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IEVADS 

Demokrātiskā sabiedrībā cilvēks ir unikāla vērtība, kas dzīvo, mācās, strādā un attīstās 

kā personība visas dzīves garumā. Cilvēki ir sociālas būtnes un izjūt lielāku vai mazāku 

piederību kādai sociālai grupai – ģimenei, skolai, formālai vai neformālai organizācijai – un 

cenšas tajā iekļauties. Sociālā vide cilvēkam ir uzvedības izpratnes un darbības pārbaudes lauks, 

jo tajā gūtā pieredze ietekmē viņa darbību un personības veidošanos.  

Spēcīga sociālās vides dimensija ir ģimene, kuras funkcionēšana notiek ciešā saistībā ar 

izmaiņām sabiedrībā. Galvenie faktori, kas rada bērniem grūtības mācībās un uzvedībā, vēlāk arī 

atrast savu vietu dzīvē, ir nespēja pielāgoties, iekšēja nedrošība un bailes no atstumtības 

(Dreikur, 1964; Boulbijs, 1998; Brown, 2007). 

Ģimenē un skolā arvien bieţāk parādās bērni ar apātisku vai hiperaktīvu uzvedību, 

nemotivēti mācīties un nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm. Profesionāli pedagogi cīnās ar šā 

procesa sekām – mēģinot uzlabot skolas mācību programmas, ieviešot interaktīvas mācīšanas 

metodes, optimizējot mācību plānus. Lai piesaistītu jauniešus aktīvam dzīvesveidam, tiek 

organizētas sporta dienas un citi fizisko aktivitāšu pasākumi, kuru gala rezultāts ne vienmēr ir 

pietiekams veselības un personības veidošanās aspektā (Jansone, Fernāte, 2008).  

Augstskolu docētāji un jaunie pētnieki veido daţādus mācīšanās, audzināšanas un 

izglītošanās modeļus un pieejas, lai uzlabotu esošo situāciju, tomēr vecāki uzskata, ka augstskolu 

docētāji un skolu skolotāji maz skaidro vispārējas lietas, kas saistītas ar bērna izglītošanu. 

Lielākoties skolotāju sadarbība ar vecākiem ir tikai tad, ja bērnam ir problēmas mācību procesā 

[226]. 

Samazinās to ģimeņu skaits, kurās vecāki darbojas kopā ar bērniem. 2008. gadā 

organizētajos Latvijas ģimeņu sportošanas svētkos Rīgā piedalījās vidēji 300 ģimeņu no visas 

Latvijas, Kuldīgā vidēji 40 ģimeņu no Kurzemes reģiona, Rēzeknē vidēji 80 ģimeņu, Lielvārdē 

tikai 17 ģimeņu [97]. 

Jo mazāki bērni, jo mazāka ir viņu līdzdalība sporta pasākumos, tas ir tāpēc, ka 

informācijas nesējs par šiem pasākumiem ir ģimene. Ģimenēs, dzirdot vārdu „sports”, sabiedrībā 

izveidojošo stereotipu rezultātā uzskata, ka tās ir sacensības citam ar citu, nevis sacensības 
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pašam ar sevi savas veselības sekmēšanai. Eiropas Sporta Harta definē: „Sports apzīmē visu 

veidu fizisko aktivitāti, kura ar neorganizētu vai organizētu piedalīšanos sekmē fiziskās un 

garīgās veselības, labsajūtas saglabāšanu vai uzlabošanu, sociālo attiecību veidošanu vai 

rezultātu sasniegšanu visu līmeņu sacensībās.”  

Pirmsākumi par sporta izpratni kā sacensību meklējami ģimenē, kurā bērni bieţi jūtas 

lieki un vientuļi, nesaņemot pietiekamu uzmanību gan no pedagogiem, gan arī no vecākiem. 

Rīgas skolu sociālo pedagogu darba pārskati liecina, ka skolēnu vidū visbieţāk 

sastopamās problēmas ir grūtības mācībās un savstarpējo attiecību veidošanā.  

2004./2005. mācību gada pirmajā semestrī Rīgas skolās individuāli tika konsultēti 5603 

skolēni jeb 6% no visiem Rīgas skolēniem, no kuriem 3595 tika konsultēti atkārtoti. Savukārt 

grupās tika konsultēti 17137 skolēni jeb 18% no visiem Rīgas skolēniem.  

Pēc departamenta apkopotās informācijas, 42% no visiem konsultācijas saņēmušajiem 

Rīgas skolēniem prasīja padomu saistībā ar grūtībām mācībās, 32% – par savstarpējo attiecību 

veidošanu, bet 12% – par emocionālām grūtībām [195]. 

Līdzīga problēma tika risināta arī Liepājā. Liepājas sociālo pedagogu darba izvērtējums 

2006./07. mācību gada otrajā pusgadā.  

- Skolēni ar vājām sekmēm – 287 skolēni. Problēmas izklāsts, problēmas ietekmējošie 

faktori – uzvedības grūtības, kavējumi, nav apgūta mācību viela. Mācību motivācijas trūkums, 

mājas darbu nepildīšana. Veselības problēmas, nogurums. Zems intelekta līmenis, nepadodas 

konkrēts mācību priekšmets. Ģimenes apstākļi, vecāku neatsaucība. Nav atbalsta no vecākiem, 

nav sociāli labvēlīgi apstākļi ģimenē, nav kontroles mācībās. Nespēja koncentrēt uzmanību 

stundās, izklaidība, pašdisciplīnas trūkums, slimības. Trūkst mācību motivācijas, vāja ģimenes 

un skolas sadarbība. Pedagoģiska ielaistība, daţiem skolēniem trūkst pamatzināšanu. 

- Skolēni, kuriem ir tendence bieţi neattaisnoti kavēt skolu – 215 skolēni. Problēmas 

izklāsts, problēmas ietekmējošie faktori – vecāku nespēja ietekmēt situāciju, aizņemtība darbā. 

Vecāku un bērnu bezatbildība. Nepietiekama vecāku kontrole, nepilnas ģimenes, bērnu atstāšana 

novārtā. Veselības problēmas. Sākumskolas bērni vecāku aizņemtības dēļ ir nepieskatīti. Zems 

pašvērtējums, psiholoģiski pedagoģiskās problēmas. 

- Skolēni ar uzvedības problēmām – 285 skolēni. Problēmas izklāsts, problēmas 

ietekmējošie faktori – problēmas ģimenē – šķirta ģimene, uzmanības un rūpju trūkums. Trūkst 

vienotu prasību starp skolu un ģimeni. Nespēja koncentrēties mācību darbam. Medicīniska 

rakstura problēmas, depresija. Zems kultūras līmenis un agresivitāte ģimenē. Bērni ir atstāti 

novārtā, daudz laika pavada bezdarbībā, klaiņo [146]. 

Šāda tendence vērojama arī 2007. un 2008. gadā.  

Eiropā šīs grūtības tiek risinātas ar sportu, uzskatot to par cilvēka garīgo un fizisko 

spēju realizēšanas potenciālu. 

Tomēr kā liecina pētījuma dati Latvijā no tirgus un sabiedriskās domas pētījuma centra 

„SKDS” (2007. gada decembris) par „Latvijas iedzīvotāju sportošanas paradumiem”, secinām, 

ka 49% no aptaujātajiem iedzīvotājiem nenodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm, jo „nepietiek 

laika” un „nav nepieciešams nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm”. Ģimeņu izglītotības līmenis 

liecina, ka nav pietiekamas izpratnes par sportu kā cilvēka fizisko un garīgo spēju palielināšanas 

potenciālu un nav praktisku iemaņu darboties ar bērniem, veidojot fizisko aktivitāšu saturu 

[139]. 

Tikai 17% cilvēku fiziskajās aktivitātēs iesaistās kopā ar ģimeni. Tādējādi neveidojas 

sistemātiskas tradīcijas un motivācija nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm. 

Vairums šo seku cēloņi ir bijuši bērnībā ģimenē – laika posmā no dzimšanas līdz 

7 gadiem. Laiks, kad bērnam ir nepieciešams vecāku emocionālais, fiziskais un garīgais atbalsts, 

kad bērns attīstās kopveselumā (Colman, 1988; Plotnieks, 1988; Ибука, 1993; Lieģeniece, 1999, 

2002; Goulmens, 2001; Baldiņš, Raţeva, 2001; Batņa, 2001; Rudņicka, Ukstiņa, Elme, 2002; 

Dzintere, 2007; Ošeniece, 2008). 
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Šī problēma skatāma arī globalizācijas procesos, kuri notiek pasaulē. Eiropas 

daudznacionālā sabiedrība ir pārmaiņu procesā. Pārmaiņas skar visus dzīves aspektus – veselību, 

dzīvesveidu, apkārtējo vidi, attiecības sabiedrībā, ekonomikā, tehnoloģijā, politikā, kā arī 

pārmaiņas emocionālajā, intelektuālajā, morālajā un garīgajā līmenī. Tāpat kā visa pasaule, arī 

ģimenes institūts šobrīd ir pārejas periodā un mainās, tāpēc notiek izmaiņas personības veidošanā 

(Pavlina, 2006). 

Demokrātiskā sabiedrībā arvien bieţāk tiek pausts viedoklis, ka galvenais vecāku 

uzdevums ir palīdzēt saviem bērniem veidoties par cilvēkiem, kuri spēs piemēroties strauji 

mainīgajai videi, varēs radoši un patstāvīgi meklēt risinājumus. 

Galvenokārt humānistiskās pedagoģijas ietekmē tiek uzsvērts, ka pieaugušo pienākums 

ir palīdzēt bērniem izaugt par apmierinātiem, laimīgiem un vitāliem cilvēkiem (Grants 2003, 

2007).  

Katram bērna vecumam ir savs īpašs uzdevums – agrajā bērnībā būtu jāiegūst drošības 

sajūta, pirmajā bērnībā – iniciatīva, otrajā bērnībā – ticība savām spējām izzināt pasauli un 

veiksmīgi tajā iekļauties ( Эриксон, 1996; Eriksons, 1998).  

Pāreja no plānotas ekonomikas uz tirgus ekonomiku, kura Latvijā atjaunojusies kopš 

1991. gada, bet Rietumeiropā tā jau ir vairākus gadu simtus, izvirza jaunus problēmu 

risinājumus. Ja Rietumeiropā notikusi materiālo vērtību uzkrāšana no paaudzes paaudzē un 

vecākiem ir iespēja vairāk pievērsties bērnu garīgo vērtību audzināšanai, tad Latvijā tagad 

daudzās ģimenēs laiks tiek veltīts materiālās bāzes veidošanai, mazāk izglītojoties par sportu kā 

nozīmīgu personības veidošanās līdzekli. 

Latvijā daudzi autori ir pētījuši fiziskās aktivitātes kā bērna nozīmīgu attīstības aspektu. 

Galvenais sporta uzdevums ir saglabāt un nostiprināt veselību, veicināt fizisko attīstību, 

norūdīt organismu, attīstīt fiziskās īpašības. Jebkura sporta nodarbība paver iespējas ieaudzināt 

bērnos radošu iniciatīvu, darba mīlestību, atbildību par darba rezultātiem, attīstīt sociālās 

prasmes un iemaņas (Grants, 1997, 2003, 2007; Špona, 2006; Jansone, Krauksts, 2005). 

Viena no pētījumā skatītajām pretrunām ir tā, ka sabiedrība, vecāki it kā zina fizisko 

aktivitāšu nozīmi bērna attīstībā veselību veicinošo un fizisko īpašību attīstīšanas aspektā, tomēr 

fiziskajām aktivitātēm nepievērš pietiekamu uzmanību, aizbildinoties, ka... mans bērns jau pats 

par sevi ir kustīgs... vai viņš jau tāpat nebūs sportists [115].   

Šādi vecāku viedokļi liecina par to, ka zināšanas par sporta, fizisko aktivitāšu nozīmi 

bērna attīstībā un personības veidošanā ir nepietiekamas un nav praktisku iemaņu fizisko 

aktivitāšu organizēšanai ģimenē ar pirmsskolas vecuma bērnu.  

Retorisks ir arī J. A. Studenta teiktais: „.. lai vecākiem būtu rezultāts pie savu bērnu 

audzināšanas, vecākiem arvien jāpaplašina savas zināšanas” (Students, 1998). Vai J. A. 

Komenska atziņa: „.. vecākiem pietrūkst zināšanas par bērna audzināšanu un attīstības 

virzību” (Komenskis, 1992). 

Lai bērns varētu veiksmīgi mācīties un sasniegt dzīvē panākumus, ir jāsāk ar ģimeni, un 

viens no līdzekļiem, kas palīdzēs risināt šo uzdevumu, ir ģimenes sports.  

Šāds viedoklis bija arī Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūta (tagad Latvijas Sporta 

pedagoģijas akadēmija) docentam Ā. Grasism. Sarunā ar viņa dēlu Latvijas Sporta pedagoģijas 

akadēmijas docentu N. Grasi, noskaidrojām, ka Ā. Grasis aktīvi mēģināja iesaistīt skolas vecuma 

bērnus un viņu vecākus sportot kopā, pēc stundām organizējot daţādas fiziskās aktivitātes ar 

bumbām (Ā. Grasis bija sporta spēļu treneris), taču zinātniskas publikas šājā jomā nav 

pieejamas, bet ir apkopots Ā. Graša viedoklis un praktiskās darbības ieteikumi ģimenes 

fiziskajām aktivitātēm.     

Viens no redzamajiem bērna sasniegumiem, kas balstās uz ģimenes atbalstu, ir BMX 

olimpiskais čempions Māris Štrombergs. Jānis Siliņš, BMX pamatlicējs, laikrakstā “Diena” 

(2008. gada 27. oktobris “Būs bāzes un sportisti, bet kas trenēs?”) norāda: „..panākumu pamats ir 
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sporta pedagoģija. Attīstot BMX, mēs balstījāmies uz klubiem, kuros bērni darbojās kopā ar 

vecākiem. Stiprinājām ģimeniskās saites un arī vecāku atbildību. Bērnus jāaudzina ģimenē, nevis 

jācer uz internātiem” [201]. 

 

Uz tik daudzšķautnainu problēmu nepieciešamas vienots, vesels jeb holistisks 

skatījums. Viens no veiksmīgajiem pētījumiem, kur izmantots veseluma skatījums, ir 

D. Lieģenieces (1999) izveidotā kopveseluma pieeja audzināšanā, skatot bērnu kā vienotu 

veselumu – fiziskajā, garīgajā, intelektuālajā, tikumiskajā sfērā – un pedagogu kā palīgu bērna 

sevis izziņas procesā un pedagoģisko un psiholoģisko apstākļu nodrošinājumā. Taču šeit 

neparādās vecāku darbība, tā ir kā otršķirīga, bet, kā norāda daudzie pētījumi (Epstein, 1987, 

1995, 2000; Hoover-Dempsey, Sandler 1995, 1997, 2001, 2005; Coyote, 2005; Petrie, Holloway, 

2006; Colley, Englinton, Elliott 1992, Yang, Telama, Laakso 1996), tad vecāku nozīme ir 

būtiska bērna attīstībā, akadēmisko sasniegumu sekmēšanā un iesaistoties fiziskajās aktivitātēs. 

K. Lukka (Lukk, 2008) un J. Čengs (Cheng, 1997) holistiskās pieejas aspektā mēģināja 

rast veidu, kā vecākus iesaistīt bērna izglītošanā skolā, meklējot sadarbības līmeņus, kur gan 

skola, gan ģimene var palīdzēt bērnam mācīties.  

Holistiskās pieejas pētījumi rāda, ka iespējams daudzslāņainas problēmas risināt vienotā 

skatījumā, papildinot citai citu. 

Holistiskā perspektīvā ir iekļauti daţādi aspekti, tādēļ nav iespējams viens kopīgs 

definējums,  un autore piekrīt D. Lieģenieces (1999) teiktajam: „Viss ir atkarīgs no tā, ko 

pētnieks pieņem par sākuma pozīciju „veseluma” jēdziena izpratnei...”  

 

Promocijas darba pētījuma izveidei un īstenošanai par teorētisko pamatojumu 

izvēlējāmies holistisko pieeju kā vienu no sporta izglītības aspektiem, kur holistiskā skatījumā 

tiks risināta ģimenes sporta īstenošana pirmsskolā, skatot bērnu kā vienotu veselumu 

(pamatprasmes un pedagoģiski psiholoģiskie procesi), vecākus un sporta pedagogus kā 

līdztiesīgus ģimenes sporta īstenotājus, kuriem ir zināšanas un prasmes, lai būtu atbalstītāji, 

iedrošinātāji un viņi aktīvi līdzdarbotos ar bērniem fiziskajās aktivitātēs, kā arī notiktu pozitīva 

un aktīva sadarbība starp bērniem, vecākiem un sporta pedagogiem. 

Holistiskā izglītība ir saistīta ar sociālo atbildību. Mēs vēlamies, lai mūsu bērni kritiski 

domātu par sociālajām, politiskajām un ekonomiskajām problēmām. No holistiskā viedokļa 

dzīvotspējīgai demokrātiskai sabiedrībai ir nepieciešama brīva un sociāli atbildīga persona. 

Demokrātiskajā sabiedrībā izglītība nozīmē ļaut bērnam brīvi attīstīties saskaņā ar viņa unikālo 

būtību, atbilstoši savam vecumposmam un interesēm. Holistiskās izglītības pedagogi uzskata, ka 

viss ir savstarpēji saistīts, vienotība caur daudzveidību, kā visu dzīvo būtņu garīgums [87].  

 

Galvenās pretrunas: 

- Sabiedrība tiek informēta par fizisko aktivitāšu nepieciešamību un nozīmi veselības 

veicināšanā, bet aptaujas norāda, ka fizisko aktivitāšu apmeklējums ir neliels, cilvēki 

aizbildinās ar aizņemtību. 

- Fiziskās aktivitātes lielākoties tiek saistītas ar fizisko attīstību, mazāk pievēršot uzmanību 

psihiskai un sociālai attīstībai.   

- Bērnam piemērotākā audzināšanas vide ir ģimene. Vecākiem rādot piemēru un 

iesaistoties kopīgās fiziskās aktivitātēs, notiek sekmīgāka bērna attīstība, tomēr bieţāk šo 

funkciju vecāki uztic pirmsskolas izglītības iestādēm, bet pirmsskolas izglītības pedagogu 

uzdevums ir pilnveidot ģimenē apgūtās pamatprasmes un sagatavot bērnu pamatizglītības 

ieguvei, ko ne vienmēr var realizēt, jo ir jāpilda ģimenes funkcijas.   

 

Galvenās pretrunas veicināja pētniecības darba tēmas izstrādi: “Holistiskā pieeja ģimenes 

sportā pirmsskolas izglītībā”. 
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 Pētījuma objekts: ģimenes sports. 

 

Pētījuma priekšmets: holistiskā pieeja bērna audzināšanā ģimenes sporta īstenošanai 

pirmsskolas izglītībā. 

  

Pētījuma subjekts: ģimene (vecāki un viņu bērni), pirmsskolas pedagogi un Latvijas 

Sporta pedagoģijas akadēmijas studenti. 

 

Pētījuma mērķis:  ģimenes sporta īstenošanas modeļa izstrāde un aprobācija 

pirmsskolas izglītībā, balstoties uz holistisko pieeju bērna audzināšanā. 

 

Pētījuma hipotēze  

Ģimenes sporta īstenošanu pirmsskolas izglītībā, balstoties uz holistisko pieeju bērna 

audzināšanā, iespējams veicināt, ja:   

- ģimenei, pirmsskolas pedagogam un topošajam sporta pedagogam ir izpratne par 

ģimenes sporta nozīmi bērna attīstībā; 

- ģimenei, pirmsskolas pedagogam un topošajam sporta pedagogam ir pozitīva 

attieksme pret fiziskajām aktivitātēm un aktīva rīcība fizisko aktivitāšu organizēšanā ģimenē;  

- fizisko aktivitāšu organizēšanā līdztiesīgi sadarbosies ģimene  un topošie sporta 

pedagogi. 

  

Pētījuma uzdevumi 

1. Izpētīt holistiskās pieejas teorētisko pamatojumu bērna audzināšanā un tās lietošanas 

iespējas ģimenes sporta īstenošanai pirmsskolas izglītībā. 

 

2. Noteikt vecāku, pirmsskolas pedagogu un studentu attieksmi, izpratni par ģimenes sportu, 

viņu rīcību tā īstenošanā. 

 

3. Izstrādāt ģimenes sporta īstenošanas modeli pirmsskolas izglītībā, balstoties uz holistisko 

pieeju bērna audzināšanā un vecāku, pirmsskolas pedagogu un studentu attieksmi, 

izpratni par ģimenes sportu, viņu rīcību tā īstenošanā. 

 

4. Aprobēt ģimenes sporta īstenošanas modeli pirmsskolas izglītībā, balstoties uz holistisko 

pieeju bērna audzināšanā.    

 

Pētījuma metodoloģiskais pamats  

1. Atziņas par holistiskās pieejas būtību: J.Smuts (Smuts, 1926), R.Millers (Miller,1997), 

D.Maršaks (Marshak, 1997, 2003), D.Lieģeniece (Lieģeniece, 1999),  R.G.Nava (Nava, 

2000), S.Gingers (Gingers, 2000), Dţ. Millers (Miller, 2005). 

 

2. Atziņas par personības struktūru un izziņas procesiem: A.Bandura (Bandura, 1977, 

2004), R.Rogers (Roger, 1967), Ţ.Piaţē (Piaget, 1970, 2001), Ā.Karpova 

(Karpova,1998), Ļ.Vigotskis (Выготский, 1997; Vigotskis, 2002), E.Ēriksons (Эриксон, 

1996; Eriksons, 1998), G. Svence (Svence,1999), A.Vorobjovs (Vorobjovs, 2002),          

H.Gardners (Gardner, 1985, 2006). 

 

3. Atziņas par bērna izglītošanās procesu pirmsskolā: M.Štāls (Štāls,1935), I.Plotnieks 

(Plotnieks,1988), D.Lieģeniece (Lieģeniece, 1999), D.Dzintere (Dzintere, 1984, 2005, 

2007). 
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4. Atziņas par sporta nozīmi sabiedrības sociāli ekonomisko procesu veidošanā: J.Mandigo 

(Mandigo, 2009), J. Grants (Grants, 1997, 2003, 2007), R.Jansone (Jansone, 1999, 

2005), A.Flemmen (Flemmen, 2003, 2005), A.Fernāte (Fernāte, 2002, 2008),              

P.F. Lesgafts (Лесгафт, 1988).  

 

5. Atziņas par vecāku iesaistīšanos bērnu izglītošanās procesā: L.J.Epsteina (Epstein, 1987, 

1995, 2000, 2005), K.V.Hūvera – Dempsija, H.M.Sandlers (Hoover-Dempsey, Sandler, 

1995, 1997, 2001, 2005), J.Čengs (Cheng, 1997), K.Luka (Lukk, 2008). 

 

6. Atziņas par vecāku iesaistīšanos fiziskajās aktivitātēs kopā ar bērniem un to nozīmība 

bērna personības veidošanā: X.L.Janga, R.Telama, L.Lākso (Yang, Telame, Laakso, 

1996), V.Dţonsons (Jonhon, 1989), V.J.Krandala, A.Prestone (Crandall, Prestone, 

1960), K.Vūglera, T.G.Pouers (Woolger, Power, 1993), J.Tanga (Tang, 2002), M.Dovda, 

R.K.Dišmans, K.A.Pfeifere, R.Rasels, R.R.Pate (Dowda, Dishman, Pfeiffer, Russell, 

Pate, 2007). 

 

Pētījuma metodes 

 

1. Teorētiskās pētījuma metodes 

Zinātniskās literatūras izpēte – holistiskās izglītības teorijas, personības teorijas, sporta 

pedagoģijas un psiholoģijas teorijas kopsakarības, izglītošanās teorijas piemērošana sporta 

īstenošanai ģimenē. 

 

2. Empīriskās pētījuma metodes 

 Fona datu ieguve par ģimenes sporta ietekmējošiem faktoriem – vecāku, studentu un 

pirmsskolas pedagogu skatījumā. 

 Pedagoģiskais eksperiments: 

- Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē 3-4 gadus veciem bērniem un viņu vecākiem;  

- Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, studiju procesā 2. studiju gada studentiem. 

 Daļēji strukturēta intervija ar vecākiem, ģimenes sporta modeļa īstenošanas rezultātu  

vērtēšanai.  

 Pašvērtējums. Studentu pašvērtējums par studiju kursu programmu “Pirmsskolas sporta 

didaktika” īstenošanu. 

 Novērošana. Video analīze bērnu psiholoģiski pedagoģisko procesu un motoro darbību 

vērtēšanai. 

 Datu apstrādes matemātiski – statistiskās metodes: 

 - indeksu noteikšana; 

- korelatīvo sakarību noteikšana; 

- regresijas analīze. 
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Pētījuma posmi         

 1. tabula 

Pētījuma realizēšanas posmi 

Posmi  Mērķis Saturs  Pētījuma 

dalībnieki  

Rezultāti  

2003. gada 

septembris

 – 2005. 

gada maijs 

Pētījuma problēmas 

izvirzīšana. 

Sākotnējā literatūras 

analīze. 

Sākotnējās hipotēzes 

noteikšana 

Literatūras, 

dokumentu, 

statistikas 

pārskatu, 

pētījumu 

novērtēšana 

Autors Apzināta literatūra. 

Izvirzīta sākotnējā 

hipotēze. 

Noteiktas pētījuma 

robeţas un pētījuma 

bāze 

2005. gads 

– 2007. 

gads  

 

Vecāku, pirmsskolas 

pedagogu un studentu 

viedokļu noteikšana 

par savu fizisko 

aktivitāti, ģimenes 

iesaistīšanu fiziskajās 

aktivitātēs un fizisko 

aktivitāšu nozīmi bērna 

personības veidošanā 

K. Piech anketas 

“Skriešanas 

paradumi 

ģimenē” 

tulkošana, 

modificēšana un 

anketēšana 

211 vecāki, 

189 

pirmsskolas 

pedagogi un 

321 Latvijas 

sporta 

pedagoģijas 

akadēmijas 

studenti  

Iegūti fona dati, kas 

nepieciešami ģimenes 

sporta īstenošanas 

modelim pirmsskolas 

izglītībā, balstoties uz 

holistisko pieeju 

bērna audzināšanā 

satura izveidei 

Pedagoģiskā eksperimenta norise 

2007. gada 

maijs – 

2008. gada 

septembris 

Ģimenes sporta 

īstenošanas modelis 

pirmsskolas izglītībā, 

balstoties uz holistisko 

pieeju bērna 

audzināšanā satura 

izveide 

Vecāku informēšana 

par mājas darbu 

īstenošanu 

kopā ar bērniem 

30 ģimenes 

(intervijas 10) 

(videomateriāli 

30) 

Daļēji strukturētas 

intervijas.  

Bērnu psiholoģiski 

pedagoģisko 

procesu un motoro 

darbību 

novērojumi, video 

materiāls 

Pedagoģiskais 

novērojums 

Papildināts studiju 

kursa programma 

“Pirmsskolas sporta 

didaktika” un īstenots 

studiju procesā 4. 

semestrī 

LSPA 2. 

studiju gada 

94 studenti 

Studentu 

pašvērtējumi par 

kursa programmas  

“Pirmsskolas sporta 

didaktika” saturu 

un realizēšanu 

2009. gada 

janvāris – 

marts 

Atkārtoti papildināts 

studiju kursa 

programma 

“Pirmsskolas sporta 

didaktika” un īstenots 

studiju procesā 4. 

semestrī 

LSPA 2. 

studiju gada 

studentiem 

Studentu 

pašvērtējumi par  

“Pirmsskolas sporta 

didaktika” saturu 

un realizēšanu 

2009. gada 

janvāris – 

2010. gada 

marts  

 

Empīrisko un 

statistisko datu 

izvērtējums ģimenes 

sporta īstenošanas 

modelim pirmsskolas 

izglītībā, balstoties uz 

holistisko pieeju bērna 

audzināšanā 

Iegūto pētījumu 

rezultātu datu 

matemātiski statistiskā 

apstrāde  

Autors  Indeksi, korelācijas 

un regresijas 

analīze 

ģimenes sporta 

īstenošanas 

modelim 

pirmsskolas 

izglītībā, balstoties 

uz holistisko pieeju 

bērna audzināšanā 
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Pētījuma zinātniskā novitāte  

Izstrādāts teorētiski pamatots un praksē realizēts ģimenes sporta īstenošanas modelis 

pirmsskolas izglītībā, balstoties uz holistisko pieeju bērna audzināšanā. 

 

Pētījuma teorētiskā nozīmība  

Literatūras un daţādu pētījumu izpēte rezultātā definēts ģimenes sports pirmsskolas 

izglītībā kā pētījuma kategorija. Autores izveidotais definējums balstīts uz A.Banduras sociālās 

mācīšanās teorijas, D.Lieģenieces kopveseluma pieeju bērna audzināšana, J.Granta daudzveidīgo 

didaktisko pieeju bērna izglītošanā, R.Jansones teorētisko pamatnostādni „Es” pozitīvās emocijas 

fiziskās aktivitātēs un A.Fernātes atziņām par sporta pamatfunkcijām.  

 

Ģimenes sports pirmsskolas izglītībā ir ikdienas fizisko aktivitāšu kopums un/vai 

dalība organizētos sporta pasākumos aktīvā mijiedarbībā – vecākiem līdzdarbojoties un 

iedrošinot bērnus darboties, uzlabojot savstarpējās attiecības starp vecākiem un bērniem, 

sekmējot personības harmonisku attīstību un veselīga dzīvesveida paradumus ģimenē 

ilgtermiņā. 

Pētījuma gaitā tika noskaidrota un teorētiski pamatota savstarpējā saistība starp vecāku 

iesaistīšanos ģimenes sportā un tās ietekmi bērnu audzināšanā. 

 

Pētījuma praktiskā nozīmība 

Izstrādātā un aprobētā studiju kursa programma „Pirmsskolas sporta didaktika” 

izmantojama pedagoģisko augstskolu studiju procesā,  izglītojot pirmsskolas pedagogus.   

  Izstrādātais un praksē aprobētais fizisko aktivitāšu kopums vecākiem kopā ar bērniem 

izmantojams, veidojot ģimenes sportošanas paradumus. 

 

Atslēgas vārdi  

Holistiskā pieeja, ģimenes sports, fizisko aktivitāšu saturs ģimenē, bērna audzināšana, 

pirmsskolas sporta didaktika. 

Holistiskā pieeja – izglītībā balstās uz vienotu sistēmu, kas atzīst savstarpējo saistību un 

sakarību, bet nekoncentrējas uz atsevišķām tehnoloģijām (Miller, 2005). 

Pirmsskola – sākotnējais izglītības posms, kurā audzinātāja vadībā notiek bērna 

daudzpusīga veidošanās, veselības stiprināšana un sagatavošanās izglītības apguvei skolā, 

iesaistei sabiedrības dzīvē. 

Pirmsskolas izglītība – izglītības pakāpe, kurā notiek bērna personības daudzpusīga 

veidošanās, veselības stiprināšana, sagatavošanās pamatizglītības ieguvei. Pirmsskolas izglītību 

īsteno ģimenē un/vai pirmsskolas izglītības iestādē. 

Audzināšana – process, kurā iepriekšējās paaudzes nodod savu pieredzi jaunajai 

paaudzei un sagatavo to sabiedriskās darbības turpināšanai – pārmantojamība (Špona, 2006; 

Ţukovs, 1996); notiek bērna attīstība un harmoniskas personības veidošanās (Šteiners, 1994, 

2005; Moнтессори, 1997; Lieģeniece, 1999); bērnam nodrošina iespēju kļūt par pilntiesīgu 

sabiedrības locekli – socializējas (Ţukovs, 1996). 

Sports – apzīmē visu veidu fiziskās aktivitātes, kuras caur nejaušu vai organizētu 

piedalīšanos vērstas uz fiziskās un garīgās labsajūtas izteikšanu vai uzlabošanu, sociālo attiecību 

veidošanu vai rezultātu sasniegšanu jebkura līmeņa sacensībās (Eiropas Sporta Harta). 

Fiziskās aktivitātes – jebkuras ķermeņa daļas kustības, kuras nodrošina skeleta muskuļu 

kontrakcijas ar palielinātu enerģētisko patēriņu un ir cilvēka organisma iedzimta nepieciešamība 

(Fernāte, 2002, 2008). 
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Tēzes aizstāvēšanai   

- Holistiskā pieeja bērna audzināšanā ģimenes sporta īstenošanā pirmsskolas 

izglītībā realizējas, ja bērns tiek skatīts kā personība sociālā vidē, kurā vecāki sadarbībā ar sporta 

pedagogu piedāvā fizisko aktivitāšu saturu atbilstoši bērna vajadzībām, interesēm un spējām.   

- Vecākiem, pirmsskolas pedagogiem un topošajiem sporta pedagogiem ir pozitīva 

attieksme un izpratne par ģimenes sportu kā līdzekli bērna mērķtiecīgai attīstībai, bet ne vienmēr 

ģimenes sports tiek īstenots. Viņi norāda uz zināšanu un prasmju nepietiekamību fizisko 

aktivitāšu organizēšanā. 

- Ģimenes sporta īstenošanas modelī tiek realizēta līdztiesīga sporta pedagoga un 

ģimenes sadarbība bērna mērķtiecīgas attīstības sekmēšanai. Vecāki kopā ar bērniem veic 

fiziskos vingrinājumus. Sporta pedagogi izglīto vecākus un organizē ģimeņu sporta svētkus.   

- Vecākiem, darbojoties kopā ar bērniem, pilnveidojas zināšanas un prasmes  

fizisko aktivitāšu īstenošanā un rodas pozitīva attieksme, vienlaicīgi sekmējot bērna 

audzināšanu. 

- Topošajiem sporta pedagogiem, sadarbojoties ar ģimenēm, īstenojot ģimenes 

sportu, notiek zināšanu, prasmju un attieksmes pilnveide audzināšanas pieredzē. 
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1. HOLISTISKĀS PIEEJAS TEORĒTISKĀS NOSTĀDNES 

BĒRNA ATTĪSTĪBAS PEDAGOĢISKAJĀ, 

PSIHOLOĢISKAJĀ UN SOCIĀLAJĀ ASPEKTĀ 

ĢIMENES SPORTĀ 

1.1. Holistiskā pieeja izglītības un izglītošanās aspektā 

Pasaulē par notiekošo procesu virzību un rezultātiem arvien bieţāk tiek uzsvērts, ka visi 

procesi ir jāvērtē un jāanalizē, skatot tos kopumā kā vienotu veselumu jeb holistiski.  

XXI gadsimtā sabiedrība pievērš uzmanību izglītībai kā procesam un rezultātam, 

sekmējot zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas sociāli ekonomiskās dzīves pilnveidei un 

personības attīstībai. Tas cieši saistīts ar katra cilvēka intelektuālā, emocionālā, sociālā, fiziskā, 

radošā un garīgā potenciāla pilnveidi, kam nepieciešamas kvalitatīvas programmas, profesionāli 

programmu īstenotāji.  

Holistiskā izglītība ir saistīta ar sociālo atbildību. Mēs vēlamies, lai mūsu bērni kritiski 

domātu par sociālajām, politiskajām un ekonomiskajām problēmām. No holistiskā viedokļa 

dzīvotspējīgai demokrātiskai sabiedrībai ir nepieciešama brīva un sociāli atbildīga persona. 

Demokrātiskā sabiedrībā izglītība nozīmē ļaut bērnam brīvi attīstīties saskaņā ar viņa unikālo 

būtību atbilstoši savam vecumposmam un interesēm. Holistiskās izglītības pedagogi uzskata, ka 

viss ir savstarpēji saistīts. Vienotība caur daudzveidību, kā visu dzīvo būtņu garīgums [87].  

Skaidrojot vārdu holisms (ὅλος holos, grieķu vārds, kas nozīmē viss, kopējais), tā ir 

ideja, kur konkrētai sistēmai piemīt visas īpašības (fizikālas, bioloģiskas, ķīmiskas, sociālas, 

ekonomiskas, garīgas, valodas) un tās nevar noteikt vai arī izskaidrot atsevišķi.  

Holisms tiek pētīts un analizēts daţādās zinātnes nozarēs. Nozīmīga vieta tam ir atvēlēta 

pedagoģijā, kur tiek skatīta cilvēka potenciāla realizēšana caur daţādām dimensijām un 

līmeņiem.  

Par pamatu ņemot holistisko skatījumu, ir iespējams skatīt apkārtējo objektu un 

subjektu procesus un to savstarpējās sakarības. 

Pedagoģijā holistiku skaidro izziņas teorijā kā virzienu, kas uzsver fiziskā un garīgā 

vienotību. Saskaņā ar šiem uzskatiem indivīds ir nedalāms un darbojas veselumā [172]. 

Holistiskās pieejas raksturojošās iezīmes, kuras tiek skatītas promocijas darbā, ir: 

- holistiskais skatījums uz cilvēku kā vienotu veselumu;  

- holistiskais skatījums uz sociālo vidi kā vienotu veselumu; 

- holistiskais skatījums uz cilvēku un sociālās vides mijiedarbību izglītošanās 

procesā un personības attīstībā kā vienotu veselumu. 

 

Skatot cilvēku kā vienotu veselumu, viens no pirmajiem skaidrojumu ir devis Jans 

Smuts (Smuts, 1926), norādot, ka holisms ir radoša procesa sintēze, kuras rezultāti nav statiski, 

bet dinamiski evolucionāri un kreatīvi. Cilvēks kopumā ir darbības rezultāts, neskatot atsevišķi 

psihiskos vai fiziskos procesus.   

Cilvēks kā vienots veselums pētīts daţādās pedagoģijas un psiholoģijas teorijās. 

Humānā pedagoģija izvirza centrā cilvēku ar savu gribu, sajūtām un darbību, jo viņa 

kopuma vienpusīga veidošana tikai prāta līmenī nenorāda uz cilvēka kopējo potenciālu. 

(Gudjons, 1998). Humānā pedagoģija atzīst gan gara zinātni, gan dabaszinātni, un parādības ir 

tikai vērtējamas, bet nav izsakāmas skaitļos (Belickis, 2001). 

Cilvēku kā vienotu personību skata Montesori pedagoģija, valdorfpedagoģija, Reggio 

Emilli pedagoģija. Marija Montesori (1870–1952), veidojot pieeju bērna personības attīstībā, 

uzsver bērnu kā personību un pilnvērtīgu cilvēku, balstoties uz bērna sensitīvajiem periodiem un 

veidojot apkārtējo vidi, tādējādi palīdzot sekmēt bērna vajadzību attīstību.  
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Nosakot galvenos Montesori pedagoģijas pamatprincipus, var teikt, ka, zinot sensitīvo 

periodu un veidojot telpu brīvai izvēlei, ir iespēja bērnam pašam patstāvīgi domāt un darboties, 

sekot savām mācīšanās spējām un pārvarēt grūtības [100,159, 259].  

Reggio Emilia skolas pamatlicējs Loris Malaguzzi (1920–1994) uzskata, ka bērna 

mācīšana ar vienkāršiem faktiem neparedz bērna personības attīstību kopumā, bet ļauj bērnam 

pašam darbojoties nonākt pie savām teorijām, tas veicinās viņa prasmes, zināšanas un 

kompetences [63, 101, 225].        

Īpašu pieeju ir veidojis Rūdolfs Šteiners (1861–1925), nosaucot to par „Vispārējo 

cilvēkmācību”, uzsverot cilvēka garīgo, dvēselisko un jūtu pasauli, redzot cilvēku kā vienotu 

fiziskā, garīgā un dvēseliskā veselumā [218,219].  

Līdzīga filozofija ir ģeštaltpsiholoģijai, kuras galvenais pamatprincips ir pievērst 

cilvēka uzmanību „šeit un tagad” notiekošajiem procesiem. Šī pieeja sekmē cilvēka tēla 

veselumu piecās tās sfērās: fiziskā, emocionālā, intelektuālā, sociālā un garīgā (Gingers, 2000).  

No holistiskās pieejas izpratnes cilvēks ir daţādu sistēmu sastāvdaļa, viņš mantojis šo 

sistēmu īpašības, ietverot materiālās pasaules objektiem piemītošo daudzveidību. Holistiskās 

pieejas evolucionārā attīstība ir atkarīga no katra atsevišķā elementa attīstības. Pētot bērna 

personību, jāveido izpratne par tādiem sistēmveidojošiem elementiem, kuri nodrošina attīstību 

kopumā, veicinot savdabīgas individualitātes izpausmes konkrētos apstākļos.     

Apskatīto pedagoģiju pamatnostādnes lielākoties ir balstītas uz pirmsskolas vecuma 

bērniem, kad fiziskā un garīgā attīstība norit paralēli. 

Gan M. Montesori, gan R. Šteiners, gan arī L. Malaguzzi norāda uz fiziskās un sociālās 

vides nozīmību. 

Skatot vidi holistiskās kategorijās, var teikt, ka vide sevī ietver fizisko (materiālo un 

taustāmo) un garīgo (nemateriālo un netaustāmo), kā arī sociālo apkārtni, apstākļus, objektu, 

indivīdu savstarpējo attieksmju un mijietekmes kopumu, kas apņem dzīvās un nedzīvās dabas 

objektus, nodrošinot eksistenci un saikni starp objektiem, kas ietekmē to pastāvēšanu un attīstību 

[172]. 

 Promocijas darbā tiek skatīta sociālā vide un ar to saistīto personu loks (bērni, vecāki 

un sporta pedagogi) konkrētajā darbībā (ģimenes sportā). 

Pedagoģijā sociālā vide tiek skaidrota kā indivīda dzīves sabiedriskā apkārtne, 

eksistences un darbības sociālo, materiālo un garīgo apstākļu kopums, kā arī noteiktas 

sabiedriskās attiecības, kurā attīstās personība. 

Sociālo vidi holistiskā skatījumā ir pētījuši I. Katane (2005), R. Garleja (2006).              

I. Katane sociālo vidi skata kā izglītības vidi ar noteicošu faktoru bērna personības attīstībā. 

Savukārt R. Garleja pēta cilvēkpotenciālu sociālā vidē, to raksturojot ar ģimeni, darba vidi 

(bērniem tā ir pirmsskolas izglītības iestāde), tautu, kultūru, vēsturi. Viņa norāda, ka cilvēka 

personība neveidojas, esot kādā vidē, bet gan caur šīs vides kultūru, vēsturi, izglītību un 

socializāciju, tādējādi esot saskaņā ar vidi, lai pašaktualizētos.   

Šie divi skatījumi uz sociālo vidi norāda par tās veselumu. Pirmsskolas vecuma bērna 

personības attīstība notiek veselumā – ģimenē, kopā ar tās vērtībām un tradīcijām, pirmsskolas 

izglītības iestādē, ar tās vērtībām un tradīcijām. 

Būtiskus ieguldījumus par sociālās vides nozīmību ir devis U. Bronfenbrenners 

(Bronfenbrenner, 1986, 1994), izveidojot cilvēka bioekoloģijas attīstības pieeju, kas dod 

holistisku skatījumu uz cilvēka sociālo vidi. Viņš aplūko bērna attīstības sistēmu attiecību 

kontekstā, kas veido bērna apkārtējo vidi, nodalot to vairākos slāņos. Katram noteiktam „slānim” 

ir sava neatsverama ietekme uz bērna personības attīstību. Kā pirmo U.  Bronfenbrenners norāda 

uz paša bērna „bioloģisko sistēmu”, kas ir kā sākums attīstībai. Nākamajā – mikrosistēmā – 

bērns gūst tiešu saskari ar objektiem un parādībām, veidojot pirmo pieredzi, apstiprinot to 

daţādās citās mikrosistēmās. Savstarpējā mijiedarbībā mikrosistēmas veido mezosistēmu, kas 

veicina jaunu sociālo lomu apguvi. Ekosistēmā bērns nav tieši iekļauts, bet netieši tiek ietekmēts 
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(vecāku darba vieta, sporta centrs). Aptverot visas sistēmas, veidojas makrosistēma, kas 

pastiprina bērna attālināto pieredzi, apvienojot iepriekšējās sistēmās apgūto. 

Savstarpējās mijiedarbības faktori noris starp bērna bioloģisko gatavību, viņa attīstības 

virzību, tuvākās apkārtnes (ģimenes, pirmsskolas izglītības iestādes) un sabiedrības „sistēmām”. 

Izmaiņas vai konflikts kādā no sistēmām veido svārstības un ietekmē citas „sistēmas” 

norisi vai darbību. 

 

Promocijas darbā, pētot holistiskās pieejas iespējas ģimenes sporta īstenošanai 

pirmsskolā, kas sekmē bērna attīstību kopumā, jāskata bērna personības attīstība un tuvākās 

sociālās vides savstarpējā sadarbība kopumā jeb kopveselumā.  

Kopveseluma jēdzienu ir ieviesusi D. Lieģeniece (1999), veicot pētījumu par bērna 

audzināšanu, kas no kopveseluma pozīcijām aplūko cilvēku kā vienotu bioloģisku būtni un 

individualitāti psiholoģiskā skaidrojumā.   

Bērna darbība kopveseluma pieejas kontekstā ir aplūkojama vairākos aspektos. Tas ir 

līdzeklis ārējās kultūrvides vērtību interiorizācijā, pamatojoties uz savām iekšējām vajadzībām, 

dzīves darbības veidu, kurā bērns pēc darbības teorijas likumībām ievieš savu mērķa motivāciju, 

darbības plānojumu, kontroli, paškontroli un sasniedz rezultātu. Savukārt bērna darbības 

motivācijas izpratne bagātinās, izprotot bērna dabu kā "Es" veseluma konceptu un respektējot 

viņa individualitāti (Lieģeniece, 1999). 

 

Jau agrīnā bērnībā, respektējot bērna dzīves pieredzi, izmantojot kopveseluma pieeju, 

var sekmēt sociāli nozīmīgu vērtību attīstību. Bērnu neapzinātais dzīves stila mērķis var 

veidoties ar prosociālu vai antisociālu virzību. Virzības raksturs ir atkarīgs no pieaugušo cilvēku 

vērtībām, kuri palīdz tieši vai netieši interiorizēt ārējo par iekšējo (Lieģeniece, 1999). 

D. Lieģenieces (1999) izveidotajā kopveseluma pieejas modelī kā aktivitātes subjekts 

tiek respektēts pedagogs, kas orientējas bērna mācīšanā un audzināšanā kā vienotā procesā. 

Pedagoga galvenās funkcijas ir palīdzēt bērnam orientēties piedāvātajā daudzveidīgajā 

saturā un darbībā, būt par galveno atbalstu un skaidrotāju kultūrvides apguvē. 

Apkopojot D. Lieģenieces atziņas par kopveselumu, var teikt, ka:  

- cilvēks ir daţādu sistēmu sastāvdaļa;  

- cilvēks uztver lietas kopumā;   

- lai izprastu veselo, ir jāskata katras daļas sistēma, struktūra un saturs; 

- audzināšanas un mācīšanās uzdevumi ir savstarpēji saistāmi. 

Taču šajā modelī netiek skatīta vecāku nozīme audzināšanā un mijiedarbība ar 

pedagogu, bet darbība ir vērsta uz bērns–pedagogs.   

Tāpēc būtu jāskata ne tikai bērns un pedagogs, bet arī bērna izglītošanas procesā 

iesaistīto – vecāku un pirmsskolas sporta pedagogu – savstarpējā sadarbība kā veselums un to 

kopīga vērtību apzināšana, darbojoties kopā ar bērniem.  

Pētījumā izveidotās holistiskās pieejas inovācija iekļauj sevī šādus aspektus 

salīdzinājumā ar jau pieejamo kopveseluma modeli pirmsskolā (2. tabula). 
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2. tabula 
 

Ģimenes sporta īstenošana pirmsskolas izglītībā un kopveseluma pieejas 

audzināšanā modeļu salīdzinājums  

 

Kritēriji D. Lieģenieces (1999) 

kopveseluma pieejas modelis 

audzināšanā  

Ģimenes sporta īstenošanas 

modelis pirmsskolas izglītībā  

Pedagoga rīcība Pedagogs darbojas ar bērnu 

(bērna darbības novērtētājs un 

korekciju ieviesējs) 

Pedagogs darbojas kopā ar bērnu 

(katrs pats savas darbības 

novērtētājs) 

Vecāku rīcība  Vecāks darbojas ar bērnu Vecāki darbojas kopā ar bērnu 

(katrs pats savas darbības 

novērtētājs) 

Pedagoga un vecāku 

rīcības sadarbība 

Modeļa ietvaros netiek parādīta 

vecāku un pedagoga sadarbība 

Pedagogs ir kā informācijas 

sniedzējs un praktisko aktivitāšu 

atbalstītājs vecākiem, veidojot 

kopīgas vadlīnijas tālākai darbībai   

 

Ir jārod jauni risinājumi (ģimenes sports) un pieejas (holistiski), veidojot pirmsskolas 

iestādes pedagogu, vecāku un bērna sadarbību, kas ir viens no svarīgākajiem faktoriem, veidojot 

efektīvu mācīšanās vidi, veicinot bērna attīstību kopumā.  

 

Mācīšanās un audzināšanas darbības vienotība ir ietverta izglītības procesā, kas sekmē 

bērna personības veidošanos. 

Izglītības process ir sareţģīts sistēmu veidojums, ko kopš pagājušā gadsimta 80. gadiem 

ar jaunu skatījumu ieviesa R. Millers (Miller, 1997), Dţ. Millers (Miller, 2005), nosaucot to par 

holistisko izglītību. Par to ir rakstījuši daudzi autori, atklājot to no daţādiem skatpunktiem, – D. 

Orss (Orr, 1992), P. Šreiners (Schreiner, 2005), D. Maršaks (Marshak, 1997, 2003), J. Čengs 

(Cheng, 1997), R.G. Nava (Nava, 2000).  

Holistiskā izglītība balstās uz pieņēmumu, ka katra persona nosaka savas dzīves mērķi, 

kuru realizē sabiedrībā, balstoties uz dabas pasauli un garīgajām vērtībām [89].  

 

R. G.  Nava (2000) ir izveidojis integrētu holistiskās izglītības daudzlīmeņu modeli, kura 

parāda cilvēka izglītību daţādos līmeņos (1. attēls). 

Pirmajā līmenī ir individuālā apzināšanās un pieredze. Ķermeniskā jeb fiziskā dimensija 

parādās caur A. Banduras (1977) teorijām par iemācīšanos un atdarināšanu.  

E. Eriksona (Эриксон, 1996) personības teorija norāda uz sociālo dimensiju, Ţ. Piaţē (Piaget, 

1970, 2001) konstruktīvisma teorija par mācīšanos un M. Montesori (2004) garīgā dimensijā.   

Otrajā līmenī, kas atbilst sabiedrības izglītībai, Dţ. Djujī (Dewey, 2006), ticēja, ka 

izglītības nozīme ir izkopt un atbalstīt mīlestību pret mācīšanos. Viņš skatīja mācīšanos tās 

plašākā aspektā – kā mūţizglītības individuālo un sociālo procesu.  

Trešajā līmenī visas sešas dimensijas var skatīt pedagoga D. Orsa (Orr, 1992) darbā, 

viņš uzskatīja, ka visai izglītībai vajadzētu būt vides izglītībai, tāpat šajā līmenī savus viedokļus 

ir snieguši Ļ. Vigotskis (Выготский, 1991, 1997), D. Golemans (2001), R. Šteiners (2005).  

Ceturtajā, kas atbilst apkārtējās vides līmenim – pieredze un izpratne, pamata 

priekšnoteikums ir domāt globāli, rīkoties lokāli. Līdz šim izglītībā šis līmenis bija maz skatīts, 

jo vides problēmas nebija tik aktuālas.    
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Piektajā līmenī jārūpējas par garīgo izglītību – sirds vienotu izglītību. Līdz šim tas no 

izglītības bija izslēgts, jo lielākoties tika akcentēts reliģiskais aspekts. Garīgumā mēs varam 

izglītot ar skaidrību, kārtību un inteliģenci, jo tā ir mīlestība un gudrība, ja  apzināmies, ka esam 

garīgas būtnes. Šo līmeni raksturo R. Millera (1997), Dţ. Millera (2005), D. Boma (Bohm, 

1980), K. Vilbera (Wilber, 1997) darbi.  

 

 

 

 

 

 

 

Kosmiskais līmenis                       

Garīgā izglītība 

 

 

Planētas līmenis                  Apkārtējās vides izglītība 

 

 

Sociālā izglītība 

 Sociālais līmenis                       

     

Sabiedrības izglītība 

Sabiedrības līmenis  

                                     

Personiskā izglītība 

     

Personiskais līmenis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. att. Integrēts holistiskās izglītības daudzlīmeņu modelis pirmsskolas 

vecumposmā (pārveidots no Nava, 2000) 

 

Holistiskās izglītības mērķis ir sekmēt izglītojamā mīlestību pret mācīšanos visas dzīves 

garumā, kura nav iespējama ar tradicionālajām metodēm. 

 Holistiskā pieeja, kura integrētā perspektīvā vērsta no mācīšanas uz mācīšanos ir 

efektīvāka nekā citas pieejas, pieņemot tikai vienu jauninājumu – aktīva, sabiedriska, ar 

jaunākajām tehnoloģijām uzlabota un bērncentrēta pieeja (Lukk 2008).  

Šāda pieeja pirmsskolā dod pozitīvu perspektīvu, jo bērnu iedzimtā aktivitāte un vēlme 

izzināt visu, kas ir jauns un vēl nebijis, rada dabisku mācīšanās jeb izglītošanās procesu.       

Garīgā  

dimensija – 
morālo  un ētisko 

kategoriju 

apgūšana.   

Estētiskā dimensija – 

labestības un 

skaistuma izpratne, 

skaistā veidošana un 

saskatīšana savā 

apkārtnē. 

Sociālā dimensija –

sociālās uzvedības 

normu apgūšana, 

sociālo lomu. 

Ķermeniskā dimensija – 

pamatkustību apguve. 

Emocionālā dimensija – 

mācās paust savas emocijas, 

kas palīdz izziņu procesiem. 

Izziņas  
dimensija – 

valodas, runas, 

iztēles un 

domāšanas 

attīstīšana. 
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Holistiskā izglītība cenšas ietvert un apvienot vairākas sistēmas daţādos līmeņos 

(Miller, 2000). Jēdzienu “līmenis” var izmantot, lai labāk izprastu holistisko raksturu izglītības 

procesā un nodrošinātu vispusīgākas iespējas.  

Vecāku un pedagogu (skolas) sadarbība holistiskā skatījumā ir pētīta Igaunijā, lai 

uzlabotu bērnu sekmes, motivāciju un attieksmi. K. Lukka (Lukk, 2008) runā par to, cik svarīgi 

ir vecākus iesaistīt bērna izglītošanās procesā, norādot, ka tā var būt ilgtspējīgas izglītības 

attīstības stratēģija. Iegūti pozitīvi rezultāti – vecāki ar interesi un labpatiku iesaistās šajā procesā 

un sāk novērtēt savu nozīmi bērna personības attīstībā.  

 

Pēc J. Čenga (Cheng, 1997) domām, holistiskā izglītība ir tad, ja ir iesaistīti  vecāki, 

bērni, pedagogi (2. attēls).  

 

  Pirmsskolas izglītība  Ģimenes izglītība 

 

     pedagogi    bērni   vecāki 

uzvedība     uzvedība        uzvedība 

 

emocijas     emocijas        emocijas 

 

izziņa      izziņa         izziņa 

 

individuāli    individuāli                              individuāli 

 

 pirmsskola   pirmsskola        pirmsskola 

 

vecāku līdzdalība             pirmsskolas – mājas sadarbība  pirmsskolas atbalsts  

 

 

 

atbalsta sistēma 

 

2. att. Mājas – pirmsskolas sadarbība  līmeņu sistēmā pēc J. Čenga (Cheng, 1997) 

 

Vecāku iesaistīšanās ir viens no galvenajiem bērna izglītošanās procesa un sociāli 

emocionālās vides sekmētājiem, tā arī pozitīvi ietekmē bērna akadēmiskos sasniegumus 

(Fantuzzo, 1999).         

Vecāku iesaistīšanās bērna izglītošanā ir vairāki aspekti: 

- atklāta vecāku iesaistīšana – sanāksmju apmeklējumi, kur notiek sarunas ar 

skolotājiem; 

- līdzdalība vecāku organizācijās; 

- vecāku  un skolotāju sadarbība: līdzdalība ikdienas izglītošanas procesā; 

- vecāku un bērnu sadarbība: sarunas un praktiskas darbības par to, kas ir dienā veikts.  

Šādu līmeņu savienojumu var izmantot, lai nodrošinātu holistisko izglītību un 

palielinātu efektīvākas mācīšanās un mācīšanas iespējas. Vecāki vēlas, lai viņu bērni nākotnē 

būtu veiksmīgi, bet nezina, kā palīdzēt bērniem. Vecāku iesaistīšanās izglītošanās procesā uzlabo 

bērnu uzvedību, sociālās prasmes un izziņas procesus (Cheng, 1997). 

Holistiskās izglītības skatījumā pirmsskolā, veidojot holistiko pieeju ģimenes sporta 

realizēšanā, var izdalīt: bērns kā personība, līdzekļi – fiziskās aktivitātes bērna attīstības 

sekmēšanai, vecāki un sporta pedagogi, viņu sadarbība bērna attīstības sekmēšanai un apkārtējās 

pasaules izpratne – lietu vide un sociālā vide (3. tabula). 
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3. tabula 

 

Holistiskā izglītība dažādu autoru skatījumā  

 

Raksturojošie 

lielumi 
Autors 

Galvenās atziņas autoru 

skatījumā 

Izmantojums ģimenes sporta 

īstenošanas modelī pirmsskolas 

izglītībā 

Vecāku, bērnu 

un sporta 

pedagogu 

savstarpējā 

sadarbība 

R. Miller 

(1997)  

Holistiskā izglītībā 

izglītotājs izglītojamo 

uztver ar atvērtu un 

zinātkāru prātu, mīlošu sirdi 

un izpratni par pasauli, kurā 

viņš aug un attīstās. 

Aktīva vecāku darbība kopā ar 

bērnu fiziskajās aktivitātēs un 

atbalsta saņemšana no sporta 

pedagoga fizisko aktivitāšu 

nepieciešamībai un īstenošanai 

ģimenē.  

Sociālā vide 
J. Cheng 

(1997) 

Skolas un ģimenes izglītība 

kā vecāku līdzdalība un 

skolas atbalsts. 

 

Sociālā un lietu vide kontekstā 

ar bērna personības vajadzībām, 

izziņas īpatnībām un garīgās 

attīstības perspektīvu.  

Bērns kā 

personība 

R.G. Nava 

(2000) 

Cilvēka būtība sastāv no 

piecām dimensijām, kas tiek 

realizēta piecos līmeņos, un 

katrā līmenī ir savs 

neatkarīgs izglītības saturs 

un process, kas jāskata 

kopveselumā. 

Fiziskajās aktivitātēs ietverti 

cilvēka piecu dimensiju aspekti 

un to realizācija visos līmeņos.  

Izmantojamie 

līdzekļi – 

fiziskās 

aktivitātes 

K. Lukk 

(2008) 

Uz bērnu centrēts saturs 

integratīvā perspektīvā 

vērsts no mācīšanas uz 

mācīšanos kā ilgtspējīgas 

izglītības attīstības 

stratēģiju.  

Fizisko aktivitāšu saturs viegli 

saprotams un pieejams bērniem, 

vecākiem un pedagogiem.   

 

Holistiskā izglītība atsaucas uz pieredzes veselumu, ka mēs dzīvojam īpašā laikā un 

īpašā vietā. Skatot holistisko pieeju kā holistisko izglītību, nonākam pie atziņas, ka cilvēks ir 

īpaša garīga būtne ar vairākām dimensijām, kas kopsakarībā ar vidi un sabiedrību veido vairākus 

līmeņus. Tāpēc, skatot jebkuru parādību, ir jāpievērš uzmanība apkārtējiem faktoriem.  

 

Vecāku nozīmes un līdzdalības raksturojums holistiskā izglītībā 

Literatūrā, kas bija pieejama autorei, vienotas ģimenes socioloģiskās definīcijas nebija 

atrodamas. Ģimene literatūrā definēta atkarībā no priekšstatiem par tās rašanos, attīstību, 

dominējošajām formām, struktūru un funkcijām. Definīcijas variējas atbilstoši pētījuma 

vispārīgajai metodoloģiskajai ievirzei. 

Jēdziena „ģimene” interpretācija radusies XX gadsimta vidū. Daţādās definīcijas tiek 

izvirzīti atšķirīgi aspekti: struktūra (gan kvalitatīvā, gan kvantitatīvā), funkcionālā attieksme pret 

sabiedrību (ģimenes locekļu savstarpējās attiecības, saskarsme, mijiedarbība) (Kovaļovs, 1990). 

Ģimene tiek skatīta socioloģijā un pedagoģijā, kā primārais sociālais institūts, kas ir 

socializācijas aģents bērna personības veidošanā. 

Gan E. Mūrnieks (1991), gan Ā. Karpova (1989, 2000) ģimeni raksturo kā mazu sociālu 

grupu, kas veidojusies vēsturiski ar noteiktu struktūru, un tās funkcionēšanas pamatā ir cilvēku 

kopas darbības apmaiņa, objektīvais process, kas izpauţas kā starppersonu sadarbība ģimenē.    
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Ā. Karpova (2000) to precīzāk definējusi kā mijiedarbīgu cilvēku kopu, kas darbojas, lai 

sasniegtu apzinātu mērķi.  

A. Studente (1982, 1988) un E. Pagraba (2006) ģimeni sauc par sabiedrības 

pamatšūniņu. Ģimene, tāpat kā šūna, ir veseluma elements.  

Pedagogs N. Picka (1990) skata jautājumu par ģimenes struktūru, cik daudz daţādu 

sociālo lomu ir ģimenē un šo lomu pildīšanas stils. Sociālās lomas pildīšanas stilu nosaka 

sabiedrībā vispārpieņemtie rīcības un uzvedības stereotipi. Atsevišķas ģimenes pastāvēšanas 

laikā tās struktūra mainās. E. Mūrnieks (1991) uzskata, ka ģimenes stabilitāti nosaka ārējie un 

iekšējie (tās ietvaros esošie) faktori. Ārējie faktori ir valsts, baznīca, likums, sabiedriskā doma un 

tradīcijas. Šajā gadījumā ģimeni var uzskatīt par sociālo institūtu. Paralēli tam ģimenē veidojas 

arī iekšējie faktori, kas balstās uz personīgām vajadzībām, jūtām, interesēm, jūtas ne vienmēr 

spēj izturēt ārējo spiedienu. Ģimene veido arī savu, tikai tai piemītošu kultūras vidi. Šī vide 

ietekmē bērna personību un ģimenes locekļu sociālās īpašības. 

Kā būtisks aspekts, raksturojot ģimeni, ir tās funkcijas, kuras saistītas ar ekonomiku, 

raţošanu, mājsaimniecību, sadzīvi, sociālā statusa uzturēšanu. Tomēr šajās jomās ģimenei laika 

gaitā un daţādās kultūrās ir bijušas daţādas funkcijas un mainīga ir arī to nozīme ģimenes 

attīstībā, uzsverot ģimenes funkcionālo dualitāti – to, ka ģimenei ir ne vien sociālas funkcijas 

(funkcijas pret sabiedrību), bet arī individuālas funkcijas (pret indivīdu) un vienas ar otrām 

nedrīkst jaukt. 

Ģimenes funkcijas tiek aplūkotas daţādos aspektos:  

 ģimene kā iedzīvotāju reprodukcija – atraţošanas, tās nepārtrauktās bioloģiskās 

funkcionēšanas nodrošinātāja; 

 ģimene nodrošina bērniem noteiktu sociālo stāvokli; 

 ģimene īsteno kultūras pārmantojamību sabiedrībā un nodošanu nākamajām paaudzēm, 

nodrošina personības socializāciju (Mūrnieks, 1991). 

Pamatnostādne par to, ka ģimene īsteno kultūras pārmantojamību sabiedrībā un bērna 

personības socializāciju, autores skatījumā ir būtiska, veidojot holistiskās pieejas modeli ģimenes 

sporta īstenošanai pirmsskolas izglītībā. 

Ģimenes nozīme laika gaitā mainās, īpaši pēdējās desmitgadēs, taču arī XXI gs. sākumā 

ģimene joprojām ir nozīmīga gan atsevišķu indivīdu dzīvē, gan tautas un valsts attīstībā vairumā 

pasaules valstu, arī Latvijā. Joprojām ģimene ir tā, kas īsteno jaunās paaudzes radīšanas un 

audzināšanas funkciju (Pavlina, 2006).   

 Ģimenes uzdevumi tiek skatīti ģimenes pedagoģijā. Ģimenes pedagoģija apskata 

pedagoga un vecāka līdztiesīgu sadarbību, audzināšanas un izglītošanās līdzekļu izmantojumu 

bērna pašattīstības sekmēšanai.  

Autoru skatījumā (Baldiņš, Raţeva, 2001) mūsdienu ģimenes galvenie uzdevumi ir: 

 radīt maksimāli efektīvu vidi bērnu personības attīstībai; 

 nodrošināt bērnu psiholoģisko aizsardzību un drošību; 

 bērna materiālo vajadzību apmierināšana; 

 radīt iespēju bērnam apgūt praktiskās iemaņas un prasmes, kuras nepieciešamas, lai attīstītu 

pašapkalpošanās iemaņas, kā arī lai palīdzētu ģimenes locekļiem; 

 bērnu pašapziņas un pašcieņas veicināšana. 

Šos ģimenes uzdevumus papildina G. Ošeniece (2008), Z. Rudņicka, R. Ukstiņa un     

A. Elme (2002), uzsverot, ka ģimenes izglītībai ir fizisko vajadzību apmierināšanas uzdevums: 

veselīgu ēšanas paradumu, mājas labiekārtošanas, ģērbšanās kultūras, veselības uzturēšanas 

metoţu apgūšana. Intelektuālās un emocionālās attīstības uzdevumi: ģimenē visus kopā saista 

mīlestības un savstarpējas pieķeršanās saites. Tās ir svarīgākās un nepieciešamākās psiholoģiskās 

vajadzības ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem. Ģimene dod emocionālo drošību un 

pašpārliecinātību. Sociālās attīstības uzdevums – bērns apgūst savas sociālās prasmes: līdzjūtību, 

mīlestības izrādīšanu, sadarbošanos, dalīšanos priekos un bēdās un iecietību. Morālās attīstības 
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uzdevums – bērns pārņem no ģimenes tajā valdošos tikumus – patiesību, godīgumu, taisnīgumu, 

precizitāti, labas manieres, likumu ievērošanu, cieņu pret vecākiem cilvēkiem, mazāko un vājāko 

aizstāvēšanu. Estētiskās audzināšanas uzdevums – bērna izpratne par lietu un ideju skaistumu. 

Garīguma audzināšanas uzdevums – pašrealizācija un Dieva likumu kā Augstākās gribas 

respektēšana, sevis kā individualitātes un sava dzīves mērķa apzināšanās. Pilsoniskās 

audzināšanas uzdevums – no ģimenes bērns mācās patriotismu un attieksmi pret savu tautu, 

valsti. Mātes mīlestība un tēva noteiktība disciplinē bērnu. Kultūras tradīciju saglabāšanas un 

tālākas nodošanas uzdevums – ģimenes relikvijas, tradīcijas, paraţas un rituāli, vērtības un 

normas nosaka katra ģimenes locekļa uzvedību. Darba audzināšanas uzdevums – iepazīšanās ar 

darba dzīvi, redzot vecāku nodarbošanos (Ozolzīle, 2006). 

Promocijas darba autore uzskata, ka šie uzdevumi realizējami ar sporta līdzekļiem, kuru 

izmantošana pētīta promocijas darba tālākajās nodaļās. 

Savukārt psiholoģe V. Batņa (2001) norāda, ka bērniem ir svarīgi iekļauties savā 

sociālajā grupā. Tam ir vajadzīgas attiecīgas sociālās iemaņas. Šī spēja balstās uz tām 

emocionālajām saitēm, kuras bērnam izveidojušās pirmajos piecos gados.  

R. Purmali (2002), D. Dzinteri (2000) vieno doma, ka ģimenes vide – tā ir vecāku 

attieksme pret bērniem, ģimenes tradīcijām. Ģimeniskums sekmē personības veidošanos un 

attīstību, veidojot bērna un pieaugušo garīgo pasauli, kas veicina bērna vērtību sistēmu. Vērtības 

ir saistītas ar tikumiem – mīlestību, uzticību, darba tikumu, godīgumu un labvēlību. Vērtību 

orientāciju un vērtībsistēmu krīze ģimenē ir saistītas ar garīgo un sociālo vērtību krīzi mūsdienu 

sabiedrībā un daţādās valsts institūcijās. Valsts attieksme pret ģimeni ietekmē arī attieksmi pret 

bērnu. Vecākiem jāņem vērā, ka bērna attīstību ietekmē gan ģimenē valdošais gars (emocionālā, 

mīlestības un drošības gaisotne), gan arī lietu vide, kurā bērns netiešā pieaugušo vadībā, pats sevi 

nodarbinot, rotaļājoties, veicina savu pašattīstību [16]. 

I. Plotnieks (1988) piekrīt atziņai, ka ģimene ir pirmā sociālā grupa, kura iepazīstina un 

būtiski tuvina visām cilvēciskajām kultūras jomām. Svarīgi apzināties, ka zinātne, māksla, sports 

un reālie sabiedrības ikdienas notikumi savienojas, “saslēdzas” tikai personības “iekšienē”, 

gūstot viengabalainību, ja personība vēlas tādus gūt sevī un pasaulē. 

Bērna garīgo attīstību ģimenē būtiski ietekmē brīvā laika izmantošanas kultūra, kuru 

raksturo konkrētie nodarbošanās veidi un tas, ko viņš šo nodarbību rezultātā iegūst. Nav 

nepieciešams pierādīt, ka kopīgā darbība un intereses palīdz saistīt ģimeni, novērš grūtības un 

nesaskaņas. Tajos gadījumos, kad kopīga darbošanās (sportošana) ir saistīta ar pozitīvām 

emocijām, kalpo par konflikta novēršanu. Konfliktu pamatā ir dusmas, nogurums un pasivitāte 

(Meikšāne, 1998). 

 Tajā pašā laikā ģimene ir aizsargājošs faktors bērna psiholoģiskajā attīstībā un šo 

ģimenes spēju atbalstīt bērnu var izmantot terapijas nolūkos, kamēr bērns tajā dzīvo, tas  

spēcīgāk ietekmē viņa attīstību nekā jebkas cits. Tāpēc izmaiņas vecāku uzvedībā vai 

dzīvesveidā nopietni iespaido bērna pieredzi (Batņa, 2001). 

Ģimenes ietekme uz bērna uzvedību, akadēmiskajiem sasniegumiem ir pētīta saistībā ar 

skolēnu „atbiršanu” no skolas (Bebriša, Ieviņa, Krastiņa, 2007). Viena no atziņām, kas būtiski 

iespaido skolēnu lēmumu pamest skolu, ir ģimenes nepietiekama iesaistīšanās viņu izglītošanās 

procesā un emocionālā atbalsta trūkums. 

Dţ. Kolimens (Coleman, 1988), pētot ģimenes un sabiedrības socializācijas procesus, 

secina, ka ar cilvēkkapitālu (vecāku izglītība) un ekonomisko kapitālu (vecāku ienākumi) 

neaprobeţojas ģimenes apstākļu ietekme uz bērna sniegumu. Būtiskākais ir sociālais kapitāls – 

vecāku un bērnu savstarpējās attiecības, vecāku izvēlētais audzināšanas stils un vecāku 

iesaistīšanās pakāpe bērnu izglītības ieguves procesā, kas sekmē bērna sniegumu un personības 

veidošanos. Vecāku pozitīva attieksme, līdzdalība viņu mācīšanās procesā ietekmē bērnu vēlmi 

izglītoties. Vecāku kontrole un emocionālais atbalsts bērna aktivitātēs iedrošina pieņemt 

patstāvīgus lēmumus. Ja savstarpējās attiecības starp vecākiem un bērniem ir apgrūtinātas, 
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bērniem ir grūtāk pieņemt vecākiem pieejamos resursus un tas negatīvi ietekmē izglītības 

ieguves procesu un personības veidošanos. Vecāku līdzdalība bērnu izglītošanās procesā nav 

saistīta tikai ar akadēmiskajiem sasniegumiem, bet ar sociālā kapitāla raţošanu sabiedrībā. 

Sociālo kapitālu var raksturot kā kultūras resursu un starppersonu attiecības sabiedrībā 

(Colemen, 1988; Supplee, Shaw, Hailstones, Hartman, 2004; Bebriša, 2007; Lukk, 2008). 

A. Zvirbule (2004) pamato, ka bērna attīstībai emocionālais kontakts, vecāku uzmanība, 

atzinība un ieinteresētība rada uzticību, bērnu un vecāku starpā veidojot vērtībsistēmu.   

Arī viena no J. A. Studenta (1988) pārliecībām, ka vecākiem savu bērnu audzināšanā 

būs panākumi tad, ja vecāki ar savu dzīvi rādīs bērniem priekšzīmi un piemēru. Tomēr viņš 

nenoliedz, ka iespējams arī cits rezultāts, bet lielākoties bērni vecumā no 3–5 gadiem, kad kaut 

ko vaicā par viņu nākotnes plāniem, norāda uz tādām pašām darbībām, attieksmēm un rīcību, ko 

ir rādījuši viņu vecāki.  

 Tādējādi tas liecina, ka ģimenes iekšējai saskarsmei, uz savstarpējām attiecībām 

balstītai, pieaugušo motivācijai kontaktēties ar bērnu, nododot savas zināšanas, prasmes un 

pieredzi, ir svarīga nozīme bērna izglītošanās procesā un personības veidošanā. 

  

Vecāku iesaistīšanās jeb līdzdalība savu bērnu izglītošanā ir aktuāla visā pasaulē. 

Amerikas Savienotajās Valstīs (Pinkett, 2002; Epstein, 1987, 1995, 2000, 2005; Hoover-

Dempsey, Sandler, 1995, 1997, 2001, 2005; Coyote, 2005; Petrie, Holloway, 2007), 

Dienvidāfrikā (Bridgemohan,  Wyk,  Staden, 2005; Wyk, Lemmer, 2009), Igaunijā (Lukk, 2008) 

ir vairāki pētījumi par vecāku līdzdalību bērna izglītošanā. Arī šo valstu  izglītības likumos kā 

viens no izglītības mērķiem ir veicināt skolas un mājas partnerattiecības, kas palielinātu vecāku 

līdzdalību bērna sociālo, emocionālo un akadēmisko sasniegumu veicināšanā. Te ir visaptveroša 

divu paaudţu intervences programmas izveide, kas atbalsta bērnus, lai tie gūtu panākumus skolā, 

vienlaikus gatavojot bērnu dzīvei. Sekmīgāka tā būs, ja vecāki iesaistās bērna izglītošanā jau 

pirmsskolas vecumā [210].     

Skatot vecāku līdzdalību un atbildību bērna izglītošanas procesā, tiek norādīts uz:  

- vecāku motivāciju iesaistīties sava bērna izglītošanā;  

- vecāku izvēli optimālākai līdzdalības formai;  

- vecāku līdzdalības pozitīvā ietekme bērna izglītošanās procesā. 

 

Vecāku līdzdalība savu bērnu izglītošanā nav jauna koncepcija, bet ir mainījusies tās 

formas un veidi. Vecāku līdzdalību var definēt kā vecāku iesaisti sava bērna izglītībā, 

sadarbojoties ar skolotājiem, palīdzot bērniem mājasdarbu izpildē un iesaistoties skolas 

pasākumos (Pinkett, 2002). Vairāki pētījumi apstiprina vecāku līdzdalības nozīmi bērnu 

akadēmiskajos sasniegumos (Keith, Keith, Bickley, Singh, 1992; Keith, Keith, Quirk, Cohen–

Rosenthal, Franzese, 1996; Keith, Keith, Quirk, Sperduto, Santillo, Killings, 1998).  

Daţādus pētījumus par vecāku iesaistīšanos bērna izglītošanā ir veikusi  Dţ. Epšteina 

(Epstein, 1987, 1995, 2000, 2005), kura skata ģimenes un skolas ietekmes sfēras, secinot, ka 

darbs ģimenē un skolā daudzās jomās pārklājas.  

 

Dţ. Epšteina (Epstein, 1987, 2005) ir noteikusi vairākas jomas, kā iesaistīt vecākus 

bērna formālajā un neformālajā izglītībā, izglītojot vecākus par: 

- vecāku un bērnu sadarbību; 

- daţādiem audzināšanas paņēmieniem un metodēm; 

- bērnu vecumposmu attīstību; 

- informējot vecākus par izglītības programmām, bērna darbības progresu un 

rezultātiem;  

- ģimenes iesaistīšanās mājasdarbu izpildē;  

- lēmumu pieņemšanu produktīvā bērnu izglītošanā. 

http://findarticles.com/p/search/?qa=Radhike%20Bridgemohan
http://findarticles.com/p/search/?qa=Noleen%20van%20Wyk
http://findarticles.com/p/search/?qa=Christie%20van%20Staden
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Vairākumam vecāku vēl joprojām ir vajadzīga palīdzība, lai viņi zinātu, kā produktīvāk 

iesaistīties savu bērnu izglītošanā.  

 

Vispusīgu teorētisko pamatu un modeli vecāku līdzdalībai ir izveidojuši psihologi       

K. Hūvere-Dempsija un H. Sendlers (Hoover-Dempsey, Sandler, 1997, 2005).  

Autoru piedāvātajā modelī izdalīti pieci vecāku līdzdalības līmeņi.  

Pirmais līmenis – vecāku lēmumu par iesaistīšanos ietekmē: vecāku pienākumi, vecāku 

apziņa, ka viņš var palīdzēt savam bērnam, skolas uzaicinājums iesaistīties bērna izglītošanā un 

bērna uzaicinājums iesaistīties šajā procesā.  

Otrais līmenis – vecāku līdzdalības formas izvēli ietekmē: vecāku zināšanas un 

prasmes, laiks un enerģija, īpašs ielūgums no bērna vai skolas iesaistīties.   

Trešais līmenis – vecāku iesaistīšanā “mehānismu” ietekmē: modelēšana, pastiprināšana 

un norādījumi.  

Ceturtais līmenis – ir hipotētisks, ka šie mehānismi strādā: vecāki lieto atbilstošas 

stratēģijas, lai tas atbilstu bērnu attīstības vajadzībām un tam, ko gaida skola.  

Piektais līmenis – skolēnu rezultātus ietekmē: zināšanas, prasmes un pašefektivitāte 

skolas panākumos. 

Kā norāda autori K. Hūvere-Dempsija un H. Sandlers, šim modelim ir pārbaudīti divi 

pirmie līmeņi, bet būtu nepieciešams praksē aprobēt visu piedāvāto modeli. 

Ģimenes sporta modeļa izveidei autore ir izmantojusi pirmos trijos līmeņos izteiktos 

atzinumus – sporta pedagoga uzaicinājums iesaistīties fiziskajās aktivitātēs, norādot uz vecāku 

nozīmi un ietekmi bērna attīstībā, piedāvājot fizisko aktivitāšu uzdevumus kopīgai darbībai un 

ģimeņu sporta svētkus, palīdzot vecākiem, izglītojot viņus par bērna vecumposma īpatnībām 

fiziskā, psiholoģiskā un fizioloģiskā aspektā. 

Ja ir skaidrotas vecāku līdzdalības formas un motivācija, tad par to, vai vecāku 

līdzdalība ietekmē bērna akadēmiskos sasniegumus, ir pretrunīga. I. Fens un M. Čena (Fan, 

Chen, 2001), izmantojot meta analīzi, skaidro vecāku līdzdalības efektivitāti ar bērna 

akadēmiskajiem sasniegumiem. Tika saskatīti vairāki blakus faktori (ģimenes sociāli 

ekonomiskais statuss, mācību priekšmets, kurā tiek pārbaudītas skolēna zināšanas, vecāku 

iesaistīšanās laika posms), kas neļauj pilnībā apstiprināt pieņemto hipotēzi. 

Kā norāda Č. Koijote (Coyote, 2005), vecāku līdzdalība bērnu izglītošanā ir saistīta ar 

pusaudţu akadēmiskajiem sasniegumiem, kuri sekmē pusaudţu attieksmi un motivāciju mācīties, 

kā arī novērš uzvedības problēmas. Taču Dţ. Epšteina (2001, 2005) norāda, ka vecāku līdzdalība 

neko nedos, ja viņi iesaistīsies tikai tad, kad būs radušās problēmas, tas jādara jau pirmsskolā, un  

līdzdalībai jābūt sistemātiskai.  

 Tāpat Dţ. Epšteina un Č. Koijote norāda, kā vieglāk vecākus iesaistīt bērnu 

izglītošanās procesā pirmsskolā, sākumskolā un pamatskolā.  

Tāpēc arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta bērniem agrīnajā bērnībā, kas ir pamats 

tālākai bērnu panākumu gūšanai, veiksmīgākai iekļaušanai sabiedrībā un  panākumiem 

personīgajā dzīvē ilgtermiņā (Epsten, 2001; Coyote, 2005).  

Laika posmā no dzimšanas līdz 7 gadiem bērnam ir nepieciešams vislielākais vecāku 

emocionālais, fiziskais un garīgais atbalsts (Ибука, 1992).  

Katram bērnam ir iedzimtas unikālas ģenētiskas iespējas. Mijiedarbībā ar sociālās vides 

īpatnībām, kur svarīga vieta ir paša cilvēka radošajai aktivitātei, viņā veidojas individuālais stils 

(Adlers, 2001; Vorobjovs, 2002).   

Autore uzskata, ka jebkuras radošās aktivitātes var izpausties fiziskajās aktivitātēs. 

Pieaugušie ir atbildīgi par kvalitatīvu un radošu vidi bērna izglītošanās procesā. 

Ģimenei un apkārtējai videi ir ievērojama ietekme bērna attīstības agrīnajā periodā.  
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U. Bronfenbrenners (Bronfenbrenner, 1986, 1994) uzskata, ka cilvēka attīstība notiek daţādās 

interaktīvās vidēs, daţādo ekosistēmu ietvaros, tādējādi virzot bērna attīstību kompleksi un 

holistiskā veidā.    

Dţ. Epšteina (2005) paplašina U. Bronfenbrennera (1986) modeli, ieliekot attīstības aplī 

dinamisku mijiedarbību starp ģimeni un skolu, ģimeni un sabiedrību, skolu un sabiedrību.  

Dţ. Epšteinas (1987) teorijas pamatā ir pieņēmums, ka bērna mācīšanās, attīstība un 

panākumi ir galvenie faktori skolas un ģimenes partnerībai. Kvalitatīva partnerība ir divvirzienu: 

no pedagoga uz vecāku un otrādi. Visefektīvākā komunikācija ir, ja abu pušu sadarbība notiek 

vienādā līmenī.  

Vārdam komunikācija ir plaša nozīme. Pirmkārt, tā ir informācijas apmaiņa starp 

personām, mijiedarbības forma, kurā izmanto valodu un citas zīmes [172]. Otrkārt, tas ietver 

sevī: sarunāties, dalīties domās, sazināties, sadarboties. Veidojot sociālos kontaktus, ir pamats 

domāt, ka komunikācija ir tendēta uz savstarpējās sadarbības veidošanu (Edeirs, 1999). Savukārt 

sadarbība ir kopīga vai savstarpēji saskaņota darbība, vajadzības gadījumā palīdzot un atbalstot 

cits citu [172].  

Savstarpējā sadarbība un komunikācija nav iedomājama bez emocionālā pastiprinājuma. 

Emocijas ietekmē savstarpējo sadarbību un norāda iesaistīto pušu pausto attieksmi, un ir svarīgas 

komunikācijā (Edeirs, 1999). Savukārt attieksme izpauţas cilvēka saskarsmes raksturā, viņa 

izturēšanās veidā, rīcībā un uzvedībā. Attieksmi nosaka cilvēka vērtīborientācija. 

A. Špona (2006) norāda, ka attieksmju veidošanās pamats ir paradumi un tie uzskatāmi 

par cilvēka automatizētu darbību, kas nostiprinās sistemātiskos vingrinājumos pieredzes 

uzkrāšanas procesā, zināšanu un prakses vienotībā. Kā būtisku šīs attieksmes veidošanās stimulu, 

viņa norāda uz pieaugušā paraugu, pārliecināšanu un apkārtējo vidi.  

 

Vecāki bieţi vien uzskata, ka viņiem nav pietiekamas zināšanas, lai varētu līdzvērtīgi 

komunicēt ar pedagogu, tādēļ optimālākā komunikācija ir neformālos apstākļos – telefonsarunā, 

satikšanās pie veikala, kultūras un sporta pasākumos (Hallam, Grove, Rous, Robinson, Machara, 

2003).     

 

Tomēr vecāku līdzdalībai ir vairāki šķēršļi, galvenie no tiem – zināšanu un praktiskās 

audzināšanas prasmes un nepieciešamo komunikāciju prasmju trūkums, ko apstiprinājuši autoru 

pētījumi (Riley, Peterson, Moreno, Goode, Herman, 2000; Hallam, Grove, Rous, Robinson, 

Machara, 2003).   

Bieţi vecāki savu līdzdalību bērna izglītošanās procesā saprot nepareizi – līdzdalība 

lielākoties izpauţas kā kontrole, sekojot līdzi, vai bērns ir izpildījis uzdotos darbus (Burceva, 

2007). 

Hipotētiski autore uzskata, ka pētījumu teorētiskās nostādnes ir būtiskas, veidojot 

holistisko pieeju ģimenes sporta īstenošanai pirmsskolā.  

Ģimenes sporta īstenošana pirmsskolā, balstīta uz holistisko pieeju bērna audzināšanā, 

iespējama, ja: 

- tiks iesaistīti bērni, vecāki un sporta pedagogi; 

- vecāki un sporta pedagogi savstarpējā sadarbībā veidos bērna attīstībai sekmējošu 

vidi un saturu;     

- veidojot vecāku motivāciju, viņus izglītojot par fizisko aktivitāšu nepieciešamību un 

regularitāti bērna attīstības sekmēšanai, organizējot vecāku seminārus; 

- piedāvājot fizisko aktivitāšu uzdevumus bērniem kopā ar vecākiem (prasmes); 

- veidot neformālus apstākļus sporta pedagogu, vecāku un bērnu sadarbības  

sekmēšanai – ģimenes sporta svētkus. 
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1.2. Bērna personības veidošanās izglītošanās procesā pirmsskolā 

 

Lielākā cilvēces darbība ir vērsta uz labākas nākotnes veidošanu un to sāk ar jaunās 

paaudzes audzināšanu un izglītošanu. 

Bērns ir vērtība, bērns ir personība – šāda atziņa ir minēta pedagogu, psihologu un 

sociologu atziņās.  

Bērna personības veidošanās izglītošanās procesā izvērtējums pirmsskolā balstāms uz:  

- personības raksturojumu daţādās psiholoģijas teorijās; 

- bērna attīstību un vecumposmu īpatnībām izziņas procesu sekmēšanai pirmsskolā; 

- pirmsskolas vecuma bērna audzināšanu un mācīšanos pirmsskolā un ģimenē; 

- mācīšanās vidi izglītošanās procesā pirmsskolā.     

 

Pedagoģijā bērns ir cilvēks dzīves pirmajā posmā līdz dzimumnobriedumam, kas ir 

ģimenes, tautas, cilvēces pastāvēšanas un turpināšanas pamatfaktors [172].  

   ANO Konvencijā par bērnu tiesībām ir norādīts, ka bērns ir vecumā līdz 18 gadiem, 

viņam ir tiesības uz vienlīdzīgu un neatņemamu tiesību atzīšanu, brīvību un taisnīgumu, kā arī 

bērnam, attīstoties par harmonisku personību, jāaug ģimenē, laimes, mīlestības un izpratnes 

atmosfērā [132]. 

D. Lieģenieces (1992, 1999) skatījums par bērnu kā vērtību raksturojas ar bērna 

personības respektēšanu, kura attīstās apzinātā darbībā.   

Katra personības teorija ietver sevī priekšstatus par personības struktūru, motivāciju un 

attīstību. Mūsdienu psiholoģiskajos pētījumos var izdalīt četras galvenās pieejas personības 

izpētē. 

Personības īpašību teorijas aplūko personību kā noteiktu, stabilu psihisko īpašību 

kopumu. Šo teoriju pamatlicēju (G.W. Allport (1897–1967), H. Eysench (1916), R. Cattell 

(1905)) kopējais uzskats, ka katra personība apkopo sevī pietiekami noturīgu, bet unikālu 

individuālu iezīmju kopumu, kas nosaka to uzņēmību pret samērā tipisku uzvedību no 

emocionālo un kognitīvo, no laika, no situācijas, no sociālā statusa un citām neatkarīgām 

izpausmēm [122, 232].  

Biheiviorāli kognitīvā pieeja izvirza pieņēmumu, ka situācija, kurā atrodas cilvēks, 

nosaka viņa uzvedību vairāk nekā viņa iedzimtās psihiskās īpašības. Pazīstamākie biheiviorālās 

pieejas veidotāji ir B. Skinera (B.F. Skinner) (1904–1990) un A. Banduras  (A. Bandura) (1925).  

Psihodinamisko pieeju pārstāv psihoanalīze tās daudzveidīgajos variantos. Gan             

Z. Freids (S. Freud (1856–1939)), gan A. Ādlers (1870–1937)) runā par psihes apzināto un 

neapzināto pusi. Personības saturu ietekmē bērnības norises īpatnības. Psihologs   Ē. Eriksons   

(E. Erikson (1902–1994)) skata personības iekšējās attīstības nosacījumus mijiedarbībā ar ārējām 

ietekmēm. Līdzsvaru starp tiem var sasniegt nobriedusi personība, ja attīstības process no 

dzimšanas līdz pieaugušā periodam ir noritējis sekmīgi – atrisinot pretrunas un krīzes [122, 232].   

K. G. Jungs (K. G. Jung (1875–1961)) uzskata, ka personība nav izpētāma līdz galam, 

jo zemapziņa aprakstam nepadodas. Personība ir noteikts dvēseles veselums. Katram cilvēkam 

piemīt spēja un tieksme uz individualizāciju (pašattīstību), kuras rezultātā tas pietuvojas 

individuālajai sabiedrībai kā veselumam un tā realizācijai. Individualitāte ir iekšēja, patstāvīga, 

ne ar ko nesalīdzināma unikalitāte. Individualizācija ir paštapšana, tapšana par šo individualitāti 

un tā turpmākā iemiesošanos, pašrealizācija. Individualitātes kā veseluma attīstība ir kustība uz 

lielāku brīvību [122, 232]. 

Ē. Fromms (E. Fromm (1900–1980)) personību skata no “iedzimto un iegūto psihisko 

īpašību kopuma (veselumu), kurš raksturo indivīdu un padara to unikālu [122, 232]. 

Humānā pieeja balstās uz priekšstatu, ka katrā cilvēkā ir savs unikāls radošais potenciāls 

un cilvēka dzīves jēga ir šī potenciāla realizēšana, pašīstenošanās.  
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K. Rodţerss (C. Roger (1902–1987)) norāda, ka personības saturā galvenais ir apzināta 

pieredze : “Personība ir pieredzes attīstība”. Fiziskais ķermenis tiek skatīts kā veselums – 

kognitīvais, emocionālais vai intuitīvais. Personības struktūrā iekļaujot gan organismu, gan 

fenomenālo lauku (visa dzīves pieredze), gan arī patību (fenomenālā lauka diferencētā daļa), kas 

ir apzināto sajūtu un pašvērtējuma modelis – priekšstats par „Es” un ideālo „Es” (Rogers, 1967). 

Promocijas darba pētījumā autore par pamatu izvēlējusies A. Banduras personības 

teorijas nostādnes. 

A. Banduras (1977, 2004) sociāli kognitīvā personības teorija atzīst ārēja pastiprinājuma 

svarīgumu personības veidošanā, tomēr to neapskata kā vienīgo.  

Sociāli kognitīvās teorijas mērķis ir izprast un paredzēt indivīda un grupas uzvedību, 

identificēt metodes, kādā veidā ir iespējams modificēt vai mainīt uzvedību. 

Teorētiskās nostādnes: cilvēka uzvedība ir personības faktoru, uzvedības un apkārtējās 

vides mijiedarbība. Būtiska nozīme tiek pievērsta kognitīvajiem faktoriem. Rīcības sekas tiek 

kognitīvi izvērtētas, un rodas gaidas (ekspektācijas) par to, kādas sekas varētu izraisīt šāda 

uzvedība citās situācijās. Lielākā daļa uzvedības tiek apgūta (notiek kognitīvā izvērtēšana) 

netieši, novērojot citu cilvēku uzvedību. Īpaši labvēlīga vide uzvedības apgūšanai ar kognitīvo 

izvērtēšanu ir vide, kurā tiek realizētas fiziskās aktivitātes. 

A. Bandura (1977) pēta personības faktorus: domu, emociju un bioloģisko īpatnību 

ietekmi uz uzvedību, kā arī uzvedības ietekmi uz iepriekšminētajiem personības faktoriem. 

Apkārtējās vides faktorus: fiziskā vide un sabiedrība veido un pārveido indivīda gaidas, uzskatus 

un kognitīvās iemaņas. Uzvedības faktorus: cilvēki gan ietekmējas no apkārtējās vides, gan arī 

viņu uzvedība ietekmē apkārtējo vidi. 

 

 Pēc A. Banduras novērojumiem, cilvēkam piemītošās spējas ir: 

- simbolizēšanas spēja – domāšana ir simboliska, tā ir nesaraujami saistīta ar mentālu 

simbolu izmantošanu. Caur simboliem (mentālajiem attēliem, kartēm, vārdiem/jēdzieniem) 

cilvēki rada jēgu, formu un sasaista savu pieredzi. Simbolizēšanas spēja sniedz iespējas modelēt 

novēroto uzvedību (mācīties netieši). 

- netiešās mācīšanās spēja – spēja mācīties, apgūt rīcības modeļus ne vien no savas 

pieredzes, bet arī novērojot citu cilvēku uzvedību. Salīdzinoši ātra uzvedības piemēra 

izveidošana, salīdzinot ar kļūdu un mēģinājumu metodi. Novērojums tiek pārkodēts un mentāli 

reprezentēts simbolos caur iemācīšanos, kurā galvenā nozīme ir modelēšanai. Šajā gadījumā 

personības kognitīvo tēlu veido novērotā un apkopotā citu cilvēku uzvedība līdzīgās situācijās. 

Iemācīšanās saistīta ar uzmanības saglabāšanu atmiņā, motoriski reproduktīvā un 

motivatīvā procesa darbības novērošanā. Uzmanībai šajā gadījumā ir semitīva virzība.  

Lai turpmāk atdarinātu modeļa uzvedību, nepieciešams rūpīgi un mērķtiecīgi sekot 

visiem uzvedības elementiem. Ilgstošas saglabāšanas process ļauj cilvēkam pievērsties 

novērotajai situācijai un izmantot tās elementus uzvedības reproducēšanai konkrētajā situācijā. 

Šeit strādā divi mehānismi: tēlainā kodēšana – atmiņas un iztēles priekšstatu darbība. Šī 

kodēšana dominē 1–1,5 gadus veciem bērniem [232].  

Verbālā kodēšana – runa. Novērojot citu uzvedību, cilvēks var “iekšēji pārrunāt” un 

iegaumēt visus uzvedības elementus un turpmāk, izmantojot verbālo domāšanu, modelēt 

turpmākās uzvedības nianses. Viennozīmīgas saiknes starp saglabāšanu un darbības veikšanu 

nav. Novērojot darbību vienreiz, cilvēks to nevar uzreiz atdarināt, nepieciešama pastāvīga 

prakse, kurā tiks slīpēts kognitīvais modelis un tā darbība [232]. 

Īpaši to piemērojot sporta pedagoģiskajā procesā. 

Paredzēšanas spēja – lielākā daļa cilvēka uzvedības ir mērķtiecīga. Tā ir indivīda spēja 

motivēt sevi un virzīt savu rīcību atbilstoši gaidāmajam, kurā indivīds izmanto iepriekšējo 

pieredzi un paredzamās uzvedības sekas.  
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Pašregulācijas spēja – uzvedība veidojas kā komplekss iekšējo spēku un vides ietekmes 

mijiedarbība. Svarīgu vietu personības uzvedības organizēšanā ieņem pašregulācija. 

Pašregulācijas procesā notiek ilgstošā atmiņā saglabāto verbālo un tēlaino sastāvdaļu 

izmantošana. Pašregulācija ir iekšējs kontroles mehānisms, kas nosaka, kāda rīcība tiek veikta, 

kāds būs gaidāmais rezultāts. Pašregulācija ir mehānisms, kas nodrošina ārējās uzvedības 

kontroles aizstāšanu ar iekšējo uzvedības kontroli. Tā ietver arī motivāciju, sociālos un morālos 

standartus. Izvērtējot rīcību un sasniegtos rezultātus, tiek analizēti sasniegšanai vēlamie 

paņēmieni [232].  

Pašatspoguļošanas spēja – indivīda spēja analizēt savu pieredzi, domāt par savu 

domāšanu, atbilstoši mainīt domāšanu. Nozīmīgākais aspekts ir pašefektivitāte (self efficacy). 

Pašefektivitāte ir pašreflektējošs domas veids, kas ietekmē indivīda uzvedību (Bandura, 1977, 

2004), [232]. 

A. Banduras (1977) izveidotais personības teoriju apskats norāda, ka cilvēka personības 

attīstību ietekmē apkārtējā vide un cilvēki, ar kuriem viņš komunicē šajā vidē, kas savukārt 

sekmē individualizētas sociālās uzvedības veidošanos. Sporta vide un komunikācija šajā vidē 

īpaši ietekmē personības sociālās uzvedības modeli.  

Apkopojot psihologu atziņas par personības veidošanos, promocijas darbā bērna 

personība pirmsskolā tiek skatīta konkrētā vidē ar noteiktu psihisko, fizisko un garīgo potenciālu 

apveltīts indivīds nepārtrauktā pašattīstībā, pašrealizācijā un individualizācijā, ko pirmsskolas 

vecumā var sekmēt caur konkrētām darbībām – atdarinot tās un pašam indivīdam konstruējot 

(savu kustību autors), balstoties uz savu pieredzi. 

 

Pētot personības attīstības daţādas teorijas, pētnieki norāda, ka būtiska nozīme ir bērna 

izziņas procesu raksturojumam. Viņi ir izveidojuši kognitīvo teoriju, kuras autori K. Levins un   

L. Festingers uzskata, ka personības attīstības nodrošināšanai būtiska ir izziņas darbība (sajūtas, 

domāšana, runa, iztēle, atmiņa, uzmanība) [267]. 

Bērna zinātkāre izzināt pasauli ir iedzimta vajadzība. Šīs izzināšanas rezultātā bērnam 

notiek psihes pilnveide, galvas smadzeņu nobriešana un izziņas process jeb kognitīvā attīstība 

(sajūtas, iztēle, uztvere, domāšana, runa).  

Lai spētu saprast bērna psihisko procesu cēloņus un sekas, ir jāņem vērā katra 

vecumposma īpatnības, dzīves laika sadalījums kvalitatīvi atšķirīgos posmos, kuri saistīti secīgā 

kārtībā, lai iepriekšējā posmā sasniegtais nodrošinātu nākamā posma sasniegumus.   

Kā norāda Ţ. Piaţē (2002) un D. Lieģeniece (1992, 1999), bērna attīstībā nevar izpalikt 

kāds no šiem posmiem. Posmu saturs un ilgums ir elastīgi, jo atkarīgi no bērna individuālajām 

īpatnībām un personiskās pieredzes kvalitātes.  

Kognitīvais jeb izziņas process katram indivīdam ir atšķirīgs, bet ir kopējas pazīmes 

katram vecumposmam. Visstraujākā attīstība notiek tieši vecumā no dzimšanas līdz 7 gadiem, 

par to liecina vecumposmu periodizācijā sīkais sadalījums pa gadiem. Katrs pētnieks ir 

raksturojis vecumposmus no sava skatpunkta, tādējādi nav vienotas vecumposma periodizācijas 

(4. tabula). 
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4. tabula 

1-7 gadus veca bērna vecumposma raksturojums dažādu autoru skatījumā 

 

Z. Piaţē  Ļ. Vigotskis  D. Elkoņins  E. Eriksons  L. Kolbergs  

Pirms 

operacionālā  

 no 1,5 līdz 7 

gadiem. 

1 gada krīze 

no 1–3 gadiem  

(agrīnā 

bērnība). 

Agrīnā bērnība  

no 1 līdz 3 

gadiem. Lietu 

un priekšmetu 

izzināšana. 

2. gads – vai nu 

autonomija, vai 

šaubas un kauns. 

Atslēgvārds – 

griba.  

1. periods – 

pirmsmorāles līmenis: 

uzvedībā bērns orientējas 

nevis pēc morāles 

normām, bet pēc 

iespējamības gūt 

apbalvojumu vai sodu. 

Tas norisinās līdz 

pusaudţa periodam. 

3 gadu krīze  

no 3–7 gadiem 

(pirmsskolas 

vecums). 

Pirmsskolas 

vecums. 

3 –7 gadi. 

Attiecību 

izzināšana. 

3–5 gadi – 

iniciatīva vai 

vainas apziņa. 

Atslēgvārds –

mērķis. 

     

Pētnieku izstrādāto periodizācijas shēmu autore izmanto kā pedagoģiski psiholoģisko 

pamatojumu promocijas darbā: 

- pamatojoties uz atslēgas vārdiem – griba un mērķis –, griba – bērns nav jāmotivē, viņam ir 

iedzimta “iekšējā griba” darboties. Mērķis – radīti apstākļi (vide), bērnam ir vēlēšanās 

izpildīt, sasniedzot “mērķi”; 

- bērna uzvedība orientējas uz apbalvojumu, ko vecāki var izteikt arī kā atbalstu un 

iedrošinājumu savam bērnam darbībā; 

- bērnu darbība virzīta uz lietu un attiecību izzināšanu. 

Ţ. Piaţē (2002) izteiktās atziņas ir īpaši piemērojamas sporta zinātnē, pētot pirmsskolas 

vecuma bērna personības veidošanos un fizisko aktivitāšu ietekmi uz to. Viņš ir pirmais pētnieks, 

kas konstatēja bērna intelektuālās attīstības kvalitatīvās pārmaiņas, izzinot bērnus no dzimšanas 

līdz jaunībai, un izveidoja intelektuālās attīstības teoriju.  

Indivīda psiholoģisko attīstību Ţ. Piaţē salīdzina ar organisma augšanu, ko veido 

aktivitātes līdzsvara veidošana. Ķermeņa attīstība nodrošina organisma funkciju nobriešanu un 

sekmē intelektuāli. Attīstība iet pa spirāli no zemākā uz augstāko [262].  

Analizējot intelekta izmaiņas, Ţ. Piaţē (Piaget, 1970) uzsver tādas kognitīvās shēmas jeb 

izziņas veidus, kuri cits citu nomaina, – sensomotorā, simboliskā un operacionālā. Norāda, ka 

bērns ir individuāls pētnieks, kura domāšana, zināšanas un motivācijas veidojas sevis un 

apkārtējās pasaules izpētes ceļā.  

Daţādi personības veidojošie momenti ir savstarpēji saistīti, un svarīgākie notikumi 

daţādās dzīves jomās notiek vienā un tajā pašā laikā, bet attīstība daţādās jomās notiek 

neatkarīgi. Progress vienā jomā nesekmē progresu citā.  

 Dţ. Bruners (Bruner, 1996) domāšanai noteica trīs galvenās stadijas, kas līdzinās arī    

Ţ. Piaţē (2002) izteiktajam viedoklim: 

- agrīnajos gados, kad bērns demonstrē lietas kustībā, veidojas lomu priekšstati. Bērns 

mācās atklāt pasauli skrienot, lecot, rāpojot; 

- pasauli atspoguļo konkrētos priekšstatos, veidojot zīmju priekšstatus; 

- pasauli atspoguļo konkrētos simbolos, veidojot simbolu priekšstatus, ietverot valodu, 

teorētiskās sistēmas, tādas kā matemātiskie simboli.  

 

Promocijas darbā pētītas bērnu darbības vecumā no trīs līdz četriem gadiem, tādējādi šis 

vecuma posms pēc daţādu pētnieku periodizācijas aptver agrīno bērnību un pirmo bērnību. Būtisks 

ir izziņas procesu raksturojums konkrētajā vecuma posmā. 
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Agrīnā bērnība  

Agrīnās bērnības perioda beigās līdz trīs gadu vecumam veidojas spējas vispārināt, 

atrast jaunas asociācijas starp jau zināmo priekšmeta funkciju vai nozīmi un jauno. Bērna viena 

no galvenajām izziņas darbībām ir fantazēšana un variēšana, modelēšana. Iztēles attīstībai ir 

nozīme abstraktās domāšanas attīstībā. Iztēle saistās ar asociācijām, tēliem, kopīgā meklēšanu, 

vienlaicīgi attīstot asociatīvo iztēli, domāšanu. Bērns spēj atlasīt, izvēlēties no vairākiem 

variantiem vienu pēc noteiktas pazīmes. Notiek pāreja no uzskatāmi konkrētās domāšanas uz 

tēlaino. Uzskatāmi konkrētā domāšana dominē bērniem šajā vecumā – bērns uztver, iegaumē un 

izprot labāk to informāciju, ko viņš iegūst caur sajūtām – redz, dzird, pagaršo, aptausta (Svence, 

1999; Elnebija, 1999; Vigotskis, 2002; Piaţē, 2002). 

 Par pamatu ņemts apgalvojums (Piaţē, 2002), ka bērna domāšana ir galvenā kognitīvā 

izziņas procesa attīstībā, tad domāšana ir pamatā arī runai. Vispirms attīstās domāšana, runa 

veidojas sekundāri. Pirms bērni sāk runāt, viņos veidojas "iekšējās shēmas", viņi interpretē 

pasauli pēc tām, grupējot priekšstatus un tēlus, asociācijas, kas uzkrājušās atmiņā. Domāšanas 

pirmās operācijas (salīdzināšana un grupēšana) ir raksturīgas "iekšējo shēmu" attīstībai uztverē. 

Visu minēto psihisko procesu attīstības stadijās ir izmantojami sporta līdzekļi – kustību 

rotaļas, siţetiskie vingrinājumi un siţetiskās šķēršļu joslas ar atbilstošu mērķi un uzdevumiem 

katrai attīstības stadijai. 

 

Pirmā bērnība 

Kognitīvā attīstībā četrus gadus veciem bērniem domāšana norisinās kā pāreja no 

atdarināšanas un refleksijas uz loģisko spriestspēju. Zināšanas turpina veidoties kopējā sistēmā – 

vienotos uztveres tēlos, iekšējās kognitīvās shēmās. Kognitīvos psihes procesus saista ar šādiem 

psihes mehānismiem: operācijas, asimilācija, akomodācija, līdzsvars (Avotiņš, 1981; Svence, 

1999; Немов, 2001; Piaţē, 2002; Vorobjovs, 2002).  

Pēc Ţ. Piaţē (2002) šis vecums atbilst otrajai stadijai, galvenā pamatpazīme ir simbolu 

izmantošana, vārdu kā simbolu apguve. Bērns vispirms simbolus apgūst atdarināšanas procesā, 

tad reproducē darbības, kuras iepazinis pagātnē, kā arī apgūst simbolus priekšmetu un lomu 

rotaļās.  

Turpina veidoties "iekšējās uztveres shēmas", kad sensorā informācija tiek interpretēta 

subjektīvi asimilācijas un akomodācijas procesā. Bērns redz to, kas viņam ir būtisks. 

Lietojot sporta līdzekļus, iespējams sekmēt bērna uztveri, uzmanību, domāšanu, runu, 

atmiņu un iztēli. 

Uztvere – prasme izvēlēties no vairākiem variantiem, uztvert kopveselumā, piešķirt 

priekšmetiem jēdzienus. Uztveres procesos apgūst tēla kopsakarības un prasmi izdalīt būtiskākās 

pazīmes no kopuma.  

Uzmanība – noturīgums, pārslēgšanās bieţums. Uzmanība saistīta ar īpaši svarīgu 

psihes procesu – gribas kvalitātēm, tas ir, vai bērns spēj ilgāk par vienu minūti koncentrēties, lai 

iegaumētu un vēlāk reproducētu. Gribas kvalitāti izziņas procesos saista ar jēdzieniem – tīšs vai 

netīšs. Tīšo procesu attīstības līmenis saistīts ar spēju būt uzmanīgam, izpildīt uzdevumus līdz 

galam, pārvarēt grūtības. 4–5 gadus veciem bērniem uzmanība ilgst 6–8 sekundes.  

Domāšana – iemaņas salīdzināt, pretstatīt, grupēt pēc noteiktas pazīmes, loģiskā secībā 

risināt siţetu.  

Runa – prasme lietot vārdu tā adekvātajā nozīmē, izprast vārdisku instrukciju un izpildīt 

darbību pēc tās, kontrolēt runu, saskarsmē savu uzvedību, rakstīšanas iemaņas.  

Atmiņa – iegaumēšanas, saglabāšanas un reproducēšanas prasmes un iemaņas.  

Iztēle – vislabāk attīstītais psihes process šajā vecumā (Svence, 1999; Elnebija, 1999; 

Moнтессори, 1997; Выготский, 1991; Piaţē, 2002). 
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Bērna personības veidošanās procesā svarīga nozīme ir „Es” tēla veidošanai. Katram 

bērnam ir svarīgi apzināties savas spējas, zināšanas un prasmes. Apzināties savu vērtību 

sabiedrībā un izjust savu nozīmīgumu. „Es” tēls veidojas jau kopš bērnības. 

I. Puškarevs (1999) „Es” tēlā ir ietvēris gan fizisko, gan sociālo un intelektuālo 

komponentu, kuru attīstības sākums ir novērojams jau agrīnajā bērnībā, tas vēlāk, pusaudţu 

gados, pāriet „Es” koncepcijā. Savukārt I. Kons (1982) „Es” tēlu saista ar pašapziņu, ko definē 

kā psihisko procesu kopumu, kuru rezultātā indivīds apzinās sevi kā darbības subjektu. 

Pašapziņas un „Es” tēls veidojas pamazām, un tā pirmsākumi jau notiek agrīnajā vecumā.  

Pirmsskolā pašapziņa veidojas no atsevišķiem pašvērtējumiem un apkārtējo cilvēku 

vērtējumiem, visbieţāk tie ir vecāki. Šis vērtējums ir svarīgs divējādi:  

- no vecāku vērtējuma, kurš var būt gan pozitīvs (uzslava, iedrošinājums), gan negatīvs 

(sods, nievājums), bērns vai nu notic sev un saviem spēkiem, vai arī pretēji – nav pārliecināts par 

to, ko dara, vai arī baidās darīt. 

- tā kā bērni pirmsskolas vecumā mācās uzvedību no vecākiem (Bandura, 2004), tad 

bērni vecāku vērtējumu uz sevi salīdzina ar vecāku pašu darbību, attieksmi un rīcību. 

Būtisks skatījums „Es” tēla veidošanā ir mijiedarbības process personības veidošanā. 

Sākotnēji mijiedarbība ir bērnam ar māti, pēc tam pievienojas ģimene ar tās sociālo un lietu vidi, 

notiek socializēšanās, un audzināšanas procesā bērns iepazīst pasauli un sevi tajā, apgūst daţādas 

lomas (Černova, 2002, 2003). 

Šajā integrācijas procesā norit „Es” tēla veidošanās un harmoniskas personības attīstība.   

Balstoties uz šo autoru atziņām, veidojot ģimenes sporta saturu un to realizēšanu 

pirmsskolā, svarīgi atcerēties, ka šajā vecumā „Es” tēla veidošanās ir saistīta ar paša bērna 

pašvērtējumiem, ko būtiski ietekmē vecāku vērtējumi. Tādējādi vecākiem, darbojoties kopā ar 

bērniem, jābūt uzmanīgiem, novērtējot bērnu darbību – nenoniecinot bērna iegūtos rezultātus, 

bet gan uzslavējot un iedrošinot bērnu jaunai vai atkārtotai darbībai, tas ir bērna personības un 

attīstības pamatā.  

 

Izprotot personības veidošanos un izziņas procesu nozīmību pirmsskolas vecuma 

bērniem, pētījuma metodoloģiskā pamatojumā būtiski ietvert izglītošanās īpatnības pirmsskolā 

un ģimenē, skatot izglītošanās procesu no attīstības, audzināšanas, mācīšanās un socializācijas 

skatpunkta. 

Izglītošanās pedagoģijā tiek skaidrota kā zināšanu, prasmju, kultūras apguves process, 

vērtību izpratnes, attieksmju, pārliecību, personības īpašību veidošanās process, kurā aktīvs ir 

pats izglītības ieguvējs [172].  

Izglītošanās ir plašs jēdziens, kas sevī ietver vairākas nozīmes. J. Valbis (2005) skaidro, 

ka vārdam „education” laika gaitā ir notikusi evolūcija, jo pirmatnējais skaidrojums šim vārdam  

ir „audzināšana” un pēc tam „izglītība” un „attīstība”.   

 

Pirmsskolā bērna attīstība lielākoties notiek ģimenē un paralēli arī pirmsskolas izglītības 

iestādē izglītošanās procesā.  

Jēdziens „attīstība” tiek lietots gan psiholoģijā, gan pedagoģijā. 

Psiholoģijā „attīstība” tiek skaidrota kā viena no fundamentālajām filozofiskajām 

kategorijām, kas raksturo neatgriezenisku un likumsakarīgu materiālo un ideālo objektu maiņu, 

gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi: 

- pārmaiņas indivīda psihē dzīves laikā; 

- konstruktīvas pārmaiņas – brieduma un jaunu spēju parādīšanās [188]. 

Kā pedagoģijas kategorija „attīstība” tiek skaidrota kā mērķtiecīga mācību un 

audzināšanas procesā notiekoša bērna personības veidošanās (Ţukovs, 1996), kas ar noteiktām 

likumsakarībām notiek visa mūţa garumā (Gudjons, 1998).  
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Bērna individuālā attīstība ir viņa dotumu (fizisko un garīgo) un vides faktoru 

savstarpējās ietekmes noteikta neatgriezeniska pārvērtība.  

Ļ. Vigotska (2002) teorija par bērna attīstību norāda, ka tas ir dinamisks process, kurā 

notiek izmaiņas bērna personībā un psihē. Strauji izmainoties bērna un viņa sociālās vides 

attiecībām, no kvantitātes pārejot kvalitātē, lielu nozīmi bērna attīstībā piešķir iepriekšējā 

pieredze. Tās uzkrāšanās rezultātā iespējamas intelektuālas izmaiņas pieredzes izmantošanā. 

Katrā no attīstības stadijām kāda no psihes funkcijām ir dominējošā. Svarīgi katrā vecumposmā 

nodrošināt atbilstošo psihes funkcijas attīstību, kuru viņš nosaucis par "attīstības sociālo 

situāciju".  

Ļ. Vigotska (2002) skatījumā, sociālajā mijiedarbībā vispirms parādās progresīvie 

priekšstati un tikai tad tie kļūst pieejami indivīdiem. Viņš norāda, ka citi pētnieki nav ņēmuši 

vērā tādus izziņas faktorus kā kultūras produktu un izgudrojumu ietekmi, no vienas puses, un 

citu cilvēku ietekmi, no otras puses. 

 M. Montesori (Moнтессори, 1997) runā par bērna attīstības sensitīviem periodiem. 

Bērns attīstoties “iziet cauri” vairākiem sensitīviem periodiem. Katrā no tiem bērns ir ārkārtīgi 

jūtīgs uz noteiktu ārējās vides ietekmi, un šī no dabas dotā ievirze ir izmantojama bērna 

audzināšanā. 

 „Attīstība” tiek skatīta kopā ar „audzināšanu”, norādot, ka:  

- attīstība ir audzināšanas rezultāts – cilvēkam no dzimšanas dotas daţas motorās un 

sensorās spējas un bioloģiskie rādītāji, bet pārējais tiek nodrošināts audzināšanas procesā 

(Бандура, 2000); 

- attīstība ir audzināšanas priekšnoteikums – audzināšanai ir atbalsta loma, jo attīstība 

notiek personības iekšienē un katram vecumposmam atšķirīga (Moнтессори, 1997; 

Špona, 2006); 

- attīstība ir audzināšanas mērķis – ar daţādām audzināšanas metodēm un daudzpusīgu 

audzināšanas saturu, izmantojot sociālo vidi, var notikt gan fiziskā, gan garīgā attīstība 

(Lieģeniece, 1999; Štāls, 1935).       

No teiktā izriet, lai sekmīgāk notiktu bērna attīstība izglītošanās procesā,  neatņemama 

sastāvdaļa ir audzināšana un mācīšanās.  

Pirmsskolā viena no galvenajām kategorijām ir audzināšana, kuras mērķus, metodes, 

struktūru un saturu ir pētījuši pasaules pedagoģijas klasiķi J. A. Komenskis (1592–1670),           

J. H. Pestelocijs (1746–1827), Ţ. Ţ. Ruso (1712–1778), norādot, ka audzināšana ir aktīvs 

process, cilvēka (bērnu) veidošana par cilvēku, dodot zināšanas, attīstot viņa dotumus. Savukārt 

Latvijas pedagoģes D. Lieģeniece (1999) un A. Špona (2006) ir meklējušas metodes un pieejas, 

kā veiksmīgāk īstenot šo klasiķu izvirzītās atziņas.  

 

Audzināšana tiek skaidrota šādi: 

 tas ir mērķtiecīgi organizēts cilvēkdarbības process, kas virzīts uz sociālās kultūras 

pieredzes nodošanu no paaudzes paaudzi, uz jaunās paaudzes vērtīborientāciju un pašregulācijas 

veidošanu un garīguma izkopšanu. Audzināšanas procesā veidojas un attīstās nozīmīga 

personības attieksme pret cilvēku, cilvēka darbu, kultūras vērtībām, dabu, sabiedrību, valsti. Tas 

nodrošina iespēju kļūt par pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem, pašiem noteikt savu dzīvi, rīcību 

un būt atbildīgiem par to (socializācija) [172].  

 

Līdz ar to audzināšana ir skatāma no daţādiem aspektiem:  

- process, kurā iepriekšējās paaudzes nodod savu pieredzi jaunajai paaudzei un sagatavo 

to sabiedriskās darbības turpināšanai – pārmantojamība (Špona, 2006; Ţukovs, 1996); 

- process, kura rezultātā notiek bērna attīstība un harmoniskas personības veidošanās 

(Šteiners, 1994, 2005; Moнтессори, 1997; Lieģeniece, 1999); 

- process, kura rezultātā bērns nodrošina iespēju kļūt par pilntiesīgu sabiedrības locekli 
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– socializējas (Ţukovs, 1996). 

Šeit atklājas, ka audzināšana ir cieši saistīta ar socializāciju.  

 

Šaurākā izpratnē audzināšana tiek skaidrota kā pieauguša cilvēka darbība, kuras nolūks ir 

bērna attīstības vadība vēlamā virzienā, gādājot, rūpējoties par viņu, mācot, izglītojot, izkopjot 

dzīvei vajadzīgās praktiskās iemaņas, iesaistot konkrētās sabiedriskās dzīves situācijās, veidojot 

viņu iekšējās izaugsmes nosacījumiem [172].  

 

Audzināšanā viena no darbībām ir mācīšana, kad pieaugušais organizē bērnam 

zināšanu, prasmju un attieksmju apguvi. Tomēr šāda darbība nav tik rezultatīva, vēlamāk būtu, ja 

bērns pats mācās, ir aktīvs sava mācību procesa organizētājs un virzītājs, ir patstāvīgs un 

atbildīgs, izzinot sevi, un aktīvi mijiedarbojas ar sabiedrību (Grants, 2007).   

Ļ. Vigotskis (Выготский, 1997) uzsver, ka katram vecumam ir noteikts mācāmības 

līmenis, kas atbilst tieši šim vecumam; tas nozīmē, ka tikai noteiktos vecumos var piedāvāt 

bērniem noteikta satura darbības. Kognitīvo prasmju apgūšana ir sociālo procesu interiorizācijas 

rezultāts. Pētot sociālās mijiedarbības procesu interiorizāciju un tās ietekmi uz kognitīviem 

procesiem, ir nepieciešams apskatīt sakarību starp individuālajām izzināšanas iespējām un 

sociālajām attiecībām. 

Līdzīgās domās ir M. Štāls (1935), uzsverot, ka audzināšanas process būs sekmīgāks, ja 

bērna iekšējie faktori būs pieejami ārējiem ietekmētājiem; tas nozīmē, ka pieaugušajiem – 

vecākiem un pedagogiem – ir izprotamas bērna spējas, vecumposma īpatnības un darbošanās 

gatavība. 

 

Ļ. Vigotskis (Выготский, 1997) īpašu nozīmi piešķir sociālajai videi bērna izziņas 

attīstības procesā. Lai sekmīgāk noritētu bērnam mācīšanās process, kurā pieaugušais ir palīgs un 

atbalsts, nepieciešams noteikt, kāda ir bērna pašreizējā attīstības pakāpe un viņa potenciālās 

attīstības iespējas. Ļ. Vigotskis atšķirību starp šīm divām pakāpēm, nosaucot par "tuvākās 

attīstības zonu", definē: “ .. starpība starp prāta vecuma jeb aktuālās attīstības līmeni, kuru 

nosaka ar patstāvīgi risināmo uzdevumu palīdzību, un līmenī, kuru bērns sasniedz, risinot 

uzdevumus sadarbībā ar pieaugušajiem.” 

Aktuālās attīstības zonā ietilpst visas prasmes, ko bērns var izpildīt bez pieaugušo 

palīdzības. Tuvākajā attīstības zonā atrodas tās prasmes, kuras bez pieaugušo palīdzības bērns 

vēl nespēj izpildīt, bet drīz spēs. 

 

Sporta pedagoģijā tas ir pedagoga rīcības pamatpostulāts. 

Šāds bērna attīstības skaidrojums izmainīja priekšstatus par mācību procesa veidošanu, 

jo līdz tam bija uzskats, ka mācību process jābalsta uz bērna prāta attīstību konkrētajā 

vecumposmā.  

Orientēšanās uz bērna tuvāko attīstības zonu, īpaši fizisko aktivitāšu apguves procesā, 

sekmēs rezultātus kustību prasmju apguvē un veselības nostiprināšanā. 

Bērna attīstību sekmē vajadzība pēc jauniem iespaidiem, zinātkāre, kas ir no dabas dota 

un darbojas kā mācīšanās iekšējais motīvs. Bērnam jāsaņem pietiekami daudz stimulu sensorai 

sistēmai, lai iegūtā informācija un situācija būtu interesanta (Lieģeniece, 1992, 1999). 

Balstoties uz Ļ. Vigotska (Выготский, 1997) atziņu par nepieciešamību darboties 

„bērna tuvākās attīstības zonā”, ir jāpiemeklē katram bērnam sava grūtības pakāpe – 

individualizējot, tā nodrošinot bērnam motivāciju darboties.  

D. Lieģeniece (1999) norāda, ka bērna vajadzība iegūt jaunu informāciju vai apgūt 

jaunu kustību ir galvenais motivējošais faktors bērna darbībai, kas ir pamatā humānās 

pedagoģijas teorijai, uzsverot, ka izglītojamam: 

- mācīšanās process ir personīgi nozīmīgs; 
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- iegūtās prasmes ir cieši saistītas ar intelektuālā potenciāla attīstību; 

- komunikatīvās spējas attīstās, nezaudējot savu autonomiju. 

Īpaši tas izpauţas sporta izglītošanas procesā. 

 

Pirmsskolā galvenais jautājums ir audzināšana vai mācīšanās, bet tie savā starpā ir cieši 

saistīti jēdzieni un nav skatāmi atsevišķi, jo tas ir pedagoģisks process, kas tiek mērķtiecīgi 

organizēts personu mijiedarbībai un personības attīstīšanai un socializācijai [172].  

Skatot mācīšanos kā izglītošanās komponentu, par mācīšanās procesu var runāt, ja 

indivīds pārņem sabiedrībā uzkrāto pieredzi, apgūst zināšanas, prasmes, attieksmes, pilnveido 

savu pieredzi, patstāvīgi un atbildīgi darbojoties un izzinot sevi, dabu un sabiedrību. Šo procesu 

sekmē aktīvas sociālās mijattiecības, apkārtējās sabiedrības atsaucība (Albrehta, 2001). 

Mācīšanās teorijas norāda uz daţādiem virzieniem:  

- pats bērns ir mācīšanās procesa organizētājs; 

- sociālās un kultūras attiecības ietekmē bērna mācīšanās procesu; 

- bērns rada savu izpratni par mācīšanos, mijiedarbojoties ar apkārtējo vidi – 

konstruktīvisms. 

 

Dţ. Bruners (1996), tāpat kā Ţ. Piaţē (Piaget, 2001), mācīšanos skata kā aktīvu iekšēju 

procesu, ko vada bērna pieņemtie motīvi un kura rezultātu bērns pats novērtē. Mācīšanos nevar 

radīt, jo pats bērns to rada tādā veidā un kvalitātē, kā viņam atļauj paša pieredze. Tomēr viņš 

savos personīgajos modeļos par kognitīvo izpausmi vairāk akcentē apkārtējās vides, sociālās 

kultūras un uz pieredzi balstītus faktorus.   

Dţ. Bruners (1996) uzskatīja, ka, bērnu nodrošinot ar aktivitātēm, resursiem un 

līdzekļiem, kas atbilst konkrētam darbības veidolam, tas palīdz attīstīt viņa kognitīvās spējas. 

H. Gardners (Gardner, 2006) papildina gan Ţ. Piaţē atziņas par indivīda izpratnes 

veidošanos, gan Ļ. Vigotska kultūras un sociālos aspektus indivīda mācīšanās procesā, norādot, 

ka pievēršanās kultūras sasniegumiem ir akcentējusi, cik nepilnīga – iespējams, pat nesaprotama 

– ir cilvēku attīstība, ja netiek ņemtas vērā kultūras un sociālās ietekmes un iniciatīvas. Nonākot 

pie atklāsmes par teorētisko un empīrisko perspektīvu, šī perspektīva var sniegt vispārīgāku 

ieskatu cilvēces attīstībā un palīdzēt daudz piemērotākas un efektīvākas izglītības sistēmas 

veidošanā. 

Sadarbības procesus būtiski ietekmē arī neirolingvistiskās atziņas par cilvēka uztveri, 

darbību un spēju attīstības iespējām. Daudzpusīgu pieredzi H. Gardners (1983) piedāvā teoriju 

(daudzpusīgās spējas jeb angļu val. – multiple intelligences, MI) par to, ka cilvēkiem ir iedzimts 

biopsiholoģiskais potenciāls, kas sastāv no vairākiem līdzvērtīgiem spēju veidiem. 

Pētot un analizējot cilvēku, H. Gardnera dotā cilvēka spēju klasifikācija ir papildināta ar 

citiem spēju veidiem, kas vēl precīzāk raksturo cilvēku un ir kā apstiprinājums holistiskajā 

izglītībā izteiktajai atziņai par cilvēka būtību.  

Garīgais spēju veids ir izpratne par nereālām, bet patiesām vērtībām un vajadzībām, 

identificējot tās ar citiem cilvēkiem (Smith, 2002, 2008). 

Eksistenciālais spēju veids ir izpratne par dzīves jēgu, cilvēka būtību (Wilson, 1997). 

Morālais spēju veids ir spēja noteikt, kā cilvēcības principi būtu piemērojami personīgo 

vērtību, mērķu un darbību realizēšanai (Lennick, Kiel, 2005). 

Iedzimtais potenciāls attīstās sociālajā un kultūras kontekstā. H. Gardners (1985) spējas 

definē šādi: biofizikāls potenciāls informācijas apstrādei, kas var tikt aktivizēts kultūras vidē, lai 

atrisinātu problēmas vai radītu kultūrai noderīgākus produktus. 

Šī teorija ir pamats daudzveidīgas pieredzes analizēšanai un plānošanai visu veidu 

mācību situācijās. H. Gardnera (2006) pārliecība ir: izglītībai jāsniedz pamatizpratne par – 

fizisko pasauli, bioloģisko pasauli, sabiedrības pasauli, cilvēku pasauli un savu iekšējo pasauli. 

Pamatprasmes – lasīšana, rakstīšana, skriešana un lēkšana jāuztver kā līdzekļi, nevis mērķis. 
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H. Gardners (2006) uzskata, ka visiem spēju veidiem ir jābūt līdzvērtīgiem, vienlīdz 

svarīgiem, tomēr skola un citas mācību vides galveno uzmanību pievērš diviem spēju veidiem: 

lingvistiskajam un loģiski matemātiskajam. 

Agrīnā vecumā bērni mācās intuitīvi. Tāpēc sabiedrības pienākums ir panākt, lai 

bērniem būtu pieejamas aktivitātes, kas stimulē visus spēju veidus. Tieši pirmsskolas vecumā 

attīstās vairums spēju, tādēļ ir svarīgi nodrošināt bērniem iespēju attīstīt un paplašināt savu 

potenciālu. Daudzveidīgo spēju teorija raksturo katra indivīda spējas daţādos veidos – daţādos 

informācijas uzkrāšanas veidos, kuri darbojas kombinācijā, kas ir unikāla ikvienam konkrētam 

cilvēkam. 

H. Gardners norāda, ka Ţ. Piaţē skata loģiski matemātisko spēju attīstību, bet                

Ļ. Vigotskis skata interpersonālo spēju – augstākajām garīgajām funkcijām ir sociāls raksturs un 

tās eksistē starp indivīdiem, pirms viņi ir apguvuši kultūras un uzvedības elementus – 

intrapersonālā spēja. Ļ. Vigotskis to ir apstiprinājis, analizējot lingvistisko spēju – valodu, 

galveno, kas nepieciešama, lai veidotu sociālo mijiedarbību starp indivīdiem un izziņu pašā 

indivīdā, taču H. Gardners tās neatšķir vienu no otras. Līdzīga  H. Gardnera nostāja ir arī 

attiecībā uz Ţ. Piaţē viedokli par to, ka bērnam vispirms jāizprot sevi intrapersonālā līmenī un 

tikai tad viņš var iepazīt citus (Gardner, 2006).  

H. Gardners uzskata, ka, visas daudzveidīgās spējas attīstot proporcionāli, veidosies 

harmoniska personība.    

Promocijas darba pētījumā izmantota šī teorētiskā pamatnostādne, veidojot pirmsskolas 

sporta izglītības saturu – piedāvāt daţādus līdzekļus: kustību rotaļas, siţetiskas šķēršļu joslas, 

siţetiskos vingrinājumus brīvā dabā, ko bērns var pats realizēt sev pieņemamā veidā, jo viņš ir 

savu kustību autors. 

H. Gardnera daudzveidīgo spēju teorija ir viena no promocijas darbā izveidotā ģimenes 

sporta modeļa satura pamatnostādnēm – iekļaujot kustību rotaļās un siţetiskajos vingrinājumos 

tādus elementus, kas vienlaicīgi sekmētu vairākas cilvēkam piemītošās spējas.  

 

Tomēr mācīšanās teorijās bieţi tiek uzsvērta bērna individualitāte un viņa attīstība, bet 

mazāk skatīta mācīšanās vide.  

Pieaugušie (vecāki, pedagogi) veido vidi, notiek saskarsme un socializācija, nodrošinot 

“Es” koncepcijas veidošanos bērnā. Dzīve sociālajā, dabas un fiziskajā vidē nodrošina bērnu ar 

daţādām pieredzēm, bet viņam ir vajadzīgs pieaugušā cilvēka atbalsts ārējo kultūrvērtību 

interiorizēšanai par iekšējām. 

Kā viena no bērna attīstības un bērna personības veidošanās faktoriem tiek minēta vide 

– sociālā vide (Bronfenbrener, 1986; Vigotskis,1991; Lieģeniece, 1999), lietu vide (Bruner, 

1996; Lieģeniece, 1999; Montesori, 2004), izglītības vide (Katane, 2005; Burceva, 2007; 

Bronfenbrener, 1986, Hirsto, 2001), taču nav iespējams šīs vides skatīt kā atsevišķus 

komponentus, bet gan jāskata tās kopumā. 

Precīzi D. Lieģeniece (1999) ir formulējusi bērna mijiedarbību ar vidi tieši pirmsskolā: 

- pieredze, kas gūta pirmsskolas vecumā, nozīmīga, jo tā ietekmē bērnu vēlākajos dzīves 

posmos; 

- pirmsskolas periodā radušies personības veidojumi un uzvedības izmaiņas nesaglabāsies, 

ja netiek "strukturēti daţādi vides aspekti vai ja netiek mainīti audzināšanas nosacījumi ģimenē". 

Viedoklis par bērnu kā personību, kuru nevar šķirt no mācīšanās vides, veicināja 

vairāku ekoloģisko veidu pieaugumu, kuri uzskatīja cilvēku, kas mācās, kā daļu no ekosistēmas. 

U. Bronfenbreners (1986, 1994) iedalīja apkārtējo vidi daţādos līmeņos.  

Bērna tiešā vide – ģimene (mikrosistēma). Mijiedarbība starp bērniem un vecākiem lielā 

mērā ietekmē viņu attīstību.  
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Kā atsevišķa mikrosistēma ir arī pirmsskolas izglītības iestāde, kura arī nodrošina 

mācīšanās vidi, kas kopumā veido mezosistēmu. Ja starp ģimeni un pirmsskolu veidojas laba 

saikne, tad arī mācīšanās process ir pozitīvs.  

Kā trešā sistēma ir ekosistēma, kurā bērns tieši nav iekļauts, bet netiešā veidā 

ietekmējas no tās, piemēram, vecāku darba vieta. 

Makrosistēma – tautas kultūras vērtības, likumi, tradīcijas – ietekmē bērna pieredzi un 

visus iepriekšējos ekosistēmas līmeņus.  

Savstarpēji šīs sistēmas savā starpā cita citu papildina un ietekmē – bērnam ir māsa vai 

brālis, vecāku savstarpējās attiecības, pirmsskolas izglītības iestādes darbība, valsts labklājība. 

Bērns ir aktīvs: viņš ir gan mācīšanās vides produkts, gan tas, kas raţo produktus. Šī teorija 

vienādi akcentē to, ko dod iedzimtās īpašības, gan mācīšanās vides līdzsvars starp dabu un 

audzināšanu (Bronfenbrener, 1986; Lieģeniece, 1999; Katane, 2005; Burceva, 2007; Howe, 

Recchia, 2006; Mciver, Pfeiffer, Dowda, Pate, 2009).  

  

 Gan sociālās, gan lietu vides nozīme mācīšanās procesā pirmsskolā ir būtiska, kas 

atspoguļojas arī vienā no bērna darbības jomām – rotaļās.  

Rotaļas ir viens no galvenajiem faktoriem, kas sekmē bērna attīstību un ir galvenā 

izglītošanās procesa darbība. 

Rotaļa – būtiskākā bērnības sastāvdaļa, bērna attīstības un audzināšanas pamatveids, ar 

kuru bērni vispusīgi izkopj un pilnveido savus fiziskos un garīgos dotumus un dotības. 

Pedagogs O. Svenne (1930) par bērnu un rotaļu raksta: „Rotaļa ir brīnišķīgs tilts, kurš 

savieno bērna neaptveramo un nepiepildāmo „es gribu” ar viņa maziņo un nespējīgo „es varu”. 

Tas viss rada bērnam prieku. Prieks rodas, ja viņam ir iespējas izmēģināt līdz šim vēl nenojaustas 

spējas.” 

Latvijā lielu ieguldījumu rotaļu izpētē ir devusi D. Dzintere (1984, 2000, 2005, 2007), 

skatot rotaļas nozīmi bērna attīstībā un personības veidošanā pirmsskolā. 

Rotaļa ir daudzfunkcionāla un unikāla, jo tā bērnu māca, pilnveido, audzina, attīsta, 

socializē, izklaidē un dziedina.  

 

Pētījumā rotaļa tiek skatīta kā:  

- bērna aktivitāte; 

- aktivitāte bērna attīstībai kopveselumā; 

- bērna un pieaugušā mijiedarbība. 

Rotaļās bērns ir vispatiesākais, jo, kā norāda I. Plotnieks (1988), vērojot bērnu rotaļās, 

var uzzināt ļoti daudz un redzēt viņa neizsīkstošo enerģiju darboties.     

Tā kā rotaļāšanās ir novērota arī pie dzīvniekiem (Миллер, 1999), tad var teikt, ka 

rotaļa ir cilvēka darbība jau instinktu līmenī. Bērna audzināšana bērnībā balstāma uz paša bērna 

aktivitāti, kas ir iedzimta un nepieciešama bērna vajadzību apmierināšanai – apgūt un izzināt 

(Vīgule, 1998; Plotnieks, 1988). Kā viena no galvenajām aktivitātēm pirmsskolas vecumā 

bērniem ir rotaļa. Rotaļādamies bērns iepazīst sevi un savu apkārtni, veido savu „Es” tēlu. Rotaļā 

bērns attīstās kā individualitāte. 

Rotaļa bērnā rosina ārējās darbības, kas izpauţas daţādās kustībās un iekšējās darbībās 

– emocijā, gribā, vajadzībās (Dzintere, Stangaine, 2007). Darbojoties bērns izsaka savu 

attieksmi, vajadzības, interesi, gribu un emocijas.  

Rotaļā caur fiziskajām un garīgajām aktivitātēm bērns izmēģina dzīvei nepieciešamās 

pamatprasmes un atklāj pasauli sev caur saprotamāko un tuvāko skatpunktu (Dţeimsa, 1995). 

Bērna aktivitāti veicina bērna interese, ja rotaļa atbilst viņa vajadzībām, tad bērnam svarīgāks ir 

process, nevis sasniedzamais rezultāts. Arī J. Komenskis (1992) norāda, ka bērniem patīk rotaļas, 

jo tās atbilst viņa dabai. 
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Rotaļa visspilgtāk bērna darbībās izpauţas, kad ir aktīvākais fantāziju laiks, vecumā no 

3–6 gadiem. Šajā laikā ir būtiskas siţetiskās lomu rotaļas, kad bērnam veidojas pozitīva 

attieksme pret apkārtējo vidi un ir interese par pieaugušo darbību (Dzintere, 1984).  

Praksē tiek lietots termins „bērni caur rotaļu mācās”, taču kā uzskata D. Dzintere 

(2005), rotaļā nav tiešu mācīšanas uzdevumu, bet tā ir interesanta un aizraujoša aktivitāte, kuras 

mērķis nav radīt darbības produktu, bet tā satur daţādas vērtības, ko apstiprina arī  

I. Plotnieks (1988), norādot, ka rotaļas rezultāts ir bērna attīstība. 

I. Plotnieks (1988) bērna attīstību rotaļājoties pamato:  

- apgūtās zināšanas bērns lieto praksē; 

- tiek pilnveidoti psihiskie procesi; 

- bērns veido radošo domāšanu – atdarinot un konstruējot jaunas idejas uz savas 

pieredzes bāzes; 

- pilnveido pamatprasmes un attīsta fiziskās īpašības; 

- veido savu emocionālo, jūtu, morālo, estētisko un ētisko pasauli; 

- socializējas savu vienaudţu vidū, izkopjot sociālās prasmes. 

M. Štāls (1935) rotaļu apzīmē kā atdarināšanas darbību, un galvenie rotaļu raksturotāji 

ir roku un pārējo ķermeņa daļu kustības, nevis skaņas vai valoda.  

Līdz ar to nosacīti varam teikt, ka pirmsskolas vecuma bērniem ir svarīgas kustību 

rotaļas, jo, bērnam rotaļājoties, parādās jaunas kustības, kas ir pamats pamatprasmju veidošanai 

(Štāls, 1935; Миллер, 1999). K. Dēķēns (1921) ir pārliecināts, ka bērni rotaļājoties iemācās 

pārvaldīt savu ķermeni.  

Rotaļu laikā ir iespējams vingrināties, bet, kļūdoties, neizjūtot zaudējuma sajūtu, 

iespējams rotaļu darbību atkārtot vairakkārt, un šie atkārtojumi pilnveido konkrēto darbību, tā 

stiprinot gribu (Vīgule, 1998). Līdzīgu uzskatu pauţ I. Kāposta (1993), kad bērnam rotaļu laikā 

ir iespējams skatīt savas darbības rezultātu, veidojot situāciju, kur nepastāv konflikts starp 

vēlēšanos apgūt zināšanas, prasmes un nepieciešamību mācīties.       

Raksturojot rotaļu kā aktivitāti bērna attīstībai kopumā, D. Lieģeniece (1995),                 

D. Dzintere (2005, 2007), R. Jansone (2002), I. Kāposta (1993), I. Plotnieks (1988),                   

N. M. Murata un K. Dţ. Mīda (Murata, Maed 2002) norāda, ka rotaļa ir līdzeklis pirmsskolas 

vecuma bērniem, kas sekmē bērna attīstību daţādās jomās: 

- kognitīvajā –  tiek izzināta un izprasta pasauli; 

- sociālajā –  veidojas prasme sadarboties ar vienaudţiem un pieaugušajiem; 

- emocionālajā – gūst gandarījumu, pauţot atbilstošas jūtas attiecīgās situācijās; 

- motorajā – apmierina savas vēlmes pēc kustības fiziskās aktivitātēs, pilnveido kustību 

prasmes – mest, skriet, lēkt, rāpot, attīsta fiziskās spējas.  

Būtisku bērna attīstības aspektu Dţ. Mīds (Mead, 1999) rotaļās min pašiedvesmu, 

paškontroli, pašnoteikšanos, pašizpausmi un pašrealizāciju, kas sekmē „Es” tēla veidošanos, tas 

norāda uz rotaļas daudzfunkcionalitāti un iespēju sekmēt bērna attīstību kopumā. 

Lai gan tiek uzskatīts, ka rotaļa ir bērna brīva darbība, ko viņš pats konstruē un veido, 

caur to veidojot savu „Es” tēlu, tomēr pastāv gan psihologu, gan pedagogu domas par to, ka 

pieaugušais virza un atbalsta, gan pasīvi skatoties, gan aktīvi līdzdarbojoties, tā virzot bērna 

attīstību uz konkrētiem mērķiem.  

Bērns rotaļās izmanto to, kas pieejams apkārtnē, tādēļ svarīga nozīme rotaļāšanās procesā 

ir pieaugušajiem un pieejamajam dabas un materiālu resursam (Vigule, 1998).  

M. Štāls (1935) uzskata, ka pieaugušajam jāvada rotaļa, bet tajā pašā laikā ir jāsaglabā 

bērna brīvība un individualitāte. I. Pučure (2000) skaidro, ka pieaugušo iesaistīšanās ar bērnu 

rotaļās veicina viņa pašcieņu, jo pieaugušais ir kā atbalsts, dod padomus, ja tādi ir nepieciešami, 

– tā veidojas labestīgas attiecības [16].  
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Taču līdztekus tam I. Plotnieks (1988) norāda, ka rotaļāšanās procesā var parādīties arī 

negatīvas iezīmes – vardarbība, neţēlība un atstumtība, ko pieaugušais var novērst, jo īstā laikā 

pateikts uzmundrinājums var būt par motīvu un stimulu bērna tālākajai darbībai.  

D. Dzintere (1984, 2007) pieaugušo un bērnu kopīgu darbību rotaļās pirmsskolā skaidro 

kā svarīgu aspektu bērna attīstībā. Bērna un vecāku saskarsme ir viens no efektīgākajiem 

audzināšanas līdzekļiem. Vecāku darbība un izturēšanās ietekmē bērna patstāvīgo darbību, ko 

viņš konstruē, lietojot savu pieredzi un zināšanas, apvienojot to ar vecāku rīcības paraugu. 

Bērnu un vecāku savstarpējo sadarbību rotaļā kā visveiksmīgāko līdzekli ir pamatojusi    

I. Kāposta (1993), jo rotaļā ir jāievēro konkrēti noteikumi, kas padara bērnu un viņa vecākus 

vienādus, veidojot kopības sajūtu un izpratni par līdztiesību, kas sekmē savstarpējās attiecības, 

kā arī vecāku līdzdalība ļauj sareţģīt rotaļas noteikumus, tā apgūstot jaunas zināšanas, prasmes 

un attieksmes.    

Šāda bērna brīvas gribas izpausme rotaļās, no vienas puses, bet rotaļas noteikumi, kas 

ierobeţo bērna darbību, no otras puses, veido socializēšanas momentu, kad indivīdam jāpieņem 

sabiedrības noteikumi (Кайуа, 2007).  

  Vecākiem bieţi vien šķiet, ka bērni nevēlas vecāku līdzdalību viņu rotaļās, tomēr, kā 

liecina pētījumi (Dzintere, Stangaine, 2007), pirmsskolas vecuma bērni vēlas, lai vecāki piedalās 

rotaļās, jo tā viņi var atdarināt vecākus un mācīties jaunas kustības, attieksmes un uzvedību. 

Analizējot daţādas rotaļu teorijas un skatot rotaļu kā bērna aktivitāti, kuras rezultātā tiek 

sekmēta bērna attīstība, var secināt, ka bērns pirmsskolas vecumā var apgūt daudz un daţāda 

rakstura lietas kompleksi, ja izmanto vienkāršas rotaļas, kuru pamatā ir iztēle un fantāzija un ir 

ļauta brīva darbība (aktivitāte). Rotaļājoties kopā ar vecākiem,  bērns iegūst pieredzi, prasmes un 

attieksmes, ko viņš pārņem no citiem, tādējādi notiek bērna socializēšana, un prasmes, ko viņš 

apgūst rotaļās, varēs izmantot turpmākajā dzīvē. 

 

Pirmsskolas bērna attīstību izglītošanās procesā nevar ierobeţot tikai ar audzināšanu un 

mācīšanos, tā šis process tiktu parādīts nepilnīgs. Izglītošanās procesā notiek bērna socializācija.  

Pedagoģijas terminu vārdnīcā socializācija tiek definēta kā „process, kurā persona 

apgūst sabiedrības kultūru, sociālās normas, sociālo pieredzi un zināšanas, tradīcijas, vērtības, 

uzvedības un izturēšanās prasmes, lai vieglāk iekļautos (integrētos), atrastu savu vietu un spētu 

pilnvērtīgi dzīvot noteiktā sabiedriskā vidē, vienlaikus attīstot arī savas individuālās dotības, 

garīgo būtību”.   

Visintensīvāk socializācija notiek bērnībā audzināšanas procesā, kad vecāki ir paraugi 

saviem bērniem darbībā un attieksmēs (Bandura, 1977). Bērni salīdzina savu pieredzi ar vecāku 

darbību un attieksmēm. 

Pētījuma metodoloģisko pamatojumu papildina atziņas par to, ka pirmsskolas vecuma 

bērna izglītošanās notiek ģimenē un arī pirmsskolas izglītības iestādē,  tā rezultātā bērns 

socializējas, mācoties: 

- izturēšanos – emociju, jūtu izrādīšanu daţādās situācijās; 

- izzināt apkārtējo dabu un sociālo vidi;  

- organizēt savu dzīvi – piedaloties saskarsmē ar citiem cilvēkiem un kopīgās darbībās. 

Socializācijas process sīkāk tiks skatīts nodaļā par sportu, kad tiks analizēti pētījumi par 

sportu kā socializācijas līdzekli pirmsskolas vecuma bērna personības veidošanā, to iespējams 

realizēt ar ģimenes sportu. 

Bērna attīstībai un personības veidošanai pirmsskolā izglītošanās procesā nepieciešams 

apzināt līdzekļus, kuri varētu veiksmīgāk realizēt socializācijas, audzināšanas un mācīšanās 

uzdevumus ģimenē. Savukārt iesaistītajām personām (vecākiem, pirmsskolas pedagogiem,  

topošajiem sporta pedagogiem) pirmsskolas vecuma bērna audzināšanā nepieciešama 

audzināšanas pieredze – darbībā praktiski apgūts zināšanu, prasmju un attieksmju kopums. 
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Apakšnodaļā apkopoto autoru teorijas pamato kognitīvās mācīšanās kā indivīda radošās 

komunikācijas dinamisku procesu, mācīšanās notiek, novērojot citus darbībā. Tādējādi iegūtā 

radošā pieredze un informācija ietekmē personības darbības veidu, kurā mācīšanās process 

notiek atklājumu ceļā. Iegūtās kognitīvās prasmes un stratēģijas nodrošina iespēju indivīdam 

attīstīties. Indivīda mācīšanās sasniegumus nosaka iedzimtā iekšējā motivācija, kas ietekmē 

personības attīstību, gatavību un vēlmi mācīties. Mācīšanās process notiek personīgās pieredzes 

ceļā, kas ļauj indivīdam pašam novērtēt savus sasniegumus. Tie kļūst arvien nozīmīgāki, ja 

indivīdam mācīšanās procesā ir iegūta iepriekšēja pieredze, veiksmīgi atrisinot līdzīgus 

uzdevumus. 

Ir daţādi līdzekļi, kā veicināt izziņas procesus un organizēt mācīšanos, lai pilnveidotu 

bērna personību pirmsskolā.  

Kā viens no līdzekļiem tiek minēts sports un fiziskās aktivitātes. Tāpēc nākamajā nodaļā 

veikts sporta un fizisko aktivitāšu raksturojums kā sociāls fenomens kultūrizglītojošā vidē. 

 

1.3. Ģimenes sports kā sociāls fenomens kultūrizglītojošā vidē 

pirmsskolā 
 

1.3.1. Sports un tā jēdziena raksturojums sporta pedagoģijā 

 

Termins „sports” ir radījis sabiedrībā mītu – sacensības, rezultāti ne visiem pieejami, 

iespējami un nepieciešami. Daudzie sporta definējumi ļauj katram izvēlēties to sporta formu, kas 

viņam ir piemērotākā. 

Latvijā Sporta likumā sports – visu veidu individuālas vai organizētas aktivitātes 

fiziskās un garīgās veselības saglabāšanai un uzlabošanai, kā arī panākumu gūšanai sporta 

sacensībās [206].  

Eiropā sporta definējums ir noteikts Eiropas Sporta Hartas 2. pantā –  "sports" apzīmē 

visu veidu fiziskās aktivitātes, kuras caur nejaušu vai organizētu piedalīšanos vērstas uz fiziskās 

un garīgās labsajūtas izteikšanu vai uzlabošanu, sociālo attiecību veidošanu vai rezultātu 

sasniegšanu jebkura līmeņa sacensībās [65].  

Par to, ka sports ir cilvēku visaptverošs faktors, liecina Eiropas Savienības sporta 

likumdošanas Baltā grāmata par sportu, kurā norādītas stratēģiskās pamatnostādnes sociālajā un 

ekonomiskajā aspektā – sabiedrības veselībai, izglītībai un socializācijai, definējot sportu kā – 

visi gadījuma vai organizētie fizisko aktivitāšu veidi, kas vērsti uz fiziskās un garīgās formas 

uzlabošanu un kuri rada sociālās attiecības vai kā dēļ tiek gūti rezultāti visu līmeņu sacensībās.  

Savukārt svešvārdu vārdnīcā (2000) sniegts definējums: “Sports – fiziskas un garīgas 

nodarbības un spēles, kas stiprina organismu un palielina fizisko un garīgo izturību”. 

A. Fernāte (2008), pētot sportistu fizisko un garīgo darbaspēju sakarības, sportu definē 

kā specifisku cilvēka fiziskās un garīgās darbības jomu, kurai raksturīga visu formu fiziska 

aktivitāte vai sacensību darbība, gatavošanās šai darbībai un cilvēku savstarpējās attiecības šajā 

jomā. Taču viņa uzsver, ka visas darbības nav nosaucamas par sportu, tāpēc lieto terminu 

„specifiska cilvēka darbība”. 

Sporta definīcijas norāda uz sporta līdzekļu izmantošanas gala rezultātiem personības 

un savstarpējo attiecību veidošanā. Tātad viens no sabiedrībā esošajiem mītiem par to, ka visiem 

ir nepieciešams nodarboties ar sportu,  ir pierādīts.  

Par to, vai visiem cilvēkiem ir pieejams un iespējams nodarboties ar sportu atbilstoši 

viņa interesēm, spējām un iespējām, raksturo sporta klasifikācija pēc tā mērķiem un 

uzdevumiem:  

- augstu sasniegumu sports – sports nacionālo un starptautisko sacensību līmenī, ieskaitot 

treniņu procesu, lai tām sagatavotos;  
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- sacensību sports – nodarbošanās ar sportu kā pamatprofesiju, saņemot par to nolīgto 

samaksu un atbilstošas sociālās garantijas, kā arī nepieciešamība pēc sporta karjeras 

beigšanas pārkvalificēties vai pensionēties atbilstoši garantijām; 

- veselības sports – fiziskās aktivitātes, lai uzlabotu un nostiprinātu garīgo labsajūtu un 

fizisko veselību; 

- handikapa (invalīdu) sports – pielāgotas fiziskās aktivitātes cilvēkiem ar invaliditāti; 

- sports visiem (tautas, masu sports) – daţādas fiziskās aktivitātes garīgās labsajūtas un 

fiziskās veselības nostiprināšanai, sociālās saskarsmes un integrācijas nodrošināšanai, kā 

arī atpūtai, lai iesaistītu sportā visu sociālo grupu cilvēkus, nodrošinātu tiem iespējami 

labākus apstākļus un pieejamību sporta nodarbībām [251]. 

Sporta definējumos un sporta virzienu klasifikācijā daļēji atklājas tā saturs un formas. 

Skatot sporta virziena „sports visiem” (tautas, masu sports) formulējumu, daļēji  tiek atklāta 

ģimenes sporta būtība, taču šajā skaidrojumā nav norādīts, ka ģimene – bērni un vecāki – 

nodarbojas vienlaicīgi un dara vienu un to pašu kopā, kas norāda uz ģimenes pamatiezīmi. 

„Sports visiem” definīcijā cilvēka darbības tiek apzīmētas ar fiziskajām aktivitātēm, 

kurām nepieciešams atsevišķs skaidrojums. 

Fiziskās aktivitātes ikdienā var klasificēt kā mājas darbus, darbu dabā (dārzā, meţā), 

došanos uz darbu, veikalu, transportu un sportošanu.  

Autori savos pētījumos bieţi lieto sinonīmus. To var attiecināt arī uz pētījumiem par 

sportu un fizisko aktivitāti.  Tas, kas saistīts ar sportu, literatūrā lietots ar jēdzieniem „fiziskā 

aktivitāte” vai „kustību aktivitāte” – jebkura aktivitāte, ko izpildot, gūst labpatiku un kurā ietilpst 

daţādas fiziska rakstura darbības. 

Pats jēdziens „aktivitāte” tiek izprasts kā cilvēka darbīgums, rosīga darbība. Cilvēka 

darbīguma mērķtiecība un intensitātes pakāpe ir galvenais cilvēka panākumu faktors. Pedagoģijā 

šī atziņa pazīstama arī kā „mācīšanās darot”. Tā ir cilvēku līdzdarbība grupā, pētnieciskā darbībā 

[172]. 

Sporta pedagoģijas pārstāvji R. Jansone (1999, 2005) un A. Fernāte (2002) raksturo 

fiziskās aktivitātes kā jebkuras ķermeņa daļas kustības, kuras nodrošina skeleta muskuļu 

kontrakcijas ar palielinātu enerģētisko patēriņu un ir cilvēka organisma iedzimta nepieciešamība. 

To vislabāk var novērot bērna vecumā – viņi atrodas nepārtrauktā kustībā. Ar gadiem cilvēka 

kustības tiek ierobeţotas. Sākotnēji tas notiek pirmsskolā un skolā, kur jāievēro noteikts reţīms, 

pēc tam augstskolā un vēlāk jau darbavietā. Arī pārvietošanās ar mašīnu, lifta izmantošana, 

ilgstošs darbs pie datora vai televizora skatīšanās samazina fiziskās aktivitātes. 

Kā viens no pirmajiem, kas skata fiziskās aktivitātes kā fizisko izglītību, ir krievu 

pedagogs P. F. Lesgafs (1837–1909). Viņš raksta: “Nepieciešams, lai garīgā un fiziskā 

audzināšana notiek paralēli, citādi mēs traucēsim to orgānu attīstību, kam netiks piedāvāts 

konkrēts vingrinājums.” Pēc P. F. Lesgafa (1988) domām, kustība un fiziskā slodze ir līdzeklis 

izziņu spēju attīstībai. Tāpēc fiziskajai izglītībai – fiziskajiem vingrinājumiem – ir jābūt katru 

dienu tikpat daudz, cik garīgajām nodarbībām. Vārdu “izglītība” P. F. Lesgafs saprot kā 

audzināšanu personības veidošanā, bet “fiziskā izglītība” ir mērķtiecīga organisma un personības 

veidošana, kuru ietekmē dabiskas un speciāli atlasītas kustības, fiziskie vingrinājumi, kas, 

bērnam augot, kļūst sareţģītāki, prasot lielāku patstāvību un gribu.  

D. Penijs un T. Čandlers (Penny, Chandler 2000) piedāvā definīciju: kustības un fiziskā 

izglītība ir vērstas uz zināšanām, prasmēm un izpratni, kas saistīta ar ķermeņa apzināšanos, 

attīstību un izpausmi. Taču tās nav tikai zināšanas un prasmes, bet arī psiholoģiskais un 

socioloģiskais aspekts fiziskajā attīstībā, kā arī šo spēju un prasmju attīstība fiziskajās aktivitātēs.  

Līdzīgu skaidrojumu par fizisko izglītību jeb fizisko prasmi (Physical literacy) dod    

Dţ. Mondigo un viņa domubiedri (Mondigo, Francis, Lodewyk, Lopez, 2009). 
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 Definīcija “fiziski izglītots” ietver sevī spēju pārvietoties un pārliecinoši darboties 

daţādās aktivitātēs, kā arī ietver daţādas kompetences, kas saistītas ar personības attīstību 

(fizisko, emocionālo, kognitīvo). Vēl svarīgs ir psihosociālais aspekts kā motivācija, sociālā 

atbildība, pašcieņa un kultūra.  

Savukārt M. Vaiteheda (Whitehead, 2005) fizisko prasmi raksturo kā spēju un 

motivāciju gūt labumus no mūsu kustību potenciāla, dodot ievērojamu ieguldījumu dzīves 

kvalitātes uzlabošanai. 

Visas šīs definīcijas norāda, ka fiziskā izglītība ietver sevī kustības un fiziskās prasmes, 

kas veicina personības attīstību, izmantojot fiziskās aktivitātes. 

 

Nepieciešamība realizēt fiziskās aktivitātes ir visiem cilvēkiem –  sākot no bērniem līdz 

pat sirmgalvjiem. Šī problēma tiek risināta, lai uzlabotu sabiedrības veselības līmeni. Regulāras 

fiziskās aktivitātes ir sevišķi nozīmīgas bērnu vecumā, jo regulē ķermeņa masu un kaulu 

mineralizācijas procesu. Ja fiziskās aktivitātes ir sāktas bērnībā, turpinātas pusaudţu gados, tad 

vēlāk pieaugušo statusā ir garantija labai veselībai. Fiziskās aktivitātes ir saistītas ar sajūtu 

baudījumu, bet pēdējā laikā tās ir veselības sinonīms (Perrin, Ferron, Gueguen, Deschamps 

2002; Masurie, Corbin, 2006).   

Jau ģimenē vecākiem ir jāizprot, ka regulāras, sistemātiskas un mērķtiecīgas fiziskās 

aktivitātes dos rezultātu bērna attīstībai ilgtermiņā. Rāpošanas kustības agrīnajā bērnībā 

nostiprina gan balsta aparātu, gan centrālo nervu sistēmu. Kustību apvienošana ar vārdiem un 

mīmiku veicina ātrāku valodas apguvi, intelektuālo attīstību un stimulē psihiskos procesus.         

I. Puškarevs (1995, 1999) skaidro to, ka kairinājumu uztver vienlaicīgi vairākas sensorās 

sistēmas. Viņš norāda, ka pastāv arī ciešas sakarības starp fizisko un psihisko attīstību un kustību 

aktivitāšu iespaidu uz to kopumā, norādot, ka fiziski attīstītiem cilvēkiem ir lielākas garīgās 

darba spējas.  

Katram bērnam ir atšķirīgi un individuāli fiziskās un intelektuālās attīstības rādītāji, 

tomēr katram vecumposmam ir kopīgas iezīmes, kas ļauj spriest par bērna attīstību un tās 

tendencēm (Puškarevs, 1999).  

Pirmsskolas vecumā kustību analizators ir sensomotorās integrācijas mehānisms. 

Fiziskās aktivitātes veicina augšanas procesu, tāpēc samazinās garīgā stresa negatīvās izpausmes 

(Jansone, 1999). 

Daudzu autoru darbos ir sastopami daţādi apgalvojumi par fizisko aktivitāšu 

nozīmīgumu bērna veselības, aktīva dzīvesveida veidošanu ilgtermiņā un personības izaugsmē 

(McKenzie, Alcaraz, Sallis, Faucette, 1998; Thompson, 2001; Duncan, Duncan, Strycker, 

Chaumeton, 2004; Brotherson, 2006; Adolph, Berger, 2006). 

Samazinātas fiziskās aktivitātes veicina riska faktoru optimizēšanos, kas nākotnē var 

izraisīt osteoporozes veidošanos un attīstību. Fiziskajām aktivitātēm ir ievērojami lielāka nozīme 

kaulu stipruma un veselības veicināšanā nekā pienam, tās veicina kaulu masas palielināšanos, 

kas samazina osteoporozes riska faktoru attīstību [202]. 

 Fizisko aktivitāšu deficītam bērnībā ir cieša saistība ar sirds un asinsvadu slimībām, 

kurām pamatā ir nepietiekama šīs  sistēmas attīstība. 40% 5–8 gadus veci bērni slimo ar šīm 

slimībām, tas ir saistīti ar neaktīvu dzīvesveidu (Davison, Cutting, Birch, 2003). 

Regulāras fiziskās aktivitātes veicina bērnu garīgo veselību, augšanu un vispārējo 

attīstību. Fiziskās slodzes samazina uzbudināmību, depresiju un sasprindzinājumu, pozitīvi   

ietekmē ne tikai jaunībā, bet jebkurā vecumā, sporta nodarbībās bērniem uzlabojas 

pašizdzīvošanas spējas un fiziskā sagatavotība (Cardon, Haerens, Verstraete, Bourdeaudhuiji, 

2009). 

Regulāras fiziskās aktivitātes uzlabo akadēmisko sasniegumu līmeni, disciplīnu, 

uzvedību, pašizpratni, tās uzlabo koncentrēšanās spējas, atmiņu un analītisko domāšanu, ilgu 

laiku veltot sportam, tas nesamazina akadēmisko sasniegumu līmeni. Īpaši tas ir agrīnajā bērnībā. 
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A. Taras (2005) veiktais pētījums ir saistīts ar akadēmisko sasniegumu prognozēšanu 

pirmsskolas vecuma bērniem, kuri nodarbojas ar daţādām fiziskajām aktivitātēm (Castelli, 

Hilman, Sarah, Buck, Erwin, 2007; Stevens, To, Svensens, Lochbaum, 2008; Hillman, Erikson, 

Kramer, 2008). 

Promocijas darba metodoloģiskajā pamatojumā par fizisko aktivitāšu satura 

komponentiem tiek uzskatīti: 

- fiziskie vingrinājumi; 

- kustību rotaļas; 

- šķēršļu joslas;  

- ģimeņu sporta svētki.   

Vingrinājums ir mācību darbība, ko veic mācību vielas apguvē, risinot vairāk vai mazāk 

vienveidīgus regulārus uzdevumus, nostiprinātu un pilnveidotu prasmes un iemaņas, iegūtu 

fizisku vai psihisku īpašību [172]. Pētījumā tiek izmatoti fiziskie vingrinājumi – plānoti, 

strukturēti un atkārtojami, kuru rezultātā uzlabojas, nostiprinās vai pilnveidojas fiziskā 

sagatavotība, kas ir rezultāts, kurā izpauţas iegūto kustību prasmju un fizisko īpašību attīstības 

līmenis attiecīgajā brīdī (Caspersen, Powell, Christenson, 1985). 

Pētot rotaļu kā bērna aktīvu darbību un rotaļas daudzfunkcionālo aspektu bērna attīstībā, 

īpaša nozīme ir kustību rotaļām, to svarīgumu min K. Dēķēns (1921) saistībā ar sava ķermeņa 

apzināšanos. M. Štāls (1935) norāda, ka kustību rotaļās veidojas verbālās, neverbālās prasmes, 

kā arī kontakta un bezkontakta sadarbība. S. Millere (Миллер, 1998) kustību rotaļas skaidro kā 

noteiktas organizētas kustības, kuras veido pamatprasmes. 

Kustību rotaļas sporta terminu skaidrojošajā vārdnīcā tiek definētas kā spēles darbības 

paveids. Tās pamatā ir radošas daţādas kustību aktivitātes, kuras motivē spēles siţets un 

noteikumi, kas doti, lai sasniegtu mērķi [136].  

Kā pirmsskolas vecuma bērnu galveno fizisko aktivitāšu formu – kustību rotaļas – 

apskata gan sporta pedagoģes G. Eigima, S. Laizāne (1970, 1981) un R. Jansone (2005), norādot, 

ka kustību rotaļās iespējams veidot bērna tikumisko, morālo, estētisko, gribas un jūtu pasauli, un 

kā galveno akcentē pamatprasmju apgūšanu, jo daļa kustību nav iedzimtas, bet gan iemācāmas 

dzīves laikā, pirmsskolas vecumā tam ir vislabākais laiks, un caur atdarināšanu bērns apgūst – 

lēkšanu, skriešanu, rāpošanu. 

Savdabīga fiziskās aktivitātes forma ir šķēršļu josla. R. Jansone (2005) norāda, ka šķēršļu 

pārvarēšana sekmē bērna kustības un kustēšanās prieku, tas rada motivāciju nodarboties ar 

fiziskajām aktivitātēm. Kombinējot daţādus fiziskos vingrinājumus – lēkšanu, skriešanu, 

rāpošanu apvienojumā ar intelektuāliem vingrinājumiem vai siţetu –, ļauj bērnam attīstīties 

individuāli. 

 Ģimeņu sporta svētki pētījumā tiek skatīti kā pasākums, kad kopā sanāk vairākas 

ģimenes un kura laikā iespējams gan bērniem, gan pieaugušajiem pilnveidot pamatprasmes, 

attīstīt fiziskās īpašības, gūstot tā pozitīvas emocijas, veidojot savstarpējās attiecības un 

nostiprinot sporta tradīcijas ģimenē.   

Analizējot fizisko aktivitāšu nozīmi, izmantojumu saturu un uzdevumus ģimenes sportā 

pirmsskolā, shematiski to var attēlot šādi (3. attēls):   
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3. att. Ģimenes sporta mērķis, uzdevumi, organizēšana un līdzekļi pirmsskolā 

 

A. Fernāte (2002, 2008), veicot pētījumu sporta pedagoģijā, secināja, ka sporta 

uzdevums ir harmoniskas personības veidošana, kas balstās uz audzināšanu, attīstīšanu un 

izglītošanu, un nosauc sporta četras pamatfunkcijas: izglītojošā, veselības veicinošā, sociālā un 

kulturālā.  

Tādējādi tiek norādīts sporta kā universāla fenomena raksturojošās iezīmes harmoniskas 

personības veidošanā.    

 Svarīgi veidot bērniem motivāciju regulāri nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm, – ja 

tas netiek darīts bērnībā, tad to jau mazliet sareţģītākā pakāpē var realizēt turpmākajos gados. 

Bērnībā vadošie ir ārējie stimuli, kas vēlāk pāriet iekšējā motivācijā. Liela nozīme ir fiziski 

aktīvo vecāku pozitīvajam piemēram, bērnībā iegūtā fiziskā sagatavotība  jau tiek saglabāta visu 

mūţu (Perrin, Ferron, Gueguen, Deschamps, 2002). 

Balstoties uz iepriekš veiktajiem pētījumiem un daţādu ar sportu saistītu terminu 

definējumu, sportu var raksturot kā ikdienas fiziskās aktivitātes ģimenes lokā, kas ietver sevī 

fiziskos vingrinājumus, kustību rotaļas, šķēršļu joslas un sporta svētkus, nodrošinot pirmsskolas 

bērnam izglītošanās un veselību veicinošas iespējas harmoniskas personības veidošanās procesā.    

  

Fiziskās aktivitātes sabiedrības izpratnē lielākoties tiek saistītas ar veselības uzlabošanu 

vai nostiprināšanu, kā arī fizisko īpašību attīstīšanu un sportiskajiem sasniegumiem, bet 

akadēmiskie sasniegumi un vecāku pozitīvo piemēru veidošana agrīnajā bērnībā tiek retāk 
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skatītas saistībā ar fiziskajām aktivitātēm. Tādēļ ir būtiski skatīt fiziskās aktivitātes kā 

socializēšanās procesu.  

  

1.3.2. Ģimenes sports kā socializācijas process pirmsskolā   

 

Sports tiek aplūkots ne tikai kā personības attīstības līdzeklis, bet arī kā viens no 

socializācijas problēmu risinājumiem. Sporta interpretācija paplašināšanās, daţādās sabiedrībās 

sports funkcionāli tiek izdalīts kā patstāvīga, individuāla sistēma. Tas veidojas kā patstāvīga 

sabiedrības apakšsistēma, tāpat kā ekonomika, audzināšana un citas zinātņu jomas. Apzinot 

kopsakarības starp sportu un sabiedrību, līdzīgi kā starp sportu un politiku, tas veicinājis 

intereses paaugstināšanos par socializācijas iespējām sportā. 

Socializācijas problēmu iekļaušana sporta zinātnes izpētes lokā sekmēja sporta 

pedagoģijas paplašināšanos, veidojot sporta pedagoģijai sociālzinātnisku pamatu. Uzmanība, kas 

tika pievērsta socializācijas problēmu izpētei, bija saistīta ar sporta pedagoģijas vispārēju 

pārorientāciju.  

Pieaugošā interese par socializācijas problēmām ir spilgts piemērs, kā paplašinās 

pētījuma robeţas.  

Socializācijas problēmu pievilcība, legalizējot sporta pedagoģijas un sociālo zinātņu 

savienību, ir tikai galvenie elementi izstrādātajai socializācijas platformai. 

 Nosaucot daţus iemeslus sporta pedagoģijā pārejai uz socializācijas jautājumu 

pētīšanu, tiek sekmēts jēdziena “socializācija” paplašināšanās un izklāsts.  

Apskatot socializācijas definējumu, tas var būt noteikts kā fenomens, kam ir cieša 

savstarpējā sakarība starp indivīdu un sabiedrību un kas nosaka cilvēka dzīvi sabiedrībā un 

atspoguļo tos apstākļus, kas īpaši sekmē cilvēka attīstību kā individuālu personību.  

Socializācija atspoguļo cilvēka un sabiedrības attiecības. Pastāv divas socializācijas 

jēdziena versijas (Майнберг, 1995):  

- plašāka socializācija – nozīmē procesu visas dzīves garumā; 

- šaurāka socializācija – nozīmē procesu, kas saistīts ar kaut kādu noteiktu periodu cilvēka 

dzīvē. 

Socializācija sportā norāda par konkrētām cilvēka darbībām. Šīs darbības var notikt 

pilnīgi neapzināti un vadītas pedagoģiskā procesa apstākļos, kuros spilgti izpaudīsies 

komunikācijas faktori. 

Tieši personalizācijas jēdzienā jāuzsver tie apstākļi, ka socializācijas procesā nav tikai 

indivīda pielāgošanās esošajām sabiedrības struktūrām, bet atzīst indivīda tiesības uz personīgo 

aktivitāti un patstāvību. 

Sporta pedagoģija vispirms pēta sporta socializēšanās procesus, jo tajā iekļautas 

raksturīgas pedagoģiskās problēmas, ņemot vērā kopēju cilvēku socializēšanu, jo fiziskā puse ir 

tikai viena no socializācijas procesa momentiem sabiedrībā (Майнберг, 1995). 

 

Promocijas darbā tika pētīti jautājumi par tām socializācijas instancēm un faktoriem, kuri 

attiecas uz sporta pedagoģiju.  

Ģimene sniedz primāro sociālo vidi, kurā bērnam ir iespēja saņemt dzīvei 

nepieciešamās zināšanas, prasmes un vērtības.  

Neņemot vērā ģimenes funkciju izmaiņas, salīdzinot ar tradicionālajām, ģimene vēl 

joprojām ir tāda socializācijas instance, kurā, pateicoties tuvām attiecībām starp ģimenes 

locekļiem, tiek pastiprināts socializējošs faktors. Bērns gan apzināti, gan neapzināti pieņem 

vecāku, māsu un brāļu prasības (Бандура, 2000).  

Ģimene ir pirmatnējā šūna socializācijā un audzināšanā, tās spēku bieţi dēvē par 

socializācijas pirmo instanci. Ģimenē iegūst pirmos svarīgākos uzdevumus un uzvedības 

emocionālos un motivācijas orientierus. Tā dod lielu ietekmi citām socializācijas instancēm, 
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kurās atrodas bērns. Skolu, interešu izglītības pulciņi, daţādi klubi, asociācijas un apvienības, 

kuras apmeklēs bērns, kurai vienaudţu grupai pievienosies, kurā savienībā iestāsies – tie visi ir 

jautājumi, uz kuriem tomēr risinājumu dos ģimene.  

Ģimene sekmē bērnu pāreju citās “sekundārās socializācijas instancēs”. Ģimenē, kura 

savukārt ietilpst konkrētā kultūras slānī un ir konkrētas sabiedrības locekle, notiek iekšējā 

socializācija. Tā tieši ietekmē fizisko aktivitāšu socializācijas procesu, sekmējot vai ierobeţojot 

bērna kustību aktivitāti (Майнберг, 1995). 

Šī tēze padziļina promocijas darba izvēlētās tēmas aktualitāti, apgalvojot, ka kustību 

socializācija sākas ģimenē jau agrā bērnībā. 

Aktuāla problēma ir bērnu vēlēšanās nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm ilgtermiņā. 

Somu pētnieki I. L. Janga, R. Telma, L. Lākso (Yang, Telama, Laakso, 1996), pētot bērnu un 

viņu vecāku attieksmi nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm 12 gadu garumā, secināja, ka 

vecākiem ir liela ietekme uz bērna līdzdalību sportā, kā arī tālāk personīgajā dzīvē, darbojoties 

fiziskajās aktivitātēs. Tieši vecāku līdzdalība, nevis sociāli ekonomiskais faktors (finanšu 

līdzekļi) ietekmē bērna tālākos sasniegumus.  

Socializācija ir arī noteiktu motīvu izstrādāšana, uzstādījuma un pozīciju atbilstība 

noteiktiem kritērijiem, normām un vērtībām.  

V. Dţonsona (Johnson, 1989) pētnieciskos rezultātos apgalvo, ka vecāku piemērs, kuri 

aktīvi nodarbojas ar sportu, iespaido bērna interešu attīstību. 55% aptaujāto sportistu paziņoja, ka 

viņu vecāki nodarbojas ar sportu, bet 22% aptaujāto sportistu vecāki sasniedza arī augstus 

sasniegumus sportā.  

Kā norāda M. A. Kanters ar kolēģiem (Kanters, Casper, Bocarro, 2008), vecāki bērnu 

sportošanu pieņem daţādu iemeslu dēļ. Viens no iemesliem ir vides izmantošana fiziskajās 

aktivitātēs (aktivitātes, svaigs gaiss, sacensība, emocijas), lai palīdzētu bērniem veidot 

pamatprasmes un kompetences tālākai dzīvei, bet tas iespējams tikai ar vecāku līdzdalību.  

Savukārt K. Pīčs (Piech, 2004) pētot ģimenes iesaistīšanos daţāda mēroga skriešanas 

sacensībās, secina, ka ģimenēs veidojās savstarpēja pozitīva attieksme, jo bieţi ir kopā. Šī 

sadarbība arī veidojās ģimeņu starpā. Kā pozitīvu iezīmi pētnieks norāda vecāku izpratni par 

skriešanas nozīmi veselības un savas fiziskās sagatavotības paaugstināšanai.   

 A. Kolejs, E. Eglintona, un E. Elliots (Colley, Englinton, Elliott, 1992) papildina 

līdzdalības nozīmi ar vecāku iesaistīšanos: aktīvs līdzjutējs, “nosodītājs/slavētājs”, līdzdarbotājs, 

kā veiksmīgāko norādot “aktīvu līdzdalībnieku” fiziskajās aktivitātēs. To autori skaidrot kā 

kopīgas fiziskas aktivitātes vecākiem ar bērniem. Aizraušanās ar sportu sekmē cilvēka sociālā 

statusa paaugstināšanos, vienlaicīgi mainot arī audzināšanas stilu. Audzināšanas stils, vecāku 

praktizēts, var ietekmēt bērna interesi par sportu. Vecāku piemērs un norādījumi, kā arī 

attieksme pret sportu lielā mērā iespaido bērna sporta stereotipus (Stein, Raedeke, 1999; Darling, 

Steingerg, 1993; Dregval, Petrauskiene, 2009).  

Lai gan daudzi pētnieki (Colley, Englinton, Elliott 1992; Yang, Telama, Laakso 1996) 

norāda, ka svarīga ir tieši ģimenes iesaistīšanās fiziskajās aktivitātēs, nenorādot, vai tā ir māte vai 

tēvs. Nozīmīga ģimenes iekšējā kustību socializācija, kas parāda, ka svarīga nozīme un pozīcija 

ir mātei, tēvam, māsai, brālim vai vecvecākiem. Ir pamats domāt, ka zēniem, kuriem ģimenē ir 

tikai sievietes, kustības ir stipri sievišķīgākas nekā zēniem, kuriem ģimenē ir vīrieši (Jago, Fox, 

Page, Brockman, Thompson, 2009), ko apstiprina arī S. L. Grīndorfera un L. Levko 

(Greendorfer, Lewko 1978) pētījumi, atklājot, ka galvenais, kurš iesaista vai arī kavē bērnus 

tālākā sporta un fizisko aktivitāšu gaitās, ir tieši tēvs.  

Uz šo un citu analoģisku pētījumu bāzes (Johnson, 1989; Cote, 1999; Kay, 2000; 

Jeynes, 2007) var secināt, ka eksistē empīriski pierādāma saistība starp sportiskām vecāku 

interesēm, daţādām vienaudţu grupu interesēm un atsevišķas personības aizraušanos ar sportu. 

Šī sakarība skaidrojama ne tikai ar citu piemēru un iekšējiem ģimenes stimuliem, tā rodas no 

konkrētā sociālā slāņa vērtību izpratnes, atšķirībām biogrāfijā (piemēram, atsaucoties uz 
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turpmāko skolas izglītību) un daţādiem noteikumiem, lai nodarbotos ar sportu, grupas 

vajadzībām un prasībām.  

Skatot promocijas darba aktualitāti iesaistīt visu ģimeni fiziskajās aktivitātēs, ir svarīgi, 

ka tajās iesaistās gan māte, gan tēvs. 

Jau pieauguši sportisti, apsprieţot vecāku ietekmi uz saviem sasniegumiem sportā, 

mēdz teikt, ka tieši pirmsskolas vecumā tā ir bijusi spēcīgāka nekā pusaudţu gados.  

Pētījumi ir pierādījuši (Crandall, Prestone, Rabson, 1960; Woolger, Power, 1993), ka 

vecāku pieņemšana un pozitīva attieksme pirmsskolas gados ir cieši saistītas ar bērnu vēlākajiem 

sasniegumiem skolā. Gan K. Vūglera un T. Povers (Woolger, Power, 1993), gan H. S. Čengs 

(Cheng, Marsh, Dowson, Martin, 2005), pētot bērnus, kas nodarbojas ar peldēšanu un 

daiļslidošanu, norāda, ka bērni ar prieku piedalās daţādās fiziskajās aktivitātēs un apmeklē 

sporta treniņus, jo saņem atbalstu no vecākiem, kuri aktīvi līdzdarbojas viņu sportošanā. 

Dţ. Tanga (Tang, 2002), pētot 11–18 gadus vecu bērnu viedokļus par emocionālajām un 

uzvedības problēmām starp vecākiem un bērniem, ir secinājusi, ka vecāki un bērni, pavadot laiku 

kopā, spēj vienoties par uztveres un uzvedības jautājumiem, kas sekmē bērnu uzvedības un 

emocionālu problēmu novēršanu.  

No cita skatpunkta to zināmā mērā apstiprina arī Dţ. Frederikas (J. Fredericks) un          

Ţ. Ekles (J. Eccles) pētījums par to, ka vecāku izpratne par savu bērnu spējām ir likumsakarīgi 

saistīta ar bērnu ticību saviem spēkiem (Fredericks, Eccles, 2005).  

Var secināt, ka bērni jūt un uzticas saviem vecākiem. Ja vecāki ar izpratni izturas pret to, 

ko dara bērns, tas viņā vieš pārliecību par saviem spēkiem un ļauj sasniegt augstus rezultātus 

daţādās dzīves jomās, to skaitā arī sportā. 

 Vecāki ir kā paraugs, ko bērni var atdarināt gan kustībās, gan uzvedībā (Bandura 1986).  

 A. Adlers (2001) un R. Dreikurs (1964) uzsver, ka viens no galvenajiem personības 

sekmēšanas un socializēšanas aspektiem ir kopības sajūta un iedrošinājums vispirms no 

vecākiem, pēc tam no apkārtējās sabiedrības. Cilvēks ir sociāla būtne, un cilvēka uzvedība nav 

izprotama bez sociālā konteksta. Tā vienmēr ir saistīta, lai piederētu, būtu daļa kādā veselumā, 

būtu pieņemts ģimenē, klasē un sabiedrībā.  

 T. E. Doršs, A. Smits un M. Makdonauta (Dorsch, Smith, MacDonouth, 2009), pētot 

vecāku izpratni par “vecāku un bērnu” socializēšanu, organizējot jauniešu sportu, saņēma no 

vecākiem atbildes, kā ir mainījusies viņu izpratne par sportu, – vairāk tika lasīta literatūra par 

sporta aktualitātēm, bija piedalīšanās bērnu sporta pasākumos un sacensībās kā līdzjutējiem, 

vērojot daţādas ar sportu saistītas pārraides televīzijā, labāk tika izprasts sporta aktivitātēs 

notiekošais. Darbojoties vecākiem kopā ar bērniem, izmainās uzvedība, zināšanas, prasmes, kā 

arī savstarpējās attiecības.     

Tomēr bieţi vien vecākiem ir neizpratne, kā viņi ar savu darbību var ietekmēt bērnu 

emocionalitāti, uzvedību, akadēmiskos sasniegumus un palīdzēt gūt panākumus sportā (Hohepa, 

Scragg, Schofield, Kolt, Schaaf, 2007; Mota, Queiros, 1983). 

Lai gan ir atšķirības starp akadēmiskajiem sasniegumiem un sasniegumiem sportā, 

pastāv arī zināmas līdzības. K. Vūglera un T. Pauvers uzskata, ka akadēmiskos sasniegumus un 

sasniegumus sportā vieno: 

 mācīšanās, praktiskas darbības apgūšana un pēctecība pamatprasmju apguvē; 

  lai sasniegtu ilgtermiņa mērķus, tiek izstrādāti un īstenoti īstermiņa plāni; 

 mācīšanās izturēt un tikt galā ar neveiksmēm un panākumiem; 

 apgūt to, ko citi ir atzinuši par labu; 

 augstu vērtēt motivāciju un neatlaidību (Woolger, Power, 1993). 

Turklāt abi konteksti runā par vērtēšanas un sociālo salīdzināšanu. Līdz ar to vecāki var 

turpināt aktīvi iesaistīties savu bērnu sasniegumu motivēšanā. 
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Tā kā socializācijas process ir cilvēka un sabiedrības mijiedarbība, caur ko cilvēks sevi 

iepazīst un pilnveido, tad tam ir īpaša nozīme bērnībā, kad veidojas bērna personība, kad bērnam 

ir vecumposma krīzes, kuru rezultātā veidojas jaunveidojumi (Эриксон, 1996).  

Balstoties uz pētījumiem par sportu kā vienu no socializācijas faktoriem, sporta 

socializācijas procesa ietekmi pirmsskolā var attēlot šādi (4. attēls):  

Sports kā 
socializācija 
pirmsskolā 

sekmē

Emocionālo 
un uzvedības 

problēmu 
novēršanu

Akadēmiskos 
sasniegumus 

skolā

Vecāku un 
bērnu 

pozitīvas 
savstarpējās 

attiecības

Kopības, 
drošības un 
piederības  

sajūtu

Sportošanas 
paradumu 
veidošanos 
ilgtermiņā 

Bērnu 
sportisko 

sasniegumu 
sekmēšanu 
ilgtermiņā

Vecāku kā 
“paraugs” 

bērnu kustību 
uzvedības, 

attieksmju un 
rīcības 

modelēšanu

 
 

4. att. Socializācija sportā pirmsskolā 

 

Socializācijas problēmu pētījumu attīstība sporta pedagoģijā saistīta ar daţādiem 

objektiem sporta pedagoģijā un daţādām socializācijas instancēm – ģimeni, pirmsskolu, skolu, 

profesionālo vidi un sabiedrību. Tas pierāda, ka sporta socializācija nav tikai fiziskā aktivitāte, 

bet ir process, kas aptver kognitīvās, emocionālās un motivējošās jomas cilvēka darbībā 

(Mylonakou, Keskes, 2007).  

   

Lai varētu izprast sportu kā socializēšanas faktoru pirmsskolas vecumā, svarīga ir 

fizisko aktivitāšu nozīmes izpēte šajā vecumā. 

 

1.3.3. Bērna fizisko aktivitāšu nepieciešamības teorētiskais pamatojums 

 

Bērnu nepieciešamība pēc kustībām ir pētīta psiholoģijā (Piaget, 2001; Эриксон, 1996), 

pedagoģijā (Montesori, 2004; Pica, 2000, 2003; Špona, 2006; Jansone, 1999, 2005), 

kinezioloģijā (Hillman, Ericson, Kramer, 2008; Ţivčic, Trajkovski -Višić, Sentderdi, 2008; 

Sibley, Etnier, 2003; Duesund 2003, 2004, 2005). 

Fizisko aktivitāšu nepieciešamību skaidro no daţādiem aspektiem, gan kā personības 

veidošanos – akadēmiskie sasniegumi, sociālās un emocionālās prasmes, uzvedība, gan veselīga 

dzīvesveida un fizioloģisko procesu nodrošināšana – liekais svars, mazkustīgs dzīvesveids, 

skeleta un organisma sistēmu veidošana.  
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Standfordas profilaktiskās novērošanas centra pētnieki M. Dovda, R. Pate un  S. Trosts 

uzsver, ka labi organizētas fiziskās aktivitātes ir noderīgas vairākos aspektos, – sekmējot bērna 

motoro darbību, tiks sekmētas arī bērnu kognitīvās, sociālās un emocionālās prasmes (Dowda, 

Pate, Trost 2004).    

Fiziskās aktivitātes ietekmē personības veidošanos visos cilvēka dzīves vecumposmos, 

taču tās īpatsvars pirmsskolas vecumā ir īpaši izteikts un uzskatāms par neatņemamu personības 

attīstības pamatfaktoru, atstājot ietekmi uz personību ilgtermiņā gan fiziskā, gan intelektuālā, gan 

garīgā, gan veselības aspektā (Sattelmair, Ratey, 2009; Coe, Womack, Reeves, Malina, 2006; 

Tomporowski, Davis, Miller, Naglieri, 2008; Finn, Johannsen, Specker, 2002; Venetsanou, 

Kambas, 2009). 

Līdz septiņu gadu vecumam bērni mācās kustību pamatprasmes, kuras sekmēs motoro 

spēju attīstību. Šis laika posms līdz pieciem gadiem ir vienīgais periods bērna dzīvē, kad fiziskā 

attīstība, fiziskā gatavība un bērna garīgā attīstība norit gandrīz paralēli (Ţivčic, Trajkovski -

Višić, Sentderdi 2008).     

Ietekme uz kustību veidošanos ir ļoti svarīga, un tā jāskata kopumā. Jo jaunāks bērns, jo 

ciešāka saistība starp kustību aktivitāti un bērna garīgo attīstību. Tās ietekmē intelektuālās, 

sociālās un emocionālās sfēras (Ţivčic, Trajkovski-Višić, Sentderdi 2008; Jackson, Reilly, Kelly, 

Montgomery, Grant, Paton, 2003).  

 Kustību analizatoram šajā procesā ir īpaša nozīme. Bērnam daudz un intensīvi 

kustoties, kustību analizators saņem impulsus no skeleta muskulatūras. Tā kā kustību analizators 

galvas smadzenēs atrodas tuvumā redzes, dzirdes, uztveres sajūtu zonām, tad, būdams tonusā, 

sekmē daţādu zonu darbību smadzenēs. Tādējādi kustību analizators ir sensomotorās integrācijas 

mehānisms. Fiziskā aktivitāte rada zināmu stresu smadzenēs, kas tiek līdzsvarots, veicinot 

pielāgošanos un augšanu (Hillman, Ericson, Kramer, 2008; Kramer, Bherer, Colcombe, Dong, 

Greenough, 2004). 

B. Siblejs un Dţ. Etniera (Sibley, Etnier, 2003) ir veikuši meta analīzi, kas rādīja 

pozitīvas sakarības starp fiziskajām aktivitātēm un septiņām izziņas darbībām (uztveres spēju, 

inteliģences koeficientu, sasniegumiem, verbālo testu, matemātisko testu, attīstības 

līmeni/akadēmisko gatavību).  

Tas nozīmē, ka daţāda veida fiziskās aktivitātes, kurās bērns iesaistās, pozitīvi ietekmē 

viņa attīstību. 

A. Špona (2006), pētot bērnu darbības un psihiskos procesus, to savstarpējās sakarības, 

secina, ka kustību aktivitātes laikā netieši tiek stimulēta arī intelektuālo procesu attīstība. Tas 

saistīts ar proprioreceptīvo impulsu apstrādes procesu gan sensomotorajā galvas smadzeņu zonā, 

gan tur, kur tiek nodrošināta intelektuālo procesu norise. Kustību aktivitāte neirohumorāli 

ietekmē emocionālo stāvokļu maiņu un sekmē visa organisma muskuļu tonusu. Kustību 

aktivitātēs bērns izjūt un spēj izprast daudzveidīgu emociju gammu – sākot no uzvaras kopīgās 

rotaļās līdz zaudējuma sarūgtinājumam, kā arī gūst socializējošu pieredzi. Kustību aktivitātēs un 

rotaļās uzkrātā pieredze sekmē saskarsmes un adaptācijas procesu norisi (Ābele, Tauriņa, 2002). 

Fiziskās aktivitātes veicina bērna organisma fizisko un garīgo attīstību. 

Promocijas darbā tiek pētīti bērni agrīnā bērnībā – 3–4 gadus veci. Šajā vecumā bērni 

labprāt kustas, jo tas apmierina bērna organisma nepieciešamību pēc kustībām, un, saprātīgi to 

izmantojot, var labvēlīgi iedarboties uz bērna organismu. Aktīvi attīstās ķermeņa muskuļi, bet 

skeleta pārkaulošanās vēl nav beigusies, tāpēc fiziskajai slodzei ir jābūt sabalansētai, un bērns 

pie tās ir jāpieradina pakāpeniski, ievērojot vecumposma īpatnības. Šajā vecumā bērns aug 

nevienmērīgi. Arī sirds un asinsvadu sistēma kļūst izturīgāka, bet spēja adoptēties (pielāgoties) 

vēl joprojām ir zema. Pilnveidojas asinsrites un elpošanas sistēmas – palēninās pulsa bieţums 

[258]. 

 Vadošie psihologi E. Eriksons un Ţ. Piaţē vairākkārt ir norādījuši, ka kustību aktivitāte 

ietekmē bērna domāšanu. Savukārt runas attīstība saistīta ar sīkās motorikas – pirkstu – kustību 
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aktivitātēm. Jo vairāk tā attīstīta, jo labāk tiek apasiņotas galvas smadzenes. No bērnu pirkstu 

veiklības ir atkarīga viņu domāšana. Trīsgadīgam bērnam roku koordinācija vēl nav pilnīga 

izveidojusies, bet viņam ir augsti attīstīta uzņēmība mācīties (zinātkāre) un spēja iegūt 

nepieciešamās prasmes [265]. 

Bērna iztēles un runas attīstība trenē viņa atmiņu, uzmanību un kustību aktivitāti, 

veidojot nosacījumus viņa domāšanas attīstībai. Šo spēju pamatā veidojas bērna elementārās 

matemātikas prasmes.  

Domāšanai 3–4 gadu vecumā ir nestabils raksturs, tāpēc regulāras kustību aktivitātes ir 

īpaši svarīgas. Paralēli kustību attīstībai un domāšanai veidojas arī runa un valoda. Trīsgadīgs 

bērns runā teikumos, izmantojot 3–4 vārdus [264, 265]. 

Bērnam, kļūstot vecākam, kustību aktivitāte  arī būs daudzveidīgāka. Viņš  pievērš 

uzmanību tai vai citai kustību aktivitātes īpatnībai un cenšas saprast, kāpēc izdara tā un ne citādi.   

Bērna kustības attīstību var iedalīt  četrās fāzēs: 

 reflektorās kustības; 

 simetriskās kustības – bērns nespēj atšķirt atsevišķas kustības un līdz ar to vienlaicīgi kustina 

savas rokas, kājas vai visu ķermeni, gan kājas, gan rokas tiek kustinātas vienlaicīgi;  

 gribas virzītas kustības – attīstoties mugurkaulājam, simetriskās kustības pazūd, un bērns sāk 

izmantot savu gribu, lai izdarītu kustības;  

  automātiskas kustības – ja kustības regulāri atkārto, tās pakāpeniski kļūst automātiskas. Tas 

nozīmē, ka bērnam nav jādomā par to, ko viņš dara, un viņš, piemēram skrienot, var dziedāt 

[263, 264, 265]. 

Kustību prasme ir kustību apguves līmenis, kurā bērns apzināti kontrolē visus kustību 

posmus. Tai piemīt neliels ātrums, ne visai augsts rezultāts, nenoturība pret traucējošiem 

faktoriem un zema iegaumēšanas stabilitāte. Vienkāršās prasmes ātri kļūst iemaņas, bet 

sareţģītākās –  par iemaņām veidojas lēni (Jansone, Krauksts, 2005). 

Kustību iemaņas ir kustību apgūšanas līmenis ar minimālu apziņas kontroli par 

veicamās kustības daţādiem posmiem, liels kustību ātrums, augsta darbības efektivitāte, noturība 

pret traucējošiem faktoriem un ievērojama iegaumēšanas stabilitāte. Jaunās darbības ir daudz 

vieglāk apgūstamas un ciešāk nostiprinās tad, ja, tās apgūstot, bērns balstās uz agrāk iemācītām 

un labi apgūtām kustībām (Jansone, Krauksts, 2005).  

Vadoties pēc norvēģu zinātnieka A. Flemmena (2005, 2006) pētījumiem, spēja motoro 

kustību apgūšanā ir ļoti liela bērniem, tikko piedzimstot, un zīdaiņa vecumā. 4–5 gadu vecumā 

bērni apgūst pamatkustības, uz kuru pamata veidojas sareţģītākas kustību prasmes un iemaņas, 

kā arī šajā vecumā notiek strauja intelektuālā attīstība (Grants, 2007). 

Bērniem trīs gadu vecumā jau var novērot pilnīgi izveidojušos, pieaugušajiem 

raksturīgos mugurkaulāja liekumus sagitālajā plaknē, turklāt tie kļūst zināmā mērā noturīgi tikai 

pēc sešu gadu vecuma. Fizioloģiskie izliekumi 3–4 gadu vecumā vēl ir nestabili, kauli un 

locītavas viegli pakļaujas deformācijai. Ļoti bīstami kustību un balsta aparātu ietekmē liekais 

svars un ilgstoša atrašanās statiskās pozās. Šajā vecumā daudz vingrinājumu bērnam jādod 

stāvoklī – guļus uz muguras, guļus uz vēdera, uz sāniem, četrāpus. Zēniem šajā periodā ir labāk 

attīstīti lielie muskuļi, un viņi ir izturīgāki, savukārt meitenēm labāk attīstīta sīkā pirkstu 

muskulatūra. Viņas ir mierīgākas un precīzākas. Runājot par kustību aktivitāti, vienlaicīgi 

jāpievērš uzmanība arī locītavu un muskuļu sajūtai. Kustības lielā mērā ir atkarīgas no tā, kā šīs 

sajūtas darbojas. Bez locītavu un muskuļu sajūtas mēs pārvietotos lēnām un neveikli, jo tad būtu 

jāredz, ko mēs visu laiku darām. Locītavu un muskuļu sajūtai ir laba „atmiņa”. Reiz iemācītas 

kustības kļūst automātiskas, un šo kustību sajūtas saglabājas. Muskuļu un locītavu sajūta var 

„atgādināt”, cik smags kaut kas ir, un attiecīgi pielāgot muskuļus, lai pieliktu nepieciešamo 

spēku, kas vajadzīgs kāda priekšmeta pacelšanai [264, 265]. 

Ja kustību aktivitātes ietekmē bērna fizisko attīstību, tad tās ietekmē arī veselību. 

Sabalansēts uzturs un pietiekama fiziskā aktivitāte ir pamats bērna veiksmīgai augšanai, attīstībai 
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un veselībai. Vesels bērns jūtas priecīgs, apmierināts, grib kustēties un alkst apgūt jaunu 

informāciju (Sattelmair, Ratey, 2009; Finn, Johannsen, Specker, 2002).  

Lielākā XXI gadsimta veselības problēma ir sasitīta ar aptaukošanos, un ir novērota 

tendence, ka tas notiek jau agrīnā vecumā, 2–5 gados ( Irigoyen, Glassman, Chen, Findley, 2008; 

Ogden, Carrol, Curtin, McDowell, Tabak, Flegal, 2006; Haas, Lee, Kaplan, Sonneborn, Phillips, 

Liang, 2003), un lielākoties tiek skaidrota ar nepareizu uzturu un fizisko aktivitāšu 

nepietiekamību.   

 Tāpēc secinām, ka fiziskās aktivitātes palīdz veidot un uzturēt veselīgus kaulus, 

muskuļus, locītavas, kā arī veicina masas kontroli, asinsspiediena pazemināšanos, labsajūtu un 

sekmē personības veidošanos. 

Fiziskās aktivitātes veselīguma līmenis nozīmē regulāras un sistemātiskas nodarbības, 

kad enerģijas patēriņš ir lielāks par miera stāvokļa vielmaiņas līmeni. R. Jansone (1999) norāda, 

ka galvenais fizisko aktivitāšu uzdevums ir saglabāt un nostiprināt veselību, veicināt fizisko 

attīstību, norūdīt organismu, attīstīt fiziskās īpašības. Jebkuras fiziskās aktivitātes paver iespējas 

ieaudzināt bērnos radošu iniciatīvu, darba mīlestību, atbildību par darba rezultātiem, attīstīt 

sociālās prasmes un iemaņas.  

R. Jansone (1999) un D. Lieģeniece (1999) uzskata, ka bērna attīstības procesā fiziskās 

darbības nesaraujami saistītas ar sava ķermeņa fizisko iespēju apzināšanos kopveselumā, daţādu 

kustību iemaņu apguvi, prasmju pilnveidi, emocionālu savas darbības izvērtējumu un darbības 

pieredzes uzkrāšanu. 

Ja bērnam nav attīstītas ķermeniskās kustību vajadzības, iespējams, ka viņš sāks atpalikt 

no saviem vienaudţiem – sliktāk zīmēs, veidos, iegaumēs, pasīvāk piedalīsies sevis 

“apkalpošanā” – lēnāk ģērbsies, ķemmēs matus, mazgāsies. Vēlāk bērnam būs grūti pieņemt 

lēmumus un būt radošam.  Pie tā vainīga ir vecāku lielā aprūpe, kas sākusies jau agrīnajā 

bērnībā. Bērns vienmēr grib palīdzēt pieaugušajam, kaut gan viņam tas vēl neizdodas. Tomēr ir 

jāļauj viņam darboties kopā ar pieaugušo, jo viņš ir aktīvs, viņam ir nepieciešamas kustības. 

Taču pieaugušie vairāk priecājās par klusu, mierīgu un mazkustīgu –  “ērtu” – bērnu. Šāds 

“ērtums” kļūst par neatgriezenisku zaudējumu bērna veselībā un viņa tālākajā attīstībā [258, 261, 

262]. 

Bērna dabiskais stāvoklis ir nepārtraukti darbībā, kustībā, emocionālās rotaļās. Viņu 

nogurdina nevis aktīva darbība, bet gan pasīvas un vienveidīgas kustības, jo tā ir viņa iekšējā 

būtība visu laiku atklāt ko jaunu, veidot kustību pieredzi. Nepietiekama bērna fiziskā 

sagatavotība var atsaukties uz viņa uzvedību, spēju kontrolēt emocijas un uztvert jauno [266, 

268, 269]. 

Secinot par fiziskajām aktivitātēm pirmsskolas vecuma bērniem, var teikt, ka kustība ir 

bērna apmierinājuma avots (Perrin, Ferron, Gueguen, Deschamps 2002). Pie iepriekšējiem 

apmierinājumiem – zīšanas, pārtikas uzņemšanas, košanas – pievienojas tāda nozīmīga darbība 

kā roku un kāju saskaņotas darbības – lēcieni, kūleņi, rāpošana un skriešana. Kustību aktivitāte ir 

viena no pašizpausmes veidiem. 

Nevienā citā vecumā fiziskā aktivitāte nav saistīta tik cieši ar kopējo audzināšanu kā 

pirmajos piecos gados, jo pilnveidojas bērna kustību prasmes, mudinot viņu izpildīt arvien 

grūtākas darbības, kas vienlaicīgi attīstīta arī viņa apķērību, gribu, raksturu, uzstājību, pieradina 

pie fiziskajām aktivitātēm (Mandigo, Francis, Lodewyk, Lopez 2009).  

Katrs bērna solis, spēle un vienkārša darbošanās sākotnēji ir fiziskās aktivitātes. Taču 

vecākiem bieţi pietrūkst pacietības, kad bērns pats cenšas kaut ko izdarīt, vai arī vecākam traucē 

– bērns nemitīgi skrien šurpu turpu. Noliedzot šo aktivitāti vai kavējot viņa iniciatīvu, gribu un 

iespēju pilnveidot savas prasmes, tiek apturēta bērna attīstība kopumā (Greendorfer, Lewko, 

1978; Yang, Telma, Laakso, 1996).  

Ierobeţotas kustības, aizliegumi un miera stāvoklis izlādēšanās vietā sekmē negatīvu 

emociju uzkrāšanos (Bandura 1977).  
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Vecākiem var ieteikt pēc iespējas ātrāk atrast bērnam vietu un laiku, lai viņš varētu 

skriet, lēkt, attīstot un pilnveidojot savu ķermeni, un noņemtu spriedzi. Kustības bērnam ir ne 

tikai ķermeņa prieks, bet kustību attīstības iespējas cieši saistās ar intelektuālajām, dvēseliskajām 

un garīgajām spējām (Flemmens 2006).  

 

Apgūstot kustības, pieaug bērna iespējas. Bērnam jādod priekšstats un zināšanas par 

daţādiem kustību aktivitātes faktoriem: par ātrumu, spēku, raksturu, virzību un sareţģītību. 

Bērns šajā vecumā var analizēt vienkāršas kustības, pats novērtēt tās izpildes kvalitāti, ievērojot 

kļūdu un labojot to. Kustību prasmju pilnveidošana notiek pakāpeniski, izpildot daţādus 

vingrojumus un vingrinājumus, kā arī piedaloties kustību rotaļās. Bērns šajā vecumā sāk izprast, 

kas ir sacensība. Sacensību sākumā jābūt vērstam uz individuālo īpašību ietekmi vai kvalitatīvu 

kustību rezultātu, bet pēc tam iegūt kolektīvās formas sacensību un attīstību, jo sacensības 

ietekmē personības veidošanos. Pilnveidojot pamatkustības, vairāk izpauţas individuālās 

kustības, kas atkarīgas no miesas uzbūves un bērna spējām. Sāk veidoties bērna intereses – 

kādam patīk lēkt, citam patīk spēlēt bumbu.  

 

 

Kopsavilkums. Kā liecina pētījumi, tad svarīga ir ģimenes līdzdalība un iesaistīšanās 

bērna izglītošanās procesā tieši ar fiziskajām aktivitātēm. Vairāku valstu (ASV, Kanādas, 

Igaunijas) izglītības un labklājības likumos šie aspekti ir ievēroti, taču Latvijas likumdošanā vai 

attīstības stratēģijās, kas saistītas ar sportu, izglītību vai ģimeni, nav atzīmēta kopīga ģimenes 

darbošanās bērnu personības un labklājības sekmēšanā, kā arī nav definēts jēdziens „ģimenes 

sports”.  

Latvijas valsts sporta politikas mērķis ir veidot veselas, fiziski un garīgi attīstītas 

personības. Sporta politikas koncepcijā iekļauti šādi darbības virzieni:  

 Bērnu un jauniešu sports. Radīt iespējas jauniešiem nodarboties ar sportu, nosakot bērnu un 

jauniešu obligātās fiziskās izglītības nodrošināšanu visās izglītības iestādēs, un jauno 

sportistu augstākās meistarības pilnveide, iesaistoties profesionālās ievirzes sporta izglītības 

programmu īstenošanā sporta skolās, sporta klubos, olimpiskajos centros, sporta ģimnāzijās 

un citās sporta organizācijās; 

 Augstu sasniegumu sports. Atbalstīt talantīgu sportistu un nacionālo izlašu komandu (sporta 

spēļu) sagatavošanu un startus olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos (sporta 

spēlēm finālturnīros); 

  Sports visiem. Katram indivīdam radīt iespēju nodarboties ar sportu neatkarīgi no vecuma, 

dzimuma, tautības, rases, reliģiskās piederības, garīgiem un fiziskiem traucējumiem, 

nodrošinot tam nepieciešamos ekonomiskos un sociālos apstākļus;  

 Sports cilvēkiem ar invaliditāti. Radīt iespējas cilvēkiem ar invaliditāti atbilstoši viņu 

vēlmēm un spējām iesaistīties pielāgotās sporta aktivitātēs [206]. 

Šajos darba virzienos ir pieminēti gan bērni un jaunieši, gan sports visiem, bet nekur 

nav pieminēta kopīga darbošanās ģimenē – bērniem kopā ar vecākiem. Autores apkopotie un 

analizētie pētījumi uzsver fiziskās aktivitātes kā pozitīvu aspektu bērna veselībai, 

akadēmiskajiem sasniegumiem, vēlmei un motivācijai nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm 

ilgtermiņā.    

Savukārt valsts ģimenes politika [194] akcentē ģimenes un izglītības sistēmas 

savstarpējās sadarbības veicināšanu un vecāku izglītošanu, bet izstrādātājā rīcības plānā 

„VALSTS ĢIMENES POLITIKA” īstenošanai 2004.–2013. gadam tas nav apskatīts.  

Lai izveidotu ģimenes sporta īstenošanas modeli pirmsskolas izglītībā, balstoties uz 

holistisko pieeju bērna audzināšanā, nepieciešams ģimenes sporta definējums. 

 Pēc literatūras avotu izpētes un pasaulē veiktajiem pētījumiem ģimenes sportu 

pirmsskolas izglītībā var definēt kā vecāku un bērnu kopīgu ikdienas fizisko aktivitāšu kopumu 
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un/vai dalību organizētos sporta pasākumos aktīvā mijiedarbībā – vecākiem līdzdarbojoties un 

iedrošinot bērnus darboties, tā uzlabojot savstarpējās attiecības, sekmējot personības harmonisku 

attīstību un veselīga dzīvesveida paradumus ģimenē ilgtermiņā. 

 

Latvijas valsts sporta politikas nostādņu analīze padziļināja izvēlētā promocijas darba 

tēmas aktualitāti. 

 

Darba teorētisko daļu veido “Ievads” un “Literatūras darbu analīze”. Ievadā pamatota 

pētāmā problēma no praktiskā, teorētiskā un sociālā aspekta un raksturota pētījuma zinātniskā 

novitāte, teorētiskā un praktiskā nozīmība. Definēts pētījuma mērķis, hipotēze, pētījuma 

priekšmets, objekts, subjekts, pētījuma uzdevumi, metodes un pētījuma organizēšana.  

Pirmajā apakšnodaļā analizēta holistiskā pieeja izglītībā un vecāku līdzdalība holistiskās 

izglītības ietvaros.  

Otrajā apakšnodaļā analizētas personības veidošanās teorijas, analizēti izziņas procesi 

un to nozīmība personības attīstībā. Analizēti izglītošanās nozīme un formas bērnu personības 

veidošanā. 

Trešajā apakšnodaļā analizēti pētījumi par sporta un fizisko aktivitāšu nepieciešamību 

bērna personības sekmēšanā. Analizēta sporta nozīme bērna socializēšanā, akadēmisko 

sasniegumu veicināšanā, veselīga un aktīva dzīvesveida sekmēšanā. 
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2. PĒTĪJUMA UZDEVUMI, METODES UN 

ORGANIZĒŠANA 

 

2.1. Pētījuma uzdevumi 

 
XXI gadsimta izglītības sistēmā pastāv daudz pretrunu: vecāki norāda uz to, ka 

mūsdienīgai izglītības iestādei (skolai un pirmsskolas izglītības iestādei) un pedagogiem ir 

jāmaina mācīšanas, audzināšanas metodes un paņēmieni, lai sekmētu bērna radošās un kritiskās 

domāšanas spējas, savukārt pedagogi uzskata, ka vairāk ir vecākiem jāizglītojas un jāiesaistās 

savu bērnu mācīšanā un tas jāsāk jau no bērna dzimšanas un aktīvi jāturpina pirmsskolas periodā. 

Taču šī pretruna nav skatāma tikai no viena vai otra skatpunkta, bet gan jāskata kopumā.  

  Literatūras avotu un dokumentu izpēte ļāva izteikt pirmreizējo teorētisko pieņēmumu, 

ka holistiskā pieeja kā metodoloģijas bāze ir piemērota ģimenes sporta īstenošanas modelim 

pirmsskolas izglītībā. Tādējādi izvirzīti pētījuma uzdevumi: 

 

1. Izpētīt holistiskās pieejas teorētisko pamatojumu bērna audzināšanā un tās lietošanas 

iespējas ģimenes sporta īstenošanai pirmsskolā. 

 

Nosakot holistiskās pieejas būtības raksturojumu bērna audzināšanā, analizējot līdz šim 

jau lietoto holistisko pieeju daţādu izglītības problēmu risināšanā. 

 

2. Noteikt vecāku, pirmsskolas pedagogu un studentu attieksmi, izpratni par ģimenes sportu, 

viņu rīcību un līdzdalību tā īstenošanā. 

 

Novērtējot vecāku, pirmsskolas pedagogu un studentu attieksmi, izpratni par ģimenes 

sportu, viņu rīcību un līdzdalību tā īstenošanas iespējām, novērtējot problēmas skatījumu 

daţādās dimensijās, jo problēmas risināšanā vecākiem, pedagogiem un studentiem ir kopīgi 

uzskati un atšķirīgi viedokļi par ģimenes sporta īstenošanu pirmsskolā.  

Pamatojoties uz izpētīto literatūru un pedagoģiskajā procesā iesaistīto personu attieksmi 

un izpratni par ģimenes sportu, tiks izstrādāts ģimenes sporta īstenošanas modelis pirmsskolas 

izglītībā, balstīts uz holistisko pieeju bērna audzināšanā. 

 

3. Izstrādāt ģimenes sporta īstenošanas modeli pirmsskolas izglītībā, balstoties uz holistisko 

pieeju bērna audzināšanā un vecāku, pirmsskolas pedagogu un studentu attieksmi, 

izpratni par ģimenes sportu, viņu rīcību un līdzdalību tā īstenošanā. 

  

Ģimenes sporta īstenošanas modelis pirmsskolas izglītībā, balstoties uz holistisko pieeju 

bērna audzināšanā, izveidotā satura aprobācija ļaus noteikt tā praktisko lietderību un lietošanas 

iespējas sabiedrības interesēs. 

 

4. Aprobēt ģimenes sporta īstenošanas modeli pirmsskolas izglītībā, balstoties uz holistisko 

pieeju bērna audzināšanā.    

 

Tā kā holistiskā pieeja vienmēr paredz saglabāt veselumu un vienotību, tad, skatot 

ģimenes sporta īstenošanu pirmsskolā bērna audzināšanā, pētījumā vispirms tiek skatīti četrus 

gadus vecu bērnu pamatprasmju un pedagoģiski psiholoģisko procesu rādītāji, kā vecāku un 

sporta pedagogu kopīgās darbības rezultāts. Savukārt, lai sekmīgāk varētu īstenot ģimenes 

sportu, vecākiem un sporta pedagogiem nepieciešamas zināšanas un prasmes fizisko aktivitāšu 
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veidošanai, kuras lietojamas savstarpējā sadarbībā: bērns – vecāks, vecāks – vecāks, vecāks – 

sporta pedagogs, bērns – sporta pedagogs.  

2.2. Pētījuma metodoloģija 
 

Pētījuma metodoloģija tika balstīta uz kvantitatīvo un kvalitatīvo metoţu lietojumu 

promocijas darba izstrādē. Lai gan abu metoţu pamatuzdevumi ir līdzīgi (parādību novērošana 

un to izpratnes paplašināšana), tomēr pastāv divas fundamentāli atšķirīgas pieejas, kā tos veikt – 

kvalitatīvā un kvantitatīvi.  

Kvantitatīvā pētniecība skaidro mijiedarbību starp internāliem faktoriem no pozitīvisma 

viedokļa un uzsver cēloņsakarības. Saskaņā ar pozitīvisma pieeju: noteikti eksternālie apstākļi 

izraisa internālos stāvokļus vai procesus. Šie internālie apstākļi izraisa noteiktus uzvedības 

veidus.  

 Kvalitatīvā pieeja pretstatā kvantitatīvajai drīzāk fokusējās uz iezīmju dabu vai veidu 

raksturošanu, nevis uz skaitu, un tā daudz mazāk uzsver cēloņsakarību. Šī pieeja pieņem, ka 

intervālo struktūru svarīgākais aspekts ir katras personas individuālās vēstures reprezentācija, ko 

indivīds konstruē, pamatojoties uz savas dzīves īpašo pieredzi (Kroplijs, Raščevska, 2004). 

 

Izvēlētā pētījuma metodoloģija balstīta uz etnogrāfiskiem gadījuma pētījumiem – īpaši 

detalizēti un padziļināti, iesaistīto personu skaita ziņā neliela apjoma pētījumi, kuros tiek 

izmantotas novērošanas un intervēšanas metodes, lai noteiktu interesējošā jautājuma attīstības 

tendences un virzību (Geske, Grīnfelds, 2006).  

 Gadījuma pētījumā jāņem vērā, ka: 

- centrā ir jautājums „kā” un „kāpēc”; 

- jāatsedz konteksta apstākļi, jo tie ir svarīgi, lai skaidrotu konkrēto parādību pētījumā; 

- skaidrot robeţas starp parādību un kontekstu pētījumā (Yin, 2009). 

 

Galvenās datu vākšanas, analizēšanas un atspoguļošanas iezīmes gadījuma pētījumā ir:  

- ierobeţota sistēma, darbība, process, cilvēku skaits; 

- dalībnieku uzticības ieguve; 

- dokumentu analizēšana; 

- intervēšana un novērojumi; 

- kategoriju apkopošana un iezīmju noteikšana; 

- tieša interpretēšana, veidojot vispārinājumus; 

- stāstījums, kas pamatots ar tabulām un attēliem (Geske, Grīnfelds, 2006; Yin, 2009)  

 

Svarīgākais gadījuma pētījuma ticamības nodrošinājumā ir triangulācijas metode – 

daţādu informācijas avotu un metoţu lietojums datu vākšanai (Wiersma, 2000; Geske, Grīnfelds, 

2006).  

 

Promocijas darba pētījuma metodoloģijas shematiskais attēlojums (5. attēls). 
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5. att. Pētījuma realizēšanas shēma 
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Pētījuma metodes 

 

1. Teorētiskās pētījuma metodes 

Zinātniskās literatūras izpēte – holistiskās izglītības teorijas, personības teorijas, sporta 

pedagoģijas un psiholoģijas teorijas kopsakarības, izglītošanās teorijas piemērošana sporta 

īstenošanai ģimenē, ģimenes sporta īstenošanas modeļa izveide pirmsskolas izglītībā.  

 

2. Empīriskās pētījuma metodes 

 Fona datu ieguve par ģimenes sporta ietekmējošiem faktoriem – vecāku, studentu un 

pirmsskolas pedagogu skatījumā. 

 Pedagoģiskais eksperiments: 

- Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē 3–4 gadus veciem bērniem un viņu vecākiem.  

- Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, studiju procesā 2. studiju gada studentiem. 

 Daļēji strukturēta intervija ar vecākiem, lai noskaidrotu ģimenes sporta īstenošanas 

modeļa pirmsskolas izglītībā, balstoties uz holistisko pieeju bērna audzināšanā, rezultātu 

vērtēšanu.  

 Pašvērtējums. Studentu pašvērtējums par studiju kursa programmas “Pirmsskolas sporta 

didaktika” īstenošanu, kā vienu no struktūrelementiem ģimenes sporta īstenošanas 

modelim pirmsskolas izglītībā, balstoties uz holistisko pieeju bērna audzināšanai. 

 Novērošana. Video analīze bērnu pedagoģiski psiholoģisko procesu un motoro darbību 

vērtēšanai, kas norāda uz bērna attīstības pakāpi dotajā brīdī. 

 Datu apstrādes matemātiski statistiskās metodes: 

 - indeksu noteikšana – vecāku, pirmsskolas pedagogu un studentu viedokļu 

atspoguļojums par ģimenes sporta īstenošanas sekmējošajiem un kavējošajiem aspektiem. 

- korelatīvo sakarību noteikšana – bērnu psiholoģiski pedagoģiskā procesa un motoro 

darbību sakarības.  

- regresijas analīze – bērnu psiholoģiski pedagoģiskā procesa un motoro darbību 

likumsakarības.  

 

Zinātniskās literatūras izpēte 

Literatūras avotu analīze dod iespēju iepazīties ar uzkrāto pieredzi par pētāmo problēmu, 

kā arī noskaidrot konkrēto situāciju. Balstoties uz literatūras avotu teorētisko analīzi, ir iespējams 

izvirzīt pētījuma mērķi un hipotēzi.  

Pētījumā tika veikta zinātniskās literatūras analīze par holistisko pieeju izglītībā, 

personības veidošanos un izziņas procesu nozīmi bērnu attīstībā, fizisko aktivitāšu ietekmi uz 

bērnu akadēmiskajiem sasniegumiem, socializēšanas iespējām sportā, vecāku līdzdalības ietekmi 

un veidiem bērna izglītošanās procesā ar fiziskajām aktivitātēm.  

Veicot literatūras izpēti, tika ņemts vērā, lai būtu pietiekami plaši skatīta pētāmā 

problēma no daţādiem aspektiem, analizēti daţādu autoru viedokļi un pausts personīgais 

viedoklis no pētāmās problēmas aspekta.  

Darbā analizēti 270 literatūras avoti, no tiem 103 – latviešu valodā, 142 – angļu valodā, 

25 – krievu valodā.  

 

Anketēšana 

Lai veidotu ģimenes sporta īstenošanas modeli pirmsskolā, balstoties uz holistisko 

pieeju bērna audzināšanā, ir būtiski skaidrot cilvēka uzvedību, ko un kāpēc viņš to dara. Pamatā 

ir  plānotās uzvedības teorija (Ajzen 1991), kurā izšķir trīs uzskatus: uzskati par uzvedību 

(indivīda rīcības ārējā izpausme, izturēšanās, attieksme), normatīvie uzskati (indivīdam svarīgu 

cilvēku atbalsts vai noliegums noteiktā uzvedībā) un kontrolējošie uzskati (faktori, kurus nosaka 
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pieredze, kura kontrolē, kas tiek darīts). Otra ir sociāli kognitīvā teorija (Bandura, 1977) – 

uzvedības mācīšanās atdarinot. Balstoties uz iepriekšējām teorijām, cilvēka uzvedību var 

skaidrot šādos posmos: izpratne, pieņemšana, attieksme, darbība un asimilācija (Prochaska, 

DiClemente, Norcross, 1992).   

Tātad cilvēka uzvedība sevī ietver attieksmi, konkrētu rīcību jeb darbību un atbalstu 

darbībai, ko cilvēks var paust arī konkrētā viedoklī – individuālā izpratnē un  ar attieksmi balstītā 

skatījumā [172].    

Lai noskaidrotu sabiedrības viedokli un attieksmi par ģimenes sportošanas paradumiem 

un to nozīmi bērna attīstībā, tika veikta anketēšana. Pētījumā tika lietoti K. Piech (2004) 

izstrādātās anketas jautājumi par “Skriešanas paradumiem ģimenē”, kur jautājumi tika 

modificēts. 

 Anketa ir veidota pēc Likerta skalas principiem ar pieciem atbilţu variantiem, kas ļauj 

fiksēt respondenta viedokli, pēc kura var spriest par respondenta attieksmi. Likerta skala 

visbieţāk lietoi izglītības pētījumos attieksmes noskaidrošanai, kas ļauj arī identificēt attieksmes 

„virzību” un Liketa skalas gadījumā var veidot indeksus pētāmo parametru skaidrošanai (Geske, 

Grīnvfelds, 2006).  

 Iegūtie dati tika analizēti pēc indeksu metodes. Praksē indeksi ir izplatītākie statistikas 

rādītāji. Ar tiem raksturo atsevišķu rādītāju izaugsmi un salīdzinājumu. Indekss (lat. index – 

rādītājs, saraksts) – rādītājs, saraksts kādai nosaukumu, vārdu kopai (Goša, 2004).  

  Indekss tika veidots par pamatu ņemot 5 punktu skalas ar apgalvojumiem, kur 1 punkts 

ir zemākais rādītājs, bet 5 augstākais rādītājs. (studentu viedokļa indekss par iegūtajām 

zināšanām tika izmantotas 3 punktu skala). No katra respondenta iegūtajām atbildēm aprēķināta 

vidējo vērtību katrā indeksu grupā.  Lai noteiktu indeksu robeţvērtības par pieņēmumu ņemta 

viena vienība, sadalot to trijās nosacītās daļās: zems (i<=0,33), vidējs (0,33>i<0,66) un augsts 

(i>=0,66). Tā ieguvei lietota  šāda formula: 

 

i =  

 

 i – indekss, ... – indeksu veidojošie jautājumi,  - indeksu veidojošo jautājumu 

maksimālā vērtību summa.  

 Identiska rakstura izglītības pētījums ar indeksu metodi un robeţvērtību metode 

noteikšana tika lietota TIMSS (Third International Mathematics and Science Study). Šajā 

pētījumā indeksi tika lietoti, lai skaidrotu skolotāju pašvērtējumu sagatavotībā mācīt konkrētas 

matemātikas tēmas (Mullis, Martin, Gonzalez, Gregory, Garden, O'Connor, Chrostowski, Smith, 

1999). 

 

 Anketas tika sagatavotas vecākiem, pirmsskolas pedagogiem un topošajiem sporta 

skolotājiem – studentiem (1., 2., 3. pielikums).  

Vecāku anketās ir 27 jautājumi, pirmsskolas pedagogu anketās ir 12 jautājumi, bet 

studentu anketās 25 jautājumi par viņu attieksmi pret fiziskajām aktivitātēm, aktīvu darbību 

saistībā ar fiziskajām aktivitātēm un viņu izpratni par fizisko aktivitāšu nepieciešamību bērna 

attīstībā un ilgtermiņā nodarboties ar sportu. Vecākiem bija papildu jautājumi par viņu līdzdalību 

bērnu fiziskajās aktivitātēs. Savukārt studentiem tika noskaidrots viņu viedoklis par iegūtajām 

zināšanām LSPA studiju programmā “Pirmsskolas sporta didaktika”.   

 Pamatojoties uz daţādām uzvedības teorijām (Ajzen, 1991; Bandura, 1977; Prochaska, 

DiClemente, Norcross, 1992), anketas jautājumi tika apvienoti pēc jēdzieniem – attieksme, 

darbība, izpratne, līdzdalība un viedoklis par zināšanām.  

Attieksme tiek definēta kā cilvēku saskarsmes raksturs, izturēšanās veids, cilvēka rīcības, 

uzvedības aktīvā saistība, iekšējā sakarība ar apkārtējām lietām (6. attēls). 
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6. att. Attieksmes indeksu raksturojošie lielumi 

 

Vecāku, pirmsskolas pedagogu un studentu attieksmes indeksu – attieksme pret 

fiziskajām aktivitātēm. Anketā iekļautie jautājumi, kas atbilst attieksmes indeksu 

raksturojošajiem lielumiem ir:  

- Vai jūs nodarbojaties ar fiziskajām aktivitātēm? 

- Vai jūs pats organizējat savas fiziskās aktivitātes? 

- Kurš jūs motivēja nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm? 

- Kādēļ jūs nodarbojaties ar fiziskajām aktivitātēm? 

- Vai jūs dokumentējat savas fiziskās aktivitātes (fotogrāfijas, video, kolekcionējat 

medaļas, kausus, diplomus)? 

 

K. Hūvere-Dempsijas un H. Sendlera izveidotā vecāku līdzdalības modeļa pirmais un otrais 

līmenis ir daļējs teorētiskais pamatojums darbības indeksa veidošanai (7.attēls). 

 

 
 

7. att. Darbības indeksu raksturojošie lielumi 

 

Anketā iekļautie jautājumi, kas atbilst darbības indeksu raksturojošajiem lielumiem 

vecākiem: ģimenes iesaistīšana fiziskajās aktivitātēs ir:  

 

- Vai jūs fiziskajās aktivitātēs iesaistāt arī savu ģimeni? 

- Cik regulāri jūsu ģimene nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm? 

- Vai jūsu ģimenē plāno fiziskās aktivitātes (piemēram, vasarā, rudenī, ziemā, pavasarī)? 

- Vai jūsu bērns aicina māti uz kādu fizisku aktivitāti (bumbu spēlēt, braukt ar riteni utt.)?  
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- Vai māte „atbild uz bērna aicinājumu” nodarboties ar kādu fizisku aktivitāti (bumbu 

spēlēt, braukt ar riteni utt.)? 

- Vai jūsu bērns aicina tēvu uz kādu fizisku aktivitāti (bumbu spēlēt, braukt ar riteni utt.)?  

- Vai tēvs „atbild  uz bērna aicinājumu” nodarboties ar kādu fizisku aktivitāti (bumbu 

spēlēt, braukt ar riteni utt.)? 

 

Jautājumi, kuri veido darbības indeksu pirmsskolas pedagogiem:  

 

- Vai jūs stāstāt vecākiem, cik svarīgi ir nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm kopā ar 

bērniem?  

- Vai vecāki interesējas par bērna fiziskajām aktivitātēm pirmsskolas izglītības iestādē? 

- Vai jūsu iestādē/grupā tiek rīkoti ģimeņu sporta svētki? 

- Vai jūsu iestādē/grupā tiek rīkotas sporta dienas bērniem?  

- Vai jūs fiziskajās aktivitātēs iesaistāt arī savu ģimeni? 

- Cik regulāri jūsu ģimene nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm? 

- Vai jūsu ģimenē plāno fiziskās aktivitātes ? 

 

Jautājumi, kuri veido darbības indeksu studentiem: 

 

- Vai jūs fiziskajās aktivitātēs iesaistāt arī savu ģimeni? 

- Cik regulāri jūsu ģimene nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm? 

- Vai jūsu ģimenē plāno fiziskās aktivitātes (piemēram, vasarā, rudenī, ziemā, pavasarī)? 

- Es motivēju savu ģimenei nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm. 

 

Pieaugušo izpratne par ģimenes sportu saistīta ar bērna attīstību un veselību ilgtermiņā 

(Fredericks, Eccles, 2005) (8. attēls). 

 
 

8. att. Izpratnes indeksu raksturojošie lielumi 

 

Anketā iekļautie jautājumi, kas atbilst izpratnes indeksu raksturojošajiem lielumiem ir:  

- Pēc jūsu domām, vai ģimeņu sporta pasākumi sekmēs izpratni par veselīgu dzīves veidu? 

- Vai, nodarbojoties ar fiziskajām aktivitātēm ģimenē, bērniem augot lielākiem, būs 

motivācija nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm/sportu? 

- Jūsuprāt, kādēļ Latvijā netiek rīkoti vai maz tiek rīkoti ģimeņu sporta svētki? 
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Promocijas darba mērķis un uzdevumi ir saistīti ar vecāku un bērnu (subjekts subjekta) 

attiecībām ģimenes sporta īstenošanas procesā. Tādējādi viens no darbības un izpratnes indeksu 

pastiprinājumiem ir vecāku līdzdalības (atbalsta un rūpes) indekss, kurš arī ir K. Hūvere-

Dempsijas un H. Sendlera vecāku līdzdalības modeļa pirmā un otrā līmeņa daļējs atspoguļojums. 

Jautājumi, kas veido izpratnes indeksu ir: 

 

- Vai jūs piedalītos bērnudārza rīkotajos ģimeņu sporta svētkos? 

- Jūs interesējaties, kā  bērnudārzā notiek sporta nodarbības? 

- Vai ir svarīgi, lai sporta nodarbības/fiziskās aktivitātes bērnudārzā vadītu kvalificēts 

sporta pedagogs (ar sporta pedagoģijas diplomu)? 

 

Savukārt students kā topošais sporta pedagogs, iesaistoties šajā procesā kļūst aktīvs bērna 

un vecāku izglītotājs ģimenes sporta īstenošanā. Jautājumi, kuri veido studentu viedokļa indeksu 

par zināšanām: 

 

- Vai jūs LSPA ieguvāt zināšanas un prasmes par sportu pirmsskolā? 

- Vai Jūs vēlaties vadīt sporta nodarbības pirmsskolā? 

- Nevēlos vadīt sportu pirmsskolā, jo .... 

- Varu motivēt pirmsskolas vecuma bērnu vecākus par fizisko aktivitāšu nepieciešamību 

pirmsskolā.  
 

Anketā iegūto rezultātu vērtējums tika ņemts par pamatu, lai izveidotu ģimenes sporta 

īstenošanas modeli pirmsskolas izglītībā, kas balstīts uz holistisko pieeju bērna audzināšanā. 

 

Pedagoģiskais eksperiments 

Kā viena no pētījuma sastāvdaļām ir pedagoģiskais eksperiments, kurā tika aprobēts 

izveidotais ģimenes sporta īstenošanas modelis pirmsskolas izglītībā, balstīts uz holistisko pieeju 

bērna audzināšanā.  

Pedagoģisks eksperiments ir iepriekš plānots un sagatavots pedagoģiskais process, 

apzināti mainot neatkarīgo faktoru vērtības: mācīšanās metodes, paņēmienus un pieejas, lai 

sasniegtu vēlamo rezultātu.  

Konstatējošs eksperiments ir vienreizējs vai atkārtots, masveida vai ierobeţots (neliela 

grupa) pētījums, kurā nosaka cilvēka vai procesa pašreizējo stāvokli (Albrehta, 1998; Dravnieks, 

2008). Promocijas darbā tika izmantots vienreizējs konstatējošais eksperiments ierobeţotā grupā 

(LSPA un 30 bērni ar saviem vecākiem), tika noteikts bērnu pamatprasmju un pedagoģiski 

psiholoģisko procesu rādītāji, vecāku zināšanas, prasmes un sadarbība ģimenes sporta 

īstenošanā.  

Konstatējošais eksperiments notika divos līmeņos. Pirmais līmenis Latvijas Sporta 

pedagoģijas akadēmijā (LSPA), studiju programmā “Pirmsskolas sporta didaktika”, kur 

programmas saturs tika papildināts atbilstoši tam, lai studenti varētu iesaistīties ģimenes sporta 

īstenošanā pirmsskolā. Eksperiments notika no 2007. gada septembra līdz 2009. gada februārim, 

tajā piedalījās 2007./2008. studiju gadā 129 studenti, 2008./2009. studiju gadā 146 studenti.  

 Otrais līmenis: Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē 2007. gada septembris līdz 2008. 

gada jūnijam, tajā piedalījās 30 bērni un viņu vecāki, kuri īstenoja piedāvātos fizisko aktivitāšu 

mājas darbus „Bērna kustību un kustēšanās prieka sekmēšana” un piedalījās LSPA studentu 

organizētajos ģimeņu sporta svētkos. 

  Intervija 

Īstenojot ģimenes sporta īstenošanas modeli pirmsskolas izglītībā, balstītu uz holistisko 

pieeju bērna audzināšanā, novērtējot tā sākotnējās efektivitātes tendences, tika izmantota daļēji 

strukturēta intervija. Šāda tipa intervijas ir augsti strukturētu jautājumu un atbilţu apmaiņa, kurā 
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ir speciāli sagatavoti jautājumi, par kuriem saņem konkrētas atbildes. Jautājumi tiek nolasīti un 

lietoti visiem respondentiem, tie ir vienādi formulēti un uzdoti konkrētā secībā.   

Intervijā galvenās vadlīnijas jautājumi ir: 

Kāds ir jūsu dienas režīms – dos vispārēju ieskatu par vecāku aktivitāti.  

Vai pēdējā gada laikā ir mainījušie sportošanas paradumi ģimenē – norādīs uz tendenci 

un virzību fiziskajās aktivitātēs. Kā papildus jautājumam tika jautāts: kas to ietekmēja – 

noskaidrojot, vai tas ir piedāvātais saturs ģimenes sporta īstenošanas modelim pirmsskolas 

izglītībā vai citi faktori. 

Vai varat nosaukt aktivitātes, ar ko nodarbojaties jūs un jūsu bērns? Šī jautājuma būtība 

atsedz to, vai vecāki lieto piedāvātos mājas uzdevumus un vai tas kalpo par pamatu jaunām 

idejām ģimenes fiziskajās aktivitātēs.  

Vai un kā ir mainījušās jūsu savstarpējās attiecības ģimenē? Šis jautājums skaidro  

ģimenes sporta īstenošanas modeļa pirmsskolas izglītībā audzināšanas pieredzes rādītājiem 

“prasme” un „attieksme”, kas tika izvirzīta kā pētījuma problēma – vecāku uzmanības un 

savstarpējās sadarbības trūkums. 

Raksturojiet, kāds ir jūsu bērns? Vecāku viedoklis un novērojums par to, ko bērns prot 

un spēj izdarīt.  

Ko jūs varat teikt par fizisko aktivitāšu nozīmi jūsu bērna tālākajā dzīvē? Jautājuma 

atbildes norāda uz vecāku izpratni, zināšanām un personīgo viedokli par fiziskajām aktivitātēm.   

Intervijā iegūtās informācijas analizēšanai tika lietota kontentanalīze. Sadalīts stāstījuma 

teksts fragmentos, kuri raksturo vai interpretē respondenta pieredzi. Tika noskaidrota satura 

vienību nozīme jeb jēga. Vienības, kas pauţ līdzīgas idejas, grupē analītiskās kategorijās. 

Kategorijām jāatšķiras no respondenta lietotajām kategorijām, tām jābūt vispārīgām un izteiktām 

konkrētos terminos. Apvienojot šīs kategorijas, veido vēl plašākus un abstraktākus jēdzienus 

(Kroplijs, Raščevska, 2004).  

 Veidojot intervijas jautājumus, par pamatu tika ņemti iepriekš anketās iegūtie dati, kas 

veidojās no sākotnējo fona datu respondentu viedokļiem par ģimenes sportu. Pieņemto 

kategoriju definēšana balstās uz teoriju izpēti, kas saistīts ar pētījuma priekšmetu.  

  

 Pētījumā tika izstrādāti šādi audzināšanas pieredzes kritēriji un rādītāji vecākiem 

ģimenes sporta īstenošanas modelim pirmsskolas izglītībā, balstītam uz holistisko pieeju bērna 

audzināšanā (5. tabula). 

 

5. tabula 

Audzināšanas pieredzes kritēriji un rādītāji vecākiem ģimenes sporta īstenošanas modelim 

pirmsskolas izglītībā   

 

Audzināšanas pieredzes kritēriji 

ģimenes sporta īstenošanas 

modelim pirmsskolas izglītībā  

Audzināšanas pieredzes rādītāji ģimenes sporta modeļa 

īstenošanai pirmsskolas izglītībā  

Zināšanas  - zināšanas par bērna vecumposma īpatnībām  

- izpratne par fizisko aktivitāšu nozīmību bērna attīstībā 

Prasmes  - fizisko aktivitāšu organizēšana 

- līdzdarbošanās tajās kopā ar bērniem  

- sadarbība ar bērniem un dzīvesbiedru 

Attieksme  - izturēšanās un rīcība aktīvā saistībā ar ģimenes 

locekļiem 

- prieks un gandarījums par fiziskajām aktivitātēm 
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Intervijā piedalījās 10 vecāki (4 vīrieši un 6 sievietes). 

Intervijas notika respondentiem izvēlētā un pieņemamā vietā. Intervijas vidējais ilgums 

25 minūtes. Sākotnēji plānotās intervijas struktūra pētījuma laikā palika nemainīga. Problēma 

datu vākšanas procesā varētu būt respondenta attieksme pret sava bērna sasniegumiem, ne visos 

gadījumos spējot tos adekvāti novērtēt.  

Secinājumi tika izdarīti atbilstoši darbā izvirzītajiem uzdevumiem un pētījuma 

hipotēzei. 

 

 Novērojums 

 Ģimenes sporta īstenošanas modelim pirmsskolas izglītībā, balstītam uz holistisko pieeju 

bērna audzināšanā, viens no struktūrelementiem ir bērns. Izpildot daţādas fiziskās aktivitātes 

kopā ar vecākiem un piedaloties ģimeņu sporta svētkos, notiek bērna audzināšana un viņa 

attīstība kopumā. Lai noteiktu bērna attīstību dotajā brīdī, tika izmantota bērna novērošana. 

Novērošana ir viena no datu ieguves metodēm, ko izmanto darbības, attieksmes, 

uzvedības un saskarsmes noteikšanai (Geske, Grīnfelds, 2006).  

Tika novēroti 30 Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes 3–4 gadus veci bērni. Katrs bērns 

izpildīja 4 kontrolvingrinājumus pēc kārtas un izveidotā „paklāja”. Bērnu darbība tika fiksēta 

divās videokamerās no diviem daţādiem skatu punktiem. 

Pedagoģiskā novērojuma saturs tika veidots, piedāvājot bērniem veikt konkrētas 

motorās darbības un vērtējot izziņas procesus šo darbību veikšanas laikā. Darbību saturu veidoja 

četri vingrinājumi, balstoties uz S. Zabramnajas (С.Д.Забрамная) un O. Borovika (О.В. 

Боровик) (2005) izstrādātajām metodiskajām rekomendācijām, lai noteiktu bērna pedagoģiski 

psiholoģisko (izziņas) procesu gatavību veikt motorās darbības (6. tabula). 

6. tabula 

 Bērna psiholoģiski pedagoģisko procesu  kritēriji 

 

Vērtējums  Kritēriji  

Augsts (3) Bērns izrāda interesi, uzreiz saprot uzdoto (līdz 5 s) un to dodas izpildīt. Izpilda 

darbību līdz galam. 

Optimāls (2) Bērns izrāda interesi, uzdevumu saprot ar apdomāšanos (līdz 10 s) vai ar 

atkārtotu uzdevuma izskaidrošanu. Iesāk uzdevumu vai izpilda ar kļūdu 

(izvēlas vai novirzās no figūras), tad pats labo un izpilda uzdevumu līdz galam.  

Nepietiekams 

(1)  

Bērns neizrāda interesi, uzdevumu pilda ar pedagoga palīdzību. Iesāk 

uzdevumu vai izpilda ar kļūdu (izvēlas vai novirzās no figūras), pats nelabo 

un/vai neizpilda uzdevumu līdz galam. 

 

Savukārt, lai noteiktu pamatprasmju līmeni, tika izveidoti parametri un kritēriji, 

balstoties uz R. Karlovskas un A. Kuzņecovas (2000, 2006) un I.Elnebijas (1999) pamatprasmju 

teorētisko raksturojumu konkrētā vecumā (7.–10. tabula). 

 

Darbības tika fiksētas video materiālā. Šim novērojumam tika izvēlēti četrus gadus veci 

bērni, lai viņu sasniegumus salīdzinātu ar literatūrā aprakstītajiem sasniegumiem (Karlovska, 

2000; Kuzņecova, Karlovska, 2006; Elnebija, 1999). 

 Objektīvu validitātes un ticamības datu iegūšanai pētījumā tika izvēlēti vērtēšanai 

konkrēta četrus gadus veca bērna pedagoģiski psiholoģisko un pamatprasmju vērtēšanas 

parametri un kritēriji. Šajā vecumposmā bērna attīstība notiek tik strauji, ka nevar noteikt 

galvenos iemeslus pieaugumam, iegūstot statistiski ticamus datus (Elnebija, 1999). 
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7. tabula 

Rāpošanas parametri un kritēriji 

 

 

 

Parametri  

Augsts (3) Optimāls (2)  Nepietiekams (1) 

Temps Roku un kāju 

darbības saskaņotība 

Temps Roku un kāju darbības 

saskaņotība 

Temps Roku un kāju darbības 

saskaņotība 

Kritēriji  Rāpo ātri, 

droši, 

neskatoties 

uz šķēršļiem 

(figūru 

stūri); pirms 

tiem temps 

netiek 

samazināts. 

Saskaņojot pretējo 

roku un kāju 

kustību. 

Rāpo ātri līdz 

brīdim, kad ceļā 

sastop šķērsli 

(figūru stūris) 

un lēnām to 

aprāpo, pēc tam 

paaugstina 

rāpošanas 

tempu. 

Rāpošana - 

saskaņojot labās 

(kreisās) puses roku 

un kāju kustību. 

Ceļā sastopot 

šķērsli (figūru 

stūris), apstājās 

un lēnām to 

izrāpo, pēc tam 

nepaaugstina 

rāpošanas tempu. 

Rāpošanā uz priekšu tiek 

likta pārmaiņus labā un 

kreisā roka, bet vienlaicīgi 

raujot pie krūtīm klāt abas 

kājas. 

 

8. tabula 

Skriešanas parametri un kritēriji 

 

 

Parametri  

Augsts (3) Optimāls (2) Nepietiekams (1) 

Temps Virziena maiņa pēc 

skaņas signāla 

Temps Virziena maiņa pēc 

skaņas signāla 

Temps Virziena maiņa pēc 

skaņas signāla 

Kritēriji  Skrien ātri un 

droši, kaut 

šķēršļi (figūru 

stūri), 

nesamazinot 

skriešanas 

tempu. 

Virziena maiņa tiek veikta 

uzreiz pēc skaņas signāla, 

nesamazinot iepriekšējo 

skriešanas tempu. 

Ātru skriešanu 

nomaina lēna 

skriešana, un tad 

atkal ātrs temps. 

Pie šķēršļiem 

(figūru stūriem), 

tempu samazina 

Pēc skaņas signāla 

apstājas un tad maina 

skriešanas virzienu. 

Skrien savā tempā. 

Pie šķēršļiem 

(figūru stūriem) 

apstājas. 

 

Pēc atkārtota signāla 

maina virzienu. 
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9. tabula 

Lēkšanas parametri un kritēriji 

 

 

Parametri  

Augsts (3) Optimāls (2) Nepietiekams (1) 

Sagatavošanās lēcienam Lidojuma 

virziens 

Sagatavošanās lēcienam Lidojuma virziens  Sagatavošanās 

lēcienam 

Lidojuma 

virziens 

Kritēriji  Pietupšanās pirms lēciena, 

enerģisks un straujš 

atspēriens vienlaicīgi ar 

abām kājām pirms lēciena, 

lidojums pieliektā stāvoklī, 

pēc piezemēšanās kājas tiek 

ieliektas ceļos un tāpat tiek 

izpildīts nākamais lēciens. 

Ar rokām izpilda  lielu 

amplitūdu vēzienus, lai 

tiktu uz priekšu. 

Lidojuma 

virziens uz 

priekšu un    

augšup. 

Ritmisks 

temps, 

izpilda 

neapstājoties 

pirms šķēršļa 

(figūru 

stūris). 

Pietupšanās pirms lēciena, 

enerģisks un straujš atspēriens 

vienlaicīgi ar kājām pirms 

lēciena, kājas neiztaisnojas, 

lidojums no taisna stāvokļa, 

piezemēšanās taisnās kājās, pēc 

tam iztaisno kājas un atkal sāk 

sagatavošanās fāzi nākamajam 

lēcienam. Ar rokām izpilda 

mazu amplitūdu vēzienus.  

Lidojuma virziens 

uz priekšu un 

augšup, bet kājās 

netiek virzītas uz 

priekšu. Apstājas, 

ir pa pāris(5) 

lēcieniem. Pie 

šķēršļiem (figūru 

stūri) apstājas. 

Pietupšanās pirms 

lēciena, vājš 

atspēriens, lēciena 

laikā kājas 

neiztaisnojas, ir 

saliektas. Lidojums 

tiek izdarīts no 

taisna stāvokļa. 

Nav roku vēzieni.  

Lidojuma 

virziens uz 

priekšu, kājas 

netiek 

virzītas uz 

priekšu. 

Apstājas pēc 

katra lēciena 

vai ik pēc 

diviem 

lēcieniem. 

 

10. tabula 

Ripināšanas parametri un kritēriji 

 

Parametri  Augsts (3) Optimāls (2) Nepietiekams (1) 

Roku un kāju darbība 

bumbas ripināšanā 

Bumbas 

ripošanas 

virziens 

Roku un kāju 

darbība bumbas 

ripināšanā 

Bumbas ripošanas 

virziens 

Roku un kāju 

darbība bumbas 

ripināšanā 

Bumbas  ripošanas 

virziens. 

Kritēriji  Bumbu ripina 

pārmaiņus ar vienu un 

otru roku ejot, ripinot 

pie  šķēršļiem (figūru 

stūri), neapstājoties pie 

tiem. 

Bumba ripo 

vēlamā 

virzienā, un tā 

tiek 

kontrolēta. 

Bumbu ripina 

pārmaiņus ar vienu 

un otro roku ejot, 

bet pirms šķēršļiem 

(figūru stūri) 

apstājas. 

Bumbas 

ripošanas 

virziens vērsts uz 

priekšu, bet 

bumba netiek 

kontrolēta. 

Bumbu ripina 

patstāvīgi ar abām 

rokām, vienlaicīgi 

rāpojot. Pie 

šķēršļiem (figūru 

stūri) apstājas. 

Bumbas ripošanas 

virziens un bumba 

netiek kontrolēta. 
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Pašvērtējums 

Ģimenes sporta īstenošanas procesā tika iesaistīti arī topošie sporta skolotāji – studenti, 

kuri studiju programmā „Pirmsskolas sporta didaktika” tika izglītoti par bērna vecumposma 

īpatnībām pirmsskolā, sporta līdzekļu nozīmi bērna attīstības sekmēšanai, ģimenes nozīmi bērna 

izglītošanas procesā, nodrošinot studentu prasmi teorētiski pamatot un praktiski izveidot fizisko 

aktivitāšu uzdevumus pamatprasmju pilnveidošanai un fizisko īpašību attīstīšanai, kā arī ģimeņu 

sporta svētku rīkošanā bērniem kopā ar vecākiem.   

Pētījumā tika izmantoti studentu pašvērtējumi, lai noteiktu studiju kursa “Pirmsskolas 

sporta didaktika” zināšanu, prasmju un attieksmes iespējas studiju kursa īstenošanas procesā. 

Pašvērtējums tika rakstīts brīvā veidā pēc vērtējuma saņemšanas. Pašvērtējumi tika analizēti ar 

kontentanalīzi, izvirzot konkrētus jēdzienus un kategorijas, veidojot kritērijus un rādītājus      

(11. tabula).    

 

11. tabula 

Audzināšanas pieredzes kritēriji un rādītāji studentiem 

ģimenes sporta īstenošanas modelim pirmsskolas izglītībā   

 

Audzināšanas pieredzes kritēriji  

ģimenes sporta īstenošanas 

modelim pirmsskolas izglītībā   

Audzināšanas pieredzes rādītāji ģimenes sporta īstenošanas 

modelim  pirmsskolas izglītībā   

 

Zināšanas  - zināšanas par bērna vecumposma īpatnībām  

- izpratne par fizisko aktivitāšu nozīmību bērna attīstībā 

Prasmes  - fizisko aktivitāšu piemērošana daţāda vecuma bērniem 

- fizisko aktivitāšu organizēšana 

- sadarbība ar vecākiem un bērniem  

- sadarbība ar kursabiedriem 

Attieksme   - izturēšanās, rīcība un uzvedība aktīvā saistībā ar kursa 

biedriem, vecākiem un bērniem.   

- prieks un gandarījums par savu darbību 

  

Pašvērtējums ir cilvēka attieksme pret savām iespējām, dotībām, personas iezīmēm un 

ārējo izskatu. Tajā tiek atspoguļots personības priekšstats gan par sasniegto, gan arī par to, uz ko 

viņš tiecas. Pašvērtējums ir subjektīvs, tas nav patstāvīgs, bet mainās atkarībā no apkārtējo 

reakcijas, attieksmes un no tā, ko sagaida kā no personības. Personības uzvedību būtiski ietekmē 

viņam nozīmīgu cilvēku viedokļi, tāpēc svarīgi, lai docētāju viedoklis būtu pozitīvs, bet 

vērtējums adekvāts. Atgriezeniskā saikne, kas veidojas ar nozīmīgu cilvēku, ir svarīga tāpēc, ka 

tā ietekmē personības pašvērtējumu, kura rezultātā notiek personības pašattīstība, kā arī 

pašvērtējuma analīzes dod iespēju koriģēt un uzlabot studiju procesu [172]. 

 

Matemātiski statistikā analīze 

Lietojot indeksu metodi, tika apkopotas un analizētas vecāku, pirmsskolas pedagogu un 

studentu viedokļi par ģimenes sporta īstenošanas veicinošiem un kavējošiem faktoriem. Tā kā 

indeksi ir izplatītākie statistiskie rādītāji, ar tiem var raksturot atsevišķu rādītāju izaugsmi un 

salīdzinājumu. 

Pētījumā iegūtajiem bērnu motoro un pedagoģiski psiholoģisko procesu novērošanas 

datiem tika veiktas lineārās regresijas ar standarta mazāko kvadrātu (Ordinary Least Squares) 

metodi. Lietojot šo metodi, tiek minimizēta summa starp attālumu kvadrātiem novērotajos 

mērījumos (Djūkas Universitāte, 2005). 
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Kā arī  korelācijas (Spīrmena), lai parādītu pamatprasmju un pedagoģiski psiholoģisko 

procesu savstarpējo sakarību ciešumu, raksturojot bērna attīstības rādītājus attiecīgajā brīdī.  

Korelācijas koeficientu var uzskatīt par statistiski nozīmīgu, tas ir atkarīgs no izlases 

apjoma (no rezultātu ticamības). Ja izlases apjoms ir 3, tad par statistiski nozīmīgu var saukt 

rezultātu r=0.805, ja apjoms ir 30, tad šis skaitlis ir r=0.296 [6, 256]. 

Šajā pētījumā ir 30 cilvēku izlase. Tātad statistiski nozīmīgi dati ir, ja r= 0.296.  

Citā aspektā runā par sakarības ciešumu. Neatkarīgi no izlases apjoma līdz 

0,2 korelācija ir ļoti vāja, no 0,2–0,4 korelācija ir vāja, no 0,4–0,7 korelācija ir vidēji cieša, virs 

0,7 korelācija ir cieša. Šajā pētījumā tās ir sakarības starp psiholoģiski pedagoģiskajiem 

procesiem un motorajām darbībām četrus gadus veciem bērniem. 

Apstrādāti dati SPSS vidē, ņemot vērā Spīrmena korelācijas koeficienta r un ticamības 

vērtības p vērtības. Sakarība starp mainīgajiem ir būtiska, ja p <= 0,05; ļoti būtiska, ja p <= 0,01; 

maksimāli būtiska, ja p <= 0,001; bet būtiskas sakarības nav, ja p > 0,05 (Dravnieks, 2004).  

Tika veikta atsevišķi vidējo rādītāju procentuālā atspoguļošana. 

Datu apstrādei tika lietota SPSS 18 versijas programma, Excel programma un 

ekonometrijas programmu STATA 9.0.  

 

2.3. Pētījuma organizēšana 
 

Pētījuma pirmajā posmā (2003. gada septembris–2007. gada maijs) tika analizēta 

promocijas darbā izvirzītā problēma, skatot to no tālākiem redzes punktiem. Uzsākta literatūras 

teorētiskā analīze un izvirzīta sākotnējā hipotēze. Uzsākta K. Pīča (Piech, 2004) izstrādātās 

anketas “Skriešanas paradumi ģimenē” jautājumu tulkošana un modificēšana, lai noskaidrotu 

fizisko aktivitāšu paradumus ģimenē.  

Sākotnējo fona datu iegūšanai par fiziskajām aktivitātēm ģimenē ar anketēšanu tika 

aptaujāti vecāki no daţādiem Latvijas reģioniem (Latgales, Kurzemes, Zemgales) un Rīgas. Tika 

izdalītas 250 anketas un atpakaļ saņemtas 237 anketas, no kurām par derīgām tika atzītas 211 

anketas.  

Lai pilnīgāk varētu atsegt pētījuma problēmu, būtiski skatīt to no daţādiem 

skatpunktiem: pirmsskolas pedagogu un topošo sporta pedagogu – studentu.  

Tika izdalītas 200 anketas pirmsskolas pedagogiem, un atpakaļ saņemtas 189 anketas 

no daţādām Latvijas pilsētām.  

Topošajiem sporta pedagogiem, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas studentiem, 

tika izdalītas 350 anketas un saņemtas atpakaļ 330 anketas, no kurām par derīgām tika atzīta 321 

anketa.  

Šajā pētījuma posmā galvenās pētīšanas metodes bija literatūras avotu izpēte un analīze 

un anketēšana. Iegūtie anketu dati tika analizēti ar indeksu metodi. 

Pēc šajā posmā iegūtajiem rezultātiem tika noteikts izpētes virziens un izvirzīti pētījuma 

mērķis un uzdevumi. 

Pētījuma otrajā posmā (2007. gada maijs – 2008. gada septembris) notika pedagoģiskais 

eksperiments. Piedāvātie mājasdarbi ar fiziskajām aktivitātēm vecākiem kopā ar bērniem tika 

izdalīti 2007. gada septembrī Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē 30 ģimenēm. Papildināta 

studiju kursa programma “Pirmsskolas sporta didaktika” un realizēta 2007./2008. un 2008./2009. 

studiju gadā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 2. studiju gada 4. semestra 275 studentiem.  

Nākamajā pētījuma posmā, lai izvērtētu izmaiņas studentu zināšanu, prasmju un 

attieksmju izaugsmē studiju kursa programmā “Pirmsskolas sporta didaktika”, tika lietots 

studentu pašvērtējums un apstrādāts ar kontentanalīzi.  

 Tika veikts pedagoģiskais novērojums (bērniem). Iegūti 30 videomateriāli un pēc 

izstrādātajiem pedagoģiskā un psiholoģiskā procesa parametriem un kritērijiem (Забрамная, 

Боровик, 2005) un motorās darbības parametriem un kritērijiem (Karlovska, 2000, 2006; 
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Elnebija, 1999) noteikts bērnu attīstības līmenis dotajā brīdī un noteiktas šo parametru 

savstarpējās sakarības. 

 Lai apstiprinātu iegūtos kvantitatīvos datus, tika lietota kvalitatīvās pētniecības metode 

intervija ar vecākiem. Eksperimentā no 30 ģimenēm intervijai piekrita 10 vecāki.  

Kvalitatīvā pētījumā akcentēti A. Kroplija un M. Raščevskas (2003) atzītie validitātes 

kritēriji: saskaņotības kritērijs (pētījuma konsekvence un iekšējā loģika) un pragmatisma kritērijs 

(pētījuma praktiskais derīgums). 

Pētījuma trešajā posmā (2008. gada septembris–2009. gada jūnijs) savākti praksē 

aprobētās studiju kursa programmas “Pirmsskolas sporta didaktika” studentu pašvērtējumi. 

Uzsākta iegūto datu apstrāde un analīze.  

Pētījuma posma noslēgumā iegūtie kvalitatīvie un kvantitatīvie secinājumi tika analizēti 

un iegūti gala secinājumi. 

Pētījuma robeţas un validāti var skaidrot šādi: ņemot vērā pētījuma kvantitatīvo un 

kvalitatīvo ievirzi, tika pētīts ģimenes sporta īstenošanas modelis pirmsskolas izglītībā, balstīts 

uz holistisko pieeju bērna audzināšanā, un iegūtos pētījumus nevar uzskatīt par reprezentatīviem 

visā Latvijā kopumā, bet tas dod pietiekamu pamatu konstatēt ģimenes sporta īstenošanas 

iespējas tendences, ņemot vērā reģionu (pilsēta un tās iespējas) (ārējā validāte).  

Tikai kvalitatīva vai tikai kvantitatīva pieeja nerada labvēlīgus apstākļus ticamībai un 

validitātei (Kroplijs, Raščevska, 2003), tāpēc pētījumā lietotas abas pieejas, lai iegūtu pētījumu 

ar augstāku ticamību un iekšējās un ārējās validātes iespējas. 

Pētījuma ticamība ir tā, ka pētījuma rezultāti ir atkārtojami, ja tos veic cits pētnieks. 

Izstrādātais ģimenes sporta īstenošanas modelis pirmsskolas izglītībā, balstīts uz holistisko pieeju 

bērna audzināšanā, ir iespējams realizēt arī citos reģionos. 

Pētījuma iekšējā validitāte balstīta uz kvalitatīvās un kvantitatīvās metodes lietošanu,  

daţādu informācijas avotu izmantošanu datu ieguvei – triangulācijai: daţādas respondentu 

grupas (vecāki, pirmsskolas pedagogi, topošie sporta pedagogi – studenti), atšķirīgs datu 

vākšanas laiks (studentu pašvērtējumi divos studiju gados), daţādi datu vākšanas paņēmieni 

(intervijas, pašvērtējums, novērojums).   
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3. ĢIMENES SPORTA ĪSTENOŠANAS MODEĻA 

IEVIEŠANAS PĒTĪJUMA REZULTĀTI 

3.1. Ģimenes sports vecāku, pirmsskolas pedagogu un studentu skatījumā 
  

Literatūras avotu analīze un daţādu pētījumu rezultāti liecina, ka bērna attīstību un 

veselību ietekmē daţādi faktori. Būtiskākie no tiem: 

 bērni arvien bieţāk vēlas savu attīstību noteikt paši, un šī tendence sāk izpausties agrā 

bērnībā; 

 pieaug viena vecāka un nepilno ģimeņu, konsensuālo (nereģistrētā kopdzīve) skaits; 

 vecāki, kuri dodas peļņā uz ārzemēm un atstāj savus bērnus pie vecvecākiem vai citiem 

radiem; 

 valstīs, kurās ir atļauta viendzimuma laulības, sprieţ par to, ka šiem pāriem ļaus adoptēt arī 

bērnu, kas tomēr ir uzskatāms par novirzi no normas, jo, lai radītu bērnus, ir jābūt vīrišķajam 

un sievišķajam. 

Šie aspekti izraisa likumsakarīgas sekas, proti, augot šādās ģimenēs, bērniem samazinās 

cilvēcisko attiecību pieredze, jo ir maz to cilvēku, ar kuriem bērns ikdienā komunicē.  

Kā riska faktoru min vientuļo un ļoti aizņemto vecāku gan fizisko un emocionālo 

pārslodzi, gan arī vientulības izjūtu.  

Var vispārināt: lai sabiedrība veiksmīgi attīstītos, galvenais ir nevis vara un nauda, bet 

gan dzīvība un veselība. Bērna attīstība nenotiek vakuumā, bet vēsturiski izveidotā kultūras 

kontekstā, kurā dzīvo ģimene, tāpēc bērna attīstību būtiski ietekmē vides tradīcijas (Karpova, 

2000; Batņa, 2001; Vecgrāve, 1996, 2005 u.c.).  

Skatot pētījuma problēmu Latvijas mērogā, kad bērniem ir grūtības skolā gan mācīties, 

gan socializēties sabiedrībā un paust savas emocijas, vairāki zinātnieki ir izteikuši pieņēmumus, 

ka problēma sākas jau pirmsskolā – trūkst uzmanības no vecākiem, nav apgūtas pamatkustības, 

nepietiekami attīstīta sīkā roku muskulatūra, kas ilgtermiņā ietekmē bērna attīstību kopumā 

(Ибука, 1992; Dorsch, Smith, McDonough, 2009).  

Pētot problēmas cēloņus – vecāku uzmanības trūkumu, pamatprasmju apguves un sīkās 

roku muskulatūras attīstības nepietiekamību – un skatot izveidoto ģimenes sporta definīciju 

pirmsskolā, kur  par svarīgāko tiek uzskatīts kopīgas ikdienas fiziskās aktivitātes un/vai dalību 

organizētos sporta pasākumos, tad ģimenes sports var kalpot par vienu no faktoriem, kas varētu 

novēst šo problēmu ilgtermiņā.   

Tādēļ tika skaidrots sabiedrības viedoklis par ģimenes sportu, tā tradīcijām un situāciju 

Latvijā kopumā. Tika aptaujāta sabiedrības daļa, kas iesaistīta ģimenes sportā – vecāki, 

pirmsskolas pedagogi (kā atbalstītāji un izglītotāji), topošie sporta pedagogi – studenti (kā 

izglītotāji un fizisko aktivitāšu organizētāji).  

Analizējot vecāku aptaujas anketas (1. pielikums) un viņu atbildes uz 26 jautājumiem, 

tika izdalītas piecu pakāpju atbildes pēc Likerta skalas. Jautājumi tika sadalīti pētījumā 

noteiktajiem raksturojošajiem lielumiem – attieksme, darbība, izpratne, līdzdalība un zināšanas, 

no kuriem tika  veidoti indeksi (skatīt 53.-57. lpp.).  

Tāds pats princips tika ievērots, veidojot aptaujas anketas pirmsskolas pedagogiem un 

studentiem (2., 3. pielikumi).   

Tā kā visām respondentu grupām bija vienādi jautājumi par attieksmi pret fiziskajām 

aktivitātēm, 12. tabulā redzams, ka no 211 vecākiem 136 (64,5%) attieksmes indekss ir augsts. 

No 321 studenta 272 (84,7%) arī attieksmes indekss ir augsts (4., 8., 13. pielikumi). Tādējādi 

varam secināt, ka gan vecāki, gan studenti nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm un atbalsta 

veselīgu dzīvesveidu.  
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Vairākumam pirmsskolas pedagogu – 59,2% – attieksmes indekss ir vidējs, un tikai 

22,3% tas ir augsts, bet 18,5% zems. Pirmsskolas pedagogi ir sievietes, to vidējais vecums 43 

gadi, tādēļ nosacīti varam iedalīt viņas mazāk aktīvu cilvēku grupā, ar zemu attieksmes indeksu 

pret fiziskajām aktivitātēm.  

 12. tabula 

 

Vecāku, pirmsskolas pedagogu un studentu attieksmes pret fiziskajām aktivitātēm indekss 

 

 

Indekss   

Vecāki (n=211) Pirmsskolas pedagogi (n=189) Studenti (n=321) 

Skaits  Procenti Skaits  Procenti  Skaits  Procenti  

Zems  1 0,4 35 18,5 0 0 

Vidējs  74 35,1 112 59,2 49 15,3 

Augsts  136 64,5 42 22,3 272 84,7 

 

Studentu augstais attieksmes indekss ir skaidrojams ar to, ka Latvijas Sporta pedagoģijas 

akadēmijā 50% ir praktiskās nodarbības, kā arī studenti ir vecumā no 18–25 gadiem, tas nosacīti 

ir aktīvi sociālais vecums.  

Kopumā apskatot sabiedrības attieksmi par fiziskajām aktivitātēm (9.attēls), tā ir vidēja, 

ar tendenci pieaugt.   

 

 
9. att. Vecāku, pirmsskolas pedagogu un studentu attieksmes pret fiziskajām 

aktivitātēm indekss 

 

Iepriekš minētie rezultāti vecāku un pedagogu attieksmē pret fiziskajām aktivitātēm tieši 

nesakrīt ar viņu darbību fizisko aktivitāšu organizēšanu ģimenē.  

Ja vecākiem pašiem ir pozitīva un vidēji augsta attieksme pret fiziskajām aktivitātēm, 

tad viņu darbība – iesaistīt ģimenes locekļus fiziskajās aktivitātēs – ir vērtējama ar vidēju 

darbības indeksu, kam ir tendence pāriet uz zemu darbības indeksu (13. tabula). Vidējs indekss ir 

78,7% respondentu. Zems darbības indekss ir 11,4% respondentu (5., 9., 12. pielikumi). 
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 13. tabula 

 

Vecāku, pirmsskolas pedagogu un studentu darbības indekss – ģimenes iesaistīšana 

fiziskajās aktivitātēs 

 

 

Indekss   

Vecāki (n=211) Pirmsskolas pedagogi (n=189) Studenti (n=321) 

Skaits  Procenti Skaits  Procenti  Skaits  Procenti  

Zems  24 11,4 21 11,1 0 0 

Vidējs  166 78,7 143 75,6 239 74,5 

Augsts  21 9,9 25 13,3 82 25,5 

  

Vienkāršākais skaidrojams: vecāku aizņemtība, zināšanu trūkums par fizisko aktivitāšu 

nozīmi bērna attīstībā, vecāku mīts – mans bērns jau pats par sevi ir aktīvs, un viņam jāmācas būt 

patstāvīgam.  

Pirmsskolas pedagogu uzdevums ir kopā ar vecākiem palīdzēt bērniem attīstīties, tas 

nozīmē, ka viņu darbība vecāku motivēšanā, ģimeņu sporta dienu organizēšanā ir profesionāls 

pienākums.  

78,7% pirmsskolas pedagogu darbības indeksa rādītājs ir vidējs, liecinot, ka lielākā daļa 

pirmsskolas pedagogu, neņemot vērā vecāku aizņemtību un ne ieinteresētību, tomēr sadarbojas 

ar vecākiem.  

Tomēr 11,1% pirmsskolas pedagogu ir zems darbības indekss tādēļ, ka ir virspusējas 

zināšanas par sporta nodarbību saturu, uzbūvi un konkrēto vingrinājumu nozīmi bērna attīstībā, 

jo sporta nodarbības pirmsskolas izglītības iestādē vada sporta skolotājs.  

Tomēr 13,3% pirmsskolas pedagogiem ir augsts darbības indekss, viņi informē 

vecākus, kā arī organizē ģimeņu sporta svētkus bērniem kopā ar vecākiem (10.attēls). 

 

 
10. att. Vecāku, pirmsskolas pedagogu un studentu darbības indekss 

 

Savukārt 74,5% studentu darbības indekss ir vidējs, bet 25,5% studentu ir augsts 

darbības indekss. Šeit rodama sakarība  – studentu attieksmes indekss ir augsts, un arī darbības 

indekss ir tādā pašā līmenī.  

Iespējams, ka studenti paši ir izveidojuši savu ģimeni un iesaistīt dzīvesbiedru nav grūti.  

 

Būtiski ir noskaidrot, vai vecākiem, pirmsskolas pedagogiem un studentiem ir 

individuālā izpratne, attieksmē balstīts skatījums, uzskats un nostāja par fizisko aktivitāšu nozīmi 
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un nepieciešamību bērna personības attīstībā, kā arī ilgtermiņā bērnu motivācija nodarboties ar 

fiziskajām aktivitātēm un sportu.     

Kā liecina iegūtie dati, tad izpratnes indekss par fizisko aktivitāšu nozīmi bērna 

personības attīstībā vērtējams kā augsts: 89,6% vecākiem, 87,9% studentiem un 64% 

pirmsskolas pedagogiem. Vidējs viedokļa indekss ir 10,4% vecāku, 32,3% pirmsskolas 

pedagogiem un 12,1% studentu. Tikai 3,7% pirmsskolas pedagogu ir zems viedokļa indekss   

(14. tabula) (6., 10., 11. pielikumi). 

14. tabula 

     

Vecāku, pirmsskolas pedagogu un studentu izpratnes indekss par fizisko aktivitāšu nozīmi 

bērna attīstībā 

 

 

Indekss   

Vecāki (n=211) Pirmsskolas pedagogi (n=189) Studenti (n=321) 

Skaits  Procenti Skaits  Procenti  Skaits  Procenti  

Zems  0 0 7 3,7 0 0 

Vidējs  22 10,4 61 32,3 39 12,1 

Augsts  189 89,6 121 64 282 87,9 

 

Vidējs un zems izpratnes indekss pirmsskolas izglītības pedagogiem liecina par to, ka 

profesionālajās studijās tiek pievērsta maza uzmanība fiziskajām aktivitātēm un to nozīmībai 

bērna personības attīstībā, lielākoties saistot fiziskās aktivitātes ar fizisko attīstību un veselības 

rādītājiem, bet mazāk ar psihisko un sociālo attīstību. Būtiski ir pārskatīt un pilnveidot 

profesionālās studiju kursa programmas, kuras saistītas ar pirmsskolas pedagogu sagatavošanu 

par fizisko aktivitāšu nozīmi bērna fizisko, garīgo un intelektuālo attīstību kopveselumā  (11. 

attēls). 

 

 
11.att. Vecāku, pirmsskolas pedagogu un studentu izpratnes indekss par fizisko 

aktivitāšu nozīmi bērna attīstībā 

 

Vecākiem, kuriem ir augsts un vidējs attieksmes, darbības un izpratnes indekss, gandrīz 

vienmēr atbalsta un līdzdarbojas, sekmējot bērniem un novērtējot fizisko aktivitāšu nozīmi bērna 

personības attīstībā.  
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41,7% vecāku atbalsta, un līdzdalības indekss ir zems (15. tabula) (14.pielikums). Tas 

saistīts ar vecāku  aizņemtību, vecāku nepietiekamu informētību par fizisko aktivitāšu nozīmi 

bērna personības attīstībā, kā arī trūkst informācijas (palīglīdzekļu) par iespējamām fiziskajām 

aktivitātēm kopā ar pirmsskolas vecuma bērniem. 

15. tabula 

 

Vecāku atbalsta un līdzdalības indekss fiziskajās aktivitātēs kopā ar bērniem  

 

 

Indekss   

Vecāki (n=211) 

Skaits  Procenti 

Zems  88 41,7 

Vidējs  116 55 

Augsts  7 3,3 

 

 55% vecāku atbalsta, un līdzdalības indekss ir vidējs, tas nozīmē, ka vecāki tomēr cenšas 

līdzdarboties bērnu fiziskajās aktivitātēs. Un tikai 3% vecāku ir augsts atbalsta un līdzdalības 

indekss (12. attēls). 

 

12. att. Vecāku atbalsta un līdzdalības indekss fiziskajās aktivitātēs kopā ar bērniem 

 

Daļa pirmsskolas pedagogu norādīja, ka profesionālajās studiju programmās nav 

pietiekami akcentēta fizisko aktivitāšu nozīme bērna personības attīstībā, tāpēc tika vērtēts 

studentu viedoklis par iegūtajām zināšanām profesionālajās studijās LSPA.  

Aptaujas dati par studentu viedokli par iegūtajām zināšanām studiju kursā „Pirmsskolas 

sporta didaktikā” liecina, ka 68,5% aptaujāto studentu viedokļa indekss par iegūtajām zināšanām 

ir vidējs, 29% šis indekss ir augsts, bet 1,5%  indekss ir zems (7. pielikums).   

Vidējs un augsts indekss skaidrojams ar to, ka tika aptaujāti arī 2., 3. un 4. studiju gada 

studenti, no kuriem 3. un 4. ir bijuši arī skolas praksē un kuri ir guvuši zināšanas, prasmes un 

iemaņas darbā ar bērniem (13. attēls).   
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13. att. Studentu viedokļu indekss par iegūtajām zināšanām studiju kursa 

programmā “Pirmsskolas sporta didaktika”      

 

Aptaujājot studentus ar vidēju viedokļa indeksu par iegūtajām zināšanām, viņi norādīja, 

kādas zināšanas, prasmes un kompetences, viņuprāt, pietrūkst, lai varētu strādāt pirmsskolas 

izglītības iestādē par sporta pedagogu, darboties ar bērnu vecākiem, izglītojot viņus par fizisko 

aktivitāšu nepieciešamību bērna attīstībai kopumā un ģimeņu sportošanas paradumiem (16. 

tabula). 

16. tabula 

 

Studentu viedokļa indekss par zināšanām pirmsskolā, t.sk. ģimenes sportošanas 

paradumiem un to nozīmi bērna attīstībā 

 

 

Indekss   

Studenti (n=321) 

Skaits  Procenti 

Zems  5 1,5 

Vidējs  220 68,5 

Augsts  96 29 

 

 

Apkopojot datus par vecāku, pirmsskolas pedagogu un studentu viedokļiem par to, ko 

fiziskās aktivitātes vecākiem kopā ar bērniem dos bērna personības attīstībā, kāpēc Latvijā netiek 

rīkoti vai tiek rīkoti reti ģimeņu sporta svētki, neveidojas tradīcijas ģimeņu sportā, nav 

pēctecības, tika iegūti šādi rezultāti (17. tabula).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 68,5 29 

0% 50% 100% 

   studenti zems 
vidējs 
augsts 
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17. tabula 

 

Vecāku, pirmsskolas pedagogu, studentu viedokļi par ģimeņu sportošanas paradumiem  
 

 Nav ģimeņu sporta 

svētku organizētāju 

/studentiem – nav, 

kur gūt pieredzi, un 

nav praktisku 

iespēju to darīt  

Nav zināšanu par fizisko 

aktivitāšu nozīmi bērna 

attīstībā/ pasākumu 

rīkošanā 

Nav savstarpēju 

sadarbību starp 

vecākiem, pirmsskolas 

pedagogiem un 

pasākuma 

organizētājiem 

Skaits  Procenti  Skaits  Procenti  Skaits  Procenti 

Vecāki (n+=211) 154 73 187 88,6 200 94,8 

Pirmsskolas 

pedagogi (n=189) 

178 94,2 96 50,8 87 46 

Studenti (n=321) 260 81 247 77 311 96,8 

      

Galvenie iemesli gan vecāku, pirmsskolas pedagogu un studentu skatījumā ir: 

- nav ģimeņu sporta svētku organizētāju. Studenti papildus min iemeslu, ka nav, kur gūt 

pieredzi pasākumu organizēšanā, un nav praktisku iespēju to darīt;  

- zināšanu un prasmju trūkums gan vecākiem, gan pirmsskolas pedagogiem, gan 

studentiem;  

-  nav pieredzes pasākumu organizēšanā;  

- trūkst informācija un zināšanas par fizisko aktivitāšu nozīmi un konkrētiem piemēriem, 

kādas fiziskās aktivitātes organizēt pirmsskolas vecuma bērniem. 

 

Būtisks iemesls, ko minēja visas respondentu grupas, ir savstarpējais sadarbības trūkums 

starp vecākiem, pirmsskolas pedagogiem un sporta pasākumu organizētājiem (topošajiem sporta 

pedagogiem – studentiem).  

Iegūtie dati liecina, ka vecākiem, pirmsskolas pedagogiem un studentiem ir pozitīva 

attieksme un  izpratne par ģimeņu sportu kā līdzekli bērna attīstībā, bet ne vienmēr ģimenes 

sports tiek īstenots.  

Svarīgi ir rast risinājumu vecāku, pirmsskolas pedagogu un studentu norādītajiem 

iemesliem, kas ietekmē ģimenes sporta tradīciju veidošanos un labvēlīgi ietekmē bērna attīstību. 

Lai veiksmīgāk varētu risināt aptaujā atsegtās problēmas, nepieciešams veidot holistisku pieeju 

ģimenes sporta īstenošanā, izglītojot vecākus un studentus par fizisko aktivitāšu nozīmi bērna 

akadēmiskajos sasniegumos, komunikācijas un sociālo prasmju veidošanā, izstrādāt praktiskus 

vingrinājumus pamatprasmju pilnveidošanai, organizēt ģimenes sporta svētki, dodot iespēju 

vecākiem kopā ar bērniem piedalīties, bet  studentiem iespēju gūt pieredzi fizisko aktivitāšu un 

sporta svētku organizēšanā, tas pilnveidos skolotāja profesionālo kompetenci.      
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3.2. Ģimenes sporta īstenošanas modeļa saturs un tā pamatojums  
 

Izpētot literatūras avotus, kuros veikti pētījumi par vecāku un bērnu un pedagogu aktīvu 

sadarbību izglītošanās procesā un analizējot K.V. Hūvera – Dempsija,    H.M. Sandlers (Hoover-

Dempsey, Sandler, 1995, 1997, 2001, 2005), J. Čengs (Cheng, 1997), K. Luka (Lukk, 2008) 

izveidotos modeļus vecāku līdzdalībai bērna izglītošanā, pētījumā plānotā ģimenes sporta 

īstenošanas modeļa izveidei tika izvirzīti šādi uzdevumi: 

 

- noteikt modelī darbojošās personas; 

- definēt darbojošos personu funkcijas un darbošanās robeţas un savstarpējo sadarbību; 

- izstrādāt darbojošos personu darbības saturu. 

 

Pētījumā par ģimeni tiek uzskatīta – bērns kopā ar vecākiem. Bērnu izglītošanās process 

paralēli notiek ģimenē un pirmsskolas izglītības iestādē, sākot no 2 gadu vecuma. 

 

Pirmsskolas izglītības iestādē ir pedagogi, kuri realizē valstī noteikto pirmsskolas 

izglītības programmu. Kā viens no programmā iekļautajiem izglītības satura komponentiem ir 

sports. Sporta programmu pirmsskolas izglītības iestādē īsteno sporta pedagogs. Apzinot sporta 

pedagogus pirmsskolas izglītības iestādes Rīgā no 154 pirmsskolas izglītības iestādēm, 91 

pirmsskolas izglītības iestādē ir sporta pedagoga slodze, bet pārējās  iestādēs sporta programmu 

realizē ar iestādē esošajiem pedagogu resursiem. (2007. gada Rīgas Domes izglītības, jaunatnes 

un sporta departamenta dati). Pirmsskolas pedagogiem pēc iegūtās kvalifikācijas ir tiesības vadīt 

arī sporta nodarbību, bet pēc aptaujas anketās iegūtajiem datiem, pirmsskolas pedagogi norāda, 

ka viņiem nav pietiekamu zināšanu par fizisko aktivitāšu nozīmi bērna attīstībā un 

organizatoriskās prasmes. Pētījumā kā sporta pedagogi tika iekļauti topošie sporta pedagogi 

(Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija).  

 

Ģimenes sporta īstenošanā  ir iesaistīti: bērni – vecāki – sporta pedagogi.  

Katras iesaistītās personas  darbībai noteikts darbības saturs. 

 Balstoties uz anketēšanā iegūtajiem rezultātiem var secināt, ka vecākiem un  pedagogiem 

trūkst informācijas un zināšanu par fizisko aktivitāšu nozīmi un konkrētajiem praktiskajiem 

piemēriem, kādas fiziskās aktivitātes organizēt pirmsskolas vecumā. Pamatojoties uz to tika 

izveidots:  

- bērniem – fizisko aktivitāšu saturs, iekļaujot daţādus līdzekļus tā īstenošanai; 

- vecākiem – zināšanu kopums par bērna vecumposma īpatnībām, fiziskajām 

aktivitātēm bērna attīstībā un nepieciešamās darbības prasmes fizisko aktivitāšu 

organizēšanai savā ģimenē;  

- sporta pedagogiem – zināšanu kopums par bērna attīstību daţādos vecumposmos, par 

fizisko aktivitāšu nozīmi un nepieciešamību personības attīstībā. Prasmi organizēt un 

vadīt sporta nodarbības pirmsskolā un  ģimenes sporta svētkus, motivējot un iesaistot 

vecākus savu bērnu izglītošanā.   
 

Pedagogi un vecāki pārzina kopīgas vadlīnijas bērna izglītošanā, bet to realizēšana ne 

vienmēr notiek ciešā mijiedarbībā. Bērni ar fiziskajām aktivitātēm ir nodarbojušies pirmsskolas 

izglītības iestādē, sporta nodarbībās interešu izglītībā un sporta svētkos. Aktīvākie vecāki ir 

mēģinājuši epizodiski iesaistīt savu ģimeni fiziskajās aktivitātēs bez īpaša mērķa un 

uzdevumiem. Uz ko norāda arī anketā iegūtie rezultāti: attieksmes un darbības indeksi. 

Savukārt Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) studenti zināšanas par 

pirmsskolas vecuma bērniem ir apguvuši teorētiski, bez praktiskas darbības pirmsskolas iestādē. 

Aptaujā studenti norāda par praktiskās darbības nepieciešamību studiju procesā. 



74 
 

 

Ģimenes sporta īstenošanā pirmsskolas izglītībā piedalās: 

- bērns ar daudzveidīgām spējām, savām vajadzībām un interesēm; 

- vecāki, kuri piedalās ģimenes sporta īstenošanā; 

- pedagogi (topošie sporta pedagogi - studenti), kuri izglīto vecākus un bērnus ģimenes 

sporta īstenošanai pirmsskolas izglītībā. 
 

Īstenošana notiek: 

- vidē, kurā bērns, vecāki un pedagogi savstarpēji mijiedarbojas; 

Fizisko aktivitāšu saturs, kas veido ģimenes sporta īstenošanas saturisko sadaļu, liekot 

funkcionēt vienotā veselumā bērniem, vecākiem un sporta pedagogiem konkrētajā vidē.  

 

Bērns 

Ģimenes sporta īstenošanā pirmsskolas izglītībā tiek sekmēta bērna spēju attīstība, 

pamatojoties uz    H. Gardnera (1985, 2006) daudzveidīgo spēju teoriju, un sajūtu attīstība pēc 

M. Montesori (2004) teorētiskajām nostādnēm piecu sajūtu attīstībai. Gan spēju, gan sajūtu 

attīstībai tiek piedāvāta fizisko aktivitāšu daudzveidība. Īstenošanā modificējām R. Jansones 

(2005) izveidoto shēmu „Bērna Es pozitīvās emocijas”. Bērna attīstība balstās uz sociāliem, 

audzināšanas un izzināšanas nosacījumu iespaidiem, kas ar laiku bērnā veido savu apkārtējās 

pasaules uztveri un skatījumu un palīdz izskaidrot jau esošās atklāsmes horizontus (14. attēls). 

 

Vecāki  

Sekmējot bērna personības veidošanos ar fiziskajām aktivitātēm, kā būtisku līdzekli 

ģimenes sporta īstenošanas modelim pirmsskolas izglītībā svarīgi ir noteikt, kāda ir bērna 

pašreizējā attīstības pakāpe un viņa potenciālā attīstība – ko bērns spēj, darbojoties kopā ar 

pieaugušo. Būtiski bērniem piedāvātos uzdevumus balstīt uz Ļ. Vigotska (Выготский, 1991, 

1997) "tuvākās attīstības zonu". Pievērst uzmanību bērnam gan tad, kad viņš priecājas, gan tad, 

kad viņš raud.  

Vecākiem jāizprot bērna vajadzības, un šai izpratnei jābūt abpusējai. M. Ibuka (1992) 

norāda, ka bērns jau zīdaiņa vecumā jūt vecāku prieku, mīlestību, kā arī strīdus un nervozitāti, 

kas pēc tam arī pāriet bērnā.  

 Savukārt R. Dreikurs (1964) raksta, ka vecāku uzdevums rotaļu un vingrinājumu laikā 

mazāk uzslavēt, vairāk iedrošināt bērnu par viņa sasniegumiem un ticību saviem  spēkiem, jo 

uzslava ir vērsta uz ārējo kontroli. Pašvērtību pamatā ir citu pieredze. Iedrošināšana ir vērsta uz 

personības spējām konstruktīvi risināt dzīves situācijas, pašattīstība notiek uz savu un citu 

sasniegumu atzīšanu. Iedrošinājums vairo piederības izjūtu, kas palielina sociālo ieinteresētību.  

Ģimenes sporta īstenošanā vecākiem izvirzītās funkcijas: 

- aktīva līdzdalība fiziskajās aktivitātēs kopā ar bērniem; 

- bērna iedrošināšana darboties; 

- fizisko aktivitāšu organizēšana ģimenē (neorganizētās fiziskās aktivitātes).   

Līdzīgas vecāku funkcijas ir K. Hūvere-Dempsijas un H. Sendlera (1997, 2005) vecāku 

līdzdalības modelī. 
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14.att. Pamatkustību mācīšanās ietekme uz bērna daudzveidīgo spēju attīstību (modificēts pēc Jansones, 2005)

Paļāvība 

uz sevi  Bērna 

gatavība 

Vecāku 

gatavība 

Pedagogu 

gatavība 

Mācīšanās 

apstākļu 

gatavība 
Telpa un 

laiks 

Ķermeņa stāvoklis 

Ķermeņa trajektorija 

Ķermeņa ilgums 

Ķermeņa temps 

Stāvokļa ilgums 

Pamatprasmes  

Rāpošana  Soļošana  Skriešana   Lēkšana  Mešana   Tveršana  

Ritms  

Atbildība, pienākums 

Kustību 

koordinācija 

Kustību precizitāte  

Kustību savstarpējā saskaņotība  

Situācijas negaidīta maiņa  

Līdzsvars  

Ātrs   Lēns   Vidējs   Individuālais Mobilizējošā 

 Intelektuālā 

attīstība Stimulēt 

domāšanas 

procesus   

Atslābinošā   

 

Valodas 

attīstība 

 

Zinātkāres 

attīstīšana   

 

Sadarbība  

 Dabas izzināšana Maņu orgānu darbības  

uztveres procesā.  

Uztvere, izpratne 

Vērtību izpratne: 

uzvara, zaudējums  

 

Runas 

attīstība 

Redze 

 
Dzirde  

 
Oţa  

 
Tauste  

 



76 
 

Pedagogs 

 D. Lieģeniece (1999) ir izveidojusi kopveseluma pieeju bērna audzināšanā. Šo 

teorētisko nostādni rosinājām ievērot topošajiem sporta pedagogiem, jo darbošanās veids, kurā 

bērns pēc darbības teorijas likumsakarībām ievieš savu mērķa motivāciju, darbības plānojumu, 

kontroli un paškontroli, sasniedz rezultātu. Bērncentrētu fizisko aktivitāšu saturā tika iekļautas 

šīs idejas, mācot jaunos speciālistus darboties ar bērnu.  

Ģimenes sporta īstenošanā pedagogam ir šādas funkcijas: 

-  vecāku un bērnu izglītošana par fiziskajām aktivitātēm; 

-  ģimeņu sporta svētku organizēšana (organizētās fiziskās aktivitātes). 

Šādu funkciju izvērtējums un pamatojums ir balstīts uz anketēšanas rezultātā iegūtajiem 

datiem: vecāku, pirmsskolas pedagogu, studentu viedokļi par ģimeņu sportošanas paradumiem.   

 

Fizisko aktivitāšu saturs  

Fizisko aktivitāšu satura izveide ir balstīta uz Ţ. Piaţē (1970, 2001, 2002) kognitīvo 

teoriju par bērna intelektuālo attīstību, Ļ. Vigotska (1991, 1997) bērna “tuvākās attīstības zonu”, 

M. Montesori (2004) bērna sensitīvo periodu attīstības teoriju, H. Gardnera (1985, 2006) teoriju 

par cilvēka daudzveidīgajām spējām, D. Lieģenieces (1999) kopveseluma pieeju bērna 

audzināšanā un R. Jansones (2005) sporta pedagoģijā izstrādāto “Es” pozitīvo emociju 

veidošanās modeli fiziskajās aktivitātēs. 

Izstrādājot fizisko aktivitāšu kopumu vecākiem kopā ar bērniem un ievērojot bērna 

vecumposma īpatnības, tika veidotas rotaļas un vingrinājumi ar daţādiem siţetiem. Piedāvātie 

siţeti lielākoties saistīti ar pasakām, dzīvnieku skaņu un kustību atdarināšanu, dabas parādību 

iesaistīšanu, sadzīvē un ikdienā izmantoto kustību attēlošanu. Tādējādi bērns mācās simbolus un 

"pirmskonceptus", veicinot intuitīvo domāšanu, kad paša redzētais, izjustais un dzirdētais dod 

pamatu tam, kam bērns tic un kā viņš strukturē savas domas (Piaget, 1970).    

Nozīmīgu līdzekli fiziskajās aktivitātēs R. Jansone (1999) norāda siţetiskās šķēršļu 

joslas. Vecākiem tika piedāvātas idejas siţetiskajām šķēršļu joslām – kā paši var izmantot mājās 

pieejamos līdzekļus un vidi, lai rosinātu bērnu nodarboties ar fiziskajām aktivi tātēm, jo, 

pēc Ţ. Piaţē (Piaget, 1970) uzskatiem, bērns ir pētnieks, viņš aktīvā darbībā izmēģina un 

pārbauda apkārtējo vidi, kas sasaucas ar M. Montesori (2004) teoriju par bērnu audzināšanu un 

mācīšanu, respektējot bērna dabu, tas norit speciāli iekārtotā vidē, nodrošinot iespējas bērna 

darbībai.   

 

Vide  

Lai realizētu fiziskās aktivitātes, vides izmantošanai var būt divi varianti. 

Var izmantot jau iekārtotu vidi – sporta zāli, stadionu, to transformējot konkrētas 

nodarbības vajadzībām. 

 Iespējams izmantot vidi – dabu kā papildu līdzekli fiziskajām aktivitātēm, izmantojot 

ainavu. Kā norāda zviedru skolas (izmantota āra vide) attīstītājs J. Grants (2007), gan bērniem, 

gan pieaugušajiem fiziskās aktivitātes brīvā dabā, izmantojot tās visu dienu, palīdz atjaunot 

darbaspējas un relaksēties. Ar vides starpniecību iespējams labvēlīgi iedarboties uz bērna 

attīstību kopveselumā (Cosco, 2005). 

Vecākiem tika piedāvāts izmantot vidi fiziskajās aktivitātēs – ceļu no pirmsskolas 

izglītības iestādes līdz mājām, trepes pie augstceltnēm, trotuāra apmales, akmeņus, kokus un 

daţādus reljefus. 

Vecāki kopā ar pedagogiem veido izglītbu veicinošu vidi. 
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Holistiskā pieeja  

Holistiskajā pieejā tika ievērotas savstarpējās sakarības starp bērna pedagoģiski 

psiholoģiskajiem attīstības procesiem un motorajām darbībām, radot teorētiski pamatotu fizisko 

aktivitāšu saturu ģimenes sportā, papildinot to ar zināšanu, prasmju un komunikāciju 

komponentiem vecākiem un topošajiem sporta pedagogiem – studentiem, sekmējot bērna 

personības attīstību ilgtermiņā modeļa īstenošanas procesā.  

Veidojot saturu ģimenes sporta īstenošanas modelim pirmsskolas izglītībā, kas balstīts 

uz holistisko pieeju bērna audzināšanā, galvenās vadlīnijas tika skatītas mūţizglītības kontekstā 

sporta izglītībai nākotnē, pamatojoties uz “Izglītības pamatnostādņu” koncepciju (UNESCO): 

 

1. Mācīšanās zināt – iespēja apvienot plašas vispārējās zināšanas par fizisko 

aktivitāšu nozīmību bērna akadēmiskajos sasniegumos, sociālo prasmju veidošanā un veselības 

nostiprināšanā. 

2. Mācīšanās darīt – iespēja apgūt ne tikai praktiskās darba iemaņas, bet veidot arī 

kompetenci plašākā aspektā (sociālās uzvedības prasmes, gatavoties komandas darbam, ierosmes 

un gatavība riskēt). 

3. Mācīšanās dzīvot kopā – pieņemt un respektēt to, ka cilvēki ir atšķirīgi, atzīt 

pozitīvu savstarpējo atkarību, apgūt un realizēt sociālās prasmes, kas nav iedzimtas, bet gan 

dzīves laikā veidojas. 

4. Mācīšanās būt – izglītībā vienlīdzīgi ir visi personības potenciālie aspekti. Cilvēka 

izpratnes veidošana pašam par savu unikalitāti, individualitāti, savu atšķirību apzināšanos un to 

respektēšanu.  

5. Mācīšanās prast izvēlēties – brīva savu iespēju un resursu apzināšanās, kas 

cilvēkam nodrošina iespēju izvēlēties. 

 

Tātad ģimenes sporta īstenošana pirmsskolas izglītībā, kas balstīts uz holistisko pieeju 

bērna audzināšanā, ir zināšanas, praktiskā darbība, būt ģimenei kopā, izprast savu personību un 

mācīties izvēlēties vajadzīgos līdzekļus un metodes savai attīstībai.  

           

Holistiskā pieeja izglītībā balstās uz vienotu sistēmu, kas atzīst savstarpējo saistību un 

sakarību, bet nekoncentrējas uz atsevišķām tehnoloģijām (Miller, 2005).  

Šajā pētījumā kā vienota sistēma tiek skaidrota bērna audzināšana un kopīga izglītošana 

un sadarbība tām personām, kas piedalās bērna audzināšanā – vecāki un sporta pedagogi.  

 

Lai nostiprinātu vecāku zināšanas par fizisko aktivitāšu nepieciešamību, tika rīkoti 

vecāku semināri par Ţ. Piaţē, M. Montesorī, E. Eriksona, Ļ. Vigotska, H. Gardnera, R. Dreikura, 

Dţ. Boulbija J. Granta, R. Jansones, D. Lieģenieces un citu zinātnieku pētījumiem par bērna 

fizisko, garīgo, emocionālo izglītošanu un attīstību kopveselumā.  

Zināšanas vecākiem par savu bērnu ir nepieciešamas “tūlīt”, tāpēc tika piedāvātas         

E. Smita (2000) paātrinātās mācīšanās pamatprincipi “NO LIMIT” (“robeţu nav”) un                

H. Gardnera daudzveidīgo spēju teorijas aspekti, lai varētu sniegt vecākiem pieejamu 

informāciju. 

 Semināru struktūra tika balstīta uz humānās pedagoģijas modeli, izmantojot 

kooperatīvās mācīšanās metodes (Bennett, Rolheiser-Benett, Stevahn, 1991).  

Semināros promocijas darba autore izglītoja vecākus, veicot to līmenī „vecāks 

vecākiem”, nevis izmantojot didaktiskas principus. Dodot personīgās pieredzes problēmas un to 

risinājumus, vecāki labāk uzklausa un iesaistās diskusijās.  

Piedāvātās tēmas tika saistītas ar to, kā palīdzēt vecākiem izprast savu bērnu, pārvarēt 

radušās grūtības, kā veidot pozitīvas savstarpējās attiecības, organizēt fiziskās aktivitātes.  
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Katram gadījumam ir savs individuāls risinājums, bet ir kopīgas iezīmes, kuras pētītas 

sociālās mācīšanās teorijā (Bandura, 1977) un piesaistes teorijā (Boulbijs, 1971, 1998). 

Tēmas:  

- “Vai tiešām fiziskās aktivitātes pirmsskolā tik svarīgas?” 

Tēzes. Personības attīstības stadijas daţādu autoru skatījumā. Bērna fiziskās, garīgās, 

intelektuālās, emocionālās attīstības likumsakarības. Vecāku nozīme bērna attīstības 

pašpilnveidē. Kustību veidošanās pamatprincipi.    

- “Māmiņa un tētis – bērna pirmie sporta skolotāji.” 

Tēzes. 1–3 gadus veca bērna fiziskā attīstība. Pamatprasmju apguve. Fizisko aktivitāšu 

mērķi, uzdevumi, metodes un līdzekļi. Ieteicamie fiziskie vingrinājumi un rotaļas šajā vecumā.  

-  ''Es pats visu darīšu (3–4 gadi)''. 

Tēzes. “Es” pozitīvo emociju veidošanās. Bērna vajadzības. Bērna attīstība 

kopveselumā, sekmējot bērna socializāciju ciešā saistībā ar fiziskās pilnveides komponentiem – 

pamatprasmēm un biomotorajām spējām un psihiskajiem procesiem, spējām un rakstura 

iezīmēm, kas nepieciešamas darbībām daţādās dzīves jomās. Kustību aktivitātes programma 

vienai nedēļai. 

- “Vai pirmsskolā jāveicina mērķtiecīgs fizisko īpašību treniņš? ” 

Tēzes. Fiziskās īpašības, to attīstīšanas metodes un līdzekļi. Fizisko īpašību sensitīvie 

periodi. Kustību aktivitātes programma kustību koordinācijas sekmēšanai.  

 

Viens no palīglīdzekļiem vecākiem tika piedāvāts autores izveidotais informatīvais 

materiāls par fizisko aktivitāšu nepieciešamību bērna attīstībai un doti piemēri kopējām 

fiziskajām aktivitātēm vecākiem un bērniem (15. pielikums). 

Izvirzītā pētījuma problēma un literatūras izpēte ļāva secināt, ka viens no kavējošajiem 

iemesliem bērna audzināšanas un izglītošanās procesa īstenošanā ir vecāku aizņemtība, kuru 

nosacīti var kompensēt sporta pedagogs.  

 

Galvenais izziņas procesa vadītājs ir pedagogs, tādējādi būtisks ir izglītības saturs – kā 

organizējams studiju process un līdzekļi, saturs un metodiskie paņēmieni mērķa sasniegšanai.  

Studiju kursa programmas “Pirmsskolas sporta didaktika” saturs tika balstīts uz 

pedagoģisko mērķu teorijām – izziņas (kognitīvā), emocionālā (afektīvajā) un psihomotorajā 

jomā. Kognitīvās jomas mērķis – atpazīt un saprast jomas vēlamos sasniegumus, kas izpauţas 

cilvēka intelektuālajā darbībā. Psihomotorās jomas mērķis – vēlamās fiziskās, uz iemaņām 

balstītās (saistītas ar attiecīgu kustību) cilvēka spējas. Afektīvās jomas mērķi – raksturo 

emocijas, nostāju, izturēšanās izmaiņas (Lauţacka, 1999). 

Balstoties uz studentu viedokļiem par iegūtajām zināšanām studiju kursa programmā 

“Pirmsskolas sporta didaktika”, tika papildināta un pilnveidota studiju kursa programma 

“Pirmsskolas sporta didaktika” saturs.  

Papildinājumā tika izmantotas R. Lauţacka (1999) un D. Preta (2000) vadlīnijas par 

profesionālās izglītības mērķu apzināšanu saistībā ar nepārtraukti mainīgo darba tirgu.  

Izglītības satura izpratnē izglītības mērķu, satura, metoţu, mācību materiāla, mācību 

organizācijas un kontroles kopums jāuzskata par pastāvīgi mainīgu un atjaunoties spējīgu 

sistēmu. Visi šie mācību procesa elementi ir savstarpēji cieši saistīti un cits no cita atkarīgi, un 

jebkura to maiņa vērtējama visa izglītības satura izmaiņu kontekstā. Tādējādi izglītības saturs 

iegūst attiecīgu pedagoģiskās domāšanas veida izpausmi, un par svarīgāko pedagoģiskās 

darbības atskaites punktu kļūst pedagoģiskā kopuma kā sistēmas izpratne (Lauţacks, 1999). 

Studiju kursa programmas “Pirmsskolas sporta didaktika” mērķis: izglītot studentus un 

sniegt informāciju par pirmsskolas vecuma bērnu fiziskajām aktivitātēm (kognitīvā sfēra), veidot 

pozitīvu attieksmi, emocijas un atziņu, ka sports ir vērtība (efektīvā), mācīt izstrādāt metodiskas 
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izstrādnes praktiskajai darbībai (informatīvā sfēra), gatavoties pedagoģiskajai praksei 

pirmsskolas izglītības iestādē un sadarbībai ar vecākiem.  

Studiju kursa programmas saturs (20. pielikums) aptver būtiskāko par pirmsskolas 

vecuma bērnu fizisko un garīgo attīstību, vairāk akcentējot jautājumu par bērna attīstību 

kopveselumā. Tas saistīts ar bērna fizisko attīstību, bērna personību – izziņas spēju, sociālās 

attiecības, emocionālo labsajūtu un veselību, skatot caur fizisko aktivitāšu prizmu. Studijās tiks 

apskatīti jautājumi par ģimeni kā sociālo vidi un kultūrvidi. Analizēti tiesību akti un pakalpojumi 

saistībā ar maziem bērniem un viņu ģimenēm. Izstrādātas stratēģiskas vadlīnijas fizisko 

aktivitāšu nepieciešamībai pamatprasmju un biomotoro spēju sekmēšanai katrā vecumposmā (no 

dzimšanas līdz 7 gadiem).  

Plānojot studiju procesu, tika pievērta uzmanība efektīvas mācīšanās principiem – 

sakārtota vide, studiju procesa daudzveidība, rezultatīvā mācīšanās, ticība panākumiem, 

redzesloka paplašināšana, katra indivīda mācīšanās stils. Pārdomātas sešas galvenās resursu 

jomas – materiāli, iekārtas, telpas, personāls, laiks un izmaksas. Saziņas materiāli – mācību 

grāmatas, darba burtnīcas, uzziņu grāmatas, filmas, ieraksti un darba lapas. 

 

Studiju kursa programmas “Pirmsskolas sporta didaktika” plānotie rezultāti ir studentu 

zināšanas: 

- par pirmsskolas vecumu bērnu periodizāciju;  

- bērna attīstību kopveselumā, bērna personības veidošanās likumsakarībām ar sporta 

līdzekļiem; 

-  metodēm un metodiskajiem paņēmieniem pirmsskolā pamatprasmju apguvei;  

- kustību aktivitāšu mērķiem un uzdevumiem katrā konkrētā vecumposmā;  

- kustību aktivitāšu līdzekļu lietošanu pirmsskolas sporta nodarbībās;  

- sociālo attiecību veidošanos, realizējot sporta izglītību pirmsskolā;  

- fiziskā un psihoemocionālā mikroklimata, drošas izglītību un audzināšanas procesu 

sekmējošas mikrovides veidošanu pirmsskolā;  

- ģimenes ietekmi uz bērna fizisko un garīgo attīstību, sporta nodarbību organizēšanas 

formām un citiem fizisko aktivitāšu veidiem pirmskolā;  

-  par sporta svētku veidošanu un organizēšanu pirmsskolā;  

- pirmsskolas izglītības programmu (ieskaitot 5–6 gadīgo bērnu sagatavošanu skolai), 

bērnu tiesību likumdošanu. 

 

Studentu zināšanas papildina prasmes strādāt ar normatīvajiem izglītību 

reglamentējošajiem dokumentiem: lasīt, interpretēt un lietot pirmsskolas izglītības programmu; 

izveidot savu (personīgo) mācību programmu, pamatojoties uz izglītojamo fizisko un 

intelektuālo attīstības pakāpi; izveidot tematisko plānu; izveidot siţetiskās stundas plānu; veidot 

vidi, kas veicina bērna holistisku attīstību; motivēt un pārliecināt bērnus par ticību saviem 

spēkiem; sadarboties ar bērnu vecākiem; komunicēt ar kolēģiem; integrēt citus priekšmetus 

sporta nodarbībās; lietot inovatīvos paņēmienu sporta nodarbībās pirmsskolā. 

Tā topošie pedagogi veido profesionāla skolotāja kompetenci sporta mācību un 

stratēģisko dokumentu izveidē; didaktisko paņēmienu lietošanu pamatprasmju apguvē 

pirmsskolā; profesionālo nodarbību vadīšanā pirmsskolā; mācību procesa plānošanā, 

organizēšanā; darbā ar vecākiem; novērošanā un novērtēšanā; profesionālajā pedagoģiskajā 

ētikā.        

Studiju kursa ietvaros tiks pētīta studentu empīriskā pieredze. Meklētas un analizētas 

problēmas, kas ir izvirzītas sabiedrībā, un mēģināt rast risinājumus no sporta pedagoga 

profesionālā viedokļa, piedāvājot konkrētas metodes un līdzekļus, kā arī pētīts bērns kā 

personība ģimenē un sabiedrībā. 
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Studiju kursa programmas satura “Pirmsskolas sporta didaktika” tēmu anotācijas: 

1. Tēma. Pirmsskolas vecuma bērnu attīstība un kustību aktivitāšu raksturojums.  

Pirmsskolas vecuma bērnu periodizācija un to raksturojums. 

Zīdaiņa attīstības posmi un tā aprūpe. Vajadzības pēc fiziskajām aktivitātēm. 

Pirmsskolas vecuma bērnu problēmas risinājums no sporta pedagoģijas aspekta. 

Fiziskās, garīgās un intelektuālās veselības kopsakarības pirmsskolas vecuma bērniem. 

Sporta nodarbības nepieciešamība pirmsskolā. 

 

2. Tēma. Kopveseluma pieeja pirmsskolā (ģimenes sporta modeļa veidošana). 

Pozitīvo “Es” emociju skatījums no sporta pedagoģijas aspekta bērna attīstībai 

kopveselumā. 

Vecāku fiziskā, emocionālā un morālā atbildība bērna audzināšanā un attīstībā.  

Ģimenes struktūras un to nozīme bērna audzināšanā, audzināšanas stili un modeļi, 

paradumu veidošanās modeļi, ģimenes šķiršanās sekas, bērnu greizsirdības projekcijas, 

tēva trūkums, vecāki ārzemēs – kompensējošie modeļi un iespējas. 

Kustību aktivitātes programma vienai nedēļai bērnam kopā ar vecākiem.  

Tēzes vecāku konsultēšanai – kādēļ nepieciešamas kustību aktivitātes konkrētajā 

vecumā. 

 

3. Tēma. Pamatprasmju veidošanās sportā, to apguves metodika.  

Pamatkustību (soļošana, skriešana, rāpošana, lēkšana, mešana, tveršana, ripināšana) 

veidošanās – optimālais vecums, teorētiskais (fizioloģiskais un psiholoģiskais) 

pamatojums konkrētās pamatkustības nepieciešamībai. Nepieciešamais inventārs, 

sagatavojošie vingrinājumi. Didaktiskie principi, veidojot vingrinājumu kopumu un 

izvēloties rotaļas. Siţetiskās rotaļas, šķēršļu joslas, vingrinājumi.   

  

4. Tēma. Pirmsskolas izglītības programmas sportā. 

Pirmsskolas izglītības sporta programma. Tematiskais plāns – mācīt, pilnveidot, atkārtot, 

attīstīt un sociālo prasmju veidošana. Sporta nodarbības uzbūve. Uzdevumu izvirzīšana. 

Uzdevumu risināšanas metodes un līdzekļi. 

 

5. Tēma. Sporta nodarbības un sporta svētku (ģimenes sporta svētku) plānošana un 

organizēšana pirmskolā.  

Sporta nodarbības vides iekārtošanas nozīmība bērna attīstībā. Inventāra izvēle 

atbilstoši bērna vecumam. Sporta apģērbs.  Drošības noteikumi sporta nodarbībās un 

sporta pasākumos. Stafešu un rotaļu modelēšana daţāda vecuma bērniem kopā ar 

vecākiem. Sporta svētku (ģimeņu sporta dienas) scenārijs, stafešu un rotaļu apraksti 

pirmsskolas vecuma bērniem. Olimpisma  idejas realizēšana. 

 

6. Tēma. Piecgadīgo, sešgadīgo sagatavošana skolai. 

Izglītības problēmas pirmsskolas vecuma bērniem. Nepieciešamās pamatprasmes 

sešgadīgo bērnu sagatavošanai skolai. Citu mācību priekšmetu integrēšana sporta  

nodarbībā. Daudzveidīgo spēju attīstīšana pirmsskolā.   

 

Studiju kursa programmas “Pirmsskolas sporta didaktika” satura  inovācijas:  

- Teorētiskais pamatojums par ģimenes nozīmi bērna attīstībā. Studentu empīriskās 

pieredzes apkopojums. 

- Novērošanas un vadīšanas prakse. Iespēja studentiem pēc teorētiskā kursa apguves 

vērot un analizēt sporta nodarbību pirmsskolas izglītības iestādē kvalificēta sporta pedagoga 

vadībā.  
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- Organizētas un vadītas sporta (rotaļu) nodarbības pirmsskolas iestādē un publiski 

sporta pasākumi bērniem kopā ar vecākiem, veidojot drošu un estētisku vidi.   

 

Kā viens no satura komponentiem ir fiziskās aktivitātes – ģimeņu sporta svētki. 

Ģimeņu sporta svētku mērķis: 

-  veicināt ģimenes sportošanas paradumus.   

Uzdevumi:  

- sekmēt bērnu un vecāku fizisko aktivitāšu īstenošanu kopā – tādējādi uzlabojot arī  

savstarpējās attiecības ģimenē; 

- pilnveidot bērniem pamatprasmes – rāpošanu, skriešanu, soļošanu, lēkšanu, mešanu, 

tveršanu, ripināšanu, speršanu;  

- attīstīt fiziskās spējas – kustību koordināciju, kustību precizitāti, līdzsvaru, spēju 

orientēties telpā un laikā, spēju diferencēt muskuļu spēku, kustību bieţumu; 

- veidot vecākiem „ideju banku” par fizisko aktivitāšu saturu;  

- iespēja vecākiem un arī bērniem relaksēties (rekreācija) pēc darbdienas. 

  

Līdzekļi:  

Ģimeņu sporta svētkos tika izmantotas rotaļas, jo tās ir galvenais līdzeklis bērna fiziskās 

un garīgās attīstības sekmēšanai pirmsskolas vecuma bērniem (Dzintere, 2007). Kā otrs līdzeklis 

tika izvēlētas siţetiskās šķēršļu joslas. Pareizi sagatavotas šķēršļu joslas dod iespēju bērnam 

pilnveidot pamatprasmes, mainot uzdevumu, vienlaicīgi sekmējot iztēli, jo bērnam jāiztēlojas 

kāds pasaku vai dabas tēls (Jansone, 1999). Līdz ar to bērnam ir interesanti un viņam vieglāk 

izpildīt uzdevumu. Un kā trešais līdzeklis ir stafetes, kur notiek sacensība, kurā īpaši netiek 

akcentēti uzvarētāji, bet bērniem ir iespējas redzēt, kā to dara viņu vecāki, māsas vai brāļi, vai arī 

sacensties ar citu ģimeni. Tomēr stafetes galvenais mērķis nav noteikt uzvarētājus, bet gan ļaut 

bērniem izjust gan labas (ja uzvar), gan sliktas (ja zaudē) emocijas, tādējādi veidojot bērnam 

ētikas normas, vērtīborientāciju.  

  

Saturs:  

Ģimeņu sporta svētkos tika piedāvātas 10 rotaļas, 5 stafetes un 10 siţetiskās šķēršļu 

joslas. Katros sporta svētkos tika piedāvātas gan iepriekšējās rotaļas, stafetes un šķēršļu joslas, 

gan modificētas un papildinātas. Rotaļas, stafetes ir orientētas uz lēkšanas, skriešanas, soļošanas, 

mešanas un tveršanas, ripināšanas un speršanas pamatprasmju pilnveidošanu un fizisko īpašību 

izpausmju formu kustību koordināciju, kustību precizitāti, līdzsvaru, spēju orientēties telpā un 

laikā, spēju diferencēt muskuļu spēku, kustību bieţumu  attīstīšanu. Savukārt siţetiskās šķēršļu 

joslās ir apvienotas 2–3 pamatprasmes, papildu šķēršļu joslu saturs ir balstīts uz cilvēku sajūtām 

– redzi, dzirdi, tausti, oţu, vienlaicīgi sekmējot cilvēka daudzveidīgās spējas – kinestētisko, 

muzikālo, telpisko, lingvistisko, matemātisko, interpersonālo, intrapersonālo, dabaszinātņu. 

Šķēršļu joslās un rotaļās tiek integrēta arī skaitīšana, lasīšana, krāsu atpazīšana un satiksmes 

noteikumu atkārtošana. Arī ietverta sadarbība – vecāki palīdz bērniem, uzmundrina, iedrošina 

darbojas pēc kārtas, nomainot cits citu.  

Ģimeņu sporta svētki tika realizēti pēc tematikas. Rudens ģimeņu sporta svētki – “Raţas 

novākšana” – galvenokārt visas stafetes, rotaļas un šķēršļu joslas bija saistītas sporta spēlēm: 

basketbola, futbola, badmintona, handbola, florbola pamatprasmju vingrinājumiem ar daţāda 

lieluma, smaguma bumbām un daţādu formu priekšmetiem. Ziemas ģimeņu sporta   svētki – 

“Rotaļas un stafetes sniegā” – piedāvātās rotaļas un šķēršļu joslas saistītas ar ziemas sporta 

veidiem: slēpošanu, slidošanu un mešanu ar sniega pikām, braukšanu ar ragaviņām no kalna. 

Pavasara ģimeņu sporta svētki – “Pavasara talka” – stafetes, rotaļas un šķēršļu joslas vairāk 

saistītas ar vieglatlētikas veidiem, ietverot lēkšanas pamatprasmes augstumā un tālumā, bumbu 

mešanu tālumā, skriešanas, rāpošanas un ripināšanas pamatprasmes.  
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Organizēšana:  

Ģimeņu sporta svētkus organizēja Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas studenti 

Rīgas pirmsskolas izglītības audzēkņiem un viņu vecākiem. Studenti iepriekš sagatavojuši 

rotaļas, stafetes un siţetiskās joslas. Tā kā būtiska bija vide, kurā bērni darbojas, tādēļ stadions 

tika izrotāts ar baloniem un krāsainiem karodziņiem. Izmantotais inventārs bija videi un bērniem 

draudzīgs, krāsains un daudzveidīgs. Siţetiskajās šķēršļu joslās tika izmantoti stadiona apkārtne 

– reljefs (bedres, pauguri), dabas objekti (koki, akmeņi).   

 

Īstenošanas galvenie nosacījumi:  

Studenti iekārtoja rotaļu, stafešu un siţetisko šķēršļu joslu vietas, tādējādi veidojot 

estētisku baudījumu. Pēc M. Montesori (2004) teorijas, patīkami iekārtota vide jau pati par sevi 

sekmē bērna attīstību. Studentu uzdevums bija pielāgot konkrētos uzdevumus katrai ģimenei. 

Viņiem bija jāprot mainīt distances garums, šķēršļu nostādījumu, skaitu un veicamo uzdevumu. 

Galvenais studentu uzdevums bija mazāk palīdzēt bērniem izpildīt vingrinājumus, bet gan 

motivēt vecākus iedrošināt un  palīdzēt saviem mazuļiem veikt uzdevumus.  

 

Iepriekš tika raksturoti ģimenes sporta īstenošanā iesaistītās personas, noteikta to 

savstarpējā funkcionēšanas darbība. Atklājot īstenošanas darbības saturu, savstarpējā 

mijiedarbībā holistiskā pieejā (15. attēls) 

                                                                                                                                    

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. att. Ģimenes sporta īstenošana pirmsskolas izglītībā  

Bērns 

(attīstība – fiziskā, 

garīgā,  

emocionālā, 

intelektuālā) 

Ģimeņu sports: 

vingrinājumi, 

rotaļas, 

šķēršļu joslas 

 

1. līmenis 

Ģimene – vecāki 

2. līmenis 

Topošie sporta  

skolotāji -  

studenti 

Zināšanas: 

1. Lekcijas – par bērnu fizioloģisko,  

psiholoģisko attīstību,  

sporta nozīmi bērna attīstībā 

 

2. Semināri – metodisko materiālu 

izstrāde, 

vingrinājumu un rotaļu kopuma izveide 

Prakse: 

1. Novērošanas prakse pirmsskolas  

izglītības iestādē sporta nodarbībās 

 

 

2. Publiska ģimeņu sporta  

svētku organizēšana   

Prakse: 

1. Fizisko aktivitāšu izpilde 

 mājās kopā ar bērniem 
 

2. Dalība ģimeņu sporta svētkos 
 

 

Zināšanas: 

 Mājas uzdevumos un vecāku 

semināros skaidrojumi par bērna 

attīstību  

un fizisko aktivitāšu nozīmi 
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Pētot un analizējot ģimenes sporta īstenošanā iesaistīto personu darbības saturu un 

funkcijas tika izveidots ģimenes sporta īstenošanas modeli pirmsskolas izglītībā, balstīts uz 

holistisko pieeju bērna audzināšanā. 

 
 

 

16. att. Ģimenes sporta īstenošanas modelis pirmsskolas izglītībā, balstīts uz holistisko 

pieeju bērna audzināšanā 

 

Attēlojot bērnu, vecāku un sporta pedagogu savstarpējo mijiedarbības procesu ģimenes 

sporta īstenošanas modelī pirmsskolas izglītībā, kas balstīts uz holistiko pieeju bērna 

audzināšanā,  tā centrā ir bērns (16. attēls). Vecāki un sporta pedagogi, veidojot sociālo un 

lietišķo vidi un piedāvājot bērncentrētas fiziskās aktivitātes – fiziskos vingrinājums, kustību 

rotaļas un šķēršļu joslas –, sekmē bērna daudzveidīgo spēju (Gardners, 1985, 2006) un piecu 

maņu – redze, dzirde, tauste, oţa un garša (Montesori, 2004) attīstību.  

 

Veidojot ģimenes sporta īstenošanas modeli pirmsskolas izglītībā, kas balstīts uz 

holistisko pieeju bērna audzināšanā, būtiskākie jauninājumi ir: 

- jauno sporta pedagogu un vecāku izglītošana par bērna vecumposmu īpatnībām, sporta 

līdzekļu nozīmi un ietekmi uz bērna attīstību, kas notiek vienoti. Vecākiem šie jautājumi 

ir sniegti ar konkrētiem piemēriem un piedāvāti konkrēti risinājumi. Savukārt sporta 
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pedagogiem tika veidoti didaktiskie materiāli darbam ar pirmsskolas vecuma bērniem un 

papildus arī daţādas pieejas darbam ar bērnu vecākiem; 

- pirmsskolā bērniem netiek uzdoti mājas darbi, bet tie izpauţas kā kopēja uzdevuma 

veikšana (piemēram, no dabas materiāliem izveidot kompozīciju „Rudentiņš bagāts 

vīrs”). Šāda kopīga uzdevuma veikšana tika lietota mūsu izstrādātajā ģimenes sporta 

īstenošanas modelī pirmsskolas izglītībā, kur bērni kopā ar vecākiem iesaistījās daţādās 

fiziskajās aktivitātēs; 

- lai veidotos ģimenes sporta tradīcijas, tika veidoti ģimeņu sporta svētki, ko LSPA 

studenti organizēja un vadīja Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes bērniem un viņu 

vecākiem.     

 

 

Kopsavilkums  

 

Ģimenes sporta īstenošanas modelis pirmsskolas izglītībā, balstīts uz holistisko pieeju 

bērna audzināšanā, pamatojas: 

-  uz vecāku zināšanām, prasmēm un attieksmi darboties kopā ar bērniem; 

-  uz izveidoto fizisko aktivitāšu mājasdarba kopumu, kuru īsteno vecāki kopā ar 

bērniem; 

-  uz vecāku un sporta pedagogu teorētisko un praktisko izglītošanu; 

-  uz padziļinātu sadarbību starp sporta pedagogiem un vecākiem, tāpēc būtiski 

mainās bērna attīstības virzība. 

 

 

Ģimenes sporta īstenošanas modeļa pirmsskolas izglītībā, kas balstīts uz holistisko 

pieeju bērna audzināšanā, īstenošanas rezultāti atspoguļoti nākamajā nodaļā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

3.3. Ģimenes sporta īstenošanas modeļa satura praktiskās īstenošanas 

rezultāti  

Ģimenes sporta īstenošanas modelis pirmsskolas izglītībā, balstīts holistisku pieeju 

bērna audzināšanā, tika realizēts no 2007. gada septembra līdz 2009. gada maijam Latvijas 

Sporta pedagoģijas akadēmijā un Rīgas pirmsskolas iestādē.  

Lai noteiktu ģimenes sporta īstenošanas modeļa pirmsskolas izglītībā satura īstenošanas 

rezultātus, balstoties uz literatūras avotu izpēti (Cheng 1997; Epstein, Epstein, 1987, 1995, 2000; 

Hoover-Dempsey, Sandler 1995, 1997, 2001, 2005; Lukk, 2008;) un iegūto vecāku, pirmsskolas 

pedagogu un studentu izpratni, attieksmi un rīcību, tika izvirzīti ģimenes sporta īstenošanas 

modeļa pirmsskolas izglītībā, balstīta uz holistisko pieeju bērna audzināšanā, rādītāji: 

 bērnu pedagoģiski psiholoģisko procesu un motorās darbības rādītāji; 

 vecāku zināšanas, prasmes, savstarpējās sadarbība un attieksme; 

 studentu zināšanas, prasmes, savstarpējā sadarbība un attieksme.   

Ģimenes sporta īstenošanas modelim pirmsskolas izglītībā, balstītam uz holistisko pieeju 

bērnu audzināšanā, realizēšanas shēmu skatīt 3.2. apakšnodaļā (82. lpp.) 

 

3.3.1. Bērnu izziņas procesu un motoro darbību rādītāji  

  

Realizējot ģimenes sporta īstenošanas modeli pirmsskolas izglītībā, kas balstīts uz 

holistisko pieeju bērna audzināšanā, kura centrā ir bērns, kā līdzekļi tiek izmantoti fiziskie 

vingrinājumi, kustību rotaļas, stafetes un šķēršļu joslas, kurās iesaistās vecāki, topošie sporta 

skolotāji – studenti, sekmējot bērna attīstību.  

Rezultātu novērtēšanai tika izvēlētas četras pamatprasmes – skriešana, rāpošana, 

ripināšana, lēkšana un izziņas process. 

Svarīgs metodiskais princips pedagoģiski psiholoģiskajā (izziņas procesā) izpētē ir 

verbālo un neverbālo uzdevumu mainīšana. Bērni mazāk nogurst. Šo procesu veido kā spēli un 

izvēlas uzdevumus, kuri sekmē interesi un vēlēšanos darboties. Tika izveidoti četri vingrinājumi, 

balstoties uz S. Zabramnajas (С. Д. Забрамная) un O. Borovika (О. В. Боровик) izstrādātajām 

metodiskajām rekomendācijām, lai novērtētu bērnu pedagoģiski psiholoģiskos procesus ciešā 

kopsakarībā ar pamatprasmju vingrinājumiem. Pedagoģiski psiholoģiskie uzdevumi ir saistīti ar 

bērnu domāšanu, iztēli, uzmanību un gribu – emocionālo sfēru (16. pielikums).  

Pedagoģiski psiholoģisko procesu vērtēšanai tika izveidoti kritēriji (7. tabula), balstoties 

uz Ļ. Vigotska koncepciju par tuvākās attīstības zonu un aktuālās attīstības zonas līmeni. 

Tuvākās attīstības zona ir tās intelektuālās darbības un rīcības, kuras bērns var veikt ar pieaugušā 

palīdzību un tiešu stimulēšanu. Ja bērns darbojas patstāvīgi, bez pieaugušā palīdzības, tad tas 

notiek  aktuālās attīstības zonā.  

Lai noskaidrotu, vai dalībnieku grupa ir homogēna, tas ir, vai tās dalībniekiem ir līdzīgas 

īpašības un vai daļa dalībnieku nav nozīmīgi atšķirīgi no citiem, iesākumā tika izmantota datu 

apstrādes programma SPSS Statistics. Dalībnieku nelielā skaita dēļ programma nevarēja veikt 

uzticamus nepieciešamos aprēķinus, tādēļ tika veikta manuāla izkliedētā attēla (scatter plot) 

analīze. Tika izvēlēti punkti (dalībnieki), kuru antropometriskie rādītāji (augums un svars) 

atradās vistālāk no kopējā datu mākoņa (data cloud). 
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Skatot grupu, kurā ir 30 bērni, var redzēt, ka septiņu bērnu antropometriskie rādītāji (5 

svara un 2 auguma) pārsniedz grupas kopējā svara un auguma intervālu, tomēr šajā vecumā ir 

pieļaujamas nelielas nobīdes, jo antropometriskie rādītāji var būt saistīti ar ģenētisko kodu, ko 

bērns mantojis no saviem vecākiem.  

Šīs grupas svara rādītāji ir intervālā no 15–22 kg, bet izteiktas liekā svara problēmas 

netika novērotas (16. attēls). 

 

 

16. att. Bērnu antropometriskais rādītājs – svars 

  Bērnu auguma rādītāji svārtās 10 cm diapazonā no 110 cm līdz 120 cm, bet visvairāk 

rādītāji koncentrējas ap 115 cm (17. attēls). Bērnam, kam auguma rādītājs ir 126 cm, tas saistīts 

ar to, ka viņa tēva auguma rādītājs ir 194 cm, bet mātes augums 179 cm. 

 

 

17. att. Bērnu antropometriskais rādītājs – augums 

 

Vispirms tika noteikti bērnu pedagoģiski psiholoģisko procesu (izziņa) un motoro 

darbību novērtējumu aprakstošās statistikas vidējie rādītāji (18. tabula) (17. pielikums). 
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18. tabula 

 

Bērnu psiholoģiski pedagoģisko procesu un motoro darbību novērtējums 

 

Parametri  

Augsts  Optimāls  Nepietiekams  

Skaits  Procenti 

(%) 

Skaits  Procenti 

(%) 

Skaits  Procenti (%) 

R
āp

o
šan

a  

Temps 20 66% 10 34% 0 0 

Roku un kāju darbības 

saskaņotība 

22 73% 7 24% 1 3% 

Kustību skaits Vidējais kustību skaits – 21.       70% (21) ≥21;       30% (9) < 21 

Sekundes  Vidējais rād. – 31 sek.                 80% (24)≥31;        20% (6) < 31 

Psiho-pedagoģiskie 

procesi 

18 60% 12 40% 0 0 

S
k
riešan

a  

Temps  20 66% 10 34% 0 0 

Virziena maiņa pēc 

signāla 

19 63% 10 34% 1 3% 

Sekundes  Vidējais rād. – 12 sek.              60% (18) ≥12;         40% (12) <12 

Psiho-pedagoģiskie 

procesi 

21 70% 8 27% 1 3% 

L
ēk

šan
a  

 Sagatavošanās 

lēcienam 

12 40% 14 47% 4 13% 

Lidojuma virziens un 

temps 

15 50% 14 47% 1 3% 

Kustību skaits Vidējais kustību skaits – 19.       73% (22) ≥19;       27% (8) < 19 

Sekundes  Vidējais rād. – 13 sek.                 87% (26)≥13;        13% (4) < 13 

Psiho-pedagoģiskie 

procesi 

19 63% 10 34% 1 3% 

R
ip

in
āšan

a  

Roku un kāju darbība 

bumbas ripināšanā 

16 53% 14 47% 0 0 

Bumbas ripošanas 

virziens 

13 44% 15 50% 2 6% 

Sekundes  Vidējais rād. – 23sek.                 56% (17)≥23;       44% (13) < 23 

Psiho-pedagoģiskie 

procesi 

15 50% 14 47% 1 3% 

  

Izvērtējot pedagoģiski psiholoģisko procesu rezultātus, var redzēt, ka 1. uzdevums 

bērniem nav sagādājis grūtības (18. attēls). Pēc norādītās krāsas ir jāizvēlas figūra uz “paklāja”, 
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jānosauc tā un jāizpilda rāpošanas vingrinājums. Par to liecina augstais līmenis, ko ir ieguvuši 

bērni. 73% – augstā līmenī un 24% bērnu optimālā līmenī.  

Vienam bērnam uzdevums sagādāja grūtības.  

Līdzīgi rezultāti ir arī 2. uzdevumā, kad bērnam jānosauc parādītā figūra un jāizpilda 

skriešanas vingrinājums pa atbilstošo figūru uz “paklāja”: 70% jeb 21 bērnam ir augsts līmenis, 

27%  jeb 8 bērniem – optimāls līmenis. Vienam bērnam uzdevums sagādāja grūtības.  

3. uzdevumā, kad bērniem bija pēc asociācijas (saule, jūra, zāle, zemene) jāizvēlas 

figūra uz “paklāja”, 63% bērnu bija augsts līmenis, kad bērns izrādīja interesi, uzreiz saprotot 

uzdoto (līdz 5 s), un devās to izpildīt, izpildīja lēkšanas vingrinājumu līdz galam.  

34% jeb 10 bērniem bija optimāls līmenis, kad vajadzēja atkārtot uzdoto uzdevumu, bet 

viens bērns nespēja koncentrēties uzdevumam un izpildīt to līdz galam. 

Tā kā 4. uzdevums bija nosacīti grūtākais, kad bērnam pašam vajadzēja izvēlēties kādu 

no figūrām uz “paklāja”, nosaukt tās krāsu, asociāciju un figūru, uzrādītie rezultāti ir salīdzinoši 

zemāki: 50% bērnu ir augstā līmenī, bet 47%  – optimālā līmenī. 

 

  

18. att. Bērnu rezultāti pedagoģiski psiholoģiskajos uzdevumos 

 

Iegūtie rezultāti liecina par to, ka bērns pāriet no tuvākās attīstības zonas uz aktuālās 

attīstības zonu. 

Motoro darbību vērtēšanai tika izvēlētas pamatprasmes pēc izveidotajiem parametriem 

un kritērijiem (7.–10. tabula).  

Visas pamatprasmes tika vērtētas ar diviem aprakstošiem  kustības kvalitātes vērtēšanas 

parametriem un diviem kvantitatīviem kustību vērtēšanas parametriem (kustību skaits un 

izpildījuma laiks sekundēs). 

 

Rāpošana ir viena no pirmajām pamatprasmēm, ko bērns apgūst. Rāpošana norāda uz 

bērna kustību koordinācijas attīstību, kas ir saistīta ar smadzeņu labās un kreisās puslodes 

savstarpējo mijiedarbību (Duesund, 2005).  

Rāpošanā tika vērtēti četri parametri: temps, roku un kāju darbības saskaņotība, kustību 

skaits un uzdevuma izpildījuma laiks sekundēs.  

Vērtējot tempu un roku kāju darbības saskaņotību, redzams, ka šī motorā prasme 

bērniem ir augstā līmenī (19. attēls). 
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19. att. Bērnu rāpošanas vingrinājuma parametru vērtējuma rezultāti 

 

Rāpošanas temps augstā līmenī, kad bērns rāpo ātri, droši, ņemot vērā šķēršļus (figūru 

stūri), nesamazinot tempu, ir 66% bērniem. Savukārt 34% bērni rāpoja ātri līdz brīdim, kad ceļā 

sastapa šķērsli (figūru stūris), un lēnām to aprāpoja, tikai pēc tam paaugstināja rāpošanas tempu.  

Par to, ka rāpošanas prasme bērniem ir augstā līmenī, norāda arī otra parametra – roku 

un kāju darbības saskaņošana –, 73% augstā līmenī, bet 24% optimālā līmenī, kad bērni rāpojot 

saskaņo labās (kreisās) puses roku un kāju kustību.   

Vērtējot parametrus – kustību skaitu un izpildītā uzdevuma laiku – tika iegūti šādi 

rezultāti (20. attēls). 

 

 

20. att.  Bērnu rāpošanas vingrinājuma  parametra „kustību skaits” rezultāti 

 

Vidējais kustību skaits, rāpojot pa izvēlēto figūru, ir 21 kustība. Kā redzams 15. attēlā, 

tad 70% bērnu ir 21 vai mazāk izpildītas kustības, bet 30% bērnu izpildītais kustību skaits ir 

lielāks nekā 21.  
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Savukārt uzdevuma izpildes laiks (s) ir līdzīgs (21. attēls).    

 

 

 

21. att. Bērnu rāpošanas vingrinājuma  parametra „uzdevuma izpildes laiks (s)” 

rezultāti 

 

Rāpošanas uzdevuma izpildes vidējais laiks ir 31 sekunde, 80% šis rādītājs ir mazāks 

par 31 sekunde, bet 20% šis rādītājs ir augstāks.  

Kopumā redzams, ka rāpošanas prasmes bērniem ir augstā vai optimālā līmenī. Šāds 

rezultāts, iespējams, ir sasniegts tāpēc, ka gan fiziskās aktivitātes mājas darbos, kas bija jāpilda 

kopā ar vecākiem, gan ģimenes sporta svētkos liels īpatsvars vingrinājumu tika veltīti tieši 

rāpošanai, jo tā ir kompleksa darbība, kuras laikā tiek nostiprināta ķermeņa muskulatūra, attīstīta 

kustību koordinācija.  

Skriešanas vērtēšanai tika izvēlēti parametri – skriešanas temps un skriešanas virziena 

maiņa pēc signāla.  

Novērtējot skriešanas prasmes parametru “temps”, 66% bērnu skrien ātri un droši, 

apskrienot šķērsli (figūru stūri), nesamazinot skriešanas tempu. Turpretī 34% bērnu samazināja 

skriešanas tempu, nomainot ātru skriešanas tempu ar lēnāku (22. attēls).   

 

22. att. Bērnu skriešanas vingrinājuma parametru vērtējuma rezultāti 

 

 Skriešanas parametra “virziena maiņa pēc signāla” augstāko līmeni – virziena maiņa 

tiek veikta uzreiz pēc skaņas vai redzes signāla, nesamazinot iepriekšējo skriešanas tempu – 

saņēma 63%, bet optimālo līmeni, kas pieļauj, ka pēc skaņas vai redzes signāla bērns apstājas un 

tad maina skriešanas virzienu, saņēma 34% bērnu. Vienam bērnam bija nepietiekams līmenis, 

kad skriešanas virziens tika mainīts pēc atkārtota signāla.  
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Analizējot kvantitatīvo rādītāju uzdevuma izpildes laiku (s), lai noteiktu bērnu 

skriešanas prasmi, 23. attēlā varam redzēt, ka vidējais uzdevuma veikšanas rādītājs ir 

12 sekundes. 

 

 

 

23. att. Bērnu skriešanas vingrinājuma parametra „uzdevuma izpildes laiks (s)” 

rezultāti 

 

 Attēlā redzams, ka 40% bērnu rezultāts ir lielāks par 12 sekundēm. 60% bērnu vidējais 

skriešanas rādītājs ir 12 sekundes vai mazāks par 12 sekundēm, kas norāda uz to, ka bērns brīvi 

kustas savā tempā un redzes vai dzirdes signāli, kā arī jauns uzdevums neierobeţo skriešanas 

kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus. 

Kopumā vērtējot skriešanas prasmju līmeni bērniem, var secināt, ka tas ir augstā un 

optimālā līmenī.  

Vērtējot bērnu motoro darbību apguves līmeni, tika izvēlētas divas šim vecumam 

sareţģītākas pamatprasmes – lēkšana un bumbas ripināšana. 

Parametra “Sagatavošanās lēcienam” kritēriji – pietupšanās pirms lēciena, enerģisks un 

straujš atspēriens vienlaicīgi ar abām kājām. Pēc piezemēšanās lēciens tiek amortizēts, saliecot 

ceļus un gatavojoties nākamajam lēcienam. Ar rokām izpilda ar plašu amplitūdu vēzienus lēciena 

virzienā. Tā strādā 40% bērnu.  

Optimālu vērtējumu – pietupšanās pirms lēciena, enerģisks un straujš atspēriens 

vienlaicīgi ar abām kājām, kājas neiztaisnojas, piezemēšanās uz taisnām kājām, sagatavošanos 

nākamajam lēcienam izpilda ar taisnām kājām, ar rokām izpilda vēzienus ar mazu amplitūdu. 

Šādu vērtējumu ieguva 47% bērnu, bet 13% bērnu saņēma vērtējumu “nepietiekams” – 

pietupšanās pirms lēciena, vājš atspēriens, lēciena laikā kājas neiztaisnojas, tās ir saliektas. Nav 

roku vēzienu (24. attēls). 

24. att. Bērnu lēkšanas vingrinājuma parametra vērtējuma rezultāti 
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Lēkšanas parametra “Lidojuma virziens un temps” augstāko novērtējumu saņēma 50% 

bērnu, kuriem lidojuma virziens bija vērsts uz priekšu un augšu. Ritmisks temps, lēcienus 

izpilda, neapstājoties pirms šķēršļa (figūru stūris). Savukārt 47% bērnu vērtējums bija optimāls – 

lidojuma virziens uz priekšu un augšup, bet kājas netiek virzītas uz priekšu. Daļa bērnu pēc 

daţāda skaita lēcienu izpildīšanas apstājās pirms nākamā lēciena uzsākšanas un apstājās pie 

šķēršļiem (figūru stūri). 

25. un 26. attēlā var redzēt, ar cik lēcieniem un kādā laikā (s) bērns izpilda lēkšanas 

vingrinājumu. 

 

   

 

 

25. att.  Bērnu lēkšanas vingrinājuma parametra „lēcienu skaits” rezultāti   

  

Vidējais lēcienu skaits lēkšanas vingrinājumā ir 19. 73% bērnu vidējais lēcienu skaits ir 

vienāds ar 19 vai arī mazāks par to (arī noskaidrotās korelācijas koeficienti norāda, ja bērnam 

sagatavošanās lēcienam un lēciena virziens un temps ir augstā vai optimālā līmenī, tad lēcienu 

skaits samazinās). Vidējais uzdevuma izpildes laiks lēkšanas vingrinājumā bija 13 sekundes.  

 

   

 

 

26. att. Bērnu lēkšanas vingrinājuma parametra „uzdevuma izpildes laiks” 

rezultāti 

 

Lēkšana vingrinājuma izpildes laiks 87% bērnu bija zemāks par 13 s, tikai 13% bērnu 

vingrinājuma izpildes laiks bija lielāks par 13 sekundēm.  

Vingrinājuma izpildes laiks norāda, kā lēcienu skaits vingrinājumā,  sagatavošanās 

lēcienam, virziens un temps paaugstina lēkšanas vingrinājuma izpildes laiku.  
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Vērtējot ripināšanas prasmes kvalitatīvos (aprakstošos) parametrus – roku un kāju 

darbību bumbas ripināšanā un bumbas ripošanas virzienu – var redzēt, ka šī kustība ir pietiekami 

sareţģīta, jo vienlaicīgi ar pārvietošanos jāmāk diferencēt roku un kāju muskuļu spēku, lai 

kontrolētu bumbas virzienu un ripošanas ātrumu (27. attēls). 

 

 

27. att. Bērnu bumbas ripināšanas vingrinājuma parametru vērtējuma rezultāti 

 

Novērtējot bumbas ripināšanas parametrus pēc izvēlētajiem kritērijiem, 53% bērnu 

bumbu ripina pārmaiņus ar vienu un otru roku ejot, ripinot pie šķēršļiem (figūru stūri), neapstājas 

pie tiem, tas atbilst vērtējumam “augsts”. 

 47% bērnu vērtējums ir “optimāls” – bumbu ripina pārmaiņus ar vienu un otru roku 

ejot, bet pirms šķēršļiem (figūru stūri) apstājas. Grūtāk bērniem bija noturēt bumbas ripošanas 

virzienu un kontrolēt bumbu. 44% bērnu bumbu ripina vēlamā virzienā un to kontrolē, kas atbilst 

augstākajam līmenim. 50% bērnu bumbas ripošanas virziens vērsts uz priekšu, bet bumba netika 

kontrolēta. 6% bērnu tomēr bumbas ripināšana sagādāja problēmas, un viņi nespēja kontrolēt tās 

ripošanas virzienu un ātrumu.  

Kā kvantitatīvais rādītājs bumbas ripināšanā tika noteikta ripināšanas vingrinājuma 

izpildes laiks (28. attēls). 

  

 

28. att. Bērnu bumbas ripināšanas vingrinājuma parametra „izpildes laiks” 

rezultāti 

  

Vidējais bumbas ripināšanas vingrinājuma izpildes laiks ir 23 sekundes, 56% bērnu šo 

vingrinājumu veica 23 sekundēs vai ātrāk.  

Roku un kāju darbība bumbas ripināšanā  
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Vērtējot sakarības starp bumbas ripināšanas virzienu un roku un kāju darbību, tās ir 

nelielas,  jo augstākā līmenī ir abi minētie parametri, jo zemāks ir laiks, kurā bērns izpilda 

rāpošanas vingrinājumu. Tomēr pietiekami liels ir bērnu skaits – 44% –, kuru ripināšanas 

uzdevumu izpildes laiks ir ilgāks par 23 sekundēm, 5 bērniem tas pat ir ātrāks par 30 sekundēm. 

Zinot to, ka ripināšana ir pietiekami sareţģīta un komplicēta kustība, kad vienlaicīgi 

darbojas gan rokas, gan kājas, tad iegūtie rezultāti ir apmierinoši, jo 50% bērnu ir augsts vai 

optimāls ripināšanas prasmes vērtējums.  

Šādus rezultātus var skaidrot arī ar to, ka, zinot šīs pamatkustības sareţģītību gan 

fiziskās aktivitātes mājas darbos, gan ģimeņu sporta svētkos, tika piedāvāti daţādi bumbas 

ripināšanas vingrinājumi individuāli un pāros, liekot apripināt daţādus šķēršļus uz daţādiem 

reljefiem ar daţāda lieluma un smaguma bumbām. 

Tika veikta arī novērtēto pedagoģiski psiholoģisko un motoro darbību savstarpējās 

sakarības un lietota Spīrmena korelācijas analīzes matrica, ar kuras palīdzību noteikta, cik cieša 

ir sakarība starp motoro spēju parametriem vingrinājumos un izziņas process (19. tabula). 

19. tabula  

Bērnu motoro spēju parametru  un  izziņas procesa korelācija   

 
N

r. 
  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

1.  

L
ek

ša
n
a 

 

Sagatavošanās 

lēcienam  
 ,199 -,681** -,497** ,315 ,331 ,455* -,349 -,160 

Sig. (2-tailed)  . ,293 ,000 ,005 ,090 ,074 ,012 ,059 ,399 

Skaits  30 30 30 30 30 30 30 30 30 

2.  Lidojuma 

virziens  
,199  -,314 -,449* ,380* ,585** ,504** -,412* -,296 

Sig. (2-tailed) ,293 . ,092 ,013 ,038 ,001 ,004 ,024 ,113 

3.  Kustību skaits  -,681** -,314  ,453* -,109 -,512** -,175 ,193 -,104 

Sig. (2-tailed) ,000 ,092 . ,012 ,565 ,004 ,356 ,306 ,583 

4.  Uzdevuma 

izpildes laiks  
-,497** -,449* ,453*  -,056 -,441* -,524** ,450* ,406* 

Sig. (2-tailed) ,005 ,013 ,012 . ,770 ,015 ,003 ,013 ,026 

5.  Uzdevums 

(PP)  
,315 ,380* -,109 -,056  ,082 ,363* -,019 -,054 

Sig. (2-tailed) ,090 ,038 ,565 ,770 . ,665 ,049 ,922 ,775 

6.  

R
āp

o
ša

n
a 

 

Temps  ,331 ,585** -,512** -,441* ,082  ,541** -,574** -,340 

Sig. (2-tailed) ,074 ,001 ,004 ,015 ,665 . ,002 ,001 ,066 

7.  Roku kāju 

darbības 

saskaņošana  
,455* ,504** -,175 -,524** ,363* ,541**  -,793** -,615** 

Sig. (2-tailed) ,012 ,004 ,356 ,003 ,049 ,002 . ,000 ,000 

8.  Kustību skaits  -,349 -,412* ,193 ,450* -,019 -,574** -,793**  ,426* 

Sig. (2-tailed) ,059 ,024 ,306 ,013 ,922 ,001 ,000 . ,019 

9.  Uzdevuma 

izpildes laiks  
-,160 -,296 -,104 ,406* -,054 -,340 -,615** ,426*  

Sig. (2-tailed) ,399 ,113 ,583 ,026 ,775 ,066 ,000 ,019 . 
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Visvairāk savstarpējās sakarības ir novērotas pie lēkšanas un rāpošanas, kā arī pa vienai 

sakarībai skriešanā un ripināšanā, kā arī starp lēkšanas, skriešanas, rāpošanas un ripināšanas 

pamatprasmju parametriem. 

Lēkšanas parametru rezultātu korelācijas matricā ir trīs vidēji ciešas negatīvas un viena 

vidēji cieša pozitīva savstarpējā korelācija (p<0,05) (19. pielikums). 

Savstarpēji iegūtie korelācijas koeficienti starp lēkšanas parametriem “Sagatavošanās 

lēcienam”  un “Kustību skaitu” (r=-0,681, p<0,05 ) norāda, – ja kvalitatīvāk sagatavosies 

lēcienam, tad kustību skaits, lai izpildītu vingrinājumu, būs mazāks. Līdzīga sakarība ir vērojama 

arī ar uzdevuma izpildes un “Sagatavošanos lēcienam” (r=-0,497, p<0,05), tātad, paaugstinoties 

lēkšanas parametram “Sagatavošanos lēcienam”, tiks  samazināts vingrinājuma izpildes laiks. 

Lēkšanas vingrinājuma izpildes laiks vēl ir savstarpējā korelācijā ar parametru “Lidojuma 

virziens”  (r=-0,449, p<0,05) un kustību skaitu vingrinājumā  (r=0,453, p<0,05). Tas norāda 

tendenci, ka nepilnīga sagatavošanās lēcienam ietekmē lidojuma virzienu un tas saistīts ar iegūto 

rezultātu gan kustību skaitā, gan izpildes laikā.  Vāju pozitīvu savstarpējo korelāciju var vērot 

starp parametru “Lidojuma virziens” un psiholoģiski pedagoģisko uzdevumu (r=0,380, p<0,05). 

Šī sakarība norāda, ka papildus pieliktajam uzdevumam tomēr ir tendence ietekmēt kādu no 

motorās darbības parametriem. 

Vidēji ciešas un ciešas savstarpējās korelācijas ir vērojamas starp rāpošanas 

parametriem. Kā vienu no galvenajiem rāpošanas parametriem var uzskatīt “Roku un kāju 

darbības saskaņošana” (saīs. RKDS). Cieša negatīva korelācija tai ir ar kustību skaitu izpildes 

laikā (r=-0,793, p<0,05), vidēji cieša ar uzdevuma izpildes laiku (r=-0,615, p<0,05), kas norāda, 

ka būtiska nozīme rāpošanā ir roku un kāju darbības saskaņošanai, jo, paaugstinoties RKDS 

parametram, izpildes laiks un kustību skaits samazinās. Šo sakarību papildina ar vidēji ciešu 

pozitīvu korelāciju (r=0,426, p<0,05) starp uzdevuma izpildes laiku un kustību skaitu. Vēl 

apstiprinājumu ieguva, ka saskaņotai roku un kāju darbībai ir būtiska nozīme ne tikai kustību 

skaitā, bet arī izpildes tempā. Rāpošanas tempa un saskaņota roku un kāju darbības korelācijas 

koeficients r=0,541 (p<0,05) norāda vidēji ciešu sakarību, jo, paaugstinoties parametram “roku 

un kāju saskaņota darbība”, paaugstināsies temps, kas savukārt ietekmēs kustību skaitu  (r=-

0,574, p<0,05) un uzdevuma izpildes laiku. 

Cieša negatīva savstarpējā korelācija ir vērojama starp skriešanas parametriem “Temps” 

un uzdevuma izpildes laiku.  Korelācijas koeficients r=-0,747 (p<0,05) norāda, ka  tempa 

pieaugums samazina uzdevuma izpildes laiku. Savukārt bumbas ripināšanas prasmei vidēji ciešu 

korelāciju veido (r=0,450, p<0,05) roku un kāju darbība ripināšanā un bumbas ripošanas 

virzienu. Šī sakarība norāda, ka saskaņota roku un kāju darbība ietekmē bumbas ripošanas 

virzienu, tas nozīmē – bērni var vieglāk kontrolēt bumbu, un tas paaugstina ripināšanas prasmes. 

Skatot visas prasmes – rāpošanu, lēkšanu, skriešanu un bumbas ripināšanu – korelāciju 

matricā ir skatāmas vēl vairākas būtiskas vidēji ciešas pozitīvas un negatīvas savstarpējās 

sakarības starp pamatprasmju parametriem.  

Bieţākās korelācijas ir starp rāpošanas un lēkšanas prasmju parametriem. Trīs vidēji 

ciešas pozitīvas savstarpējās korelācijas ir rāpošanas parametram “Roku un kāju darbības 

saskaņošana”. Ar korelācijas koeficientiem r=0,478 (p<0,05) bumbas ripošanas virziens, r=0,455 

(p<0,05) sagatavošanās lēcienam un r=0,504 (p<0,05) lēkšanas lidošanas virziens dod 

informāciju, ka būtiski ir veicināt rāpošanas kustību prasmi, attīstot kustību koordināciju, līdz ar 

to pilnveidosies lēkšanas un  ripināšanas prasmes. To apstiprina arī vidēji ciešā korelācija starp  

roku un kāju saskaņotu darbību veikšanu rāpošanā ar lēkšanas uzdevuma izpildes laiku r=-0,524 

(p<0,05). 

Lai arī pēc struktūras lēkšana un bumbas ripināšana ir atšķirīgas, tomēr korelāciju 

matricā ir rodamas vidēji ciešas pozitīvas korelācijas ar korelāciju koeficientu r=0,417 (p<0,05) 

starp bumbas ripināšanas virzienu un lēciena lidojuma virzienu. Līdzīga situācija ir ar rāpošanas 

un lēkšanas parametriem, kas saistīti ar rāpošanas kustību skaitu (r=0,450,p<0,05), tempu 
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(r=0,441, p<0,05) un uzdevumu izpildes laiku (r=0,406, p<0,05) attiecībā pret lēkšanas 

uzdevuma izpildes laiku. 

Lai parādītu šo parametru savstarpējās likumsakarības tika izmantota regresijas analīze. 

Iegūtie dati tika apstrādāti ar ekonometrijas programmu STATA 9.0. Datu apstrādei tika veiktas 

lineārās regresijas ar standarta mazāko kvadrātu (Ordinary Least Squares) metodi. Lietojot šo 

metodi, tiek minimizēta summa starp attālumu kvadrātiem novērotajos mērījumos (Djūkas 

Universitāte, 2005) (18. pielikums). 

Kā neatkarīgais mainīgais tika izvēlēts psiholoģiskais faktors, kā atkarīgie mainīgie – 

uzdevuma izpildes un dalībnieku antropometriskie rādītāji. Kopumā tika veiktas 5 regresijas: 

viena katram izziņas procesu uzdevumam un viena kopējā. Kopējā regresija tika veikta, kā 

neatkarīgo mainīgo izvēloties visu psiholoģisko faktoru summu, kā atkarīgie mainīgie izvēlēti 

uzdevumu izpildes un dalībnieku antropometriskie rādītāji. 

Jāņem vērā, ka kopumā ir tikai 30 mērījumi, kas ir minimālais novērojumu skaits 

normālās distribūcijas izveidošanai. Attiecīgi pastāv iespēja, ka datu ierobeţotā skaita dēļ, 

regresijas varētu neparādīt statistiski nozīmīgus rezultātus. Papildus jāatceras arī, ka modeļi, kas 

tiks izmantoti regresijās, nav īpaši veidoti, lai izskaidrotu visas svārstības psiholoģiskajā faktorā, 

bet lai atrastu kopsakarības un parādītu pārskatu par fizisko uzdevumu veikšanu. 

 

Lēkšana 

 

Regresijai tika izveidots zemāk redzamais regresijas modelis, kura mērķis ir izskaidrot, 

vai mērītie faktori statistiski nozīmīgi ietekmē psiholoģisko faktoru. 

 

  gcmsekskaitsvirzsaghLekšanaPsi 654321  
 

Regresijas modelī lietoti šādi saīsinājumi: LekšanaPsih – lēkšanas uzdevuma izpildes 

rezultāts; sag – sagatavošanās lēcienam; virz – lidojuma virziens; skaits – lēcienu skaits; sek – 

uzdevuma izpilde sekundēs; cm – dalībnieka augums; g – dalībnieka svars; ε – kļūdas faktors. 

Regresējot lēkšanas uzdevuma rezultātus, varam secināt, ka nozīmīgākie faktori, kas 

ietekmē psiholoģiskā mērījuma iznākumu, ir sagatavošanās lēkšanai un lidojuma virziens. Šie ir 

faktori ar visaugstākajiem koeficientiem un mazāko iespēju, ka koeficients varētu būt vienāds ar 

nulli. Statistiski nozīmīgs ir tikai lidojuma virziens (pie 10% konfidences intervāla), pārējo 

faktoru koeficientam ir relatīvi augsta iespēja, ka tas būs vienāds ar nulli, attiecīgi faktoram nav 

būtiskas ietekmes psiholoģiskā mērījumu rezultātu ietekmēšanā. 

 

 gcmsekskaitsvirzsaghLekšanaPsi 00.0*01.0*03.0*04.0*40.0*29.0  
 

 

Rāpošana 

 

Šai regresijai tika izveidots zemāk redzamais regresijas modelis, kura mērķis ir 

izskaidrot, vai mērītie faktori statistiski nozīmīgi ietekmē psiholoģisko faktoru. 

 

  gcmsekskaitsrkdarbtemihRapošanaPs ****** 654321  

 

Regresijas modelī lietoti šādi saīsinājumi: RapošanaPsih – rāpošanas uzdevuma izpildes 

rezultāts; tem – rāpošanas temps; rkdarb – roku un kāju darbība; skaits – rāpošanas kustību 

skaits; sek – uzdevuma izpilde sekundēs; cm – dalībnieka augums; g – dalībnieka svars; ε – 

kļūdas faktors. 

(0.17)               (0.08)              (0.47)                 (0.70)             (0.95)             (0.96) 
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Regresējot rāpošanas uzdevuma rezultātus, varam secināt, ka nozīmīgākie faktori, kas 

ietekmē psiholoģiskā mērījuma iznākumu, ir rāpošanas temps un roku un kāju darbība. Tomēr 

neviens no faktoriem šajā gadījumā nav statistiski nozīmīgs, attiecīgi nav pietiekamas 

pārliecības, ka kāds no faktoru koeficientiem nebūtu vienāds ar nulli. 

 

 gcmsekskaitsrkdarbtemihRapošanaPs 00.0*00.0*07.0*02.0*43.0*33.0  
 

Skriešana 

 

Šai regresijai tika izveidots zemāk redzamais regresijas modelis, kura mērķis ir 

izskaidrot, vai mērītie faktori statistiski nozīmīgi ietekmē psiholoģisko faktoru. 

 

  gcmseksigntemSkriešPsih ***** 54321  
 

Regresijas modelī lietoti šādi saīsinājumi: SkiešPsih – skriešanas uzdevuma izpildes 

rezultāts; tem – skriešanas temps; sign – virziena maiņa pēc signāla; sek – uzdevuma izpilde 

sekundēs; cm – dalībnieka augums; g – dalībnieka svars; ε – kļūdas faktors. 

 

Regresējot skriešanas uzdevuma rezultātus, varam secināt, ka nozīmīgākie faktori, kas 

ietekmē psiholoģiskā mērījuma iznākumu, ir skriešanas temps un virziena maiņa pēc signāla. 

Tomēr neviens no faktoriem šajā gadījumā nav statistiski nozīmīgs, attiecīgi nav pietiekamas 

pārliecības, ka kāds no faktoru koeficientiem nebūtu vienāds ar nulli. 

 

 gcmseksigntemSkriešPsih 00.0*02.0*04.0*07.0*12.0  
 

 

 

Ripināšana 

 

Šai regresijai tika izveidots zemāk redzamais regresijas modelis, kura mērķis ir 

izskaidrot, vai mērītie faktori statistiski nozīmīgi ietekmē psiholoģisko faktoru. 

 

  gcmsekvirzrkdarbRipinPsih ***** 54321  
 

Regresijas modelī lietoti šādi saīsinājumi: RipinPsih – ripināšanas uzdevuma izpildes 

rezultāts; rkdarb – roku un kāju darbība; virz– ripināšanas virziens; sek – uzdevuma izpilde 

sekundēs; cm – dalībnieka augums; g – dalībnieka svars; ε – kļūdas faktors. 

Regresējot ripināšanas uzdevuma rezultātus, varam secināt, ka nozīmīgākie faktori, kas 

ietekmē psiholoģiskā mērījuma iznākumu, ir roku un kāju darbība un ripināšanas virziens. 

Tomēr neviens no šiem faktoriem nav statistiski nozīmīgs, attiecīgi nav pietiekamas pārliecības, 

ka kāds no faktoru koeficientiem nebūtu vienāds ar nulli. Toties augums parādās kā nozīmīgs 

mainīgais, kas ietekmē ripināšanas uzdevuma rezultātu.  

 

 gcmsekvirzrkdarbRipinPsih 00.0*03.0*00.0*12.0*24.0  
 

 

 

 

 

 

(0.18)               (0.28)                   (0.81)                 (0.26)             (0.89)             (0.40) 

(0.68)            (0.76)               (0.64)              (0.35)             (0.68) 

(0.32)                    (0.58)               (0.90)              (0.02)             (0.34) 
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Kopējā regresija 

 

Šai regresijai tika izveidots zemāk redzamais regresijas modelis, kura mērķis bija 

izskaidrot, vai mērītie faktori statistiski nozīmīgi ietekmē psiholoģisko faktoru. Psiholoģiskais 

faktors šinī gadījumā ir aprēķināts kā visu psiholoģisko faktoru summa. Daţi no faktoriem, kas 

tika iekļauti iepriekšējās regresijās, ir izslēgti no kopējās regresijas, lai varētu uzturēt lielāku 

brīvās izmantošanas grādu skaitu (degrees of freedom). Tas tika darīts ierobeţoto novērojumu 

skaita dēļ. Izslēgti ir tie faktori, kuriem bija citi ļoti tuvi faktori (piemēram, rāpošana sekundēs 

un rāpošanas temps). 

 

 

 

 

 

Regresijas modelī lietoti šādi saīsinājumi: Psih – kopējais psiholoģisko faktoru izpildes 

rezultāts; sagl – sagatavošanās lēcinam; lvirz – lēcina virziens; lsek – lekšanas uzdevuma izpildes 

laiks; rtemp – rāpošanas temps; rkdarb – rāpošanas roku un kāju darbība; rsek – rāpošanas 

uzdevuma izpildes laiks; skvirz – skriešanas virziens; sksek – skriešanas uzdevumu izpildes laiks; 

rkrip – ripināšanas roku un kāju darbība; ripsek – ripināšanas uzdevuma izpildes laiks; cm -  

dalībnieka augums; g – dalībnieka svars; ε – kļūdas faktors. 

 

Kā zemāk redzams vienādojumā, vairums no mainīgajiem faktoriem statistiski 

nenozīmīgi ietekmē psiholoģisko faktoru summu. Nozīmīga ietekme ir novērojama tikai roku un 

kāju darbības mērījums ripināšanas uzdevumā un ripināšanas laiks sekundēs.   

 

 rsekrkdarbrtemplseklvirzsaglPsih *45.0*13.3*31.0*02.0*03.0*51.0  

 

 

 

 

 

Apkopojot iegūtos pētījuma rezultātus, autore secina: 

- pamatprasmju parametru savstarpējās sakarības rāpošanā, lēkšanā un bumbas ripināšanā 

ir vidēji cieši savstarpēji saistītas;     

- līdztekus tam vērojama individuāla bērna pedagoģiski psiholoģisko procesu 

paaugstināšanās uz optimālu vai augstu līmeni; 

- pilnveidojot vienu pamatprasmi, iespējams sekmēt citu pamatprasmju pilnveidošanos; 

- iegūto savstarpējo sakarību rādītāji starp motoro darbību un pedagoģiski psiholoģisko 

procesu rādītājiem norāda uz četrgadīga bērna motoro darbību un izziņas procesa 

attīstības pakāpi kā ģimenes sporta īstenošanas modeļa pirmsskolas izglītībā, balstīta uz 

holistisko pieeju bērna audzināšanā, rezultātu. 

 

 

 

 

 

(0.39)                (0.96)               (0.94) 

Audzinošs Attīstošs Izglītojošs Socializējošs Veselību veicinošs 

griba, 

godīgums, 

pienākums  

fiziskās 

spējas un 

psihiskie 

procesi 

pamatprasm

ju apguve, 

akadēmisko 

sasniegumu 

veicināšana 

sabiedrības 

normu 

apgūšana, 

bērnu un 

pieaugušo 

sadarbība 

norūdīšanās, stājas 

veidošana, 

aptaukošanās 

novēršana, sirds 

asinsvadu 

stiprināšana 
 

 
)              (0.69)                   (0.03)                  (0.03) 

  gcmripsekrkripsksekskvirz 121110987 ****

  gcmripsekrkripsksekskvirz 1200.0*08.0*08.0*18.0*24.014.0

(0.81)                  (0.25)                   (0.76)                  (0.43)                   (0.30)              (0.83) 

 rsekrkdarbrtemplseklvirzsaglPsih ****** 654321 
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3.3.2. Vecāku audzināšanas pieredze  pēc ģimenes sporta īstenošanas pirmsskolas izglītībā 

 

Balstoties uz atziņu, ka vecāki ir galvenie sava bērna audzinātāji un izglītotāji un 

fiziskās aktivitātes pozitīvi ietekmē bērna akadēmiskos sasniegumus, savstarpējās attiecības un 

veicina aktīvu dzīvesveidu ilgtermiņā, izmantojot kvalitatīvās pētīšanas metodi, tiks meklēts 

apstiprinājums par ģimeņu izglītības paaugstināšanos pēc ģimenes sporta īstenošanas modeļa 

pirmsskolas izglītībā, kas balstīts uz  holistisko pieeju bērna audzinšānā, īstenošanas. 

Pēc eksperimenta tika intervēti vecāki par to, kā viņu izglītības līmenis paaugstinājās 

pēc mājasdarba “Bērna kustēšanās prieka sekmēšanai” pildīšanas kopā ar bērniem, vecāku 

semināriem un ģimeņu sporta svētkiem. 

Pēc teorētiskajā un kvantitatīvajā pētījuma daļā iegūtajiem rezultātiem par vecāku 

izglītotības līmeni un ģimenes sporta īstenošanas kavējošajiem iemesliem, intervijās iegūtie dati 

tika kodēti: 

-  zināšanas – saprotu, ka (saīs.: sap_ka), zinu, ka ( saīs.: zin_ka).   

- Prasmes – darbība: skrienu, lecu, metu (saīs.: darb), fizisko aktivitāšu organizēšana 

(saīs.: fiz_akt_org), darboties kopā ( saīs.: dar_kop) 

- Attieksme  – emocijas, izturēšanās veids,  rīcības un uzvedība aktīvā sadarbībā ar 

apkārtējiem (saīs. em_izt_rīc_sad:). 
 

Intervijā piedalījās 4 vīrieši (A) un 6 sievietes (B), kuru vidējais vecums ir 35,5 gadi 

(jaunākais 31, vecākais 39). Deviņiem respondentiem ir augstākā izglītība, vienam respondentam 

vidējā izglītība. Šie trīs parametri var ietekmēt iegūtos rezultātus. 

Skatot kodus sap_ka un zin_ka intervijās, tie tiek minēti 33 reizes (20. tabula). Vidēji 

1,75 un 1,5 reizes vīrieši, bet 2,17 un 1,17 reizes sievietes min, ka saprot, ka fiziskās aktivitātes 

ir svarīgas, un zina, kā tas iespaido bērna attīstību. 

Pētījuma rezultāti liecina, ka sievietes vairāk pievērš uzmanību zināšanām, bet vīrieši 

paļaujas uz iepriekšējo pieredzi. Par to liecina intervijās atspoguļotie viedokļi:  

A1“.. es kādreiz arī sportoju un kaut ko zināju.. ”, bet B2 atbilde “.. atceros, par ko 

stāstīja sapulcēs, un tagad saprotu, ka tas tā ir.. ”.     

20. tabula 

 

Zināšanu kritērija saprotu, ka un zinu, ka kodu atkārtošanās biežums vecāku 

intervijās  
 

Kods  A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 

sap_ka 2 0 2 3 2 2 2 2 3 2 

zin_ka 2 1 1 2 0 2 1 1 2 1 

  

Līdzīgi rādītāji ir ar prasmju kritēriju kodiem darbība: skrienu, lecu, metu (darbība), 

fizisko aktivitāšu organizēšana (fiz_akt_org). Salīdzinot kodus darbība un fiz_akt_org            

(21. tabula), tāpat kā sap_ka un zin_ka kodi, tā arī darbība un fiz_akt_org  kodi relatīvi bieţāk 

atkārtojās sieviešu intervijās.  

Kods darbība A intervijās sastopams 1,75 reizes, bet B – 1,5 reizes. 

Šis kods sevī ietver arī personīgās fiziskās aktivitātes, tad to var skaidrot ar vīriešu 

lielāku fizisko aktivitāti, savukārt fiz_akt_org kods ir 2,17 reizes sievietēm, bet 1,5 reizes 

vīriešiem. Tas saistīts ar to, ka piedāvātos mājas darbus vairāk organizē un pilda sievietes 

(mātes), jo, skatot intervēto vecāku dzimumu (6 sievietes, 4 vīrieši), šajā pētījumā vairāk 

iesaistījās sievietes, kas pilda mātes lomu.  
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21. tabula 

 

Prasmju kritērija darbība, fizisko aktivitāšu organizēšana un darbošanās kopā  kodu 

atkārtošanās biežums vecāku intervijās  
 

Kods  A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 

darbība  3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

fiz_akt_org 2 1 1 2 3 3 3 1 2 1 

dar_kop 3 2 2 3 3 4 3 4 3 4 

 

Kopumā prasmju kritērija kodi vecāku intervijās tika minēti 35 reizes, no tiem darbība 

16, fiz_akt_org – 19 reizes, kas kopumā norāda, ka piedāvātie mājas darbi liek vecākiem aktīvāk 

darboties, tādējādi pilnveidot savas darbības prasmes. 

 

Iepriekš vērtējot kritēriju “prasmes” kodu, fiz_akt_org vidējais rādītājs bija tikai 1,5 

reizes, tas norādīja uz ne tik lielu aktivitāti, bet kodam dar_kop atkārtošanās bieţums vīriešiem 

bija 2,5, bet sievietēm 3,5 reizes, tas norāda pretējo. 

 

Kā trešais kritērijs audzināšanas pieredzei ģimenes sporta īstenošanai pirmsskolā tika 

izvirzīta “attieksme”, raksturojot to ar emociju izpausmi, izturēšanās veids,  rīcības un uzvedība 

aktīvā sadarbībā ar apkārtējiem (em_izt_rīc_sad). 

Intervijās ar vecākiem šie kodi parādījās 17 reizes (22. tabula).     

22. tabula 

 

Attieksmes kritērija emocijas, izturēšanās veids,  rīcības un uzvedība aktīvā sadarbībā ar 

apkārtējiem kodu atkārtošanās biežums vecāku intervijās  
 

Kods  A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 

em_izt_rīc_sad 2 0 1 3 2 2 2 2 2 1 

 

Savukārt kods em_izt_rīc_sad parādās 17 reizes, vidēji 1,5 reizes vīriešiem, 1,83 reizes 

sievietēm. Iespējams, vecāki emocionālas izpausmes īpaši nenovērtē, vairāk akcentējot tieši 

darbības.  

B3: “.. viņam īpaši nesanāca un sāka raudāt, bet es teicu “Tas nekas” un lai dara 

vēlreiz.”, “..fiziskās aktivitātes uzdevumi, kurus meita pildīja ar ļoti lielu azartu..”   

 Skatot holistisko pieeju ģimenes sportā, tika vērtēts, vai un kā ir mainījušies ģimenes 

sportošanas paradumi. 

Secinām, ka piedāvātie fizisko aktivitāšu mājasdarbi veicina vecāku un bērnu sadarbību. 

B5 “ Iespējams, ka kaut kas ir mainījies, dēls bieţāk prasa, lai mēs ar vīru kaut ko darītu 

kopā, jo bērnudārzā viņam jautā, ko un ar ko kopā viņš izpildījis mājas uzdevumus.” Savukārt šī 

darbošanās norāda arī uz ilgtermiņu B2: “ Bijām spiesti mainīt paradumus no slinkuma uz 

vismazākajām aktivitātēm. Es pat nopirku sporta tērpu un jaunas botas.” Sportošanas paradumu 

izmaiņas ir arī redzami no citu ģimenes locekļu skatpunkta, jo A3 intervijā norādīja: “ Jā, sieva 

kļuvusi aktīvāka un kopā ar meitu skrien.” 

Kā veicinošu iemeslu ģimenes sportošanas paradumu maiņā vecāki minēja fizisko 

aktivitāšu mājasdarbus un ģimenes sporta svētkus.  

Intervijā ar B5: “ Tas varētu būt tas, ka bērnudārzā ir šie mājasdarbi un dēls vienmēr 

grib visu izdarīt. Vēl dēlam ļoti patīk tie lielie pasākumi, kur viss bērnudārzs piedalās.” 
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B3 pieminēja fizisko aktivitāšu mājasdarbus un ģimeņu sporta svētkus: “ Manuprāt, tie 

ir tie mājasdarbi, kas jāpilda mājās kopā ar vecākiem, un vēl, manuprāt, tie ir tie sporta svētki, 

kad dēls grib uzvarēt un būt labākais, tāpēc arī neliek mieru vīram, lai tas ar viņu nodarbojas.” 

 Vienu no galvenajiem aspektiem ģimenes sporta īstenošanā pirmsskolā var minēt 

vecāku izglītošanu.  

B4: “Interesantas bija tēmas vecāku sapulcēs. Diezgan biedējoši, bet izskatās, ka 

daudzus vecākus tas ietekmēja, mājasdarbu burtnīcā tie pāris teikumi par mūsu bērnu nākotni.” 

B5 teiktajā precīzi atspoguļojās iepriekš skatītais: “.. no vecāku sapulcēs teiktā es vēlreiz 

pārliecinājos, ka domāju pareizi.” 

Iegūtās atbildes liecina, ka ģimenes sporta īstenošanas modelī piedāvātais saturs – 

fizisko aktivitāšu mājasdarbi, vecāku semināri un ģimeņu sporta svētki – ir mainījuši ģimenes 

sportošanas paradumus un vēlēšanos darboties.  

 A4 “Mūs, slinkos vecākus, var piespiest tikai caur bērniem.”  B2 uzsvēra: “..saprotu, ka 

jāmudina un jāiedrošina nodarboties ar sportu, un es darīšu visu, lai manam bērnam būtu labi.”    

Vecākiem tika jautāts, kā šīs fiziskās aktivitātes ietekmējušas savstarpējās attiecības 

ģimenē. 

 A1 atbildēja: “.. tagad ar sievu mazāk pārmijam sliktus vārdus... (smīn), jo tad, kad 

gribas atkal teikt ko sliktu, tad daţreiz mans, bet daţreiz arī meitas piedāvājums – ejam pabraukt 

ar riteņiem.” Vai arī B5: “.. dēls pēc kārtīgas nodarbošanās ir noguris un ir vieglāk viņu nolikt 

gulēt, lai nākamajā dienā ir vieglāk piecelties, mazāk kašķu no rīta.” Vienu no apstiprinošām 

atbildēm noteikti var uzskatīt B2 atbildi: “.. varu teikt banālu frāzi – fiziskās aktivitātes stadionā 

mūs tuvina (smaida).” 

Atbilţu izpēte liecina, ka vecāki ir sapratuši, ka fiziskās aktivitātes veic arī 

“psiholoģiski – sociālu” funkciju, nodrošinot vidi (ģimene) bērna attīstībai. 

Tā kā viena no pētījuma problēmām ilgtermiņā tika skatīta par to, ka skolā bērni ir 

apātiski, nemotivēti, fiziski neaktīvi, haotiski, ar tendenci atpalikt mācībās, kavēt stundas un pat 

pamest skolu un lielai daļai skolēniem trūkst apkārtējo – īpaši vecāku – uzmanības, un ir 

problēmas mācīties, veidoties par personību, nav motivācijas nodarboties ar fiziskajām 

aktivitātēm un sasniegt sportiskus rezultātus. Un zinot to, ka viens no galvenajiem cēloņiem ir 

vecāku izglītotība par bērnu, vecāku izpratne, cik svarīga ir viņu nozīme tālākajā bērna attīstībā, 

tad jautājām, kādas ir viņu domas par to, kāds patlaban ir viņu bērns (kā mainījies) un kā tas 

ietekmēs nākotnē bērna garīgo, fizisko veselību un personību kopumā.      

Kā apliecinājums iegūtajiem rezultātiem – bērnu izziņas procesu un motoro darbību 

pozitīviem rādītājiem – ir pašu vecāku novērojums un atziņa par savu bērnu un viņa tālāko 

attīstību. 

A3 “.. viņa ir kļuvusi drošāka. Viņa tā kā jūtas par sevi pašpārliecinātāka. Noteikti tas 

atsauksies un ietekmēs viņu arī nākotnē.”  

B5 atziņa: “ Nu, ja četrgadīgs bērns var stundu slidot un slēpot, tad tas jau runā pats par 

sevi... Pilnībā piekrītu, ka tas noteikti ietekmēs bērna dzīvi nākotnē. Ja skolas laikā bērns var 

nodarboties ar jebkuru sporta veidu, tad tas palīdzēs arī socializēties, jo mūsdienās bērni ir ļoti 

nesaudzīgi. ”  

B6: “..kopš viņš ir aktīvāk sācis nodarboties fiziski, arī logopēde saka, ka dēls ir kļuvis 

uzmanīgāks. Vai tas ir saistīts ar to, ka nodarbojas ar sportu, es nezinu.”  

B6: “Sports, iespējams, palīdzēs maniem bērniem nenoiet no ceļa. Tas norūdīs viņu un 

mazāk slimos. Jau šā gada laikā vien es pamanīju, ka jaunākais dēls vairs neslimoja tik bieţi kā 

pagājušajā gadā.” 
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Kopumā vērtējot intervijās iegūtos vecāku viedokļus, var secināt, ka: 

 vecāki ir vairāk izglītojušies par ģimenes sportu; 

 ģimenē vairāk ir sākuši nodarboties ar daţādu veidu fiziskajām aktivitātēm; 

 vecāki ir sākuši izprast fizisko aktivitāšu nozīmi bērna personības attīstībā 

ilgtermiņā; 

 ir uzlabojušās attiecības ģimenē. 

  

3.3.3. Audzināšanas pieredze topošajiem sporta pedagogiem pēc studiju kursa programmas 

“Pirmsskolas sporta didaktika” īstenošanas 

 

Holistiskās pieejas ietvaros tiek vērtēta vecāku sadarbība ar topošajiem pirmsskolas 

sporta pedagogiem. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas studentiem notika padziļināta studiju 

kursa programmas “Pirmsskolas sporta didaktika” apguve. 

Pēc studiju kursa programmas „Pirmsskolas sporta didaktika” studenti rakstīja 

pašvērtējumu kursa saturu, organizēšanu, sasniegtajiem rezultātiem, personīgo pieredzi un 

attieksmi. 

Pašvērtējums tiek interpretēts kā personības veidojums, kas veic uzvedības un darbības 

regulācijas funkcijas, veidojas personības aktīvā darbībā un atspoguļo tās iekšējo pasauli [171]. 

Ja cilvēks pazīst sevi, viņš var sasniegt maksimālus rezultātus, jo zina, ko var un ko nevar 

paveikt. Pašvērtējums ir studiju procesa integratīvā sastāvdaļa, kurā students pēc studiju 

programmā noteiktiem studiju kompetences līmeņa aprakstiem domā, analizē un plāno savu 

mācīšanos, rezultātā iegūstot pašvērtējumu – savas mācīšanās analīzi, refleksiju. Integrējot 

pašvērtējumu studiju procesa vērtēšanas sistēmā, iespējams panākt kvalitatīvu studiju procesu.  

Izvēloties 30 nejaušus studentu pašvērtējumus (2007./2008 studiju gads) un veicot to 

kontentanalīzi, ir iespējams redzēt, ka visi studenti ir pozitīvi novērtējuši studiju programmu 

“Pirmsskolas sporta didaktika” un katrā pašvērtējumā ir norādīts, ka priekšmets ir interesants un 

noderīgs gan profesionālajā, gan personīgajā dzīvē kā topošajiem vecākiem.  

Pēc analītiskās indukcijas metodes izmantošanas, izdalot būtiskos apgalvojumus – 

satura vienības –, tika izveidoti aptveroši izskaidrojoši jēdzieni, kas sakrīt ar mūsu izvirzītās 

hipotēzes kritērijiem – topošo sporta pedagogu (studentu) kognitīvās (zināšanas), psihomotorās 

(prasmes) un komunikatīvās kompetences veidošanos sekmēs ģimenes sporta īstenošanas modeļa 

pirmsskolas izglītībā, kas balstīts uz holistisko pieeju bērna audzināšanā. 

Kontentanalīzes ietvaros, apskatot satura vienības jēdzienu – zināšanas –, sistematizēts, 

objektivizēts atziņu kopums, ko cilvēks ieguvis mācoties, darba pieredzē, izziņas rezultātā. Tas ir 

atbilstošs īstenības lietu, parādību un procesu atspoguļojums.  

Katrā studentu pašvērtējumā ir norādīts, ka ir iegūtas jaunas zināšanas par bērnu, tā 

attīstību un vecumposma raksturojumu. 

11 pašvērtējumos jeb 36,6% studentu uzsvēra, ka ir zināšanas par kustību rotaļu un 

fizisko vingrinājumu izveidi un nozīmīgumu bērna attīstībā. Studiju procesā par nozīmīgu tika 

uzskatīts, cik svarīgi ir bērnu attīstīt kopveselumā un ka bērna personības attīstību ietekmē 

ģimene – vecāki, māte un tēvs. 23,3% studentu savos pašvērtējumos norāda, ka izprot ģimenes 

lomu bērna izglītošanās procesā un ka bērns līdz 7 gadiem attīstās kopveselumā.  

Vērtējot studentus par iegūtajām prasmēm, tās tika vērtētas: vai tika izmantotas 

mērķtiecīgā darbībā (23. tabula). 

.                                     
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23. tabula 

Satura vienības studentu pašvērtējumos 

 

Nr. Zināšanas – satura vienības Prasmes – satura vienības Attieksme  – satura vienības Pašvērtējums 

balles 

Vērtējums 

balles  

1. -Es sapratu, kā jāveido vingrinājumi 

-Zināšanas par bērna attīstību 

-Sastādīju siţetisko vingrinājumu 

kopumu 

-Praktiski piedalījos rotaļu vadīšanā 

-Mājasdarbus varēja veidot 

kopā ar kursabiedriem, kas 

vairāk ļauj parādīt savu 

kompetenci 

7 7 

2. -Zināšanas par rotaļu izvēli 

-Varēju izvērtēt savas zināšanas par bērna attīstību  

-Praktiski lietoju, auklējot brāļa meitu 

-Uzrakstīju rotaļas katram 

vecumposmam 

-Labāk izprotu un varu 

spēlēties ar savu brāļa meitu 

7 8 

3. -Domāju, ka priekšmets nozīmīgs   6 5 

4. -Tik daudz jaunas informācijas par bērnu 

-Jauna pieredze no cita redzesleņķa 

-Vadīt praktiskās nodarbības bērnudārzā 

-Vadīt rotaļas LSPA  

- Bija daudz jautājumu bērnudārza 

sporta skolotājai 

Man patika darbs ar bērniem 

bērnudārzā 

6 6 

5. -Uzzināju par domāšanas attīstības nozīmīgumu. 

-Ieguvu zināšanas par ģimenes nozīmīgumu bērna 

attīstībā 

-Vēl neesmu gatavs strādāt ar maziem 

bērniem, pietrūkst prakses 

Varēju likt lietā savas 

zināšanas 

5/6 5 

6. - Iegūtās zināšanas noderēs tālākā dzīvē 

- Uzzināju par fizisko vingrinājumu nozīmību 

- Sapratu, kā izvēlēties rotaļu    

- Pilnveidoju savas prasmes LSPA 

rotaļu rītā 

- Uzrakstīju vingrinājumu kopumu 

bērniem no 0–7 gadiem   

- Daudz konsultējos ar 

kursabiedrenēm, radās garas 

un interesantas sarunas par 

dzīvi   

6 7 

7. - Es uzzināju 9 svarīgas lietas par bērnu - Labprāt vadīju ģimeņu sporta dienu  7 5 

8. - Saņēmu daudz jaunas informācijas par bērnu 

- Es uzzināju, ka garīgā un fiziskā attīstība notiek 

paralēli 

- Tagad zinu, kāpēc nepieciešamas fiziskās aktivitātes 

 

 

 

 

 7 6 

 



104 
 

 
 

23. tabulas turpinājums 

 

9. - Ieguvu zināšanas par bērna attīstību 

- Ieguvu zināšanas par fizisko aktivitāšu saturu 

- Sapratu, cik svarīga ir ģimene 

- Uzzināju par vairākām metodēm bērna attīstībā 

- Izveidoju rotaļu un spēļu kopumu 

- Patika vadīt ģimeņu sporta svētkus 

- Sastādīju siţetisko šķēršļu joslu 

- Fiziskajās aktivitātēs lietoju 

mūziku  

- Sarunās ar bērnudārza sporta 

skolotāju jutos līdzvērtīga  

8 9 

10. - Ieguvu daudz zināšanu par pirmsskolas vecuma 

bērniem 

- Uzzināju daudz jauna par  0–1 gadu vecu bērna 

attīstību 

- Lika aizdomāties par pieaugušo attieksmi pret 

bērniem 

- Sapratu ģimenes  nozīmīgumu bērna personības 

attīstībā  

- Sagatavoju rotaļu kompleksu 

- Izstrādāju siţetisko vingrinājumu 

kopumu 

- Praktiski vadīju rotaļu rītā 

siţetiskos vingrinājumus 

  

- Patika sadarbība ar grupas 

biedriem 

- Patika sarunāties ar bērniem   

9 10 

11. - Uzzināju daudz jaunu informāciju par bērna attīstību - Patika vadīt rotaļas un stafetes - Patika sadarbība ar grupas 

biedriem  

7 6 

12. - Tiku skaidrībā par bērna attīstības nozīmīgumu 

- Uzzināju, ka bērns attīstās kopveselumā 

- Sapratu, ka vecākiem ir daudz jāmācās, lai palīdzētu 

savam bērnam izaugt 

- Varēju lietot teorētiskās zināšanas, 

praktiski vadot rotaļu rītu 

- Palīdzu māsai dēla audzināšanā 

- Sarunās ar māsu redzu, ka 

viņai interesē visas nianses un 

viņa man prasa padomu, es varu 

palīdzēt. un tas ir forši  

7 8 

13. - Ieguvu daudz jaunu informāciju par bērnu 

- Nedomāju, ka tik svarīgi ir nodarboties tieši līdz 3 

gadiem 

- Apstiprinājās manas domas par mātes un bērna ciešo 

saikni 

 - Uzzināju, ka bērns attīstās kopveselumā 

- Protu sastādīt vingrinājumu 

kopumu pamatprasmju attīstīšanai 

- Varu droši vadīt rotaļas  

 

 

 

- Droši sarunājos un darbojos ar 

bērniem 

- Ar prieku atbildēju uz vecāku 

jautājumiem   

9 10 

14. - Ieguvu daudz zināšanu par bērna attīstību no  

0–7 gadiem   

- Reāla darbošanās ar bērniem rotaļu 

rītā deva iespēju savas zināšanas 

lietot praksē 

- Diskusija ar bērnudārza sporta 

skolotāju bija ļoti interesanta  

7 6 
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23. tabulas turpinājums 

 

15. - Es sapratu, ka bērns jāattīsta gan fiziski, gan garīgi  - Protu sagatavot nodarbību un 

praktiski to novadīt 

- Vadot stafetes un rotaļas lietoju 

iegūtās zināšanas 

- Semināra nodarbībās bija iespēja 

dalīties ar savām kursabiedrenēm un 

uzzināt daudz ko jaunu par viņām 

- Interesantas sarunas ar bērna 

vecākiem 

7 8 

16. - Esmu iemācījies par bērna attīstību 

- Zinu visu par personības attīstību 

- Es tagad zinu, ka arī tēvam ir liela nozīme bērna 

attīstībā 

- Iespēja reāli pastrādāt ar bērniem- 

vadīt ģimenes sporta svētkus 

- Izveidoju grāmatu par bērnu 

- Iespēja salīdzināt lasīto ar reālo  

- Sarunās ar vecākiem skaidroju 

fizisko aktivitāšu nozīmību, biju 

gandarīta par savu varējumu  

9 9 

17.  - Uzzināju, kā bērns attīstās līdz 3 gadiem 

- Nu saprotu sporta nozīmību bērna attīstībā 

- Zināšanas noderēs gan profesionāli, gan 

praktiskajā dzīvē   

- Bija interesanti sastādīt 

vingrinājumu kopumu 

- Praktiski pielietoju ģimeņu sporta 

dienā  

- Semināros bija interesantas 

diskusijas ar pasniedzēju, kas ļāva 

labāk apgūt vielu 

- Brīvi varēju sarunāties ar sporta 

skolotāju 

- Interesantus viedokļus es dzirdēju 

no kursabiedriem  

8 7 

18. - Vispusīgas zināšanas par bērna attīstību 

- Uzzināju par to, ko drīkst un ko nedrīkst darīt  

- Veidoju jaunus vingrinājumus  - Viegli bija sadarboties ar bērniem, 

viņi nāca un labprāt darbojās 

7 6 

19. - Ieguvu zināšanas par skolotāja darbību sporta 

nodarbībās pirmsskolā 

- Ir priekšstats par bērna audzināšanu 

- Zināšanas noderēs arī kā jaunajai māmiņai    

- Prasme izveidot vingrinājumu 

kopumu  

- Laba sadarbība ar grupas 

biedriem 

-Prieks, ka pašai paliks izveidotā 

grāmata 

7 7 

20. - Es sapratu, kā attīstās bērns 

- Uzzināju, ka apgūstamās prasmes ir jāmāca jau 

agrā bērnībā 

- Praktiski lietoju iegūtās zināšanas 

rotaļu rītā un ģimenes sporta 

svētkos, lai bērniem būtu 

interesantāk   

- Kad sarunājos ar savu draudzeni 

jūtos zinoša un droša, lai viņai 

palīdzētu 

8 8 
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23. tabulas turpinājums 

 

21. - Esmu padziļinājusi ieskatu par bērna attīstības 

posmiem un to raksturojumiem 

- Praktiski lietoju jau tagad praksē               

- Diskusijās par bērnu attīstību labāk 

iepazinu savas kursa biedrenes 

- Jūtos drošāka sarunās ar bērnu 

vecākiem 

 

7 8 

 

 

22. - Liels informācijas daudzums par bērna attīstību 

- Uzzināju par fizisko aktivitāšu nozīmību 

- Guvu vizuālu ieskatu par sporta stundām bērnudārzā 

- Piedalījāmies reālā rotaļu 

pasākumā gan LSPA, gan 

pirmsskolas izglītības iestādē 

- Sastādīju vingrinājumu kopumu 

bērniem 

- Uzrakstīju “grāmatu” par bērna 

attīstību  

- Brīvi varēju darboties ar 

vecākiem un bērniem, kuri bija 

ieradušies uz sporta svētkiem   

9 9 

23. - Tieši zinu, ka bērns attīstās kopveselumā  - Varu novērot bērnu un piedāvāt 

viņam tādu vingrinājumu, kas viņam 

vajadzīgs  

- Jūtos droši ar bērniem, jo ir 

vajadzīgās zināšanas  

8 7 

24. - Es uzzināju daudz jaunu lietu 

 

- Bija daudz jādara praktiski - Daudz runājām un tāpēc daudz 

uzzināju  

7 5 

25. - Klausoties lekcijas, uzzināju par bērnu daudz jaunu 

lietu   

- Praktiski novadīju rotaļu rītā un 

ģimenes sporta dienā 

- Interesants grupu darbs deva 

daudz jaunu ideju 

6 5 

26.  - Es uzzināju, ka bērns attīstās kopveselumā 

- Manas zināšanas par ģimenes nozīmību apstiprinājās 

- Papildus lasot, uzzināju, kā veidot sporta nodarbības 

bērnudārzā 

- Praktiski darbojos ar brāļa meitu 

- Vadīju rotaļas 

- Sastādīju vingrinājumus 

- Komunikācijās ar grupas 

biedriem radās jaunas idejas, ar 

kurām arī dalījos 

7 8 

27. - Esmu iepazinusies ar jaunām teorijām 

- Es orientējos bērnu vecumposmos 

- Izprotu fizisko aktivitāšu nozīmību bērna attīstībā   

- Protu rotaļāties ar bērniem  

- Izvēlēties rotaļu atbilstoši bērna 

vecumam un situācijai  

- Mazliet trūkst komunikāciju 

prasmju, īpaši ar vecākiem  

8 9 

28. - Es saprotu, ka bērns attīstās kopveselumā 

- Ieguvu jaunu informāciju par vingrinājumu daţādību 

- Saprotu, ka bērnam ir vajadzīga īpašā aprūpe 

- Praktiski izveidoju siţetiskos 

vingrinājumus 

- Novadīju rotaļas ģimeņu sporta 

svētkos un rotaļu rītā 

Es gribu strādāt ar bērniem 7 7 

 



107 
 

 

 

23. tabulas turpinājums 
 

29. - Es uzzināju, kāda ir vecāku loma bērna personības 

veidošanai 

- Esmu iemācījies bērna vecumposma raksturojumus  

- Vadīju stafetes un rotaļas rotaļu rītā 

un ģimenes sporta svētkos 

- Labas diskusijas ar 

pasniedzēju un kursabiedriem 

6 6 

30. - Uzzināju daudz interesantu faktu par bērnu 

- Uzzināju vairāk par bērnu vecumposmu raksturojumu 

- Saprotu, ko nozīmē kopveseluma pieeja 

- Tagad zinu, ka ģimenei ir liela nozīme personības 

attīstībā 

- Praktiski izveidoju siţetisko 

vingrinājumu kopumu 

- Novadīju rotaļas un stafetes 

vecākiem ar bērniem 

- Vadot rotaļu rītā bērnu grupu, 

jutos drošs un varēju brīvi 

sarunāties ar bērniem 

8 8 
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Studentu pašvērtējumu analīze liecina, ka studiju procesā piedāvātās mācīšanās metodes 

un teorija ļāva izmantot praksē – vadot fiziskos vingrinājumus, šķēršļu joslas un  kustību rotaļas 

pirmsskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem.  

46,6% studentu kā būtisku min prasmi, novērtējot bērna attīstības pakāpi, izveidot tai 

atbilstošus vingrinājumus (14 pašvērtējumos), bet 16,6% studentu īsteno zināšanas praksē, 

darbojoties ar bērniem sev tuvākā bērnu lokā (5 pašvērtējumi).  

Izglītošanās procesa rezultātā 46,6% studenti norāda, ka mainijusies arī sadarbības 

prasmes ar grupas biedriem (14 pašnovērtējumi). 

Kā nozīmīga jāmin prasmju pilnveidošanās sadarbībā ar bērnu vecākiem, to norādīja 

23,3% studentu (7 pašvērtējumos), bet drošības sajūta sadarbībā ar bērniem arī 23,3%                 

(7 pašvērtējumi).  

Vērtējot studentu attieksmi, kas izpaudās konkrētā rīcībā gan sadarbībā ar grupas 

biedriem, gan sadarbībā ar vecākiem un bērniem, tā ir pozitīva, sagādājot prieku un iespējas rādīt 

savas iegūtās zināšanas un prasmes.  

Veicot savu pašvērtējumu 10 ballu skalā, studentu  vērtējums ir šāds: 46,6 % studentu – 

7 balles (labi), 20% studentu – 6 balles (gandrīz labi), 20% studentu – 8 balles (ļoti labi), bet 

13,3% studentu – 9 balles (teicami). Tas norāda, ka studijām ir pietiekama kvalitāte. 

Lai varētu secināt par studentu zināšanām un prasmēm, paralēli tika salīdzināts studentu  

pašvērtējums ar pasniedzējas vērtējumu. 33,3% (10) studentu pašvērtējums sakrita ar 

pasniedzējas vērtējumu, 33,3% (10) studentu pašvērtējums bija par balli zemāks, nekā novērtēja 

pasniedzēja, bet 33,4% (10) studentu pašvērtējums bija augstāks, nekā vērtēja pasniedzēja.  

Studenti pašvērtējumos norādīja, ka visvairāk pietrūkst komunikācijas prasmju ar 

pirmsskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem, tādēļ 2008./2009. ak. gadā kā viens no 

uzdevumiem studentiem papildus tika piedāvāts veikt pētījumus par trīs gadus veca bērna 

kustību aktivitāti, viņa attīstības pakāpi un dot rekomendācijas vecākiem pamatprasmju un citu 

spēju sekmēšanai (29.  attēls). 

 

 

 
 

29. att. Kodu „zināšanas”, „prasmes” un „attieksme” atkārtojumu skaita salīdzinājums 

studentu pašvērtējumos 
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2007./2008 ak. gada studentu pašvērtējumos vairāk dominēja zināšanas: kods atkārtojās 

69 reizes, pēc tam prasmes: kods atkārtojās 50 reizes, bet attieksme – tikai 31 reizi.  

Pēc atkārtota studiju kursa programmas „Pirmsskolas sporta didaktikas” satura 

papildinājuma – Pētnieciskais darbs par trīs gadus vecu bērnu – 2008./2009. ak. gada studentu 

pašvērtējumos zināšanu, prasmju un attieksmes kodu atkārtošanās bija izmainījusies.  

 

Pēc nejauši aizvēlētiem 30 studentu pašvērtējumiem kodu atkārtošanās skaits bija 

zināšanas: 67 reizes; prasmes: 64 reizes, bet attieksme – 62 reizes. 

Zināšanu kodu skaits ir samazinājies par 2 vienībām, tas nenorāda uz to, ka ir 

samazinājušās zināšanas, bet gan uz to, ka zināšanas ir palikušas iepriekšējā līmenī. Prasmju un 

attieksmju kodi paaugstinājušies – prasmes par 14 vienībām, bet attieksme par 31 vienību. To 

var skaidrot ar pētnieciskā darba veikšanu par trīs gadus vecu bērnu, tā ietvaros bija 

nepieciešams novērtēt bērna pamatprasmes, attiecīgā vecumposma pedagoģiskos un psihiskos 

procesus, kā arī dot praktiskus fiziskos vingrinājumus un priekšlikumus vecākiem, lai sekmētu 

bērna attīstību, un izteikt savu attieksmi. 

 

Pēc studentu pašvērtējuma analīzes un iegūtajiem vērtējumiem studiju kursa programmā 

“Pirmsskolas sporta didaktika” var secināt, ka programmas satura papildinājums ar piedāvātajām 

inovācijām ir sekmējis studentu prasmju un kompetences pilnveidi, bet  zināšanas ir palikušas 

iepriekšējā līmenī. 

 

Ģimenes sporta īstenošanas modeļa pirmsskolas izglītībā, balstīta uz holistiko pieeju 

bērna audzināšanā, izveide un īstenošana sekmēja: 

-  vecāku un studentu audzināšanas pieredzi; 

- teorētiskās bāzes nozīmīgumu fizisko aktivitāšu organizēšanā un ģimenes 

sportošanas paradumu veidošanā; 

- praktiski empīrisko pieredzi ģimenes sporta īstenošanā pirmsskolā. 
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SECINĀJUMI 

 

1. Pētījumu gaitā, balstoties uz holistisko teoriju bērna audzināšanā, tika izveidots 

ģimenes sporta īstenošanas modelis pirmsskolas izglītībā. 

Modeļa teorētisko bāzi veido bērna personības attīstības skatījums kopveselumā, vecāki 

un sporta pedagogi ir kā izglītošanās procesa īstenotāji un ģimenes sports tajā ir kā kultūrvides 

audzinošs un izglītojošs komponents. 

Vērtējot un analizējot holistisko pieeju izglītības kā procesa un rezultāta aspektā 

kopsakarībā ar ģimeni un fiziskajām aktivitātēm, var secināt: 

- ģimene ir galvenā institūcija, kura sekmē un veicina bērna attīstību un harmoniskas 

personības veidošanos; 

- vecāku iesaistīšanās bērna izglītošanās procesā pozitīvi ietekmē bērna akadēmiskos 

sasniegumus, panākumu gūšanu daţādās jomās, to skaitā sportā. Ir pamats veiksmīgākai 

iekļaušanai sabiedrībā un gūt panākumus personīgajā dzīvē ilgtermiņā; 

- pirmsskolā sports ir bērna attīstību veicinošs, harmoniskas personības sekmējošs un 

socializējošs process.  

Ģimenes sporta īstenošanas modelis pirmsskolas izglītībā, balstīts uz holistisko pieeju 

bērna audzināšanā, iespējams, ja 

- bērns tiek skatīts kā personība ar savām interesēm un vajadzībām; 

- tiks iesaistīti: bērni, vecāki un sporta pedagogi; 

- vecāki un sporta pedagogi savstarpējā sadarbībā veidos bērna attīstībai sekmējošu vidi un 

saturu;     

- veidojot vecāku audzināšanas pieredzi, viņus izglītojot par fizisko aktivitāšu 

nepieciešamību un regularitāti bērna attīstības sekmēšanai – vecāku seminārus; 

- piedāvājot vecākiem līdzdarboties fiziskajās aktivitātē – mājas uzdevumos kopā bērniem; 

- veidot neformālus apstākļus sporta pedagogu, vecāku un bērnu sadarbības sekmēšanai – 

ģimenes sporta svētkus. 

 

2. Pēc pētījumā iegūtajiem rezultātiem par vecāku, pirmsskolas pedagogu un 

studentu ģimenes sporta īstenošanu secinām, ka vecākiem, pirmsskolas pedagogiem un 

studentiem ir pozitīva attieksme, darbība un izpratne par ģimeņu sportu kā līdzekli bērna 

attīstībā.  

Augsts attieksmes indekss pret fiziskajām aktivitātēm ir: 

- 84,7% studentu; 

- 22,3% pirmsskolas pedagogu; 

- 64,5% vecāku. 

Augsts izpratnes indekss par fizisko aktivitāšu nozīmi bērna attīstībā ir: 

- 87,9% studentu; 

- 64% pirmsskolas pedagogu; 

- 89,6% vecāku. 

Vidējs darbības indekss, iesaistot savu ģimeni fiziskajās aktivitātēs ir: 

- 74,5% studentu; 

- 75,6% pirmsskolas pedagogu; 

- 78,7% vecāku. 
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Svarīgi ir rast risinājumus vecāku, pirmsskolas pedagogu un studentu norādītajiem 

kavējošajiem iemesliem, kas ietekmē ģimenes sporta tradīciju veidošanos un labvēlīgi ietekmē 

bērna attīstību. Vecāku, pirmsskolas pedagogu un studentu viedokļi par kavējošajiem iemesliem 

ir šādi:  

Nav ģimeņu sporta svētku organizētāju – to norāda: 

- 81% studentu; 

- 94,2% pirmsskolas pedagogu; 

- 73% vecāku. 

Nav pietiekamas zināšanas par fizisko aktivitāšu nozīmību bērna attīstības sekmēšanai – 

to norāda: 

- 77% studentu; 

- 50,8% pirmsskolas pedagogu; 

- 88,6% vecāku. 

Nav pietiekama sadarbība starp vecākiem un pedagogiem – to norāda: 

- 96,8% studentu; 

- 46% pirmsskolas pedagogu; 

- 94,8% vecāku. 

3. Aptaujā atsegtās problēmas risināšanai tika izveidots ģimenes sporta īstenošanas 

modelis pirmsskolas izglītībā, balstīts uz holistiko pieeju bērna audzināšanā, izglītojot vecākus 

un topošos sporta pedagogus – studentus par fizisko aktivitāšu nozīmi bērna akadēmiskajos 

sasniegumos, sadarbības un sociālo prasmju veidošanā. 

 Izstrādāti praktiski vingrinājumi pamatprasmju pilnveidošanai un pedagoģiski 

psiholoģisko procesu sekmēšanai. Organizēti ģimenes sporta svētki, dodot iespēju vecākiem 

kopā ar bērniem piedalīties tajās, bet topošajiem sporta pedagogiem – studentiem gūt pieredzi 

fizisko aktivitāšu un sporta svētku organizēšanā, kas pilnveidos viņu audzināšanas pieredzi.      

Izveidotajā ģimenes sporta īstenošanas modelī pirmsskolas izglītībā, balstītam uz 

holistisko pieeju bērna audzināšanā, ietverti šādi struktūrelementi: 

- bērns  ar daudzveidīgām spējām, savām vajadzībām un interesēm; 

- vecāki, kuri piedalās ģimenes sporta īstenošanā; 

- pedagogi (topošie sporta pedagogi - studenti), kuri izglīto vecākus un bērnus 

ģimenes sporta īstenošanā; 

- vide (fiziskā un sociālā), kurā notiek bērnu, vecāku un pedagogu savstarpējā 

mijiedarbība un socializēšanās; 

- fizisko aktivitāšu saturs, kas veido ģimenes sporta saturisko daļu, liekot funkcionēt 

vienotā veselumā bērniem, vecākiem un pedagogiem konkrētajā vidē.   

Pētījumā izveidotais ģimenes sporta īstenošanas modelis pirmsskolas izglītībā, balstīts 

uz holistiko pieeju bērna audzināšanā, ir pamatots: 

-  uz vecāku zināšanām, prasmēm un attieksmi, lai darbotos kopā ar bērniem; 

-  uz izveidoto fizisko aktivitāšu mājasdarba kopumu, ko īsteno vecāki kopā ar 

bērniem; 

-  uz vecāku un sporta pedagogu teorētisko un praktisko izglītošanu; 

-  uz padziļinātu sadarbību starp pedagogiem un vecākiem, kā rezultātā būtiski mainās 

bērna attīstības virzība. 
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4. Realizējot ģimenes sporta īstenošanas modeli pirmsskolas izglītībā, balstītu uz 

holistisko pieeju  bērna audzināšanā, tika konstatēts: 

 

4.1. Vērtējot bērnu pamatprasmes – rāpošanu, lēkšanu, skriešanu un bumbas ripināšanu 

korelāciju matricā ir skatāmas vairākas būtiskas vidēji ciešas pozitīvas un negatīvas savstarpējās 

sakarības starp pamatprasmju parametriem.  

Bieţākās korelācijas ir starp rāpošanas un lēkšanas prasmju parametriem. Trīs vidēji 

ciešas pozitīvas savstarpējās korelācijas ir rāpošanas parametram “Roku un kāju darbības 

saskaņošana”. Ar korelācijas koeficientiem r=0,478 (p<0,05) bumbas ripošanas virziens, r=0,455 

(p<0,05) sagatavošanās lēcienam un r=0,504 (p<0,05) lēkšanas lidošanas virziens dod 

informāciju, ka būtiski ir veicināt rāpošanas kustību prasmi, attīstot kustību koordināciju, tad 

pilnveidosies lēkšanas un  ripināšanas prasmes. To apstiprina arī vidēji ciešā korelācija starp  

roku un kāju saskaņotu darbību veikšanu rāpošanā ar lēkšanas uzdevuma izpildes laiku r=-0,524 

(p<0,05). 

Lai arī pēc struktūras lēkšana un bumbas ripināšana ir atšķirīgas, tomēr korelāciju 

matricā ir rodamas vidēji ciešas pozitīvas korelācijas ar korelāciju koeficientu r=0,417 (p<0,05) 

starp bumbas ripināšanas virzienu un lēciena lidojuma virzienu. Līdzīga situācija ir ar rāpošanas 

un lēkšanas parametriem, kas saistīti ar rāpošanas kustību skaitu (r=0,450,p<0,05), tempu 

(r=0,441,p<0,05) un uzdevumu izpildes laiku (r=0,406, p<0,05) attiecībā pret lēkšanas uzdevuma 

izpildes laiku.  

Pēc regresijas analīzes rezultātiem var teikt, ka ir vērojamas likumsakarības, kas norāda, 

ka pamatprasmju parametru savstarpējās sakarības rāpošanā, lēkšanā un bumbas ripināšanā 

savstarpēji saistīti ar izziņas procesiem un, pilnveidojot vienu pamatprasmi, iespējams sekmēt 

citas pamatprasmes pilnveidošanos, kā arī ietekmēt izziņas procesu.  

    

4.2. Secinājumi no vecāku intervijām par ģimenes sporta īstenošanas modeli 

pirmsskolas izglītībā, ir: 

 vecāki ir izglītojušies par ģimenes sportu (kritēriju kodus skatīt 99.-101.lpp); 

 ģimenē vairāk ir sākuši nodarboties ar daţāda veida fiziskajām aktivitātēm 

(kritēriju kodus skatīt 99.-101.lpp); 

 vecāki izprot fizisko aktivitāšu nozīmi bērna personības attīstībā ilgtermiņā (kodu 

kritētiju kodus skatīt 99.-101.lpp); 

 

 

4.3. Analizējot studentu pašvērtējumus un iegūtos vērtējumus studiju kursā 

“Pirmsskolas sporta didaktika”, secinām, ka programmas papildinājums ar piedāvātajām 

inovācijām ir sekmējis studentu, prasmju un attieksmes pilnveidi: 

- prasmju kodu skaits paaugstinājies par 14 vienībām. 

- attieksmes kodu skaits paaugstinājies par 31 vienību.    

Savukārt  zināšanu kodu skaits ir samazinājies par 2 vienībām. Tas norāda uz to, ka 

zināšanas ir palikušas iepriekšējā līmenī. 

 

Ģimenes sporta īstenošanas modeļa pirmsskolas izglītībā, balstīta uz holistisko pieeju 

bērna audzināšanā, izveide un īstenošana sekmēja: 

- studentu audzināšanas pieredzi; 

- teorētiskās bāzes nozīmīgumu fizisko aktivitāšu organizēšanā un ģimenes 

sportošanas paradumu veidošanā; 

- praktisko empīrisko pieredzi ģimenes sporta īstenošanā. 
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