
Mācīšanās īpatnības dabaszinības 

stundās sākumskolas 

izglītojamajiem ar garīgās 

veselības traucējumiem

Daugavpils Stropu pamatskola –
attīstības centrs

Olga Išimova



Bērni ar speciālām vajadzībām

• Mūsdienas prasa nodrošināt tādus apstākļus, 
kas veicinātu katra bērna personības psihisko, 
fizisko un sociālo attīstību atbilstoši viņa spējām 
un dotumiem. 

• Cilvēka fiziskā un psihosociālā attīstība norit 
ciešā savstarpējā saistībā. 



Psihosociālā attīstība saistīta ar

galvas 
smadzeņu 

nobriešanu; 

izziņas jeb 
kognitīvo 
attīstību;

emocionālo 
attīstību;

personības 
psihisko īpašību 

veidošanos;

izmaiņām 
voluntārajā 

stāvoklī;

personības 
socializāciju.



Bērni ar speciālām vajadzībām iedalās

Bērni ar garīgās 
veselības 

traucējumiem

Bērni ar smagiem 
garīgās attīstības vai 
vairākiem smagiem 

attīstības traucējumiem

Bērni ar 
jauktiem 
attīstības 

traucējumiem



Bērni ar garīgās veselības 

traucējumiem
• Bērniem simptomus var būt grūti pamanīt, jo tie 

ne vienmēr izskatās tādi paši kā pieaugušajiem. 
Bieži garīgās veselības stāvokļa simptomi 
bērniem izpaužas kā izmaiņas uzvedībā, jo mazi 
bērni nespēj ar vārdiem precīzi formulēt, kā viņi 
jūtas vai ko domā.



Bērnu garīgās veselības stāvokļa 

kopīgās pazīmes un simptomi

Murgi
Vardarbīga/agresīva 

uzvedība

Viņu vecumam 
raksturīgas biežas 

dusmas

Izmaiņas skolas 
sniegumā

Gultas mitrināšanaPārmērīgas raizes

Izvairīšanās no dzīves 
aktivitātēm

Pārmērīga 
izaicinoša/nepaklausīga 

uzvedība



• Ikdiena skolā norit saspringtā mācību procesā, 
skolēnu nepārtrauktā savstarpējā mijiedarbībā 
un ciešā sadarbībā ar skolotājiem. 

• Ierastajā skolas ritmā ienākot bērnam, kurš gan 
vizuāli, gan savā domāšanas veidā un uzvedībā 
atšķiras no pārējiem skolēniem, var rasties 
daudz neatbildētu jautājumu. 



• Kontaktu ar bērnu var palīdzēt veidot jau sākotnējā 
saskarsmē pavadītais laiks.

• Tālākais skolotāja uzdevums ir kļūt par pētnieku.
• Jau pašā mācību sākumā ir svarīgi kopā ar 

vecākiem, iesaistītajiem pedagogiem un citiem 
speciālistiem izstrādāt bērna izglītības plānu, kurā 
visām iesaistītajām pusēm ir vienots skatījums 
attiecībā uz sadarbības un izglītības mērķiem. 

• Vienota izglītošanas stratēģija un atbilstošas mācību 
metodes ļaus mācību procesā radīt vairāk iespēju 
skolēna panākumiem. 



• Bērnam ar īpašām vajadzībām, integrējoties 
vispārējās izglītības klasē, ieguvums ir 
attiecināms gan uz sociālajām, gan 
emocionālajām un intelektuālajām spējām. 

• Tāpat arī klasesbiedri, kuri mācās ar bērnu ar 
speciālām vajadzībām, apgūst prasmi komunicēt 
ar dažādiem cilvēkiem, mācoties pieņemt gan 
savu, gan apkārtējo atšķirīgumu, unikalitāti, kā 
arī iemācās veidot adekvātu pašvērtējumu.



• Iespējams, veidojot
kontaktu ar
klasesbiedriem, būs
nepieciešams skolotāja
atbalsts, kas var būt kā
izglītojoša aktivitāte
klases kolektīvam
(spēles, komunikācijas
un saskarsmes prasmju
treniņi, izglītojošas
speciālistu lekcijas, 
filmas) par saskarsmi ar
bērniem, kuriem ir
īpašas vajadzības. 

• Nosaukums: Spogulis

• Spēles mērķis: attīstīt prasmi 
paust savas emocijas, atšķirt un 
izprast tās.

• Sasniedzamais rezultāts:

• Prot paust un atšķirt emocijas.

• Izprot emociju veidus. 

• Nepieciešamais materiāls: 
spogulis.

• Spēles norise: Skolotāja 
piedāvā bērniem iztēloties, ka 
bērni atnāca uz spoguļu veikalu. 
Skolotāja sadala bērnus divās 
grupās: viena ir “spoguļi”, otra –
“zvēriņi”. Bērni “zvēriņi” rāda 
visādas sejiņas, lēkā, staigā 
“spoguļiem” priekšā, bet bērni 
“spoguļi” rāda šīs darbības un 
emocijas.



• Nosaukums: Jautrais vilcieniņš

• Spēles mērķis: attīstīt 
komunicēšanas, saskarsmes prasmes 
un prasmi mijiedarboties ar 
klasesbiedriem.

• Sasniedzamais rezultāts:

• 1.   Attīsta saskarsmes prasmes.

• 2.   Prot mijiedarboties ar 
klasesbiedriem.

• Nepieciešamie materiāli: jautra 
mūzika.

• Spēles norise: Viens bērns ir 
“lokomotīvs”, pārējie “vagoni”. Visi 
vagoni aizbrauc uz savām stacijām. 
Vilcieniņš apbrauc visas stancijas, pēc 
tam piebrauc pie viena no bērniem, un 
saka: “Sveiki, braucam kopā!”. Tas, 
kuru viņš ir izvēlējies, nostājas priekšā 
un kļūst par lokomotīvu. Tā vilcieniņš 
sasauc visus vagonus kopā. Gala 
stacija “Smaids!”, kurā bērni viens 
otram uzsmaida.

• Nosaukums: Saki man: Labdien!

• Spēles mērķis: attīstīt 
komunicēšanas prasmes, veidot acu 
kontaktu un sadarboties ar 
klasesbiedriem.

• Sasniedzamais rezultāts:

• Attīsta sociālās prasmes, prasmi 
sadarbojoties ar bērniem.

• Zina sasveicināšanas vārdus. 

• Prot mijiedarboties ar klasesbiedriem 
un komunicēt ar tiem. 

• Nepieciešamie materiāli: mūzika.

• Spēles norise: Skan mūzika, bērni 
dejo. Kad mūzika apstājas, bērniem ir 
jāsasveicinās īpašā veidā: 
sasveicināties ar plaukstām, pleciem, 
elkoņiem, kājām, mugurām. Svarīgi, 
katru reizi teikt «Labdien!». Mūzika 
atsāk skanēt, bērni dejo. Kad mūzika 
pārstāj skanēt, bērniem atkal 
jāsasveicinās, bet citādāk.



• Bērnam, esot klasē, ir svarīgi radīt iespējas
integrēties klases kolektīvā, gan mācot
saskarsmes prasmes, gan uzticot viņa spējām
atbilstošus pienākumus, iesaistot klases
aktivitātēs un pievēršot īpašu uzmanību klases
līderiem un viņu iespējām iesaistīt bērnu klases
procesos.



Mācību materiāli dabaszinības 

• https://skola2030.lv/lv/skolotajiem/macibu-
prieksmeti/dabaszinibas

• https://soma.lv/

• https://worksheets.ru/

• https://www.pinterest.com/

https://skola2030.lv/lv/skolotajiem/macibu-prieksmeti/dabaszinibas
https://soma.lv/
https://worksheets.ru/
https://www.pinterest.com/


Mācību grāmatas dabaszinībās

























Skolotājs ir cilvēks, kas atver durvis sapņiem un 
aizver durvis bailēm. 

Ja skolotājs skatās uz katru izglītojamo caur 
nākotnes prizmu, tad šī profesija kļūst aizraujoša 

un interesanta. 

Paldies par uzmanību!


