsaucīgs 

2) Izprašņā 

3) Nepacietīgs 

4) Pārtrauc bērnu 

5) Valdonīgs 

6) Noniecina ieteikumus 

7) Turas pie sastingušiem ieradumiem 

8) Steidzina bērnu 

9) Uzspiež lēmumus 

10) Neinteresējas par bērna idejām 

11) Izturas autoritāri 

12) Pesimistisks 

13) Veicina bērna atkarību 

14) Kritizē 

15) Izturas neatzinīgi 

16) Izpauž pārākumu 

17) Izsmej bērnu 

18) Jau iepriekš paredz rezultātu 

19) Noraida jauns idejas 

20) Neinteresējas par bērna idejām (Fišers, 2005) 
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