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Abrahama Maslova vajadzību hierarhija

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Maslow%27s_Hierarchy_of_Needs_Pyramid.png
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gaiss, ūdens, miegs, barība, siltums, 
veselība, dzīves telpa, seksualitāte

Sociālā atzinība

Pašizpausme

Sociālās vajadzības
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Attīstības aspekti

Kognitīvi

Psihosociāli

Fizikāli
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Cilvēka smadzeņu attīstība

The Lancet 2007 369, 60-70DOI: (10.1016/S0140-6736(07)60032-4) 
Copyright © 2007 Elsevier Ltd Terms and Conditions

Developmental potential in the first 5 years for children in developing countries: Prof Sally Grantham-McGregor, FRCP, Yin Bun Cheung, PhD, Santiago Cueto, 
PhD, Prof Paul Glewwe, PhD, Prof Linda Richter, PhD, Barbara Strupp, PhD; http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(07)60032-4/fulltext
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Quoc E. B; Milleret C, Origins of strabismus and loss of binocular vision; Frontiers in Integrative Neuroscience· September 2014 DOI: 10.3389/fnint.2014.00071, PubMed
https://www.researchgate.net/figure/Normal-visual-development-in-humans-and-times-of-occurrence-of-strabismus-The-normal_fig1_266950656

Acs anatomisko struktūru un funkciju attīstība
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Attīstības process

Lielās 
motorikas 
prasmes

Redze un 
smalkā 
motorika

Uztveres 
prasmes

Lasīšana 
Matemātika 
Rakstīšana
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Lielā motorika
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Redze un smalkā motorika
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Bērna attīstība
http://visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/metmat/vadlinijas_attistibai.pdf

•Labi rāpjas.
•Uzkāpj/nokāpj pa trepēm pārmaiņus solī.
•Skrien.
•Brauc ar trīsriteni, minot pedāļus.
•Noliecas un paceļ kaut ko nepakrītot.

Kustību 
attīstība

•Uzzīmē apli, vertikālu un horizontālu līniju ar krītiņu vai 
zīmuli.

•Šķir lapas grāmatā.
•Uzceļ torni no vismaz 6 klucīšiem.

Roku un pirkstu 
veiklība

•Saprot lielāko daļu no sacītā.
•Atpazīst un var nosaukt lielāko daļu no priekšmetiem 
savā tuvākajā apkārtnē.

•Var pateikt kā viņu sauc un cik viņam gadu.
•Runā 4 vai 5 vārdu teikumus.
•Lieto vārdus: es, tu, mēs.

Valoda

•Pazīst vismaz 3 krāsas.
•Var sašķirot 3 ģeometriskas formas.
•Var salikt attēlu no 3-4 gabaliem.
•Var parādīt attēlam atbilstošu priekšmetu telpā

Uztvere un 
domāšana

•Atdarina pieaugušos un rotaļu biedrus.
•Izrāda patiku pret pazīstamiem rotaļu biedriem.
•Spēlē spēj sagaidīt savu kārtu.
•Brīvi pauž pieķeršanos spēj paust dažādas emocijas.
•No 3 gadu vecuma spēj uz īsu laiku būt šķirts no vecākiem.

Sociālā  un 
emocionālā 

attīstība

3-4 gadi

Lec uz vienas kājas.
Lec ar abām kājām uz priekšu.
Šūpojas šūpolēs, rāpjas.
Var nostāvēt uz vienas kājas vismaz 10 sekundes.

Pēc parauga uzzīmē trīsstūri un citas ģeometriskas figūras.
Var uzzīmēt cilvēku.
Spēj uzzīmēt dažus drukātos burtus.
Spēj patstāvīgi apģērbties un noģērbties.
Ēd, lietojot karoti, dakšiņu un reizēm arī nazi.
Ir apguvis tualetes lietošanas iemaņas.

Spēj atstāstīt daļu no stāsta.
Spēj pateikt teikumu, kas  sastāv  vairāk nekā no 5 vārdiem.
Lieto     nākotnes formu.
Prot pastāstīt  par savu ģimeni.
Prot pastāstīt sižetisku stāstu.
Lieto     darbības vārdus    nākotnes formā  atbilstoši situācijai. 

Prot skaitīt līdz 5.
Prot pareizi nosaukt vismaz 4 krāsas.
Izprot jēdzienus: lielāks, mazāks vairāk, mazāk.
Ir izpratne par ikdienišķām lietām (nauda, ēdiens, sadzīvē 
lietojamās ierīces).

Grib iepriecināt draugus.
Grib līdzināties draugiem(būt tāds kā viņi).
Patīk dziedāt, dejot un tēlot.
Izrāda lielāku patstāvību (piem., izlemj kādas drēbes uzģērbt). 
Spēj atšķirt realitāti no fantāzijas.
Rīkojas un darbojas atbilstoši situācijai.

5-6 gadi
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Bērna attīstība
http://visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/metmat/vadlinijas_attistibai.pdf

•Prot   labi   noturēt līdzsvaru.
•Ir ar labi attīstītu acu-roku koordināciju, kas ļauj   
pārzīmēt   pēc parauga  un  norakstīt burtus.

•Labprāt    piedalās grupu/komandu spēlēs

Motorā  
attīstība un 

koodrinācijas
spējas

•Pazīst burtus.
•Izprot daudzumus.
•Prot  skaitīt un skaitļot(rēķināt) vismaz līdz 10.
•Zina nedēļas dienas.
•Izprot jēdzienus: vakar, šodien, rīt.
•Prot nosaukt  visus  četrus  gadalaikus un 
raksturot.

•Atšķir labo un kreiso pusi attiecībā pret sevi, 
plaknē un telpā.

•Var atrast kopīgas un atšķirīgas pazīmes

Uztvere un 
domāšana

•Spēj koncentrēt uzmanību viena uzdevuma    
veikšanai vismaz 10 -15 minūtes.

•Prot  sagaidīt  savu  kārtu, lai izteiktu savas 
domas.

•Pietiekami  patstāvīgs,  lai spētu  pats  
apģērbties,  aiziet uz tualeti.

•Spēj izpildīt skolotāja norādījumus.
•Lielā mērā spēj kontrolēt savu uzvedību.

Sociālā  un 
emocionālā 

attīstība

7 gadi

• Arvien   labāk   attīstās   motorā koordinācija. 
• Spēj atbilstoši pārvietoties telpās.
• Roka gatava rakstīšanai.
• Spēj   rakstīt atbilstoši   burtnīcas lineatūrai.

• Nostiprinās (kļūst automātiskas) lasīšanas 
un rakstīšanas iemaņas.

• Apgūst matemātikas prasmes.
• Spēj uztvert un saprast loģiskas sakarības

saistībā ar konkrētām situācijām.

• Sāk  arvien  labāk  apzināties  sevi  un savas 
spējas.

• Draudzējas ar citiem bērniem.
• Labprāt piedalās komandu spēlēs.
• Vecākus  un  skolotājus  uzskata   par 

autoritātēm;
• Piedalās pasākumu plānošanā.

8-11 gadi 12-16 gadi

• Vienaudži un draugi ir ļoti svarīgi, emocionālas 
attiecības ar vecākiem.

• Veido ciešas draudzības saites ar vienaudžiem 
un pieaugušajiem.

• Iesaistās domubiedru grupās, tendence 
pakļauties grupas noteikumiem un vērtībām.

• Mācās veidot attiecības ar pretējo dzimumu.
• Sāk analizēt savas izjūtas un emocijas, svarīga 

iespēja pabūt vienam.
• Bieži protestē pret vecāku un citu pieaugušo 

autoritāti.
• Grib kļūt neatkarīgāki no pieaugušajiem un 

patstāvīgāki

• Sasniedz briedumu domāšanā, pakāpeniski 
iemācās analizēt rīcību un tās sekas.

• Attīsta kritisku domāšanu un attieksmi.
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Mācīšnās piramīda:

Sensorās apstrādes traucējumi 
(Sensory Integration Disorder)

Uzvedība

Ikdienas aktivitātes

Akadēmiskā mācīšanās

Valodas klausīšanās prasmes
Vizuāli - telpiskā uztvere

Uzmanība
Rokas - acu koordinācija

Acu motorā darbība
Stājas pielāgojumi

Ķermeņa sistēma; Refleksa briedums; Stimula 
selektivitāte;

Stājas drošība;  Motorā plānošana;  Ķermeņa  
puses

OŽA; REDZE;  DZIRDE; GARŠA; 

TAUSTE; LĪDZSVARS; PROPRIORECEPCIJA

Domāšana

Sensori motorā

Motorās uztveres

Intelekts

Sensorās

Attīstība

Attīstība

Sistēmas

Centrālā nervu sistēma
Williams, M.S., & Shellengerger, S. (1996). How does your engine run? A leader’s guide to the Alert Program for self-regulation.Albuquerque, NM: TherapyWorks, INC.
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Attīstības periodi agrīnas smadzeņu attīstības laikā 

(A)Jutība, emocionālā kontrole, daudzuma un simboliskais attēlojums  (B) Apstrādes ātrums, darba atmiņa, ilgtermiņa atmiņa un vārdu krājums

Leisman,G.,et al.The neurological development of the child with the educational enrichment
In mind. Psicología Educativa (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.pse.2015.08.006
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Apstrādes ātrums

Vizuālās inform ācijas 
anal īze

Rakstītais vārds, teikums

Vārda atmi ņa

Teiktais vārds, teikums

Optiskais attēls uz tīklenes
(izšķirtspēja, kontrasts, krāsa, kustība) 

Optisk ā apstr āde
Redzes efektivit ātes funkcijas
• Redzes asums
• Akomodācija
• Binokularitāte (kopredze)
• Acu kust ības , fiksācijas

Kapacitāte
A. Vizuālā stimula fizikālie parametri
B. Valodas pieredze:

• Fonoloģiskā izpratne
• Ortogrāfiskā izpratne
• Semantika
• Morfoloģija
• Sintakse
• Kontekstuālā paredzamība

• Grafēma→Fonēmā
• Segmentācijas veida
• Skaņas sintēzes

Artikulācija

Sakāžu programmēšana

Motorā kontrole

13Process un ietekmējošie faktori
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TSLĀ (teksta skaļās lasīšanas ātrums)

xo yo Plateau k MG=1/k R2 n MG*ln(2)

7 44,5 168,8 0,21 4,9 0,62 2258 3,37
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VNK (vizuālā nevārda kodēšana) VVA (vizuālā vārda atpazīšana)

Tests xo yo Plateau k MG=1/k R2 n MG*ln(2)

VNK 7 42,9 86,1 0,39 2,5 0,19 1031 1,77

VVA 7 48,2 94,9 0,56 1,8 0,37 1982 1,23
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DEM (H) (ātrā automātiskā grafēmu saukšana pa horizontāli)DEM (V) (ātrā automātiskā grafēmu saukšana pa vertikāli)

Tests xo yo Plateau k MG=1/k R2 n

DEM (V) 7 62,6 27,4 0,28 3,5 0,60 1167

DEM(H) 7 91,1 30,8 0,34 3,0 0,69 1167
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Uztveres ātrums 
17

Grafēmas/s 

Testa 
veids

Virziena 
koeficients 

(grafēmas/s)
R2 Korelācijas 

koeficients 
Uztveres ātrums

7 g.vec.     18 g.vec.

DEM (V) Y=0,15x+0,4 0,61 0,78 1,45 3,1

DEM (H) Y=0,16x-0.08 0,68 0,83 1,04 2,8

TSLĀ Y=0,86x-0,78 0,57 0,75 5,24 14,7

VVA Y=8,64x-59 0,71 0,84 1,48 96,52

VNK Y=6,28x-45 0,81 0,9 -1,04 68,04
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Kritiskais burta izmērs
logMAR

vārdi/minūtē logMAR

Ieteicamais burta

izmērs  (1 punkts -

0.376 mm)95% ∆ 95%

1.klase 0.6 0.7 0.8 38.21 0.7 - 0.8 18-16

2.klase 0.95 1.2 1.6 56.53 0.7 16-14

3.klase 0.76 0.9 1.2 74.36 0.6 - 0.7 14-12

4.klase 0.7 0.9 1.1 113.11 - -

5.klase 0.7 0.8 0.8 124.38 - 13-11

6.klase 0.7 0.8 0.9 142.84 - -

7.klase 0.65 0.8 0.9 143.07 - -

8.klase 0.5 0.6 0.7 157.86 0.5 - 0.6 12-10

9.klase 0.56 0.6 0.7 172.60 - -

10.klase 0.58 0.7 0.7 171.98 - -

11.klase 0.64 0.7 0.9 170.89 - -

12.klase 0.75 0.9 1.2 187.00 - -

Pūļa efekts

Monika Nagle, Evita Kassaliete 2012Linda Grauduma, Evita Kassaliete,2013
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Developmental changes in the visual span for reading
M.Young Kwon; G.E.Legge; B. R. Dubbels; Vision Research,Volume 47, Issue 22, October 2007, Pages 2889-2900

Uzmanības lauks

Secinājumi

� Bērna smadzeņu attīstību ietekmē gan ģenētika gan pieredze (Leismans,
Machado, Melillo, & Mualem, 2012; Leisman & Melillo, 2012; Melillo & Leisman,
2009).

� Cilvēka smadzenes attīstās jau mātes grūtniecības laikā līdz apmēram
divdesmit gadu vecumam. Primāri attīstās svarīgās un autonomās funkcijas
un to kontroles mehānismi, tad attīstās kognitīvie (motori – sensorie) un
uztveres procesi, vēlāk integrācijas un lēmumu pieņemšanas procesi
(Melillo & Leisman, 2009).

� Smadzeņu spēja mainīties ar vecumu samazinās (Leismans, 2011).

� Kognitīvās, emocionālās un sociālās spējas ir nesaraujami saistītas visā
dzīves laikā (Leismans, Brauns-Benjamin, & Melillo, 2014).

� Motorās un kognitīvās funkcijas mijiedarbojas mūsu smadzenēs (piem.,
kāpēc mēs staigājam uz divām kājām) (Melillo & Leisman, 2009).

� Toksiskais stress rada smadzeņu arhitektūras bojājumus, kas var izraisīt
mūžizglītības un uzvedības problēmas, kā arī ietekmēt fizisko un garīgo
veselību.

� Bērna sociālā vide tieši ietekmē sinaptoģenēzi un ļauj veikt neiroloģisko
optimizāciju (Gilchreist 2011; Leisman, Rodriguez-Rojas et al., 2014)
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Paldies par uzmanību!
20


