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IEVADS
Mūsdienu strauji dinamiskajā pasaulē arvien biežāk tiek pedagoģiski apzināts un
medicīniski noteikts liels skaits bērnu ar iedzimtiem vai iegūtiem attīstības traucējumiem, kas
izpaužas kā nepietiekama uzmanība, uzvedības traucējumi, impulsivitāte, trauksme un
hiperaktivitāte. Šiem bērniem papildus uzmanības deficītam un hiperaktivitātei sākumskolas
periodā novēro arī psihoemocionālās un fiziskās attīstības traucējumus (Holter, 2005; Harvey,
Reid, 2005; Winnish, 2005).
Uzmanības deficīts ir uzmanības traucējumi, kas tiek raksturoti kā nepietiekama
koncentrēšanās spēja. Bērniem, kas cieš no uzmanības deficīta, piemīt tikai īslaicīga spēja būt
uzmanīgiem, tāpēc viņi nevar ilgāku laiku kaut kam koncentrēties un viņu uzmanību ir viegli
novirzīt. Bērni pūlas būt uzmanīgi, jo grib uzdoto izpildīt, bet tas viņiem tomēr
neizdodas. Izklaidība un nepietiekama koncentrēšanās spēja manāma visās dzīves jomās.
Ieraudzītais ir jāaizskar un jāizpēta, bet tikai tik ilgi, kamēr nav pamanīts kaut kas jauns. Viņi
nespēj koncentrēties rotaļām un darbībai, jo jauni iespaidi nemitīgi novērš uzmanību. Izklaidība
un uzmanības traucējumi vērojami arī, pildot mājas uzdevumus, kā arī citās nodarbībās. Turklāt
traucē tas, ka bērni savas lietas allaž noliek nepareizā vietā un pazaudē, tāpēc pastāvīgi kaut ko
meklē – kļūst nemierīgi un hiperaktīvi (Kraft, 2000; Blocs, Konatser, Lepore, 2000; Rozentāls,
2009).
Hiperaktivitāte ir bērnu uzvedības traucējumu veids, kam raksturīga pārmērīga aktivitāte,
neuzmanība, impulsivitāte, uzbudināmība un vāja kustību koordinācija neatbilstoši bērna vecuma
psihiskajai attīstībai. Šo izpausmju pamatā ir ģenētiska un neiroloģiska rakstura izcelsme, kā arī
sociālie un vides apstākļi. Hiperaktīvajiem bērniem rodas grūtības mācībās, agresīva un
antisociāla uzvedība, kā arī zema pašcieņa un pašapziņa. Viņiem ir grūtības saskarsmē ar
vienaudžiem, vecākiem un skolotājiem. Neveltot šādiem bērniem pietiekamu uzmanību, viņiem
veidojas izolētības izjūta. Šie bērni kompensē savu stāvokli ar demonstratīvi nepieņemamu
uzvedību un asociālu rīcību. Tas ietekmē gan intelektuālo, gan emocionālo, gan gribas sfēru,
tādējādi arī bērna fizisko attīstības līmeni, un līdz ar to arī viņa personības attīstību kopumā
(Liepiņa, 2003, 2008).
Pirmo reizi Eiropā un Amerikā UDS kā termins tika ieviests XX gadsimta sākumā, kad
tika novērots, ka bērniem, kas guvuši galvas smadzeņu traumas vai pārcietuši encefalītu, ir
izteiktas hiperaktivitātes, impulsivitātes un uzvedības traucējumu pazīmes. Cilvēkiem, kas
pārcietuši smadzeņu ievainojumus, ir konstatēti uzvedības traucējumi. Patlaban ir izpētīti vēl
daudzi iemesli, kas var radīt UDS/UDHS izpausmes. Tie var būt dažāda veida smadzeņu
bojājumi, ko izraisījusi saindēšanās ar apkārtējā vidē esošajām toksiskajām vielām, īpaši svinu,
kā arī tā var būt narkotiku un alkohola ietekme uz bērnu jau embrionālā attīstības stadijā
(Mc’Burnett, 1993).
Latvijā XX gadsimta vidū uzmanības deficītu un hiperaktivitātes sindromu slimību
klasifikatorā definēja kā minimālu smadzeņu disfunkciju (MSD). XX gadsimta beigās līdz ar
Latvijas neatkarības atjaunošanu slimību klasifikatorā MSD tika definēta kā uzmanības deficīta
sindroms (UDS) un uzmanības deficīta sindroms ar hiperaktivitāti (UDHS). Bērnu vecākiem
psiholoģiski ir vieglāk pieņemt, ka viņu bērniem ir UDS/UDHS, nevis MSD (Rozentāls, 2009).
Līdz ar definējuma maiņu ir izmainījusies izpratne par šī sindroma cēloņsakarībām.
Tagad arī mediķi un pedagogi lielāku uzmanību velta bērnu uzvedības problēmām, kas ir
slimības sekas, mazāk pievēršoties smadzeņu funkciju traucējumiem (Ясюкова, 2009).
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Ar šī sindroma definējuma maiņu Latvijas skolās bērni ar UDS/UDHS simptomiem bieži
tiek uzskatīti par neaudzinātiem un pedagoģiski ielaistiem. Latvijas sākumskolu skolēni ar
UDS/UDHS izpausmēm arvien biežāk mācās vispārizglītojošās skolās pēc vispārizglītojošās
skolas bāzes programmas, kuras apgūšana viņiem sagādā grūtības, un to nevar saukt par skolēnu
ar īpašajām vajadzībām integrēšanu vispārējā izglītības iestādē. Skolā atbildību par bērnu
izglītošanu un attīstību uzņemas pedagogi, kuriem ne vienmēr ir nepieciešamās zināšanas par
UDS/UDHS raksturīgākajām izpausmēm un to noteikšanu. Tādēļ ir vajadzīgs skolas atbalsta
personāls, ko veido rehabilitācijas komanda (medicīnas māsa, logopēds, sociālais pedagogs,
fizioterapeits, psihologs un neirologs), kas var sniegt atbalstu skolēniem ar UDS/UDHS
izpausmēm, savlaicīgi nosakot slimības izpausmes un pēc vajadzības piedāvājot to korekciju.
Latvijas Vispārējās izglītības likumā ir noteiktas speciālās izglītības pamatnostādnes
(VIII nodaļa, SI, 1999). Šīs koncepcijas realizēšanai ir izstrādātas izglītības attīstības
pamatnostādnes 2007.-2013. gadam (LR MK Nr.742., 2006), kas ietver ļoti plašu pamatizglītības
un speciālās izglītības problēmu spektru, t.i., gan par izglītojamo ar īpašajām vajadzībām
integrāciju vispārējās izglītības iestādēs, gan par viņu uzņemšanu speciālajā izglītības iestādē, kā
arī par visu bērnu tiesībām uz izglītību (Liepiņa, 2008).
Pētījumi liecina, ka daudzās pasaules valstīs, tai skaitā arī Latvijā, vispārizglītojošās
skolās arvien pieaug to sākumskolas skolēnu skaits, kuriem ir vērojamas UDS/UDHS izpausmes.
Ja Latvijā pēc IZM datiem 2008/2009.m.g. vispārizglītojošās skolās mācījās 236 223 bērni, tad,
no 12 līdz pat 23 tūkstošiem skolas vecuma bērnu ir iespējamas UDS/UDHS izpausmes
(Rozentāls, 2009; Rumba-Rozenfelde, 2009).
Integratīvās (iekļaujošās) skolas galvenais uzdevums ir nodrošināt mācību un
audzināšanas darbu atbilstoši katra bērna vajadzībām. Organizējot izglītojošo un iekļaujošo
darbu vispārizglītojošā skolā, viens no galvenajiem darbības principiem ir vispusīgs darbs ar
bērna attīstību. UDS/UDHS izpausmju korekcijā sākumskolas skolēniem mediķi, psihologi un
pedagogi praktizē un iesaka dažādas šo bērnu atveseļošanas metodes (Auziņš, Hadaņonoka,
Lapiņa, 2002; Liepiņa, 2008).
Patlaban dažādu pasaules autoru koncepcijas par bērnu UDS/UDHS etioloģiju ir
skaidrotas pretrunīgi. Tomēr liela daļa klīnisko ekspertu ir vienprātīgi jautājumā, ka šo
traucējumu pamatā ir cēloņu komplekss, kas saistās ar dažādiem neiroloģiskajiem,
ģenētiskajiem, sociālajiem un psiholoģiskajiem faktoriem. UDS/UDHS un sociālās integritātes
risināšanā iesaistās vairākas zinātņu nozares – medicīna, pedagoģija, psiholoģija, psihoterapija,
socioloģija un rehabilitācija (Gabbard, 2004).
ASV un arī Eiropas zinātnieku pētījumi apstiprina teoriju par bioloģisko predispozīciju,
jo ir zinātniski atklāti un pierādīti smadzeņu rajoni, kuru patoloģiskā darbība ir saistīta ar
UDS/UDHS simptomu rašanos (Steyaert, 2005; Winnick, 2005).
Medicīniskie un psihosociālie faktori, iespējams, varētu būt par iemeslu tam, ka arī
Latvijas sākumskolās daļai bērnu vērojami galvenie UDS/UDHS simptomi - nopietnas
problēmas ar uzmanības noturēšanu, uzvedību un nesavaldību, kā arī pavadošie UDS/UDHS
simptomi, t.i., šiem bērniem novēro mācību traucējumus, pazeminātas normālas komunikācijas
spējas, motoro kustību, stājas un balsta kustību aparāta traucējumus. Latvijas vispārizglītojošo
skolu pedagogi savos pētījumos min, ka līdz pat 25% skolēnu ir UDS/UDHS izpausmes (Auziņš,
Hadaņonoka, Lapiņa, 2002).
Pēc Pasaules Veselības organizācijas datiem UDS/UDHS izplatības rādītāji 2000. gadā
bija 10 milj. bērnu ASV un aptuveni 350.000 bērnu Vācijā (Bonncy, Kalff, 2002).
ASV Virdžīnijas štata sākumskolās bērniem ar UDS/UDHS simptomiem pēdējo
divdesmit gadu laikā tiek pievērsta īpaša uzmanība. Vispārizglītojošās skolas sākumskolā
paralēli sporta skolotājam darbojas pielāgoto fizisko aktivitāšu (PFA) speciālists. PFA skolotājs
ir atbildīgs par šī bērna nodrošināšanu ar piemērotu fizisku aktivitāti, kā arī par viņa veiksmīgu
iekļaušanu kopīgajā sporta stundas darbā. Pedagoģiskais korekcijas darbs tiek organizēts tā, ka ar
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šiem bērniem individuāli strādā arī skolas logopēds un speciālais skolotājs (Ventaskrasta,
Duesund, 2006).
Skolas atbalsta personāla darba pamatuzdevums ir atrast un izvērtēt likumsakarības starp
esošajām mācību programmām, mācību metodēm un konkrētā bērna attīstību, nevis sniegt tikai
psiholoģiska rakstura padomus skolotājiem par bērnu vecumposmu psiholoģiju, kas bieži tiek
praktizēts vispārizglītojošās skolās. Veiksmīga pedagoga un psihologa sadarbība
vispārizglītojošā skolā ļauj nodrošināt arī audzināšanas procesu, īpaši bērniem ar UDS/UDHS
simptomiem. Starp bērna attīstību un izglītību pastāv sarežģītas dinamiskas attiecības, kuras
balstās uz kvalitatīvu speciālā skolotāja, skolas psihologa un klases audzinātāja savstarpēju
sadarbību (Рыбалко, 1990; Ясюкова, 2005).
Pārdomāta PFA nodarbība ir tāda, kuras laikā bērns neizjūt fiziska un garīga noguruma
sekas. Ja bērna smadzenes nodarbības laikā netiek pāruzbudinātas un viņš pēc darbošanās tajā
spēj pievērsties mācību darbam, tad šī fiziskā aktivitāte ir vēlama bērniem ar UDS/UDHS
simptomiem. Speciālie vingrojumi galveno muskuļu korsešu stiprināšanai atslogo mugurkaulu
un nostiprina novājināto muskulatūru, veicinot labāku galvas smadzeņu apasiņošanu un
UDS/UDHS simptomu samazināšanos (Jasjukova, 2009).
Nodarbības baseinā, kuras notiek fizioterapeita vadībā un kurās nav sporta peldēšanas
modeļa, kas ir sacensības un bērnu savstarpēja salīdzināšana citam ar citu, ir aktuālas
sākumskolas bērniem ar UDS/UDHS simptomiem gan psihoemocionālajā, gan fiziskās attīstības
veicināšanas jomā. Ūdens vide mazina emocionālo spriedzi, atslogo locītavas un veicina
simetrisku muskuļu noslogojumu, speciālie vingrojumi stājas korekcijai un mugurkaula muskuļu
korsetes stiprināšanai uzlabo starpskriemeļu locītavu funkcijas, kas savukārt uzlabo galvas un
smadzeņu apasiņošanu, tātad to labāku apgādi ar skābekli (Ясюкова, 2005).
Zinātniskajā un praktiskajā literatūrā nav pietiekamu ziņu par izstrādātiem vai adaptētiem
diagnostikas kritērijiem vai vērtēšanas skalām, ko skolas pedagogi un atbalsta personāls varētu
izmantot UDS/UDHS izpausmju noteikšanā sākumskolas skolēniem. UDS/UDHS izpausmju
vērtēšanas kritēriju izveidošana un novērtējuma skalu pielietošana Latvijā uzlabotu šī sindroma
noteikšanas iespējas. (Rozentāls, 2009).
Sporta pedagogam, PFA speciālistam vai fizioterapeitam, veiksmīgi izvēloties un
lietojot UDS/UDHS pedagoģiskajā korekcijā atbilstošas PFA formas, sākumskolas skolēniem
mazinās spriedze, psihoemocionālais uzbudinājums, uzlabojas ne vien pašu bērnu vispārējais
veselības stāvoklis, bet vienlaicīgi arī gaisotne viņu ģimenē (Goldsteins, 1998; Barkley, 1998).
Analizētās literatūras dati liecina, ka dažādās pasaules valstīs un arī Latvijā ar katru gadu
palielinās hiperaktīvo bērnu skaits, kuri nespēj koncentrēt uzmanību mācību procesā.
UDS/UDHS izpausmju korekcijā tiek pielietotas dažādas medikamentozās, multidisciplinārās,
psiholoģiskās un pedagoģiskās korekcijas metodes. Atsevišķas pedagoģiskās korekcijas metodes
hiperaktīvo bērnu atveseļošanai tiek pielietotas gan pasaules, gan Latvijas pedagogu un sporta
speciālistu darbā. Tomēr secīgi saskaņotas kompleksas metodikas pedagoģiskajā korekcijā, ko
veidotu vairākas atsevišķas metodes un līdzekļi, kas būtu radoši un interesanti hiperaktīvajiem
bērniem sākumskolas periodā, zinātniskajā un praktiskajā literatūrā aprakstītas nav.
Labi pazīstama pedagoģiskās korekcijas metode un līdzeklis sākumskolas vecuma bērnu
atveseļošanā ir ārstnieciskā vingrošana (ĀV). Savukārt pielāgoto peldēšanu (PP) kā pedagoģiskās
korekcijas metodi un līdzekli bērnu attīstībai un veselības nostiprināšanai izmanto reti. ĀV un PP
kompleksā pielietošana hiperaktīvo bērnu atveseļošanā, iespējams, būtiski mazinātu UDS/UDHS
izpausmes sākumskolas skolēniem. Par pielāgoto fizisko aktivitāšu (PFA) kopumu, kurā būtu
iekļauta ĀV un PP nodarbību izmantošana UDS/UDHS izpausmju korekcijā, pieejamajā
zinātniskajā literatūrā nav teorētiski pamatotu un praktiski pārbaudītu datu. Tādējādi tika apzināta
nepieciešamība par jaunas pedagoģiskās korekcijas metodikas izveidi, kurā izmantotas PFA ārstnieciskā vingrošana un pielāgotā peldēšana, kas noteica promocijas darba tēmas izvēli:
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„Pielāgotās fiziskās aktivitātes pedagoģiskajā korekcijā hiperaktīvajiem (ar UDS/UDHS
izpausmēm) sākumskolas skolēniem”.
Pētījuma zinātniskā novitāte
• Zinātniski pamatots un empīriski pārbaudīts UDS/UDHS izpausmju noteikšanas
kopums, kas sevī ietver trīs vērtēšanas protokolus - kustību atmiņas,
proprioreceptīvo sajūtu, primāro kustību iemaņu un divus aptaujas protokolus sociālo saskarsmju pamatiemaņu un sociālās kompetences atbilstības noteikšanai
sākumskolas skolēniem.
• Izveidota zinātniski pamatota, inovatīva pedagoģiskās korekcijas metodika
vispārizglītojošās skolas sākumskolas skolēniem ar UDS/UDHS izpausmēm.
Pētījuma teorētiskā nozīmība
•
Ir veikts teorētiski analītiskais zinātniskās literatūras apkopojums par UDS/UDHS
izpausmēm, to noteikšanas un korekcijas metodēm bērniem sākumskolas vecuma periodā.
•
Noteikta un teorētiski pamatota saistība starp pedagoģiskās korekcijas metodiku,
kas ir ārstnieciskās vingrošanas un pielāgotās peldēšanas līdzekļi ar secīgi saskaņotiem
metodiskajiem paņēmieniem, un tās ietekmi uz UDS/UDHS izpausmju būtisku samazināšanos
sākumskolas skolēniem.
Pētījuma praktiskā nozīmība
•
Izveidota sākumskolas skolēnu UDS/UDHS izpausmju praktiskās noteikšanas un
pedagoģiskās korekcijas metodikas – ārstnieciskās vingrošanas un pielāgotās peldēšanas līdzekļu
un metodisko paņēmienu praktiskā aprobācija sporta pedagogu, PFA speciālistu un fizioterapeitu
praktiskajai darbībai.
Pētījuma metodoloģiskais pamatojums
•
Atziņas par UDS/UDHS izpausmēm un etioloģiju: R.Barklajs (Barklay, 1990),
M.Rozenbergs, R.Vilsons, L.Mahadijs, (Rosenberg, Wilson, Maheady, 1992), T.Liepiņa,
H.Karlsons, L. Stenmalms-Sjobloms (Liepiņa, Karlson, Stenmalm – Sjoblom, 1994),
S.Goldšteins, M.Goldšteins (Goldstein, Goldstein, 1998), R.Špalleka (Špalleka, 1998),
S.Heivuds, N.Getčels (Haywood, Getchell, 2001), J.Vinničs (Winnich, 2005), I.Harvejs,
G.Reids (Harvey, Reid, 2005), T.Koķe (Koķe, 2010).
•
Atziņas par UDS/UDHS simptomātikas noteikšanas metodēm: J.Lonejs, R.Milišs,
(Loney, Milich, 1982), G E.Rīvs (Reeve, 1990), M.Rozenbergs, R.Vilsons, L.Mahadijs,
(Rosenberg, Wilson, Maheady, 1992), K.Mak-Burnets, B.Laheijs, L.Pfifners (Mc’Burnett,
Lahey, Pfifner, 1993), K.Petersons, G.Kendals, P.Geiss (Peterson, Kendall, Geise, 1995),
J.Lerners (Lerner, 1995), H.Valkers, G.Kolvins, E.Ramsejs (Walker, Colvin, Ramsey, 1995),
Uruntajeva (Урунтаева, 1996), J.Van Luits (Van Luit, 1998), R.Barklajs (Barkley 1998),
T.Liepiņa (Liepiņa, 1998), H.Bonsijs, V.Peine, L.Aisaks (Payne, Isaacs, 2002), D.Kalfs
(Bonncy, Kalff, 2002), C.Gobards (Gobbard, 2004), I.Harvejs, G.Reids (Harvey, Reid, 2005).
G.Rozentāls (Rozentāls, 2009).
•
Atziņas par UDS/UDHS medicīniskās un multidisciplinārās korekcijas iespējām:
J.Lonejs, R.Miličs, (Loney, Milich, 1982), R.Barklajs, C.Edelbroks, K.Robins (Barkley,
Edelbrock, Robin, 1990), T.Vilens, J.Biedermans (Wilens, Biederman, 1992), H.Valkers,
G.Kolvins, E.Ramsejs (Walker, Colvin, Ramsey, 1995), S.Goldšteins, M.Goldšteins (Goldstein,
Goldstein, 1998), A.Bartons, D.Millers (Burton A.W., Miller D.E. 1998), P.Daltons (Dalton,
2000), T.Vilens, T.Spensers (Wilens, Spencer, 2000), M.Bloks, P.Konatsers, M.Lepore (Block,
Conatser, Lepore, 2000), A.Auziņš, I.Hadaņonoka, A.Lapiņa (Auziņš, Hadaņonoka, Lapiņa,
2002), M.Bloks (Block, 2003), G.Holters (Holter, 2005), A.Folkmane (Folkmane, 2005),
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L.Ventaskrasata L.Duesunda (Ventaskrasta, Duesund, 2006), A. Rickels, R.Brauns (Rickel,
Brown, 2007).
•
Atziņas par UDS/UDHS izpausmju pedagoģiskās korekcijas iespējām bērnu
akadēmisko un sociālo iemaņu pilnveidē: M.Fonareva (Фонарева, 1983), T.Liepiņa, H.Karlsons,
L.Stenmalms-Sjobloms (Liepiņa, Karlson, Stenmalm-Sjoblom, 1994), S.Riefs (Rief, 1995),
M.Bloks (Block, 1995), T.Helbruge (Hellbrugge, 1996), J K.Makburnets, K.Everards,
M.Geofrejs (Mc’Burnett, Everard, Geofrey, 1996), A J.Kourijs (Koury, 1996), Ogdens (Ogden,
1997), T.Liepiņa (Liepiņa, 1997), G.Moris, J.Stīls (Morris, Stiehl, 1999), M.Norosis (Norusis,
1999), A.Petere, T.Liepiņa (Petere, Liepiņa, 2000), P.Konatsers, M.Bloks, M.Lepore (Conatser,
Block, Lepore, 2000), K.Heivuds, N.Getčels (Haywood, Getchell, 2001), I.Žogla (I.Žogla, 2001),
J.Ruštons, K.Fants, S.Klarks (Rushton, Fant, Clark, 2004), I.Harvejs, G.Reids (Harvey, Reid,
2005), T.Verduins, Safrens, C.Perlmans, S.Spričs (Safren, Perlman, Sprich, 2005 tq), S.Safrens,
C.Perlmans, S.Spričs (Safren, Perlman, Sprich, 2005 cw), J.Vinniks (Winnick, 2005), D.Medne
(Medne, 2005), Rickels, R.Brauns (Rickel, Brown, 2007), S.Liepiņa (Liepiņa, 2008), H.Abikofs,
S.Kurts (Verduin, Abikoff, Kurtz, 2008), I.Rumba-Rozenfelde (Rumba-Rozenfelde, 2009),
•
Atziņas par UDS/UDHS izpausmju pedagoģiski psiholoģiskās korekcijas
iespējām pielāgotajās fiziskajās aktivitātēs: I. Kristis (Christies 1985), S. Grosse (Grosse 1995,
1996), T.Liepiņa (Liepiņa 1998), T.Vilens, T.Spensers (Wilens, Spencer 2000), M.Bloks,
P.Konatsers, M.Lepore (Block, Conatser, Lepore 2000), A.Auziņš, I.Hadaņonoka, A.Lapiņa
(Auziņš, Hadaņonoka, Lapiņa 2002), I.Harvejs, G.Reids (Harvey, Reid 2003). I.Hadaņonoka,
I.Krūmiņa, A.Sloka (Hadaņonoka, Krūmiņa, Sloka 2005), A. Rickels, R.Brauns (Rickel, Brown
2000), S.Liepiņa (Liepiņa 2003, 2008), T.Verduins, H.Abikofs, S.Kurts (Verduin, Abikoff, Kurtz
2008), G.Rozentāls (Rozentāls 2009), L.Jasjukova (Ясюкова 2009),
•
Atziņas par UDS/UDHS izpausmju pedagoģiski sociālās korekcijas iespējām
pielāgotajās fiziskajās aktivitātēs: J.Ogdens (Ogden, 1997), A.Kļaviņa, V.Lāriņš (Kļaviņa,
Lāriņš, 2004), V.Lāriņš, L.Mauriņa (Lāriņš, Mauriņa, 1995), A.Batis, N.Hansons (Bates,
Hansons, 1996), M.Norusis (Norusis, 1999), I.Hadaņonoka, L.Staļģe, R.Meinarde (Hadaņonoka,
Staļģe, Meinarde, 1999, 2000), V.Harvejs, A.Grupas, J.Benjamiņs (Harvey, Grupas, Benjaminj,
2006), A.Žukovska, I.Hadaņonoka (Žukovska, Hadaņonoka, 2000), I. V.Folkmanis, A.Vabale
(Folkmanis, Vabale, 2000), J.Vinniks (Winnick, 2005), T.Zīriņa (Zīriņa, 2005), S.Aizpurviete
(Aizpurviete, 2008),
•
Atziņas par UDS/UDHS izpausmju korekcijas iespējām pielāgotajās fiziskajās
aktivitātēs un kustību terapijā: S.Laizāne (Laizāne, 1981), H.Vokers, S.Makkonels, D.Homes
(Walker, McConnell, Homes, 1988), V.Lāriņš, L.Mauriņa (Lāriņš, Mauriņa, 1995),
M.Kampions, (Campion, 1996), E.Broačs, J.Datillo (Broach, Dattillo, 1996), J.Kourijs (Koury,
1996), I.Puškarevs, A.Golubeva (Puškarevs, Golubeva, 1997), M.Lepore, G.Geila, S.Stīvens
(Lepore, Gayle, Stevens, 1998), S.Kapans, S.Putnams (Capans, Putnam, 1998), C.Frīmans
(Freeman, 1998), S.Goldšteins, M.Goldšteins (Goldstein, Goldstein, 1998), R.Špalleka
(Spalleka, 1998, 2003), L.Mauriņa, T.Tripāne (Mauriņa, Tripāne, 1999). V.Peine, L.Aisaks
(Payne, Isaacs, 2002), G.Holters (Holter, 2005), M.Bloks (Block, 1995, 2003, 2006), J.Vinniks
(Winnick, 2005), L.Jasjukova (Ясюкова, 2005), L.Ventaskrasta, S.Grīnberga (Ventaskrasta,
Grīnberga, 2008), S.Aizpurviete (Aizpurviete, 2008), L.Jasjukova (Ясюкова 2005, 2009).
Mūsdienu korekcijas metožu stratēģijas sākumskolas skolēniem ar UDS/UDHS
izpausmēm kustību terapijā ir izstrādātas, pamatojoties uz multizinātņu (dažādas medicīnas
nozares, sporta, pedagoģijas un sociālās zinātnes) jaunāko pētījumu atziņām par iespējām bērnu
atveseļošanā izmantot arvien jaunākas fizisko aktivitāšu formas. Pētījuma laikā ir analizēti
dažādu valstu autoru teorētiskie un praktiskie pētījumi par bērniem ar UDS/UDHS izpausmēm.
Ievērojot šī pētījuma autores piecpadsmit gadu praktisko pieredzi kustību terapijā un zināšanas,
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kas papildinātas Eiropas maģistrantūras kursa (EMDAPA) ietvaros (Ventaskrasta, Duesund,
2006), un L.A Jasjukovas atziņām (2005, 2009) par UDS/UDHS pedagoģiskajām korekcijas
iespējām bērniem ar UDS/UDHS izpausmēm, tika izveidots šī pētījuma koncepts – Latvijas vidē
jauns novērtēšanas un pielāgoto fizisko aktivitāšu kopums pedagoģiskā korekcijā sākumskolas
skolēniem ar UDS/UDHS izpausmēm.
Rīgas 84. vispārizglītojošā skolā darbojas Bērnu attīstības un izglītības centrs (BAIC),
kurā kvalificēti speciālisti atveseļo šīs skolas skolēnus un daļa no tiem ir bērni ar UDS/UDHS
izpausmēm, kas ir izvēlēta par šī pētījuma pamata bāzi. Pilotpētījuma dalībnieki ir
vispārizglītojošās skolas skolēni, kas izvēlēti pēc nejaušības principa. Pedagoģiskā eksperimenta
dalībnieki ir Rīgas 84. vidusskolas sākumskolas skolēni, kas pirms pētījuma uzsākšanas
apmeklējuši divus un vairāk BAIC speciālistus. Promocijas darba laikā notikušās pārbaudes tika
veiktas, izmantojot pētījumā gaitā izveidoto vērtēšanas un aptauju protokolu kopumu, un
organizētas sadarbībā ar skolas psihologu un pedagogiem. Pētījuma dalībnieku praktiskās
pārbaudes, ārstnieciskās vingrošanas un pielāgotās peldēšanas nodarbību organizēšanu un
vadīšanu veica darba autore L.Ventaskrasta. Pedagoģiskā eksperimenta norisē piedalījās
neatkarīgie eksperti - sertificētas fizioterapeites K.Kaņepe un V.Lakša.
Pētījuma mērķis: UDS/UDHS izpausmju noteikšanas un pielāgoto fizisko aktivitāšu
inovatīvas metodikas izveide un pielietošana pedagoģiskajā korekcijā vispārizglītojošās skolas
sākumskolas skolēniem.
Pētījuma uzdevumi:
1. Izveidot vērtēšanas un aptauju protokolu kopumu UDS/UDHS izpausmju
noteikšanai sākumskolas skolēniem.
2.

Noteikt un izvērtēt UDS/UDHS izpausmes vispārizglītojošās skolas sākumskolas
skolēniem.

3.

Izveidot inovatīvu pielāgoto fizisko aktivitāšu metodikas kopumu, kas ietver
ārstniecisko vingrošanu un pielāgoto peldēšanu pedagoģiskajā korekcijā
sākumskolas skolēniem ar UDS/UDHS izpausmēm.

4.

Novērtēt izveidotās pielāgoto fizisko aktivitāšu pedagoģiskās korekcijas metodikas
kopuma ietekmi uz UDS/UDHS izpausmēm sākumskolas skolēniem.

Pētījuma hipotēze: Pedagoģiskās
sākumskolas skolēniem būtiski samazinās:

korekcijas

ietekmē

UDS/UDHS

izpausmes

1)

ja tiek izveidots UDS/UDHS izpausmju noteikšanas protokolu kopums
pedagoģiskā eksperimenta dalībnieku atlasei, kas ļauj noteikt kustību atmiņas,
proprioreceptīvo sajūtu, primāro kustību iemaņu, sociālo saskarsmju pamatiemaņu,
sociālās kompetences atbilstības, sociālās uzvedības un pašvērtējuma, kā arī stājas un
balsta kustību aparāta izmaiņas un raksturo UDS/UDHS iespējamās izpausmes;

2)

ja pētījuma dalībniekiem tiek izveidotas un praktiski pielietotas pielāgotas
fizisko aktivitāšu nodarbības, kas sevī ietver secīgi saskaņotu ārstnieciskās
vingrošanas un pielāgotās peldēšanas nodarbību līdzekļu un metodisko paņēmienu
kopumu.
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Pētījuma objekts: Pedagoģiskās korekcijas
sākumskolas skolēniem ar UDS/UDHS izpausmēm.

process

vispārizglītojošās

skolas

Pētījuma priekšmets: UDS/UDHS izpausmes un to pedagoģiskā korekcija
vispārizglītojošās skolas sākumskolas skolēniem.
Pētījuma subjekts: Vispārizglītojošās skolas sākumskolas skolēni ar UDS/UDHS
izpausmēm.
Pētījuma bāze: Rīgas 84. vidusskolas sākumskolas skolēni (n = 91).
Tēzes aizstāvēšanai
•
Izveidojot un empīriski pārbaudot vērtēšanas un aptaujas protokolus, tiek
noteiktas kustību atmiņas, proprioreceptīvo sajūtu, primāro kustību iemaņu, sociālo saskarsmju
pamatiemaņu, sociālās kompetences atbilstības, sociālā uzvedības un pašvērtējuma, kā arī stājas
un balsta kustību aparāta izmaiņas, kas raksturo UDS/UDHS izpausmes sākumskolas skolēniem.
•
Praktiski pielietojot pielāgotas fizisko aktivitāšu nodarbības, kas sevī ietver secīgi
saskaņotu ārstnieciskās vingrošanas un pielāgotās peldēšanas nodarbību līdzekļu un metodisko
paņēmienu kopumu, tiek panākta būtiska UDS/UDHS izpausmju pedagoģiskā korekcija
sākumskolas skolēniem.
Lai īstenotu izvirzītos uzdevumus un tādējādi sasniegtu promocijas darba mērķi, tika
izveidoti astoņi pētījuma posmi. Pirmie divi pētījuma posmi raksturo promocijas darba teorētisko
daļu. Pārējie seši šī pētījuma attīstības posmi ir saistīti ar darba praktisko (empīrisko) daļu.
Pētījuma realizācijas posmi, kas ir saistīti ar darba teorētisko daļu:
1. posms uzsākts 2004. gada septembrī, nosacīti veicot teorētiskā pētījuma daļu zinātniski pedagoģiskās, psiholoģiskās un medicīniskās literatūras pētīšana un analīze par
bērniem ar UDS/UDHS izpausmēm, viņu uzmanību, uzvedību, sociālajiem,
psiholoģiskajiem un fiziskajiem traucējumiem un to iespējamo korekciju. Visa pētījuma
laikā tika veikta zinātniskās literatūras apzināšana un analīze.
2. posms - no 2005.gada 22. augusta līdz 2006. gada 21. jūnijam - kur EMDAPA
(Europian Master Degree in Adapted Physical Activity) ietvaros tika papildinātas
zināšanas un praktiskā pieredze psihosociālajā korekcijas darbā ar UDS/UDHS
pacientiem Beļģijā profesora H. Van Coppenolles, Norvēģijā profesores L. Duesundes un
ASV profesora M. Bloka vadībā.
Tika analizēti autoru daudzpusīgie un pat pretrunīgie pētījumi par UDS/UDHS
etioloģiju un noteikšanu (Loney, Milich, 1982; Rosenberg, Wilson, 1992; Liepiņa, 1998; Block,
2006; Rozentāls, 2009),
ICD-10 www.who.int/classifications.icd/en/bluebook.pdf ,
SSK-10 www.who.int/classifications.icd/en/GRNBOOK.pdf ,
Līdzīgas pazīmes (neuzmanība, slikta uzvedība un agresivitāte), kuras autori ir minējuši
pie UDS/UDHS izpausmēm skolēniem sākumskolas periodā, ir vērojamas arī citos saslimšanas
gadījumos, kā, piemēram, psihosomatiskie, garīgās attīstības, fonemātiskās uztveres un valodas
sistēmas traucējumi (Auziņš, Hadaņonoka, Staļģe, 2002; Liepiņa, 2008). Tātad netiek izslēgta
iespēja, ka starp šī pētījuma pedagoģiskā eksperimenta dalībniekiem ir vispārizglītojošās skolas
sākumskolas skolēni ne tikai ar UDS/UDHS izpausmēm, bet arī ar citiem veselības
traucējumiem ar līdzīgām pazīmēm.
Ņemot vērā darba teorētiski metodoloģiskā pamatojuma autoru atziņas, tika izveidota šī
pētījuma teorētiskā bāze, izraudzīti vērtēšanas un aptauju protokoli sākumskolas skolēnu
UDS/UDHS izpausmju noteikšanai un izvērtēšanai. Tika izvēlēti pedagoģiskie vērtēšanas
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protokoli (Burton, Miller, 1998; Gabbard, 2004; 3.,4.,5.piel.) un aptaujas protokoli (Walker,
Colvin, Ramsey, 1995; 6.,7.piel.). Šie vērtēšanas un aptaujas protokoli ir kvalitatīvās pētniecības
metodes, kuras empīriski pārbaudītas ASV Virdžīnijas Universitātes pielāgoto fizisko aktivitāšu
(PFA) fakultātes zinātniskajos pētījumos (Block, 2006). Pētījumā izvēlētās kvalitatīvās
pētniecības metodes atbilst starptautiskajai UDS/UDHS novērtēšanas skalai „IOWA Conners”
(Loney, Milich, 1982), kur vērtējumā pēc vajadzības piedalās psihologs, pedagogi un bērna
vecāki, UDS/UDHS izpausmes tiek izvērtētas 4 ballu sistēmā (sk. 6.tab.; 32.piel.).
Aizstāvēšanai izvirzīts izveidoto un pielāgoto vērtēšanas un aptaujas protokolu kopums
UDS/UDHS izpausmju noteikšanai un pielāgotu fizisko aktivitāšu (ārstnieciskās vingrošanas un
pielāgotās peldēšanas nodarbību) metodikas kopums.
Ja sporta speciālists savā izglītības kursā ir sekmīgi apguvis ārstnieciskās vingrošanas
kinezioloģisko kursu, tad pētījumā piedāvāto metodikas kopumu sākumskolas skolēniem ar
UDS/UDHS izpausmēm var papildināt, izmantojot PFA pedagoģiskās korekcijas fizioloģisko un
psiholoģisko iedarbības modeli, kas izveidots, ievērojot šī pētījuma metodoloģiskā pamata bāzi.
Atslēgas vārdi:
UDS/UDHS izpausmes,
pielāgotās fiziskās aktivitātes,
pedagoģiskie vērtēšanas un aptauju protokoli,
ārstnieciskā vingrošana, pielāgotā peldēšana,
pedagoģiskās korekcijas metodika.
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1. UZMANĪBAS DEFICĪTA SINDROMA / UZMANĪBAS
DEFICĪTA AR HIPERAKTIVITĀTI SINDROMA
IZPAUSMES UN KOREKCIJAS IESPĒJAS
1.1. Uzmanības deficīta sindroms un uzmanības deficīta
ar hiperaktivitāti sindroms
Hiperaktivitāte kā traucējums bērna attīstībā ir sākta pētīt 20. gs. sākumā. Pirmo
vēsturisko pētījumu par to ir veikusi psiholoģe B.Ingersolla (1988). Šajā laikā parādījās apraksti
par bērniem, kas bija pārmērīgi aktīvi, impulsīvi, kuru uzmanību bija viegli novērst, kuri bija
grūti vadāmi skolā un mājās.
Pētījumos, kas publicēti 30. un 40. gados, atklāja uzvedības sindromu, kas ietvēra bērna
hiperaktivitāti un tai raksturīgo uzvedību, ko saistīja ar smadzeņu bojājumu, kas iegūts pirms
dzimšanas, neilgi pēc tās vai dzimšanas laikā. Bērni bija hiperaktīvi ar nenoturīgu uzmanību,
impulsīvi un emocionāli labili. Tika ieviests termins „smadzeņu bojājumu sindroms”. 30.-40.
gados lielāku vērību pievērsa nevis uzmanības problēmām, bet gan tām problēmām, kuras radās
zināšanu apguves procesā (Ingersolla, 1988).
Līdz 60. gadu vidum hiperaktivitātes ārstēšanā plaši tika lietoti medikamenti. Parādījās
daudz plašu, jaunu pētījumu. Bija neapmierinātība ar vecajiem terminiem, tāpēc terminu
„minimāla smadzeņu disfunkcija” aizvietoja termini „hiperkinēze” un „hiperaktivitāte”
(Rozentāls, 2009).
Pašlaik ASV ir spēkā termins „uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms”
(UDS/UDHS) (attention deficit and hyperactivity disorder ADHD), kuram izdala trīs paveidus,
kad bērni izrāda
• galvenokārt neuzmanības simptomus,
• galvenokārt hiperaktīvi impulsīvu uzvedību,
• gan neuzmanības, gan hiperaktivitātes simptomus
(Barens, 2002).
1980. gadā Eiropā parādās jauns termins „uzmanības deficīta sindroms”(UDS)
Ir divi UDS veidi:
• Uzmanības deficīta sindroms bez hiperaktivitātes (UDS),
• Uzmanības deficīta sindroms ar hiperaktivitāti (UDHS)
(Barkley R.A. 1998; Barens, 2002; Rozentāls, 2009).
Uzmanības deficīta sindromu (UDS) novēro bērniem, kuriem ir samazināta kustību
aktivitāte un būtiskākā problēma ir uzmanības nenoturīgums. Šiem skolēniem ir koncentrēšanās
grūtības mācību stundā, traucētas uztveres spējas un informācijas uztveršana, pārstrāde, traucētas
atmiņas spējas. Pēc G.Holtera (2005) atzinuma, ja visiem šiem simptomiem pievienojas fizisks
nemiers, kas pārsniedz normāla bērna kustīgumu, tad jau novēro UDHS. Šie bērni ar UDS un
UDHS pārkāpj uzvedības normu robežas, viņu izturēšanās ir ārpus pieņemtajām normām. Šādi
bērni ģimenē ir par apgrūtinājumu, jo viņi gan vecākiem, gan pedagogiem sagādā daudz raižu un
nepatikšanu.
R.Barklaja (Barkley, 1998) pētījumos minēts, ka mūsdienās uzmanības deficīta
sindroms un hiperaktivitāte kā attīstības traucējumi tiek novēroti 7,5% skolas vecuma bērnu.
UDHS ietekmē bērnu spējas regulēt savu darbību (hiperaktivitāte), kontrolēt savu uzvedību
(impulsivitāte) un spējas koncentrēties noteiktu uzdevumu veikšanai (neuzmanība).
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1.1.1. UDS/UDHS simptomātika
Galvenie UDS/UDHS simptomi, kas definēti Starptautiskā slimību klasifikatorā
SSK 10 un ASV DSM IV klasifikatorā ir:
• neuzmanība,
• impulsivitāte,
• hiperaktivitāte
(Rozentāls, 2009; SSK-10 www.who.int/classifications.icd/en/GRNBOOK.pdf )
Neuzmanība (uzmanības traucējumi). Uzmanība ir cilvēka apziņas stāvoklis, kas
izpaužas spējā koncentrēties uz kaut ko gan ārējā, gan iekšējā pasaulē. Uzmanību raksturo
vairākas tās īpašības: apjoms, koncentrācija, noturība, sadalīšana un pārslēgšanās (Liepiņa,
2008).
Uzmanības traucējumi, nepietiekama koncentrēšanās spēja. Bērniem, kas cieš no UDS,
piemīt tikai īslaicīga spēja būt uzmanīgiem, tāpēc viņi nevar ilgāku laiku kaut kam koncentrēties
un uzmanību ir viegli novirzīt. Bērni pūlas būt uzmanīgi, jo grib uzdoto izpildīt, bet tas viņiem
tomēr neizdodas. Izklaidība un nepietiekama koncentrēšanās spēja manāma visās dzīves jomās.
Bērnudārzā un skolā redzams, cik lielā mērā hiperaktīvos bērnus saista apkārtējais. Ieraudzītais ir
jāaizskar un jāizpēta, bet tikai tik ilgi, kamēr nav pamanīts kaut kas jauns. Viņi nespēj
koncentrēties rotaļām un darbībai, jo jauni iespaidi nemitīgi novērš uzmanību. Izklaidība un
uzmanības traucējumi vērojami arī, pildot mājas uzdevumus, kā arī citās nodarbībās. Turklāt
traucē tas, ka bērni savas lietas allaž noliek nepareizā vietā un pazaudē, tāpēc pastāvīgi kaut ko
meklē (Rozentāls, 2009).
Uzmanība ir jāattīsta, jo ar tās palīdzību bērns spēj labāk kontrolēt savu rīcību –
konkrēto darbību. Bērnam ar UDS/UDHS simptomiem uzmanība bieži pārslēdzas no vienas
informācijas veida uz citu, tāpēc bērns nespēj ilgstoši veikt kādu uzdevumu. Līdz ar to tiek
traucēti arī pārējie izziņas procesi. Šiem bērniem ir daudz enerģijas, bet viņi nespēj
koncentrēties, viņu darbība nav mērķtiecīga, un tādējādi viņiem rodas arī problēmas mācību
vielas apguvē (Kroensbergen, Van Luit, Naglieri, 2003).
Sākumskolas skolēna uzmanība ievērojamā mērā ir atkarīga arī no atbilstoša mācību
satura, kurā tiek ņemts vērā bērna vecums, intereses un uztveres spējas, darba formu
daudzveidība, kur skolēns var aktīvi un radoši iesaistīties apmācības procesā, kā arī no
individuālās pieejas, kas saistās ar bērna raksturu, temperamenta u.c. individuālajām īpatnībām
(Liepiņa, 2008).
Kustību atmiņa, kas ir kinestētiskās uztveres spēju veids - raksturo bērna uzmanības
īpašības un ietver vairākas apakšjomas, ieskaitot telpisko orientāciju, dziļuma uztveri, redzes
lauku, kustības uztveri un vizuālo motorisko koordināciju. Kinestētiskā uztvere attiecas uz spēju
sajust kustības apzināšanos un ķermeņa apzināšanos. Atšķirībā no vizuālās sistēmas, kura saņem
informāciju no vides, kinestētiskā sistēma saņem informāciju no ķermeņa iekšienes ar sensorisko
receptoru starpniecību. Pamatā jebkura kustība rotē ap cilvēka spēju saņemt un tad interpretēt
informāciju no vides. Šī informācija no vides tad tiek salīdzināta ar informāciju par cilvēku pašu.
Kad šī salīdzināšana ir pabeigta, cilvēks spēj izdarīt kustību, kas atbilst apstākļiem, ņemot vērā
iniciatora vienreizējās spējas (Haywood, Getchell, 2001).
Proprioreceptīvās sajūtas veidojas tad, kad uzmanība un uztvere attīstās un
pilnveidojas, attīstoties vizuālajai un centrālajai nervu sistēmai. Attīstoties vizuālajai un
centrālajai nervu sistēmai, jaunākā vecuma bērni aizvien veiksmīgāk saskaņo savas kustības ar
vizuālo stimulāciju vidē. Vizuālā uztvere ietver vairākas apakšjomas, ieskaitot telpisko
orientāciju, figūru-zemes uztveri, dziļuma uztveri (acumēru), redzes lauku, kustības uztveri un
vizuālo motorisko koordināciju (Gabbard, 2004, Payne, Isaacs, 2002).
Bērniem ar UDS/UDHS izpausmēm uzmanības veidošanos nenodrošinās tikai atsevišķi
pasākumi. Te ir svarīga visa audzināšanas un apmācības sistēma kopumā, kuras ietekmē
pamazām attīstās un nostiprinās viņu uzmanība. UDS/UDHS ir nopietna bērnu veselības
13

problēma. Psiholoģe G. Uruntajeva (Урунтаева, 1996) norāda, ka bērna attīstībā uzmanība ir
noteikums sekmīgai praktiskās un garīgās darbības norisei, tāpēc tādu savstarpēji atkarīgu
darbību izpildes līmenis kā uztvere, iegaumēšana un priekšmeta pazīmju salīdzināšana ir atkarīgs
no uzmanības īpašību attīstības pakāpes.
Uzmanībai ir īpaša loma bērna personības veidošanā, jo tieši uzmanība pavada visu
izziņas procesu norisi un tā ir ļoti būtiska veiksmīga mācību un fizisko nodarbību procesa
organizēšanai un norisei. Tādēļ ir svarīgi apzināt un atveseļot šos bērnus ar UDS/UDHS
izpausmēm jau sākumskolas periodā, kad viņu apzinātais izziņas, mācīšanās, motoro kustību
attīstības process ir tikai sava attīstības ceļa sākumā. Uzmanības attīstība lielā mērā nosaka arī
bērna uzvedību kopumā, kas bērniem ar UDS/UDHS izpausmēm ir slikta, ko parasti speciālisti
apzīmē ar terminu uzvedības traucējumi (Liepiņa, 2008).
Impulsivitāte (uzvedības traucējumi). UDS/UDHS speciālisti S.Kopans un S.Putnams
(Copans, Putnam, 1998) vērš uzmanību tam, ka bērnus ar minētajiem simptomiem necieš sporta
spēlēs, jo viņi bieži neievēro noteikumus. Ja šāds bērns ticis pie bumbas, viņš pat nedomā to
piespēlēt citiem, bet pats skrien uz pretinieka vārtiem un bumbu pazaudē. Bieži vien šiem
bērniem ir grūtības saskarsmē ar vienaudžiem, tādējādi UDS/UDHS bērni nereti nevar atrast
„īstos draugus”.
Impulsivitāti tagad uzskata par obligātu UDS/UDHS simptomu gan bērniem ar
hiperaktivitātes pazīmēm, gan bez tām. Impulsivitāte nozīmē rīkoties pēc acumirkļa iegribas,
iepriekš neapdomājoties. Šos bērnus dēvē par nevaldāmiem, jo viņiem raksturīga neaprēķināma,
iepriekš neparedzama rīcība, viņi nenovērtē briesmas, runā neapdomājoties, skrien
neatskatīdamies, rīkojas neapsverot (Rozentāls G. 2009).
M.Fovlers (Fowler, 1996) skaidro, ka viens no būtiskākajiem UDS/UDHS simptomiem
ir tieši kognitīvā impulsivitāte, kad cilvēks darbojas, daudz nedomājot. Bērnu ar UDS/UDHS
simptomiem impulsivitāte nebūtiski atšķiras no impulsivitātes klasiskās izpratnes. Arī šie bērni
vispirms darbojas, pēc tam tikai domā, tāpēc ka viņi savu vajadzību apmierināšanai jau iepriekš
sagaida apkārtējo traucējumus vai kavējumus. Impulsivitāte noved šos bērnus pie tā, ka
apkārtējie – gan pieaugušie, gan vienaudži - viņus bieži pārtrauc tāpēc, ka viņu uzvedībai ir
riskants raksturs. Impulsivitāte šos bērnus noved līdz bīstamai uzvedībai, kuru ir nepieciešams
pārtraukt. Lai arī šāda uzvedība ir bīstama, bērnam ir ļoti grūti kontrolēt savus impulsus.
Šo bērnu uzvedību vienaudži biežāk novērtē kā agresīvu un nepiekāpīgu. Bērniem ar
UDS/UDHS simptomiem nereti ir samazinātas sociālās saskarsmes pamatiemaņas, kā arī
vērojamas problēmas mācībās (Walker, Colvin, Ramsey, 1995; Walker, Mc’Connell, 1995).
Agresivitāte. Agresivitāte ir simptoms, ko īpaši bieži novēro hiperaktīviem bērniem,
tomēr tā pazīstama arī hipoaktīvajiem. R.Špalleka (2003) uzsver, ja ar UDHS slims bērns nokļūst
stresa situācijā, lai nodrošinātu nervu sistēmas pareizu reakciju, būtu jāproducē nervu sistēmas
(NS) mediatoriem, tomēr tā nenotiek. Iestājas pilnīga bērna rīcības blokāde. Viņš reaģē ar
pēkšņu, agresīvu izturēšanos un niknām, nevaldāmām dusmām. Šāda agresivitāte ir novērojama
pat zīdaiņiem. Viņi rausta mātes matus, kož, sit pa seju, tver aiz deguna, baksta nāsīs un acīs, kož
viņai rokās, pārtinot sper ar kāju pa vēderu. Agresīvās izturēšanās dēļ tādi bērni jau agri kļūst par
atstumtajiem. Nevienam nepatīk ar viņiem rotaļāties. Arī vēlāk, jaunības gados, viņi nespēj
kontrolēt savu agresivitāti. Ja viņus aizkaitina, viņi vienkārši sit. Inteliģentākie pusaudži toties
spēj izteikt savas dusmas vārdos – lamājoties.
K.Smita, L.Strika (1998), I.Lazovskis (2001), R.Špalleka (2003) un T.Koķe (2010) ar
saviem pētījumiem ir pamatojuši un turpina pierādīt, ka vardarbība no moderno tehnoloģiju
ekrāniem veicina reālu vardarbību dzīvē. Nav attaisnojies savulaik pasaulē populārais
pieņēmums, ka šī „skarbā” virtuālā izklaide kliedē cilvēka dabai raksturīgo agresivitāti.
Hiperaktivitāte (virsuzbudinājums). Terminu „virsuzbudinājums” lieto, lai definētu ne
vien ķermeņa stāvokli laikā un telpā, bet arī tam atbilstošo cilvēka emocionālo stāvokli.
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Iespējams, ka visas ar UDS/UDHS saistītās problēmas kopumā nosaka šiem bērniem raksturīgo
svarīgo pamatiemaņu deficītu, impulsivitāti un sociālās problēmas (Goldsteins, 1998).
Pedagoģiskajos pētījumos maz izzināta hiperaktīvo bērnu uzmanības attīstība.
Hiperaktivitāte kā uzvedības traucējums visvairāk ir pētīta ASV (Barkley, 1990; Bootzin,
Acocella, 1988; Cambell, Werry, 1986; Feingold, 1975). Šie zinātnieki hiperaktīvās uzmanības
izpausmes saista ar vāji attīstītu spēju koncentrēties kādam konkrētam uzdevumam.
K.Smita, L.Strika (1998) un I.Lazovskis (2001) uzsver, ka šo bērnu vecāki bieži vien
arvien vairāk attālinās no draugiem un citiem tuviniekiem, kas ļoti labprāt dod padomus bērnu
audzināšanā bez īstas izpratnes par patieso situāciju. Ja vecākiem ir pretēji uzskati par to, kā ar
bērnu “jāapietas”, vai tad, ja viņi viens otru vaino bērna uzvedībā, šis stress var graujoši
iespaidot laulību un ģimenes stabilitāti, kā arī vecāku un bērnu attiecības.
Pētījumi liecina, ka šie bērni jau mātes miesās bijuši nemierīgi. Tā tas turpinās arī
zīdaiņu vecumā: viņi kustina rokas un kājas ātrāk un spēcīgāk nekā citi bērni. Šādi bērni jau
visagrākajā dzīves posmā, sākot no pirmajām nedēļām, prasa īpašu vecāku uzmanību un vērību.
Jau no paša sākuma šie bērni ir “citādi” nekā tie bērni, kuriem nav šo problēmu. Hiperaktīvie
bērni ar savu dažreiz pat pilnīgi nevaldāmo kustīgumu padara vecāku un citu ģimenes locekļu
dzīvi ļoti sarežģītu (Goldstein, Goldstein, 1998; Barkley, 1998).

1.att. UDHS pacienta uzvedība salīdzinājumā ar veseliem bērniem
(pēc Coghill, Soutullo, Aubuisson, Preuss, Lindback, Silverberg, Buitelaar 2008)
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1.attēlā apkopots starptautisks pētījums (Vācija, Nīderlande, Polija, Francija, Spānija,
Lielbritānija), kurā tika iesaistīti 910 bērni, kas ir UDHS pacienti, un 995 bērni kontroles grupā
bez UDHS. Pētījumā tika analizēta UDHS ietekme uz ikdienas aktivitātēm un bērnu uzvedības
paradumiem. Pētījuma laikā tika konstatēts, ka bērniem ar UDHS uzvedības normas ievērojami
atšķiras no normas grupas. Salīdzinot ar kontroles grupu, tika novērots, ka UDHS pacientu grupā
ir 5-6 reizes augstāka hiperaktīva un impulsīva uzvedība, salīdzinot ar normas grupu, kurā
piedalījās bērni bez UDHS.
UDS biežāk sastopamās izpausmes:

nespēj pievērst uzmanību konkrētām detaļām vai pieļauj neuzmanības kļūdas
skolas uzdevumos un citās aktivitātēs,

nespēj noturēt uzmanību uzdevumos vai rotaļu aktivitātēs,

šķietami neklausās, kad tiek tieši uzrunāts,

neseko instrukcijām un nespēj pabeigt skolas darbus vai mājas uzdevumus un
pienākumus,

izvairās vai nelabprāt un ar nepatiku iesaistās mācībās, kas prasa noturīgu
mentālu piepūli (mācību traucējumi),

pazaudē uzdevumu veikšanai vai aktivitātēm nepieciešamās lietas (piemēram,
rotaļlietas, skolas uzdevumus, zīmuļus, pildspalvas, grāmatas vai darba rīkus),

uzmanību novērš citi ārējie ierosinātāji,

ir aizmāršīgs ikdienas aktivitātēs,

izsaka atbildes, pirms jautājums vēl ir formulēts,

ir grūtības gaidīt savu rindas kārtību, pārtrauc citu nodarbēs
(Barkley, 1998., Smita, Strika, 1998; Lazovskis, 2001; Rozentāls, 2009).
Lai bērnam varētu medicīniski diagnosticēt UDHS, UDS, tad šīm izpausmēm vēl
papildus novēro hiperaktivitāti.
UDHS biežāk sastopamās izpausmes:

sēžot ir nemierīgas kājas un rokas,

atstāj savu solu klasē vai citās situācijās, kad ir paredzēts palikt savā vietā,

skraida apkārt vai kaut kur rāpjas nepiemērotās situācijās,

ir grūtības rotaļāties vai iesaistīties atpūtas aktivitātēs mierīgi,

uzvedas tā, it kā viņu nemitīgi „darbinātu kāds motors”,

pārlieku daudz runā.
(Barkley, 1998; Smita, Strika, 1998; Lazovskis, 2001; Rozentāls, 2009).
Bērniem ar UDS/UDHS nereti ir samazinātas sociālās spējas, kā arī vērojami mācīšanās
traucējumi, kas raksturojami kā UDS/UDHS pavadošie simptomi (Walker, Colvin, Ramsey,
1995; Walker, McConnell, 1995).
Hipoaktivitāte. Hipoaktivitāte raksturojas ar bērna vecumam atbilstošas aktivitātes
samazināšanos, kas izpaužas kā nevēlēšanās iesaistīties aktīvās nodarbībās, kas saistītas gan ar
fizisko, gan ar garīgo piepūli. Pie speciālistiem hipoaktīvie bērni nereti nonāk tikai tad, ja skolā
viņiem novēro mācību traucējumus, un tas parasti notiek pusaudžu vecumā, kad sociālai
aktivitātei bērnu ikdienā ir īpaša loma. Bērni ar UDS, kuriem nav hiperaktivitātes, lielākoties ir
mierīgi, nepiedalās pulciņu nodarbībās, liekas aizsapņojušies, izklaidīgi, pasīvi, ātri nogurst
(Špalleka, 2003).
Dzimuma atšķirības UDS/UDHS izpausmēs. Zēni biežāk par meitenēm ir hiperaktīvi. F.
Bensons šo parādību izskaidro ar nervu mielinizācijas procesa norisi, jo zēniem tā ir lēnāka nekā
meitenēm. Atsevišķi tiek izšķirta UDS/UDHS hiperaktīvā forma (75% zēni un 25% meiteņu) un
hipoaktīvā forma, kas kopumā parādās tikai 30% gadījumu (75% meiteņu un 25% zēnu)
(Andrēziņa, Bērziņa, Lindenberga, 2000).
R.Barklajs (Barkley 1998) min ievērojamo zēnu un meiteņu proporciju līdz pat 6/1, kas
vērojama visos UDS/UDHS apakštipos (sk. 3.tab.).
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Pēc J.Stajerta (Steyaert, 2005) datiem, UDHS simptomi zēniem sastopami trīs reizes
biežāk nekā meitenēm. ASV Uzmanības deficīta sindroma asociācija uzsver, ka 2/3 bērnu, kuri
bērnībā cieš no uzmanības deficīta un hiperaktivitātes/impulsivitātes sindroma, sava veselības
stāvokļa nestabilitātes un haotiskuma dēļ arī turpmākajā pieaugušo dzīvē izjutīs nopietnas
problēmas. Līdz ar UDHS simptomu diagnosticēšanas metodiku ieviešanu praksē, šie simptomi
ir atklāti un kļuvuši vairāk pazīstami arī meitenēm un pieaugušām sievietēm. Tā, piemēram,
jaunietes ar UDS/UDHS ir daudz kautrīgākas un noslēgtākas par savām vienaudzēm, un šis
trūkums var novest pie būtiskām emocionālām un psiholoģiskām problēmām turpmākajā dzīves
gaitā.
UDS/UDHS pavadošie simptomi:
• mācīšanās traucējumi;
• zems pašvērtējums;
• socializēšanās traucējumi;
• primāro motoro kustību traucējumi;
• stājas un balsta kustību aparāta traucējumi (Harter, 1988; Petere,
Liepiņa, 2000; Lazovskis, 2001; Hadaņonoka, Krūmiņa, Sloka, Vidnere 2005; Rozentāls 2009).
Bērniem, kuri cieš no UDS/UDHS, ir paaugstināts riska līmenis vispārējās fiziskās
attīstības un mācību traucējumu, kā arī koordinācijas traucējumu ziņā (40% mācīšanās
traucējumi; 47% koordinācijas traucējumi). Vispārējais motorikas kontroles un uztveres raksturs
bērniem ar UDHS vai koordinācijas traucējumiem visbiežāk ir funkcionāls (Harvey, Reid, 2005).
Mācīšanās traucējumi. Šo terminu lieto speciālisti, lai apzīmētu patoloģiju vienā vai
vairākos psiholoģiskajos pamatprocesos – atmiņas, uzmanības, uztveres traucējumi, kas saistīti
ar CNS sistēmas disfunkciju. Skolā mācīšanās traucējumi izpaužas kā pazeminātas bērna spējas
saklausīt, domāt, lasīt, rakstīt, ievērot pareizrakstību vai izdarīt matemātiskus aprēķinus. Bērns
var būt apdāvināts citās jomās, taču sekmes skolā dažos mācību priekšmetos ir viduvējas
pamatprasmju apgrūtinātās apguves dēļ. Līdz ar to bērna spējas tiek vērtētas kā vājas, kas bieži
vien neatbilst viņa patiesajām spējām. Mācību traucējumi var izpausties arī kā vizuālās uztveres
traucējumi, kad bērns lasot jauc burtus, grūti iegaumē un atpazīst vārdus, jauc simbolus.
Iepriekšminētais iespaido bērna uzvedību arī mājās, attiecības ģimenē un ārpus tās. Bērns var
bieži zaudēt savas mantas, kavē nodarbības, nespēj veikt sīkus mājas darbus, nesaprotas ar
vienaudžiem, traucē stundā, līdz ar to - neizpilda uzdoto (Hadaņonoka, Krūmiņa, Sloka, Vidnere,
2005).
Mācīšanās kā skolēna darbība ir pamats viņa potenciālo iespēju attīstībai noturīgās
personības īpašībās, bet skolotāja palīdzība mācīties būtībā ir viņa darbības bagātināšana –
mērķu, līdzekļu, motīvu bagātināšana, kas ļauj viņam sasniegt labākus mācīšanās, izglītojošos,
attīstošos un audzinošos rezultātus (Žogla, 2001).
Ir konstatēts, ka bērniem ar mācīšanās traucējumiem grūtības parasti rodas vienā vai
vairākās no četrām pamata sfērām, kuras nosaka informācijas netraucētu apstrādi: uzmanība,
vizuālā uztvere, valodas signālu apstrāde un muskuļu koordinācija. Pat niecīgas nepilnības šajās
sfērās var radīt grūti pārvaramus šķēršļus mācīšanās procesam un saskarsmei vispārizglītojošās
skolas sākumskolas klasē. Skolu atbalsta personālam un vecākiem, kuru pārziņā ir bērni ar
mācīšanās traucējiem, ir jāizprot minētie faktori:
• bērniem ar mācīšanās traucējumiem grūtības rodas vairākos mācību
priekšmetos,
• mācīšanās traucējumi paši no sevis nepazūd,
• mācīsanās traucējumi var radīt komunikācijas un psihoemocionālas grūtības
(UDS www.turnertoys.com/ADHD/APA_diagCriteria.htm).
Zems pašvērtējums. Līdz ar uzvedības traucējumiem, šie bērni bieži tiek izstumti no
vienaudžu grupas, tāpēc kļūst noslēgti un neapmierināti ar sevi. Tiem var attīstīties tādi
psihoemocionāli traucējumi kā zems pašvērtējums un trauksme (Petere, Liepiņa, 2000).
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Būtiskākais audzināšanas mehānisms ir pašvērtējums – zināšanu, to atspoguļojamo
objektu, prasmju un iemaņu novērtēšana pēc subjektīvi nozīmīgiem kritērijiem (Žogla, 2001).
Dažreiz UDS/UDHS bērnus uzskata par savādniekiem - flegmatiskiem vai pārlieku
aktīviem. Hipoaktīvie bērni galvenajās kustībās parasti ir rāmi, iekšējais nemiers izpaužas sīkās
kustībās. Tāpat kā hiperaktīvie, arī flegmatiskie bērni var apgrauzt nagus, izkost drēbēs
caurumus, stundām niekoties ar saviem matiem vai knaibīt ādas izcilnīšus. Vismazākā iemesla
dēļ viņi var izplūst asarās un parasti ir daudz bravūrīgāki vai arī bailīgāki nekā vienaudži. Tiklīdz
kaut kas nav tā, kā bijis iecerēts, viņi iesākto pamet un nonāk rezignācijā (Harter, 1988).
Adekvāts pašnovērtējums un sociālās saskarsmes pamatiemaņas bērniem ar
UDS/UDHS izpausmēm ir ļoti svarīgas, lai viņi saglabātu motivāciju darīt visu iespējamo skolā,
ieskaitot fizisko audzināšanu un PFA. Ja bērnam ar UDS/UDHS simptomiem fiziskajā
audzināšanā neveicas, tad ir visai liela iespēja, ka bērns nav labās domās par sevi. Ar sociālās
saskarsmes pamatiemaņām un pašnovērtējumu ir saistīti daudzi specifiski termini. Pašcieņa tiek
definēta kā vispārīgs pozitīvs sevis vērtējums, pašvērtējums vai vispārīgi labas emocijas attiecībā
pret sevi. Pašcieņa ir vistiešāk saistīta ar pašnovērtējumu. Bērni, kuriem ir laba pašcieņa, ir
apmierināti ar sevi un necieš no grūtsirdības, vientulības vai nomāktības. Pašcieņa tiek uzskatīta
par visaptverošu jēdzienu, kas atšķiras no uztvertās kompetences un priekšstata pašam par sevi.
Uztvertā kompetence un priekšstats pašam par sevi attiecas uz to, cik kompetents cilvēks jūtas
sociālajā saskarsmē ar vienaudžiem konkrētās aktivitātēs vai nodarbēs (Harter, 1988).
Socializēšanās traucējumi. Līdz ar sociālā atbalsta samazināšanās tendenci pasaulē un
līdzcilvēku vispārējās vienaldzības pieaugumu personām, kas cieš no šīs problēmas, kļūst arvien
grūtāk iekļauties mainīgajā mūsdienu sabiedrībā. Tādēļ UDS/UDHS speciālisti vienprātīgi
atbalsta sociālā atbalsta nepieciešamību bērniem ar UDS/UDHS simptomiem (Harvey, Reid,
2003). I.Vinnika (Winnick, 2005) pētījumos konstatēts, ka daudziem bērniem un jauniešiem ar
uztveres traucējumiem un UDS/UDHS simptomiem fiziskās nodarbības skolā var radīt
nepatīkamus brīžus savu fizisko un sociālo traucējumu, kā arī vienaudžu nievājošās attieksmes
dēļ.
Sociālā kompetence ietver daudzas apakšjomas, kas vispārizglītojošā skolā arī bērniem
ar UDS/UDHS izpausmēm paredz šādas pamatiemaņas (piem., acu kontaktu, pareizu balss toņa
lietošanu, pagriešanos runājot), sadzīvošanas iemaņas (piem., pieklājīgu vārdu lietošanu,
dalīšanos, noteikumu ievērošanu), draudzēšanās iemaņas (piem., ārienes kopšanu, smaidīšanu)
un savaldības iemaņas (atbilstoša reakcija, kad kāds saka „nē”, atbilstoša reakcija, kad izrādāt
dusmas) (Walker, Colvin, Ramsey, 1995).
Sociālās iemaņas būs atšķirīgas pirmsskolas vecuma bērniem, salīdzinot ar pamatskolas
skolēniem un vidusskolēniem. Dalīšanās ar rotaļlietām var būt svarīga pirmsskolā, kamēr
piedalīšanās sarunā atbilstošā veidā ir daudz svarīgāka sākumskolā un vidusskolā. Tomēr visas
sociālās iemaņas ir savstarpēji saistītas un vērstas uz bērna ar individualitāti, spēju sadzīvot ar
vienaudžiem un demonstrēt sociāli pieņemamu uzvedību. Bērniem, kuriem trūkst sociālo
pamatiemaņu, ir problēmas ar sociālo pieņemšanu, tiek dēvēti par „dīvainiem bērniem”, un viņi
piederēs pie tiem, kuriem iespējams ir arī UDS/UDHS izpausmes. Tomēr, nenovērtējot
uzvedības izpausmju kopumu, kas ietilpst visaptverošajā tertminā „sociālā kompetence”, sporta
skolotājam bez pieredzes būs grūti precīzi noteikt, kas no sociālās kompetences bērnam
pietrūkst. Sociālo iemaņu apzināšana sporta skolotājam palīdzēs izprast bērna klātesošās stiprās
un vājās puses attiecībā uz sociālo kompetenci, noteikt nodarbības mērķus un uzdevumus
sociālajai kompetencei un noteikt, vai bērns progresē šo sociālo mērķu virzienā (Walker,
McConnell, Homes, 1988).
Daudziem hiperaktīvajiem bērniem rodas grūtības tāpēc, ka viņi nespēj strādāt
vienaudžu kolektīvā. Bieži apkārtējo aktīva darbošanās novērš viņu uzmanību, jo viņiem gribas
salīdzināt savu ar pārējo bērnu darbu. UDS/UDHS bērni ātri kļūst nervozi un neprot veiksmīgi
sadarboties ar saviem klases vai grupas biedriem (Medne, 2005; Liepiņa, 2008).
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Primāro motoro kustību traucējumi. Sākumskolas skolēniem primāro motoro kustību
traucējumi ir viena no UDS/UDHS pavadošajām izpausmēm. Šiem bērniem raksturīgas līdzsvara
un kustību koordinācijas problēmas, ko nosaka pazeminātas pamata motorās kustību spējas. Sīko
motoro spēju, t.i., kustību traucējumi, kas raksturojas ar smalkās motorikas nepietiekamu
attīstību - roku neveiklību, kad bērnam ir problēmas satvert sīkus priekšmetus, aizsiet kurpju
auklas, tikt galā ar pogām un rāvējslēdzēju vai šķērēm. Viņa zīmējumi atbilst jaunākajam
vecumam. Viņš nepareizi satver rakstāmo. Rokraksts var būt nevīžīgs, rakstu darbi nekārtīgi.
Rakstu darbus veic lēni un parasti mēģina no tiem izvairīties
(DSM-IV www.turnertoys.com/ADHD/APA_diagCriteria.htm).
Motoriskā attīstība bērniem ar UDS/UDHS simptomātiku attiecas gan uz redzamajām,
funkcionālajām izmaiņām, kuras mēs saskatām viņu motoriskajā uzvedībā, gan arī uz dažādiem
faktoriem, kas sekmē (vai dažos gadījumos arī kavē) šīs izmaiņas (Burton A.W., Miller D.E.
1998).
Sporta pedagogi, fizioterapeiti un PFA speciālisti vairāk interesējas par pamata motoro
kustību spēju attīstību, kamēr speciālās izglītības un klašu skolotāji, kā arī ergoterapeiti sliecas
vairāk nodarboties ar smalko motorisko attīstību. Motoriskās attīstības kategorijas
apakškategorija ir fundamentālo motorisko modeļu attīstība. Fundamentālie motoriskie modeļi
attiecas uz kustību modeļiem, kas ir nepieciešami vai ir fundamentāli attiecībā uz piedalīšanos
sporta nodarbībās. Sākumskolas skolēni ar UDS/UDHS izpausmēm, kuri neattīsta šos
fundamentālos motoriskos modeļus, nespēs vidusskolā (vai kā pieaugušie) sekmīgi un efektīvi
nodarboties ar sev vēlamām fiziskajām aktivitātēm (Payne V.G., Isaacs L.D. 2002).
Autori Dopfners M., Harvejs V.J., Barklajs R.A.un citi UDS/UDHS pētnieki ir
secinājuši, ka ir nepieciešams izsekot kustību pamatiemaņu bāzes veidošanai ar speciāliem
vingrinājumu veidiem. Būtiska ir primāro kustību iemaņu pilnveide labāku rezultātu sasniegšanā
bērniem ar UDS/UDHS izpausmēm skolas praktiskajos mācību priekšmetos (Barkley, 1990;
Lazovskis, 2001; Harvey, Reid, 2005).
Stājas un balsta kustību aparāta traucējumi. Sākumskolas bērniem ar UDS/UDHS
primāro motoro kustību traucējumi, kas nereti izpaužas ar līdzsvara, koordinācijas un sīkās
motorikas attīstības traucējumiem, var izraisīt izmaiņas balsta un kustību aparāta un stājas
attīstībā (Holter, 2005).
G.Holtera (Holter, 2005) veiktie pētījumi raksturo UDS/UDHS bērnu pamatmotoro
kustību deficītu un stājas un balsta kustību aparāta traucējumus. Šo bērnu vispārējās, smalkās un
sensorās motorikas nepietiekamai attīstībai ir saistība ar raksturīgākajām UDS/UDHS
izpausmēm. Bērna stāja un balsta kustību aparāta attīstība ir saistīta ar viņa pašvērtējumu un
otrādi. Sākumskolas skolēniem, uzlabojoties pašvērtējumam, uzlabojas viņu stāja un attiecīgi arī
balsta kustību aparāta izvērtējuma rādītāji (Žukovska, Hadaņonoka, 2000).
UDS/UDHS izpausmju un to cēloņu atklāšana vairāku autoru pētījumu gaitā ir bijusi
apgrūtināta un sarežģīta. Tika izvirzīts uzdevums noteikt un pētīt hiperaktīvo bērnu spējas,
izprast pareizu stāju un balsta kustību aparāta darbību, kā arī pilnveidot viņu primārās kustību
iemaņas. Stājas un balsta kustību aparāta uzlabošana, kā arī primāro kustību iemaņu pilnveide ir
būtiska, lai bērni ar UDS/UDHS izpausmēm uzlabotu savus rezultātus skolas praktiskajos
mācību priekšmetos (Lazovskis, 2001; Harvey, Reid, 2005).
UDS/UDHS simptomu grupas.
M.Barens (2002), pamatojoties uz galveno UDS/UDHS simptomu klasifikāciju, kas ir
definēti Starptautiskā Slimību Klasifikatorā SSK 10 un ASV DSM IV klasifikatorā, ir izveidojis
UDS/UDHS simptomu grupas (SSK-10 www.who.int/classifications.icd/en/GRNBOOK.pdf ).
Tiek izšķirtas trīs UDS/UDHS simptomu grupas.
1. Neuzmanība,
2. Impulsivitāte,
3. Hiperaktivitāte (Barens, 2002).
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1.

2.

Neuzmanība (nepietiekama koncentrēšanās spēja - uzmanības traucējumi).
Bērniem, kas cieš no UDS, piemīt tikai īslaicīga spēja būt uzmanīgiem (sk. 1.tab.).
Izklaidība un nepietiekama koncentrēšanās spēja šiem bērniem manāma dažādās
dzīves jomās. Bērnudārzā un skolā redzams, cik lielā mērā hiperaktīvos bērnus
saista apkārtējais. Ieraudzītais ir jāaizskar un jāizpēta, bet tikai tik ilgi, kamēr nav
pamanīts kaut kas jauns. Viņi nespēj koncentrēties rotaļām un darbībai, jo jauni
iespaidi nemitīgi novērš uzmanību. Izklaidība un uzmanības traucējumi vērojami
arī, pildot mājas uzdevumus un citās nodarbībās. Turklāt traucē tas, ka bērni savas
lietas allaž noliek nepareizā vietā un pazaudē, tāpēc pastāvīgi kaut ko meklē
(Goldsteins, 1998; Barens, 2002).
Impulsivitāte. Impulsivitāti pēdējos gados UDS/UDHS pētnieku vidū tiek
uzskatīta par vienu no būtiskākajām UDHS izpausmēm, gan bērniem ar
hiperaktivitāti, gan bez tās (sk. 1.tab.). Impulsivitāte nozīmē rīkoties pēc
acumirkļa iegribas, iepriekš neapdomājoties. Ja kaut kas neizdodas pa prātam, šie
bērni brēc kā mazuļi, mētājas ar rokām un krīt gar zemi. Šādi bērni un vēlāk
pieaugušie pārdroši lec dziļā ūdenī, pat neprotot kā nākas peldēt. Impulsīva,
pārdroša rīcība citiem bērniem var likties drosmīga, tomēr tā neattaisno risku un
apdraudējumu nopietnību. Būtībā tā nav drosme, bet nepietiekama spēja novērtēt
bīstamību. Cilvēki ar UDHS izlemj spontānāk un impulsīvāk nekā citi. Tas izraisa
nelaimes gadījumus (Barens, 2002; Špalleka, 2003).
1. tabula
UDS/UDHS simptomu grupas
(pēc Barena 2002)
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3.

Hiperaktivitāte. Lielai daļai bērnu ar uzmanības deficītu ir arī hiperaktivitāte,
turklāt īpaši raksturīga šī forma ir zēniem. Hiperaktīvie bērni ar savu dažreiz pat
pilnīgi nevaldāmo kustīgumu padara vecāku un citu ģimenes locekļu dzīvi grūtu
(sk. 1.tab.). Hiperaktīvs bērns vēlas, lai visi ģimenes locekļi ar viņu nodarbotos.
Šie bērni bieži traucē grupu nodarbības un spēj pat tās pilnīgi izjaukt. Šie bērni ir
hiperaktīvi smalkajās kustībās, kas tiek raksturota ar nekārtīgu rokrakstu (Barkley,
1990; Barens, 2002; Rozentāls, 2009).

Psiholoģe T.Liepiņa (1998) savā pētījumā izmanto pedagoģiski psiholoģisko
noteikšanas metodi. Klasificējot atšķirīgus bērnu hiperaktivitātes tipus, uzmanības deficīta
sindroma galveno simptomu konstatēšanai T. Liepiņa izmanto vērtēšanas kritērijus, kas balstās
uz pedagoģisko novērojumu.
Autores pētījumā tiek izšķirtas trīs hiperaktivitātes formas:
• bērni ar uzmanības traucējumiem - 70% ;
• savā uzvedībā impulsīvi - neparedzami bērni - 5%;
• bērni ar uzmanības deficītu un hiperaktivitāti - 25% (Liepiņa T. 1998).
Pētnieku R.Andrēziņas, I.Bērziņas, un I.Linabergas (2000) viedokļi par UDS/UDHS
grupu iedalījumu ir atšķirīgi no iepriekšminētajiem. Tie balstīti gan uz medicīniskiem, gan
pedagoģiskiem pētījumiem.
Pēc autoru pētījumiem tiek izdalītas piecas UDS/UDHS cēloņsakarību grupas:
• bērni ar minimāliem smadzeņu funkciju traucējumiem;
• organiski veseli bērni, kuri ieguvuši negatīvu personisko pieredzi par
hiperaktivitāti – apzināta negatīvās uzmanības piesaistīšana;
• alerģiski bērni, kad hiperaktivitātes cēlonis ir alerģija;
• bērni, kas saindējušies ar svinu;
• bērni ar uzmanības deficītu (Andrēziņa, Bērziņa, Linaberga, 2000).
Dažādu autoru pētījumi par UDS/UDHS simptomātiku nosaka, ka sākumskolas vecuma
hiperaktīvo bērnu simptomātiku nosacīti var iedalīt šādi (sk. 2.tab.):
• UDS/UDHS galvenie simptomi – neuzmanība, hiperaktivitāte un
impulsivitāte (Barkley, 1990; Barens, 2002; Liepiņa, 2008; Rozentāls, 2009);
• UDS/UDHS pavadošie simptomi - mācīšanās traucējumi, zems pašvērtējums,
socializēšanās traucējumi, primāro motoro kustību traucējumi, stājas un
balsta kustību aparāta traucējumi (Harter, 1988; Petere, Liepiņa 2000;
Lazovskis, 2001; Hadaņonoka, Krūmiņa, Sloka, Vidnere 2005, Rozentāls
2009);
• UDS/UDHS izpausmes, kas nosaka sākumskolas skolēnu spēju attīstības
traucējumus – uzmanības spēju, socializēšanās spēju un fizisko spēju
traucējumus (Walker, McConnell, Homes, 1988; Walker, Colvin, Ramsey,
1995; Haywood, Getchell, 2001; Gabbard, 2004; Payne, Isaacs, 2002; Burton,
Miller, 1998; Lazovskis, 2001; Harvey, Reid, 2005).
Zinātnieki S.Goldšteins un M.Goldšteins (1998) norāda, ka pie UDS/UDHS
simptomātikas
pieder impulsivitāte, uzmanības deficīts, hiperaktivitāte, motivācijas un
emocionālās kontroles nenoturīgums, kā arī sociālo attiecību un stājas traucējumi. Autori analizē
un kritiski pārskata agrākās nostādnes par slimības prognozi, tās vadīšanu un nepieciešamo
korekciju. Fizioterapeiti un PFA speciālisti šajā darbībā seko jaunākajām blakus zinātņu
teorijām, koncepcijām pētījumiem un literatūrai visdažādāko zinātnes nozaru mijsakarībām ar
mērķi skaidrāk tuvoties problēmas cēloņiem, būtībai un izstrādāt optimālu ikdienas uzvedības
modeļa koncepciju bērniem ar UDS/UDHS simptomātiku.
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2. tabula
UDS/UDHS simptomātika
(pēc Barkley 1990; Rozentāla 2009; Gabbard 2004; Payne, Isaacs 2002;
Burton, Miller 1998)

1.1.2. UDS/UDHS etioloģija
Uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroma cēloņu konceptuālie modeļi ir saistīti ar
visdažādākajiem faktoriem. Tāpat tas ir saistīts ar katra konkrētā mediķa, analītiskā pētnieka,
PFA speciālista vai kāda cita autora zinātniskās un praktiskās pieejas pamatnostādnēm (Harvey,
Reid, 2003).
Autotri savos pētījumos norāda, ka bērnu hiperaktīvās uzvedības etioloģija vai cēloņi ir
dažādi, bet tos nosacīti var iedalīt divās grupās.
UDS/UDHS cēloņu iedalījums:
• bioloģiskie cēloņi,
• psihosociālie cēloņi (Rozentāls, 2009).
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Bioloģiskie cēloņi.
Neiroloģiskie faktori. Autori neiroloģiskos cēloņus skaidro ar to, ka hiperaktīvajiem
bērniem galvas smadzenēs netiek izstrādāts pietiekošs daudzums ķīmisko vielu, kas
nepieciešamas, lai kvalitatīvi pārraidītu informāciju no smadzeņu stumbra uz citām smadzeņu
daļām. Hiperaktīvajiem bērniem vielmaiņas procesi norisinās lēnāk, un vielmaiņas traucējumi
tiek lokalizēti smadzeņu pieres daivā, kur tiek nodrošināta uzmanības funkciju izpilde.
UDS/UDHS bērnu uzvedību ietekmē:
•
pārmērīgi aktīvas kustības smadzenītēs;
•
zemgarozas limbiskās zonas, kurās traucētas darbības ietekmē novērojamas
pārmērīgu emocionālo reakciju izpausmes (Goldstein, Goldstein, 1998).
Savos pētījumos autori norāda, ka bērniem ar UDS/UDHS ir samazināta glikozes
uzņemšanas spēja, un tādējādi tiek kavēta enerģijas uzņemšana smadzenēs (Steyaert, 2005).
UDS/UDHS cēloņiem ir saistība ar labās smadzeņu puslodes disfunkciju. Labā
smadzeņu puslode kontrolē cilvēka spēju pieņemt izšķirošus lēmumus, kā arī telpisko uztveres
spēju un spēju uztvert stimulus (ieroses) no atšķirīgiem avotiem un dažādās situācijās
(Aberberga-Augškalne, 2008).
UDS/UDHS pētnieki S.Goldšteins un M.Goldšteins (Goldstein, Goldstein, 1998) ir
izvirzījuši dažādas hipotēzes, meklējot šīs komplicētās veselības disfunkcijas cēloņus. Viena no
tām: nervu impulsu pārnesēju – kateholamīnu nepietiekama produkcija vai nepietiekama to
izmantošana. Kateholamīni ir zemmolekulāro starpniekvielu grupa, kas sastāv no dopamīna,
noradrenalīna un adrenalīna. Arī citām vielām, piemēram, serotonīna gammai
(aminosviestskābei) varētu būt ietekme UDS/UDHS galveno simptomu veidošanos (Špalleka,
2003).
Galveno UDS/UDHS simptomu iemesls ir tas, ka lielo smadzeņu garoza kavētāju
satarpniekvielu trūkuma dēļ smadzeņu pieres daivā tiek traucēti kavēšanas procesi. Smadzeņu
garozas kavēšana mazinās, līdz ar to vairojas hiperaktivitāte un pakļaušanās „mirkļa impulsam”.
Smadzeņu pieres daivas garozai un ar to saistītām sistēmām un nervu impulsu pārnesējiem ir
izšķīrēja nozīme kavēšanas norisē un signālu pārnešanā. Ja tā traucēta, tad rodas nepārtraukta
informācijas plūsma no visiem smadzeņu centriem. Tādējādi impulsi tiek pārraidīti bez
nepieciešamās kavēšanas un tātad tie netiek pietiekami bremzēti. Pakļaušanās „mirkļa
impulsam”, mērķtiecības trūkums un jūtu izvirdumi norāda uz nespēju savaldīt emocijas un
ļauties neefektīvās darbošanās impulsiem (Steyaert, 2005).
Ģenētiskie faktori. ASV pētījumi liecina, ka UDHS lielā mērā ir uzskatāms par
ģenētiski iegūtu, jo bērniem ar UDS/UDHS biežāk nekā veseliem bērniem tiek konstatēts
noteikts dopamīna gēna variants „DRD4”, kas nemitīgi liek meklēt jaunus iespaidus, tāpēc
hiperaktīvie bērni nevar koncentrēties un noturēt uzmanību kādam konkrētam uzdevumam,
nespēj nosēdēt mierā (Barkley, 1990). Iedzimtība tiek uzskatīta par vienu no izplatītākajiem
cēloņiem hiperaktīvas uzvedības attīstībā (Liepiņa T. 1998).
Uztura ietekme un alerģijas. Pēc autores Špallekas apkoptajiem pētījumiem, visbiežāk
bērni ar hiperaktivitāti reaģē uz krāsvielām un konservantiem (79%), uz govs pienu (64%),
šokolādi (59%), vīnogām un kviešiem (abi 49%), citrusaugļiem (45%), sieru (40%), olām (39%),
zemesriekstiem (32%). Zinātnieks uzskata, ka ir daudz pētījumu par UDS/UDHS un tiem piemīt
kopīgs pamats ar traucējumiem hiperaktīvo bērnu imūnsistēmā, kas izraisa alerģiju, un
traucējumiem smadzeņu funkcijās. Dažiem bērniem ir īpaša uzņēmība pret noteiktiem pārtikas
produktiem, kas nelabvēlīgi ietekmē viņu uzvedību. Pie tiem var minēt cukuru, arī tos, kuru
sastāvā ir kukurūza, kvieši, citrusaugi un šokolāde (Špalleka, 2003).
Komplikācijas prenatālajā periodā, dzemdību laikā un slimības agrīnajā bērnībā.
Būtisks ir mātes veselības stāvoklis prenatālajā periodā. Lielākajai daļai pētīto hiperaktīvo bērnu
mātēm šajā periodā ir bijusi vāja veselība. Viens no faktoriem hiperaktīvas uzvedības attīstībai
pirmsskolas vecumā ir mātes smēķēšana un alkoholisms prenatālajā periodā. Autores Jasjukovas
23

praktiskā darba pieredze un teorētiskie pētījumi liecina, ka daļa hiperaktīvo bērnu ir pārcietuši
dzemdību traumas (Ясюкова, 2005).
Kaitīgo ķīmisko vielu un alergēnu ietekme. Vidē esošās ķīmiskās vielas var būt par
cēloni hiperaktīvas uzvedības izpausmēm. Kaitīgas ķīmiskās vielas atstāj nelabvēlīgu ietekmi uz
bērnu nervu sistēmas attīstību. Svins nelabvēlīgi ietekmē bērnu smadzeņu attīstību, bērni kļūst
neuzmanīgi un nemierīgi savā uzvedībā. Svins ir ražotņu izplūdes gāzēs, tas rodas, sadegot
oglēm, un visvairāk tā ir benzīna sastāvā. Dzīvsudrabs. Dzīvsudrabu pagājušā gadsimta otrajā
pusē plaši izmantoja zobārstniecībā. Tādējādi caur zobiem tas nokļūst bērna organismā, un
saindēšanās pazīmes ar dzīvsudrabu ir koncentrēšanās traucējumi, uzbudināmība, hiperaktivitāte
un depresija.
Tallijs ir šūnu inde, kas izraisa līdzīgas pazīmes kā svins un dzīvsudrabs. To lieto
elektroindustrijā un kaitēkļu apkarošanā. Ķimikālijas, šķīdinātāju izgarojumi no flomāsteriem,
krāsām, līmēm, ozona tvaiki no fotokopēšanas iekārtām, dezinfekcijas līdzekļi, tāpat ķimikālijas,
kas izmantotas grīdas pārsegumos un mēbelēs, var izraisīt hiperaktivitāti (Rozentāls, 2009).
V.Šeibners uzsver, ka viens no bērnu UDS/UDHS mentālās attīstības traucējumu,
uzvedības problēmu un mācīšanās traucējumu “slepenajiem” cēloņiem ir vakcīnas. Mūsdienās
vēl pilnībā nav apzināta visu vakcīnu bīstamība. Tās iesaista cilvēka imūno sistēmu procesā, kas
bieži vien vājina organisma imunitāti. Vakcīnas var būt par cēloni tām slimībām, pret kurām tās
ir paredzētas, un arī citām slimībām. Šobrīd pasaulē tiek dramatizēta infekcijas slimību
bīstamība, ignorējot realitāti – imunizācijas smagās sekas. Imunitāte būtībā ir viss cilvēka
ķermenis kopā ar viņa apziņu un prātu. Vispārējam – gan fiziskajam, gan mentālajam – veselības
stāvoklim šeit ir vitāla nozīme (Andrēziņa, Bērziņa, Lindenberga, 2001).
Patlaban bērniem ar UDS/UDHS problēmām to rašanās cēloņi vēl ir pretrunīgi, lai gan
liela daļa klīnisko ekspertu ir vienprātīgi jautājumā, ka šo traucējumu pamatā ir komplicētu
cēloņu komplekss, kas vispirms saistās ar visdažādākajiem neiroloģiskajiem, dzimuma,
ģenētiskajiem un psiholoģiskajiem faktoriem. ASV zinātnieku pētījumi apstiprina teoriju par
bioloģisko predispozīciju, jo ir zinātniski atklāti un pierādīti konkrēti smadzeņu rajoni, kas tieši
atbild par UDHS simptomu rašanos (Barkley, 1990; Harvey, Reid, 2005; Winnich, 2005).
Psihosociālie cēloņi.
Psiholoģiskie faktori. Psihoterapeite R.Špalleka (1998, 2003) ir izpētījusi, ka
hiperaktivitāti var novērot veseliem bērniem, kas ir guvuši pieredzi, ka ar sliktu uzvedību var
piesaistīt sev vēlamo cilvēku uzmanību. Hiperaktivitāte šai gadījumā attīstās kā sev tuvo cilvēku
mīlestības aizstājēja un tādējādi sniedz bērnam iespēju nokļūt uzmanības centrā.
D.Elkinds (Elkind, 1990) norāda, ka apmācības veids bieži vien nav piemērots
sākumskolas bērnu iespējām, jo rada nespēju ilgstoši koncentrēt uzmanību. Sākumskolā
pamatpriekšmetu programmu apgūšanas veids ir tāds, kur uzsvars tiek likts uz īpašiem
uzdevumiem, kas nerespektē bērna dabisko pieredzes apguves veidu. Nopietnība un reizēm pat
spiediens, ko izraisa tikai viena akadēmiskās mācīšanas joma (piemēram, burta, vārda vai kādas
konkrētas darbības apguve), izsauc bērnā negatīvu stresu, kurš savukārt rada uzmanības
traucējumus, tādējādi bērnam izveidojas hiperaktīva uzvedība.
Sociālie faktori. Autors T. Hartmans ir aprakstījis hipotēzi, ka cilvēki ar UDS/UDHS ir
mednieku un vācēju - zemkopju sabiedrības ģenētiskie mantinieki. Zinātnieka T. Hartmana
hipotēzes pamatā ir fakts, ka ASV ir vairāk cilvēku ar UDS/UDHS sindromu nekā Eiropā, ko
izskaidro ar to, ka Eiropas mednieki XVII un XVIII gadsimtā izceļoja uz Jamaiku. Šādiem
cilvēkiem pieaugušā vecumā patīk jaunas idejas, uztraukumi, medības, toties tie sāk garlaikoties,
veicot ikdienas pienākumus (Barkley, 1990).
Ārsti un pedagogi kritizē televīzijas negatīvo ietekmi uz bērna uzvedības attīstību,
galvenokārt akcentējot vardarbīgo skatu nelabvēlīgās sekas uz bērna psihi. UDS/UDHS pētnieki
uzskata, ka agresija televīzijā veicina mazo skatītāju agresiju kā hiperaktīvas uzvedības izpausmi
(Liepiņa, Karlson, Stenmalm-Sjoblom, 1994).
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Sākumskolas bērni savu brīvo laiku labprāt pavada pie televizora. Un tas noteikti varētu
būt kā viens no hiperaktīvas uzvedības veidošanās cēloņiem, jo traucējumi uzvedības attīstībā
ietekmē bērna kustību darbības kontroli. Aktualizējusies attieksme pret sākumskolas bērnu
audzināšanas metodēm un paņēmieniem. Autore D.Lieģeniece (1996) iedala divus mazo bērnu
audzināšanas veidus:
• programmas, kas orientētas uz akadēmisko zināšanu apguvi,
• programmas, kas orientētas uz bērna vispārējo attīstību.
Psihosociālie faktori. Bērna hiperaktīvās uzvedības veidošanos var ietekmēt dažādi
psiholoģiskie un sociālie faktori. Liela nozīme bērna personības veidošanā ir ģimenei.
Nelabvēlīga ģimenes vide var veicināt hiperaktivitātes sekundāro pazīmju – agresivitātes,
antisociālas uzvedības un zemas pašapziņas attīstību (Liepiņa, 2008).
Sākumskolas bērnu izglītošanai jāizmanto tādas audzināšanas programmas, kas novērstu
minēto stresu un tā rašanās apstākļus un savukārt būtu orientētas uz bērna vispārējo attīstību.
Bieži uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms nav vienīgā bērna vispārējās attīstības un
veselības problēma.
Analizējot UDS/UDHS cēloņsakarības, ir noskaidrots, ka UDS/UDHS etioloģija
nosacīti tiek iedalīta divās lielās grupās - bioloģiskie cēloņi un psihosociālie cēloņi. Un ir būtiski,
kādi mediķi, kādi pedagogi un kāda fiziskā aktivitāte tiek piedāvāta sākumskolas skolēniem ar
UDS/UDHS, lai viņu veselības stāvoklis uzlabotos.
Tādējādi aktuāls kļūst pielāgotās fiziskās aktivitātes (PFA) speciālista un fizioterapeita
darbs ar UDS/UDHS bērniem sākumskolā. Svarīgi ir apzināt, kādas konkrētas habilitācijas un
rehabilitācijas iespējas būtu nepieciešamas hiperaktīvajiem sākumskolas skolēniem, lai
samazinātu tos draudus, ka tiem arī pieaugušo dzīvē nāktos ciest no jau minētajiem un
būtiskajiem veselības traucējumiem, kas savukārt varētu atstāt nelabvēlīgas sekas uz sabiedrības
veselību kopumā.
1.1.3. UDS/UDHS izpausmju dinamika vecuma grupās
Pirmsskolas un jaunākais skolas vecums. UDS/UDHS izpausmes indivīda dzīves gaitā
mainās. Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērni, kā arī pusaudži un pieaugušie izrāda
atšķirīgas hiperaktīvās uzvedības īpatnības atbilstoši organisma vispārējai attīstībai ontoģenēzē,
kad psihisko procesu funkcijas pakāpeniski pilnveidojas, un līdz ar to mainās uzvedības
traucējumu izpausmes. Bērna attīstības gaitā nepieņamamā uzvedība var tikt aizvietota ar
piemērotākām izpausmes formām (Cambell, Werry, 1986).
Hiperaktīvi zīdaiņi tiek raksturoti kā kaprīzi, viegli uzbudināmi un neaprēķināmi.
Pārmērīga aktivitāte šiem bērniem bieži novērojama jau pirmajos dzīves mēnešos. Problēmas var
būt gan fizioloģiskas, gan saistītas tieši ar bērna uzvedības izpausmēm. UDS/UDHS pētnieki
uzsver, ka hiperaktīvo bērnu simptomātika parādās jau agrīnajā vecumposmā, un to ir iespējams
konstatēt līdz septiņu gadu vecumam, bet dažreiz pat trīs gadu vecumā un agrāk (Barkley, 1998).
Hiperaktīvajiem pirmsskolas un sākumskolas bērniem mēdz būt grūtības ar pirkstu sīkās
motorikas koordināciju (zīmēšanu, veidošanu, aplicēšanu). Viņi lēnāk par saviem vienaudžiem
apgūst pašapkalpošanās iemaņas (ēšanu, ģērbšanos). Īsais uzmanības noturīguma periods rada
impulsīvas un neorganizētas uzvedības izpausmes, kas savukārt ietekmē daudzus bērna
nodarbošanās veidus (Bootzin, Acocella, 1988).
UDS/UDHS bērniem var būt grūtības atšķirt labo pusi no kreisās. Pētījumi atklāj, ka
hiperaktīvs bērns nespēj orientēties burtnīcas lapā, uzsākot darbu lapas vidū vai beigās. Apgūstot
rakstīšanas un skaitīšanas prasmes, šie bērni vāji diferencē grafiskos elementus. Ir gadījumi, kad
bērns neatšķir skaitļus 32 no 23, saskaitīšanas un reizināšanas zīmes, atņemšanas un dalīšanas
zīmes un tādējādi bieži kļūdās. UDS/UDHS bērniem var būt grūtības arī lasītprasmes un
rakstītprasmes apguvē, kam pamatā ir runas attīstības un fonemātiskās uztveres traucējumi.
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Viņiem ir grūti atšķirt artikulācijas ziņā līdzīgas skaņas un noteikt to atrašanās vietu vārdā, kas
pamatā arī nosaka šo kļūdu raksturu:
• balsīgo un nebalsīgo līdzskaņu aizvietošanu,
• burtu vietas maiņu,
• vārdu pārveidošanu.
Sākumskolas vecuma bērni klasē aizskar ar rokām un darbojas ar visu, kas atrodas viņu
redzes lokā. Šis periods, kad bērni ir vecumā no 7 līdz 11 gadiem, ir labvēlīgs UDS/UDHS
simptomātikas veiksmīgai pedagoģiskajai korekcijai (Hadaņonoka, Staļģe, Meinarde, 2000).
Tādi bērni parasti vāji apgūst teikuma struktūru, apvieno prievārdus ar vārdiem, nespēj
noteikt vārdu skaitu teikumā, pārveido teikuma nozīmi, lasot ar grūtībām savieno burtus zilbēs,
nepārtraukti pazaudē teikuma rindu, nesaprot izlasītā būtību. Psiholoģe L.A. Jasjukova apstiprina
pretrunas, ka bērniem ar UDS/UDHS simptomātiku gan pirmsskolā, gan sākumskolā var būt
labas intelektuālas dotības un vienlaicīgi neapgūtas zināšanas konkrētajā mācību programmā,
kam par iemeslu ir mācību traucējumi (Ясюкова, 2005).
Pamatskolas vecums. 80.- 90. gados valdīja UDS/UDHS pētnieku (B. F. Feingolds, J.L.
Allens, S.B. Cambells, J.S. Verrijs) viedoklis, ka hiperaktivitātes izpausmes, īpaši pārmērīgā
kustību aktivitāte, bērniem, kas sasnieguši 9-10 gadu vecumu, sāk samazināties, bet ievērojami
uzlabojumi vērojami skolēniem 14 - 15 gadu vecumā. Autoru pētījumi rosina secināt, ka
pamatskolas skolēniem vecumposmā no 12 līdz 16 gadiem (pusaudžiem) hiperaktivitāte
galvenokārt ietekmē:
•
akadēmiskos sasniegumus;
•
savstarpējās attiecības.
(Feingold, 1975; Allen, 1980; Cambell, Werry, 1986).
Pusaudžu vecumā šiem bērniem nereti ir vērojama antisociāla uzvedība un spēka
pielietošana saskarsmē ar apkārtējiem vienaudžiem. Hiperaktīvie pusaudži jūtas daudz labāk
ārpus skolas nekā klasē, tomēr nevar apgalvot, ka, skolu pabeidzot, viņu UDS/UDHS izpausmes
izzūd. Tāpēc būtiski ir konstatēt hiperaktivitātes pazīmes jau pirmskolas vecumā un uzsākt
savlaicīgu korekcijas darbu.
Līdz ar brieduma gadu sasniegšanu, UDS/UDHS simptomātikas raksturīgākā izpausme
hiperaktivitāte nepazūd. Tikai samazinās UDS/UDHS galveno simptomu intensitāte, turpretim
pavadošās UDS/UDHS izpausmes bieži vien pat pastiprinās. Hiperaktīvajiem bērniem
pamatskolas vecuma posmā ir vērojamas šādas saskarsmes problēmas:
• uzmācīgas uzvedības izpausmes;
• nepietiekami attīstītas saskarsmes prasmes;
• neapmierinoša emocionālā regulācija (Roge, Mēlere, 2003).
Parasti pamatskolas skolēniem ar UDS/UDHS simptomiem ir nozīmīgas problēmas
sociālo attiecību veidošanā, jo viņi tiek atraidīti pārmērīgās aktivitātes un arī uzbudināmības dēļ,
kas traucē sadarbības veidošanos, jo :
• ir negatīva atbildes reakcija no vienaudžiem;
• nav vēlamu sadarbības partneru;
• ir zems sociālais statuss (Zīriņa, 2005).
Turpretim atziņas, ko UDS/UDHS pētnieki guvuši šī gadsimta sākumā, liecina, ka
hiperaktivitātes galvenie simptomi tomēr saglabājas arī pamatskolas vecuma bērniem. Un līdz
pat 16 gadu vecumam hiperaktīvās uzvedības traucējumu izpausmju intensitātes samazināšanās
nav novērota (Bonncy, Kalff, 2002; Harvey, Reid, 2003; Liepiņa, 2008).
Vairāk nekā 60% UDS/UDHS simptomu, kas ir izpaudušies bērnībā, turpina izpausties
arī pieaugušā vecumā. Pētījumā „Diagnostic criteria for ADHD” norādīts, ka, bērnam augot un
attīstoties, kā pirmā no uzvedības traucējuma izpausmēm samazinās pārmērīgā aktivitāte. Kā
pusaudžiem, tā arī pieaugušajiem bieži saglabājas uzmanības koncentrēšanas problēmas,
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impulsivitāte, kā arī zems pašvērtējums. Šīs nevēlamās UDS/UDHS izpausmes ietekmē gan
sekmes mācībās, gan arī attiecības ar vienaudžiem (Rozentāls, 2009).
Pusaudžu vecumā ir novērojama šo bērnu antisociālā uzvedība - zagšana, spēka
lietošana nepiemērotās situācijās u. tml. Pētījumu rezultāti liecina, ka agresivitāte, problēmas
mācībās, zemā pašapziņa, gadiem ejot, saglabājas iepriekšē līmenī, vai arī nedaudz pazeminās
(Bootzin, Acocella 1988).
Šajā vecumā samazinās galveno UDS/UDHS simptomu (neuzmanības, impulsivitātes
un hiperaktivitātes) intensitāte, turpretī UDS/UDHS pavadošie simptomi (mācīšanās traucējumi,
zems pašvērtējums, traumas u.c.) bieži pat pastiprinās (sk. 2.att.).

2. att. UDHS simptomu dinamika atbilstoši pacientu vecumam
(pēc DSM-IV www.turnertoys.com/ADHD/APA_diagCriteria.htm ,
The impact of classification on pharmacologic interventions
www.medscape.com/viewarticle/445220?src=search)
Ir būtiska pieaugušo attieksme pret pusaudžu emocionālajām problēmām. Neizprotot
situāciju, gan pedagogi, gan vecāki mēdz izteikt ironiskas vai netaktiskas piezīmes, kas atstāj
nelabvēlīgu ietekmi uz pamatskolas vecuma bērnu pašvērtējuma veidošanos ilgtermiņā. Līdz ar
to iekšējais konflikts vēl vairāk padziļinās, un pusaudzis, meklēdams izeju no situācijas, izrāda
uzvedības izpausmes, kuras rada starppersonu konfliktu, kas traucē mērķtiecīgi sadarboties gan
ar vecākiem, gan ar vienaudžiem (Špalleka, 2003).
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Vidusskolas vecums. Aktuāls ir jautājums par hiperaktīvo jauniešu profesijas izvēli.
Vidusskolēniem ar UDS/UDHS ieteikt izvēlēties amatu, kas būtu atbilstoša viņu spējām. Šiem
indivīdiem būtu ieteicama tāda nodarbošanās, kas sevī ietver:
•
indivīda autonomiju,
•
iespējamu kustību aktivitāti ar pārvietošanos,
•
pienākumu dažādību un iespēju radoši izpausties (Liepiņa, 2008).
ASV klīniskie speciālisti atzīst, ka UDHS fiziskās un psiholoģiskās disfunkcijas
slimajām personām dzīves laikā izpaužas visās jomās – gan privātajās, gan sociālajās, līdz ar to
šie traucējumi jāuzskata par psihosociālo disfunkciju (Barkley, 1998; Harvey, Reid, G., 2003).
Praktizējošie speciālisti cenšas atrast veidu, kā mazināt UDS/UDHS galvenos
simptomus, tādējādi novēršot arī UDS/UDHS biežāk sastopamos pavadošos simptomus (Fowler,
1996, Liepiņa, 1998, Block, Conatser, Lepore, 2000, Block, 2003).
UDS/UDHS simptomu ietekme uz dzīves kvalitāti pieaugušajiem. Analizējot
UDS/UDHS pētījumu pretrunīgos viedokļus, var secināt, ka mūsu sabiedrības visdažādākajos
slāņos dzīvo un strādā cilvēki, kuri, būdami jau pieauguši, arvien vēl izjūt uzmanības deficīta un
hiperaktivitātes sindroma ietekmi uz savu dzīves kvalitāti. Autore R. Špalleka savā pētījumā
norāda, ka 90% cietumnieku cieš no UDS/UDHS. Pētījums liecina, ka vairāk nekā 50% ASV
uzņēmēju varētu būt konstatējams UDS/UDHS, ja viņiem veiktu atbilstošas pārbaudes (Špalleka,
2003).
Lai gan tieši bērnībā UDS/UDHS simptomus atklāt ir visvieglāk, tomēr jāatzīst, ka gadu
gaitā, bērnam pieaugot, šī organisma disfunkcija nemazina savu postošo ietekmi uz indivīda
dzīves kvalitāti ilgtermiņā (Harvey, Reid, 2003).
Ja ar UDS/UDHS bērniem mācību iestādē nestrādā skolas atbalsta personāls, pedagogi
vai vecāki izmanto neatbilstošu audzināšanas pieeju, un sākumskolas periodā šie bērni nesaņem
adekvātu pedagoģisko korekciju, vairums gadījumos notiek viņu personības psiholoģiskā
deformācija, kas, iespējams, atstāj ilgtermiņa sekas uz turpmāko indivīda dzīvi (Hadaņonoka,
Staļģe, Meinarde, 2000).
Katram attīstības posmam ir savs darbības veids vai veidi (rotaļa, mācības, darbs), kas
personības attīstībā kļūst par visnozīmīgāko un nosaka svarīgākās izmaiņas un jaunveidojumus.
Mācīšanās papildināšana ar citām aktivitātes formām ir viens no pedagoģiskās didaktikas
pamatuzdevumiem (Žogla, 2001).
Apkopojot dažādu pētījumu autoru atziņas par UDS/UDHS izpausmēm atšķirīgos
vecumposmos, jāsecina, ka UDS/UDHS simptomātika visspilgtāk izpaužas vecākajā pirmsskolas
un jaunākajā skolas vecumposmā. Kustību koordinācijas traucējumu dēļ bērni ir neveikli. Tiem
vērojama arī pārdrošība un pārmērīga kustēšanās, kas mudina vecākus un skolotājus nepārtraukti
viņus uzmanīt, lai bērni paši sevi nesavainotu.

1.2. UDS/UDHS izplatība un klasifikācija
UDS/UDHS izplatība. Starp Eiropas un Amerikas zinātnieku viedokļiem par
UDS/UDHS izplatību eksistē samērā būtiskas atšķirības. Ir Eiropas zinātnieki, kas joprojām
atbalsta viedokli, ka UDS/UDHS sabiedrībā sastopams diezgan reti un ka UDS/UDHS izplatība
attiecas tikai uz 1% no visiem noziedzības gadījumiem kopumā (Taylor, Sergeant, Doepfner,
1998).
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Turpretim ASV zinātnieku vidū valda viedoklis, ka UDS/UDHS mūsdienās ir plaši
izplatīts. Tā, piemēram, pēc Ziemeļamerikas autoru datiem no UDS/UDHS cieš 2–14%
pamatskolas vecuma bērnu (Harvey, Reid, 1997; Scahill, Schwab-Stone, 2000).
Ir pētījumi, kas apliecina, ka UDS/UDHS ir šobrīd biežāk diagnosticētā saslimšana ASV
bērniem ar dažādiem uzvedības traucējumiem. Tā skar 3–5% skolēnu, un šim skaitam ar katru
gadu ir tendence palielināties. Bērniem ar UDS/UDHS simptomiem ir neadekvāta uzvedība,
samazinātas koncentrēšanās un uzmanības spējas, palielināta impulsivitāte un hiperaktivitāte
(UDS/UDHS galvenie simptomi), kā arī viņiem ir ar savam vecumam neatbilstoša vispārējā
attīstība un zems pašvērtējums (UDS/UDHS pavadošie simptomi). Šīs uzvedības un attīstības
īpatnības rodas agrā bērnībā, parasti pirms 7 gadu vecuma sasniegšanas, un ilgtermiņā tās var
izmainīt personības attīstību, pašapziņas veidošanos, kā arī mazināt socializēšanās iespējas
pusaudžu vecumā un pat brieduma gados (NICHCY, 1996; Weiss, Hechtman 1993; Harvey,
Reid, 1997).
ASV visvairāk zinātnieku pētītā problēma bērniem ar UDS/UDHS ir attīstības
psiholoģiskais aspekts. Aptverošu zinātnisko pētījumu rezultātā iegūti dati par šo disfunkciju
izplatību, kas ir izvērtēta ar 6% Kanādā (Szatmari, Offord, Byle, 1986; Reid, Maag, Vasa 1993)
līdz 3% ASV (Hollister, Csnernansky 1990.) un 20% (Shaywiths, 1984.) starp visiem kopējā
skolas vecuma bērniem ASV (Weiss, Hechtman, 1993; Harvey, Reid, 1997).
Pazeminoties dzīves ekonomiskajai situācijai Latvijā un pieaugot sabiedrības veselības
negatīvajai dinamikai, aizvien vairāk bērnu atbilst pasaulē pieņemtajiem UDS/UDHS simptomu
izvērtēšanas kritērijiem. Latvijas autori savos pētījumos norāda, ka līdz pat 25% no visiem
Latvijas skolēniem ir vērojami UDS/UDHS galvenie un pavadošie simptomi (Hadaņonoka,
Lapiņa, 2002, Hadaņonoka, Krūmiņa, Sloka , Vidnere, 2005, Rozentāls, 2009).
Psihologs G.Holters (2005) ir apkopojis četru pazīstamāko pētījumu rezultātus par
atklāto UDS/UDHS apakštipu procentuālo izplatību sabiedrībā (sk. 3.tab.).
3. tabula
UDS/UDHS izplatība
(pēc Holtera 2005)
Pētījums
N.p.k.
1.
Baumgaertel A. at al. 1995, (VFR)
vecums: 6–12, skaits -1500

2.

Volraich M.L. at al. 1996, (ASV)
vecums: 6–12, skaits -2000

3.

Barkley, R.A. 1997, (ASV)
vecums: 6–12, skaits -1600
Lauth G.V., Lamberti J. 1997, (VFR)
vecums: 7–11, skaits -484

4.

Iegūtie rezultāti
9,0% neuzmanības apakštips
3,9%
hiperaktivitātes–impulsivitātes
apakštips
4,8% kombinētais apakštips
9,0% neuzmanības apakštips
3,9%
hiperaktivitātes–impulsivitātes
apakštips
4,8% kombinētais apakštips
3–7% visi apakštipi,
zēnu/meiteņu proporcija = 6:1
9,3% visi apakštipi

Pēc autora G.Holtera (2005), UDS/UDHS bērnu vecums principā atbilst Latvijas
sākumskolas bērnu vecumam (sk. 3.tab.). Šis apkopotais pētījums informē par hiperaktīvo bērnu
izplatību Vācijā un Amerikā pagājušā gadsimta beigās. Iegūtie rezultāti atspoguļo, ka tādi
UDS/UDHS simptomi kā neuzmanība, hiperaktivitāte un impulsivitāte piemīt visiem
apakštipiem. UDS pētnieks R.Barklajs (sk. 3.tab.) atzīmē ievērojamo zēnu un meiteņu attiecību
atšķirību (6:1), kas pēc viņa datiem vērojama visos UDS/UDHS apakštipos (Stubbe, 2000).
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Vairāku autoru apkopotais pētījums, ko veikuši Eiropas zinātnieki, pamatojas uz
pedagoģiski ārstniecisko izvērtējumu, kuru izmanto speciālie pedagogi un PFA speciālisti.
Uzmanības un mērķtiecības traucējumi negatīvi ietekmē bērna intelektuālo, emocionālo, sociālo
un gribas attīstību, tāpēc šie UDS/UDHS radītie traucējumi rada uzvedības izmaiņas (sk. 3.tab.).
Pēc J.Rozentāla (2009) apkopotajiem datiem „Par UDS/UDHS biežuma noteikšanu”,
izvērtējot UDHS izplatību skolas vecuma bērniem, ir konstatēts, ka uzmanības deficīts un
hiperaktivitāte vidēji ir 5-13% no visiem skolas vecuma bērniem. Augstāks saslimstības līmenis
pēc vidējiem rādītājiem ir novērojams ASV, Austrālijā, no Eiropas valstīm – Vācijā. Pasaulē
veiktie pētījumi rāda, ka ar UDS/UDHS vidēji slimo 5-10 % bērnu (sk. 3.att.).

3. att. UDHS izplatība un demogrāfija
(pēc Rozentāla 2009)
Savukārt Latvijā, pēc IZM datiem, 2008./2009.m.g. vispārizglītojošās skolas 1.-12.
klasēs kopā ir 236 223 bērni. Tātad Latvijā no 12 līdz pat 23 tūkstošiem skolas vecuma bērnu ir
vērojamas UDS/UDHS izpausmes (Rozentāls, 2009).
UDS/UDHS klasifikācija. No XIX gs. sākuma medicīniskajā literatūrā ir atrodamas
atsauces uz uzmanības deficīta sindromu tipiem. Novērotie UDS/UDHS simptomi bērnībā var
arī neizraisīt nopietnas kompleksas veselības un sociālās uzvedības problēmas turpmākajā
cilvēka dzīvē, īpaši gadījumā, kad šī problēma tiek laikus diagnosticēta un kvalificēti risināta
atbilstoši nepieciešamajai korekcijai un terapijai. Pirms 40 gadiem pētītās un definētās
UDS/UDHS pamatnostādnes principā ir sastopamas arī mūsdienās. Mainījusies un attīstījusies ir
mūsdienu zinātnieku izpratne par šo problēmu. Pētījumos iegūtās atziņas par UDS/UDHS pēc
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būtības ir radušas iespēju precizēt uzmanības deficīta sindromu un veikt aktuālas izmaiņas
traucējumu novērtēšanas aspektā (Fowler, 1996).
Zinātniskajā literatūrā izmantotie speciālie termini par UDS/UDHS apakštipu atšķirīgo
klasifikāciju sarežģī izpratni par UDS/UDHS kopumā. R.A. Barklajs ir apkopojis un skaidrojis
esošos UDS/UDHS apakštipus un to terminoloģiju, kas attīstījusies laika gaitā (sk. 4.tab.).
4. tabula
UDS/UDHS apakštipi
(pēc Barkley 1998)
Nomenklatūra
SSK-10
(Starpt.slim.klasif.)
DSM-II (1968)
DSM-HI (1980)
DSM-III-R (1987)
DSM-IV(1994)
DSM-V (2000)

Terminu klasifikācija
Bērnības hiperkinētiskais sindroms
Uzmanības deficīta traucējumi
Uzmanības
deficīts
un
hiperaktivitātes traucējumi
Uzmanības
deficīts
un
hiperaktivitātes traucējumi

Galvenie apakštipi
Nav
UDSHT, UDSH-T
Vispārēja, situāciju
Uzmanības
trūkums,
hiperaktivitāte – impulsivitāte
un kombinētie veidi

XX gs. 70. gados UDS/UDHS pētnieki uzmanības disfunkcijas problēmu klasificēja
nevis kā pārlieku lielu aktivitāti, bet gan kā pārlieku lielu neuzmanību. Un atsevišķi apakštipi pēc
starptautiskā slimību klasifikatora reģistra vēl netika iedalīti (sk. 4.tab.). Tas noveda pie būtiskas
UDS/UDHS pētījumu, diagnostikas un ārstēšanas pamatprincipu maiņas (Barkley, 1998,
Goldstein, Goldstein, 1998).
Koordinācijas attīstības traucējumu DSM–IV nomenklatūrā hiperaktivitāte un
impulsivitāte jau vairs netiek uzskatītas par atsevišķiem traucējumu elementiem (sk. 4.tab.).
R.Barklajs (1982, 1990, 1998) savos pētījumos uzsver, ka hiperaktivitātes impulsivitāte ir vienīgi
atsevišķa UDHS izpausme, kas izriet no kopējiem uzvedības traucējumiem. Pamatojoties uz šo
autora koncepciju, UDS un UDHS problēmsituācijas nav nošķirtas, bet ir aplūkojamas paralēli
kā UDS/UDHS.

1.3. UDS/UDHS noteikšana
Bieži vien ir samērā grūti prognozēt, kā bērni, kuri cieš no uzmanības deficīta sindroma
un hiperaktivitātes, un līdz ar to izjūtot attīstības un uzvedības problēmas savā bērnībā, vēlākajā
dzīvē atbildīs UDHS diagnostikas kritērijiem (Barkley, 1998).
Medicīniski psiholoģiskā UDS/UDHS noteikšana. Lai UDS/UDHS tiktu klīniski
apstiprināts, bērnam ASV, kuram ir uzmanības deficīts un hiperaktivitāte, ir jānovēro seši no
uzmanības deficīta (UDS) apakštipa (sk. 4.tab.) izvērtēšanas deviņiem simptomiem un seši no
deviņiem uzmanības deficīta un hiperaktivitātes/impulsivitātes (UDHS) kombinētā apakštipa
simptomiem (Craft, 2000; Peterson, Kendall, Geise, William, Wilkins 1995).
Uzmanības deficīts un hiperaktivitātes sindroma simptomi ASV tika definēti ar manuālo
un mentālo traucējumu izvērtēšanas un statistikas metodi pēc pieciem specifiskiem kritērijiem.
Likumsakarīgi, ka bērnus, kuri demonstrē šos simptomus, vispirms pēc pedagoģiskiem
kritērijiem sadarbībā ar bērnu vecākiem izvērtē pirmskolas bērnu iestāžu pedagogi un skolotāji,
un tikai pēc tam viņi nokļūst pie klīniskajiem UDS/UDHS speciālistiem (Reeve, 1990; Ulrich,
Collier, 1990).
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Autora C.Šerila (Sherill, 2004) izstrādātie UDS/UDHS izvērtēšanas kritēriji ārstiem,
fizioterapeitiem un PFA speciālistiem nodrošina svarīgāko slimības noteikšanas principu
kompleksu. Jaunais kritēriju koncepts ir konkretizēts, un līdz ar to tam ir lielāka ticamības
pakāpe, kā arī tas empīriski ir vairāk pamatots un tuvāks jaunākajā zinātniskajā literatūrā
aprakstītajiem klīniskajiem gadījumiem nekā tradicionālie kritēriji, līdz ar to jaunajam
konceptam ir izšķiroša nozīme klīniskajā praksē (Mc’Burnett, 1993; Barkley, 1998).
ASV pētnieka R.Barklaja (Barkley, 1998) atziņai, ka hiperaktivitātes impulsivitāte ir
vienīgi atsevišķa UDHS izpausme, kas izriet no kopējiem uzvedības traucējumiem (Barkley R.A.
1998). Autora koncepcijai, ka UDS un UDHS problēmsituācijas nav nošķirtas, bet ir
aplūkojamas paralēli kā UDS/UDHS, pievienojas arī Vācu autors G.Holters (Holter, 2005.) un
Latvijas psiholoģe T.Liepiņa (1998).
Nevienam kritēriju konceptam nevajadzētu kļūt par dogmu. To izmantojot, jāņem vērā
atsevišķas korekcijas iespējas katrā konkrētā gadījumā. Klīniskais risinājums ir katram
pacientam izteikti individuāls, īpašu uzmanību vēršot psiholoģiski korektai vecāku izglītošanai,
kā arī visas ģimenes kompleksai atveseļošanai. Pēc speciālistu ieteikuma, lai diagnosticētu
UDHS, bērni ir jānovēro un jāpēta viņu uzvedība ilgāku laika periodu. Bērnam ir jāuzrāda
vismaz seši no šajā asociācijā pieņemtajiem uzvedības simptomiem vismaz sešu mēnešu laikā.
Turklāt tos konstatē jau pirms 7 gadu vecuma un vairāk nekā vienā vidē. Vismaz divās vietās,
piemēram, skolā un mājās(Peterson, Kendall, Geise, 1995;
DSM-IV www.turnertoys.com/ADHD/APA_diagCriteria.htm ).
Par hiperaktivitāti saistībā ar UDS/UDHS bērnu uzvedības un uzmanības traucējumiem
ir veikti klīniskie pētījumi (Feingold, 1975; Barkley, 1982; Lerner 1995; Whalen, Henker, 1986;
Campbell, 1986; Bootzin, 1988; Ingersolla, 1988; Rosenberg, Wilson, 1992; Van Luit, 1998).
Šie pētnieki UDS/UDHS noteikšanai dod priekšroku medicīniski psiholoģiskajam izvērtējumam,
kas tiek veikts veselības centros vai doktorātos.
SSK-10 un DSM- IV diagnostikas skalas:

SSK (sk. 4.tab.)
• Simptomiem ir jābūt konstatētiem vismaz 6 mēnešus (SSK-10
mentālie un uzvedības klasifikācijas traucējumi. Pētījuma
diagnostikas
kritēriji.
WHO.ww.who.int/classifications.icd/en/GRNBOOK.pdf).
•

Jābūt:
•
vismaz 6 neuzmanības simptomiem,
•
vismaz 3 hiperaktivitātes simptomiem,
•
vismaz 1 impulsivitātes simptoms (Buitelaar, 2003).

Simptomu parādīšanās jānovēro ne vēlāk kā 7 gadu vecumā
(SSK-10 mentālie un uzvedības klasifikācijas traucējumi.
Pētījuma diagnostikas kritēriji.
(SSK-10 www.who.int/classifications.icd/en/GRNBOOK.pdf ).
• Simptomiem ir jāparādās divās vai vairākās vidēs,
(ICD -10 www.who.int/classifications.icd/en/bluebook.pdf ).
• Ievērojami traucējumi: sociālie, mācību un nodarbinātības.
•



DSM-IV(sk. 4.tab.)
• Simptomiem ir jābūt vismaz 6 mēnešus
(Diagnostic criteria for ADH)
(DSM-IV) www.turnertoys.com/ADHD/APA_diagCriteria.htm ).
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Jābūt:
•
vismaz 6 neuzmanības simptomiem vai
•
vismaz 6 hiperaktivitātes - impulsivitātes simptomiem
• Simptomu parādīšanās jānovēro ne vēlāk kā 7 gadu vecumā
(Diagnostic criteria for ADH)
(DSM-IV) www.turnertoys.com/ADHD/APA_diagCriteria.htm ).
•

• Simptomiem ir jāparādās divās vai vairākās vidēs.
(ICD -10 www.who.int/classifications.icd/en/bluebook.pdf).
•

Ievērojami traucējumi: sociālie, mācību un nodarbinātības.

DSM IV izdala 5 sub-klases atkarībā no simptomu kombinācijas :
1.
Kombinēts variants - 6 neuzmanības + 6 hiperaktivitātes un impulsivitātes
simptomi.
2.
Dominējošs neuzmanības – 6 vai vairāk no neuzmanības + mazāk kā 6
hiperaktivitātes un impulsivitātes vismaz 6 mēnešus,
3.
Dominējošs hiperaktīvs- impulsīvs - 6 vai vairāk no hiperaktivitātes un
impulsivitātes + mazāk kā 6 neuzmanības vismaz 6 mēnešus,
4.
Daļēja remisija,
5.
Nespecifisks - ir neuzmanības un hiperaktivitātes un impulsivitātes, bet
mazāk nekā noteikts diagnozei.
Starptautiskā slimību klasifikatora (SSK-10) un DSM-IV diagnostikas kritēriji ir
galvenās 2 diagnostikas sistēmas. SSK – 10 lieto, lai diagnosticētu hiperkinētiskos traucējumus
UDHS formām. Simptomiem ir jābūt novērotiem vismaz 6 mēnešus (Rozentāls, 2009).
Starptautisko UDS/UDHS diagnostikas priekšnosacījumi ir:
*Vismaz 6 neuzmanības simptomiem, 3 hiperaktivitātes simptomiem un 1
impulsivitātes simptomam.
*Simptomu parādīšanās ne vēlāk kā 7 gadu vecumā.
*Simptomiem ir jāparādās divās vai vairākās vidēs (piemēram, skolā un mājās).
*Ievērojami traucējumi: sociālie, mācību un nodarbinātības (Loney, Milich, 1982).
Starptautiskie UDS/UDHS diagnostiskie kritēriji ir:
1.
Anamnēze.
2.
Bērna novērtējums pēc kritēriju skalām (SSK-10 vai DSM-IV), ko veic :
–
skolotājs;
–
vecāki;
–
psihologs, neirologs vai psihoterapeits.
3.
Diagnostiskas kritēriji:
–
SKK-10 vai
–
DSM IV.
4.
Traucējumi novēroti pirms 7 gadu vecuma.
5.
Traucējumi novēroti vismaz 2 vidēs.
6.
Sekmes neatbilst vecumam.
7.
Izslēgti attīstības defekti, šizofrēnija, citi psihiski traucējumi
(Diagnostic criteria for ADHD)
(DSM-IV) www.turnertoys.com/ADHD/APA_diagCriteria.htm).
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Šobrīd arī Latvijas klīnikās kļūst aktuāls UDS/UDHS medicīniski psiholoģiskais
izvērtējums. Latvijas vispārizglītojošo skolu sākumskolas skolēni ar dažādas izcelsmes
uzvedības un uzmanības traucējumiem tiek uzskatīti par „slikti audzinātiem” vai arī kā bērni ar
UDS/UDHS (Liepiņa, 2008).
Lai klīniski konstatētu UDS/UDHS galvenos un pavadošos simptomus, katram
hiperaktīvajam bērnam jāizmanto atšķirīga medicīniskā un psiholoģiskā pieeja atbilstoši
traucējuma izteiktības pakāpei. UDS/UDHS izpausmju noteikšanas kritēriju un novērtējumu
skalu ieviešana Latvijā uzlabotu hiperaktīvo bērnu izvērtēšanas iespējas (Rozentāls, 2009).
UDS/UDHS psiholoģiski pedagoģiskā noteikšana. Lai mazinātu risku saslimt bērniem
ar UDS/UDHS, uzmanības deficīta Eiropas multidisciplināro pētījumu programmu Māstrihtā
kopīgi veic Māstrihtas universitātes Psiholoģijas un neiropsiholoģijas katedra. SAM – ir kopējs
multidisciplinārs pētījums un ilgtermiņa problēmas attīstības perspektīvas izstrādes projekts, kas
ir veikts četros posmos Eiropas Savienības ietvaros (sk. 5.tab.)
5. tabula
UDS/UDHS multidisciplinārs pētījums SAM* projekta ietvaros
(pēc Boncy, Kalff 2002)
Pētījuma
posms

Pētījuma ilgums

1. posms

1-9 mēneši

2. posms

4-13 mēneši

3. posms

15-25 mēneši

4. posms

39-49 mēneši

Pētījuma objekts/pētījuma instrumenti

Pētījumam atbilstošu bērnu kontingents ir pētīts
1996. /97. m.g.
1317 dalībnieki

BUK**

SDA***

Demogrāfiskā informācija

Uzvedības novērojumu saraksts
Atlasīti 452 bērni
443 bērnu vispārējas attīstības pamatvērtējums

Neirofizioloģiskais vērtējums

Motorikas vērtējums

Vispārējās fiziskās attīstības pamatjautājumi

Uzvedības novērojumu saraksts
403 bērnu pirmais vispārējais novērtējums

ADIBP****

ĢSV*****

PAV******
284 bērnu nākamais sekojošais novērtējums

Neirofizioloģiskais vērtējums

ADIBP****

5.tab. saīsinājumu skaidrojums:
*SAM – Study of Attention disorders in Maastricht – Māstrihtas uzmanības traucējumu pētījums.
**BUK (CBCL – Child Behavior Checklist) – bērna uzvedības kontrole.
***SDA (PAQ – Precursors of ADHD Questionnaire) – Sākotnējās diagnosticēšanas anketa.
****ADIBP – Amsterdamas diagnosticējošās intervijas bērniem un pusaudžiem.
*****ĢSV (AFS – Assessment of Family stress) – ģimenes stresa vērtējums.
******PAV (TRF – Teacher Report Form) – pedagogu atskaites veids.

34

SAM projekta mērķis ir izsekot UDS/UDHS problēmas attīstības profilu un riska
faktoru dinamiku bērniem, kuri ir tieši apdraudēti, bet kuriem vēl nav uzstādīta klīniskā
diagnoze. Šajā psiholoģiski pedagoģiskajā izvērtējumā tika izmantotas A.C. Kalff
eksperimentālās anketas un testi UDS/UDHS noteikšanai. Pētījums tika veikts Holandes
dienvidu reģiona pilsētā Limburgā. Lai veiktu sistemātisko jaunatnes veselības pārbaudi, tika
izraudzīti bērni, kas apmeklēja bērnudārza vecāko grupu un vispārizglītojošās skolas 1. un 2.
klasi (Bonncy, Kalff, 2002).
SAM programmas pētījuma svarīgākā atziņa ir - mazo bērnu risks saslimt ar
UDS/UDHS ir vispārēja demogrāfiska problēma, tai ir nepieciešama iespējamā profilakse un
sociālās uzvedības dinamikas analīze. Tātad kopumā galvenā uzmanība UDS/UDHS profilaksē
jāvelta pirmsskolas un sākumskolas bērnu atveseļošanai.
UDS/UDHS pedagoģiskā izpausmju noteikšana. Lai gan starp dažādu valstu autoru
pētījumiem par UDS/UDHS izplatību, simptomātiku, cēloņiem un diagnostiku ir vērojamas
viedokļu dažādība, tomēr hiperaktīva bērna pamatraksturojums ir skaidrs – nenoturīga uzmanība,
tādēļ bērns ir izklaidīgs, ātri zaudē interesi par jauno nodarbību, kā arī impulsīvi maina
darbošanās virzienus un nepabeidzis pamet iesākto. Šie bērni ar lielām grūtībām rīkojas pēc
konkrētiem norādījumiem, pat pildot vienkāršus uzdevumus, lūdz atkārtot norādījumus un bieži
kļūdās, jo nesaprot uzdoto, tādējādi viņiem nereti rodas arī mācību traucējumi. Daudzi Eiropas
zinātnieki domā, ka bērnu uzvedības problēmas izpaužas tieši skolās (Bootzin, Acocella, 1988;
Rosenberg, Wilson, 1992; Reid, Maag, Vasa, 1993).
Līdztekus bērnu vispārējās attīstības līmeņa noteikšanai tieši skolās visbiežāk tiek veikti
arī bērnu uzvedības un uzmanības pētījumi, kas pēc savas būtības ir UDS/UDHS pedagoģiskais
izvērtējums. Latvijas pedagogi, psihologi un mediķi bieži UDS/UDHS simptomus raksturo kā
aizdomas par UDS vai arī aizdomas par UDHS. To var izskaidrot ar faktu, ka šīs slimības
diagnostika ir ļoti sarežģīta. Ir būtiski, vai tā tiešām ir slimība, vai tas ir kādu UDS/UDHS
konkrēto simptomu kopums, vai tā ir ģimenes audzināšana, vai konkrētas situācijas, vai arī
neadekvāta smadzeņu potenciāla uzbudinājuma problēma.
6. tabula
Konnera skala
(pēc Loney, Milich 1982)

Hiperaktīvo bērnu pedagoģisko izvērtējumu veic atbilstoši izveidotajām starptautiskās
UDS/UDHS novērtēšanas skalām.
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Starptautiskās UDS/UDHS novērtēšanas skalas:

IOWA Conners skala (Loney, Milich, 1982; sk. 6. tab.).

SKAMP skala (Svansons, Kotkins, Atkins, Mc’Flynn, Pelhama, 1992).

DUNDEE skala,

SNAP-IV skala,

ISS skala,

C-DISC skala (Coghill, 2007).
Konnera skala (sk. 6.tab.) IOWA ( Inattention and overactivity with agression scale)
Konners skala (32. pielikums) sastāv no šādām daļām - Neuzmanības/Hiperaktivitātes daļas un
Agresijas daļas (opozīcijas/nolieguma). Tā ir visbiežāk izmantotā skala, jo ir praktiska un
informatīva, tiek bieži izmantota pētījumos. Sastāv no neuzmanības skalas un
agresijas/nepakļaušanās skalas. Izvērtējumu veic skolotāji sadarbībā ar vecākiem, UDS/UDHS
izvērtējums tiek veikts, izveidota 4 ballu sistēmā (Loney, Milich, 1982).
7. tabula
SKAMP skala
(pēc Svansona, Kotkina, Atkina, Mc’Flynn, Pelhama 1992)

SKAMP skala (sk. 7.tab.) novērtē UDHS izpausmi klasē. Skala tika izveidota, lai
novērtētu ar UDS/UDHS saistītās problēmas, kas ir simulētas skolas/klases apstākļos (Wigal,
Gupta, Guinta, Swanson, 1998). Vērtēšanas kritēriji:
•
zema uzmanība ⇒ zema mācību produktivitāte un rezultāti,
•
slikta izturēšanās ⇒ pārkāpumi klasē.
SKAMP skala ir derīgs un ticams instruments, lai novērtētu UDHS simptomu smagumu.
Šo skalu pamatā izmanto kā pedagoģiskās izvērtēšanas skalu, kā arī, lai novērtētu dinamiku,
veicot vairākus novērtējumus noteiktā laika posmā pēc medikamentozas terapijas rezultātā
(Swanson, 2004).
Skalas nosaukums tapis pēc tās autoru Svansona, Kotkina, Atkina, Mc’Flynn un
Pelhama uzvārdu pirmajiem burtiem (SKAMP).
DUNDEE skala novērtē UDHS simptomus. Ērti lietojama un informatīva skala. Novērtē
diennakts laiku, kurā novēro UDHS simptomus. Bieži izmanto medikamentozās terapijas
efektivitātes novērtēšanai (Coghill, 2007).
SNAP-IV skala ir iegūta no DSM-IV (4.tabula) apraksta,
ISS skala (Ilgstoša snieguma skala) novērtē bērna uzmanības noturību,
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C-DISC skala ir diagnosticējošs grafiks, intervija ar bērniem, izmantojot datora
palīdzību (Coghill, 2007).
Lai izveidotu pilnīgu UDS/IDHS izpausmju noteikšanas kopumu, šajā darbā tiek
izmantots T. Liepiņas (1998) adaptētais hiperaktīvo bērnu uzvedības psiholoģiski pedagoģiskais
izvērtējums, kas atbilst starptautiskajai UDS/UDHS novērtēšanas skalai „IOWA Conners” (sk.
6.tab.; 32.piel.), kā arī šājā pētījumā izveidotais Latvijas vidē adaptētais vērtēšanas un aptauju
protokolu kopums UDS/UDHS izpausmju noteikšanai sākumskolas skolēniem.
Sākumskolas bērna uzmanību un uzvedību vislabāk pētīt apstākļos, kad bērnam ir
nepieciešama gribas piepūle. Un tieši pielāgotas fiziskās aktivitātes laikā sporta pedagogs, PFA
speciālists vai fizioterapeits - var izvērtēt gan bērna fizisko, gan psihoemocionālo, gan
savstarpējās sociālās saskarsmes līmeni, kas bieži ir traucēti bērniem ar UDS/UDHS izpausmēm.

1.4. UDS/UDHS izpausmju korekcija
UDS/UDHS izpausmju korekcijā tiek izmantotas visdažādākās korekcijas metodes. Tie
ir jau zināmie medicīniskie un pedagoģiski metodiskie līdzekļi un korekcijas iespējas, piemēram,
medikamentozā terapija, psihoterapija, fizioterapija, psihosociālā terapija un ārstnieciski
pedagoģiskās korekcijas iespējas bērniem ar UDS/UDHS simptomātiku. Pēdējos divdesmit
gadus speciālisti uzsver komandas darba un bezmedikamentu terapijas nozīmīgumu UDS/UDHS
simptomu korekcijā. Tādējādi arvien vairāk praksē tiek izmantotas multidisciplinārās un
ārstnieciski pedagoģiskās korekcijas metodes. Fiziskās attīstības un motoro kustību pilnveide,
akadēmisko un sociālo zināšanu pilnveidošana un psihoemocionālā stāvokļa korekcija ir
ārstnieciski pedagoģiskās metodes un līdzekļi bērniem ar UDS/UDHS simptomiem, kuru laikā
parasti šie bērni nesaņem medikamentozo terapiju.
Lai gan ir nepieciešamība meklēt jaunus UDS/UDHS korekcijas veidus, kā viena no
barjerām minama esošo klasisko metožu stabilais pozitīvais efekts, kas būtu jāvērtē negatīvi.
Autori Vilens un Spensers paziņo: „Mēs vēlētos būt noderīgi fiziski aktīvo korekcijas metožu
pētniecībā, tomēr jāatzīst, ka stimulējošo preparātu izmantošana šobrīd dominē kā terapijas
pamatmetode un tā plaši sastopama UDS/UDHS pētniecības darbos.” Arvien biežāk
medikamentu lietošana hiperaktīvajiem bērniem notiek nekonsekventi un līdz pat 45% gadījumu
tā vispār netiek kontrolēta. Līdz ar to nav izslēgts, ka pozitīvus uzlabojumus var iegūt zināmu
blakus faktoru iedarbības ietekmē. Zinātnieku uzskati šajā jautājumā dalās. Ir zinātnieki, kas
konsekventi atbalsta uzskatu, ka viens no svarīgākajiem hiperaktīvo bērnu uzvedības traucējumu
korekcijas veidiem ir medikamentozais (Barkley, McMurray, Edelbrock, Robins, 1990; Wilens,
Spencer, 2000).
Līdztekus pastāv cita teorija, kuras pārstāvji aizstāv īpaši piemēroto fizisko aktivitāšu
izšķirošo nozīmi hiperaktīvo bērnu uzvedības traucējumu korekcijā. Svarīga ir atbilstošas
speciāli pielāgotas šo bērnu atveseļošanas programmas izstrāde un empīriskā pārbaude. M.Bloks
(1995, 2003, 2006) uzsver, ka būtiski nepieciešama ir turpmāka pielāgotās fiziskās aktivitātes
nozīmes pētīšana, lai noskaidrotu fiziskās aktivitātes nozīmīgumu UDS/UDHS korekcijā.
Mūsdienās UDS/UDHS ārstēšanā tiek ieteikta un izmantota multidisciplinārā korekcija,
kura pamatojas uz atziņu, ka vienīgi kompleksā izmantotās ārstniecības metodes sniedz
salīdzinoši efektīvākus rezultātus un ir nesalīdzināmi optimālākas, nekā katra metode atsevišķi
(Goldstein, Goldstein, 1998; Auziņš, Hadaņonoka, Lapiņa, 2002; Ventaskrasta, Duesund, 2006).
Augsts vērtējums šādam efektīvam multikompleksam ir izteikts jau pagājušā gadsimta
80. gados, to atzinuši ASV un Eiropas zinātnieki Uzmanības deficīta un
hiperaktivitātes/impulsivitātes sindroma ārstēšanā plaši izmantoja multidisciplīnu terapiju
metodes (Allen, 1980; Walker, Mc’Connell, Homes, 1988).
Dažādu autoru pētījumos par hiperaktīvo bērnu fiziskajām un psihoemocionālajām
problēmām ir konstatēts, ka tās visas ir individuālas uzvedības izpausmes, kuru koriģēšanā vērā
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ņemama nozīme būtu tieši uzmanības izkopšanai, jo ar tās palīdzību bērns spēj organizēt un vadīt
savu rīcību. Tātad veiksmīga hiperaktīvās uzvedības korekcija būs:
• pozitīva stimulēšana - bērna pašapziņas veicināšanai,
• gribas un uzmanības attīstīšana - impulsivitātes mazināšanai,
• sociālo prasmju pilnveidošana - uzvedības uzlabošanai (Liepiņa, 1998).
1.4.1. UDS/UDHS medicīniskā korekcija
Medikamentozā korekcija. Klīniskais psihologs P.Daltons (Dalton, 2000) savos
pētījumos par hiperaktīvo bērnu uzvedības traucējumu emocionālajām problēmām norāda, ka
UDS/UDHS bērnu vecāki arvien biežāk nevēlas piekrist medikamentozai terapijai, kura varētu
viņu bērniem ievērojami ātrāk normalizēt dzīvi. Autora pieredze, līdzīgi kā daudzu šīs nozares
klīnisko speciālistu prakse, sniedz atziņu, ka tieši pusaudžu vecumā psihotropie preparāti ir
visefektīvākie UDS/UDHS simptomātiskajā korekcijā. Diemžēl pagaidām trūkst apjomīgu
pētījumu par šo farmakoloģisko preparātu kontrolētu lietošanu, rezultātiem terapijā un
iespējamām blaknēm, kas sagaidāmas ilgtermiņā UDS/UDHS simptomātiskā korekcija tiek
lietota tādos gadījumos, kad ārstniecība ir vērsta uz konkrētā simptoma mazināšanu, ja uz
UDS/UDHS cēloni terapeitiskā iedarbība ir beigusies.
Medikamentozajai korekcijai ir nopietna, sarežģīta iedarbība, ar kuru obligāti
nepieciešams rēķināties, izstrādājot UDS/UDHS optimālu multiterapijas taktiku. Līdz ar to
pielāgotās fiziskās aktivitātes apjomu noteikšanā jāvadās pēc medikamentozo stimulatoru devām
un to efekta konkrētajā gadījumā. Fiziskās aktivitātes terapiju jānozīmē individuāli, ņemot vērā
katra gadījuma īpatnības un blakus faktorus. UDS/UDHS terapeitiskajā korekcijā ir ļoti jārēķinās
ar medikamentu dozāciju un visiem esošajiem un iespējamiem blakus efektiem (Wilens,
Biederman, 1992).
Jebkuram medikamentam piemīt blaknes. Līdz ar to, veicot pētījumus, jāparedz
UDS/UDHS medikamentozās korekcijas iespējamie blakus efekti un jārēķinās ar katra
organisma individuālo reakciju uz konkrētajām zālēm. Bērniem iespējamās nepatīkamās
reakcijas ir: miega traucējumi, apetītes zudums, galvas sāpes, reiboņi, vēdera sāpes (Barkley,
McMurray, Edelbrock, Robins, 1990; Wilens, Spencer, 2000).
G. Holters (2005) ir novērojis, ka bērniem, kuriem ir medicīniski noteikts UDS/UDHS
un indicēta medikamentozā terapija, bez galvenajiem simptomiem (neuzmanība, impulsivitāte un
hiperaktivitāte) un UDS/UDHS pavadošajiem simptomiem (mācīšanās traucējumi, zems
pašvērtējums, primāro motoro kustību traucējumi, stājas un balsta kustību aparāta traucējumi)
vēl bieži parādās arī cita rakstura vispārējās attīstības traucējumi, kas klasificējami kā blaknes:

miega un apetītes problēmas,

īslaicīgi atmiņas traucējumi,

valodas traucējumi,

koordinācijas traucējumi,

apgrūtināta darbības maiņa,

nenobriedis sociālais stāvoklis,

augsta frustrācija - vilšanās sajūta.
Viena no populārākajām un visplašāk lietotajām metodēm ASV un Viduseiropā ir
medikamentozā terapija, kur dominē „Ritalin” un „Prozac” grupas smadzeņu darbības
stimulanti. Lietojot šīs zāles, bērnu uzvedība strauji uzlabojas, taču vērojamas arī daudzas
nelabvēlīgas blaknes. Vienlaikus, lietojot šīs zāles, sākumskolas vecuma bērniem fiziskās
aktivitātes līmenis ir pazemināts, līdz ar to šajā vecuma grupā tiek pazaudētas pielāgotās fiziskās
aktivitātes (PFA), kas ir būtisks UDS/UDHS korekcijas veids. Minētie preparāti jālieto ilgstoši
un tādējādi ilgtermiņā no šīm zālēm ir iespējama arī atkarības veidošanās (CHADD, 2005;
Holter, 2005; Folkmane, 2005).
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Jāuzsver, ka šajā promocijas darbā iesaistītie sākumskolas skolēni, kuriem tiek pielietota
jaunā kompleksā pedagoģiskā PFA korekcijas metode, paralēli neviens neizmanto
medikamentozo terapiju. Tas savukārt izslēdz jau minētās nevēlamās blaknes, kā arī pētījuma
rezultātu dinamikas nepilnības.
1.4.2. UDS/UDHS multidisciplinārā korekcija
Multidisciplinārā korekcija. UDS/UDHS pētnieki S. un M.Goldšteini, izmantojot
uzvedības vadības sistēmu, savu izstrādāto multiterapijas moduli virza uz bērnu veselības
uzlabošanu, izmantojot sociālā stāvokļa vērtējumu un tā modelēšanu. Šo pētījumu mērķis ir
pastiprināt uzvedības tehnoloģijas, vecāku sagatavotību, sensorās tehnoloģijas, sociālās un
mācību iemaņas (Goldstein, Gol dstein 1998).
Viens no būtiskākaiem UDS/UDHS izpausmju korekcijas veidiem sākumskolas periodā
ir pedagoģiskā korekcija un piedāvātais multidisciplinārās korekcijas modelis (sk. 4.att.). Tās
efektivitāte varētu būt pamats dažādiem metodiski analītiskajiem pētījumiem par UDS/UDHS
korekcijas iespējām (Ventaskrasta, Duesund, 2006).

4.att. UDS/UDHS multidisciplinārās korekcijas modelis
(pēc Ventaskrastas, Duesund 2006)
Multidisciplinārās korekcijas metodes pielietošana ir būtiska bērniem, kuriem arvien
nepieciešama mediķu ordinēta medikamentoza ārstēšana, bet līdzšinējās ārstēšanas metodes
pilnībā nespēj samazināt fiziskās un garīgās darbības traucējumus, vienīgi nomāc un mazina
UDS/UDHS galvenos simptomus, bet vienlaicīgi izraisa dažādas nevēlamas blaknes - mācību
traucējumus, bezmiegu, koordinācijas traucējumus, apātiju, ēšanas un citus traucējumus (Auziņš,
Hadaņonoka, Lapiņa 2002).
MTA (Multimodal treatment study of children with ADHD) pētījums UDHS
pacientiem.
MTA Pētījuma organizēšana. Multicentru 4 paralēlo grupu pētījums, kurā iesaistīja 579
bērnus ar UDS/UDHS, vecumā no 7 līdz 9 gadiem, pētījuma ilgums 14 mēneši un pētījuma
mērķis ir novērtēt ilgstošas terapijas efektivitāti ar 4 dažādām ārstēšanas metodēm bērniem ar
UDS/UDHS izpausmēm.
MTA Pētījuma metodes. Individualizēta medikamentoza terapija - 28 diennakts terapija
ar metilfenidātu. Individualizēta uzvedības terapija (biheivorisma terapija), kurā ietilpst vecāku
apmācība 27 grupu un 8 individuālās sesijās. Pacientiem - 8 nedēļu vasaras programma
uzvedības korekcijai. Skolas apmācības programma vecākiem – 10 līdz 16 katru otro nedēļu
organizētas konsultācijas uzvedības korekcijas apmācībā. Individuālas nodarbības - 12 nedēļas
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(skolotājs + pacients). Medikamentoza terapija kopā ar individualizēto uzvedības terapiju.
Nespecifiska terapija - nesaņem nevienu no terapijas veidiem, ir tikai rutīnas vizītes pie
neirologa vai psihiatra.
MTA iegūtie dati norāda, ka individualizētās medikamentozās terapijas un uzvedības
korekcijas kompleksās iedarbības ietekmē ir ievērojami mazinājušies UDS/UDHS galvenie
simptomi (neuzmanība, hiperaktivitāte un impulsivitāte). Salīdzinot šo multimodālo korekcijas
veidu ar individualizēto medikamentozo korekciju, ir konstatēts, ka šī medikamentozā terapija ir
nebūtiska, bet statistiski ticama. Pielietotā MTA kompleksā korekcija (individualizētā
medikamentozā terapija kopā uzvedības korekciju) ir pārāka, jo UDS/UDHS terapijā tika
izmantota multidisciplinārā korekcija. Vecāku apmierinātība ar UDS/UDHS izpausmju
korekcijas iedarbību bija ievērojami augstāka, ja tika izmantota kombinētā MTA korekcija (The
MTA Cooperative Group, 1999).
Lai multidisciplinārā korekcija būtu efektīva un sasniegtu labākus rezultātus, vispirms
nepieciešama vecāku izglītošana par konkrēto saslimšanu un pareizu uzvedību saskarsmē ar
problemātisko bērnu un savaldības terapija. Svarīgi ir arī paškontroles treniņi un ekoloģiskā
terapija (Allen, 1980; Rickel, Brown, 2007).
Rehabilitācijas komandas darbs. Zinātnieki G.Holters (2005), A.Rickela un
R.T.Brauns (2007) savos pētījumos par UDS/UDHS uzsver interdisciplināras komandas darba
nepieciešamību šo bērnu atveseļošanā (rehabilitācijā).
Pamatojoties uz teorētiskām atziņām par rehabilitācijas komandas darbu, būtu svarīgi
aplūkot autoru domas, kas saistītas ar bērnu atveseļošanu, konkrētāk, sākumskolas īpašo bērnu
rehabilitācijā. Pēc A. Baka un K. Grunvevalda domām, ar „komandu” aprūpē saprot personu
grupu, kam ir dažāda pieredze un izglītība un kas strādā ar problēmu bērnu. Parasti tas ir
saprotams ar interdisciplināru komandas darbu un attiecas uz speciālistiem, kas dod padomus un
atbalstu un strādā „komandās” vai arī speciālajās skolās, aprūpes namos un dienas nodarbinātības
centros. Darbs komandā nozīmē, ka katrs speciālists var piedalīties ar savu ieguldījumu, veicot
profesionālo hiperaktīvā bērnā vērtējumu, ko pēc tam izvērtē un apspriež kopā ar pārējiem
speciālistiem (Baka, Grunevalds,1998).
Ir svarīgi nodrošināt arī zinātnes multidisciplīnu speciālistu komandas darbu
UDS/UDHS problēmas risināšanā. Viena no iespējamajām komandām būtu neirologa, psihologa,
logopēda, sociālā pedagoga, fizioterapeita un PFA speciālista koordinēta sadarbība. Saliedētam
komandas darbam pedagoģiskajā korekcijā ir svarīga nozīme, lai bērni ar UDS/UDHS
izpausmēm tiktu labāk izprasti un katra speciālista darbs būtu produktīvāks. Šobrīd Latvijā atzīst
nepieciešamību attīstīt skolas atbalsta personāla līdzdalību sākumskolas skolēnu veiksmīgai
izglītošanai, atveseļošanai un sociālās kompetences uzlabošanai. (Liepiņa, 2008).
Psiholoģe T.Liepiņa (1998) uzsver, ka, palielinoties integrētu pakalpojumu nozīmei
sabiedrībā, jāizveido un jānodrošina jauni komandas darba prakses modeļi un komandas
speciālistiem savstarpēji organizētas attiecības, kas vērstas uz kopēja rehabilitācijas mērķa
īstenošanu. Nepastāv viens pareizs konsultācijas, sadarbības un komandas darba veids. Katrs
modelis un profesionālā komanda ir unikāla, un to īpašības nosaka skolas ekoloģiskais konteksts
un komandas sastāvs. Ir grūti ieteikt precīzus plānus neprecīzai pasaulei. Tomēr kopīgais
profesionālais pienākums ir bērnu un ģimeņu dzīves uzlabošana. Tāpēc konsultācijas, sadarbības
un komandas darbs nav tikai izvēle, bet arī skolas sociālā darba nepieciešamība un pienākums.
Rīgas 84. vidusskolas Bērnu attīstības un izglītības centrā (BAIC) rehabilitācijas
komandā strādā fizioterapeits un citi speciālisti, kas darbojas UDS/UDHS simptomu korekcijā,
izmantojot interdisciplināro sadarbību kopīga mērķa sasniegšanai. Izprotot motivāciju un
saņemot sociālu atbalstu no bērnu vecākiem, pastāv iespēja samazināt vai vispār atteikties no
klasisko farmaceitisko preparātu izmantošanas UDS/UDHS korekcijā (Auziņš, Hadaņonoka,
Staļģe, 2002; Hadaņonoka, Krūmiņa, Sloka, Vidnere, 2005).
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BAIC rehabilitācijas komandas darbā liela loma ir iedalīta UDS/UDHS bērnu vecākiem.
Bērnu attīstības un izglītības centra darbības pamatuzdevums ir katra bērna individuāla attīstība
un izglītošana, kas tiek realizēta ar komandas darbu.
Katram BAIC speciālistam ir noteikti savi darba uzdevumi, kas nedublējas. Svarīgi ir
atrast katram bērnam ar UDS/UDHS izpausmēm atbilstošās korekcijas metodes (sk. 42.piel.).
Pēc centra speciālistu apskates rezultātiem nākas secināt, ka ir gadījumi, kad sākumskolas
skolēniem ir nepieciešama neirologa, psihologa vai sociālā pedagoga palīdzība, ko viņiem sniedz
BAIC atveseļošanas komanda. BAIC bērns ir pašā uzmanības centrā. Speciālais skolotājs,
sociālais pedagogs, psihologs, fizioterapeits un logopēds darbojas ar bērnu skolā. Turpretim
neirologa konsultācijas un ārstnieciskās peldēšanas nodarbības notiek ārpus skolas. Šāda izvēle
izdarīta ētisku, kā arī vienkārši tehnisku apsvērumu dēļ (Ventaskrasta, Grinberga, 2008).
Lai celtu katra skolēna attīstības potenciāla izaugsmes iespējas, uzlabotu BAIC
speciālistu darba kvalitāti un popularizētu rehabilitācijas komandas darbu vispārizglītojošās
skolas sākumskolā, notiek regulāra centra sadarbība ar dažādām veselības un izglītības
veicināšanas iestādēm. No 2001. gada centrs sadarbojas ar Liepājas Pedagoģisko augstskolu,
Rīgas pilsētas skolu Valdes Rīgas skolotāju izglītības centru, Limbažu domes konsultatīvo
centru, Saldus rajona Sātiņu pamatskolas centru, Bērnu dzirdes centru, Latvijas logopēdu
asociāciju, Vidzemes priekšpilsētas skolu Valdes skolotāju, logopēdu un speciālo skolotāju
metodisko apvienību un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju, tieši fizioterapijas programmas
praktiskajā apguvē (Hadaņonoka, Krūmiņa, Sloka, Vidnere, 2005).
Sadarbība ar atbildīgajām valsts mēroga izglītības un veselības iestādēm viennozīmīgi
veicina Rīgas 84. vidusskolas BAIC popularitāti un ir viena no veiksmes atslēgām. Daudzi jaunie
speciālisti, vecāki un kolēģi visā Latvijā uzzina par šāda centra esamību un veiksmīgu darbību
arī šajā ekonomiski un sociāli sarežģītajā laikā. Un tad arī citiem rodas vēlēšanās organizēt un
dibināt ko līdzīgu, lai palīdzētu atveseļot vispārizglītojošo skolu bērnus, kas arvien biežāk arī pie
mums, Latvijā, ir sākumskolas skolēni ar UDS/UDHS simptomiem. Bērnu attīstības un izglītības
centrs sadarbojas ar dažādām iestādēm, kas savā veidā ietekmē, nosaka vai kā citādi attiecas uz
problēmu bērnu atveseļošanas drīzāku risinājumu (Ventaskrasta L., Grinberga S. 2008).
Mūsdienīga skolas rehabilitācijas komandas taktika UDS/UDHS problēmas risināšanas
sastāv no šādām daļām:
• uzvedība (speciālais pedagogs) - pamatvajadzības, atgādinājumi,
uzslavas un apbalvojumi par labu uzvedību un sasniegumiem
(sporta pedagogs, PFA speciālists, fizioterapeits), neizmantojot
šim bērnu kontingentam disciplinārsodus;
• izglītojoši audzināšanas pasākumi (klases audzinātājs) un
psihologa nodarbības (psihologs) pēc vajadzības arī psihoterapija
(psihoterapeits).
Lai sekmīgi vadītu UDS/UDHS gaitu un maksimāli ierobežotu simptomus, bērnam
jāsaņem gan kvalificēta palīdzība audzināšanā un uzvedībā, gan psihologa atbalsts - tātad
veiksmīgs rehabilitācijas komandas darbs (Block, Conatser, Lepore, 2000).
Darbs komandā vienmēr prasīs no atsevišķiem speciālistiem vienotu pieeju un izpratni
par vērtībām. Atšķirīgos laika posmos darba ievirze var būt dažāda – medicīniska, sociāla,
psiholoģiska vai pedagoģiska. Tieši tāpēc izvērtēšanai ir svarīgākā loma attiecībā uz
novērtējumu kopumā. Skolēni, kas nokļūst vispārizglītojošā skolā, parasti saņem sava ģimenes
ārsta aprūpi kādā veselības centrā, doktorātā vai privātpraksē, kur psihologs, rehabilitalogs vai
fizioterapeits šo bērnu kopveselumā neredz. Speciālā psiholoģe S. Liepiņa norāda: „Diemžēl mēs
bieži kļūdāmies, izvērtējot UDS/UDHS bērnu attīstību. Parasti priekšstats par bērnu veidojas pēc
viņa ārējā veidola, bet pirmie iespaidi var būt maldīgi, vai arī mēs tos „tulkojam” aplami. Kā
pareizi izprast bērnu ar speciālām vajadzībām, viņa izturēšanos, reakcijas, mīmiku, kā viņam
palīdzēt” (2003). Pēc docentes domām, šo problēmbērnu integrēšanas process vispārējās
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izglītības iestādēs, kā arī viņu mācīšana speciālajās skolās, privātskolās, sadarbība ar šiem
bērniem un viņu vecākiem visdažādākajos speciālās palīdzības un metodiskajos centros izvirza
prasību pēc atbilstoši kvalificētiem pedagogiem, speciālajiem pedagogiem un viņu asistentiem,
tāpat arī psihologiem, sociālajiem darbiniekiem, fizioterapeitiem un PFA speciālistiem
(S.Liepiņa, 2003).
Uzlabojoties bērnu mācībām, veselībai un viņu sociālajai funkcionēšanai, bērni ar
UDS/UDHS simptomiem pakāpeniski integrējas vispārizglītojošajās skolās un apkārtējā
sabiedrībā, tādējādi tiek uzlabota viņu sociālā uzvedība un adaptācija (Medne, 2005; S.Liepiņa,
2008).
Latvijā bērni ar UDS/UDHS parasti mācās vispārizglītojošajās skolās. Šajās skolās ir
bērni arī ar mācību un uzvedības problēmām – bieži ar valodas sistēmas traucējumiem, kā arī
skolēni ar koordinācijas traucējumiem, asimetrisku stāju un gaitu. Iekļauties vispārizglītojošās
skolas integrācijas procesā šiem bērniem var palīdzēt rehabilitācijas komandas darbs, kas
nodrošina skolēniem veiksmīgu ārstnieciski pedagoģisku korekciju.
1.4.3. UDS/UDHS izpausmju pedagoģiskā korekcija
J.Harvejs un G.Reids (Harvey, Reid, 1997, 2003, 2005), pētot bērnus ar uzmanības
deficīta un hiperaktivitātes sindromu, uzsver metodoloģiskos principus, kam ir izšķiroša nozīme
bērnu kognitīvajās funkcijās. Analizējot tādas psihopatoloģiskās problēmas kā bērna
noskaņojums un trauksmes stāvoklis, nemiers, kā arī psiholoģiskā saderība, pozitīvu rezultātu
UDS/UDHS korekcijā ar pedagoģiskās korekcijas metodēm iegūst līz 30% gadījumu.
Profesors M. E. Bloks (Block 1995, 2003, 2006) savos pētījumos par UDS/UDHS
pedagoģiski sociālo korekciju bērniem kā primāro pielāgotās fiziskās audzināšanas nodarbību
mērķi min bērnu fizisko rehabilitāciju, tomēr par nodarbību galveno motivāciju PFA
pedagogiem un sporta speciālistiem ilgtermiņā jākļūst katra bērna sociālajai attīstībai un
kreativitātei.
Pedagoģiskās korekcijas metodes sociālo zināšanu un prasmju pilnveidei:
•
Multisensoriskā korekcija (Rumba-Rozenfelde, 2009),
• Stratēģiju valoda (Hellbrugge, 1996),
• Misijas uzstādījums (Rief, 1995),
•
Citas mācību iespējas (Allen, 1980, IV; Bass, 1985; Medne, 2005; Liepiņa,
2008),
• Ikdienas atskaites karte (Rushton, Fant, Clark, 2004).
• Kontingenta menedžmenta metode(Mc’Burnett, Everard, Geofrey, 1996, Verduin,
Abikoff, Kurtz, 2008),
• Vecāku un bērnu interakcijas metode (Rumba-Rozenfelde, 2009).
Multisensoriskā terapija. Šo metodi aprakstīja, aprobēja un, pārliecinājusies par tās
efektivitāti, ieviesa itāļu ārste M. Montesori. Šo terapiju daudzviet pasaulē dēvē par Montesori
medicīnisko pedagoģiju. Tā iekļauj darbu ar uzskates materiālu, arī ar sajūtu (redzes, dzirdes,
taustes, ožas un garšas) materiālu, kā arī praktiskās dzīves vingrinājumu apgūšanu, kas ir ļoti
noderīga, lai mācītu bērnus ar dažādiem attīstības traucējumiem, arī bērnus ar UDS/UDHS
simptomiem (Rumba-Rozenfelde, 2009). Bērna uzmanības attīstība un pilnveidošana jāsāk jau
no pirmsskolas vecuma, sniedzot audzēkņiem zināšanas, izskaidrojot uzvedības noteikumus un
izvirzot viņiem noteiktas prasības. Lai bērniem ar UDS/UDHS simptomiem veicinātu interesi
veikt arī neinteresantu darbu, jāattīsta gribas neatlaidība (neatlaidība, pacietība, izturība).
Uzmanības attīstīšana cieši saistīta ar atbildības un pienākuma izjūtas veidošanu. Bērnam ir
jāiemācās pēc iespējas pašam regulēt un kontrolēt savu darbību, piespiest sevi iesākto vienmēr
pabeigt (Folkmanis, Staļģe 2003). Bērniem un jauniešiem, kuriem vērojami UDS/UDHS
simptomi, ļoti svarīgi apgūt sociālās adaptēšanās un uzvedības stratēģijas. Lai hiperaktīvais bērns
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sekmīgi sociāli adaptētos, ir jāpapgūst ikdienas prasmju kompleks, kurā ietilpst virkne svarīgu
iemaņu, kā būtiskākās min uzvedības apmācību, augsta līmeņa saziņas apguvi un kritiskās
domāšanas stratēģiju (Hellbrugge, 1996).
Stratēģiju valoda ir kritiskās domāšanas apguve, kas lieliski palīdz apmācāmajiem, kuri
saskaras ar koncentrēšanās grūtībām un uzmanības noturību. Autores T.Hellbrugges (1996)
piedāvātā pedagoģiskā korekcijas metode UDS/UDHS simptomu bērniem attīsta interesi,
motivāciju darbam, un tai ir multisensors raksturs. Strādājot ar šo pedagoģisko korekcijas
metodi, bērniem ātrāk notiek savstarpēja mijiedarbība ar apkārtējiem, sociālo iemaņu apguve un
pašvērtējuma paaugstināšanās. Šāda domāšanas apguve sekmē hiperaktīvo bērnu izvēles
iespējas, pamatojoties uz zināšanu palielināšanos, kā arī fiziskās attīstības uzlabošanos.
„Stratēģiju valodas” priekšnoteikums ir tematiskas lekcijas un pārrunas, lai sekmētu pieredzi un
zināšanas, piemēri:
• apspriešana klasē, vai zinātniski praktiskā konference, „prāta
vētra”,
• audiovizuālo materiālu izmantošana (plakātu stendi, tematiski
audiovizuālie materiāli – mūzika, diafilmas, prezentācijas utt.),
• sekmīgas terapijas priekšnoteikumu vēsture – diagrammas,
grafiskais materiāls,
• nospraustā konkrētā mērķa prognozes un tekstā izklāstīta mērķa
vīzija (Hellbrugge, 1996).
Misijas uzstādījums ir ārstnieciski pedagoģiska korekcijas programma, kas ir orientēta
uz hiperaktīvā bērna vispārējo attīstību, tas ir, akadēmisko zināšanu padziļināšanu, pašcieņas un
pašapziņas veicināšanu, organiski mijiedarbojoties skolai un ģimenei ilgtermiņā, lai nodrošinātu
un optimizētu pacientu veselības stāvokļa vadību visas dzīves garumā. Šīs pedagoģiskās
korekcijas centrā ir mūsdienīgu metožu izmantošana - attieksme pret mācībām, mācību
daudzveidības nodrošinājums, vislabvēlīgākās mācību un nodarbību vides nodrošinājums,
attīstībā esoša kultūras daudzveidība, kreatīva individuālo talantu un spēju pilnveidošana
pacientiem un pedagogiem. Autors norāda, ka, organiski mijiedarbojoties skolai un ģimenei
ilgtermiņā, var nodrošināt un optimizēt hiperaktīvā bērna veselības stāvokli visas dzīves garumā.
Šī pedagoģiskā korekcijas metode nemaina viedokli par apmācības raksturu un terapijas kursu,
bet maina visu terapijas gaitu, kas pieprasa veikt terapijas pasākumus, stingri saskaņojot ar
personas, vecāku un pedagogu mērķtiecīgi apzinātu darbību (Rief, 1995).
Citas mācību iespējas ir alternatīvā teorētiski praktiskā pedagoģiskā metode, kura
koncentrē bērna uzmanību un uzlabo mācību vielas apguvi. Šīs metodes autori uzsver, ka katrā
bērnā jau no dzimšanas ir spēja būt uzmanīgam, kas dzīves laikā attīstītās un pilnveidojas.
Uzmanības noturīgumu nosaka apziņas stabilitāte ilgākā laika posmā. Bērniem to var attīstīt un
veicināt atbilstoši vecumam, dažādi mērķtiecīgi atkārtojot kādu vienu apzinātu darbību,
piemēram, atkārtojot dažādus pielāgotās fiziskās audzināšanas vingrojumus. Uzmanības spēja
nosaka arī svarīgu dzīves iemaņu apguvi: patstāvīgas ēšanas prasmi, māku patstāvīgi apģērbties,
prasmi lasīt un rakstīt (Allen,1980, IV; Bass, 1985). Uzmanības koncentrēšana ir apziņas
iedziļināšanās spēja noteiktā nodarbē un novēršanās no citiem blakus kairinātājiem, lai
koncentrēti veiktu kādu vienu noteiktu darbību. Lai to sekmētu, ir svarīgi, lai bērna uzmanība
netiktu pārslogota ar daudzām rotaļlietām, priekšmetiem un uzdevumiem vienlaikus. Uzmanības
deficīta sindroma gadījumā svarīgi, lai vecāki mājās kā sadzīves fonu nelietotu televizoru. Autori
akcentē vardarbīgo skatu nelabvēlīgās sekas uz bērna psihi (Liepiņa, Karlson, StenmalmSjoblom, 1994). Uzmanības pārslēgšanu nosaka laiks, kas nepieciešams vienas apzinātas
darbības pārorientēšanā uz citu objektu. Maziem bērniem, lai pārslēgtos no vienas darbības uz
citu, vajadzīgas desmit un vairāk sekundes. Ar laiku šis periods saīsinās. Jāatzīmē, ka uzmanības
pārslēgšanās periodu ietekmē indivīda temperaments, kas dažādiem cilvēkiem ir atšķirīgs un
saglabājas uz visu mūžu (Allen, 1980; Bass, 1985).
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Bērnam ar UDS/ UDHS simptomiem ir būtiski noturēt līdzsvaru apziņā starp iekšējo un
ārējo pasauli. J.Allen (1980) un C.Bass (1985) savos pētījumos norāda, ka uzmanības veidošanas
dažādie kairinājumi iedalāmi divās grupās: tie, kurus nosaka ārējie apkārtējās pasaules
kairinājumi un ietekme, un tie, kas izriet no pašas personas psihiskā stāvokļa un vispārējās
attīstības īpatnībām. Uzmanības apjoms un noturīgums pakāpeniski attīstās katram bērnam
individuāli. Uzmanības apjomu nosaka objektu daudzums, kuru persona var aptvert īsā laika
sprīdī. Jaunākajā vecumā tas ir viens vai divi priekšmeti vai spēles, un tos apgūst nevis uzreiz,
bet vairākkārt apskatot, aptaustot. Labākai uzmanības noturēšanai, koncentrēšanai un
pārslēgšanai J.Allens un C.Bass piedāvā „Citas mācību iespējas bērniem ar UDS/UDHS
simptomiem”. (Allen,1980, IV; Bass, 1985). Citas mācību iespējas UDS/UDHS bērniem ir arī
daudzveidīgie uzskates līdzekļi, kas ir bērnu literatūra, stāsti, dzejoļi, pasakas, un ārpusklases
darba iespējas (brīvā laika pavadīšana – pastaigas dabā, ekskursijas), kā arī mācību telpas dizaina
pareizs noformējums, kurā ir tikai pazīstami apstākļi un nekā lieka. Iekārtojot telpas, kurās
mācās un darbojas bērni ar UDS/UDHS, jāraugās, lai priekšplānā atrastos tikai paši
nepieciešamākie objekti, pārējie novietojami aizmugurē, lai tie nevarētu novērst bērna uzmanību
(Medne, 2005; Liepiņa, 2008).
Ikdienas atskaites karte. Pētnieku grupa - J.Rushtons, K.Fants un S.Klarks (Rushton,
Fant, Clark, 2004) savos pētījumos aktualizē speciālo pedagogu pamata pieeju bērniem ar
UDHS/UDS simptomiem, kad tiek lietota „ikdienas atskaites karte”, kas uzlabo bērna un
skolotāja komunikācijas iespējas un vienlaicīgi atspoguļo bērna veikumu konkrētajā nodarbībā.
Ikdienas atskaites karte izveidota ar simbolu palīdzību, kas atspoguļo konkrētās dienas veikumu
līdzīgi skolas dienasgrāmatai. Šī pedagoģiskā metode palīdz sadarboties ar bērnu vecākiem un
veicina viņu izpratni par UDS/UDHS būtību, jo uzskatāmi demonstrē bērna attīstības potenciāla
iespējas mācību vielas apguvē. Autori savā pētījumā uzsver UDHS/UDS bērnu sociālās
saskarsmes veicināšanas un viņu vecāku izglītošanas nepieciešamību.
Kontingenta menedžmenta metode. UDS/UDHS pētnieki savos pēdējo gadu pētījumos
par pirmsskolas vecuma bērniem UDS/UDHS simptomu korekciju izmanto „ikdienas atskaites
kartes” metodi (Rushton, Fant, Clark, 2004), to apvienojot ar „kontingenta menedžmenta”
metodi. Šī metode izpaužas ar izteikti individuālu pieeju katram bērnam, viņa raksturam un
sociālajai videi. Tādējādi tiek izveidots tikai šim konkrētajam bērnam atbilstošs pedagoģiskās
korekcijas plāns. Darbā skolotājam aktīvi jāsadarbojas ar bērna vecākiem un procesam jābūt
abpusējam. Pētījuma rezultāti apstiprina pedagoģisko korekcijas metožu efektivitāti un labvēlīgo
komplekso iedarbību, kas ļauj samazināt UDHS/UDS izpausmes (Mc’Burnett, Everard, Geofrey,
1996, Verduin, Abikoff, Kurtz, 2008).
Vecāku un bērnu interakcijas metode. Nesasniedzot vēlamo rezultātu, pieaugušie kļūst
dusmīgi, kas savukārt bieži izraisa bērna agresīvo uzvedību, jo bērns mācās, sociāli atdarinot.
Svarīgi ir nevis tas, ko bērns dzird no pieaugušā, bet gan tas, ko bērns spēj saskatīt pieaugušā
rīcībā. Jāatceras, ka nevaram no bērna prasīt to, ko viņš nespēj saskatīt mūsos. Lai izvērtētu
vecāku un bērnu interakciju, atsevišķi tiek filmēts bērns un, piemēram, māte. Uzņemtais
materiāls pēc tam tiek sinhronizēts un projicēts vienā attēlā uz ekrāna. Materiāla analīze ļauj
noteikt, vai vecāki spēj reaģēt uz bērna sūtītajiem signāliem, kā arī to, cik prasmīgi viņi to dara.
Šo sociālās pediatrijas metodi, kā arī nodaļas sākumā pieminēto Multisensorisko terapijas metodi
veiksmīgi izmanto arī bērniem ar UDS/UDHS simptomiem (Rumba-Rozenfelde, 2009).
Brīvā laika nodarbības:

aktīva atpūta,

dziedāšana un dejošana,

rotaļu laukumi un spēles.
Aktīva atpūta. Fiziskās aktivitātes un sports nevar novērst UDS/UDHS izraisītos
uzvedības traucējumus, bet var būt viens no līdzekļiem, kas palīdz uzlabot ikdienas kvalitāti.
Hiperaktīviem bērniem NS mediatoru (starpniekvielas smadzenēs) nepareizas darbības dēļ ir
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lielāka vajadzība kustēties. Neatkarīgi no tā, vai bērns saņem medikamentozo terapiju vai nē,
šādi bērni jāmudina nodarboties ar sportu. Vēlams rehabilitācijas procesam sporta stundās un
treniņos papildu uzmanību pievērst līdzsvara spēju attīstīšanai. Organizētās aktīvās atpūtas laikā
vēlams izmantot izvēles metodi. Tas bērnam ļauj justies brīvam un neatkarīgam, ja šīs izjūtas
viņam ir ļoti svarīgas. Vienlaikus tas sakārto bērna iekšējo pasauli, sniedzot tam pārliecību par
sevi. Pirmsskolas vecuma bērni lielāko dienas daļu pavada rotaļājoties. Ja tiek dota iespēja
rotaļās būt kreatīviem, patērēt daudz enerģijas un no vienas aktivitātes pāriet uz nākamo, bērns
var iegūt pozitīvu rotaļu pieredzi. Šajā periodā vecāki vai aprūpētāji var bērnam palīdzēt attīstīt
sociālās prasmes, pašapziņu, dot zināšanas un sekmēt citu prasmju attīstību, kuras būs
nepieciešamas dzīvē.
Dziedāšana un dejošana dod iespēju bērnam ar UDS/UDHS gūt prieku. Viņiem ļoti
patīk dziedāt. Viņiem ir laba atmiņa, un jūs varat spēlēt spēles, dziedot dziesmas. Izdomājiet paši
savas dziesmas. Dziedot dejojiet un sitiet plaukstas. Mūzikas loma pedagoģiskajā korekcijā nav
apstrīdama. Adekvāti izmantota, tā spēj efektīvi nodrošināt labu noskaņojumu, psiholoģisko
komfortu, palielināt izveseļošanās motivāciju, kairinājumu adekvātu uztveri, tāpēc to lieliski
izmanto, mainoties situācijām – ienākot klasē, atgriežoties mājās, turklāt piemērotu mūziku
izmanto arī UDS/UDHS izpausmju korekcijai (Rief, 1995).
Rotaļu laukumi un spēles ir lieliska vieta un veids „klejošanai”. Lai bērns skrietu no
vienas spēļu vietas pie otras. Vēlams sekmēt bērnam iespēju izmantot iztēli rotaļu laikā. Tas dod
iespēju „sadedzināt” enerģiju. Mēģiniet atrast parku vai rotaļu laukumu ar dažādu aprīkojumu.
Smilšu kastes, dažādas kāpnes, slīdkalniņi, šūpoles un liels laukums, kur paklejot, viņu
ieinteresēs. Sporta pedagogam un PFA speciālistam ir būtiski zināt, ka bērniem ar UDS/UDHS
izpausmēm gandrīz nemaz nav bail un viņi ir piedzīvojumu meklētāji. Bērns ar UDS/UDHS
izpausmēm var skriet uz visām pusēm pa rotaļu laukumu, viņš var pazust no jūsu redzesloka,
tādēļ rotaļu laukumam jābūt labi pārredzamam, spēles noteikumiem – labi saprotamiem un pašai
rotaļai – aizraujošai (Rickel, Brown, 2007).
Vecāku treniņi. UDS/UDHS bērnu vecāku treniņi ir šo vecāku uzvedības plānošana un
ieviešana praksē, kas notiek sadarbībā ar konkrētā bērna speciālo pedagogu un psihologu.
Amerikas pētnieki savos pētījumos secina, ka pusgada laikā pēc šīs metodes lietošanas mazinās
bērnu agresivitāte un uzlabojas viņu sociālā kompetence, kas ir būtiski UDS/UDHS simptomi.
Amerikāņu terapeiti pētījumos piemin arī UDS/UDHS bērnu vecāku uzvedības un saskarsmes
problēmas, kas ievērojami apgrūtina vecāku treniņu veiksmīgu norisi. Tādēļ, sadarbojoties ar
UDS/UDHS bērna ģimeni un vecākiem, ir ļoti svarīgi izskatīt katru konkrēto gadījumu
individuāli un cieši sadarboties arī ar ģimenes ārstu. Tad būs iespējams katram bērnam atrast
vispiemērotāko UDS/UDHS korekcijas veidu (Safren, Perlman, Sprich, Otto, 2005 tq; Safren,
Sprich, Perlman, Otto, 2005 cw).
UDS/UDHS speciālisti uzskata, ka mūsdienīgas pedagoģiskās korekcijas centrā
vispirms ir jāliek katra konkrētā indivīda talantu un spēju attīstīšana, kas ir akadēmisko zināšanu
un sociālo iemaņu pilnveidošana, līdztekus palielinot atbildības sajūtu, ceļot pašapziņu, pašcieņu
un spēju kontaktēties ar vienaudžiem un sabiedrību kopumā (Rief, 1995).
Jautājums par didaktikas statusu pedagoģijā ir divās atšķirīgās pieejās, kas izsaka
mācību procesa būtību:
• centrā ir mācīšanās psiholoģiskā daba, izziņas procesa
likumsakarības – likumību praktisks pielietojums noteiktā
praksē;
• svarīgākais kritērijs ir mācību kā divpusēja procesa iekšējā
vienotība, kur ir plaša izpratne izglītojošo, attīstošo, un
audzinošo mērķu vienotībā (Žogla, 2001).
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Minētie teorētisko un praktisko darbu pētījumi par hiperaktīvo bērnu pedagoģisko
korekciju atklāj, ka daļa UDS/UDHS problēmu balstās gan uz sociālām, garīgām, gan uz
fiziskām bērna organisma attīstības problēmām, vienlaicīgi veicinot un saasinot vienai otru.
Mūsdienu skatījums uz bērniem ar hiperaktivitāti laika gaitā ir mainījies un sen vairs nav fatāls,
arvien tiek meklēti un rasti risinājumi, kā arī pilnveidotas visplašākās pedagoģiskās korekcijas
iespējas sākumskolas skolēniem ar UDS/UDHS.

1.5. Pielāgotās fiziskās aktivitātes UDS/UDHS izpausmju korekcijai
Pielāgotās fiziskās aktivitātes (PFA) ir kompleksa medicīniski pedagoģiska nozare, kas
sevī ietver gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas par pielāgotā sporta aktivitātēm, to
pielietošanas līdzekļiem un metodēm personām ar kustību, garīgiem un cita veida veselības
traucējumiem. PFA ir veiksmīgs izglītības un socializācijas līdzeklis visdažādāko slimību
korekcijā (Kļaviņa, Lāriņš, 2004). Pielāgoto fizisko aktivitāšu Eiropas Padome (PFA EP)
izstrādājusi programmu “Sports visiem”, kuras iniciatīvas nosaka ES valstīm izveidot Sporta
padomes ar sporta ministra posteni, kas atbild par sporta, kā arī pielāgoto fizisko aktivitāšu
attīstību un veicināšanu valstī. PFA EP direktīvas nosaka, ka Eiropas Savienības valstu sporta
administrācija tiek aicināta rast iespējas mūsdienīgu augsta standarta peldbaseinu, sporta centru
un golfa laukumu celtniecībai. Tāpat izveidotas programmas “Pamet skatu aiz sevis!”, “Izjūtas
lielums” un “Priecīgais skrējiens”, kas aicina iesaistīties sportā un fiziskajās aktivitātēs arvien
plašākus iedzīvotāju slāņus (ADAPT CD ROM QuickTime 2004).
Lai padarītu radošākas pielāgoto fizisko aktivitāšu (PFA) nodarbības, bērniem piedāvā
austiņas, atskaņotājus un speciālus muzikālus mājas darbus. Ja ar šiem līdzekļiem uzlabojas
bērna vispārējais stāvoklis un minimizējas UDS/UDHS simptomi, tad ir derīgi fiziskos
vingrinājumus turpināt pedagoga piemeklētās mūzikas vadībā gan skolā, gan mājās. Svarīgi, lai
vecāki sadarbotos ar pedagogiem un turpinātu šī terapijas kursa novērošanu – bērnu reakciju,
vērtējot sasniegumu efektivitāti arī ārpus skolas un mājās.
1.5.1. PFA UDS/UDHS izpausmju pedagoģiski psiholoģiskajā korekcijā
Pielāgotās fiziskās aktivitātes bērnu psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanai:
• Joga un vingrojumu lēna izpilde (Koury,1996; Winnick, 2005),
• Mūzika relaksācijai un vizualizācijai (Rief, 1995),
• Sporta stundu nodarbības (Ogden, 1997; Winnick, College, 2005).
Joga un vingrojumu lēna izpilde ir pielāgotās fiziskās aktivitātes terapijas vingrojumi un
to izpildīšanas specifika audzēkņu pilnīgai relaksācijai, jo tā harmonizē viņu psihisko un fizisko
stāvokli un minimizē spriedzi, tāpēc bērni attīstās ne vien fiziski, bet arī garīgi, atraisās viņu
radošās spējas. Raksturojot šīs pedagoģiskās korekcijas metodes kombinētos fiziskos
vingrojumus, kurus izmanto spriedzes noņemšanai un UDS/UDHS simptomu mazināšanai, kā arī
šo bērnu psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanai, autori akcentē šādus konkrētus vingrojumus: ar
visu ķermeni balansējot, nest kādam kaut ko ļoti trauslu, imitēt pāva kustības, brīvais kritiens –
lidojums gaisā, brīva kustība laikā caur izplatījumu, uzrāpties piramīdā, imitēt vēju vai vilni
(Winnick, 2005). Bērni un pusaudži ar uzmanības deficīta sindromu un bērni, kuriem tas ir
kombinācijā ar hiperaktivitāti, bieži skolā neadekvāti uztver pat nelielu stresu. Lai palīdzētu
viņiem justies komfortabli un atbrīvotu no liekā sasprindzinājuma, svarīga ir labvēlīgu mācību
stratēģiju izmantošana. Audzēkņu hiperaktivitāte un impulsivitāte katrā individuālā gadījumā un
kopumā prasa tādu mācību metožu izmantošanu, kuras nodrošinātu visa ķermeņa – gan fiziskā,
gan mentālā harmonizāciju. Šādas mācību stratēģijas paplašina bērnu pasaules uztveri un ceļ
pašapziņu, attīsta viņu spēju kontrolēt uzvedību un reaģēt uz apkārt notiekošo adekvāti (Koury,
1996).
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PFA speciālisti UDS/UDHS terapijas praksē izmanto virkni jogas postulātu un bērniem
piemērotas lēna tempa spēles un vingrojumus. Autori „Jogu un vingrojumu lēnu izpildi” iesaka
veikt aptumšotās telpās un klusinātā atmosfērā. Šīs speciālistes nodarbību laikā bērni
vingrojumus izdara guļot uz muguras vai vēdera, sēžot lotosa pozā, ar savu pozu attēlojot lupatu
lellītes, putnu biedēkļus vējā, saplīsušus balonus, degošas svecītes, arklus, motociklus, zivtiņas,
tiltus, čūskas, bultu lokus, krokodilu, ziediņus u.c., tā vēl vairāk emocionāli līdzsvarojot un
atbrīvojot no psihoemocionālā stresa (Koury, 1996; Winnick, 2005).
Mūzika relaksācijai un vizualizācijai ir katram konkrētam bērnam ar UDS/UDHS
izpausmēm piemeklēta atbilstoša mūzika, kas harmonizē cilvēka ķermeni gan garīgi, gan fiziski,
kā arī nomierina, uzlabo noskaņojumu, rada patīkamu fonu dažāda rakstura fiziskām un
psihiskām aktivitātēm. Individuāli piemeklēta klasiskā vai relaksējoša rakstura populārā mūzika
vairs nekalpo vien tikai kā pozitīvs fons fiziskām aktivitātēm, bet gan rada pozitīvu
psihoemocionālo telpu, kura labvēlīgi ietekmē organismu kopumā – gan ķermeni, gan garu.
Daudzas pasaules tautas no seniem laikiem mūzikas terapijas spēku izmanto ārstniecībā.
Atbilstoša mūzika harmonizē organismu, ārstējot cilvēka garīgo ķermeni, kas vienlaicīgi gan
aktivizē, gan izklaidē, gan nomierina (Morris, Stiehl, 1999).
Autors Riefs (1995) savā grāmatā par UDS/UDHS bērnu attīstības iespējām analizē
pedagoģiski ārstniecisku metodi - „Mūzika relaksācijai un vizualizācijai” un uzsver, ka,
klausoties uzmundrinošu mūziku, bērniem ievērojami palielinās fiziskās spējas, kā arī kritiskā un
analītiskā domāšana, pieaug spēja klausīties un uzmanības koncentrācija, līdz ar to speciāla
virziena mūzika var tikt atskaņota noteiktiem mērķiem un uzdevumiem. Ritmiska mūzika –
marši - ir vislabākais kustību fons, kas disciplinē un attīsta ne vien ķermeni, bet arī prātu un
kustību atmiņu, jo vingrina uzmanību, koncentrēšanās un takts skaitīšanas spējas (Rief, 1995).
Sporta stundu nodarbības J. Ogdens definē kā plānotas, strukturētas, ritmiski atkārtotas
ķermeņa kustības, kuras veic, lai uzlabotu vai saglabātu kādu fiziskā un garīgā funkcionālā
stāvokļa komponentu. Fiziskās un garīgās attīstības pilnveidošana ir viens no svarīgākajiem
uzdevumiem UDS/UDHS simptomu veiksmīgākai korekcijai (Ogden J. 1997). Sporta stundu
nodarbības nedrīkst traumēt audzēkņus ne fiziski, ne psiholoģiski. J.Vinniks (Winnick 2005)
uzsver, ka pedagogam jāseko, lai audzēkņi cits citu neapsmietu, nepazemotu un netraumētu, kas
ir būtiski arī UDS/UDHS simptomu korekcijā, jo šiem bērniem nereti ir zems pašvērtējums.
Psihosociālās attīstības uzdevums ir attīstīt patstāvību un spēju radoši strādāt kopā ar
vienaudžiem. Savukārt katrs veiksmīgs UDS/UDHS pedagoģiski psiholoģiskās korekcijas
gadījums veicina bērnā patstāvības attīstību. Attīstot iekļaujošu vidi, kur veselie bērni var
palīdzēt slimiem, bet slimiem ir iespēja saņemt vienaudžu palīdzību, ieguvēji ir visi. Veiksmīga
sociālā attīstība nodrošina bērnam vajadzību bāzi, uz tā var uzkrāt zināšanas un attīstīt prasmes,
lai spētu pašrealizēties. Bērna mācīšanās grūtību un uzvedības traucējumu cēlonis ir bērna
sociālās attīstības un psihoemocionālās problēmas. Bērnam ar UDS/UDHS simptomiem ir ļoti
svarīgi tikt pieņemtam vienaudžu vidū (Rumba-Rozenfelde, 2009).
1.5.2. PFA UDS/UDHS izpausmju pedagoģiski sociālajā korekcijā
Pielāgotās fiziskās aktivitātes bērnu sociālo iemaņu uzlabošanā ir šādas:
• Apzināto kustību teorijas metode (Azjen, Fishbein, 1980; Block, Conatser,
Lepore, 2000),
• Fiziskās nodarbības skolā (Ogden, 1997, Freeman, 1998; Capans, Putnam, 1998;
Lāriņš, 2004; Winnick, 2005),
• „Pozitīvu partnerattiecību grupu nodarbības” (Allen, 1980, IV; Rizzo, 1984;
Bass, 1985),
• Peldēšanas nodarbības (Каунсильмен, 1982; Фонарева, 1983, Horvat, Forbus
VanKirk, 1987; Langendorfer, 1986; Horvat, Forbus, 1987; EPSAS, 1993,
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Grosse, 1995, Horvat, Forbus, 1987, Hutzler, Chachan, Bergman, Szeinberg
1997, Norusis, 1999, Conatser, Block, Lepore, 2000).
PFA kā pakalpojums tiek piedāvāta cilvēkiem, kuri, lai kādi arī būtu iemesli, nav spējīgi
droši vai veiksmīgi piedalīties vispārējās fiziskajās aktivitātēs. Jebkura vieta, kur tiek organizēta
PFA, ir būtiska indivīda fiziskajai un garīgajai attīstībai. Fizioterapeitam, PFA speciālistam un
sporta pedagogam ir būtiski izvērtēt, kur indivīds visdrīzāk spētu sasniegt savu fiziskās, garīgās
un sociālās attīstības potenciālu. Svarīgi, lai ar PFA palīdzību tiktu normalizēts katra indivīda
fiziskais un psihoemocionālais stāvoklis, kā arī tiktu nodrošināta viņa sociālā pilnveide (ADAPT
CD ROM QuickTime 2004). Saistībā ar UDS/UDHS bērnu sociālā atbalsta nepilnībām skolas un
sadzīves organizēšanā sporta pedagogiem, speciālajiem skolotājiem, PFA speciālistiem un
fizioterapeitiem ir būtiski savā darbā izmantot UDS/UDHS izpausmju pedagoģiski sociālās
korekcijas metodes (Harvey, Reid, 2003).
Apzināto kustību teorijas metode nosaka, ka cilvēku kustībām un savstarpējām
attiecībām, līdzīgi kā pasaules reliģijām, kuru pamatā ir ticības sistēma, kas nosaka apzināto
mērķa sasniegšanu, pastāv cēloņsakarības pēc apzināta cēloņu un seku principa. Tātad arī
fiziskām kustībām un cilvēka socializēšanās spējām ir nozīmīga katras darbības un fiziskās
aktivitātes mērķa apjēgšana ar prātu. Ņemot vērā „Apzināto kustību teorijas metodes”, katrai
šādai organizētai kustību nodarbībai būtisks ir sistēmiskums - cēloņsakarību noskaidrošana,
konkrēto mērķu apzināšana un katras konkrētās darbības izpratne (Azjen, Fishbein, 1980).
Autori M.Bloks, P.Konatsers un M. (2000) ir veikuši pētījumu par nepieciešamību radīt
un lietot UDS/UDHS pedagoģiski sociālās korekcijas mērinstrumentu, kā arī izstrādāt tam
atbilstošus principiālos dokumentus. Šī pētījuma rezultātu ietekmē tika pieņemts lēmums par
UDS/UDHS pedagoģiski sociālo korekciju, kas veikta atbilstoši autora R. Rizzo's darbam
“Fizisko nodarbību vadīšana audzēkņiem ar īpašām vajadzībām”, kurš pamatojas uz Apzināto
kustību teorijas metodi (Azjen, Fishbein, 1980; Block, Conatser, Lepore, 2000).
Fiziskās nodarbības skolā, kurās ietvertas PFA, ir veiksmīgas bērnam ar UDS/UDHS
izpausmēm, un nodrošina ne tikai fizisku labsajūtu par paveikto un veselīgu ķermeni, bet arī
pašcieņu un atzinību vienaudžu vidū. Autors J. Ogdens šādas fiziskās nodarbības definē kā
plānotas, strukturētas, ritmiski atkārtojošās ķermeņa kustības, kuras veic, lai uzlabotu vai
saglabātu kādu fiziskā funkcionālā stāvokļa komponentu. Šāds definējums uzsver fiziskās un
bioloģiskās organisma izmaiņas, kuras notiek apzinātu kustību ietekmē. Uzlabojas ne tikai bērna
motoro kustību kvalitāte, bet vienlaicīgi palielinās psiholoģiskais un sociālais komforts,
paaugstinās pašvērtējums un pieaug pašapziņa (Ogden, 1997; Freeman, 1998). Fiziskajām
nodarbībām skolā ir reāla, pozitīva sociālā ietekme, kura saistās ar līdzcilvēku cieņas un
uzticības palielināšanos un sniedz prieku un gandarījumu par sasniegtajiem rezultātiem. Fizisko
attīstību ietekmē iedzimtība, apkārtējā vide, sociālie un ekonomiskie faktori, darba un sadzīves
apstākļi, uzturs, fiziskā aktivitāte un sporta nodarbības (Lāriņš, 2004; Winnick, 2005). Fiziskajās
nodarbībās sporta pedagogiem vai PFA speciālistiem jāakcentē PFA nodarbību mērķi un
uzdevumi, lai hiperaktīvais bērns varētu veiksmīgi integrēties savu vienaudžu vidū un visa klase
izjustu kopā būšanas prieku un gandarījumu par paveikto. Šī mērķa sasniegšanai būtu jāizprot
pamatfaktori, ko PFA teorijā dēvē par ekosistēmu, kas tieši ietekmē fizisko nodarbību kvalitāti
saistībā ar esošo vidi, konkrēto indivīdu un veicamo fizisko aktivitāti (Winnick, 2005).
PFA skolā nevajadzētu aprobežoties vienīgi ar fiziskām nodarbībām sporta zālē. Lai
palielinātu un nostiprinātu ārstniecisko iedarbību, lieliski var izmantot arī nodarbības ūdens vidē.
Kādam 7 gadus vecam zēnam, kuram bija problēmas ar uzvedību un mācībām, tika izstrādāts
individuāls iknedēļas kustību terapijas plāns. Tajā bija multidisciplinārā korekcija un PFA
nodarbības – divas reizes nedēļā vingrošanas zālē un vienu reizi nedēļā nodarbības peldbaseinā.
Vienu gadu, izpildot šo programmu, zēna uzvedība, uzmanība un socializēšanās spējas uzlabojās
(Capans, Putnam, 1998).
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Pozitīvu partnerattiecību grupu nodarbības. Šīs metodes autori un līdzautori uzsver un
praktiski pamato, ka pielāgotās fiziskās aktivitātes nodarbības grupā paplašina pedagoga pieredzi
un novērojumus, kas var kalpot par pamatu tālākai profesionālajai izaugsmei. Turklāt
vienlaicīgas vairāku klašu bērnu PFA nodarbības veicina viņu attīstību, spēju sekmīgi komunicēt
ar mazāk pazīstamiem vienaudžiem no citām klasēm, sekmē sociālo iemaņu bagātināšanos un
vispusīgi attīsta (Rizzo, 1984, Bass, 1985).
J.Allens (Allen 1980, IV) un C.Bass (1985) savos darbos atzīmē, ka gan audzēkņiem,
gan pedagogiem PFA nodarbības grupās ir daudz ieteicamākas par individuālajām nodarbībām.
Gadījumā, ja pedagogs nevar nokomplektēt pilnu grupu vienā klasē, tad vēlams piesaistīt
dalībniekus ar līdzīgām problēmām no blakus klasēm. Pozitīvas partnerattiecības grupu
nodarbībās ir pedagoģiski ārstnieciska metode bērniem ar UDS/UDHS simptomiem. Izveidotajā
grupā pedagogam ir iespējams strādāt radoši, pilnīgāk izmantojot savus spēkus un intereses, jo
grupā var vairāk plānot, visu enerģiju un entuziasmu virzot uz pozitīva noskaņojuma radīšanu.
Arī bērni grupā darbojas labprātāk un sekmīgāk, jo darbojas sacensību gars un jūtama pozitīvā
parauga ietekme citam uz citu.
S.Riefs (Rief 1995) pēc savā praktiskajā darbā gūtās pieredzes pievienojas ASV
zinātnieku atzinumam, ka gadījumā, ja vien ir iespēja vienā telpā ar grupām strādāt vairākiem,
vismaz diviem pedagogiem, rodas lielisks priekšnoteikums profesionāli pilnveidoties,
apmainoties ar interesantākajām idejām, stratēģijām un praktiski mācoties no otra speciālista
pozitīvajiem sasniegumiem un kļūdām. Līdz ar to ir pilnīgi likumsakarīgi, ka tandēmā strādājošie
speciālisti ir sekmīgāki, viņi izjūt lielu gandarījumu par savu darbu. Ja vien mācību vai veselības
aizsardzības iestādes administrācija atbalsta šādu darba režīmu, tas noteikti būtu uzskatāms par
optimālu. Sadarbības un partnerības gars ir nesalīdzināmi produktīvāks nekā konkurence un
izolācija. Praktiski vērojot un kopīgi apspriežot problēmas risinājumu, PFA pedagogi garīgi
bagātinās, aug profesionāli un var kļūt par lieliskiem savas nozares speciālistiem un
konsultantiem UDS/UDHS korekcijas jomā (Block, 1995).
Peldēšanas nodarbības normalizē paaugstinātu muskuļu tonusu, nodrošina sensoro
stimulāciju, samazina sāpju sajūtas un uzvedības traucējumus, kā arī uzlabo sociālās spējas.
Tradicionāli pedagoģiski sociālajā korekcijā personām ar īpašām vajadzībām kā viena no
piemērotākajām fiziskajām aktivitātēm ir peldēšana, tāpat ir izstrādātas speciālas peldēšanas
nodarbību programmas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Peldēšana ir veids, kā stiprināt organisma fiziskās un psihosociālās spējas. Nodarbības
laikā uzlabojas muskuļu spēks, motorā kustību koordinācija, lokanība un posturālā stabilitāte,
vienlaicīgi neradot pārāk lielu spiedienu uz locītavām un nejūtot tik lielu nogurumu slodzes
laikā, kā tas ir sporta zālē (Каунсильмен, 1982; Horvat, Forbus, Van Kirk, 1987; Langendorfer,
1986; EPSAS, 1993; Grosse, 1995; Hutzler, Chachan, Bergman, Szeinberg 1997; Conatser,
Block, Lepore, 2000).
Mūsdienās ir pieejami baseini un speciālas ierīces dažādām peldēšanas nodarbībām.
Uzmanības deficīta sindroma un hiperaktivitātes korekcijā peldēšanas nodarbības ir indicētas, jo
ir relaksējošas, bērnu attīsta fiziski un garīgi, kā arī palīdz viņam labāk integrēties sabiedrībā.
Kaut gan ūdenim nebūt nepiemīt maģiskas spējas un tā nav “panaceja” pret visām dzīves
problēmām un saslimšanām, tomēr peldēšanas nodarbības, kurās ietverti kustību un sporta spēļu
elementi, bērnam ar UDS/UDHS izpausmēm paaugstina fiziskās un sociālās dzīves kvalitāti
(Фонарева, 1983; Norusis, 1999).
Lai veiksmīgi realizētu PFA pedagoģiskās un sociālās korekcijas iespējas bērniem ar
UDS/UDHS simptomiem, ir jābūt zinošiem, izglītotiem un saprotošiem gan šo bērnu sporta
pedagogiem, PFA speciālistiem, gan arī viņu vecākiem. Un, savstarpēji veiksmīgi sadarbojoties,
iespējams, tiks gūti labāki rezultāti UDS/UDHS izpausmju korekcijā, šo bērnu izglītošanā un
fiziskajā attīstībā (Folkmanis, Vabale 2000). Latvijas sabiedrībā dominē uzskats, ka pārbaudītu
tradicionālu terapijas metožu lietošana ir drošāka, jo jaunās UDS/UDHS korekcijas metodes vēl
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nav pietiekami plaši aprobētas un daudzreiz arī tām trūkst nopietnu zinātnisku pētījumu
pamatojuma (Liepiņa, 2008; Rozentāls, 2009).
1.5.3. PFA un kustību trerapija UDS/UDHS izpausmju pedagoģiskajā korekcijā
Kustību terapija UDS/UDHS pedagoģiskajā korekcijā ir izstrādāta, pamatojoties uz
multizinātņu (medicīnas, sporta pedagoģijas un sociālās zinātnes) jaunāko pētījumu atziņām par
iespējām hiperaktīvo bērnu atveseļošanā. UDS/UDHS izpausmju kustpedagoģisko korekciju veic
fizioterapeiti, pielāgoto fizisko aktivitāšu (PFA) speciālisti, speciālie pedagogi un sporta
pedagogi (Ogden, 1997).
J.Ogdens (1997) norāda, ka sistemātiskas pielāgotās fiziskās aktivitātes un speciālie
vingrojumi skolās, ko hiperaktīvie bērni veica reizi 2-3 reizes nedēļā, deva būtisku rezultātu
slimības simptomu mazināšanā un vispārējā fiziskā un psiholoģiskā un sociālā stāvokļa
uzlabošanā. Bērniem skolā par šiem vingrojumiem visumā bija pozitīva.
Pielāgotās fiziskās aktivitātes motoro kustību pilnveidošanā un balsta kustību aparāta
korekcijā:
•
Kustību aktivitātes (Payne, Isaacs, 2002; Aberberga-Augškalne, 2008),
•
Ārstnieciskā vingrošana (Lāriņš, Mauriņa 1995, 1997),
•
Kustību rotaļas (Laizāne, 1981; Фонарева, 1983; Norusis, 1999; Liepiņa, 2008),
•
Kustību aktivitātes ūdens vidē (Киничев, 1976; Christies, 1985; Grosse, 1996;
Campion, 1996; Capans, Putnam, 1998; Sherill, 2004; Skinner, Thompson,
1983; Broach, Dattilo, 1996; Koury, 1996; Lepore, Gayle, Stevens, 1998;
Block, 2003),
•
Ārstnieciskā peldēšana (Бородинг, Назарова, 1988; Ventaskrasta, Grīnberga,
2008),
•
Hidroterapijas nodarbība (Aizpurviete S. 2008),
•
Pielāgotā peldēšana (Harvey, Grupas, Benjaminj, 2006).
Kustību aktivitātes ir aktīvs bioloģisks stimuls organisma augšanas un attīstības procesā,
kā arī galvenais fiziskās attīstības faktors. Kustību aktivitāte pilnveido primāro kustību iemaņu
attīstību un nodrošina adaptācijas mehānismus cilvēka organismā (Payne, Isaacs, 2002).
Zema kustību aktivitāte bieži bērniem veidojas, uzsākot skolas gaitas. To veicina
statiskā fiziskā slodze, mācību slodzes intensifikācija gan skolā, gan mājās, kā arī nepietiekama
vai nepiemērota fizisko aktivitāšu organizēšana skolā. Piemērojot un dažādojot kustību
aktivitātes skolā, iespējams sasniegt reālu profilaksi dažādām bērnu saslimšanām, kuras veidojas
nelabvēlīgās sociālās vides un stresa apstākļos (Aberberga-Augškalne, 2008).
J.Vinniks (Winnick 2005) uzsver, ka jebkuru fizisko aktivitāšu nodarbību laikā nedrīkst
traumēt audzēkņus ne fiziski, ne psiholoģiski. Fizioterapeitam, PFA speciālistam vai sporta
pedagogam jāseko, lai audzēkņi cits citu neapsmietu, nepazemotu un netraumētu. Fizisko
sasniegumu apspriešana jāveic apdomāti, taktiski, nevienu audzēkni netraumējot psiholoģiski,
nepieļaujot savstarpēju nesmalkjūtīgu attieksmi, bet ņemot vērā katra spējas un individuālās
īpatnības un veicinot pozitīvu gaisotni. PFA nodarbību vadītājam, veicot UDS/UDHS izpausmju
pedagoģisko korekciju, ir jāizstrādā mācību programma un taktika, lai nodarbībās nodrošinātu
bērna motoro kustību pilnveidi, balsta kustību aparāta attīstību un pozitīvu noskaņojumu katram
dalībniekam.
M.Bloks (2003) norāda, lai pilnvērtīgi attīstītos un sajustos droši, katram bērnam PFA
nodarbības laikā ir būtiski saņemt sev nepieciešamo uzmanību, rūpes, mutisku uzmundrinājumu,
uzslavas, aizstāvību un visa veida profesionālu atbalstu. Ir nepieciešami profesionāli sagatavoti
PFA speciālisti, kuri spētu sniegt bērniem un pusaudžiem ar UDS/UDHS kvalificētus
pakalpojumus, lai šodienas pacienti tiktu pilnvērtīgi sagatavoti pieaugušo dzīvei.
Ārstnieciskā vingrošana (ĀV) ir gan patstāvīga, gan kompleksa ārstēšanas metode,
kurā, pielietojot vispārattīstošos un speciālos fiziskos vingrojumus, tiek veicināta cilvēka
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organisma funkciju atjaunošanās pēc dažādām saslimšanām. ĀV iedarbojas uz cilvēka iekšējo
orgānu funkcionālo spēju un fizisko darbaspēju atjaunošanos un vispārējās veselības uzturēšanu
pēc slimībām. ĀV nodarbības veiksmīgi tiek izmantotas pedagoģiskajā korekcijā bērniem ar
UDS/UDHS simptomātiku. Ārstnieciskā vingrošana tiek praktiski izmantota visā Eiropā gan kā
pamatmetode slimību korekcijas procesā, gan arī tā veiksmīgi darbojas kopā ar citām kustību
terapijas metodēm (Puškarevs, Golubeva, 1997).
Tā ir medicīniska disciplīna, kas kalpo slimību profilaksei, ārstēšanai un komplikāciju
novēršanai, kā arī slimību seku likvidēšanai, un fizisko, garīgo un profesionālo darbaspēju
atjaunošanai (Lāriņš, Mauriņa, 1995, 1997).
ĀV nodarbībā tiek izmantota pedagoģisko un medicīnisko līdzekļu iedarbība. Tātad ĀV
ir ārstnieciski pedagoģiska metode, kā arī tā ir viena no PFA formām bērniem ar emocionāla un
fiziska rakstura problēmām. Tā rehabilitācijas procesā tiek izmantota bērniem ar UDS/UDHS
simptomiem un daudzām citām veselības problēmām. Šī metode ir sena, literatūrā plaši
aprakstīta un Latvijas fizioterapeitiem labi zināma. Tā vēl arvien tiek praktiski izmantota visā
Eiropā gan kā pamatmetode terapijas procesā, gan arī tā veiksmīgi darbojas kopā ar citām
kustību terapijas metodēm (Puškarevs, Golubeva, 1997).
Ārstnieciskās vingrošanas iedarbība uz cilvēka organismu:
• stimulē organisma aizsargmehānismus;
• paātrina kompensācijas spējas;
• uzlabo vielmaiņu un reģeneratīvos procesus;
• atjauno traucētās funkcijas;
• samazina hipodinamijas nelabvēlīgo ietekmi (Mauriņa, Tripāne, 1999).
Visu orgānu un sistēmu darbību organismā regulē neirogēnā un humorālā sistēma.
Neirogēnā regulācija notiek refleksu ceļā. Muskuļu kontrakcija notiek impulsu ietekmē, kas
nonāk muskulī no CNS, bet nervu centriem savukārt pienāk impulsu plūsma, kas informē par
muskuļu saraušanās intensitāti. Tātad ir cieša sakarība starp regulatoriem un regulējamiem
procesiem. Tāda pat savstarpēja iedarbība ir starp iekšējiem orgāniem un CNS. Impulsi no
receptoriem nonāk iekšējos orgānos un interoreceptori nervu centros signalizē par orgāna
pašreizējo funkciju. Nervu centrs, kas regulē šī orgāna darbību, sūta orgānam lielas vai mazas
frekvences impulsus, kas pastiprina vai pavājina attiecīgā orgāna darbību, izmainot, t.i.,
uzlabojot šī orgāna funkcijas. Tādā veidā notiek iekšējo orgānu darbības un vielmaiņas
pašregulācija (Shriver, 1996).
Bet bez šīs pašregulācijas sistēmas eksistē fizioloģisko funkciju starpsistēmu regulācija,
kas ir cieši saistīta ar muskuļu un iekšējo orgānu darbību. Šo darbību izskaidro motori viscerālo
refleksu teorija: impulsācija no muskuļu un saišu proprioreceptoriem nonāk CNS, un reflektori
regulē iekšējo orgānu darbību un vielmaiņu. Ar neirālo regulāciju cieši saistīta humorālā
regulācija: ķīmiski savienojumi, kas veidojas organismā (hormoni, metabolīti, kālija un kalcija
joni u.c.), nonāk asinīs un ar tām tiek iznēsāti pa visu organismu, izmainot orgānu un sistēmu
pamatfunkcijas. Šīs ķīmiskās vielas iedarbojas arī uz nervu šūnām, ietekmējot nervu sistēmas
regulatoro funkciju, kā arī sensorās un psihiskās funkcijas.
Tātad šie regulācijas mehānismi ir savstarpēji saistīti, papildina viens otru, kā arī šūnu
audu un orgānu pašregulācijas mehānismus. Cilvēka organisms nemitīgi pielāgojas mainīgajai
iekšējai un ārējai videi, un tas notiek tāpēc, ka ir dažādu orgānu vai sistēmu šūnu funkciju
izmaiņas. Izmaiņas, kuras notiek vienā orgānā vai sistēmā, izsauc izmaiņas kādā citā orgānā vai
sistēmā, tātad ir iespējama fizisko aktivitāšu mērķtiecīga iedarbība uz konkrētā orgāna vai
sistēmas darbības uzlabošanu (Shriver, 1996; Lāriņš, Mauriņa, Tripāne 1999).
ĀV nodarbības metodika:
•
ĀV pielieto vispārpieņemtās pedagoģijas un tikai ĀV vien specifiskās
metodes (piemēram, funkcionālās, patoģenētiskās, nespecifiskās, uzturošās metodes);
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Speciālo vingrinājumu pielietošanas metodika ārstniecības nolūkos katrā
konkrētā gadījumā atkarīga no indivīda konkrētajām īpatnībām (problēmsituācijas,
fiziskā sagatavotības, psihoemocionālais stāvoklis vecuma īpatnības);
•
ĀV metodikas pamatā ir pedagoģijā izstrādāti un vispārpieņemti
didaktikas pamatprincipi pieejamība, uzskatāmība, sistemātiskums, pakāpenība, secīgums
un individuāla pieeja (Lāriņš, 1997; Mauriņa, Tripāne, 1999).
Kustību rotaļas (KR). Lai attīstītu hiperaktīvo bērnu uzmanību un socializēšanās spējas,
fizisko nodarbību laikā noteikti ir jāizvēlas ne tikai speciālie un vispārīgie vingrinājumi, bet arī
piemērotas KR. (Laizāne, 1981, Фонарева, 1983, Norusis, 1999).
Pozitīva nozīme bērnu uzmanības un socializēšanās attīstīšanā ir atbilstošām KR.
Rotaļas brīvā dabā un ārpusklases ekskursijas paplašina hiperaktīvo bērnu uzmanības apjomu un
komunikācijas spējas ar vienaudžiem. Ar piemērotu spēļu un rotaļu palīdzību bērni ar
UDS/UDHS izpausmēm attīsta asociatīvo domāšanu. Vērojot, kā izturas putni, kā plaukst vai
nobriest kokiem lapas, viņi sāk izprast vārdu simbolisko nozīmi, tādējādi hiperaktīvie bērni
uzlabo savas koncentrēšanās spējas, kā arī uzmanības sadalīšanas un pārslēgšanas spējas
(Liepiņa, 2008).
KR metodika:
• KR var kalpot kā atsevišķa metode konkrētajā metodikas kopumā, kā arī līdzeklis, kas
papildina konkrēto sporta pedagoģijas metodi (Laizāne S. 1981).
• KR ūdens vidē ir sabiedrībā plaši izplatīts atpūtas un terapijas veids, kas sniedz augstu –
gan fizisko, gan psiholoģisko un emocionālo – relaksējošo un ārstniecisko efektu un var
būt indicētas plašam klientu lokam, ieskaitot sākumskolas skolēnus ar UDS/UDHS
(Broach, Dattilo, 1996; Koury,1996; Lepore, Gayle, Stevens, 1998).
Šajā pētījumā KR tiek pielietotas kā līdzeklis UDS/UDHS izpausmju vērtēšanas un
aptaujas protokolu izveidē un pielāgoto fizisko aktivitāšu kopumos (ĀV un PP) sākumskolas
bērniem vispārizglītojošās skolas sākumskolā. Lai izveidotā pedagoģiskās korekcijas metodika
bērniem ar pazeminātām koncentrēšanās spējām būtu atbilstoša, un tās laikā sākumskolas
skolēniem pēc iespējas mazinātos esošās UDS/UDHS izpausmes, ieteicamās KR ir apkopotas
vienā tabulā (sk. 21.tab.; 33.piel.).
Kustību aktivitātes ūdens vidē jau sen pazīstamas kā vispārējās fiziskās attīstības
pamats, kas veicina ķermeņa motorikas attīstību. Turklāt PFA ūdenī palīdz apgūt sociālās
iemaņas un palielina pašcieņu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī bērniem ar UDS/UDHS
simptomiem (Christies, 1985; Grosse, 1996; Sherill, 2004; Skinner, Thompson, 1983).
Ūdens ir vienīgā vieta, kur cilvēku ietekmē divi spēki – gravitāte un ūdens radītā spēja
taktīli (caur ādu) sajust visa ķermeņa kustīgumu. Ūdens vides nozīmīgums ir tā fizikālās
īpatnības un spēja noņemt stresu – lēnīgie kļūst možāki un aktīvāki, bet pārlieku aktīvie –
mierīgāki (Киничев, 1976; Campion, 1996).
Sajūtas, cilvēkam atrodoties ūdens vidē, varētu būt pielīdzināmas bezsvara stāvoklim.
Tā ietekmē ūdenī aktīvās kustības tiek veiktas vieglāk - ar minimālu muskuļu piepūli, un
locītavas strādā atslogotā režīmā, jo samazinās berze starp locītavu galviņām. Tā kā samazinās
ekstremitāšu bremzējošā ietekme uz kustību, palielinās arī kustību amplitūda locītavās, bet ar
lielāku papildu spēku ir vieglāk pārvarēt mīksto audu pretestību. Ūdenī vieglāk un ātrāk ir
iespējams atjaunot normālu locītavu kustību amplitūdu un koordināciju (Bates, Hansons, 1996).
Pētījuma „Etapu veida pielāgoto fizisko nodarbību ūdenī rezultātu analīze bērniem ar
vieglām un smagām saslimšanas formām" (Block, Conatser, Lepore, 2000) rezultātu analīze
apstiprina pieņēmumu, ka pozitīvai bērnu attieksmei pret ūdens nodarbībām ir trīs svarīgi
demogrāfiski priekšnosacījumi. Pirmais – piedalīšanās nosacījums, otrais - priekšnosacījums ir
viens vai vairāki fiziskās audzināšanas adaptācijas kursi, trešais - sieviešu un vīriešu kārtas
personu atšķirīgā attieksme un vērtējums (meitenēm labvēlīgāks nekā zēniem). M. Bloka un
līdzautoru pētījuma rezultāti norāda, ka būtiska ir pielāgotās fiziskās audzināšanas speciālistu
•
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pozitīvā attieksme pret nodarbību dalībniekiem, sevišķi nozīmīgi skolēniem ar UDS/UDHS
izpausmēm.
M.Bloks (Block 2003) savā pētījumā uzsver, ka nodarbību laikā arī PFA speciālistam ir
pašam aktīvi jāpiedalās nodarbībās, lai spētu operatīvi veikt visus nepieciešamos piesardzības
pasākumus. Visa baseina personālam ir jāstrādā atbilstoši vispārējiem drošības principiem, kuri
balstās uz drošības apstākļu garantēšanu nodarbību laikā. Fiziskās audzināšanas pedagogam,
fizioterapeitam vai PFA speciālistam bērnu izglītošana un korekcija skolā jāveic atbilstoši
jaunākajiem zinātnes sasniegumiem, lai praktiski realizētu jaunākās PFA stratēģijas, peldēt
apmācības metodes un piemērotu baseina inventāra sekmīgu izmantošanu.
Ārstnieciskās peldēšanas (ĀP) nodarbībā tiek izmantota gan pedagoģisko, gan
psiholoģisko līdzekļu iedarbība. ĀP laikā bērniem tiek lietoti speciālie elpošanas vingrojumi,
vispārattīstošie vingrojumi ūdenī un baseina malā, kā arī apgūti peldētapmācības pamatelementi.
ĀP uzdevumi ir mugurkaula atslodze, uzlabot kustību koordināciju, attīstīt muskuļu spēku,
normalizēt muskuļu tonusu, uzlabot sirds asinsvadu un elpošanas funkcijas, attīstīt gribasspēku
un motivāciju tālākai ārstēšanai un uzlabot bērna psihoemocionālo stāvokli (Ventaskrasta,
Grinberga, 2008).
ĀP nodarbības laikā notiek dabīga mugurkaula atslodze un mazinās asimetriskā
starpskriemeļu muskuļu darbība, līdz ar to atjaunojas skriemeļu normālas augšanas iespējas
(Бородинг, Назарова,1988).
Hidroterapijas nodarbība (Aqua-exercises theraphy) ir cilvēka aktīva nodarbība ūdens
vidē ar ārstnieciski pedagoģisku iedarbību, ko veic kineziologs vai fizioterapeits. Ūdens un
hidroterapijas rekreācijas funkcija ir pazīstama jau vairākus gadsimtus, kā arī tā īpašā nozīme
organisma vispārējā stiprināšanā un attīstībā, jo visā pasaulē arvien plašāk tiek apzināta arī ūdens
aktivitāšu terapeitiskā nozīme. Tieši ūdens vidē izpratne par kustību, iespējams, ir izteiktāka, jo
ūdenī prevalē taktīlās sajūtas, kas sporta pedagogam, PFA speciālistam vai fizioterapeitam palīdz
konkrētā uzdevuma veikšanai (Aizpurviete, 2008).
Pielāgotā peldēšana (PP) ir vispārējās fiziskās attīstības pamats, kas veicina ķermeņa
motorikas attīstību. Turklāt tās palīdz apgūt sociālās iemaņas un palielina pašcieņu cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām un bērniem ar UDS/UDHS izpausmēm. Pielāgotā peldēšana pilnveido
vispārējo fizisko attīstību, relaksē un bērniem ar UDS/UDHS simptomiem uzlabo kustību
motorikas iemaņas, stāju un simetriski attīsta balsta kustību aparātu (Block, Conatser, Lepore,
2000).
Atšķirībā no sporta peldēšanas, kuras mērķis ir pēc iespējas augstāks rezultāts,
pielāgotās peldēšanas uzdevumi ir pilnīgi citi. Un sākumskolas skolēniem ar UDS/UDHS
simptomiem sporta peldēšana ir pilnībā kontrindicēta, turpretim pielāgotā peldēšana šiem
bērniem ir īpaši nepieciešama (Jasjukova, 2009).
PP ir ieteicama hiperaktīviem bērniem, jo pilnveido vispārējo fizisko attīstību, relaksē
un īpaši attīsta kustību motorikas iemaņas. Salīdzinot sasniegtos rezultātus personām ar normālu
fizisko stāvokli un pacientiem ar īpašām vajadzībām pēc pielāgotās peldēšanas aktivitātēm,
redzams ūdens aktivitāšu pozitīvais rezultāts tieši sākumskolas vecuma bērniem (Winnick,
2005).
Pielāgotās peldēšanas svarīgākie uzdevumi, kas nodarbību laikā tika risināti
sākumskolas skolēniem ar UDS/UDHSizpausmēm:
• pareizas elpošanas apguve, mazinot impulsivitāti un stresu, ar ko bērns sastopas
mācību stundās,
• attīstīt gribas spējas, normalizēt uzvedību un radīt psiholoģisku stimulu tālākai
atveseļošanai,
• normalizēt muskuļu tonusu un mazināt muskuļu disbalansu,
• iemācīties peldēt, veicinot bērna pašapziņas celšanos,
• emocionāla atslodze un norūdīšanās funkcija,
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• simetriski nostiprināt rumpja muskulatūru un veicināt pareizas stājas veidošanos,
• mugurkaula atslodze, radot labvēlīgu stāvokli muguras skriemeļu augšanai un
plakanās pēdas profilakse,
• uzlabot primārās kustību iemaņas un kustību koordināciju,
• ar spēļu un rotaļu palīdzību pāros veicināt bērna uztveri un
socializāciju, kustību atmiņu un proprioreceptīvās sajūtas (Snell, Janney,2000).
Pielāgotās peldēšanas nodarbības metodika:
•
PP nodarbības pieejamas ikvienam, kam ir vēlēšanās sev palīdzēt.
Vienīgais objektīvais šķērslis – ja ārsts liedz nodarboties kontrindikāciju dēļ, un
subjektīvais – nereti paša slinkums un neuzņēmība;
•
Izstrādājot PP nodarbības metodiku, galvenais no visiem principiem –
individuālā pieeja, kad jārēķinās ar konkrētā pacienta vispārējo stāvokli, fizisko
sagatavotību, dzimumu un psihoemocionālo stāvokli;
•
Par PP nodarbības vieniem no svarīgākajiem principiem jāuzskata
indivīda organisma garīgā un fiziskā vienotība, organisma un ārējās vides (gaiss un
ūdens) vienotība, speciālo vingrinājumu vispārējās un lokālās iedarbības sakarības,
ārstnieciskā, norūdošā un profilaktiskā nozīme (Mauriņa, Tripāne, 1999).
Ūdens vides iedarbība uz cilvēka organismu:

samazinās spiediens uz locītavām un ievērojami palielinās kustību amplitūda.
Ūdenī iespējams attīstīt un nostiprināt tos muskuļus un saites, kuras ar grūtībām var attīstīt,
veicot vingrinājumus uz sauszemes (Демиргаглян, 1990; Соловъева, 1990);

uzlabojas vielmaiņa un trofika. Ūdens un gaisa temperatūras starpības ietekmē
cilvēka organismā aktivizējas termoregulācijas procesi, kas savukārt uzlabo vispārējo imunitāti
un veicina norūdīšanās procesus (Bergels, 2005; Kneips, 2007);

tiek atvieglotas locītavu lokomotorās funkcijas - cilvēks nejūt savu svaru, tādējādi
tiek atslogotas visas locītavas, kas iegremdētas ūdenī. Hidrostatiskās īpašības ļauj veikt iešanas
apmācību un treniņu pie maksimāli pazeminātas gravitācijas slodzes (Lielvārds, 1987;
Веселовский, 1991);

kustības iespējams izpildīt vienlaicīgi vairākās plaknēs. Tas savukārt veicina
uztveri, vizuāli, aurāli - garīgi, taktīli - caur ādu, un ar termoregulāciju – aukstumu vai siltumu
(Reid, Campion, 1995);

uzlabojas respiratorās sistēmas darbība, hidrostatiskais spiediens un ūdens
pretestība palīdz vieglāk izelpot un apgrūtina ieelpu, kā arī palielinās krūšu kurvja ekskursijas un
diafragmas kustīgums (Aberberga-Augškalne, 2008);

ūdens vidē, viegli saspiežot aknas un citus iekšējos orgānus, uzlabojas
kardiovaskulārās sistēmas darbība. Ūdens spiedienam iedarbojoties uz diafragmu, uzlabojas
vēdera dobuma asinsrite un asins atplūde no vēnām uz sirdi (Davis,, Harrison, 1998);

uzlabojas psihoemocionālais stāvoklis. Ūdens vides īpašības atbrīvo no stresa, un
tiem, kuriem fiziskās aktivitātes vēl netiek atļautas vingrošanas zālē, tās tiek atļautas baseinā.
Ūdens vide spēj uz cilvēka psihi iedarboties pēc vajadzības gan relaksējoši, gan tonizējoši.
Bērniem ar UDS simptomiem ūdens ārstnieciskā iedarbība būs aktivizējoša, bet skolēniem ar
UDHS simptomiem tā būs nomierinoša (Folkmanis, 2003).
Ūdens pasaule ir pievilcīga gandrīz ikvienam, jo katrs cilvēks savu pirmo dzīves posmu
pavada ūdenim līdzīgā vidē, tāpēc peldēšana un dažāda veida ūdens aktivitātes aizrauj gan
pieaugušos, gan bērnus. Tās uzlabo ne vien organisma vispārējo fizisko stāvokli un nomierina
nervu sistēmu, bet arī harmonizē un nostiprina vecāku un bērnu attiecības un sapratni, kas
bērniem ar UDS/UDHS izpausmēm ir ļoti būtiski (Harvey, Grupas, Benjaminj, 2006).
Autoru M.Bloka (Block, ASV, Virdžīnijas universitāte), un psiholoģes L.Jasjukovas
(Ясюкова, Sanktpēterburga, KZA Psiholoģijas Institūts) un T.Liepiņas (Latvija, RPIVA)
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teorētisko un praktisko pētījumu atziņas par ĀV un PP nodarbību ietekmi uz jaunākā skolas
vecuma bērna organismu ir ņemtas par pamatu jaunās PFA pedagoģiskās korekcijas metodes
izveidei sākumskolas skolēniem ar UDS/UDHS izpausmēm (Liepiņa T. 1998, Block M.E. 2003,
Jasjukova L.A. 2009).
Pamatojoties uz dažādu autoru zinātniskās literatūras analīzi, ir izveidots pielāgoto
fizisko aktivitātšu kopuma (ārstnieciskās vingrošanas un pielāgotās peldēšanas) fizioloģiskās un
psiholoģiskās iedarbības
modelis pedagoģiskajā korekcijā sākumskolas skolēniem ar
UDS/UDHS izpausmēm (sk. 5.att.).

5.att. PFA kopuma fizioloģiskās un psiholoģiskās iedarbības modelis UDS/UDHS
izpausmju pedagoģiskajā korekcijā
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PFA kopums sākotnēji iedarbojas uz bērna propriorecepciju, tad uzlabo aferento
impulsāciju un tādējādi notiek motorās zonas aktivācija CNS un tiek aktivizēta sinaptisko saišu
darbība galvas smadzenēs, kas pie UDS/UDHS bieži ir traucēta (Goldsteins, 1998; Špalleka,
2003).
Tad tiek uzlabota fizioloģisko funkciju starpsistēmu regulācija, kas, iespējams, veicina
vielmaiņas pašregulāciju, iekšējo orgānu darbības regulāciju, neirālo regulāciju un humorālo
regulāciju. Humorālā regulācija ar asinsritē esošo ķīmisko vielu palīdzību iedarbojas arī uz nervu
šūnām, ietekmējot nervu sistēmas regulatoro funkciju, kā arī sensorās un psihiskās funkcijas
(Mauriņa, Tripāne, 1999).
S.Goldšteins un M.Goldšteins (Goldsteins, 1998) ir izvirzījuši dažādas hipotēzes,
meklējot šīs izplatītās komplicētās veselības disfunkcijas cēloņus Viena no tām: nervu impulsu
pārnesēju – kateholamīnu nepietiekama produktivitāte vai nepietiekama izmantošana.
Kateholamīni ir zemmolekulāro NS sistēmas grupa, kas sastāv no dopamīna, noradrenalīna un
adrenalīna. Arī citām vielām, piemēram, serotonīna gammai (aminosviestskābei) varētu būt sava
ietekme uz UDS/UDHS galveno simptomu veidošanos (Špalleka, 2003,).
PFA pedagoģiskās korekcijas laikā, pastarpināti aktivizējot vairākas CNS funkcijas,
iespējams, caur humorālo regulāciju pozitīvi tiek ietekmēta bērna psihe, kas pēc šī pētījuma
rezultātiem uzlabo viņa psihoemocionālo stāvokli, kas savukārt nodrošina sākumskolas skolēnu
UDS/UDHS izpausmju mazināšanos. Ar PFA kopuma palīdzību iespējams tiek nodrošināta
psihomotoro spēju uzlabošanās un psihoemocionālā stāvokļa normalizācija, un tas savukārt
veicina socializācijas attīstību, tātad jaunizveidotā pielāgoto fizisko aktivitāšu korekcijas metode
uz pētījuma dalībniekiem iedarbojas atveseļojoši, tādējādi teorētiski tiek pamatota UDS/UDHS
izpausmju pedagoģiskā korekcija (sk. 5.att.).
Šī Promocijas darba pirmajā nodaļā tika analizēti dažādu autoru zinātniskie darbi par
UDS/UDHS etioloģiju, izvērtēšanu un korekcijas iespējām. Atsaucoties uz teorētiski
metodoloģiskā pamatojumā analizēto autoru atziņām un saskaņā ar pētījuma uzdevumiem, tika
izveidota šī darba pamatkoncepcija.
Tika izraudzīti atbilstošie vērtēšanas un aptaujas protokoli UDS/UDHS izpausmju
noteikšanai un izvērtēšanai sākumskolas skolēniem, kas atbilst starptautiskajai uzmanības
deficīta un hiperaktivitātes sindroma novērtēšanas skalai „IOWA Conners” (sk. 6.tab.) un
pētījuma gaitā tika adaptēti Latvijas vidē. Konnera skala ir praktiska, informatīva, starptautiski
atzīta un UDS/UDHS izvērtēšanā bieži izmantota skala, kas tiek izmantota zinātniskajos
pētījumos. Tā sastāv no neuzmanības skalas un agresijas skalas. Izvērtējumu veica pedagogi un
psihologi sadarbībā ar bērnu vecākiem. UDS/UDHS izvērtējums tik veikts 4 ballu sistēmā.
Inovatīvajai pedagoģiskās korekcijas metodei sākumskolas skolēniem ar UDS/UDHS
izpausmēm tika izraudzītas atbilstošas pielāgotās fiziskās aktivitātes - ārstnieciskā vingrošana un
pielāgotā peldēšana, kas pēc promocijas darba autores praktiskās darba pieredzes un pētījumā
analizētās literatūras datiem ir kompleksi lietojamas UDS/UDHS izpausmju pedagoģiskajā
korekcijā. Ārstnieciskā vingrošana (ĀV) un pielāgotā peldēšana (PP) tika izraudzīta kā divas
pielāgoto fizisko aktivitāšu nodarbību formas, kuras, apvienojot pedagoģiskās korekcijas metodikā,
iespējams, tiks panākta būtiska UDS/UDHS izpausmju korekcija sākumskolas skolēniem.
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2. PĒTĪJUMA UZDEVUMI, METODES UN ORGANIZĒŠANA
2.1. Pētījuma uzdevumi
Dažādu valstu autoru pētījumi un zinātniskā pieredze, no kā izriet viņu teorētiskās un
praktiskās koncepcijas, atveseļojot bērnus ar UDS/UDHS simptomātiku, izmantota kā teorētiska
bāze šī darba uzdevumu, metožu un paša pētījuma organizēšanā. Tika izveidota šāda zinātniskā
tēma: pielāgotās fiziskās aktivitātes pedagoģiskajā korekcijā hiperaktīvajiem (ar UDS/UDHS
izpausmēm) sākumskolas skolēniem.
Izvirzītais pētījuma mērķis ir Latvijas vispārizglītojošās skolas sākumskolas skolēnu
UDS/UDHS izpausmju novērtēšanas un pielāgoto fizisko aktivitāšu inovatīvas metodikas izveide
un pielietošana pedagoģiskajā korekcijā.
Lai sasniegtu darba mērķi, tika izvirzīti šādi
pētījuma uzdevumi:
1. Izveidot vērtēšanas un aptauju protokolu kopumu UDS/UDHS izpausmju
noteikšanai sākumskolas skolēniem.
2. Noteikt un izvērtēt UDS/UDHS izpausmes vispārizglītojošās skolas sākumskolas
skolēniem.
3. Izveidot inovatīvu pielāgoto fizisko aktivitāšu metodikas kopumu, kas ietver
ārstniecisko vingrošanu un pielāgoto peldēšanu pedagoģiskajā korekcijā
sākumskolas skolēniem ar UDS/UDHS izpausmēm.
4. Novērtēt izveidotās pielāgoto fizisko aktivitāšu pedagoģiskās korekcijas metodikas
kopuma ietekmi uz UDS/UDHS izpausmēm sākumskolas skolēniem.

2.2. Pētījuma metodes
Lai atrisinātu pētījuma uzdevumus un pierādītu izvirzīto hipotēzi, promocijas darbā izmantotas
šādas
pētījuma metodes:
•
zinātniskās literatūras analīze,
•
psiholoģiski pedagoģiskie testi,
•
somatoskopija,
•
pedagoģiskais eksperiments,
•
matemātiskā statistika.
2.2.1. Zinātniskās literatūras analīze
Pētījuma laikā tika apkopota, pētīta un analizēta pedagoģiskā, psiholoģiskā un
medicīniskā literatūra par bērniem ar UDS/UDHS simptomiem. Tika veikta dažādu valstu
autoru darbu analīze par UDS/UDHS simptomātiku, etioloģiju, izplatību, terminoloģiju,
izpausmju izvērtēšanas kritērijiem un korekcijas iespējām, kā arī tika analizēta un salīdzināta
pedagogu, PFA speciālistu, fizioterapeitu un psihologu darbs hiperaktīvo bērnu atveseļošanā,
izmantojot atšķirīgas korekcijas metodes.
Tika analizēta pasaules valstu vadošo speciālistu teorētisko darbu un praktisko pētījumu
pieredze UDS/UDHS izpausmju diagnostikā un korekcijā. Promocijas darbā ir pētīti, analizēti,
salīdzināti un izvērtēti 178 literatūras avoti. No tiem 60 – latviešu valodā, 102 – angļu valodā, 10
– krievu valodā un 6 elektroniskās informācijas resursu avoti.
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Pamatojoties uz pētījuma laikā analizēto zinātnisko literatūru, tika izveidots
UDS/UDHS simptomātiku apvienojošs un skaidrojošs modelis (sk. 2.tab.). Apkopojot dažādu
autoru zinātniskās koncepcijas, tika teorētiski pamatota PFA kopuma (ĀV un PP) fizioloģiskā un
psiholoģiskā iedarbība un tādējādi arī UDS/UDHS izpausmju iespējamā pedagoģiskā korekcija
sākumskolas skolēniem ar UDS/UDHS izpausmēm (sk. 5.att.).
2.2.2. Psiholoģiski pedagoģiskie testi
Promocijas darba izstrādes laikā sākumskolas skolēni ar UDS/UDHS izpausmēm, viņu
uzvedības īpatnības, sociālā uzvedība un pašvērtējums tika vērtēti pēc T. Liepiņas adaptētajiem
testiem:
•
Bērna sociālā uzvedība un pašvērtējums (sk. 46. piel.);
•
Bērnam raksturīgākās uzvedības īpatnību izvērtējums (sk. 44. piel.);
•
Bērna nevēlamo uzvedības izpausmju izvērtējums (sk. 45. piel.);
(Liepiņa, 1998).
Psiholoģiski pedagoģiskie testi pētījumu pārbaužu laikā tika veikti sadarbībā ar skolas
psihologu.
Psiholoģiski pedagoģisko testu vērtēšanas kritēriji ir šādi:
0 balles - bērna attiecīgā rīcība vai sajūta atbilst normatīvajiem rādītājiem (bērns
saskarsmē ar citiem skolēniem ar savu uzvedību nekad „nerada problēmas” apkārtējiem vai arī
„nemaz”),
1 balle – attiecīgajā UDS/UDHS izpausmē ir vērojamas nelielas atkāpes no normas
(bērns saskarsmē ar citiem vienaudžiem ar savu uzvedību vienas nodarbības laikā 1-2 reizes
„rada nelielas problēmas” apkārtējiem vai arī „nedaudz”),
2 balles – šai konkrētajā UDS/UDHS izpausmē ir vērojami būtiski traucējumi (bērns
saskarsmē ar citiem vienaudžiem ar savu uzvedību vienas nodarbības laikā 3-4 reizes „rada
izteiktas problēmas” apkārtējiem vai arī „diezgan daudz”),
3 balles, ka attiecīgā rīcība vai sajūtas bērnam izpaužas ar ļoti izteiktiem traucējumiem
(bērns saskarsmē ar citiem vienaudžiem ar savu uzvedību vienas nodarbības laikā 5 un vairāk
reizes „rada ļoti izteiktas problēmas” apkārtējiem vai arī „ ļoti daudz”).
2.2.3. Somatoskopija
Somatoskopijas metode tika izmantota bērnu stājas un balsta kustību aparāta
novērtēšanai. Pētījumā izmantotais somatoskopijas protokols ir empīriski pārbaudīts zinātniskos
pētījumos vispārizglītojošās skolas sākumskolas vecuma bērniem.
Ar somatoskopijas novērtēšanas protokola palīdzību tiek izvērtēti stājas un balsta
kustību aparāta traucējumi, kuri tika izteikti 4 ballu vērtēšanas sistēmā. Kur 0 balles ir
pielīdzinātas pareizas stājas normatīvajiem rādītājiem, 1 balle – nelielām stājas novirzēm no
normas, 2 balles – izteiktām novirzēm, un 3 balles – ļoti izteiktām novirzēm no pareizas stājas
rādītājiem (sk.1. piel.).
Pēc izveidotās 4 ballu sistēmas pārbaudes kartē aizpildītas attiecīgais balsta un kustību
aparāta izvērtējums. Summējot balles, var noteikt bērna stājas un balsta kustību aparāta
traucējumu pakāpi (Ventaskrasta, Grīnberga, 2008).
Lai izvērtētu sākumskolas skolēna balsta kustību aparātu un stāju, tika izveidots
somatoskopijas protokols (sk. 36.piel.) ar izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem (sk. 1. piel.).
2.2.4. Pedagoģiskais eksperiments
Pedagoģiskais eksperiments ir iepriekš plānota un sagatavota pētnieka līdzdalība
pedagoģiskā procesā, apzināti mainot neatkarīgo faktoru vērtības (metodes, līdzekļus, slodzes
lielumu utt.), lai sasniegtu vēlamo rezultātu (Dravnieks, 1997). No 2007. gada pavasarim līdz
2010. gada vasarai tika veikts pedagoģiskais eksperiments.
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Pedagoģiskā eksperimenta grupu izveide. Pedagoģiskais eksperiments tika uzsākts
2007. gada pavasarī, tad tika veikta abu pētāmā kontingenta apzināšana un pētījuma dalībnieku
grupu izveide. Pedagoģiskā eksperimenta dalībnieku atlasi veica skolas psihologs sadarbībā ar
BAIC neirologu. Pētījuma autore sadarbojās ar pētījuma dalībnieku vecākiem, slēdzot abpusējos
sadarbības līgumus (Pēc nejaušības principa pedagoģiskā eksperimenta dalībnieki, kas ir
vispārizglītojošās skolas sākumskolas skolēni, kuri pirms pedagoģiskā ekspertimenta darbojās
BAIC ar diviem un vairāk speciālistiem, tika sagrupēti divās pedagoģiskā eksperimenta grupās:
1. grupa 3 reizes nedēļā nodarbojās ar ārstnieciskās vingrošanas nodarbībām (Rīgas 84.
vidusskola Bērnu attīstības un izglītības centra (BAIC) fizioterapijas zālē). Šajā
grupā darbojās 7 zēni un 5 meitenes, tātad kopā 12 bērni. Vidējais bērnu vecums
pirmajā paralēlajā grupā, pētījumu uzsākot, ir 8,1gads. Grupā - četri 1. klases bērni,
trīs 2. klases skolēni un pieci bērni no 3. klases.
2. grupa 2 reizes nedēļā nodarbojās ar ārstnieciskās vingrošanas nodarbībām (BAIC
fizioterapijas zālē). Šajā grupā bērni 1 reizi nedēļā nodarbojās ar pielāgotās
peldēšanas nodarbībām (Jokerkluba Ūdens relaksācijas centra (ŪRC) baseinā).
Darbojās 6 zēni un 6 meitenes, kopā 12 bērni. Vidējais skolēna vecums otrajā
pētījuma grupā ir 8,4 gadi. Grupā - trīs 1. klases, pieci 2. klases un četri bērni, kas
mācās 3. klasē.
Pētījumā abās grupās tika pielietoti divi PFA nodarbību veidi. Pedagoģiskā
eksperimenta 1.grupas dalībniekiem tika piedāvāta ārstnieciskā vingrošana (BAIC fizioterapijas
zālē) un 2.grupai - ārstnieciskās vingrošana (BAIC fizioterapijas zālē) un pielāgotā peldēšana
(ŪRC baseinā). Pedagoģiskajā eksperimentā piedalījās 13 zēni un 11 meitenes, tātad 24
sākumskolas skolēni.
Abās pētāmajās grupās vidējais vecums ir 8 gadi un 3 mēneši. Sākumskolas vecuma
posms ir pirms pubertātes perioda, kad zēni un meitenes pēc fiziskās un garīgās attīstības
rādītājiem ir līdzvērtīgi, tādēļ pētījumā iegūtie dati nav analizēti pēc dzimuma īpatnībām.
PFA pedagoģiskās korekcijas ietekme uz sākumskolas skolēnu UDS/UDHS izpausmēm,
kā arī izveidotās korekcijas metodes praktiskā novērtēšana tika veikta ar pedagoģiskā
eksperimenta palīdzību. Pedagoģiskā eksperimenta būtība šajā darbā izpaužas kā pētījums, kas
atspoguļo izvērtēto rādītāju dinamiku visā šī eksperimenta laikā.
2.2.5. Matemātiskā statistika
No 2010. gada jūnija līdz 2011. gada martam notika šī pētījuma pedagoģiskajā
eksperimentā iegūto datu matemātiski statistiskā apstrāde. Tika izmantotas Stjūdenta kritērija
(saistītām un neatkarīgām kopām) un Vilkoksona kritērija matemātiski statistiskās apstrādes
metodes:
• vidējo aritmētisko izmantošana,
• to standartkļūdas salīdzināšana,
• salīdzināšanas metodes pielietošana,
• iegūto rezultātu atšķirību izvērtēšana (Arhipova, Bāliņa, 2006; Dravieks, 1997, 2000;
Naglieri, Rojahn, 2004).
Eksperimentāla pedagoģiska procesa efektivitāti vērtē, salīdzinot abu grupu starpposma
un beigu posmā iegūtos vidējos rezultātus. Ja to atšķirības ir statistiski ticamas, tad ir pamats
uzskatīt, ka viena no metodēm ir atšķirīga (Dravnieks,1997).
Analizējot šajā pētījumā iegūtos rezultātus, tika salīdzināti abu grupu pārbaužu vidējie
rezultāti pēc pirmās, otrās un trešās pārbaudes. Tādējādi tika noteikta izvēlēto pielāgoto fizisko
aktivitāšu pedagoģiskās korekcijas metodikas novērtēšana sākumskolas skolēnu UDS/UDHS
izpausmju korekcijā.
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Šajā pētījumā tiek analizētas sākumskolas skolēnu UDS/UDHS izpausmes, kuras
klasificējamas kā kvalitatīvie dati. Šādus datus matemātiskās statistikas analīzē apstrādā ar
neparametriskiem atšķirību kritērijiem (Vilkoksona, Van der Vardena u.c.), kuru izmantošanai
nav ierobežojumu (Dravnieks, Popovs, Paeglītis, 1997).
Matemātiskās statistikas analīzes gaitā analizētajiem UDS/UDHS izpausmju grupu
vidējiem rādītājiem ir noteikti Vilkoksona atšķirību kritēriji un izvērtētas šo kritēriju atšķirības
abās pētāmajās grupās. Vilkoksona atšķirību kritērijus izvērtēja visiem pētījuma dalībniekiem
attiecīgi pēc pirmās, otrās un trešās pārbaudes. Tika novērtēta izveidotās un pielietotās jaunās
pedagoģiskās korekcijas metodes ietekme uz UDS/UDHS izpausmēm, analizēti iegūtie rezultāti
un, pamatojoties uz tiem, izdarīti secinājumi.

2. 3. Pētījuma organizēšana
2.3.1. Pētījuma realizācijas posmi
Pētījums notika no 2004. gada līdz 2011. gadam. Lai sekmīgi risinātu promocijas darba
uzdevumus, pētījuma organizēšanai pavisam tika izmantoti 8 attīstības posmi (sk. 6.att.). Pirmie
divi posmi ilga no 2004. līdz 2006. gadam un raksturo šī pētījuma teorētisko daļu. Aplūkosim
tālākos šī pētījuma realizācijas posmus, kuri raksturo šī pētījuma organizēšanu - darba empīrisko
daļu:
3. posms notika no 2006. gada augusta līdz 2006. gada decembrim, kad saskaņā ar testu
pielāgošanas prasībām tika pārtulkoti pasaules praksē lietotie vērtēšanas un aptaujas protokoli
sākumskolas sociālo spēju, uzmanības spēju un kustību iemaņu izvērtēšanai. Sertificēta tulka
darba apstiprinājums ir pievienots pielikumā (sk. 30.piel.). Šajā posmā tika izveidoti arī visi
promocijas darbā pielietotie individuālie darba protokoli (sk. 8.-10.tab.). Veicot šī pētījuma
darba protokolu izveidi, katram pētījuma dalībniekam ir sagatavoti deviņi individuālie apskates
protokoli dažādu parametru izvērtēšanai, kas izmantoti visās trijās pārbaudēs (sk.
36.,49.,50.piel.; 8.-10.; 14.-16.tab.). Viens aizpildīts individuālais pētījuma dalībnieka
dokumentēto materiālu analītiskais apkopojuma paraugs ir ievietots darba pielikumā (sk.
26.piel.).
4. posms. No 2007. gada janvāra līdz 2007. maijam notika pilotpētījums, kura laikā pēc
nejaušības principa izvēlētajiem 67 vispārizglītojošās skolas sākumskolas skolēniem tika veiktas
divas pārbaudes. Viena pārbaude notika, uzsākot pilota pētījumu, un otra pārbaude pēc pieciem
mēnešiem – pilota pētījuma beigās. Pilota pētījuma uzdevums ir Latvijas kultūrvidē empīriski
pārbaudīt adaptētos vērtēšanas un aptaujas protokolus sākumskolas skolēnu socializēšanās spēju,
uzmanības spēju un fizisko spēju noteikšanai. Pilotpētījuma laikā tika veiktas divas pārbaudes,
kad organizēto fizisko aktivitāšu laikā izvērtēja skolēnu sociālās saskarsmes pamatiemaņas,
sociālās kompetences atbilstību, kustību atmiņu, proprioreceptīvās sajūtas un primārās kustību
iemaņas. Var nosacīti uzskatīt, ka šai laikā tika uzsākta pētījuma praktiskā (empīriskā) daļa, kad
adaptēto vērtēšanas un aptaujas protokolu empīriskā pārbaudes procesa laikā tika veikts
pilotpētījums, praktiski apzinoties un novēršot šo protokolu nepilnības.
5.posms notika 2007. gada janvārī, kad tika izveidoti ārstnieciskās vingrošanas un
pielāgotās peldēšanas vingrinājumu kopumi sākumskolas skolēniem ar UDS/UDHS izpausmēm
(sk. 19.,20.tab.), kā arī kustību rotaļu kopums, kā līdzeklis, lai sekmētu izveidotās pedagoģiskās
korekcijas novitāti.
6. posms notika no 2007. gada maija līdz 2010. gada maijam, kad notika pedagoģiskais
eksperiments, kura laikā pētījuma dalībniekiem tika veiktas 3 pārbaudes (sk. 49.,50.piel.). Viss
pārbaužu kopums tika izmantots pedagoģiskā eksperimenta dalībniekiem - 24 sākumskolas
skolēniem, kas pirms pētījuma uzsākšanas darbojās pie diviem vai vairākiem BAIC
speciālistiem. Skolēnu atlasi pedagoģiskajam eksperimentam veica skolas psihologs sadarbībā ar
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neirologu. Visas trīs pedagoģiskā eksperimenta laikā veiktās pārbaudes notika fizioterapeites
L.Ventaskrastas vadībā un neatkarīgo ekspertu fizioterapeitu V. Lakšas un K. Kaņepes klātbūtnē.

6. att. Pētījuma realizācijas posmi
7. posms notika no 2009. gada jūnija līdz 2010. gada oktobrim. No 2009. gada jūnija
līdz 2010. gada maijam notika pedagoģiskās korekcijas metodikas pilnveide. Apkopojot iegūtos
rezultātus, no 2010. gada jūnija līdz 2010. gada oktobrim tika novērtēta pedagoģiskās korekcijas
metodes ietekme uz UDS/UDHS izpausmēm sākumskolas skolēniem.
8. posms notika no 2010. gada novembra līdz 2011. gada maijam. Pēc EXEL statistikas
programmas un LSPA izstrādātās programmatūras sadaļas ir veikta šī pētījuma rezultātu analīze:
• vidējo aritmētisko rādītāju izmantošana,
• to standartkļūdas rādītāju izmantošana,
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salīdzināšanas metode,
iegūto rezultātu atšķirību izvētēšana (pēc Vilkoksona kritērija).
Promocijas darbā apkopotie rezultāti tika analizēti pēc matemātiskās statistikas
metodēm. Pedagoģiskā eksperimenta dalībniekiem tika izveidots skolā apgūto pamatpriekšmetu
atzīmju sekmju žurnāla izraksts (sk. 9.piel.). Ir veikta pedagoģiskā eksperimenta dalībnieku
mācīšanās spēju novērtēšana pedagoģiskā eksperimenta sākumā un beigās. (sk. 28.-29.piel.).
Pozitīva mācīšanās spēju dinamika sākumskolas skolēniem pēc trešās pārbaudes
liecinātu par UDS/UDHS galvenās simptomu (uzmanības un uzvedības traucējumu)
mazināšanos. Tika analizēti visās pārbaudēs iegūtie dati, kas pēc pirmās pārbaudes atspoguļo
esošās UDS/UDHS izpausmes visiem pedagoģiskā eksperimenta dalībniekiem. Pēc otrās un
trešās pārbaudes notika savākto datu izvērtēšana pēc Vilkoksona kritērija (sk. 8.–25. piel.). Tika
noteikta jaunizveidotās PFA kopuma korekcijas metodikas ietekmes uz sākumskolas skolēnu
UDS/UDHS izpausmēm novērtēšana, kas izteikta procentos.
•
•

2.3.2. Dokumentēto materiālu izvērtējums
Ģimenes ārsta padziļinātās apskates kartes. Apskatot un izvērtējot pedagoģiskā
eksperimenta dalībnieku ārsta padziļinātās apskates kartes, var spriest, ka Latvijā
vispārizglītojošās skolas pirmās klases skolēnam veiktā veselības stāvokļa apskate nav
definējama kā padziļināta. Ģimenes ārsta pirmsskolas apskate kopumā raksturojama tikai kā
vispārīgs bērna veselības stāvokļa apraksts (sk. 31.piel.).
Skolas atbalsta personāls vispārizglītojošajā skolā var sadarboties ar speciālistiem, kas
palīdzētu skolēniem veiksmīgas attīstības un izglītības procesā.
Pamatpriekšmetu apguve skolā (mācīšanās spēju noteikšana). Lai noteiktu sākumskolas
skolēnu mācīšanās spējas, tika izvērtēta skolēnu mācību pamatpriekšmetu apguves rādītāji
(matemātika un latviešu valoda). Lai noteiktu pedagoģiskā eksperimenta dalībnieku mācīšanās
spēju iespējamo dinamiku, tika veikts atzīmju izraksts no attiecīgā skolas mācību žurnāla,
uzsākot pētījumu un pētījuma beigās.
Cita UDS/UDHS simptomātika pētījuma laikā tika vērtēta un analizēta 4 ballu sistēmā.
Latvijā mācību rezultātus vērtē 10 ballu sistēmā, tāpēc mācīšanās spējas ir aplūkotas atsevišķi un
ar citiem pamata pētījumā analizētiem parametriem netiek salīdzinātas.
Rīgas 84. vidusskolas mācību pārzines apstiprināts izraksts no skolēnu sekmju žurnāla
par mācību priekšmetu apguves izvērtējumu un pētījuma dalībnieku pamatpriekšmetu apguves
dinamika pētījuma gaitā abās pedagoģiskā eksperimenta grupās ir aplūkojama promocijas darba
pielikumos (sk. 27.-29.piel.).
2.3.3. Vērtēšanas un aptaujas protokoli
Vērtēšanas un aptaujas protokolu izvēle. Vērtēšanas un aptaujas protokolu izvēli veic
promocijas darba autore pēc apkopotās un analizētās zinātniskās literatūras datiem par
UDS/UDHS simptomātiku un tās noteikšanas iespējām. Tieši šie UDS/UDHS izpausmju
noteikšanas protokoli izraudzīti tādēļ, ka tiem ir vienota 4 ballu sistēma, kas ir savstarpēji
salīdzināmi, kā arī šie protokoli būtu labi saprotami ne tikai skolas fizioterapeitam un PFA
speciālistam, bet arī sporta pedagogam. Izvēlētie vērtēšanas protokoli - kustību atmiņas,
proprioreceptīvo sajūtu (Gabbard, 2004; sk.4.,5.piel.), primāro kustību iemaņu (Burton, Miller,
1998; sk. 3.piel.) un aptaujas protokoli - sociālo saskarsmju pamatiemaņu un sociālās
kompetences atbilstības noteikšanai (Walker, Colvin, Ramsey, 1995; sk. 6.,7.piel.) Izvēlētie
UDS/UDHS izpausmju noteikšanas protokoli atbilst starptautiskajai UDS/UDHS novērtēšanas
skalai „IOWA Conners” (Loney, Milich, 1982).
Izvēlētais vērtēšanas un aptaujas protokolu kopums ir kvalitatīvās pētniecības metode,
kas empīriski pārbaudīta ASV Virdžīnijas Universitātes PFA fakultātes zinātniskajos pētījumos
(Block M.E. 2006). Pētījuma laikā šie trīs izvēlētie vērtēšanas protokoli, divi aptaujas protokoli
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tika adaptēti un izveidoti tā, lai tos varētu lietot skolas atbalsta personāls (pedagogs, speciālais
pedagogs, sporta pedagogs, PFA speciālists, fizioterapeits un psihologs) Latvijas
vispārizglītojošās skolas sākumskolas skolēniem ar UDS/UDHS izpausmēm.
Šajā pētījumā vērtēšanas un aptauju protokolēšanu veic fizioterapeits, vispārizglītojošās
skolas sākumskolas konkrētā bērna klases audzinātājs un pēc vajadzības arī skolas psihologs.
2007. gadā, kad tika uzsākta šī promocijas darba empīriskā daļa, veikts pilotpētījums
un uzsākts pedagoģiskais eksperiments šim promocijas darbam izvēlētās kvalitatīvās pētniecības
metodes ir inovatīvas UDS/UDHS izpausmju noteikšanai un atbilst fizioterapeita, PFA
speciālista un sporta speciālista kompetencei. Šī pētījuma mērķauditorija ir sporta pedagogi,
fizioterapeiti un PFA speciālisti, kuru kompetence nav medicīniski diferencēt konkrēto
saslimšanu, bet kvalitatīva un adekvāta pedagoģiskā korekcija sākumskolas skolēniem ar
UDS/UDHS izpausmēm, kas atbilst pētījuma gaitā teorētiski pamatotajam fizioloģiskās un
psiholoģiskās iedarbības modelim (sk. 5.att.).
Vērtēšanas un aptaujas protokolu tulkošana. Ir svarīgi, lai tulkotāji labi zinātu ne tikai
abas valodas (šajā gadījumā angļu un latviešu), bet arī izprastu abas kultūrvides. Protokolu
tulkošana ir produktīvāka, ja tajā iesaistās vairāki speciālisti. Ir divas galvenās pieejas protokolu
tulkošanā. Promocijas darbam izvēlēto testu un aptauju tulkošanai tika lietota turp un atpakaļ
tulkošana, t.i., viens vai divi neatkarīgi speciālisti tulko no oriģinālās valodas mērķa populācijas
valodā, bet citi speciālisti (viens vai divi) neatkarīgi veic atpakaļ tulkojumu. Jātulko ne tikai
konkrētais testa modelis, priekšnosacījumi un vērtēšanas kritēriji, bet arī testa norises
iespējamais apraksts (sk. 47. piel.).
Testa un aptauju tulkojumam abos virzienos ir jāsakrīt. Nesakritības gadījumos analizē
iemeslus un izvēlas piemērotāko tulkojuma variantu (Cambell, 1986; sk. 30.,47.piel.).
Tulkoto vērtēšanas un aptaujas protokolu empīriskā pārbaude (aprobācija). Jaunā
protokola empīriskās pārbaudes mērķis ir noskaidrot, cik lielā mērā tulkotā versija atbilst
oriģinālajam tekstam. Šajā pētījumā vērtēšanas un aptaujas protokolu aprobācijā tiek izmantots
autores M.Raščevskas (2005) ieteiktais trešais dizaina variants. Mūsu pētījuma dalībnieki prot
latviešu valodu, tāpēc izvēlamies monolingvālo grupu dizainu. Autori uzskata, ka empīriskajā
pētījumā adaptētā protokola pārbaude ir nepieciešama.
Šajā pētījumā iztulkotā protokola aprobāciju veic un kā neatkarīgi eksperti piedalās
latviešu valodas filoloģe Sandra Paegle un angļu valodas filoloģes Iveta Boge un Alda Apiņa.
Šī pētījuma protokolu empīriskā pārbaude pilota pētījuma ietvaros piedalījās pēc
nejaušības principa izvēlēti 67 vispārizglītojošās skolas sākumskolas skolēni. Tātad no 2007.
gada janvāra līdz 2007. gada maijam ir aprobēti pedagoģiskajam eksperimentam nepieciešamie
vērtēšanas un aptaujas protokoli, tādējādi tiek pilnībā izveidots nepieciešamais pārbaužu kopums
sākumskolas skolēniem UDS/UDHS izpausmju novērtēšanai (sk. 7.att.).
Vērtēšanas un aptaujas protokolu administrēšana jaunajā kultūrvidē. Rezultātu
vērtēšanā oriģinālo protokolu autori A.Bartons, D.Millers (Burton, Miller, 1998) un C.Gobards
(Gobbard, 2004) pielieto 4 ballu sistēmu, kur 0 balles nozīmē nespēju izpildīt protokola prasības,
1 balle – nelielas spējas, 2 balles – gandrīz labas un 3 balles – ļoti labas spējas. Pēc autores
norādījumiem, kas attiecas uz protokola adaptācijas dokumentēšanas un tā vērtību interpretācijas
izstrādi konkrētajā pielāgotajā testā, noteikti ir jāizmanto paša autora izveidotā attiecīgā ballu
sistēma (Raščevska, 2005).
Kultūrvides konteksta ievērošana vērtēšanas protokolu adaptācijā. Šim pētījumam
izvēlētie vērtēšanas protokoli UDS/UDHS izpausmju noteikšanai ir aprobēti ASV Virdžīnijas
Universitātes PFA fakultātē. Amerikas sākumskolas bērni salīdzinājumā ar Latvijas bērniem
atbilstošajā vecumā ir brīvāki, atvērtāki un radošāki. ASV skolotājam stāstot konkrēto stundas
uzdevumu, bērni vienkārši sēž uz grīdas un daži paralēli stundas gaitai pat ietur maltīti. Šīs
šķietami disciplīnu graujošās bērnu nodarbes sporta stundas laikā nekādas problēmas ne
bērniem, ne skolotājam, ne PFA speciālistam nerada. Virdžīnijas štata sākumskolas bērni ir
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raduši pie brīvas gaisotnes sporta nodarbību laikā, turpretim katru skolotāja norādījumu,
aizrādījumu vai uzslavu sadzird uzreiz. Un jāsaka, ka tieši ar uzslavām pedagogi šai valstī
neskopojas (Bloks, 2006).
Latvijas bērni savukārt sporta nodarbību laikā ir šķietami klusāki un disciplinētāki, bet,
kad viņiem jāveic kāds neparasts uzdevums, pedagogam skaidrojums un konkrētie norādījumi
nereti jāveic atkārtoti. Tādējādi vērtēšanas protokolu empīriskās pārbaudes būtiskākais faktors
bija precizitāte, saprotamība un skaidrība, lai Latvijas sākumskolas bērni pareizi izprastu
konkrētos jautājumus vai uzdevumus, kas savukārt tālāk nodrošinātu kvalitatīvu vērtēšanas
protokolu norādījumu izpildi.
Promocijas darba gaitā vērtēšanas un aptaujas protokolu pielāgošanai un
dokumentēšanai tika izveidota protokolu adaptācijas gaitas shēma (sk. 7.att.).

7.att. Vērtēšanas un aptaujas protokolu adaptācijas gaita
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Adaptēto vērtēšanas protokolu dokumentēšana. Vērtēšanas protokolu pielāgošanas
process tiek dokumentēts promocijas darba gaitā. Ir pielāgoti un dokumentēti trīs vērtēšanas
protokoli, kas paredzēti zinātniskiem un praktiskiem nolūkiem (sk. 14.-16.tab.).
Vērtēšanas protokols - Kustību atmiņas izvērtējums
Kinetic Forms of Perceptual Abilities – Motor Memory
(pēc Gabbarda 2004; sk. 4.piel.).
Adaptētā vērtēšanas protokola apraksts. Dokumentējot kustību atmiņas vērtēšanas
protokolu rotaļu nodarbību laikā, ir atļauti papildu verbālie signāli, demonstrācija, fiziska
palīdzība un atgriezeniskā saikne. Tomēr var būt nepieciešama zināma minimāla palīdzība, lai
nodrošinātu bērnam izpratni, ko darīt. Normu vērtēšanas protokolā (3 balles) ir jāizmanto ar
piesardzību, jo šie protokoli tika izveidoti bērniem ar UDS/UDHS izpausmēm vai bērniem ar
nopietniem mācīšanās traucējumiem.
Informācijas saņemšana, pamatā liekot sajūtu receptoriem saņemt stimulāciju no vides,
notiek ar sajūtām. Šīs sensoriskās informācijas analīze un interpretācija smadzenēs ir pazīstama
kā uztvere. Piemēram, otrās klases meitene gatavojas saņemt bumbu, sagatavojot rokas un
skatoties uz bumbu partnera rokā. Kad bumba ir izmesta, meitene ātri uztver, vai bumba ir mesta
augstu vai zemu, kā arī vai pa labi vai pa kreisi. Viņa arī uztver bumbas ātrumu un trajektoriju.
Tad viņa salīdzina to, ko viņa redz, ar savām spējām bumbu noķert. Viņa ātri apjēdz, ka bumba ir
mesta pārāk stipri un pa labi, tāpēc viņa pielāgojas, pārvietojot savu ķermeni un rokas pa labi.
Viņa tupina sekot bumbas trajektorijai un ātrumam un turpina savām rokām veikt nelielas
korekcijas. Viss notikušais ir vizuālās informācijas interpretācija, ko viņa ir saņēmusi un saņem.
Kad bumba ir pavisam tuvu, viņa sajūt to pieskaramies savām rokām un saprot, lai to veiksmīgi
noķertu, ātri jāsatver bumba,
Augstāk aprakstītais saņemšanas, uztveršanas un pēc tam rīcības scenārijs, pamatojoties
uz informāciju no vides, reālajā laikā aizņem īsu mirkli. Bet spēt precīzi uztvert informāciju no
vides (tev tiek mesta bumba) un tad izveidot kustību, kas atbilst vidē notiekošajam (uz kurieni
kustēties, lai noķertu bumbu), ir izšķiroši svarīgi bērnam attiecībā uz motorisko iemaņu sekmīgu
realizēšanu. Sekmīga perceptuālā motoriskā attīstība - kustību atmiņa, kas atspoguļo arī
uzmanības īpašības, ir tikpat izšķiroši svarīga arī attiecībā uz mācību sekmēm.
Pastāv saikne starp sekmīgu kustību atmiņu, proprioreceptoro sajūtu spējām un kustību
iemaņu realizāciju, tāpēc perceptuālo motorisko spēju izprašana un attīstīšana PFA speciālistiem
ir svarīga.
Dokumentētais vērtēšanas protokols „Kustību atmiņas izvērtējums” Latvijas
vispārizglītojošās skolas sākumskolas bērniem praktiski tika protokolēts skolas fizisko aktivitāšu
laikā (pilota pētījumā - divu sporta stundu laikā, kur, piedaloties 20-25 bērniem, pedagoģiskajā
eksperimentā – vienas ĀV nodarbības laikā, kad nodarbībā, ko vadīja fizioterapeits, darbojās 4
bērni). Kustību atmiņas izvērtējums tiek veikts saskaņā ar šajā pētījumā dokumentētajiem
vērtēšanas kritērijiem.
Vērtēšanas protokols - Proprioreceptīvo sajūtu (redzes kontroles) izvērtējums
Forms of Visual Motor Perception abilities – Proprioreceptive Feelings
(pēc Gabbarda 2004; sk. 5.piel.).
Adaptētā vērtēšanas protokola apraksts. Ir sešas dažādas uztveres formas: vizuālā
(redzēšana), dzirdes (dzirdēšana), kinestētiskā (ķermeņa apzināšanās), taktilā (tauste), ožas
(smarža) un garšas (garša). No tām kinestētiskā un vizuālā (proprioreceptīvā) uztvere ir pašas
svarīgākās sekmīgai motorisko spēju attīstībai un realizācijai.
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Fizioloģijā izšķir proprioreceptīvo jušanu, kas iedalās statiskajā un dinamiskajā
proprioreceptīvajā jušanā. Statiskā proprioreceptīvā jušana sniedz informāciju par apzinātu
atsevišķu ķermeņa daļu savstarpējo orientāciju. Dinamiskā proprioreceptīvā jušana sniedz
informāciju par kustības ātruma izjūtu, kas savukārt ir atkarīga no kustībā iesaistīto locītavu
leņķu lielumiem un to izmaiņām - papildus iesaistot dažādus receptorus, kā piemēram ādas
receptorus un locītavu dziļos receptorus.
Proprioreceptīvās sajūtas sāk veidoties tad, kad uzmanība un uztvere attīstās un
pilnveidojas, attīstoties vizuālajai uztverei un CNS. Tāpēc nav pārsteidzoši atklāt, ka zīdaiņi
neuztver vizuālo informāciju tik labi kā sākumskolas vecuma bērni, kuri savukārt neuztver
vizuālo informāciju tik labi kā pusaudži.
Proprioreceptīvo sajūtu izveidotā vērtēšanas protokola ballu sistēma sniedz katra minētā
vizuālās uztveres veida īsu definīciju. Bērnam, kuram ir grūtības jebkurā no šīm jomām, var būt
grūtības motorisko spēju realizācijā. Piemēram, bērnam, kuram ir problēmas ar dziļuma uztveri,
var būt apgrūtināta nokāpšana uz vai no ietves malas, kā arī grūtības saķert kustīgus objektus un
izdarīt pa tiem sitienus.
Kinestētiskā uztvere attiecas uz spēju sajust kustības apzināšanos un ķermeņa
apzināšanos. Atšķirībā no vizuālās sistēmas, kura saņem informāciju no vides, kinestētiskā
sistēma saņem informāciju no ķermeņa iekšienes ar sensorisko receptoru starpniecību muskuļos,
cīpslās un locītavās, kā arī caur vestibulāro sistēmu (līdzsvara sistēmu), kas atrodas iekšējā ausī.
Kinestētiskā sistēma ir izšķiroši svarīga attiecībā uz sekmīgu motorisko iemaņu realizāciju, jo tā
nodrošina bērnu ar informāciju par to, kur viņa/viņas ķermenis atrodas telpā attiecībā pret
informāciju no vides.
Dokumentētais vērtēšanas protokols Proprioreceptīvo sajūtu izvērtējums” Latvijas
vispārizglītojošās skolas sākumskolas bērniem praktiski tika protokolēts skolā organizēto fizisko
aktivitāšu laikā (pilota pētījumā - divu sporta stundu laikā, piedalotis 20-25 bērniem
pedagoģiskajā eksperimentā – vienas ĀV nodarbības laikā, kad nodarbībā, ko vadīja
fizioterapeits, vienlaicīgi darbojās 4 bērni). Proprioreceptīvo sajūtu izvērtējums tika veikts
saskaņā ar šai pētījumā dokumentētajiem vērtēšanas kritērijiem.
Vērtēšanas protokols - Primāro motoro kustību izvērtējums
Development of the child’s fundamental motor skills – development of primary motor skills
(pēc Burtona, Millera 1998; sk. 3.piel.).
Adaptētā vērtēšanas protokola apraksts. Motoriskā attīstība attiecas gan uz redzamajām,
funkcionālajām izmaiņām, kuras mēs saskatām sākumskolas vecuma bērnu motoriskajā
uzvedībā, gan arī uz dažādiem faktoriem, kas sekmē (vai dažos gadījumos kavē) šīs izmaiņas.
Pielāgotais primāro kustību attīstības vērtēšanas protokols sniedz tipiskas motoriskās uzvedības
sarakstu, kas atrodams lielākajā daļā motoriskās attīstības izvērtēšanas protokolu, līdz ar
aptuveni noteiktajiem vecumiem, kad no bērniem ir sagaidāma šīs uzvedības sasniegšana.
Motorisko attīstību bieži iedala divās kategorijās – rupjā (lielā) motoriskā attīstība un
smalkā (sīkā) motoriskā attīstība. Lielās motoriskās kustības, kas ietver rupjo motorisko attīstību,
attiecas uz iemaņām, kuras kontrolē lielie muskuļi vai muskuļu grupas, kā, piemēram, kāju
muskuļi (kustību modeļi) un muskuļi rumpī un rokās (spēja pārvietot priekšmetus – mešana
tveršana).
Sīkās motoriskās kustības, kas ietver smalko motorisko attīstību, attiecas uz iemaņām,
kuras kontrolē mazāki muskuļi vai muskuļu grupas, kā, piemēram, kustības ar rokām (satveršana
un atlaišana, griešana ar šķērēm, kreļļu vēršana, krāsainā zīmuļa turēšana un zīmēšana).
Lielās motoriskās iemaņas parasti tiek iedalītas divās kategorijās: kustību iemaņas un
objektu kontroles iemaņas. Tipiskās kustību iemaņas, kas tiek mācītas un apgūtas pamatskolā,
ietver skriešanu, galopu, lēkšanu, šļūkšanu, lēcienus un pārlēcienus. Tipiskās objektu kontroles
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iemaņas ietver mešanu, ķeršanu, sānsitienu ar abām rokām (līdzīgi basketbola piespēlēm un
driblam), sānsitienu ar vienu roku (līdzīgi atsitienam tenisā), speršanu, atsišanu un basketbola
driblēšanu.
Kamēr daudzi pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni var nodemonstrēt šo iemaņu
rudimentāros modeļus, ne ātrāk kā pamatskolā (varbūt tikai vidusskolā) tiek sagaidīts, ka lielākā
daļa bērnu apgūs šīs daudzās iemaņas. Lielo motorisko modeļu testi pievēršas tam, kā bērns
realizē savu attiecīgo prasmi. Citiem vārdiem, kā izskatās bērna kustības modelis vai modeļa
„kvalitatīvie aspekti”, kad viņš vai viņa met bumbu? Šis pamatmotoro modeļu vērtēšanas
protokols ir izstrādāts, lai noteiktu atšķirības starp lielo motoro spēju dažādo modeļu
kvalitatīvajiem aspektiem.
Dokumentētais vērtēšanas protokols „Primāro motoro kustību izvērtējums” Latvijas
vispārizglītojošās skolas sākumskolas bērniem praktiski tika protokolēts skolā piedāvāto fizisko
aktivitāšu laikā (pilota pētījumā - divu sporta stundu laikā, piedaloties 20-25 bērniem,
pedagoģiskajā eksperimentā – vienas ĀV nodarbības laikā, kad nodarbībā, ko vada fizioterapeits
vienlaicīgi darbojās 4 bērni). Primāro motoro kustību izvērtējums tika veikts saskaņā ar šai
pētījumā dokumentētajiem vērtēšanas kritērijiem.
Kultūrvides konteksta ievērošana aptaujas protokolu adaptācijā. Kā atzīmējuši
pazīstami starpkultūru pētnieki, aptaujas ir sava veida kultūras žanrs. Tas nozīmē, ka to attīstību
vistiešākajā veidā ietekmē tā kultūra, kurā tie tiek radīti. Aptaujas saturu, formu un lietošanas
specifiku nosaka katras kultūras vērtības, zināšanas un komunikācijas īpatnības. Pieredze rāda,
ka Latvijas kultūrvide būtiski neatšķiras no attīstītām rietumvalstīm gan zināšanu, gan vērtību,
gan komunikācijas jomā (Raščevska, 2005).
Mūsu gadījumā tie ir Virdžīnijas Universitātes pedagogi, kas izstrādājuši un lietojuši šos
un aptaujas protokolus ASV skolēniem sākumskolas vecuma posmā UDS/UDHS izpausmju
izvērtēšanai. Viens no pētījuma uzdevumiem ir iztulkot un pielāgot izvēlētos aptaujas protokolus
atbilstoši Latvijas sākumskolas bērnu uztveres un izpratnes īpašībām. Ir svarīgi, lai izveidotais
protokolu kopums arī turpmāk būtu lietojams attiecīgo speciālistu darba vajadzībām Latvijas
apstākļos.
Aptaujas protokols - Sociālās kompetences atbilstības izvērtējums
Development of Social Competence in a Child
(pēc Volkera, Makkonela 1998; sk. 6.piel.).
Adaptētā aptaujas protokola apraksts. Pēc autora Volkera Sociālās kompetences
aptaujas protokola izvērtē bērna sociālo uzvedību. Mūsu uzmanības lokā ir bērnu sociālā
uzvedība, kas ir relatīvi viegli novērojama skolas dienas laikā, daudz no tās fizioterapeits kopā ar
skolas psihologu izvērtē pielāgotās nodarbības laikā. Daudz no skolēna sociālās uzvedības
formām fizioterapeits var izvērtēt sadarbībā ar skolas psihologu (piem., pieņem konstruktīvas
atsauksmes, ir jūtīgs pret citu vajadzībām, pienācīgi izmanto brīvo laiku).
Šis aptaujas protokols domāts sākumskolas vecuma bērniem (7-10 gadu vecumam).
Promocijas darbā pielietotā sākumskolas versija ietver trīs apakšskalas (sociālā uzvedība, kam
dod priekšroku skolotājs; sociālo uzvedība, kam dod priekšroku vienaudži un pielāgotība skolai),
kas kopumā ietver 17 jautājumus.
Aptauja paļaujas uz pedagoga un skolas psihologa vērtējumu, cik bieži (nekad, dažreiz,
bieži, vienmēr) bērns izrāda konkrētu sociālu uzvedību. Sākumskolas skolēniem ar UDS/UDHS
izpausmēm izveidotais aptaujas protokola (kartes) aizpildīšana par katru skolēnu neprasa vairāk
par 10 minūtēm (sk. 46.piel.).
Aptaujas protokolu var izmantot kā oriģinālo aptaujas karti, lai noteiktu sociālās
kompetences pašreizējo līmeni, kā arī virzībai uz konkrētu sociālo iemaņu attīstīšanu.
Sākumskolas aptaujas protokola versijai piemīt laba pamatotība un ticamība, un šis sociālās
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kompetences izvērtēšanas veids bērniem ar UDS/UDHS simptomātiku plaši izmantots ASV
vispārizglītojošajās sākumskolās (Walker, Colvin, Ramsey, 1995).
Dokumentētais aptaujas protokols „Sociālās kompetences atbilstības izvērtējums”
Latvijas vispārizglītojošās skolas sākumskolas bērniem praktiski tiek veikts skolā organizēto
fizisko aktivitāšu laikā (pilota pētījumā - vienas sporta stundas laikā, kur, piedaloties 20-25
bērniem, pedagoģiskajā eksperimentā – vienas ĀV nodarbības laikā, kad nodarbībā, ko vada
fizioterapeits, vienlaicīgi darbojās 4 bērni). Sociālās kompetences atbilstības izvērtējums tika
veikts saskaņā ar šīs aptaujas autora Volkera un Makkonela (Walker, McConnell, 1998)
izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem.

Aptaujas protokols - Sociālās saskarsmes pamatiemaņu izvērtējums
Assessment of Fundamental Social Communication Skills
(pēc Volkera, Kolvina, Ramseja 1995; sk. 7.piel.).
Adaptētā aptaujas protokola apraksts. Lai dokumentētu pielāgoto sociālās saskarsmes
pamatiemaņu aptaujas sarakstu, bērnus novēro fizisko nodarbību laikā, kur nepieciešama sociālo
iemaņu demonstrēšana. Tas var prasīt arī vairākus novērojumus, lai būtu iespējams novērot visas
aptaujas protokolā minētās dažādās sociālās kompetences. Par katru novēroto uzvedības veidu
bērnam piešķir punktus pēc autora H.Volkera, G.Kolvina un E.Ramseja (Walker, Colvi, Ramsey,
1995) izveidotās 4 ballu sistēmas (sk. 48.piel.). Šis aptaujas protokols atbilst UVA (Virdžīnijas
universitātes) PFA sociālo pamatiemaņu pārskatam. Galvenās sociālās iemaņas, kuras ir
piemērojamas sākumskolas skolēnu vecuma grupai, ir protokolā vienā kolonnā pārskatā uz leju
(sk. 48. piel.). Tātad bērns tiek novērots dabiskos sociālos apstākļos (ĀV un PP nodarbībā) un
tad sadarbībā ar skolas psihologu izvērtēts pēc katra no 13 šai aptaujas protokolā izveidotajiem
jautājumiem.
Dokumentētais aptaujas protokols „Sociālās saskarsmes pamatiemaņu izvērtējums”
Latvijas vispārizglītojošās skolas sākumskolas bērniem praktiski tiek veikts fizisko aktivitāšu
laikā (pilota pētījumā - divu sporta stundu laikā, kur, piedaloties 20-25 bērniem, pedagoģiskajā
eksperimentā – vienas ĀV nodarbības, kur piedalās 4 bērni un vienas PP nodarbības laikā, kad
nodarbībā, ko vada fizioterapeits, vienlaicīgi darbojas 5-10 bērni). Sociālās saskarsmes
pamatiemaņu izvērtējums tika veikts saskaņā ar šīs aptaujas autoru H.Volkera, G.Kolvina un
E.Ramseja (Walker, Colvin, Ramsey, 1995) izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem.
2.3.4. Individuālās dokumentācijas izveide
Lai pētījuma ietvaros izvērtētu UDS/UDHS izpausmes sākumskolas skolēniem, tika
ieviesti pētījuma dalībnieku individuālie protokoli, kuros triju pārbaužu laikā tika pierakstīti
dokumentēto testu, vērtēšanas, aptauju un somatoskopijas protokolu dati. Katram pētāmajam
sākumskolas skolēnam ir izveidots individuālās dokumentācijas komplekts (sk. 10.,12.,14.tab.;
1.,44.–46.,49.,50.piel.), t.i., kopā 9 protokoli, kurus dokumentēja katrā pārbaudē katram
pedagoģiskā eksperimenta dalībniekam ar viena gada intervālu. Pētījuma 3. posmā tika izveidots
vērtēšanas un aptaujas protokolu kopums (sk. 10.,12.,14.tab.; 49.,50.piel.), Ir noteiktas
sākumskolas skolēniem raksturīgākās UDS/UDHS izpausmes. Ar autores T.Liepiņas (1989)
adaptēto psiholoģisko testiem bija iespējams izvērtēt sākumskolas skolēnu uzvedības,
uzmanības, sociālās uzvedības un pašvērtējuma līmeni sākumskolas skolēniem ar UDS/UDHS
izpausmēm (sk. 44.–46.piel.). Stājas un balsta kustību aparāta izvērtējums pētījumā tika veikts
pēc standarta somotoskopijas protokola (sk. 1.piel.). Psiholoģiski pedagoģisko izvērtējumu visās
trijās pārbaudēs veica promocijas darba autore sadarbībā ar skolas psihologu.
Katram šajā promocijas darbā izmantotajam UDS/UDHS izpausmju vērtēšanas un
aptaujas protokolam tika izveidota pētījuma dalībnieka individuālā dokumentācija. Katrā šādā
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dokumentā ir īsi aprakstīts vērtēšanas, aptaujas vai somatoskopijas protokols un tā vērtēšanas
kritēriji, kas atspoguļo kādu no UDS/UDHS izpausmēm. Individuālā pētījuma dalībnieku
dokumentācija ir izveidota atbilstoši pētījuma organizēšanas norisei:
• aptaujas protokols - Bērna sociālās kompetences atbilstības izvērtējums (sk. 16.tab.);
• aptaujas protokols - Sociālās saskarsmes pamatiemaņu izvērtējums (sk. 18.tab.);
• psiholoģiski pedagoģiskais tests - Bērna sociālā uzvedība un pašvērtējums (sk. 46. piel.);
• psiholoģiski pedagoģiskais tests - Bērnam raksturīgākās uzvedības īpatnību izvērtējums
(sk. 44. piel.);
• psiholoģiski pedagoģiskais tests - Bērna nevēlamo uzvedības izpausmju izvērtējums (sk.
45. piel.);
• vērtēšanas protokols - Kustību atmiņas izvērtējums (sk. 10.tab.);
• vērtēšanas protokols - Proprioreceptīvo sajūtu (redzes kontroles) izvērtējums
(sk.12.tab.);
• vērtēšanas protokols - Bērna primāro motoro kustību attīstības izvērtējums (sk. 14.tab.);
• somatoskopijas protokols - Stājas un balsta kustību aparāta izvērtējums (sk. 36.piel.).
Promocijas darbā izvērtēto UDS/UDHS izpausmju uzskaitījums pēc to izpausmju
biežuma ir sociālās kompetences atbilstības izvērtējums, sociālās saskarsmes pamatiemaņu
izvērtējums, sociālās uzvedības un pašvērtējums, bērnam raksturīgāko uzvedības īpatnību
izvērtējums un nevēlamo uzvedības izpausmju izvērtējums. Tad sekoja dažādu uztveres un
uzmanības spēju veidu - kustību atmiņas un proprioreceptīvo sajūtu - izvērtējums. Un pēc tam –
pamatmotoro fizisko kustību izvērtējums, kā arī stājas un balsta kustību aparāta traucējumu
izvērtējums, kurus var raksturot kā vienus no visbiežāk sastopamajiem UDS/UDHS
pavadošajiem simptomiem bērna attīstībā sākumskolas periodā.
2.3.5. Pilotpētījums
Pilotpētījuma gaita. Pilotpētījums šai promocijas darbā tika pielietots ar mērķi
empīriski pārbaudīt pētījumā adaptētos vērtēšanas un aptaujas protokolus vispārizglītojošās
skolas sākumskolas skolēniem, lai izveidotu vērtēšanas un aptaujas protokolu kopumu
UDS/UDHS izpausmju noteikšanai sākumskolas skolēniem. Pilotpētījumā piedalījās 32 meitenes
un 35 zēni, kas tika izraudzīti no vispārizglītojošās skolas sākumskolas skolēniem pēc nejaušības
principa. Tātad pilota pētījuma dalībnieki ir 67 sākumskolas skolēni. Bērnu vidējais vecums
pilota pētījumu uzsākot ir 8 gadi un 3 mēneši.
Pilotpētījums notika no 2007. gada janvāra līdz 2007.gada maijam, promocijas darba 3.
un 4. pētījuma posma laikā. Pilota pētījuma laikā tika veiktas divas pārbaudes (pilota pētījuma
sākumā un beigās), aizpildot pilota pētījuma dalībnieku vērtēšanas protokolus, kuros tika
izvērtēta sākumskolas skolēnu kustību atmiņa un proprioreceptīvās sajūtas, kas raksturo bērna
uzmanību fizisko aktivitāšu nodarbību laikā, kā arī primārās motorās spējas. Pilotpētījuma laikā
tika empīriski pārbaudīti arī divi aptaujas protokoli, kur tiek apzinātas sociālās saskarsmes
pamatiemaņas un sākumskolas skolēna sociālā kompetence.
Pilotpētījuma laikā Rīgas vispārizglītojošās skolas sākumskolas skolēniem tika
empīriski pārbaudīti trīs vērtēšanas protokoli un divi aptaujas protokoli, kas promocijas darba
gaitā tika iekļauti vērtēšanas un aptauju protokolu kopumā, ar kuru palīdzību tika noteiktas
UDS/UDHS izpausmes sākumskolas skolēniem. Pilotpētījums šajā promocijas darbā kalpo kā
instruments, lai aprobētu pielāgotos vērtēšanas un aptaujas protokolus Latvijas sākumskolas
skolēniem tālākai UDS/UDHS izpausmju izvērtēšanai pedagoģiskajā eksperimentā. Pedagoģiskā
eksperimenta dalībniekus atlasa no tiem sākumskolas skolēniem, kuri apeklē BAIC speciālistus
divas un vairāk reizes. Šo pētījuma dalībnieku atlasi veic skolas psihologs sadarbībā ar
neirologu.
Sadarbība ar pētījuma dalībnieku vecākiem. Par skolēna veselību un attīstību, kā arī
par atveseļošanās dinamiku, bērna vecāki tika regulāri informēti visa mācību gada gada garumā.
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Uzsākot pētījumu, vecāki aizpildīja un parakstīja „Sadarbības karti” (sk.2.piel.). Šis dokuments
tika izveidots arī ētisku apsvērumu dēļ, lai visi pētījuma dalībnieku vecāki būtu informēti, ka
viņu bērns ir piedalījies zinātniskajā pētījumā. Šai sadarbības kartei ir psiholoģiska nozīme, kas
veicina bērnu un vecāku motivāciju PFA nodarbībām visa pētījuma laikā. Vecāki, parakstot
dokumentu, uzņemas zināmu atbildību par bērna atveseļošanas procesu, un tas kopā ar
pedagogiem veicina viņu savstarpējo motivāciju.
Reizi mēnesī pedagoģiskā eksperimenta dalībniekiem tika organizētas “Vecāku
klubiņa” nodarbības, kurās notika vecāku izglītošana. Tika piedāvātas psihoterapeites J.
Smiltiņas lekcijas un praktiskās nodarbības un neirologa Valda Folkmaņa lekcijas par bērnu
veselības uzturēšanu un atveseļošanu. Tāpat arī tika atbildēts uz vecākus interesējošiem
jautājumiem. “Vecāku klubiņā” varēja iegūt noderīgu informāciju par jaunāko un aktuālāko
pedagoģijā, medicīnā, psiholoģijā, u.c. ar bērna attīstību saistītajās jomās. Informācija par bērna
veselības stāvokli tika atzīmēta individuālajās kartēs. Šīs ziņas ir konfidenciālas. Tās
nepieciešamības gadījumā pieejamas centra speciālistiem un tikai attiecīgā bērna vecākam.
Sarunas par konkrētā bērna problēmu notika individuāli un ētisku apsvērumu dēļ ar visiem
vecākiem netika pārspriestas.
2.3.6. Pedagoģiskā eksperimenta dalībnieku izvēle
Pedagoģiskajā eksperimentā piedalījās Rīgas 84. vidusskolas sākumskolas skolēni, kuri
līdz šim ir darbojušies šīs vispārizglītojošās skolas skolas Bērnu attīstības un izglītības centrā
(BAIC). Ir izveidota BAIC koordinatora (fizioterapeita), speciālistu un vecāku sadarbības shēma.
8. tabula

Skola + speciālists

Skolā

1. pakāpe –
skolotājs,
klases
audzinātājs
30% skolēnu problēmu
atrisina skolotājs

2. pakāpe –
skolotājs – koordinators,
10% problēmu
atrisina metodiķis
3. pakāpe –
profesionāļu piesaistīšana
2 – 3 % skolēnu problēmu
tiek risinātas tālāk

4. pakāpe –
3 % skolēnu

•
Kādas ir bērna pamatvajadzības?
•
Bērna novērošana viena mēneša laikā:
- valodas problēmas, valodas prasmju trūkums;
- vājdzirdība, redzes problēmas;
- uzvedība klasē, ārā, mājās,
- saruna ar vecākiem,
- saruna ar skolas medicīnisko māsu,
- sūtīšana uz konsultācijām
•
Vēršanās pēc palīdzības centrā

•
Bērnam tiek meklēta palīdzība ar speciālista
piesaisti:
- logopēds,
- speciālais skolotājs,
- izglītības psihologs,
- sociālais pedagogs,
- fizioterapeits,
- ārsts neirologs
•
Veido individuālās izglītošanās programmas
•
Izstrādā konkrētu atveseļošanās plānu
•
Pēc visiem novērojumiem bērns tiek nosūtīts
uz pedagoģiski medicīnisko komisiju un pēc tam uz:
- speciālo skolu,
- vispārizglītojošo skolu (iekļaušana)
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Vecāki obligāti visās pakāpēs

Rīgas 84. vidusskolas BAIC koordinatora, speciālistu un vecāku sadarbība
(pēc Ventaskrastas, Grīnbergas 2008)

Vispirms ar skolēnu iepazīstas klases audzinātājas un priekšmetu skolotāji. Tālākajā
darbībā iesaistās BAIC koordinators, un tad 3. pakāpē tiek piesaistīta konkrēto speciālistu
palīdzība. Bērnu vecāki tiek informēti un aktīvi iesaistīti visās pakāpēs (sk. 8.tab.).
Pilota pētījuma un pedagoģiskā eksperimenta dalībnieki visa pētījuma laikā
neapmeklēja citu BAIC speciālistu nodarbības, un nevienam no pētījuma dalībniekiem netika
nozīmēta medikamentozā terapija, kas liecina par šī pētījuma rezultātu objektivitāti.
Pedagoģiskā eksperimenta dalībnieki. Pārbaudīts tika ikviens 84. vidusskolas
sākumskolas bērns, kas nokļuvis šajā skolā un mācījās no 1. līdz 4. klasei. Pēc fizioterapeita
apskates rezultātiem bērni tika sadalīti 3 atveseļošanas grupās:
3. atveseļošanas grupa – bērni, kuriem nav vērojamas nopietnas balsta un kustību
aparāta problēmas;
2. atveseļošanas grupā – t.s. “riska grupā” ir bērni, kuriem vērojamas nelielas izmaiņas
balsta un kustību aparāta statiskajā vērtējumā;
1. atveseļošanas grupa, bērni ar ievērojamiem balsta un kustību aparāta traucējumiem.
Skolā BAIC, fizioterapeits un logopēds izvērtē to, vai bērna attīstībā ir radušās
nevēlamas izmaiņas. Centra speciālisti veic vecāku izglītojošo darbu, kas BAIC norit dažādās
pakāpēs un arī individuālajās konsultācijās, kas ir speciālistu sadarbība ar bērnu vecākiem (sk.
8.tab.).

8.att. Pedagoģiskā eksperimenta shēma
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Vispirms fizioterapeits pārbaudīja bērna stāju un skolas logopēds izvērtēja skolēna
valodas sistēmas attīstību, jo pēc ģimenes ārsta veselības izvērtējuma, ko bērns saņem, atnākot
uz vispārizglītojošo skolu, par reālo bērna veselības stāvokli un attīstību ir grūti spriest (sk.
31.piel.). Pēc tam sākumskolas skolēns nonāca pie citiem BAIC atveseļošanas komandas
speciālistiem un pēc vajadzības piedalījās šī centra speciālistu organizētajās nodarbībās (sk.
42.piel.).
Pedagoģiskā eksperimenta dalībnieku izvēli veica skolas psihologs sadarbībā ar BAIC
neirologu. Promocijas darba autore organizēja sadarbības līgumu slēgšanu ar pedagoģiskā
eksperimenta dalībniekiem. Tātad no sākumskolas skolēniem, kuri divas un vairākas reizes
nedēļā sadarbojās ar BAIC speciālistiem, skolas psihologam pēc vajadzības pieaicinot centra
neirologu vai citus atveseļošanas komandas speciālistus, tika izvēlēti pedagoģiskā eksperimenta
dalībnieki – 24 sākumskolas skolēni ar iespējamām UDS/UDHS izpausmēm (43. pielikums).
PFA pedagoģisko korekciju (ĀV un PP nodarbības) promocijas darba gaitā pedagoģiskā
eksperimenta dalībniekiem veica fizioterapeits.
Pedagoģiskā eksperimenta gaita. No 2007. gada maija līdz 2010. gada maijam notika
pedagoģiskais eksperiments, kurā tika veiktas trīs pārbaudes (sk. 49.,50.piel.). Šis eksperiments
notika atkārtoti abu pētāmo grupu bērnu UDS/UDHS izpausmju izvērtēšanai trijās pārbaudēs.
Pirmā pārbaude notika 2007. gada maijā, otrā pārbaude - 2008. gada maijā un trešā pārbaude 2009. gada maijā. Pārbaudes veica L. Ventaskrasta un skolas psiholoģe I.Intaite, kā arī divi
neatkarīgie eksperti - fizioterapeiti V. Lakša un K. Kaņepe.
Lai uzskatāmi atspoguļotu pedagoģiskā eksperimenta realizēšanu un pielāgoto fizisko
aktivitāšu - ĀV un PP nodarbību - norisi, pētījuma dalībniekiem tika izveidota pedagoģiskā
eksperimenta shēma (sk. 8.att.).
Pētījuma gaitā tika izveidota pedagoģiskās noteikšanas un korekcijas metodika
sākumskolas skolēniem ar UDS/UDHS izpausmēm. Izvēlētās pielāgotās fiziskās aktivitātes - ĀV
un PP nodarbības ietvēra ārstnieciskās vingrošanas un pielāgotās peldēšanas nodarbību kopumus
(sk. 19.,20.tab.). Šie vingrinājumu kopumi tika papildināti ar kustību rotaļu kopumu (sk. 21.tab.),
kas kalpoja kā līdzeklis, lai veicinātu praktisko sadarbību ar skolēniem PFA nodarbību laikā.
Visi nodarbību kopumi veidoti tā, lai radoši izmantotu speciālos vingrinājumus un ūdens vides
ārstniecisko iedarbību uz sākumskolas skolēniem ar UDS/UDHS izpausmēm un pilnveidotu šo
bērnu fiziskā, psihoemocionālā stāvokļa attīstību un veicinātu psihosociālo pilnveidi, kā arī
sekmētu šo nodarbību komplekso iedarbību UDS/UDHS izpausmju pedagoģiskajā korekcijā.
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3. UDS/UDHS IZPAUSMJU NOTEIKŠANA UN PIELĀGOTĀS
FIZISKĀS AKTIVITĀTES PEDAGOĢISKAJĀ KOREKCIJĀ
SĀKUMSKOLAS SKOLĒNIEM

3.1. Vērtēšanas un aptaujas protokoli UDS/UDHS izpausmju noteikšanai
sākumskolas skolēniem
Vērtēšanas un aptaujas protokolu empīriskā pārbaude. Lai ar adaptēto vērtēšanas un
aptaujas protokolu palīdzību varētu noteikt UDS/UDHS izpausmes, tika veikts pilotpētījums,
kura uzdevums izveidotos vērtēšanas un aptaujas protokolus empīriski pārbaudīt (aprobēt)
Latvijas vidē sākumskolas skolēniem. Pilotpētījumā piedalījās 67 vispārizglītojošās skolas
sākumskolas skolēni. Pārbaudes laikā ar adaptēto vērtēšanas un aptaujas protokolu palīdzību
vispārizglītojošās skolas sākumskolas skolēniem tika apzinātas iespējamās UDS/UDHS
izpausmes – socializēšanās spējas (skolēnu sociālās saskarsmes pamatiemaņas un sociālās
kompetences atbilstība), uzmanības spējas (kustību atmiņa un proprioreceptīvās sajūtas) un bērna
fiziskās spējas (primārās kustību iemaņas).
Pilotpētījums notika no 2007. gada janvāra līdz 2007.gada maijam. Pilotpētījuma laikā
tika veiktas divas pārbaudes (pilotpētījuma sākumā un beigās).
Vērtēšanas un aptauju protokolu empīriskās pārbaudes būtiskākais faktors bija
precizitāte, saprotamība un skaidrība, lai Latvijas sākumskolas bērni pareizi izprastu konkrētos
jautājumus vai uzdevumus. Tātad līdz pirmajai pilotpētījuma pārbaudei tika izvēlēti un pēc testu
un aptauju adaptācijas prasībām iztulkoti vērtēšanas un aptauju protokoli (2. un 3. pētījuma
realizācijas posms).
Pirmajā pilotpētījuma pārbaudē notika pirmreizējā vērtēšanas un aptaujas protokolu
empīriskā pārbaude (4. pētījuma realizācijas posms), kad tika aizpildīti pilotpētījuma dalībnieku
vērtēšanas protokoli, kuros tika izvērtēta sākumskolas skolēnu kustību atmiņa un
proprioreceptīvās sajūtas, kas raksturo bērna uzmanību fizisko aktivitāšu nodarbību laikā, kā arī
primārās motorās spējas.
Otrreizējā pilotpētījuma pārbaudē notika atkārtota vērtēšanas un aptaujas protokolu
empīriskā pārbaude, kas savukārt tālāk nodrošināja kvalitatīvu vērtēšanas protokolu norādījumu
izpildi. Tāpēc pilotpētījumā tika veiktas divas pārbaudes. Šajā pētījuma daļā piedalījās darba
autore, sertificēta fizioterapeite, Luize Ventaskrasta un skolas psiholoģe Ina Intaite. Promocijas
darba neatkarīgie eksperti bija sertificēta fizioterapeite Vita Lakša un Kristīne Kaņepe.
3.1.1. Pilotpētījums vērtēšanas protokolu empīriskajai pārbaudei
Promocijas darba 2. posmā tika izvēlēti trīs vērtēšanas protokoli, kas atbilst
starptautiskajiem UDHS vērtēšanas kritērijiem un Konnera skalai (sk. 6.tab.), kas ir viena no
Starptautiskās UDHS novērtēšanas skalām, paredzot, ka izvērtējumā piedalās pedagogi,
psihologs un pēc vajadzības arī bērna vecāki. Vērtēšana notiek 4 ballu sistēmā.
Pēc pilotpētījuma pirmās un otrās pārbaudes ar matemātiskās statistikas metodi tika
analizētas sākumskolas skolēnu iespējamās UDS/UDHS izpausmes, kas saistītas ar
traucējumiem bērnu uzmanības spēju attīstībā un kustību iemaņu apguvē – Kustību atmiņa,
Proprioreceptīvās sajūtas un Primārās kustību iemaņas.
Lai veiktu Kustību atmiņas vērtēšanas protokola empīrisko pārbaudi, tika noteikti pilota
pētījuma dalībnieku kustību atmiņas spēju grupas vidējie rādītāji pirmajā un otrajā pārbaudē (sk.
9.att.; 9.tab.).
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•

Kustību atmiņas spējas pilota pētījuma dalībniekiem tika izvērtētas ar pielāgotā
vērtēšanas protokola palīdzību. Ar adaptēto vērtēšanas protokolu palīdzību ir
iespējams noteikt sākumskolas skolēna uzmanības traucējumus fizisko aktivitāšu
nodarbību laikā.

Vidējais aritmētiskais
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9.att. Kustību atmiņas spēju vērtējums ballēs
(Pilotpētījums)

9. tabula
Kustību atmiņas spēju izvērtējums
(Pilotpētījums)
Kustību atmiņa
Vidējais aritmētiskais
Standartkļūda
Ticamības līmenis P = 0,95

1.pārb.
1,61
0,05

2.pārb.
2,10
0,05

Pilotpētījuma pirmajā pārbaudē sākumskolas skolēnu kustību atmiņas spēju vidējais
izvērtējums 1,61 balles ar standartkļūdu ± 0,05 (sk. 9.att.; 9.tab.). Otrajā pārbaudē kustību
atmiņas spēju vidējais izvērtējums pilota pētījuma dalībniekiem ir 2,10 balles ar standartkļūdu ±
0,05 (sk. 9.att.; 9.tab.). Ar Vilkoksona kritēriju, salīdzinot vidējos kusību atmiņas spēju rādītājus
starp pirmo un otro (1,61 un 2,103 balles) pārbaudi, var secināt, ka iegūto rezultātu atšķirības ir
ticamas - ar ticamību 0,05 (sk. 37.piel.).
Uzlabojumi, kas ir vērojami pilota pētījuma dalībniekiem kustību atmiņas spēju
izvērtējuma rādītājos, pēc otrās pārbaudes ir būtiski.
Pēc pilotpētījuma pirmās pārbaudes ir izveidots iztulkotais un adaptētais Kustību
atmiņas izvērtējums ballēs (sk. 10.tab.) Pēc pilotpētījuma otrās pārbaudes ir izveidota vērtēšanas
kritēriju dokumentēšana.
Vērtēšanas kritēriju dokumentēšana. Kustību atmiņas ir sporta pedagoga, PFA
speciālista un fizioterapeita kompetence, tādēļ pēc pilota pētījuma tika konkretizēti katra šī
dokumentētā protokola vērtēšanas kritēriji.
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10. tabula

Kustību atmiņas izvērtējums ballēs
(adaptētais vērtēšanas protokols)
Bērna iniciāļi ………… Vecums: ……..……Datums: ……… Vērtētājs..............
Nr.
p.k.

Uztveres
veidi

1.

Ķermeņa
izjūta

Iedalījums ballēs
1 balle
2 balles
3 balles
0 balles

2.

Telpas izjūta

1 balle
2 balles
3 balles

0 balles
3.

Virziena izjūta 1 balle
2 balles
3 balles

0 balles
4.

Līdzsvara
izjūta

1 balle

2 balles
3 balles

0 balles

Atbilstošo spēju kritēriji
*Ķermeņa daļu nosaukumu un atrašanās vietu
pazīšana
*Katras ķermeņa daļas funkcijas iespējas un
to izmantošana
*Spēja konkrētajā brīdī bērnam izdarīt
atbilstošu attiecīgās ķermeņa daļas kustību
*Nav atbilstošo spēju
* Izšķir apkārtnē esošos ķermeņus un objektus
* Atpazīst savstarpēji radniecīgus ķermeņus
un objektus
*Atvaira, tādējādi nodrošinot sev drošību
gadījumā, kad viņam/viņai pēkšņi negaidīti
tuvojas kāds objekts (piemēram, mesta
bumba)
* Nav atbilstošo spēju
*Ķermeņa divu pušu (labās/kreisās) pazīšana
(lateralitāte)
*Spēja noteikt ārpusi un iekšpusi, augšpusi un
apakšpusi
*Atbilstoši izvēlas dominējošo roku, kāju
kustībai konkrētajā brīdī (sekundārais
lietojums)
*Pārvalda sava ķermeņa kustības un izprot
ķermeņa locekļu un abu pušu koordināciju,
pārvalda labo un kreiso pusi, kā arī veic
specifiskas ķermeņa kustības (piemēram, sper
soli ar pretējo kāju spēriena laikā)
* Nav atbilstošo spēju
*Spēja ieņemt un saglabāt noteiktu, nekustīgu
ķermeņa stāvokli vai pozu (stāvokļa līdzsvars
un statiskais līdzsvars)
*Spēja saglabāt ķermeņa līdzsvaru kustībā
(dinamiskais līdzsvars)
*Spēj nodrošināt ķermeņa līdzsvaru telpā gan
miera stāvoklī, gan ķermeņa vai kādas tā daļas
kustības laikā (statiskais līdzsvars un
dinamiskais līdzsvars)
* Nav atbilstošo spēju
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Vērtējums

• Vērtēšanas protokols - Kustību atmiņas izvērtējums ballēs
Vērtēšanas kritēriji: vērtē četru ballu sistēmā, kur 3 balles atbilst normatīvajiem
rādītājiem (sk. 10. tab.; 47.piel.).
 1. Ķermeņa izjūta – darbojoties kustību rotaļā „Atceries un atkārto”, bērni rotaļājoties
demonstrē savas ķermeņa izjūtas spējas:
 0 - nav atbilstošo spēju,
 1 – ķermeņa daļu nosaukumu un atrašanās vietu pazīšana.
(rotaļā „Atceries un atkārto” 1 reizi uzvarētājs),
 2 – katras ķermeņa daļas funkcijas iespējas un to izmantošana
(rotaļā „Atceries un atkārto” 2 reizes uzvarētājs),
 3 – attīstīta ķermeņa izjūta nodrošina bērna spēju konkrētajā brīdī izdarīt
atbilstošu attiecīgās ķermeņa daļas kustību (rotaļā „Atceries un atkārto” 3 reizes un
vairākas ir uzvarētājs).
 2. Telpas izjūta – darbojoties kustību rotaļā „Zaķis bezpajumtnieks”, bērni rotaļājoties
demonstrē savas telpas izjūtas spējas:
 0 – nav atbilstošo spēju,
 1 – telpas izjūta ļauj izšķirt apkārtnē esošos ķermeņus un objektus
(rotaļā „Zaķis bezpajumtnieks” 1 reizi uzvarētājs),
 2 – atpazīst savstarpēji radniecīgus ķermeņus un objektus (rotaļā „Zaķis
bezpajumtnieks” 2 reizes uzvarētājs),
 3 – attīstīta telpas izjūta nodrošina bērna tūlītēju adekvātu rīcību (rotaļā
„Zaķis bezpajumtnieks” 3 reizes un vairākas ir uzvarētājs).
 3. Virziena izjūta – darbojoties kustību rotaļā „Sargā vārtus”, bērni rotaļājoties
demonstrē savas virziena izjūtas spējas:
 0 – nav atbilstošo spēju,
 1 – ķermeņa divu pušu (labās/kreisās) pazīšana
(rotaļā „Sargā vārtus” 1 reizi uzvarētājs),
 2 – spēja noteikt ārpusi un iekšpusi, augšpusi un apakšpusi.
(rotaļā „Sargā vārtus” 2 reizes uzvarētājs),
 3 – attīstīta virziena izjūta dod bērnam spēju pārvaldīt sava ķermeņa kustības,
izprast ķermeņa locekļu un abu pušu koordināciju, pārvaldīt labo un kreiso pusi, kā arī
veikt vajadzīgās ķermeņa kustības (rotaļā „Sargā vārtus” 3 un vairākas reizes
uzvarētājs).
 4. Līdzsvara izjūta – darbojoties kustību rotaļā „Pārcelšanās”, bērni rotaļājoties
demonstrē savas līdzsvara izjūtas spējas:
 0 – nav atbilstošo spēju,
 1 – spēja ieņemt un saglabāt noteiktu nekustīgu ķermeņa stāvokli vai pozu
– statiskais līdzsvars (rotaļā „Pārcelšanās” 1 reizi uzvarētājs),
 2 – spēja saglabāt ķermeņa līdzsvaru kustībā – dinamiskais līdzsvars
(rotaļā „Pārcelšanās” 2 reizes uzvarētājs),
 3 – attīstīta līdzsvara izjūta liecina par bērna vestibulārajām īpašībām un to
spēju nodrošināt ķermeņa līdzsvaru telpā gan miera stāvoklī, gan ķermeņa vai kādas tā
daļas kustības laikā – statiskais un dinamiskais līdzsvars
(rotaļā „Pārcelšanās” 3 un vairākas reizes uzvarētājs).
Pielāgotā un aprobētā vērtēšanas protokola „Kustību atmiņas izvērtējums
ballēs” vērtēšanas kritērijos tika izmantotas kustību rotaļas (Laizāne, 1981; sk.33. piel.).

76

•

Proprioreceptīvo sajūtu spējas pilota pētījuma dalībniekiem tika izvērtētas ar
pielāgotā vērtēšanas protokola palīdzību. Ar adaptēto vērtēšanas protokolu
palīdzību ir iespējams noteikt sākumskolas skolēna uzmanības traucējumus
fizisko aktivitāšu nodarbību laikā.
Vidējais aritmētiskais

2,50
2,25

1,89

2,00

(Balles)

1,75
1,50

1,48

1,25
1,00
0,75
0,50
0,25
0,00
1.Pārb.

2.Pārb.

10.att. Proprioreceptīvo sajūtu vērtējums ballēs
(Pilotpētījums)
Lai veiktu Proprioreceptīvo sajūtu vērtēšanas protokola empīrisko pārbaudi, tika
noteikti pilota pētījuma dalībnieku proprioreceptīvo sajūtu grupas vidējie rādītāji pirmajā un
otrajā pārbaudē (sk. 10.att.; 11.tab.) .
11. tabula
Proprioreceptīvo sajūtu spēju izvērtējums
(Pilotpētījums)
Proprioreceptīvās sajūtas
Vidējais aritmētiskais
Standartkļūda
Ticamības līmenis P = 0,95

1.pārb.
1,48
0,04

2.pārb.
1,89
0,04

Pirmajā pārbaudē pilota pētījuma dalībniekiem proprioreceptīvo sajūtu spēju vidējais
izvērtējums ir 1,48 balles ar standartkļūdu ± 0,04 (sk. 10.att.; 11.tab.). Otrajā pārbaudē
proprioreceptīvo sajūtu spēju vidējais izvērtējums pilota pētījuma dalībniekiem1,89 balles ar
standartkļūdu ± 0,04 (sk. 10.att.; 11.tab.). Pēc Vilkoksona kritērija, salīdzinot vidējos
proprioreceptīvo spēju rādītājus starp pirmo un otro (1,48 un 1,89 balles) pārbaudi, var secināt,
ka iegūto rezultātu atšķirības ir ticamas - ar ticamību 0,05 (sk.38.piel.). Rezultātu dinamika, kas
vērojama pilota pētījuma dalībniekiem proprioreceptīvo spēju izvērtējuma rādītājos pēc otrās
pārbaudes, ir būtiska.
Pēc pilotpētījuma pirmās pārbaudes tika izveidots iztulkotais un adaptētais
Proprioreceptīvo sajūtu izvērtējums ballēs (sk. 12.tab.) Pēc pilota pētījuma otrās pārbaudes tika
veikta vērtēšanas kritēriju dokumentēšana.
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Vērtēšanas kritēriju dokumentēšana. Proprioreceptīvo sajūtu izvērtējums ir sporta
pedagoga, PFA speciālista un fizioterapeita kompetence, tādēļ pēc pilota pētījuma tika
konkretizēti katra šī dokumentētā protokola vērtēšanas kritēriji.
12. tabula
Proprioreceptīvo sajūtu (redzes kontroles) izvērtējums ballēs
(adaptētais vērtēšanas protokols)
Bērna iniciāļi ………… Vecums: ………… Datums:…………Vērtētājs…………
Nr.
p.
k.
1.

Uztveres
veidi

Iedalījums
ballēs

Telpiskā
orientācija

1 balle
2 balles
3 balles

0 balles
2.

Objekta
1 balle
formas un tā
apkārtnes
2 balles
uztvere
3 balles
0 balles

3.

Attāluma
uztvere

1 balle
2 balles
3 balles
0 balles

4.

Redzes lauks

1 balle
2 balles
3 balles
0 balles

5.

Kustību
uztvere

1 balle
2 balles
3 balles

0 balles

Atbilstošo spēju kritēriji
*Spēja atpazīt objektu orientāciju vai atrašanās vietu
telpā (augšā vai apakšā)
*Bērns nosaka, vai objekts atrodas (augšā vai apakšā,
priekšā vai aizmugurē)
*Spēja noteikt, uz kādu pusi ir orientēts priekšmets, kā
arī precīzi noteikt tā atrašanās vietu attiecībā pret
citiem priekšmetiem
* Nav atbilstošo spēju
*Spēja precīzi atšķirt ķermeņa formu attiecībā pret tā
apkārtni vai pamatu
*Spēja noteikt objekta formu un pamanīt to telpā,
izdalot objektu no apkārtnes
* Spēja uzreiz attēlot vajadzīgo priekšmetu vai tēlu,
kad viņam/viņai tas nepieciešams
* Nav atbilstošo spēju
*Spēja aptuveni noteikt attālumu no sevis līdz
objektam
*Spēj precīzi noteikt attālumu no sevis līdz kādai
personai vai objektam
* Spēja noteikt konkrēta priekšmeta garumu
* Nav atbilstošo spēju
*Spēja ar acīm aptvert maksimāli saredzamo apkārtnes
zonu
*Spēja labi atšķirt un pazīt apkārt esošos cilvēkus un
objektus
*Spēja, izmainot dažus apstākļus, arvien atšķirt un
pazīt apkārt esošos cilvēkus un objektus
* Nav atbilstošo spēju
*Spēja atklāt, ievērot un atbilstoši reaģēt uz apkārtnes
objektu kustībām
* Spēja atklāt, ievērot un atbilstoši reaģēt uz apkārt
esošo spēles dalībnieku kustībām
*Spēja noķert viņam/viņai negaidīti vai speciāli mestu
bumbu, kā arī realizēt saspēli ar komandas biedriem un
pretiniekiem laukumā, spēlējot kādu no bumbu spēlēm
* Nav atbilstošo spēju
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Vērtējums

12. tabulas turpinājums
Nr.
p.
k.

Uztveres
veidi

Iedalījums
ballēs

6.

Laika izjūta

1 balle
2 balles

3 balles
0 balles
7.

Vizuālā
kustību
koordinācija

1 balle
2 balles
3 balles
0 balles

•

Atbilstošo spēju kritēriji

Vērtējums

*Spēja saskaņot redzes uztveri un tai atbilstošu kustību
(noķert gaisā mestu bumbu)
*Spēja precīzi veikt atbilstošu kustību ilgstošāk (pirms
bumbas noķeršanas – palēkties un pastiepties
vienlaicīgi)
*Spēja veikli noķert mestu bumbu vai arī pašam
precīzi iesist vai iespert pa kustībā esošu bumbu.
* Nav atbilstošo spēju.
*Spēja saskaņot redzes uztveri ar atbilstošu ķermeņa
atbildes kustību
* Spēja konkrētajā situācijā izdarīt atbilstošas
piemērotas kustības
* Spēja ar vizuālās uztveres un kustību uztveres
palīdzību veiksmīgi veikt nepieciešamo atbildes
kustību vai kustību kombināciju
* Nav atbilstošo spēju

Vērtēšanas protokols - Proprioreceptīvo sajūtu (redzes kontroles)
izvērtējums ballēs

Vērtēšanas kritēriji: vērtē četru ballu sistēmā, kur 3 balles atbilst normatīvajiem
rādītājiem (sk. 12.tab.; 47.piel.).
 1.Telpiskā orientācija – darbojoties kustību rotaļās „Strazdu būris” un
„Mednieki un pīles”, bērni rotaļājoties demonstrē telpiskās orientācijas
spējas:

0 – nav atbilstošo spēju,

1 – spēja atpazīt objektu orientāciju vai atrašanās vietu
telpā – augšā vai apakšā (rotaļā „Strazdu būris” 1 reizi uzvarētājs),

2 – attīstīta telpiskās orientācijas sajūta atļauj bērnam noteikt, vai objekts
atrodas – augšā vai apakšā, priekšā vai aizmugurē (rotaļā „Strazdu būris” 2 reizes
uzvarētājs),

3 – vai arī objekts ir orientēts uz citu pusi, kā arī precīzi noteikt tā atrašanās
vietu attiecībā pret citiem priekšmetiem. (rotaļā „Strazdu būris” 3 reizes un vairāk ir
uzvarētājs).
 2. Objekta formas un tā apkārtnes uztvere – darbojoties kustību rotaļā
„Izveido figūru”, bērni rotaļājoties demonstrē objekta formas un tā
apkārtnes uztveres spējas:

0 – nav atbilstošo spēju,

1 – spēja precīzi atšķirt ķermeņa formu attiecībā pret tā apkārtni vai pamatu
(rotaļā „Izveido figūru” 1 reizi uzvarētājs),

2 – attīstīta objekta formas un tā pamata vai apkārtnes izšķiršanas spēja ļauj
bērnam izdalīt objektu no apkārtnes (rotaļā „Izveido figūru” 2 reizes uzvarētājs),

3 – spēja precīzi atdarināt iedomāto tēlu, kad viņam/viņai tas konkrētajā brīdī
ir nepieciešams (rotaļā „Izveido figūru” 3 reizes un vairāk ir uzvarētājs).
 3. Attāluma uztvere – darbojoties kustību rotaļā „Nesamērcē kājas”, bērni
rotaļājoties demonstrē attāluma uztveres spējas:
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0 – nav atbilstošo spēju,

1 – ar acumēra palīdzību spēja aptuveni noteikt attālumu no sevis līdz
objektam, bez salīdzinošas mērīšanas (rotaļā „Nesamērcē kājas” 1 reizi uzvarētājs),

2 – attīstīta attāluma uztvere ļauj ar acumēra palīdzību precīzi noteikt
attālumu no sevis līdz kādam objektam bez salīdzinošas mērīšanas (rotaļā „Nesamērcē
kājas” 2 reizes ir uzvarētājs),

3 – spēja noteikt konkrēta priekšmeta garumu ar acumēra palīdzību bez
salīdzinošas mērīšanas (rotaļā „Nesamērcē kājas” 3 reizes un vairāk ir uzvarētājs).
 4. Redzes lauks – darbojoties kustību rotaļā „Skaties, kā projām tiec!”,
bērni rotaļājoties demonstrē savas redzes lauka spējas:

0 – nav atbilstošo spēju,

1 – spēja ar acīm aptvert maksimālu saredzamo apkārtnes zonu vidējā laika
periodā (rotaļā „Skaties, kā projām tiec!” 1 reizi uzvarētājs),

2 – spēju īsā laika periodā atšķirt un pazīt apkārt esošos objektus nosaka
bērna labi attīstīts redzes lauks (rotaļā „Skaties, kā projām tiec!” 2 reizes ir uzvarētājs),

3 – spēja uzreiz atšķirt un pazīt apkārt esošos cilvēkus un objektus (rotaļā
„Skaties, kā projām tiec!” 3 reizes un vairāk ir uzvarētājs).
 5. Kustību uztvere – darbojoties kustību rotaļā „Bumbai pakaļ”, bērni
rotaļājoties demonstrē kustības uztveres spējas:

0 – nav atbilstošo spēju,

1 – spēja atklāt, ievērot un atbilstoši reaģēt uz apkārtnes objektu kustībām
(rotaļā „Bumbai pakaļ” 1 reizi uzvarētājs),

2 – spēja atklāt, ievērot un atbilstoši reaģēt uz apkārt esošo spēles dalībnieku
kustībām (rotaļā „Bumbai pakaļ” 2 reizes ir uzvarētājs),

3 – attīstīta kustību uztvere atļauj bērnam noķert vai atvairīt viņam/viņai
negaidīti vai speciāli raidītu bumbu, kā arī realizēt saspēli ar komandas biedriem (rotaļā
„Bumbai pakaļ” 3 reizes un vairāk ir uzvarētājs).
 6. Laika izjūta – darbojoties kustību rotaļā „Lāči un bites”, bērni
rotaļājoties demonstrē savas laika izjūtas spējas:

0 – nav atbilstošo spēju,
1 – Spēja saskaņot redzes uztveri un tai atbilstošu kustību
(rotaļā „Lāči un bites” 1 reizi uzvarētājs),

2 – spēja precīzi veikt laikā un telpā atbilstošu kustību atkārtoti
(rotaļā „Lāči un bites” 2 reizes uzvarētājs),

3 – attīstīta laika izjūta ļauj bērnam veikli pēc vajadzības un īstajā brīdī
mainīt telpā virzienu vai arī pašam noķert pretējās komandas biedru (rotaļā „Lāči un bites” 3
reizes un vairāk ir uzvarētājs).

7. Vizuālā kustību koordinācija – darbojoties kustību rotaļā
„Mēģini piecelties”, bērni rotaļājoties demonstrē vizuālās kustību koordinācijas
spējas:

0 – nav atbilstošo spēju,

1 – spēja saskaņot redzes uztveri ar atbilstošu ķermeņa atbildes kustību
(rotaļā „Mēģini piecelties” 1 reizi uzvarētājs),

2 – šo kustību aspektu nosaka vizuālā uztveres un kustību uztveres veiksmīgi
kontrolēta kombinācija (rotaļā „Mēģini piecelties” 2 reizes uzvarētājs),

3 – attīstīta vizuālā kustību koordinācija atļauj bērnam konkrētajā situācijā
izdarīt atbilstošas piemērotas kustības (rotaļā „Mēģini piecelties” 3 reizes un vairāk ir
uzvarētājs).

80

Pielāgotā un aprobētā vērtēšanas protokola „Proprioreceptīvo sajūtu izvērtējums
ballēs” vērtēšanas kritērijos ir izmantotas kustību rotaļas (Laizāne, 1981; 34.piel.).
Primārās kustību iemaņas pilota pētījuma dalībniekiem tika izvērtētas ar pētījumā
iztulkotā vērtēšanas protokola palīdzību, ko veica skolas fizioterapeits sadarbībā ar pētījuma
neatkarīgajiem ekspertiem.
• Primāro kustību iemaņas pilota pētījuma dalībniekiem tika izvērtētas ar
pielāgotā vērtēšanas protokola palīdzību. Ar adaptēto vērtēšanas protokolu
palīdzību ir iespējams noteikt sākumskolas skolēna kustību iemaņu traucējumus
fizisko aktivitāšu nodarbību laikā.
Vidējais aritmētiskais

2,5
2,3

2,1

2,0

(Balles)

1,8

1,6

1,5
1,3
1,0
0,8
0,5
0,3
0,0
1.Pārb.

2.Pārb.

11.att. Primāro kustību iemaņu vērtējums ballēs
(Pilotpētījums)
Lai veiktu Primāro kustību iemaņu protokola empīrisko pārbaudi, tika noteikti
pilotpētījuma dalībnieku primāro kustību iemaņu grupas vidējie rādītāji pirmajā un otrajā
pārbaudē (sk. 11.att.; 13.tab.) .
13. tabula
Primāro kustību iemaņu izvērtējums
(Pilotpētījums)
Primārās kustību iemaņas
Vidējais aritmētiskais
Standartkļūda
Ticamības līmenis P = 0,95

1.pārb.
1,60
0,01

2.pārb.
2,10
0,01

Pilotapētījuma pirmajā pārbaudē dalībniekiem primāro kustību iemaņu izvērtējums ir
1,6 balles ± 0,01 (sk. 11.att.; 13.tab.). Otrajā pārbaudē primāro kustību iemaņu vidējais
izvērtējums pilota pētījuma dalībniekiem ir 2,1 balles ± 0,01 (sk. 11.att.; 13.tab.). Pēc
Vilkoksona kritērija, salīdzinot pilota pētījuma dalībnieku vidējos primāro kustību iemaņu
rādītājus starp pirmo un otro (1,6 un 2,1 balle) pārbaudi, iegūto rezultātu atšķirības ir ticamas - ar
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ticamību 0,05 (sk. 39.piel.). Primāro kustību iemaņu izvērtējuma dinamika, kas pilota pētījuma
dalībniekiem vērojama pēc otrās pārbaudes, ir būtiska.
Pēc pilotpētījuma pirmās pārbaudes tika izveidots iztulkotais un adaptētais Primāro
kustību attīstības izvērtējums ballēs (sk. 14.tab.) Pēc pilota pētījuma otrās pārbaudes tika veikta
vērtēšanas kritēriju dokumentēšana.
Vērtēšanas kritēriju dokumentēšana. Primāro kustību izvērtējums ir sporta pedagoga,
PFA speciālista un fizioterapeita kompetence, tādēļ pēc pilota pētījuma ir konkretizēti katra šī
dokumentētā protokola vērtēšanas kritēriji.
14. tabula
Primāro kustību attīstības izvērtējums ballēs
(adaptētais vērtēšanas protokols)
Bērna iniciāļi ……… Vecums: …………Datums: …………Vērtētājs.............

Nr.
p.
k.

Iemaņu veids

Iedalījums
ballēs

Primārās
motorās kustības
1 balle
1.
2 balles
3 balles
0 balles

1 balle
2.

2 balles
3 balles
0 balles

1 balle
3.

2 balles
3 balles
0 balles
Lielās motorās
kustības

1.

1 balle
2 balles

Atbilstošās prasmes kritērija apraksts atbilstošajai
ballei
Velšanās
(s.st. guļus uz muguras, rokas gar sāniem)
*galvas pacelšana līdz pussēdus stāvoklim bez roku
atbalsta
*velšanās uz vienu pusi bez roku palīdzības
*velšanās uz abām pusēm bez roku palīdzības
*nav atbilstošo prasmju
Apsēšanās
(s.st. guļus uz muguras, rokas gar sāniem)
*piecelšanās no guļus stāvokļa sēdus ar abu roku
atbalstu
*piecelšanās no guļus stāvokļa sēdus ar vienas rokas
atbalstu
* piecelšanās no guļus stāvokļa sēdus bez roku
atbalsta
*nav atbilstošo prasmju
Piecelšanās
(s.st. sēdus uz grīdas, kājas taisnas priekšā)
*piecelšanās no sēdus stāvokļa stāvus ar abu roku
atbalstu
*piecelšanās no sēdus stāvokļa stāvus ar vienas rokas
atbalstu
* piecelšanās no sēdus stāvokļa stāvus bez roku
atbalsta
*nav atbilstošo prasmju
Stāvēšana
(s. st. pamatstāja)
*1 min nostāvēt bez kustībām, kājas plecu platumā
*1min nostāvēt bez kustībām un nešūpojoties, kājas
plecu platumā
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Vērtējums

14. tabulas turpinājums
3 balles

2.

0 balles

*1 min nostāvēt bez kustībām nešūpojoties un ar
aizvērtām acīm, kājas plecu platumā
*nav atbilstošo prasmju

1 balle
2 balles
3 balles
0 balles

Iešana, soļošana:
(pēdiņu attālums vienai no otras ir 20-30 cm)
*10 m pa iezīmētām pēdiņām, 3-4 reizes kļūdoties
*10 m pa iezīmētām pēdiņām, 1-2 reizes kļūdoties
*10 m pa iezīmētām pēdiņām - nekļūdoties
*nav atbilstošo prasmju

•

Vērtēšanas protokols - Primāro kustību izvērtējums ballēs

Vērtēšanas kritēriji: vērtē četru ballu sistēmā, kurā 3 balles atbilst normatīvajiem
rādītājiem (sk. 14. tab. un 47.piel.).
Pamata motorās kustības:
 1. Velšanās - no s.st. guļus uz muguras velšanās ap vertikālo asi bez roku
atbalsta:

0 - nav atbilstošo prasmju,

1 – galvas pacelšana bez roku atbalsta,

2 – velšanās uz vienu pusi bez roku palīdzības,

3 – velšanās uz abām pusēm bez roku palīdzības;

2. Apsēšanās - no s.st. guļus uz muguras piecelties sēdus stāvoklī bez roku
atbalsta:

0 - nav atbilstošo prasmju,

1 – piecelšanās no guļus stāvokļa sēdus ar abu roku atbalstu,

2 – piecelšanās no guļus stāvokļa sēdus ar vienas rokas atbalstu,

3 – piecelšanās no guļus stāvokļa sēdus bez roku atbalsta;
 3. Piecelšanās - no s.st. sēdus uz grīdas piecelties stāvus bez roku atbalsta:

0 - nav atbilstošo prasmju,

1 – piecelšanās no sēdus stāvokļa stāvus ar abu roku atbalstu,

2 – piecelšanās no sēdus stāvokļa stāvus ar vienas rokas atbalstu,

3 – piecelšanās no sēdus stāvokļa stāvus bez roku atbalsta.
Lielās motorās kustības:
 1. Stāvēšana - no s.st.stāvus ar taisnām kājām, kājas plecu platuumā
nostāvēt bez kustībām 1minūti:

0 - nav atbilstošo prasmju,

1 – 1 min nostāvēt bez kustībām, kājas plecu platumā;

2 – 1 min nostāvēt bez kustībām un nešūpojoties, kājas plecu platumā;

3 –1 min nostāvēt bez kustībām nešūpojoties un ar aizvērtām acīm, kājas
plecu platumā.
 2. Iešana, soļošana – mierīgi iet vai soļot pa iezīmētām pēdiņām 10
metrus nekļūdoties:

0 - nav atbilstošo prasmju,

1 – 10 m pa iezīmētām pēdiņām, 3-4 reizes kļūdoties,

2 – 10 m pa iezīmētām pēdiņām, 1-2 reizes kļūdoties,

3 – 10 m pa iezīmētām pēdiņām nekļūdoties.
Pielāgotajiem vērtēšanas protokoliem tika izveidoti vērtēšanas kritēriji, lai
fizioterapeitiem un PFA speciālistiem ilgtermiņā būtu iespēja izvērtēt UDS/UDHS izpausmes
83

sākumskolas skolēniem Latvijas vispārizglītojošajā skolās. Dokumentētajos vērtēšanas kritērijos
tika noteikts attiecīgās balles raksturojums, lai precizētu katras balles nozīmi attiecīgajā
vērtēšanas sistēmā (sk. 14.-16 tab.).
Tātad, pamatojoties uz pilota pētījuma rezultātiem, ir aprobēti trīs vērtēšanas protokoli,
ar kuru palīdzību Latvijas sākumskolas skolēniem izvērtēta kustību atmiņa un proprioreceptīvās
sajūtas, kas raksturo bērna uzmanību pielāgoto fizisko aktivitāšu nodarbību laikā, kā arī primārās
motorās spējas, tādējādi bija iespējams izvērtēt UDS/UDHS izpausmes.
3.1.2. Pilotpētījums aptaujas protokolu empīriskajai pārbaudei
Promocijas darba 2. posmā tika izvēlēti divi aptaujas protokoli, kas atbilst
starptautiskajiem UDHS vērtēšanas kritērijiem un atbilst Konnera skalai, kas ir viena no
starptautiskās UDHS izvērtēšanas skalām, kur bērnu novērtējumā piedalās pedagogs, psihologs,
pēc vajadzības arī bērna vecāki, un vērtēšana notiek 4 ballu sistēmā.
Pilota pētījuma laikā tika empīriski pārbaudīti arī divi aptaujas protokoli, kur tiek
apzinātas sociālās saskarsmes pamatiemaņas un sākumskolas skolēna sociālās kompetences.
Pēc pilota pētījuma pirmās un otrās pārbaudes tika analizētas sākumskolas skolēnu
raksturīgākās UDS/UDHS izpausmes, kas saistītas ar traucējumiem bērnu savstarpējā
komunikācijā un sociālajā kompetencē: sociālās saskarsmes pamatiemaņas; sociālās
kompetences atbilstība.
•

Sociālās saskarsmes spējas pilota pētījuma dalībniekiem tika izvērtētas ar
pielāgotā aptaujas protokola palīdzību. Ar adaptēto aptaujas protokolu palīdzību
ir iespējams noteikt sākumskolas skolēna sociālās saskarsmes traucējumus
fizisko aktivitāšu nodarbību laikā.

•

Sociālās saskarsmes pamatiemaņas pilota pētījuma dalībniekiem tika izvērtētas
pēc pētījuma gaitā iztulkotā aptaujas protokola, kur sadarbībā ar psihologu,
bērnam atbildot uz konkrētajiem jautājumiem, tika izpildītas aptaujas protokola
prasības (sk. 16.tab.).

15.tabula
Sociālās saskarsmes pamatiemaņu izvērtējums
(Pilotpētījums)
Sociālās saskarsmes pamatiemaņas
Vidējais aritmētiskais
Standartkļūda
Ticamības līmenis P = 0,95

1.pārb.
1,47
0,06

2.pārb.
1,95
0,06

Lai veiktu sociālās saskarsmes pamatiemaņu protokola empīrisko pārbaudi, tika
noteikti pilota pētījuma dalībnieku sociālās saskarsmes pamatiemaņas grupas vidējie rādītāji
pirmajā un otrajā pārbaudē (sk. 12.att.; 15.tab.) .
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Vidējais aritmētiskais

2,50
2,25

1,950

2,00
1,75

(Balles)

1,50

1,47

1,25
1,00
0,75
0,50
0,25
0,00
1.Pārb.

2.Pārb.

12.att. Sociālās saskarsmes pamatiemaņu vērtējums ballēs
(Pilotpētījums)
Pilotpētījuma pirmajā pārbaudē dalībnieku sociālās saskarsmes pamatiemaņu vidējais
izvērtējums ir 1,47 balles ar standartkļūdu ± 0,06 (sk. 12.att.; 15.tab.). Otrajā pārbaudē sociālās
saskarsmes pamatiemaņu vidējais izvērtējums pilota pētījuma dalībniekiem ir 1,950 balles ar
standartkļūdu ± 0,063 (sk. 12.att.; 15.tab.). Ar Vilkoksona kritēriju, salīdzinot pilotpētījuma
dalībnieku pirmo un otro (1,47un1,95 balles) pārbaužu sociālās saskarsmes pamatiemaņu vidējo
izvērtējumu, šo rezultātu atšķirības ir ticamas - ar ticamību 0,05 (40.piel.).
Uzlabojumi, kas vērojami sociālās saskarsmes pamatiemaņu rādītājos pilota pētījuma
dalībniekiem pēc otrās pārbaudes, ir būtiski (sk.15.tab)
•

Pēc pilota pētījuma pirmās pārbaudes tika izveidots iztulkotais un adaptētais
Sociālās saskarsmes pamatiemaņu izvērtējums ballēs (sk. 16.tab.) Pēc pilota
pētījuma otrās pārbaudes tika veikta vērtēšanas kritēriju dokumentēšana.

Aptaujas kritēriju dokumentēšana. Sociālo saskarsmju pamatiemaņas izvērtējums ir
sporta pedagoga, PFA speciālista un fizioterapeita kompetence, tādēļ pēc pilota pētījuma tika
aprakstīti abu šo dokumentēto aptaujas protokolu vērtēšanas kritēriju pamatprincipi.
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16. tabula
Sociālās saskarsmes pamatiemaņu izvērtējums ballēs
(adaptēts aptaujas protokols)
Bērna iniciāļi…………….Vecums………Datums……………Vērtētājs………………

Nr.
p.k.

Nav
attīstītas

Vāji
attīstītas

Vidēji
attīstītas

1

2

Labi
Attīstītas

Sociālās iemaņas
0
1.

Māka klausīties un paklausīt
teiktajam.

2.

Prasme sasveicināties.

3.

Laba
izturēšanās
sabiedrībā.

4.

Laipnība un komplimentu
izteikšana.

5.

Neapmierinātības un korekta
iebildumu izteikšana.

6.

Draudzīgums un spēja nodibināt
draudzīgas, cieņas pilnas attiecības.

7.

Uzdevuma kvalitatīva paveikšana.

8.

Noteikumu ievērošana.

9.

Paškontrole un pašdisciplīna.

11.

Palīdzības piedāvāšana un
sniegšana.

11.

Prasme strīdēties un aizstāvēt savus
uzskatus.

12.

Iekļaušanās kolektīvā un prasme ievērot
disciplīnu.

13.

Spēja pārkārtoties un piemēroties
jauniem apstākļiem un prasībām.

un

saskarsme
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3

•

Sociālās kompetences atbilstības rādītāji pilota pētījuma dalībniekiem tika
izvērtēti pēc autores adaptētā aptaujas protokola, kad sadarbībā ar skolas
psihologu tika aizpildīts konkrētais aptaujas protokols (sk. 18.tab.).

Vidējais aritmētiskais

2,50
2,25
2,00
1,75

1,52
(Balles)

1,50

1,31

1,25
1,00
0,75
0,50
0,25
0,00
1.Pārb.

2.Pārb.

13.att. Sociālās kompetences atbilstības vērtējums ballēs
(Pilotpētījums)
Lai veiktu sociālās kompetences protokolu empīrisko pārbaudi, tika noteikti
pilotpētījuma dalībnieku sociālās kompetences grupas vidējie rādītāji pirmajā un otrajā pārbaudē
(sk. 13.att.; 17.tab.) .
17. tabula
Sociālās kompetences atbilstības izvērtējums
(Pilotpētījums)
Sociālās kompetences atbilstība
Vidējais aritmētiskais
Standartkļūda
Ticamības līmenis P = 0,95

1.pārb.
1,31
0,03

2.pārb.
1,52
0,04

Pilotpētījuma pirmajā pārbaudē dalībnieku sociālās kompetences atbilstības vidējais
izvērtējums ir 1,31 balles ar standartkļūdu ± 0,03 (sk. 13.att.; 17.tab.). Otrajā pārbaudē sociālās
kompetences atbilstības vidējais izvērtējums pilota pētījuma dalībniekiem ir 1,52 balles ar
standartkļūdu ± 0,04 (sk. 13.att.; 17.tab.). Pēc Vilkoksona kritērija, salīdzinot pilota pētījuma
dalībnieku vidējo izvērtējumu sociālās kompetences atbilstības rādītājos starp pirmo un otro
pārbaudi (1,31 un 1,52 balles), šo rezultātu atšķirības ir ticamas - ar ticamību 0,05 (sk. 41.piel.).
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Iegūto rezultātu dinamika, kas vērojama sociālās kompetences atbilstības rādītājos
pilota pētījuma dalībniekiem pēc otrās pārbaudes, ir būtiska (sk. 18.tab.)
18. tabula
Sociālās kompetences atbilstības izvērtējums ballēs
(adaptēts aptaujas protokols)

Bērna iniciāļi: ……… Vecums: …………
Datums: …………Vērtētājs............................
Vērtējums:
Nekad(0)
Dažreiz (1)
Bieži (2)

Vienmēr(3)

1.
Tiecas iesaistīt pārējos bērnus dažādās aktivitātēs.
2.
Labprāt nomaina personīgas aktivitātes ar zināmām sabiedriskām un sporta
aktivitātēm, piemēram, sporta sacensībām.
3.
Savu brīvo laiku, atbilstoši fiziskajai attīstībai, cenšas pavadīt aktīvi.
4.
Aktivitātēs piedalās ar prieku.
5.
Izrāda savas simpātijas apkārtējiem.
6.
Kopīgu aktivitāšu laikā viegli sadraudzējas ar citiem bērniem.
7.
Paradums labi paveikt darbu (labi organizēt, efektīvi izmantot stundu laiku
utt.).
8.
Cenšas noskaidrot pieejamo informāciju par visu un visiem, aktīvi uzdodot
dažādus jautājumus.
9.
Mēģina rast kompromisus strīdīgās situācijās un cenšas nekonfliktēt ar
pārējiem.
10.
Uz sev adresētu izsmieklu un iesaukām atbild, tās vienkārši ignorējot,
mainot sarunas tēmu vai pievēršot uzmanību kādam citam pozitīvam jautājumam.
11.
Starpbrīžus un brīvo laiku pavada ar citiem bērniem aktīvās nodarbībās.
12.
Pieņem konstruktīvu kritiku bez dusmām un aizvainojuma.
13.
Labprāt rotaļājas vai sarunājas ar vienaudžiem ilgākā laika posmā.
14.
Jūt vajadzību brīvprātīgi izrādīt atbalstu un palīdzēt.
15.
Uzņemas līdera lomu un pienākumus sabiedriskajās (piemēram, sporta)
aktivitātēs.
16.
Izrāda iejūtību attiecībās ar apkārtējiem.
17.
Neformālās situācijās iniciē sarunas.

Adaptēto aptaujas protokolu dokumentēšana. Divu aptaujas protokolu „Sociālās
kompetences atbilstība” un „Sociālās saskarsmes pamatiemaņas” tulkošanas process tika
dokumentēts promocijas darba gaitā. Ja aptaujas protokola pielāgošana ir veikta nelielā izlasē, kā
tas ir šajā konkrētajā pētījumā, un aptaujas protokols ir paredzēts zinātniskiem nolūkiem, tad
vērtēšanas kritēriju un standartizāciju normu iegūšana nav obligāts priekšnosacījums tālāku
pētījumu veikšanai (Raščevska, 2005).
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Sociālo saskarsmju pamatiemaņu un sociālās kompetences atbilstības izvērtējums ir
sporta pedagoga, PFA speciālista un fizioterapeita kompetence, tādēļ pēc pilota pētījuma ir
veikta šo aptaujas protokolu empīriskā pārbaude un izveidoti abu šo dokumentēto protokolu
vērtēšanas kritēriju pamatprincipi.
Pielāgotās aptaujas „Bērna sociālās kompetences atbilstība” empīriskajā pārbaudē tika
pielietotas kustību rotaļas (Laizāne, 1981; sk. 18.tab. un 35.piel.).
Aptaujas protokolu vērtēšanas kritēriju apraksts. Izvērtēšana tika veikta 15 – 20 minūšu
intervālā (ĀV un PP nodarbībās iekļauto kustību rotaļu laikā), kas atbilst jaunākā skolas vecuma
bērnu uzmanības noturīguma periodam.
• Aptaujas protokolu - Sociālās kompetences atbilstības izvērtējums (sk. 16.tab.)
• Sociālās saskarsmes pamatiemaņu izvērtējums (sk. 18.tab.)
0 balles - bērna attiecīgā rīcība vai sajūta atbilst normatīvajiem rādītājiem (bērns
saskarsmē ar citiem skolēniem ar savu uzvedību nekad nerada problēmas apkārtējiem),
1 balle – attiecīgajā rīcībā vai sajūtā ir vērojamas nelielas atkāpes no normas (bērns
saskarsmē ar citiem vienaudžiem ar savu uzvedību vienas nodarbības laikā dažreiz, t.i., 1-2
reizes rada problēmas apkārtējiem),
2 balles – šai konkrētajā rīcībā vai sajūtā ir vērojami būtiski traucējumi (bērns
saskarsmē ar citiem vienaudžiem ar savu uzvedību vienas nodarbības laikā bieži, t.i., 3-4 reizes
rada problēmas apkārtējiem),
3 balles - attiecīgā rīcība vai sajūtas bērnam izpaužas ar ļoti izteiktiem traucējumiem
(bērns saskarsmē ar citiem vienaudžiem ar savu uzvedību vienas nodarbības laikā vienmēr, t. i.,
5 un vairāk reizes rada problēmas apkārtējiem).
PFA speciālists ar skolas psihologu piedalās šo abu aptauju veikšanā fiziskās
audzināšanas situācijās. Informācija no šīm aptaujām PFA speciālistam sniedz informāciju
attiecībā uz specifiskām sociālām kompetencēm un sociālās saskarsmes pamatiemaņām un to
problēmām, kādas konkrētam bērnam var būt dažādos apstākļos skolas dienas laikā, ieskaitot
rotaļnodarbības un pielāgotās fiziskās aktivitātes. Šo informāciju pēc tam varētu izmantot
speciālās programmas izveidošanā ar mērķi palīdzēt bērnam ar UDS/UDHS simptomiem
pilnveidot viņa vai viņas sociālās iemaņas un kompetences.
Aptauju laikā sadarbībā ar skolas psihologu tika izvērtētas bērnu sociālās prasmes un
iemaņas. Tātad, lai izvērtētu bērna sociālās saskarsmes pamatiemaņas un bērnu sociālo spēju
atbilstību sākumskolas periodam, pētījuma autore ir veikusi empīrisku pārbaudi, kuras laikā ar
pilotpētījuma palīdzību ir konkretizēti un precizēti trīs vērtēšana protokoli un divi aptauju protokoli
Latvijas sākumskolas skolēnu UDS/UDHS izpausmju noteikšanai. Tātad pētījuma laikā tika izveidoti
pieci UDS/UDHS simptomu noteikšanas protokoli, kas ļauj izvērtēt Latvijas vispārizglītojošās skolas
sākumskolas skolēna iespējamās UDS/UDHS izpausmes, kas raksturojas ar traucējumiem
uzmanības, fizisko iemaņu un sociālās attīstības jomās:
• Kinētiskās uztveres spēju veidi – kustību atmiņa;
• Vizuāli motorās uztveres spēju veidi – proprioreceptīvās sajūtas;
• Bērna pamatmotoro fizisko kustību - primāro kustību iemaņu attīstība;
• Sociālās iemaņas - sociālā kompetence;
• Sociālās iemaņas - sociālās saskarsmes pamatiemaņas.

3.2. UDS/UDHS izpausmes sākumskolas skolēniem
Pirmajā pārbaudē sākumskolas skolēniem tika noteiktas un izvērtētas UDS/UDHS
izpausmes. Tās ir uzmanības, uzvedības, sociālās uzvedības un pašvērtējuma, kā arī stājas un
balsta kustību aparāta traucējumi. Šo izpausmju vērtēšanas un aptaujas protokolu normatīvajiem
rādītājiem atbilst vērtējums 0 balles (sk. 36.,44.-46. piel.).
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Visiem sākumskolas skolēniem, kuri piedalījās pētījumā, nav pietiekami labi attīstītas
sociālās saskarsmes un kompetence pamatiemaņas, kā arī kustību atmiņa un proprioreceptīvās
sajūtas, kas raksturo šo bērnu nepietiekamo uzmanības attīstību. Pedagoģiskā eksperimenta
dalībniekiem kā viens no pavadošiem UDS/UDHS simptomiem jāmin primārās kustību iemaņu
traucējumi. Sākumskolas skolēnu primāro kustību vērtēšanas protokola normatīvie rādītāji atbilst
3 ballēm.
• Tika analizētas UDS/UDHS izpausmes, kas raksturo sākumskolas skolēnu samazinātu,
nepietiekamu pašvērtējumu uzvedībā un attīstībā - sociālā uzvedība un pašvērtējums,
nevēlamās uzvedības izpausmes, raksturīgākās uzvedības īpatnības (sk.14.att.).
I g rupa
1,6

II g rupa

1,4
1,2

(balles)

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
1,06

1,11

1,50

1,33

1,18

1,13

0,76

0,51

0,0

S oc iālā uz vedība un
paš vērtējums

Nevēlamās uz vedības
iz paus mes

R aks turīgākās
uz vedības īpatnības

S tājas un bals ta kus tību
aparāta iz vērtējums

14.att. UDS/UDHS simptomu vērtējums ballēs
pirmajā pārbaudē (norma – 0 balles)
Lai novērtētu pedagoģiskā eksperimenta pirmās un otrās grupas dalībnieku UDS/UDHS
izpausmju izvērtējumu, kur norma ir 0 balles, tika noteikta izlases vidējā un standartkļūda
(Arhipova, Bāliņa, 2006).
19. tabula
UDS/UDHS simptomu izvērtējums pirmajā pārbaudē
(norma – 0 balles)

Sociālā uzvedība un pašvērtējums

I grupa

II grupa

Vidējais aritmētiskais
Standartkļūda

1,06
0,10

1,11
0,10

Nevēlamās uzvedības izpausmes

I grupa

II grupa

Vidējais aritmētiskais
Standartkļūda

1,50
0,12

1,33
0,07

Raksturīgākās uzvedības īpatnības

I grupa

II grupa

Vidējais aritmētiskais
Standartkļūda

1,18
0,04

1,13
0,06

Stājas un balsta kustību aparāta izvērtējums

I grupa

II grupa

Vidējais aritmētiskais
Standartkļūda

0,76
0,04

0,51
0,06
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Sadarbībā ar skolas psihologu tika izvērtēta pētījuma dalībnieku sociālā uzvedība un
pašvērtējums, kā arī skolēnu uzvedības traucējumi. Pirmajā pārbaudē visiem pētījuma
dalībniekiem tika izvērtēta: sociālā uzvedība un pašvērtējums. Pirmajā grupā sociālās uzvedības
un pašvērtējuma rādītāji ir 1,06 ± 0,10 un otrajā grupā – 1.11 balles ± 0,10 (sk. 14.att.; 19.tab.).
Sākumskolas skolēnu sociālajā uzvedībā un pašvērtējumā abās grupās ir vērojamas nelielas
atkāpes no normas (bērns saskarsmē ar citiem vienaudžiem ar savu uzvedību vienas nodarbības
laikā dažreiz, t.i., 1-2 reizes, rada problēmas apkārtējiem).
Nevēlamās uzvedības izpausmes vērtējums pirmajā grupā vidēji ir 1,50 balles ar
standartkļūdu ± 0,12 . Otrajā grupā pētījuma dalībnieku nevēlamās uzvedības izpausmes ir 1,33
balles ± 0,07 (sk. 14.att; 19.tab.). Pētījuma dalībniekiem pirmajā grupā nevēlamās uzvedības
izpausmes ir būtiskas (bērns saskarsmē ar citiem vienaudžiem ar savu uzvedību vienas
nodarbības laikā bieži, t.i., 3-4 reizes, rada problēmas apkārtējiem), bet otrajā grupā ir vērojamas
nelielas atkāpes no normas (bērns saskarsmē ar citiem vienaudžiem ar savu uzvedību vienas
nodarbības laikā dažreiz, t.i., 1-2 reizes, rada problēmas apkārtējiem). Raksturīgāko uzvedības
īpatnību vidējais izvērtējums pirmajā grupā ir 1,2 balles ar standartkļūdu ± 0,04 un 1,13 balles
otrajā grupā ar standartkļūdu ± 0,06 (sk. 14.att.; 17.tab.). Sākumskolas skolēniem abās grupās ir
vērojamas uzvedības īpatnības, kas raksturojamas ar nelielu atkāpi no normas (bērns saskarsmē
ar citiem vienaudžiem ar savu uzvedību vienas nodarbības laikā dažreiz, t.i., 1-2 reizes, rada
problēmas apkārtējiem).
Sociālā uzvedība, nevēlamās uzvedības izpausmes un raksturīgākās uzvedības īpatnības
pēc pirmās pārbaudes visiem pētījuma dalībniekiem ir vērtētas ar atkāpi no normatīvajiem
rādītājiem.
Zinātnieki M. Rozenbergs un R.Vilsons (Rosenberg, Wilson, 1992) norāda, ka pirms
uzvedības korekcijas ir jānosaka, cik nevēlamās uzvedības izpausmes ir izteiktas. Tātad pēc
pirmās pārbaudes rezultātiem atbilst autoru viedoklim, ka bērnam ar UDS/UDHS simptomiem ir
uzvedības, pašvērtējuma un socializēšanās problēmas, jo tiklīdz bērnam kaut kas nenotiek tā, kā
bijis iecerēts, viņš bieži iesākto pamet, nonāk rezignācijā, pie sevis domājot, ka ir slikts un
neviens ar viņu negrib draudzēties (Harter, 1988, Špalleka, 2003).
Stājas un balsta kustību aparāta izvērtējums. Pēc pirmās pārbaudes pētījuma
dalībniekiem stājas un balsta kustību aparāta vērtējums pirmajā grupā ir 0,76 balles ar
standartkļūdu ± 0,04, bet otrajā grupā - 0,51 balles ar standartkļūdu ± 0,06 (sk. 14.att.; 19.tab.).
Tātad stājas un balsta kustību aparāta izvērtējums sākumskolas skolēniem abās pamata pētījuma
grupās ir raksturojams ar nelielām stājas novirzēm no normas.
Bērna stāja un balsta kustību aparāta izvērtējums zināmā mērā atspoguļo viņa
pašvērtējuma rādītājus un otrādi. Uzlabojoties sākumskolas skolēnu pašvērtējumam, uzlabojas
arī viņu stājas un balsta kustību aparāta rādītāji (Žukovska, Hadaņonoka, 2000).
Tika analizēti rezultāti, kas raksturo sākumskolas skolēnu UDS/UDHS simptomus un
kas saistīti ar šādām nevēlamām izpausmēm un traucējumiem bērnu savstarpējā komunikācijā,
uzmanības attīstībā un kustību iemaņu apguvē, kas izpaužas ar nepietiekamām spējām bērnu
sociālās saskarsmes pamatiemaņās, sociālās kompetences atbilstībā, kustību atmiņā,
proprioreceptīvās sajūtās un primārās kustību iemaņās (sk. 15.att.).
Lai novērtētu pedagoģiskā eksperimenta pirmās un otrās grupas dalībnieku UDS/UDHS
izpausmes vērtējumu, tika noteikta grupas vidējā un standartkļūda (Arhipova, Bāliņa, 2006).
Salīdzinot pētījuma dalībnieku UDS/UDHS simptomu rādītāju izvērtējumu pirmajā un
otrajā grupā, redzams, ka variācijas koeficients un izkliede starp abām grupām ir neliela un
atšķirība starp abām grupām ir statistiski ticama. Variācijas koeficients nepārsniedz 10%, un
tādējādi abas grupas tālākā pētījuma gaitā ir salīdzināmas.
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15.att. UDS/UDHS simptomu vērtējums ballēs
pirmajā pārbaudē (norma – 3 balles)
20. tabula
UDS/UDHS simptomu izvērtējums
pirmajā pārbaudē (norma – 3 balles)
Sociālās saskarsmes pamatiemaņas

I grupa

II grupa

Vidējais aritmētiskais
Standartkļūda

1,38
0,15

1,72
0,20

Sociālās kompetences atbilstība

I grupa

II grupa

Vidējais aritmētiskais
Standartkļūda

1,28
0,09

1,57
0,10

Kustību atmiņa

I grupa

II grupa

Vidējais aritmētiskais
Standartkļūda

1,46
0,07

1,58
0,10

Proprioreceptīvās sajūtas

I grupa

II grupa

Vidējais aritmētiskais
Standartkļūda

1,49
0,12

1,63
0,07

Primārās kustību iemaņas

I grupa

II grupa

Vidējais aritmētiskais
Standartkļūda

1,75
0,12

1,73
0,09

Sociālās saskarsmes, kustību atmiņas un proprioreceptīvās sajūtas (uzmanības) spējas,
kā arī primāro kustību iemaņu attīstību, pētījuma dalībniekiem izvērtēja fizioterapeits sadarbībā
ar neatkarīgajiem ekspertiem fizisko aktivitāšu nodarbību laikā. Vērtējums tika veikts četru
ballu sistēmā, kur 3 balles atbilst sākumskolas skolēnu normatīvajiem rādītājiem.
Pedagoģiskā eksperimenta pirmās pārbaudes rezultāti ir šādi:
•
Sociālās saskarsmes pamatiemaņu vidējie rādītāji pirmajā pētījuma dalībnieku
grupā ir 1,38 ar standartkļūdu ± 0,15 balles un otrajā grupā sociālās saskarsmes pamatiemaņu
vidējie rādītāji ir 1,72 balles ar standartkļūdu ± 0,20 (sk. 15.att.; 20.tab.). Pirmajā grupā sociālās
saskarsmes pamatiemaņas pētījuma dalībniekiem ir vāji attīstītas, bet otrajā grupā sākumskolas
skolēnu sociālās saskarsmes pamatiemaņas raksturojamas kā viduvēji attīstītas spējas;
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•
Sociālās kompetences atbilstības vidējie rādītāji pirmajā grupā ir 1,28 balles ar
standartkļūdu ± 0,09 un otrajā pētījuma dalībnieku grupā 1,57 balles ar standartkļūdu ± 0,10 (sk.
15.att.; 20.tab.). Pirmajā grupā sākumskolas skolēnu sociālās kompetences atbilstība ir vāji
attīstīta, bet otrajā grupā pētījuma dalībniekiem sociālās kompetences atbilstība raksturojama kā
viduvēja;
•
Kustību atmiņas vidējais izvērtējums ballēs 1,46 ar standartkļūdu ± 0,07 un 1,58
balles ar standartkļūdu ± 0,10 attiecīgi pirmajā un otrajā pedagoģiskā eksperimenta dalībnieku
grupā (sk. 15.att.; 20.tab.). Pirmajā grupā sākumskolas skolēnu kustību atmiņa ir vāji attīstīta, bet
otrajā pētījuma dalībnieku grupā kustību atmiņa raksturojama kā viduvēja;
•
Proprioreceptīvo sajūtu vidējais izvērtējums ir 1,49 ar standartkļūdu ± 0,12
pirmajā grupā un 1,63 balles ar standartkļūdu ± 0,07 otrajā pētījuma dalībnieku grupā (sk. 15.att.;
20.tab.). Pirmajā grupā sākumskolas skolēnu proprioreceptīvo sajūtu spējas ir vāji attīstītas, bet
otrajā grupā pamata pētījuma dalībnieku proprioreceptīvo sajūtu spējas ir raksturojamas kā
viduvējas. Sociālo saskarsmju pamatiemaņas un sociālās kompetences atbilstība pirmajā
pārbaudē visiem pētījuma dalībniekiem ir ar atkāpi no normatīvajiem rādītājiem. Arī kustību
atmiņa un proprioreceptīvās sajūtas, kas raksturo bērnu uzmanības attīstību, ko viņi demonstrē
fizisko aktivitāšu nodarbību laikā, neatbilst normai.
Analizējot pētījuma dalībnieku pirmās pārbaudes sociālās un uzmanības spējas, iegūtie
rezultāti atbilst tam, ka ar UDS/UDHS saistītās problēmas kopumā nosaka šiem bērniem
raksturīgos komunikācijas traucējumus un uzmanības deficītu. Tādējādi pedagoģiskā
eksperimenta pirmajā pārbaudē iegūtie un analizētie rezultāti atbilst autoru atziņām, ka
uzmanības traucējumi un socializēšanās problēmas ir būtiski UDS/UDHS simptomi (Walker,
Colvin, Ramsey, 1995; Fowler, 1996; S.Goldstein, M.Goldstein, 1998).
Galvenie UDS/UDHS simptomi, kas ir definēti Starptautiskajā slimību klasifikatorā
SSK 10 un ASV DSM IV klasifikatorā, (www.who.int/classifications.icd/en/bluebook.pdf) ir
neuzmanība, impulsivitāte un hiperaktivitāte. Bērniem, kas cieš no UDS/UDHS, piemīt tikai
īslaicīga spēja būt uzmanīgiem, tāpēc viņi nevar ilgāku laiku kaut kam koncentrēties un viņu
uzmanību ir viegli novirzīt. Bērni pūlas būt uzmanīgi, jo grib uzdoto izpildīt, bet tas viņiem
tomēr neizdodas. Izklaidība un nepietiekama koncentrēšanās spēja izpaužas visās dzīves jomās.
Pirmskolā un sākumskolā var novērot, cik lielā mērā hiperaktīvos bērnus saista apkārtējais.
Ieraudzītais ir jāaizskar un jāizpēta, bet tikai tik ilgi, kamēr nav pamanīts kaut kas jauns. Viņi
nespēj koncentrēties rotaļām un darbībai, jo jauni iespaidi nemitīgi novērš uzmanību. Izklaidība
un uzmanības traucējumi vērojami arī, veicot mājas darbus un citus uzdevumus. Turklāt traucē
tas, ka bērni savas lietas allaž noliek nepareizā vietā un pazaudē, tāpēc pastāvīgi kaut ko meklē
(Rozentāls, 2009).
•
Primāro kustību iemaņu vidējie rādītāji tika noteikti visiem pētījuma
dalībniekiem, un tie pirmajā grupā ir 1,75 balles ar standartkļūdu ± 0,12un otrajā grupā 1,73
balles ar standartkļūdu ± 0,09 (sk. 15.att.; 20.tab.). Pirmajā un otrajā pamata pētījuma grupā
primārās kustību iemaņas ir raksturojamas kā viduvējas. Pēc pirmās pārbaudes visiem
pedagoģiskā eksperimenta dalībniekiem stājas un balsta kustību aparāta izvērtējums, kā arī
primāro kustību iemaņu rādītāji, neatbilst normatīvajiem rādītājiem.
Tātad pētījuma pirmajā pārbaudē iegūtie un analizētie rezultāti atbilst autoru viedoklim,
ka stājas un balsta kustību aparāta korekcijas iespējas, kā arī kustību iemaņu pilnveide, ir
aktuālas bērniem ar UDS/UDHS simptomiem. Fizisko aktivitāšu nodarbības laikā jāuzlabo katra
bērna iespēju potenciāls. Fiziskā slodze un sarežģītības pakāpe jāpielāgo katram individuāli,
nedrīkst traumēt audzēkņus ne fiziski, ne psiholoģiski. Pedagogam jānodrošina, lai audzēkņi cits
citu neapsmietu, nepazemotu un netraumētu, kas ir būtiski arī UDS/UDHS simptomu korekcijā,
jo šiem bērniem nereti ir zems pašvērtējums un vāja stāja (Winnick, 2005).
Vairāk nekā 60% UDS/UDHS simptomu, kas izpaudušies bērnībā, turpinās arī
pieaugušo vecumā. Vairākos pētījumos norādīts, ka, bērnam augot un attīstoties, kā pirmā no
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uzvedības traucējuma izpausmēm, kas samazinās, ir pārmērīgā aktivitāte. Kā pusaudžiem, tā
pieaugušajiem bieži saglabājas uzmanības koncentrēšanas problēmas, impulsivitāte, kā arī zems
pašvērtējums, kas ilgtermiņā rada socializēšanās problēmas. Šīs izpausmes ietekmē gan sekmes
mācībās, gan arī attiecības ar vienaudžiem (Rozentāls, 2009). Pedagoģiskā eksperimenta pirmās
pārbaudes rezultāti liecina, ka abās dalībnieku grupās sākumskolas skolēniem ir konstatēti
galvenie UDS/UDHS simptomi, kas ir uzmanības, pašvērtējuma un veiksmīgas socializēšanās
problēmas. Pedagoģiskā eksperimenta laikā pirmajā pārbaudē iegūtie rezultāti liecina arī par
sākumskolas skolēnu UDS/UDHS pavadošajiem simptomiem – primāro kustību iemaņu, kā arī
stājas un balsta kustību aparāta traucējumiem.
Analizējot pētījuma pirmās pārbaudes rezultātus un dažādu autoru atziņas par
UDS/UDHS vērtēšanas un korekcijas iespējām sākumskolas skolēniem, vēlreiz apstiprinājās
pētījuma aktualitāte - izveidot jaunu pedagoģiskās korekcijas metodiku PFA pedagoģiskajā
korekcijā sākumskolas skolēniem ar UDS/UDHS izpausmēm.

3.3. PFA nodarbību kopumi sākumskolas skolēnu UDS/UDHS izpausmju
pedagoģiskajai korekcijai
Analizējot dažādu autoru pētījumus un atziņas par pedagoģiskās korekcijas iespējām
sākumskolas skolēniem ar UDS/UDHS izpausmēm, tika noteikta pētījuma aktualitāte, kas
pamatojas uz pedagoģisko korekciju un izvēlēto PFA koriģējošo iedarbību uz UDS/UDHS
izpausmēm:
•
Ārstnieciskā vingrošana (ĀV) ir gan patstāvīga, gan kompleksa korekcijas
metode, kuras laikā tiek pielietoti fiziskie vingrojumi un dabas faktori cilvēka organisma
funkciju atjaunošanai pēc dažādām saslimšanām, kā arī funkcionālo spēju normalizēšanai,
fizisko darbaspēju atjaunošanai un uzturēšanai (Lāriņš, Mauriņa, 1995).
ĀV nodarbības šajā pētījumā tika izmantotas gan kā kompleksa korekcijas metode, gan arī kā
līdzeklis pielāgoto fizisko aktivitāšu kopumā UDS/UDHS izpausmju pedagoģiskajā korekcijā
sākumskolas skolēniem.
•
Pielāgotā peldēšana (PP) ir sevišķi labvēlīga, jo tā pilnveido vispārējo fizisko
attīstību, relaksē un bērniem ar UDS/UDHS simptomiem uzlabo kustību motorikas iemaņas,
stāju un simetriski attīsta balsta kustību aparātu (Block M.E., Conatser, 2000). Bērniem ar
īpašām vajadzībām, un konkrēti ar UDS/UDHS, kustību terapijā pielāgotās fiziskās aktivitātes
ūdenī - pielāgotā peldēšana ir īpaši labvēlīga, jo tā pilnveido vispārējo fizisko attīstību, relaksē
un īpaši attīsta kustību motorikas iemaņas. Salīdzinot sasniegtos rezultātus personām ar normālu
fizisko stāvokli un pacientiem ar īpašām vajadzībām pēc ārstnieciskajām ūdens aktivitātēm
redzams un sajūtams, ka ūdens aktivitāšu un ūdens fizioterapeitisko procedūru pozitīvais
rezultāts īpaši spēcīgi izpaužas tieši visdažādākā vecuma personām ar īpašām vajadzībām
(Winnick, 2005).
PP nodarbības šajā pētījumā tiek izmantotas gan kā korekcijas metode, gan arī kā
līdzeklis pielāgoto fizisko aktivitāšu kopumā UDS/UDHS izpausmju pedagoģiskajā korekcijā
sākumskolas skolēniem.
•
Kustību rotaļas (KR). PFA nodarbību laikā bērniem ar UDS/UDHS izpausmēm
ieteicams organizēt kustību rotaļas, jo bērniem paveras plašākas iespējas darboties grupās.
Būtiska nozīme ir kustību rotaļu noteikumu un vingrinājumu izpildes kvalitātes ievērošanai.
Uzvar tas, kurš ir darbojies pēc noteikumiem un aktīvi sadarbojies ar saviem grupas biedriem.
Speciālie un daudzveidīgie vingrinājumi grupās uzlabo sākumskolas skolēnu socializēšanās
spējas (Walker, McConnell, Homes, 1988). Kustību rotaļu nodarbības metodika sevī ietver gan
konkrētas metodes, ar kurām tiek sasniegti nodarbības galvenie uzdevumi, gan līdzekļus, kuri
tiek pielietoti, lai nodrošinātu konkrētās metodes efektivitāti (Jansone, Krauksts, 2005).
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KR nodarbības šajā pētījumā tika izmantotas kā līdzeklis pielāgoto fizisko aktivitāšu
kopumā (ĀV un PP nodarbībās) un vērtēšanas un aptauju protokolu pielāgošanas un
dokumentēšanas procesa izveidē sākumskolas skolēnu UDS/UDHS izpausmju pedagoģiskajai
korekcijai. Pētījumā izvēlētās pielāgotās fiziskās aktivitātes pamatojas uz promocijas darba
autores 15 gadu praktisko pieredzi kustību terapijā un šajā darbā analizēto autoru piedāvātajām
korekcijas iespējām sākumskolas skolēniem ar UDS/UDHS izpausmēm. Pedagoģiskā
eksperimenta laikā tika pielietots ārstnieciskās vingrošanas un pielāgotās peldēšanas metožu
kopums, lai pētījuma gaitā kompleksi izveidotu inovatīvu pedagoģisku korekcijas metodiku
sākumskolas skolēniem ar UDS/UDHS izpausmēm. Izveidotā pedagoģiskā korekcijas metodika
sevī ietver secīgi saskaņotu ārstnieciskās vingrošanas un pielāgotās peldēšanas nodarbību
līdzekļu un metodisko paņēmienu kopumu.
3.3.1. Ārstnieciskās vingrošanas nodarbību kopums
Ārstnieciskās vingrošanas (ĀV) vingrojumi, to mērķis, secība, dozējums, pakārtotie
uzdevumi un metodiskie norādījumi, kas iekļauti izveidotajā kopumā (sk. 21.tab.), vienlaicīgi ir
pedagoģiskās korekcijas metode un līdzeklis, kas sekmē sākumskolas bērnu UDS/UDHS
izpausmju pedagoģisko korekciju
ĀV nodarbībā vienlaikus darbojas ne vairāk kā 4 bērni, kas ir šī pētījuma dalībnieki.
Nodarbības ievaddaļa aizņem 5 min., tajā bērni veic līdzsvara, koordinācijas vai arī speciālo
vingrojumu pēdu muskuļiem. Speciālo vingrinājumu izpilde aizņem stundas galveno daļu 25 –
30 min., kad tiek veikta primāro kustību iemaņu pilnveidošana un stājas un balsta kustību aparāta
nostiprināšana. Stundas nobeiguma daļa ilgst 5 – 10 min., tajā ir ietvertas rotaļas uzmanības
attīstīšanai, proprioreceptīvo sajūtu uzlabošanai un pašapziņas celšanai. Speciālie un
daudzveidīgie vingrinājumi pāros uzlabo sākumskolas skolēnu socializēšanās spējas, saglabājot
viņu koncentrēšanās spējas visā nodarbības laikā (sk. 21.tab.).
21. tabula

Nr.p.k.

Ārstnieciskās vingrošanas nodarbību kopums sākumskolas skolēniem ar
UDS/UDHS izpausmēm

Vingrojuma apraksts

Vingrojuma mērķis

Dozēj
ums

Metodiskie
norādījumi

1
2
3
4
5
* Viss ĀV nodarbības vingrojumu apraksts izveidots uz skaitījumu, kas izmantojams
tikai attiecīgā vingrojuma pedagoga demonstrējuma laikā, kas skolēnam rada zināmu
priekšstatu par izvēlētā vingrojuma būtību
I. Ievada sagatavojošā daļa 8 – 12 min.
* Šīs nodarbības daļas laikā vingrojumus ieteicams veikt ritmiskas klasiskās mūzikas
pavadībā, kur bērns pats sev pielāgo vēlamo ritmu
1.
S. st. – pamatstāja;
Pareizas
stājas
Skats
uz
1 – 2 iztaisnoties pie sienas;
sajūtas veidošana,
priekšu, vēders
3 – 4 brīvi
pašvērtējuma
4-6x
ievilkts, gūžas
uzlabošana
muskuļi
saspringti,
kājas
iztaisnotas
2.
S. st. – pamatstāja;
Elpošanas
Ieelpa un izelpa
1 – 2 rokas lokveidā uz āru, aktivizēšana
jāpilda
lēni,
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Pakārtotie
uzdevumi
6

Radīt
priekšstatu par
pareizu stāju

Mācīt
mierīgu

lēnu,

Nr.p.k.

21. tabulas turpinājums

1

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Vingrojuma apraksts

2

Vingrojuma mērķis

Dozēj
ums

3

4
4-6x

augšā ieelpa,
3 – 4 rokas lokveidā uz
iekšu, izelpa
Soļošana, dažādi skrējiena Primāro
kustību Katrs
veidi
prasmju
veids
pilnveidošana
pa 2030
sek.
Soļojot apkārt zālei;
Elpošanas
1 – 2 – rokas lokveidā uz aktivizēšana.
āru, augšā – ieelpa,
8-10x
3 – 4 – rokas lokveidā uz
iekšu, lejā – izelpa
Soļojot apkārt zālei;
Plakanās
pēdas
1 – 4 četri soļi uz profilaksei, stājas un
pirkstgaliem,
balsta
kustību 8-10x
5 – 8 četri parasti soļi
aparāta sekmēšanai
Soļojot apkārt zālei;
Plecu
joslas
1 – 3 rokas pie pleciem, četri mobilizācija, stājas
apļi uz priekšu,
un balsta kustību 8-10x
4 – rokas iztaisnot priekšā,
aparāta uzlabošana
5 – 8 četri apļi atpakaļ
S.st – plata žākļstāja, rokas Uzmanības
un
sānis;
koordinācijas
1 – noliecoties ar labo roku uzlabošana.
6-8x
skart
kreisās
kājas Mugurkaulāja
pirkstgalu,
mobilizācija
2 – s.st.
3 – 4 tas pats ar otru roku uz
otru pusi
Vingrojumi ar vingrošanas nūjām
Krūšu muskulatūras
S.st. – stāja, nūja lejā;
un
1 – 2 pastiepties uz stiepšana
pirkstgaliem,
nūja
pret muskuļu disbalansa
mazināšana
8-10x
krūtīm,
3 – 4 stāja uz pilnas pēdas,
nūja priekšā,
5 – 6 pastiepties uz
pirkstgaliem,
nūja
uz
pleciem,
7 - 8 s.st.
S.st. – stāja, nūja lejā;
Augšējo muguras
muskuļu
1 – nūja pret krūtīm,
6-8x
stiprināšana.
2 – nūja augšā,
Mugurkaulāja
3 – nūja aiz galvas,
4 – 5 atkārtoti noliekties uz mobilizācija
priekšu,
6 – 7 iztaisnoties, nūja
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Metodiskie
norādījumi

Pakārtotie
uzdevumi

5
vienmērīgi

6
elpošanu

Skrējienu
izpildīt viegli.

Sagatavot
organismu
gaidāmajai
slodzei

Kustību izpildīt Mācīt izpildīt
lēni, stiepjoši
vingrojumus,
saglabājot
pareizu stāju
Soļojot
uz Mācīt soļot uz
pirkstgaliem,
pirkstgaliem
pirksti sakļauti
Neizliekties
jostas daļā

Mācīt
secīgu
vingrojuma
izpildi

Kājas nesaliekt Audzināt
ceļos
precīzu kustību
izpildi

Nūja
grīdai

paralēli Koncentrēt
uzmanību
precīzai
vingrojumu
izpildei

Nūja paralēli
grīdai,
noliecoties
rumpja
muskulatūra ir
saspringta

Audzināt
precīzu
vingrojuma
izpildi

Nr.p.k.

21. tabulas turpinājums

1

Vingrojuma apraksts

2

Vingrojuma mērķis

Dozēj
ums

3

4

augšā,
8 – s.st.
10.
S.st. – stāja, nūja lejā;
Uzmanības
un
1 – nūja priekšā, ar labo kāju koordinācijas
solis sānis,
pilnveidei.
Krūšu
2 – s.st.,
muskulatūras
3 – 4 tas pats ar otru kāju uz stiepšanai
otru pusi
11.
S.st. – nūja priekšā tvērienā Uzmanības
un
aiz viena gala, brīvais gals līdzsvara
sajūtas
atbalstās pret grīdu;
uzlabošana.
Kāju
1 – 2 puspietupiens,
muskulatūras
3 – 4 s.st.
stiepšana
* Pēc ievada sagatavojošās daļas seko katra skolēna brīvi
demonstrējums, kas pedagogam dod priekšstatu par bērna
attīstību
II. Galvenā daļa 18 – 25 min.

8-10x

8-10x

Metodiskie
norādījumi
5

Pirkstgali
nostiepti,
augums taisns

S.st. – galva atcelta, rokas
gar sāniem;
1 – 2 pacelt taisnas rokas
augšā, sasist plaukstas virs
galvas.
3 – 4 s.st. – sasist plaukstas
aiz muguras, neatliecoties

Mācīt apvienot
kustības,
saglabājot
pareizu stāju

izvēlēta 1 vingrinājuma
muskulatūras iespējamo

Uzmanības
veicināšana, augšējo
muguras muskuļu
stiprināšana
un 8-10x
mugurkaulāja
stiepšana
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6

Pietupiens uz Mācīt pareizu
pirkstgaliem
pietupienu
ceļi
izvērsti,
augums taisns

* Šīs nodarbības daļas laikā vingrojumus ieteicams veikt dinamiskas klasiskās
mūzikas pavadībā, kur bērns pats sev pielāgo vēlamo ritmu
Vingrojumi guļus uz vēdera
1.
S.st. – rokas sānis saliektas, Rumpja
Delnas viena
muskulatūras
plaukstas zem pieres;
virs
otras.
1 – 2
atcelt ķermeņa atbrīvošana
Noturot
augšdaļu,
saspringtus
8-10x rumpja
3 - 4 noturēt saspringtu
rumpja muskulatūru,
muskuļus
5 – 8 nolaist ķermeņa
galva
uz
augšdaļu un atbrīvot rumpja
priekšu,
muskulatūru, ieņemot s.st.
atbrīvojot – uz
sāniem
2.
S.st. – rokas lejā ar delnām Statiska slodze un
Neatliekt galvu,
mugurkaulāja
skats uz priekšu
uz priekšu;
1 – atcelt ķermeņa augšdaļu, stiepšana
8-10x
2 – 3 – stiept galvu uz
augšu, plecus uz leju,
4 – s.st.

3.

Pakārtotie
uzdevumi

Radīt
priekšstatu
starp
sasprindzinātu
un
atbrīvotu
muskulatūru

Mācīt noturēt
pareizu galvas
pozu
vingrojuma
laikā,
lai
nodrošinātu
atslogojošu
sākuma stāvokli
mugurkaulāja
kakla daļā
Ausisun
un Ievērot precīzu
rokas
vienā roku,
galvas
plaknē, skats uz stāvokli
leju
vingrojuma
laikā,
lai
nodrošinātu
atslogojošu

Nr.p.k.

21.tabulas turpinājums

Vingrojuma apraksts

1

2

Vingrojuma mērķis

Dozēj
ums

3

4

Metodiskie
norādījumi
5

atpakaļ

Pakārtotie
uzdevumi
6
sākuma stāvokli
mugurkaulāja
kakla un krūšu
daļā
Koncentrēt
uzmanību
precīzai
vingrojuma
izpildei.
Ķermeņa
augšdaļas
muskulatūra
atbrīvota
Koncentrēt
uzmanību
precīzai
vingrojuma
izpildei

4.

S.st. – rokas sānis saliektas,
plaukstas zem pieres;
1 – atcelt labo kāju atpakaļ,
2 – s.st.,
3 – tas pats ar otru kāju,
4 – s.st.

Muguras
muskulatūras
stiprināšanai, gūžas 8-10x
muskulatūras
stiprināšana

Kājas taisnas,
pirkstgals
uz
priekšu,
kāja
jāatceļ
no
grīdas ~ 15 cm

5.

S.st. – rokas sānis saliektas,
plaukstas zem pieres;
1 – atcelt labo kāju atpakaļ,
2 – labā kāja sānis,
3 – 4 kājas kopā, s.st.,
5 – 8 tas pats ar kreiso kāju
S.st. – rokas augšā ar
delnām uz priekšu, pirksti
savilkti dūrēs;
1 – 2 atceļot ķermeņa
augšdaļu, vienlaicīgi rokas
sānis saliektas un kājas ceļos
saliektas atpakaļ,
3 – 6 noturēt,
7 - 8 – s.st.
S.st. – rokas augšā ar
delnām uz priekšu, pirksti
savilkti dūrēs;
1 – vienlaicīgi atcelt
ķermeņa augšdaļu un labo
kāju,
2 – s.st.,
3 – tas pats ar otru kāju,
4 – s.st.
S.st. – rokas sānis saliektas
uz augšu ar delnām uz
priekšu, pēdas uz āru, skats
pa labi;
1 – atcelt ķermeņa augšdaļu,
2 – skats uz priekšu,
3 – skats pa kreisi,
4 – s.st.,
5 – 8 – tas pats pretējā
virzienā

Kāju muskulatūras
stiprināšanai, gūžas
muskulatūras
6-8x
stiprināšana

Mugurkaulājs
sasprindzināts,
augums
nostiepts

Muguras
muskulatūras
stiprināšanai,
koordinācijas
attīstīšana

Rokas un kājas Audzināt
saliekt
un precīzu kustību
iztaisnot
ar izpildi
spēku, noturot
statisku
muskuļu
noslodzi

6.

7.

8.

6-8x

Muguras
muskulatūras
stiprināšanai, sēdes
muskulatūras
8-10x
stiprināšana

Kāja
taisna,
pirkstgals
uz
priekšu. Ausis
un rokas vienā
plaknē, skats uz
priekšu

Mācīt saglabāt
precīzu
ķermeņa
stāvokli
vingrojuma
izpildes laikā

Muguras
muskulatūras
stiprināšanai, gūžas
muskulatūras
stiprināšana
8-10x

Abas
rokas
vienā plaknē,
ievērot
roku
sākuma
stāvokli.
Neatliekt galvu

Audzināt
precizitāti
vingrojuma
izpildē.
Mugurkaulāja
kakla
daļā
izpildīt
tikai
rotācijas
kustības,
lai
vingrojuma
izpildes laikā
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Nr.p.k.

21.tabulas turpinājums

1

9.

10.

11.

12.

13.

Vingrojuma apraksts

2

Vingrojuma mērķis

Dozēj
ums

3

4

S.st. – rokas sānis ar delnām Muguras
muskulatūras
uz priekšu, pēdas uz āru.
1 – vienlaicīgi ar spēku stiprināšana.
un 8-10x
atcelt ķermeņa augšdaļu un Uzmanības
koordinācijas
kājas,
2 – rokas augšā, pēdas kopā, attīstīšana
3 – rokas sānis, pēdas uz
āru,
4 – s.st.
S.st. – rokas pie pleciem, Uzmanības
un
pirksti savilkti dūrēs;
koordinācijas
1 – atcelt ķermeņa augšdaļu, attīstīšanai, muguras
2 – 7 – pārmaiņus saliekt un muskulatūras
8-10x
stiprināšana
iztaisnot rokas un kājas,
8 – s.st.
Vingrojumi guļus uz muguras (izpilda pāros).
S.st. – ar kājām viens pret Elpošanas
otru, kājas saliektas, pēdas attīstīšanai, rumpja
abpusējā balstā;
muskulatūras
1 – 2 rokas lokveidā uz āru, disbalansa
rokas augšā - ieelpa,
mazināšana
un 8-10x
muskuļu
3 – 4 – rokas lokveidā uz krūšu
iekšu, rokas lejā- izelpa s.st. stiepšana.
Komunikāciju spēju
uzlabošana
S.st. – ar kājām viens pret Vēdera
otru, kājas saliektas, pēdas muskulatūras
abpusējā balstā; rokas sānis attīstīšana. Veicināt
komunikācijas
ar delnām uz leju;
8-10x
1 –
partnera kustībai spējas
un
veidojot pretestību, saliekt veiksmīgu
labo kāju,
socializēšanos
2 – partnera kustībai veidojot
pretestību, saliekt kreiso
kāju,
3 – 5 – partnera kustībai
veidojot pretestību, atkārtoti
pievilkt saliektas pie krūtīm
un iztaisnot abas kājas,
6 – iztaisnot labo kāju,
7 – iztaisnot kreiso kāju,
8 - s.st.
S.st. – ar kājām viens pret Vēdera
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Metodiskie
norādījumi

Pakārtotie
uzdevumi

5

6
nodrošinātu
atslogojošu s.
st.
starpskriemeļu
locītavās
Ievērot precīzu Koncentrēt
roku un kāju uzmanību
stāvokli, galvu vingrojuma
nenoliekt
precīzai izpildei

Mugurkaulājs
sasprindzināts,
galva nekustīga

Koncentrēt
uzmanību
ritmiskai
vingrojuma
izpildei

Partneru pēdas
visa
vingrojuma
laikā saskaras.
Izpildīt
lēni,
stiepjoši. Abi
pāra dalībnieki
vingrojumu
veic vienlaicīgi
Partneru pēdas
vingrojuma
laikā saskaras.
Ķermeņa
augšdaļa
un
muguras jostas
daļa piespiesta
grīdai

Mācīt
lēni
ieelpot
un
izelpot.
Pielāgoties
partnera
tempam,
lai
veiktu
vingrojumu
vienlaicīgi
Koncentrēt
uzmanību
vingrojuma
secīgai izpildei
un pretestības
nodrošināšanai
vingrojuma
izpildes laikā

Ķermeņa

Mācīt

Nr.p.k.

21.tabulas turpinājums

Vingrojuma apraksts

Vingrojuma mērķis

1

2
otru, rokas sānis ar delnām
atpakaļ, pēdas abpusējā
balstā;
1 – 2 partnera kustībai
veidojot pretestību, saliekt
kājas, partnerim pretēji,
3 – 4 partnera kustībai
veidojot pretestību, taisnas
kājas, partnerim pretēji

3
4
muskulatūras
stiprināšanai, kāju
muskulatūras
8-10x
stiepšanai. Veicināt
komunikācijas
spējas
un
socializēšanos

14.

S.st. – „pirmie” labā roka
augšā, pirksti savilkti dūrē,
kreisā roka lejā, labā kāja
taisna,
kreisā
saliekta;
„otrie” palīdz fiksēt pēdas
pie zemes;
1 – 2 vienlaicīgi labā roka
priekšā un kreisā kāja
saliekta,
2 – tas pats pretējā virzienā
S.st. – „pirmais” rokas sānis
ar delnām atpakaļ, kājas
saliektas;
„otrais”palīdz
fiksēt pēdas pie zemes;
1
–
atceļot
ķermeņa
augšdaļu, ar labo roku skart
kreiso celi,
2 – s.st.,
3 – tas pats ar otru roku,
4 – s.st.
S.st. – ar kājām viens pret
otru, kājas saliektas, pēdas
abpusējā balstā; rokas sānis
ar delnām uz leju;
1 – 4 partnera kustībai
veidojot
pretestību,
vienlaicīgi „pirmie” izpilda
riteņbraukšanas kustību ar
kājām uz priekšu, bet „otrie”
atpakaļgaitā,
5 – 8 tas pats uz otru pusi,
s.st.
S.st. – ar seju viens pret otru,
balsts uz ceļiem;
1 – 2 vienlaicīgi atcelt abas
rokas taisnas priekšā, ar
delnām
balstoties
pret
partneri,

Vēdera
muskulatūras
stiprināšanai, krūšu
muskulatūras
8-10x
stiepšana.
Veicināt
komunikācijas
spējas
un
veiksmīgu
socializēšanos
Vēdera
muskulatūras
stiprināšana.
Veicināt veiksmīgu 6-8x
socializēšanos

15.

16.

17.

Dozēj
ums

Vēdera
muskulatūras
attīstīšana. Kustību
koordinācijas
pilnveide.
8-10x
Veicināt
komunikācijas
spējas
un
veiksmīgu
socializēšanos

Līdzsvara
sajūtas
attīstīšana
Uzmanības
un
koordinācijas
8-10x
veicināšana.
Veicināt

100

Metodiskie
norādījumi

Pakārtotie
uzdevumi

5
augšdaļa
un
mugura jostas
daļa piespiesta
grīdai,
pirkstgali
nenostiepti

6
simetriski
izpildīt
vingrojumu.
Koncentrēt
uzmanību
vingrojuma
secīgai izpildei
un pretestības
nodrošināšanai
vingrojuma
izpildes laikā
Rokas taisnas, Koncentrēt
mugura jostas uzmanību
daļā piespiesta secīgai
grīdai.
vingrojuma
izpildei. Pēc 8
reizēm partneri
mainās
uzdevumiem

Ķermeņa
Mācīt precīzu
augšdaļa
roku
piespiesta pie novietojumu.
grīdas,
kājas Pēc 8 reizēm
taisnas
partneri mainās
ar uzdevumiem

Ķermeņa
Mācīt
krustu
daļa simetriski
piespiesta pie izpildīt
grīdas
vingrojumu.
Koncentrēt
uzmanību
vingrojuma
secīgai izpildei
un pretestības
nodrošināšanai
vingrojuma
izpildes laikā
Roka,
kāja Mācīt saglabāt
taisna, skats uz nemainīgu
muguras
un
priekšu,
galvas stāvokli
ķermeņa
muskulatūra
sasprindzināta.

Nr.p.k.

21.tabulas turpinājums

Vingrojuma apraksts

Vingrojuma mērķis

1

Dozēj
ums

Metodiskie
norādījumi

2
3
4
5
Kad
2 – 4 partnera kustībai komunikācijas
un
vingrojums
veidojot
pretestību, spējas
izdodas
labi,
vienlaicīgi
„pirmie”saliec veiksmīgu
var aizvērt acis
labo un „otrie” kreiso roku. socializēšanos
5 - 7 – tas pats ar otru roku,
8– s.st.
Vingrojumi ar partneri un bumbu.
18.
S.st. – ar seju viens pret otru Krūšu muskulatūras
Elkoņi izvērsti.
trīs soļu attālumā, bumba stiprināšana, kāju
“pirmajam” pret krūtīm;
muskulatūras
8-10x
1 – 2 – piespēlēt bumbu stiprināšana
“otrajam”, pietupties,
Pašapziņas
un
3 – 4 – tas pats, vingrojumu pašvērtējuma
uzsāk “otrais”
uzlabošana
19.
S.st. – balsts sēdus ar seju Vēdera
Muguras
viens pret otru divu soļu muskulatūras
muskulatūra
attālumā, kājas saliektas, stiprināšana,
sasprindzināta
bumba starp pēdām, bumba pašapziņas
un
“pirmajam”;
pašvērtējuma
1 – 2 – iztaisnojot kājas, uzlabošana
piespēlēt bumbu “otrajam”,
3 – 4 – tas pats, vingrojumu
uzsāk “otrais”
20.
S.st. – stāja ar seju vienam Uzmanības
un
Ievērot precīzu
pret otru, „pirmie” ar labo koordinācijas
ķermeņa
sānu pret vingrošanas sienu attīstīšanai,
stāvokli.
soļa attālumā, labā roka uz pašapziņas
un 6-8x
Vingrojums
spraišļa krūšu augstumā, pašvērtējuma
pārī tiek veikts
„otrie” – pretēji;
uzlabošana
spoguļa attēlā.
1 - „pirmie” kreisā roka
Jāseko,
lai
sānis, kreisā kāja priekšā uz
vingrojums pārī
pirkstgala, „otrie”- pretēji,
tiktu
veikts
2 – „pirmie” kreisā roka
vienlaicīgi
priekšā ar delnu uz leju,
kreisā
kāja
sānis
uz
pirkstgala, „otrie” – pretēji,
3 – „pirmie” kreisā roka
augšā, kājas kopā; „otrie”pretēji,
4 – s.st.,
5 – 8 – tas pats ar otru sānu
pret sienu
* Pēc galvenās daļas seko katra skolēna personīgais 1-2 vingrojumu demonstrējums,
kas bērnam ceļ pašapziņu un pedagogam dod priekšstatu par bērna muskulatūras
iespējamo attīstību

101

Pakārtotie
uzdevumi
6

Audzināt
precizitāti,
piespēlējot
bumbu

Koncentrēt
uzmanību
bumbas
satveršanai
piespēlei

un

Koncentrēt
uzmanību
vingrojuma
precīzai izpildei

Nr.p.k.

21.tabulas turpinājums

1

Vingrojuma apraksts

2

Vingrojuma mērķis

Dozēj
ums

3

4

Metodiskie
norādījumi
5

Pakārtotie
uzdevumi
6

III. Nobeiguma daļa 5 – 7 min.
* Šīs nodarbības daļas laikā vingrojumus ieteicams veikt relaksējošas klasiskās
mūzikas pavadībā, kur bērns pats sev pielāgo vēlamo ritmu
1.
S.st. – balsts uz ceļiem;
Mugurkaulāja
Galva atrodas
starp rokām
1 – sēde uz saliektiem stiepšana
apakšstilbiem, rokas augšā,
2 – 3 – stiept rokas uz augšu,
4-6x
4 – s.st.
2.
Kustību rotaļa “Veiklās Plakanās
Figūriņas
pēdas
pēdiņas”;
nedrīkst mest,
profilakse.
Dalībnieki sadalīti pa 3 – 4 Psiho-emocionālā
tās jāaiznes
skolēniem komandā. Zāles fona
uzlabošana, 2-4x
vidū atrodas šaha figūriņas, uzmanības
un
pēc komandas “sākt” skolēni uzvedības
ar kāju pirkstu palīdzību uzlabošana
cenšas aiznest pēc iespējas
vairāk šaha kauliņu uz
iepriekš
noteiktu
vietu.
Uzvar
komanda,
kura
salasījusi
vairāk
šaha
figūriņu
3.
S.st. – kājas saliektas, labā Uzmanības
Elpot mierīgi
roka uz krūtīm, kreisā uz attīstības
8-10x
vēdera;
veicināšana.
1 – 4 – krūšu elpošana,
Elpošanas
5 – 8 – diafragmālā elpošana attīstīšana
4.
S.st. – guļus uz muguras;
Rumpja
Rokas un kājas
1 – 4 atbrīvot muskulatūru
muskulatūras
4 -6x ir
pilnīgi
atbrīvošanai
atbrīvotas
5.
S.st. – pamatstāja;
Pareizas
stājas
Skats
uz
1 – 3 pareiza stāja pie sienas, sajūtas
priekšu, vēders
4 – 7 – trīs soļi uz priekšu,
nostiprināšanai
ievilkts, sēžas
8 – s.st.
kustībā. Uzmanības 8-10x muskuļi
attīstības
sasprindzināti,
veicināšana
kājas
iztaisnotas
* Par nobeiguma daļas pavadošo mūziku var vienoties ar skolēniem, kas ceļ bērnu
pašapziņu un sniedz pedagogam priekšstatu par bērna muzikālo gaumi

Mācīt precīzu
galvas
novietojumu,
izpildot
vingrojumu
Audzināt
godīgumu,
mācīt
satvert
sīkus
priekšmetus ar
kāju pirkstiem

Mācīt dažādus
statistiskās
elpošanas
veidus
Mācīt atbrīvot
muskulatūru
Mācīt saglabāt
pareizu
stāju
soļojot

Ir izveidots ārstnieciskās vingrošanas nodarbības kopums sākumskolas skolēniem
ar UDS/UDHS izpausmēm. Katrs vingrojums ĀV izvēlēts tā, lai sekmētu sākumskolas
skolēna UDS/UDHS galveno simptomu (uzmanības, pašvērtējuma un veiksmīgas
socializēšanās problēmas) korekciju, kā arī mazinātu UDS/UDHS pavadošos simptomus primāro kustību pamatiemaņu, stājas un balsta kustību aparāta traucējumus. (sk. 21.tab.).
Inovatīvie aspekti ĀV nodarbību metodikā. Tātad viens no PFA veidiem, ko
izmanto savā darbā fizioterapeits, ir ārstnieciskā vingrošana. Speciālista galvenais uzdevums
ir piemeklēt katrai problēmsituācijai attiecīgo vingrojumu kopumu, kurš visefektīvāk spētu
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nostiprināt muskuļus un veikt vēlamo korekcijas darbu. Uzsākot fizioterapijas nodarbību,
fizioterapeits ar bērniem nostājas aplī, sadodas rokās, iztaisnojas, uzsmaida sev un saka:
“Sveiks un vesels!” Tāpat ir arī stundas nobeigumā. Atšķiras tikai uzruna. Stundas sākumā
skolotāja saka: “Nodarbību sāku, sveiki, bērni!”, nobeigumā: “Nodarbību beidzu, sveiki,
bērni!” Tad vēl pastāv tāda kā bezvārdu saskarsme, ar kuras palīdzību bērns, ienākot stundā,
redz stundas darba gaitu.
Izmantojot sīko fizioterapijas inventāru “krāsainās pankūciņas”, katrai krāsai tiek
piešķirts konkrētais stundas uzdevums: dzeltenā – rotaļas, zilā – ārstnieciskā vingrošana,
sarkanā – pārbaude, zaļā – pārrunas.
Ienākot fizioterapijas zālē, bērni, redzot šo attiecīgo inventāra izkārtojumu, jau ir
informēti par šīsdienas plāniem. Sākumskolas skolēnus ar UDS/UDHS traucējumiem tas jau
iepriekš mobilizē un sagatavo nākamās nodarbības norisei. Krāsu simbolu izmantojums,
atspoguļojot nodarbības saturu, mobilizē bērnus darbam, tiek mazināti iespējamie uzvedības
traucējumi ārstnieciskās vingrošanas laikā.
Papildus praktiskajam darbam, ko BAIC veic fizioterapeits, ĀV nodarbībās notiek
teorētisko zināšanu apgūšana. Šo zināšanu pārbaude tiek veidota kā pedagoga un skolēna
sadarbības nodarbība. Šīs teorētiskās zināšanas skolēniem nepieciešamas tādēļ, lai viņi ne
tikai prastu vingrot, bet arī saprastu, ko šie vingrojumi sniedz viņu veselībai, kāpēc tie vispār
ir vajadzīgi, kā arī tas ir nepieciešams, lai paplašinātu viņu zināšanas par ĀV. Teorētiskās
zināšanu pārbaudes jautājumi ir sagrupēti attiecīgi pa klašu grupām no vienkāršākā uz
sarežģītāko. Apgūstot klasē ar skolotāju un mājās atkārtojot kopā ar vecākiem, bērns aizpilda
pašvērtējuma karti, aizkrāsojot pirmo lodziņu. Otrais lodziņš paredzēts skolotājas parakstam,
kad bērns atbild uz ieskaites jautājumiem stundā. Pirmo pusgadu beidzot, bērni kārto
praktisko zināšanu pārbaudi fizioterapijā, kur viņiem jāzina galvenās stāju veidojošās
muskuļu grupas un šo grupu nostiprinošie vingrinājumi:
• 1. klasei katrai muskuļu grupai 5 – 6 vingrojumi;
• 2. klasei katrai muskuļu grupai 7 – 8 vingrojumi;
• 3. klasei katrai muskuļu grupai 9 – 11 vingrojumi;
• 4. klasei katrai muskuļu grupai 12 – 15 vingrojumi.
Inovatīvajā ĀV nodarbību metodikā tiek pielietots arī PFA eko-sistēmas modelis,
kurā savstarpēji mijiedarbojas un viens otru papildina šādi faktori:
• Uzdevums (šajā pētījumā ĀV nodarbība);
• Vide (šajā pētījumā ĀV zāle);
• Indivīds (šajā pētījumā 4 sākumskolas skolēni, kuri piedalās ĀV nodarbībā).
ĀV nodarbības apkopotajā kopumā (sk. 21.tab.) ir rakstīts par skolēnu aktīvu
līdzdarbošanos nodarbības organizēšanā (skolēna izvēlēto vingrojumu demonstrējums un
attiecīgās nodarbības daļas mūzikas iespējamā izvēle). Izveidotās pedagoģiskās korekcijas
metodikas galvenie inovatīvie aspekti, kas ietver secīgi saskaņotu ĀV nodarbības līdzekļu un
metodisko paņēmienu kopumu, ir:
• pedagoga un bērna sadarbības iespējas,
• atgriezeniskās saites veidošanās starp skolotāju un skolēnu,
• sākumskolas skolēnu pašvērtējuma sekmēšana,
• krāsu simbolu izmantošana ĀV nodarbības ievaddaļā (nodarbības satura izklāstā).
Otrajam pusgadam beidzoties, skolēni ārstnieciskās vingrošanas nodarbību ietvaros
piedalās pedagoga un skolēna sadarbības nodarbībā, kur kārto savu zināšanu pārbaudi. Savu
speciālo vingrinājumu kopumu, kuru skolēns ir apguvis patstāvīgi, viņš vasarā var veikt arī
mājas apstākļos. Šī praktisko un teorētisko zināšanu apgūšana uzlabo pašvērtējumu un
pašapziņu, kas bieži mūsu pētāmajiem bērniem ar UDS/UDHS ir samazināta.
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3.3.2. Pielāgotās peldēšanas nodarbību kopums
Izvēlētie pielāgotās peldēšanas (PP) nodarbības vingrinājumi, to mērķi, secība,
dozējums, un metodiskie norādījumi, kas iekļauti kopumā (sk. 22.tab.) vienlaicīgi ir pedagoģijas
metode un līdzeklis, kas sekmē UDS/UDHS izpausmju pedagoģisko korekciju sākumskolas
skolēniem.
PP nodarbībā darbojas sākumskolas skolēni, kuru vecums ir 7 – 11 gadi. Nodarbības
ilgums ir 45 minūtes, tajā vienlaicīgi darbojas 5 – 10 bērni. Nodarbības laikā bērni darbojas
baseina malā, lielajā baseinā un spa vannās. Pielāgotās peldēšanas nodarbības bērniem notiek 1
reizi nedēļā. Nodarbības ilgums ir 45 minūtes, tajā vienlaicīgi darbojas 5 – 10 bērni. (sk. 22.
tab.).
Kamēr bērni ar fizioterapeitu darbojas baseinā, bērnu vecāki drīkst apmeklēt blakus
esošās pirtis. Šī nodarbība nosacīti arī dalās trijās daļās. Ievaddaļas, kura notiek baseina malā,
laikā bērni veic uzmanības, stājas korekcijas un peldētapmācības imitācijas vingrojumus stāvus.
Šīs daļas ilgums ir 10 minūtes. Tad seko nodarbības galvenā daļa, kura ilgst 25 minūtes un
notiek lielajā un mazajā baseinā (ūdens T0 =280C), kur tiek veikti dažādi ārstnieciskās peldēšanas
un peldētapmācības pamatu vingrinājumi. Apmēram 10 minūtes bērni darbojas baseinā, tad
dodas uz siltajām spa vannām apgūt un nostiprināt atsevišķas peldētapmācības elementu daļas
(elpošanu, kāju darbību un roku darbību). Kad konkrētās iemaņas apgūtas (spa vannās ūdens T0
=360C), tad skolēni atkal dodas uz lielo baseinu, kur turpina apgūt pielāgotās peldēšanas
vingrinājumus un peldētapmācības iemaņas. Galvenā daļa aizņem 30 min. no visa nodarbības
laika. Tai seko nobeiguma daļa, kuras laikā tiek spēlētas spēles, bērni nirst, lec no tramplīna vai
tiek organizētas kustību rotaļas. Šī daļa ilgst 10 min.
22. tabula

N.p.k.

Pielāgotās peldēšanas nodarbību kopums sākumskolas skolēniem ar UDS/UDHS
izpausmēm

Vingrinājuma mērķis

Sākuma
stāvoklis

Vingrinājuma apraksts

Dozējums

Metodiskie
norādījumi

1

2

3

4

5

6

1.
IEVADA – SAGATAVOTĀJA DAĻA 5 – 10 MIN.
Sasveicināšanās un pašvērtējuma modeļa izklāsts (baseina malā)
Vingrinājumi uz baseina malas (ārpus baseina)
1.
Rumpja muskulatūras Pamatstāja
disbalansa
mazināšana.
Plecu
muskulatūras
iesildīšana,
sagatavoties darbam
ūdenī
2.
Rumpja muskulatūras Pamatstāja.
disbalansa
mazināšana. Roku un
krūšu muskulatūras
iesildīšana,
sagatavoties darbam
ūdenī
3.
Plecu muskulatūras Stāja - labā roka

1 – 4 plecu 4 -6x
apļošana
uz
priekšu;
5 – 8 plecu
apļošana atpakaļ

Izpildīt
ar
vidēju
amplitūdu

1 – 2 rokas 4 -6x
lokveidā uz āru,
pastiepties;
3 – 4 – rokas
lokveidā uz āru,
rokas lejā, s.st.

Vēzēt taisnas
rokas

1 – 2 labā roka 6-8 x

Mugura
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N.p.k.

22. tabulas turpinājums

1

4.

5.

Vingrinājuma mērķis

2
3
iesildīšana,
augšā
uzmanības
un
koordinācijas
uzlabošana,
sagatavoties darbam
ūdenī
Rumpja muskulatūras Žākļstāja
mobilitātes
uzlabošana

Stājas
korekcija, Pamatstāja
uzmanības
veicināšana

Vingrinājumi ūdenī
6.
Elpošanas
muskulatūras
attīstīšanai

7.

8.

9.

Sākuma
stāvoklis

Pamatstāja
baseina
seklajā
galā.
Ar
seju
pret
celiņu
Izjust
ķermeņa Stāja
ar
slīdējumu
ūdenī, muguru pret
proprioreceptīvo
celiņu,
sajūtu – uzmanības rokas augšā
uzlabošana
Guļus
uz
Peldspēju
vēdera,
uzlabošana,
rokas
un
elpošanas
kājas
muskulatūras
attīstīšana. Kustību izvērstas
atmiņas
uzmanības
veicināšana
Peldspēju
Guļus
uz
uzlabošanai, muguras vēdera
muskulatūras
iestiepšanai. Kustību
atmiņas – uzmanības

Vingrinājuma apraksts

Dozējums

Metodiskie
norādījumi

5

6

4
lokveidā uz āru,
lejā, kreisā roka
lokveidā uz āru,
augšā;
3 - 4 s.st.

1 – 2 rokas 4-6 x
lokveidā atpakaļ,
rokas augšā;
3 – 6 atkārtoti
noliekties uz leju,
ar
plaukstām
skarot grīdu;
7
–
rokas
lokveidā
uz
priekšu,
rokas
augšā ,
8
–
rokas
lokveidā atpakaļ,
atliekties, s.st.
Bez
galvas 4 – 6 x
kustībām izmainīt
mugurkaulāja
izliekumu

taisna, skats
uz priekšu

Vingrinājumu
izpildīt
ar
plašu
amplitūdu

Samazināt
jostas lordozi

Ieelpa caur muti, 4 x
pietupties, izsoļot zem
celiņa, izelpa – s.st.

Dziļa ieelpa,
pagarināta
izelpa

Ieelpa – ar spēcīgu 2 x
kāju atgrūdienu no
baseina
sienas,
aizslīdēt līdz baseina
pretējai malai
“Zvaigznīte” ar elpas 3 x
aizturi

Slīdējuma
laikā stiepties
uz priekšu

Ar spēcīgu rokas 4 x
īrienu
pagriezties
“Zvaigznītē”
uz
muguras
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Noturēt
gurnus
un
plecus
pēc
iespējas tuvāk
ūdens virsmai

Noturēt
gurnus
un
plecus
pēc
iespējas tuvāk
ūdens virsmai

N.p.k.
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1
10.

11.

12.

13.

Vingrinājuma mērķis
2
veicināšana
Pilnveidot tehnikas
izpildījumu.
Proprioreceptīvo
sajūtu – uzmanības
uzlabošana
Elpošanas
ritma
noregulēšana,
muskulatūras
atslābināšana
Kāju
un
gurnu
muskulatūras
nostiprināšana,
ķermeņa
koordinācijas
un
līdzsvara attīstīšana
ūdenī
Muskulatūras
atbrīvošana

Sākuma
stāvoklis

Vingrinājuma apraksts

Dozējums

Metodiskie
norādījumi

3

4

5

6

Guļus
vēdera

uz Kāju darbība kraulā ar 2 x 15 m
dažādiem
roku
stāvokļiem

Pamatstāja

Ieelpa – pietupjoties, 5 x
zem ūdens – izelpa

Guļus
uz Kāju
darbība
uz 2 x 15 m
muguras
muguras ar dažādiem
roku stāvokļiem:
1)
labā
roka
augšā, kreisā lejā;
2)
abas lejā;
3)
abas augšā
Pamatstāja
Ieelpa – pietupjoties, 5 x
zem ūdens – izelpa

Saskaņot kāju
darbību
ar
elpošanu

Atbrīvoties

Sekot pareizai
kāju darbībai.
Augumu
nesaliekt
gūžas
locītavās
Atbrīvoties

* Pēc ievada sagatavojošās daļas seko 1-2 skolēnu brīvi izvēlēta vingrinājuma demonstrējums pie
baseina malas - ūdenī, kas pedagogam dod priekšstatu par bērna apgūtajiem peldētprasmes pamatiem un
elpošanas muskulatūras iespējamo attīstību
2. GALVENĀ DAĻA 25 MIN.
1.

Ķermeņa un kāju
muskulatūras
attīstīšana.
Jostas
lordozes mazināšana

2.

Mugurkaula
iestiepšana.
Peldamības
uzlabošana
Plecu
locītavas
lokanība,
kustību
koordinācijas
uzlabošana

3.

4.

Guļus
uz
vēdera, kāju
darbība
„kraulā”,
rokas
priekšā
Pamatstāja

Īriens ar abām rokām 2 x 20-25”
reizē „delfīnā”, bez
roku pārnešanas virs
ūdens

Īriena sākuma
daļā – ieelpa,
īriena beigās
– izelpa

Ieelpa – pietupties, 3x10”- 15”
zem ūdens sagrupēties
“pludiņā” un aizturēt
elpu
Guļus
uz 1 – 2 divi īrieni ar 30 m
muguras ar abām rokām;
kāju
3 – īriens ar labo roku;
darbību
4 – īriens ar kreiso
„kraulā”,
roku
rokas augšā
Aktīva mugurkaula Guļus
uz Atgrūdiens no baseina 3-5 x
malas un “slīdējums”
iestiepšana. Ķermeņa muguras
ar dažādiem roku
stāvokļa pārvaldīšana
stāvokļiem:
ūdenī
1)
rokas lejā;
2)
rokas augšā;
3)
labā
augšā,
kreisā lejā

Galvu noliekt
pie ceļiem
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Spēcīgi īrieni,
izjust
slīdējuma fāzi
starp īrieniem

Noturēt
gurnus,
plecus
un
vēderu
pēc
iespējas tuvāk
ūdens virsmai

5.

6.

7.

8.

9.

10.

N.p.k.

22. tabulas turpinājums
Vingrinājuma mērķis

1

2

Sākuma
stāvoklis

Vingrinājuma apraksts

3
4
Pilnveidot
kustību Guļus
uz Peldējums uz muguras
koordināciju.
muguras
pilnā koordinācijā
Nostiprināt ķermeņa
muskulatūru
Mugurkaulāja
Guļus
uz “Slīdējums”
cauri
iestiepšana.
vēdera
vingrošanas aplim zem
Proprioreceptīvo
ūdens
sajūtu – uzmanības
uzlabošana
Muguras
Spēle
– “Slīdējums”
cauri
muskulatūras,
sacensība
vingrošanas aplim zem
rombveida muskuļa, “Kurš ātrāk ūdens. Visi sāk reizē.
pēdu muskulatūras nopeldēs
Noguļas uz muguras
nostiprināšana
līdz atzīmei ar kājām pa priekšu
ar kājām pa kustības
virzienā.
priekšu?”
Jāizpilda īrieni ar
plaukstām
un
apakšdelmiem
Rumpja muskulatūras Guļus
uz Pilnīgi atbrīvoties, lai
atbrīvošana
krūtīm
rokas un kājas ar savu
svaru iegrimst ūdenī.
„Zvaigznīte”
uz
krūtīm
Nostiprināt muguras Guļus
uz 2 īrieni braslā ar
un plecu muskulatūru krūtīm ar rokām, 1 ieelpa
kāju
darbību
kraulā
Iestiept
gūžas Guļus
uz Kāju darbība braslā
muskulatūru.
Pēdu muguras,
muskulatūras
turēt dēlīti
nostiprināšana
zem galvas

11.

Rumpja muskulatūras
stiprināšana,
disbalansa
Mazināšana

Stāja,
dēlītis
vertikāli
priekšā

12.

Rumpja muskulatūras
atbrīvošana.
Mugurkaula
iestiepšana

Stāja, rokas Ar “slīdējumu”
izstieptas uz krūtīm
priekšu,
dēlītis

Dozējums
5
30 m

6
Saskaņot roku
un
kāju
darbību

3-5 x

Augumu turēt
taisni

2 x 15 m

Noturēt
augumu
taisnu, tuvu
ūdens
virsmai,
pēdas
ekstenzijā

2 x 15”- Aizturēt elpu
20”

2 x 15 m

Spēcīgs īriens
ar rokām

2 x 15 m

Pareizs
tehnisks
izpildījums –
pievērst
uzmanību
pēdu un ceļu
izvēršanai uz
āru.
Izjust
slīdējuma fāzi
Turēt taisnu
muguru.
Dēlīti
turēt
paralēli
augumam, lai
veidojas
ūdens
pretestība
Stiepties!

Soļot ūdenī, augstu 3 x 15 m
ceļot ceļus un stumjot
dēlīti uz priekšu
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Metodiskie
norādījumi

uz 2-4x

N.p.k.

22. tabulas turpinājums
Vingrinājuma mērķis

1

2

Sākuma
stāvoklis

Vingrinājuma apraksts

Dozējums

Metodiskie
norādījumi

3
4
5
6
taisnās
rokās
* Pēc galvenās daļas seko 1-2 skolēnu brīvi izvēlēta vingrinājuma demonstrējums ūdenī – baseina vidū,
kas pedagogam dod priekšstatu par bērna peldētprasmess iemaņām un elpošanas muskulatūras
iespējamo attīstību
3. NOBEIGUMA DAĻA 5 – 10 MIN.
1.

Izjust
ķermeņa
kustības
lēcienā.
Koordinēt
savas
kustības. Uzmanības
veicināšana.
Socializēšanās
iemaņu veicināšana

2.

Relaksācijas
nodrošināšana

Stāja
uz Dažādi lēcieni ūdenī:
2 x (katrs
baseina
1)
“zaldātiņā”;
lēciens)
malas,
ar 2)
lēciens
seju
pret vingrošanas aplī;
baseinu
3)
lēcienā
sagrupēties
„kamoliņā” un atkal
iztaisnoties,
rokas
lokveidā uz augšu;
4)
„draudzīgais
lēciens” (sadodoties
rokās pa pāriem)
Guļus
uz “Zvaigznīte”
2-4x
vēdera
1 – 2 rokas un kājas
kopā;
3 – 4 rokas, kājas
izvērstas

Vingrinājumi un pārrunas SPA vannā
3.
Elpošanas muskuļu Sēdus SPA
pareizas
darbības vannā, pleci
sekmēšana.
ūdenī, skats
Socializēšanās
vienam pret
iemaņu veicināšana
otru
4.
Pašvērtējuma
un Sēdus SPA
pašapziņas
vannā, pleci
stiprināšana. Bērna ūdenī
individuālo iespēju
potenciāla sekmēšana

Izpildot
lēcienus,
domāt
par
ķermeņa
stāvokli

Noturēt
augumu un
plecus
pēc
iespējas tuvāk
ūdens virsmai
un
atbrīvoties,
acis aizvērtas

Gumijas
bumbiņas 2-4x
pūšana
pa
ūdens
virsmu pāros

Izpildot
vingrinājumu
elpot
tikai
caur muti

Katrs izvērtē savu 1-2x
šīsdienas
veikumu,
parādot attiecīgo sava
rokas īkšķa pozīciju

Vadītājs pēc
tam
izsaka
savu
vērtējumu, un
ir labi, ja tas
sakrīt
ar
skolēnu
izteikto
pašvērtējumu

Tika izveidots pielāgotās peldēšanas nodarbību kopums sākumskolas skolēniem ar
UDS/UDHS. Katrs PP vingrinājums izraudzīts tā, lai mazinātu sākumskolas skolēna galvenās
UDS/UDHS izpausmes (uzmanības, pašvērtējuma un veiksmīgas socializēšanās problēmas), kā
arī koriģētu UDS/UDHS pavadošos simptomus - primāro kustību pamatiemaņu, stājas un balsta
kustību aparāta traucējumus (sk. 22.tab.).
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Inovatīvie aspekti PP nodarbību metodikā. Pirms PP nodarbības bērniem tiek izstāstīts
vienkāršais pašvērtējuma modelis, kurš sākumskolas skolēnu visas nodarbības laikā motivē
kvalitatīvai sava iespēju potenciāla uzlabošanai. Tātad nodarbības beigās katrs PP dalībnieks ar
īkšķa pozīciju novērtē savu padarīto darbiņu:
• īkšķis uz augšu un tam virsū otras rokas īkšķis – ļoti labi;
• īkšķis uz augšu – labi;
• īkšķis sānis – viduvēji;
• īkšķis uz leju – slikti.
PP nodarbības laikā, dažādojot speciālos vingrinājumus un mainot to norises vietu
(secīgi – baseina mala, lielais baseins, spa vanna), tiek saglabātas viņu koncentrēšanās spējas
visas nodarbības gaitā. Pēc PP nodarbības sākumskolas skolēni kopā ar fizioterapeiti apsēžas
SPA vannā un bērni ar savu īkšķi izvērtē savu šīs dienas darba kvalitāti, tātad veic
pašvērtējumu. Pēc tam fizioterapeits izstāsta, kas ir izdevies, kas nē. Tad bērni salīdzina savu
pašvērtējumu ar PFA speciālista teikto, un fizioterapeits pēc vajadzības uzslavē, aizrāda un
iedrošina katru bērnu, īpaši priecājoties par tiem, kuru pašvērtējums ir adekvāts. Pēc nodarbības
bērni kopā ar vecākiem dodas uz pirtīm, kur ir iespēja 30 minūtes relaksēties.
Šīs nodarbības laikā, sadarbojoties grupās, bērnos tiek attīstītas socializēšanās spējas un
mazināti uzvedības traucējumi. Pēc katras nodarbības, veicot pašvērtējumu, pētījuma dalībnieki
ar UDS/UDHS izpausmēm uzlabo savas uzmanības īpašības un pašapziņu. Ar speciālo
vingrinājumu simetrisko iedarbību, ko nodrošina ūdens vide, tiek mazināts esošais muskuļu
disbalans, tādējādi tiek nostiprināts balsta un kustību aparāts, kā arī veicināta bērna pareiza
stājas attīstība (sk. 22.tab.).
PP nodarbības izveidotajā kopumā (sk. 22.tab.), ir ietverta iespējamā skolēnu
līdzdarbošanās nodarbības organizēšanā (skolēnu izvēlēto vingrinājumu demonstrējums).
Izveidotās pedagoģiskās korekcijas metodikas galvenie inovatīvie aspekti, kas ietver secīgi
saskaņotu PP nodarbību līdzekļu un metodisko paņēmienu kopumu ir :
• pedagoga un bērna sadarbības iespējas,
• atgriezeniskās saites veidošanos starp skolotāju un skolēnu,
• sākumskolas skolēna pašvērtējuma noteikšana pēc katras PP nodarbības.
Inovatīvajā PP nodarbību metodikā tiek pielietots arī PFA eko-sistēmas modelis, kurā
sastarpēji mijiedarbojas un viens otru papildina šādi faktori:
• Uzdevums (šajā pētījumā PP nodarbība);
• Vide (šajā pētījumā baseins, kurā notiek PP nodarbība);
• Indivīds (šajā pētījumā 5–10 sākumskolas skolēni, kuri piedalās PP nodarbībā).
Ir būtiski, lai bērniem ar UDS/UDHS, fiziskās nodarbības tiktu organizētas atsevišķi un
mazās grupās, kas kalpotu ne tikai īpašo nosacījumu bērnu drošībai, bet arī viņu veselības
stāvokļa stabilizēšanai, smadzeņu darbības atslogošanai un fiziskās attīstības veicināšanai.
Pareizi dozētas PFA nodarbības normalizē paaugstinātu muskuļu tonusu, veic sensoro
stimulāciju un samazina sāpju sajūtas, kā arī uzlabo stereotipisku uzvedību un vispārējo
funkcionālo stāvokli (Jasjukova, 2009).
3.3.3. Kustību rotaļu kopums
Izveidotais kustību rotaļu (KR) kopums - kustību rotaļu uzdevumi, rotaļu apraksts un
nodarbības vēlamā daļa, kurā būtu iekļaujama konkrēto kustību rotaļa, šajā pētījumā kalpo kā
līdzeklis, lai iespējami labāk nodrošinātu izvēlēto pielāgoto fizisko aktivitāšu (ĀP un PP
nodarbības) komplekso iedarbību un tādējādi arī sekmīgu UDS/UDHS izpausmju pedagoģisko
korekciju sākumskolas skolēniem (sk. 23.tab.; 33.piel.).
Kustību rotaļas (KR). Nodarbības laikā ūdenī, nodarbojoties ar bērniem, jāizvēlas ne
tikai speciālie un vispārējie vingrinājumi, bet arī piemērotas kustību rotaļas (Фонарёва, 1983).
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Ieteicamās KR, kas ietvertas apkopotajā kustību rotaļu kopumā, pilnveido ĀV nodarbību
metodiku, vienlaicīgi pilda katras rotaļas attiecīgo uzdevumu, lai veicinātu pedagoģisko
korekciju sākumskolas skolēniem ar UDS/UDHS (sk. 23.tab.).
23. tabula
Kustību rotaļu kopums sākumskolas skolēniem ar UDS/UDHS izpausmēm
Rotaļas
nosaukums
ATCERIES
ATKĀRTO!

Rotaļas
uzdevums
UN Attīstīt
orientēšanos
telpā,
uzmanību un
kustību
atmiņu,
ķermeņa izjūtu

Rotaļas apraksts

Nodarbības
vēlamā daļa

Katram bērnam rokā ir divi vingrošanas Ievaddaļa
priekšmeti.
Pedagogs
demonstrē
dažus
vingrojumus ar šiem priekšmetiem. Pēc
norādījuma, izdzirdot mūzikas skaņas, bērni brīvi
izklīst un pārvietojas pa telpu. Pēc pedagoga
uzaicinājuma, apklustot mūzikas skaņām, bērni
demonstrē pēdējo pedagoga rādīto vingrojumu ar
kādu no priekšmetiem. Uzvar tas, kurš ir precīzāk
atcerējies un izpildījis skolotāja demonstrētos
vingrojumus

ZAĶIS
BEZPAJUMTNIEKS

Attīstīta
kustību
koordināciju:
spēju
orientēties
telpā

No rotaļas dalībniekiem izraugās mednieku un Nobeiguma
zaķi bezpajumtnieku. Pārējie bērni ir zaķi - ar daļa
tāfeles krītu uzzīmē sev apļus un nostājas katrs
savā aplī – tā sauktajā zaķu mājā.
Zaķis bezpajumtnieks aizskrien, bet mednieks
dzenas viņam pakaļ. Zaķis var paslēpties no
mednieka, iebēgot jebkurā zaķu mājā, bet tur
esošajam zaķim - bērnam - tūdaļ jāmūk prom no
mednieka, jo mājā pietiek vietas tikai vienam
zaķim, un nu viņš ir kļuvis par zaķi
bezpajumtnieku. Līdzko mednieks ir noķēris
bēgošo zaķi, tie mainās lomām. Uzvar tas
skolēns, kurš vismazāk reižu ir bijis zaķa
bezpajumtnieka lomā

SARGĀ
VĀRTUS!

Attīstīt
uzmanību,
reakcijas
ātrumu
un
kustību
koordināciju

Rotaļas dalībnieki nostājas aplī platā žākļstājā, Galvenā daļa
lai blakus stāvošajiem bērniem pēdas saskartos.
Vadošais stāv apļa vidū ar volejbola bumbu
rokās. Viņa uzdevums ir izripināt bumbu starp
kāda dalībnieka kājām – vārtiem. Bērni bumbu ar
rokām atvaira un ripina to cits citam pa grīdu,
vadošais cenšas bumbu iegūt sev un trāpīt to
vārtos. Ja bumba izripo ārā no apļa, tad tai pakaļ
iet tas bērns, kam tā izripojusi pa labo pusi. Ja
vadošais trāpa vārtos, tad tas, kura vārtos bumba
ir trāpījusi, kļūst par vadītāju. Bērni, kuri sargā
vārtus, nedrīkst visu laiku stāvēt, noliekušies uz
priekšu. Uzvar tas, kurš vismazāk reizes ir bijis
par vadītāju (pirmo – norādīto reizi -neskaita)
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23. tabulas turpinājums
Rotaļas
nosaukums

Rotaļas
uzdevums

Rotaļas apraksts

Nodarbības
vēlamā daļa

PĀRCELŠANĀS

Attīstīt
5-6 m attālumā vienu no otras novelk divas Nobeiguma
koordināciju:
līnijas. Visi bērni atrodas aiz vienas svītras. daļa
veiklību
- Katram bērnam pretim uz grīdas atrodas divi
līdzsvara
lidojošie šķīvīši. Pēc pedagoga norādījuma bērns
izjūtu
paņem vienu šķīvīti, noliek sev priekšā un uzkāpj
uz tā. Stāvot uz viena šķīvīša, viņš paņem otru
šķīvīti, noliek to sev priekšā un uzkāpj uz tā ar
vienu kāju. Tad bērns paņem pirmo šķīvīti, kas
atbrīvojies, noliek to sev priekšā un uzkāpj uz tā.
Tā viņš turpina soļot pa šķīvīšiem līdz otrajai
svītrai. Uzvar tas bērns, kurš ir pirmais sasniedzis
otro svītru

STRAZDU
BŪRIS

Attīstīt kustību
koordināciju:
orientēšanos
telpā un laikā

Dažādās laukuma vietās bērni ar tāfeles krītu Ievada daļa
uzzīmē apļus. Tās ir strazdu mājas – būrīši. Katrā
būrī atrodas viens strazdu pāris, kas stāv ar seju
viens pret otru. Dalībniekiem jābūt nepāra skaitā.
Atskanot mūzikai, bērni brīvi pārvietojas pa visu
telpu (strazdi lido). Apklustot mūzikai, pedagogs
saka, kā pārim sadot rokas: ”Augšā!”, Priekšā!”,
„Aizmugurē!”. Strazdi pēc iespējas ātrāk dodas
uz būrīšiem un nostājas būrīšos pa pāriem ar
pareizi sadotām rokām. Bērns, kuram nav pāra,
var piebiedroties kādam pārim, kurš ir nepareizi
sadevis rokas. Kļūdas autors, kurš paliek bez pāra
un būrīša, ir zaudētājs. Pedagogs raugās, lai
rotaļa noritētu godīgi un lai strazdi lidotu pa visu
telpu. Tad rotaļu uzsāk no jauna. Uzvar tas, kurš
vismazāk reižu ir palicis bez būrīša

IZVEIDO
FIGŪRU!

Attīstīt
izdomu,
uzmanību un
proprioreceptī
vās sajūtas objekta formas
un tā apkārtnes
uztveri

Vienu no rotaļas dalībniekiem izraugās par Galvenā daļa
vadošo, kas nostājas malā. Pārējie bērni mūzikas
pavadībā brīvi pārvietojas pa visu telpu un tai
laikā izpilda dažādus palēcienus, skrējiena
veidus, līšanas un rāpošanas kustības. Pēc
pedagoga uzaicinājuma (apklustot mūzikas
skaņām), bērni apstājas, katrs ar savu ķermeni
izveidojot figūru, kas attēlo kādu dzīvnieku vai
filmu varoņa tēlu. Vadošais atpazīst izveidotos
figūru tēlus un izvēlas spilgtāko no tiem, kurš
kļūst par vadītāju, un rotaļu var turpināt tālāk.
Uzvarētājs ir tas, kurš visbiežāk ir bijis par
vadītāju (pirmo – norādīto reizi neskaita)

NESAMĒRCĒ
KĀJAS!

Attīsta
izdomu,
kustību
koordināciju:
precizitāti un
attāluma
uztveri

Vienā telpas malā atrodas rotaļas dalībnieki. Nobeiguma
Aptuveni četru līdz piecu metru attālumā no daļa.
viņiem novelk līniju. Telpas pretējā malā uzvelk
otru līniju. Starp līnijām ir purvs. Visi bērni stāv
aiz vienas līnijas – purva malā. Katram bērnam
rokās ir divi finiera dēlīši (30 x 30cm). Pēc
pedagoga norādījuma visi bērni reizē uzsāk
ceļojumu pāri purvam uz tā pretējo malu – aiz
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23. tabulas turpinājums
Rotaļas
nosaukums

Rotaļas
uzdevums

Rotaļas apraksts

Nodarbības
vēlamā daļa

otras līnijas. Lai nesamērcētu kājas, drīkst kāpt
tikai uz dēlīšiem: vispirms zemē noliek vienu
dēlīti, uzkāpj uz tā ar abām kājām, tad sev
priekšā noliek otru dēlīti, lai varētu uz tā atkal
uzkāpt un tādējādi tikt uz priekšu. Uzvarētājs ir
tas, kurš pirmais ticis pāri purvam, ne reizes tajā
neiekāpjot
SKATIES,
KA Attīstīt
PROJĀM TIEC!
uzmanības
noturību,
kustību
koordināciju:
precizitāti un
redzes lauku.

Rotaļas dalībnieki nostājas aplī ar nelielu atstarpi Galvenā daļa
cits no cita. Vienu izvēlas par vadošo, kas stāv
apļa vidū. Vadošajam ir bumba, kas nolikta
zemē. Vadītājs skaļi un ar pārliecību skaita:
Viens, divi, trīs, četri, pieci!
Skaties, ka projām tiec!
Kad atskan pēdējais vārds „Tiec”, bērni steigšus
izklīst uz visām pusēm. Vadošais ātri satver
bumbu un sauc „Stāt!”, pēc kura rotaļas
dalībnieki tūdaļ apstājas. Vadītājs, neizejot no
savas vietas, met kādam no dalībniekiem ar
bumbu. Ja bumba netrāpa vai tā tiek noķerta, tad
rotaļu sāk no jauna. Ja vadošais kādam ir trāpījis,
viņi mainās lomām. Uzvar tas, kurš vismazāk
reižu bijis par vadītāju (pirmo – norādīto reizi
neskaita)

BUMBAI PAKAĻ

Veidot
ķeršanas
prasmes.
Attīstīt
uzmanību un
kustību
koordināciju:
orientēšanos
telpā un laikā

Bērni nostājas rindā aiz līnijas cits citam blakus. Nobeiguma
Sākumā pedagogs nostājas aiz bērnu rindas. daļa
Pedagogs met nelielu terapijas bumbu uz priekšu
pāri bērniem. Bērni cenšas bumbu notvert pēc
pirmā atsitiena no zemes. Tad bērns, kurš
veiksmīgi ir notvēris bumbu, kļūst par vadītāju,
kurš met bumbu. Uzvarētājs ir tas, kurš visbiežāk
ir bijis par vadītāju

LĀČI UN BITES

Attīstīt
uzmanību un
kustību
koordināciju:
pāros
saskaņojot
savu darbību
ar
partnera
darbībām

Rotaļas dalībnieki sadalās divās grupās. Vienā Galvenā daļa
grupā ir bites un otrā grupā - lāči. Vingrošanas
siena ir bišu strops. Mežs atrodas 3-5 m attālumā
no bišu stropa pa labi - ar tāfeles krītu iezīmēts
aplis. Pļava atrodas 8-10 m attālumā no bišu
stropa pa kreisi - ar tāfeles krītu iezīmēts aplis.
Visas bites ir stropā – uz vingrošanas sienas, bet
lāči ir mežā. Skanot mūzikai, visas bites lido uz
pļavu, bet lāči kāpj stropā pēc medus. Kad
mūzika apstājas, bites lido uz savu stropu, bet
lāči mūk mežā. Bites stropā dzeļ tos lāčus
(pieskaras tiem ar roku), kuri nav paguvuši
aizskriet uz mežu. Pēc tam rotaļa var sākties no
jauna. Sadzeltie lāči neturpina rotaļu. Kad noķerti
visi lāči, grupas mainās lomām.Uzvarētājs ir tas
lācis, kuru noķer pēdējo
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23. tabulas turpinājums
Rotaļas
nosaukums
MĒĢINI
PIECELTIES!

MEDNIEKI
PĪLES

Rotaļas
uzdevums
Attīstīt
uzmanību un
sekmēt
socializēšanās
spējas

Rotaļas apraksts

Nodarbības
vēlamā daļa

Rotaļas dalībnieki sadalās pāros. Nostājas ar Nobeiguma
mugurām kopā un sadodas rokās, kas saliektas daļa
elkoņos. Jāraugās, lai katrā pārī būtu vienāda
auguma bērni. Uzsākot rotaļu, bērni sēž pa
pāriem uz grīdas, ar muguru viens pret otru sadotās rokās. Pēc komandas „Hop!”, neatlaižot
elkoņos sadotās rokas, dalībniekiem ir jāpieceļas
stāvus. Svarīgi, lai bērni uzticētos viens otram un
celšanās brīdī droši balstītos viens pret otra
muguru. Pāris, kurš pirmais kvalitatīvi veic
uzdevumu, iegūst punktu. Uzvar tas pāris, kurš
rotaļas laikā ir ieguvis visvairāk punktu

UN Veidot
Ar tāfeles krītu uz grīdas uzzīmē apli 4-5 m lielā Galvenā daļa
mešanas
un diametrā. Bērni sadalās divās komandās. Tad
tveršanas
izlozē, kura no komandām būs pīles, kura –
prasmes.
mednieki. Mednieki nostājas apkārt aplim, pīles –
aplī. Pēc pedagoga norādījuma mednieki sāk
Sekmēt
mest bumbu cits citam un izdevīgā brīdī cenšas
sociālās
trāpīt pīlēm. Kad tas izdodas, pīlei, kurai trāpīja,
saskarsmes
ir jāiet laukā no apļa un tā skaitās nošauta. Kad
spējas
visas pīles ir nošautas, komandas mainās lomām.
Mednieki, metot bumbu, nedrīkst pārkāpt
uzzīmētā apļa robežas. Ja pīles noķer bumbu, tās
nav nošautas. Uzvar tā komanda, kura īsākā laika
posmā nošauj visas pīles

ĀV vai PP nodarbības laikā pēc vajadzības jāizvēlas 1-2 rotaļas, kas papildina konkrētās
fiziskās aktivitātes nodarbībā izvirzītos uzdevumus. (Laizāne, 1981). Katrai konkrētajai
problēmsituācijai attiecīgi izraudzītās kustību rotaļas ir sākumskolas skolēniem piemērots veids,
kā pilnveidot un padarīt radošu PFA nodarbību. Lai jaunā pedagoģiskās korekcijas metodika (ĀV
un PP) bērniem ar pazeminātām koncentrēšanās spējām būtu radoša un tās laikā sākumskolas
skolēniem pēc iespējas mazinātos esošās UDS/UDHS izpausmes, ieteicamās kustību rotaļas ir
apkopotas vienā tabulā (sk. 23.tab.).
Izveidotās pedagoģiskās korekcijas metodikas galvenie inovatīvie aspekti, kas ietver
secīgi saskaņotu ĀV un PP nodarbību līdzekļu un metodisko paņēmienu kopumu, ir:
•
sākumskolas skolēna un pedagoga savstarpēja sadarbība PFA (ĀV un PP)
nodarbības organizēšanā;
•
kustību rotaļu iekļaušana ĀV un PP nodarbībās un vērtēšanas protokolu
dokumentēšanā;
•
pielāgoto fizisko aktivitāšu eko-sistēmas modeļa izmantošana AV un PP
nodarbībās (skolēns, atbilstoša vide, PFA);
•
sākumskolas skolēna pašvērtējuma noteikšana pēc katras PP nodarbības,
•
krāsu simbolu izmantošana ĀV nodarbības ievaddaļā (nodarbības satura izklāstā).
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ĀV un PP nodarbību metodikas inovatīvie aspekti - vispārattīstošie vingrojumi,
speciālie vingrinājumi, atbilstošas kustību rotaļas ĀV un PP nodarbību laikā, sākumskolas
skolēna un pedagoga savstarpējā sadarbība nodarbības organizēšanā, PFA eko-sistēmas modeļa
izmantošana, sava pašvērtējuma noteikšana pēc katras PP nodarbības, peldēšanas iemaņu
apgūšana un krāsainā inventāra izmantošana mobilizē bērnus darbam un mazina neziņu
nodarbības laikā, tātad uzlabo bērna uzmanību, pašvērtējumu, sociālās pamatiemaņas, stāju un
primārās kustību iemaņas, tātad mazina UDS/UDHS izpausmes sākumskolas skolēniem.

3.4. Inovatīvās pedagoģiskās korekcijas metodikas kopuma ietekme uz
UDS/UDHS izpausmēm sākumskolas skolēniem
Lai izvērtētu pētījuma dalībnieku UDS/UDHS izpausmes pētījuma gaitā, ik pēc gada ir
veiktas trīs pārbaudes, kurās tika pielietoti pētījuma gaitā pielāgotie un aprobētie primāro kustību
iemaņu, uzmanības un uztveres traucējumu noteikšanas vērtēšanas un aptaujas protokoli.
Sākumskolas bērnu uzvedība, sociālā uzvedība un pašvērtējums tika vērtēti pēc T. Liepiņas
adaptētiem psiholoģiski pedagoģiskiem testiem (Liepiņa, 1998.), bet stājas un balsta kustību
aparāta traucējumi pēc standarta somatoskopijas protokola (Ventaskrasta, Grīnberga, 2006).
Lai noteiktu jaunās pedagoģiskās korekcijas metodikas ietekmi uz pētījuma
dalībniekiem noteiktajām UDS/UDHS izpausmēm, tika apkopoti un analizēti trīs pārbaužu
rezultāti, kas tika iegūti 3 pārbaudēs pedagoģiskā eksperimenta laikā. Pētījuma rezultāti ir
attiecīgi sagrupēti un salīdzināti divās daļās.
Vispirms tika analizēts UDS/UDHS izpausmju izvērtējums, kur normatīvajiem
rādītājiem atbilst 0 (sociālā uzvedība un pašvērtējums, nevēlamās uzvedības izpausmes,
raksturīgākās uzvedības īpatnības, stājas un balsta kustību aparāta traucējumi).
Ar matemātiskās statistikas metodēm tika analizētas sākumskolas skolēnu UDS/UDHS
izpausmes (sk. 16.-19.att.), kas nosaka izmaiņas šādos rādītājos - sociālā uzvedība un
pašvērtējums, nevēlamās uzvedības izpausmes, raksturīgākās uzvedības īpatnības, stājas un
balsta kustību aparāta traucējumi.
1,6
1,4
1,2

(balles)

1,0
0,8

1.pārb.

0,6

2.pārb.
0,4

3.pārb.
0,2

1,06

0,72

0,63

1,11

0,79

0,65

0,0

I grupa

II grupa

16.att. Sociālās uzvedības un pašvērtējuma vērtējums ballēs
(norma 0 balles)
Lai novērtētu pirmās un otrās grupas pētījuma dalībnieku UDS/UDHS izpausmes, kur
norma ir 0 balles, tika noteikts katra analizētā rādītāja izlases vidējais un standartkļūda.
(Arhipova, Bāliņa, 2006).
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• Sociālo uzvedību un pašvērtējumu izvērtē pēc pētījuma gaitā pielāgotās un
aprobētās aptaujas ar anketēšanu, kur sadarbībā ar psihologu, bērnam atbildot uz
aptaujas jautājumiem, tiek izpildītas anketas protokols.
24. tabula
Sociālās uzvedības un pašvērtējuma izvērtējums
(norma 0 balles)
Sociālā uzvedība un pašvērtējums
Vidējais aritmētiskais
Standartkļūda
Ticamības līmenis P = 0,95

I grupa
1.pārb.
1,06
0,10

2.pārb.
0,72
0,05

3.pārb.
0,63
0,04

II grupa
1.pārb.
1,11
0,10

2.pārb.
0,79
0,04

3.pārb.
0,65
0,05

Pētījuma dalībnieku pirmajā pārbaudē sociālās uzvedības un pašvērtējuma vidējais
izvērtējums pirmajā grupā ir 1,06 balles ± 0,10 un otrajā grupā – 1,11 balles ± 0,10 (sk. 16.att.;
22.tab.). Otrajā pārbaudē vidējais bērnu sociālās uzvedības un pašvērtējuma vērtējums 0,72 ±
0,05 un 0,79 balles ± 0,04 attiecīgi pirmajā un otrajā grupā (sk. 16.att.; 22.tab.). Trešajā
pārbaudē bērnu sociālās uzvedības un pašvērtējuma vidējais izvērtējums 1. grupā ir 0,63 balles ±
0,04 un 2. grupā 0,65 balles ± 0,05(sk. 16.att.; 22.tab.).
Pēc Vilkoksona kritērija sociālās uzvedības un pašvērtējuma izvērtējums, salīdzinot
pētījuma dalībnieku pirmo un otro (1.grupa 1,06 un 0,72 balles; otrā grupa 1,11 un 0,79 balles),
otro un trešo (1. grupa 0,72 un 0,63 balles; 2.grupa 0,79 un 0,65 balles), kā arī pirmo un trešo
(1.grupa1,06 un 0,63 balles; 2.grupa 1,11 un 0,65 balles ) pārbaužu vidējos rezultātus, abās
grupās sociālās uzvedības un pašvērtējuma rezultātu atšķirības ir ticamas - ar ticamību 0,05
(sk.20.,23.piel.). Tātad pētījuma dalībnieku sociālā uzvedība un pašvērtējums pēc otrās un trešās
pārbaudes abās pētāmajās grupās ir būtiski uzlabojies.
• Nevēlamo uzvedības izpausmju izvērtējums tika veikts sadarbībā ar skolas
psihologu, pēc T. Liepiņas adaptētā testa (Liepiņa, 1998),
1,6
1,4
1,2

(balles)

1,0
0,8

1.pārb.

0,6

2.pārb.
0,4

3.pārb.
0,2

1,50

1,24

0,99

1,33

1,03

0,88

0,0

I grupa

II grupa

17.att. Nevēlamo uzvedības izpausmju vērtējums ballēs
(norma 0 balles)
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Pirmajā pārbaudē vidējais nevēlamo uzvedības izpausmju izvērtējums pētījuma
dalībniekiem pirmajā grupā ir 1,50 balles ± 0,12 un 1,33 balles ± 0,07 otrajā grupā (sk. 17.att.;
25.tab.). Otrajā pārbaudē pētījuma dalībnieku nevēlamās uzvedības izpausmes vidējais
izvērtējums pirmajā grupā ir 1,24 ± 0,12 un otrajā grupā 1,03 balles ± 0,08 (sk. 17.att.; 25.tab.).
Trešajā pārbaudē vidējais nevēlamo uzvedības izpausmju izvērtējums pētījuma dalībniekiem
pirmajā grupā ir 0,99 balles ± 0,11 un otrajā grupā 0,88 balles ± 0,10 (sk. 17.att.; 25.tab.).
25. tabula
Nevēlamo uzvedības izpausmju izvērtējums
(norma 0 balles)
Nevēlamās uzvedības izpausmes
Vidējais aritmētiskais
Standartkļūda

I grupa
1.pārb.
1,50
0,12

2.pārb.
1,24
0,12

3.pārb.
0,99
0,11

II grupa
1.pārb.
1,33
0,07

2.pārb.
1,03
0,08

3.pārb.
0,88
0,10

Izmantojot Vilkoksona kritēriju, salīdzinot pētījuma dalībnieku pirmo un otro pārbaužu
(1,50 un 1,24 balles) nevēlamās uzvedības izpausmes vidējos rezultātus, 1.grupā konstatēts, ka
šo vidējo rādītāju starpība nav statistiski ticama (sk. 18.piel.). Tādēļ šīs atšķirības nevar saukt par
izmaiņām. Tātad, izvērtējot uzvedības izpausmes vidējos rezultātus 1. grupā, ir konstatēts, ka šīs
atšķirības (1,50 un 1,24 balles) starp pirmo un otro pārbaudi nav būtiskas. Pēc Vilkoksona
kritērija, salīdzinot 1.grupas otro un trešo (1,24 un 0,99 balles), kā arī pirmo un trešo (1,50 un
0,99 balles) pārbaužu nevēlamās uzvedības izpausmes vidējos rezultātus, ir konstatēts, ka šo
rezultātu atšķirības ir ticamas - ar ticamību 0,05 (sk. 18.piel.). Tātad šie uzlabojumi nevēlamo
uzvedības izpausmju rādītājos ir būtiski. Ar Vilkoksona kritēriju nevēlamo uzvedības izpausmju
izvērtējums, salīdzinot pētījuma dalībnieku pirmo un otro (1,33 un 1,03 balles), otro un trešo
(1,03 un 0,88 balles), kā arī pirmo un trešo (1,33 un 0,88 balles) pārbaužu vidējos rezultātus
2.grupā, nevēlamo uzvedības izpausmju rezultātu atšķirības ir ticamas - ar ticamību 0,05 (sk.
21.piel.). Nevēlamās uzvedības izpausmes 1.grupā pētījuma dalībniekiem pēc otrās un trešās
pārbaudes ir būtiski samazinājušās.
• Raksturīgāko uzvedības īpatnību vērtējums veikts pēc T. Liepiņas adaptētā testa
(Liepiņa T. 1998), pētījuma gaitā sadarbojoties ar skolas psihologu.
1,6
1,4
1,2

(balles)

1,0
0,8

1.pārb.

0,6

2.pārb.
0,4

3.pārb.
0,2

1,18

0,96

0,77

1,13

0,89

0,73

0,0

I grupa

II grupa

18.att. Raksturīgāko uzvedības īpatnību vērtējums ballēs
(norma 0 balles)
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26. tabula
Raksturīgāko uzvedības īpatnību izvērtējums
(norma 0 balles)
Raksturīgākās uzvedības īpatnības
Vidējais aritmētiskais
Standartkļūda
Ticamības līmenis P = 0,95

I grupa
1.pārb.
1,18
0,04

2.pārb.
0,96
0,05

3.pārb.
0,77
0,04

II grupa
1.pārb.
1,13
0,06

2.pārb.
0,89
0,05

3.pārb.
0,73
0,04

Pirmajā pārbaudē raksturīgāko uzvedības īpatnību vidējais izvērtējums ir 1,18 ± 0,04 un
1,13 balles ± 0,06 attiecīgi pirmajā un otrajā grupā (sk. 18att.; 26.tab.).
Otrajā pārbaudē pētījuma dalībnieku raksturīgāko uzvedības īpatnību vidējais
izvērtējums pirmajā grupā ir 0,96 balles ± 0,05 un otrajā grupā 0,89 balles ± 0,05(sk. 18att.;
26.tab.). Trešajā pārbaudē raksturīgāko uzvedības īpatnību vidējais izvērtējums pētījuma
dalībniekiem pirmajā grupā – 0,77 balles ± 0,04 un otrajā - 0,73 balles ± 0,04 (sk. 18att.; 26.tab.).
Pēc Vilkoksona kritērija raksturīgāko uzvedības īpatnību izvērtējums, salīdzinot
pētījuma dalībnieku pirmo un otro (1.grupa 1,18 un 0,96 balles; 2.grupa 1,13 un 0,89 balles),
otro un trešo (1.grupa 0,96 un 0,77 balles; 2.grupa 0,89 un 0,73 balles), kā arī pirmo un trešo
(1.grupa 1,18 un 0,77 balles; 2.grupa 1,13 un 0,73 balles) pārbaužu vidējos rezultātus abās
grupās, raksturīgāko uzvedības īpatnību rezultātu, atšķirības ir ticamas - ar ticamību 0,05
(sk.19.,22.piel.). Tātad dinamika pētījuma dalībnieku raksturīgāko uzvedības īpatnību rādītājos
abās pedagoģiskā eksperimenta grupās visās trijās pārbaudēs ir būtiska.
• Stājas un balsta kustību aparāta traucējumu izvērtējumu veica skolas fizioterapeits
sadarbībā ar pētījuma neatkarīgajiem ekspertiem pēc standarta somatoskopijas
izvērtēšanas metodes.

1,6
1,4
1,2

(balles )

1,0
0,8

1.pārb.

0,6

2.pārb.
0,4

3.pārb.
0,2

0,76 0,53 0,44

0,51 0,34 0,24

I grupa

II grupa

0,0

19. att. Stājas un balsta kustību aparāta traucējumu
vērtējums ballēs (norma 0 balles)
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27. tabula
Stājas un balsta kustību aparāta traucējumu izvērtējums
(norma 0 balles)
Stājas un balsta kustību aparāta izvērtējums
Vidējais aritmētiskais
Standartkļūda

I grupa
1.pārb.
0,76
0,04

2.pārb.
0,53
0,05

II grupa
1.pārb. 2.pārb.
0,51
0,34
0,06
0,05

3.pārb.
0,44
0,03

3.pārb.
0,24
0,03

Pirmajā pārbaudē pētījuma dalībniekiem stājas un balsta kustību aparāta vidējais
izvērtējums pirmajā grupā ir 1,76 balles ± 0,04 un otrajā grupā 0,51 balles ± 0,06 (sk. 19.att.;
25.tab.). Otrajā pārbaudē izvērtējuma stājas un balsta kustību aparāta vidējie rādītāji pētījuma
dalībniekiem pirmajā grupā – 0,53 balles ± 0,05 un otrajā grupā 0,34 balles a ± 0,05 Trešajā
pārbaudē stājas un balsta kustību aparāta izvērtējums pirmajā grupā pētījuma dalībniekiem ir
0,44 balles ar standartkļūdu ± 0,03 un otrajā grupā – 0,24 balles ar standartkļūdu ± 0,03 (sk.
19.att.; 25.tab.).
Pēc Vilkoksona kritērija, salīdzinot pētījuma dalībnieku stājas un balsta kustību aparāta
traucējumu vidējo izvērtējumu starp pirmo un otro (0,76 un 0,53 balles), kā arī starp pirmo un
trešo (0,76 un 0,44 balles) pārbaužu rezultātiem 1. grupā, rezultātu atšķirības ir ticamas - ar
ticamību 0,05 (sk. 24.piel.). Tātad šie uzlabojumi 1. grupā stājas un balsta kustību aparāta
izvērtējumā ir būtiski. Izmantojot Vilkoksona kritēriju, salīdzinot pētījuma dalībnieku otro un
trešo pārbaužu (0,53 un 0,44 balles) stājas un balsta kustību aparāta izvērtējuma vidējos
rezultātus, 1.grupā konstatēts, ka šo vidējo rādītāju starpība nav statistiski ticama (sk. 24.piel.).
Tādēļ šīs atšķirības nevar saukt par izmaiņām. Tātad pēc Vilkoksona kritērija, analizējot stājas
un balsta kustību aparāta izvērtējuma vidējos rezultātus 1. grupā, ir konstatēts, ka šīs atšķirības
(0,53 un 0,44 balles) starp otro un pirmo pārbaudi nav būtiskas. Ar Vilkoksona kritēriju,
salīdzinot pētījuma dalībnieku stājas un balsta kustību aparāta traucējumu vidējo izvērtējumu
starp pirmo un otro (0,51 un 0,34 balles), otro un trešo (0,34 un 0,24 balles), kā arī starp pirmo
un trešo (0,51 un 0,24 balles) pārbaužu rezultātiem 2. grupā, rezultātu atšķirības ir ticamas - ar
ticamību 0,05 (sk.25.piel.). Tātad stājas un balsta kustību aparāta izvērtējuma pozitīva dinamika
vērojama 2. grupas pētījuma dalībniekiem un šī uzlabošanās ir būtiska.
2,50
2,25
2,00

(balles )

1,75
1,50
1,25
1,00

1.pārb.

0,75

2.pārb.

0,50

3.pārb.

0,25

1,38

1,64

1,85

1,72

1,97

2,18

0,00

I grupa

II grupa

20.att. Sociālās saskarsmes pamatiemaņu
vērtējums ballēs (norma 3 balles)
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Pēc matemātiskās statistikas metodes tika analizēti un shematiski aplūkoti sākumskolas
skolēnu raksturīgākie UDS/UDHS simptomi, kas saistīti ar šādām nevēlamām izpausmēm un
traucējumiem bērnu savstarpējā komunikācijā, uzmanības attīstībā un kustību iemaņu apguvē:
sociālās saskarsmes pamatiemaņas, sociālās kompetences neatbilstība, kustību atmiņa,
proprioreceptīvās sajūtas un primārās kustību iemaņas.
Tika analizēts UDS/UDHS izpausmju izvērtējums, kur normatīviem rādītājiem atbilst 3
balles (sociālās saskarsmes pamatiemaņas, sociālās kompetences neatbilstība, kustību atmiņa,
proprioreceptīvās sajūtas, primārās kustību iemaņas).
• Sociālās saskarsmes pamatiemaņas izvērtē pēc pētījuma gaitā pielāgotās un
aprobētās aptaujas ar anketēšanu, kur sadarbībā ar skolas psihologu, atbildot uz
jautājumiem, tiek izpildītas aptaujas prasības.
28. tabula
Sociālās saskarsmes pamatiemaņu
izvērtējums (norma 3 balles)
Sociālās saskarsmes pamatiemaņas
Vidējais aritmētiskais
Standartkļūda
Ticamības līmenis P = 0,95

I grupa
1.pārb.
1,38
0,15

2.pārb.
1,64
0,12

3.pārb.
1,85
0,12

II grupa
1.pārb.
1,72
0,20

2.pārb.
1,97
0,19

3.pārb.
2,18
0,17

Pirmajā pārbaudē pētījuma dalībnieku sociālās saskarsmes pamatiemaņu vidējais
izvērtējums pirmajā grupā ir 1,38 ± 0,15 un otrajā grupā 1,72 balles ± 0,20 (sk. 20.att.; 28. tab.).
Otrajā pārbaudē sociālās saskarsmes pamatiemaņu vidējais izvērtējums pētījuma
dalībniekiem ir 1,64 balles pirmajā grupā ± 0,12 un otrajā grupā – 1,97 balles ± 0,19 (sk. 20.att.;
28.tab.). Trešajā pārbaudē sociālās saskarsmes pamatiemaņu vidējais izvērtējums pētījuma
dalībniekiem pirmajā grupā ir 1,85 balles ± 0,12 un otrajā grupā – 2,18 balles ± 0,17 (sk. 20.att.;
28.tab.).
Ar Vilkoksona kritēriju, salīdzinot pētījuma dalībnieku pirmo un otro (1.grupa 1,38 un
1,64 balles; 2.grupa 1,64 un 1,65 balles), otro un trešo (1.grupa 1,64 un 1,85 balles; 2.grupa 1,97
un 2,18 balles), kā arī pirmo un trešo (1.grupa 1,38 un 1,85 balles; 2.grupa 1,72 un 2,18 balles)
pārbaužu sociālās saskarsmes pamatiemaņu vidējo izvērtējumu grupās, šo rezultātu atšķirības ir
ticamas - ar ticamību 0,05 (sk. 14.,16.piel.). Tātad uzlabojumi, kas vērojami sociālās saskarsmes
pamatiemaņu rādītājos, pētījuma dalībniekiem abās grupās pēc otrās un trešās pārbaudes ir
būtiski.
• Sociālās kompetences atbilstības rādītājus izvērtē pēc pētījuma autores izveidotā
un Latvijas kultūrvidē adaptētā aptaujas protokola, kur sadarbībā ar skolas
psihologu, tiek aizpildīts aptaujas protokols.
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21.att. Sociālās kompetences atbilstības
vērtējums ballēs (norma 3 balles)
29. tabula
Sociālās kompetences atbilstības izvērtējums
(norma 3 balles)
Sociālās kompetences atbilstība
Vidējais aritmētiskais
Standartkļūda
Ticamības līmenis P = 0,95

I grupa
1.pārb. 2.pārb.
1,28
1,61
0,09
0,09

3.pārb.
1,76
0,07

II grupa
1.pārb. 2.pārb.
1,57
2,00
0,10
0,10

3.pārb.
2,15
0,10

Pirmajā pārbaudē pētījuma dalībnieku sociālās kompetences atbilstības vidējais
izvērtējums pirmajā grupā ir 1,28 balles ± 0,09 un otrajā grupā 1,57 balles ± 0,10 (sk. 21.att.;
29.tab.). Otrajā pārbaudē sociālās kompetences atbilstības vidējais izvērtējums pētījuma
dalībniekiem pirmajā grupā ir 1,61 ar ± 0,09 un otrajā grupā ir 2,00 balles ± 0,10 (sk. 21.att.;
29.tab.). Trešajā pārbaudē sociālās kompetences atbilstības vidējais izvērtējums 1.grupā ir 1,76 ±
0,07 un otrajā grupā – 2,15 balles ± 0,10 (sk. 21.att.; 29.tab.).
Pēc Vilkoksona kritērija, salīdzinot vidējo izvērtējumu sociālās kompetences atbilstības
rādītājos starp pirmo un otro (1.grupa 1,28 un 1,61 balles; 2.grupa 1,57 un 2,00 balles), otro un
trešo (1.grupa 1,61 un 1,76 balles; 2.grupa 2,00 un 2,15 balles), kā arī pirmo un trešo pārbaudi
(1.grupa 1,28 un 1,76 balles; 2.grupa 1,57 un 2,15 balles) abās pētījuma dalībnieku grupās, šo
rezultātu atšķirības ir ticamas - ar ticamību 0,05 (sk. 15.,17.piel.). Tātad dinamika, kas vērojama
sociālās kompetences atbilstības rādītājos, pētījuma dalībniekiem abās grupās pēc otrās un trešās
pārbaudes ir būtiska.
• Kustību atmiņas spējas pētījuma dalībniekiem tiek izvērtētas ar pētījuma laikā
izveidoto un Latvijas kultūrvidē adaptēto vērtēšanas protokolu palīdzību. Šie
vērtēšanas protokoli nosaka arī sākumskolas skolēna uzmanības traucējumus
fizisko aktivitāšu nodarbību laikā, kas tiek izvērtētas sadarbībā ar klases
audzinātāju un skolas psihologu.
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22.att. Kustību atmiņas spēju
vērtējums ballēs (norma 3 balles)
30. tabula
Kustību atmiņas spēju izvērtējums
(norma 3 balles)
Kustību atmiņa
Vidējais aritmētiskais
Standartkļūda
Ticamības līmenis P = 0,95

I grupa
1.pārb.
1,46
0,07

2.pārb.
2,00
0,08

3.pārb.
2,33
0,07

II grupa
1.pārb.
1,58
0,10

2.pārb.
2,10
0,08

3.pārb.
2,42
0,08

Pirmajā pārbaudē pētījuma dalībniekiem kustību atmiņas spēju vidējais izvērtējums
pirmajā grupā ir 1,46 ± 0,07 un otrajā grupā 1,58 balles ± 0,10 (sk. 22.att.; 30.tab.). Otrajā
pārbaudē kustību atmiņas spēju vidējais izvērtējums pētījuma dalībniekiem pirmajā grupā ir 2,00
balles ± 0,10 un otrajā grupā 2,10 balles ± 0,08 (22. attēls un 28. tabula). Trešajā pārbaudē
vidējais izvērtējums pētījuma dalībnieku kustību atmiņas spēju rādītājos pirmajā grupā ir 2,33
balles ± 0,07 un 2. grupā 2,42 balles ± 0,08 (22. attēls un 28. tabula).
Ar Vilkoksona kritērija, salīdzinot vidējos kustību atmiņas spēju rādītājus starp pirmo
un otro (1.grupa 1,46 un 2,00 balles; 2.grupa 1,58 un 2,10 balles), otro un trešo (1.grupa 2,00 un
2,33 balles; 2.grupa 2,10 un 2,42 balles), kā arī pirmo un trešo pārbaudi (1.grupa 1,46 un 2,33
balles; 2.grupa 1,58 un 2,42 balles), abās pētījuma dalībnieku grupās iegūto rezultātu atšķirības ir
ticamas - ar ticamību 0,05 (9. un 12.pielikums). Tātad uzlabojumi, kas pētījuma dalībniekiem
abās grupās vērojami pēc otrās un trešās pārbaudes kustību atmiņas spēju izvērtējuma rādītājos,
ir būtiski.
• Proprioreceptīvo sajūtu spējas pētījuma dalībniekiem tiek izvērtētas ar autores
izveidotā un Latvijas kultūrvidē adaptētā vērtēšanas protokola palīdzību.
Vērtēšanas protokols pakārtoti nosaka sākumskolas skolēna uzmanības
traucējumus fizisko aktivitāšu nodarbību laikā, kas tiek vērtēti sadarbībā ar
klases audzinātāju un skolas psihologu.
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23.att. Proprioreceptīvo sajūtu
vērtējums ballēs (norma 3 balles)
31. tabula
Proprioreceptīvo sajūtu izvērtējums
(norma 3 balles)
Proprioreceptīvās sajūtas
Vidējais aritmētiskais
Standartkļūda

I grupa
1.pārb.
1,49
0,12

2.pārb.
1,64
0,10

3.pārb.
2,03
0,10

II grupa
1.pārb.
1,63
0,07

2.pārb.
2,02
0,09

3.pārb.
2,26
0,08

Pirmajā pārbaudē pētījuma dalībniekiem proprioreceptīvo sajūtu spēju vidējais
izvērtējums pirmajā grupā ir 1,49 balles ± 0,12 un otrajā grupā 1,63 balles ± 0,07 (sk. 23.att.;
29.tab.). Otrajā pārbaudē proprioreceptīvo sajūtu spēju vidējais izvērtējums pētījuma
dalībniekiem pirmajā grupā ir 1,64 balles ± 0,10 un otrajā grupā 2,02 balles ± 0,09 (sk. 23.att.;
29.tab.). Trešajā pārbaudē izvērtējums pētījuma dalībnieku proprioreceptīvo sajūtu spēju
rādītājos pirmajā grupā ir 2,03 balles ± 0,10 un 2. grupā 2,26 balles ± 0,08 (sk. 23.att.; 29.tab.).
Izmantojot Vilkoksona kritēriju, salīdzinot pētījuma dalībnieku pirmo un otro pārbaužu
(1,49 un 1,64 balles) proprioreceptīvo sajūtu spēju vidējos rezultātus, 1.grupā konstatēts, ka šo
rādītāju starpība nav statistiski ticama (sk. 10.piel.). Tādēļ šīs atšķirības nevar saukt par
izmaiņām. Tātad, izvērtējot proprioreceptīvo sajūtu vidējos rezultātus 1. grupā, ir konstatēts, ka
šīs atšķirības starp pirmo un otro pārbaudi nav būtiskas. Pēc Vilkoksona kritērija, salīdzinot
1.grupas otro un trešo (1,64 un 2,03 balles), kā arī pirmo un trešo (1,49 un 2,03 balles) pārbaužu
proprioreceptīvo sajūtu vidējos rezultātus, ir konstatēts, ka šo rezultātu atšķirības ir ticamas - ar
ticamību 0,05 (sk. 10.piel.) un šī dinamika proprioreceptīvo sajūtu spēju rādītājos ir būtiska.
Ar Vilkoksona kritēriju analizētais proprioreceptīvo sajūtu spēju izvērtējums, salīdzinot
2.grupas pētījuma dalībnieku pirmo un otro (1,63 un 2,02 balles), otro un trešo (2,02 un 2,26
balles), kā arī pirmo un trešo (1,63 un 2,26 balles) pārbaužu vidējos rezultātus, proprioreceptīvo
sajūtu spēju rezultātu atšķirības ir ticamas - ar ticamību 0,05 (sk.13.piel.). Uzlabojumi 2.grupas
pētījuma dalībniekiem proprioreceptīvo sajūtu spēju rādītājos pēc otrās un trešās pārbaudes ir
būtiski.
Pētījuma laikā, ar PFA kopumu iedarbojoties uz 2.grupas dalībniekiem, kuri darbojās
ārstnieciskās vingrošanas un pielāgotās peldēšanas nodarbībās, ir uzlabojušās šo bērnu sociālās
saskarsmes pamatiemaņas, sociālās kompetences un mazinājušies kustību atmiņas un
proprioreceptīvās sajūtu traucējumi, tātad uzlabojusies arī pētījuma dalībnieku uzmanība.
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• Primārās kustību iemaņas pētījuma dalībniekiem tiek izvērtētas ar pētījumā
pielāgotā un aprobētā vērtēšanas protokola palīdzību, ko veica skolas
fizioterapeits sadarbībā ar pētījuma neatkarīgajiem ekspertiem.
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24. att. Primāro kustību iemaņu
vērtējums ballēs (norma 3 balles)
32. tabula
Primāro kustību iemaņu izvērtējums
(norma 3 balles)
Primārās kustību iemaņas
Vidējais aritmētiskais
Standartkļūda
Ticamības līmenis P = 0,95

1.pārb.
1,75
0,12

I grupa
2.pārb.
2,05
0,10

3.pārb.
2,37
0,08

1.pārb.
1,73
0,09

II grupa
2.pārb.
2,25
0,08

3.pārb.
2,57
0,08

Pirmajā pārbaudē pētījuma dalībniekiem primāro kustību iemaņu izvērtējums pirmajā
grupā ir 1,75 balles ± 0,12 un otrajā grupā 1,73 balles ± 0,09 (sk. 24.att.; 32.tab.). Otrajā
pārbaudē primāro kustību iemaņu vidējais izvērtējums pētījuma dalībniekiem pirmajā grupā ir
2,05 balles ± 0,10 un otrajā grupā 2,25 balles ± 0,08 (sk. 24.att.; 32.tab.). Trešajā pārbaudē
vidējais izvērtējums pētījuma dalībnieku primāro kustību iemaņu rādītājos pirmajā grupā ir 2,37
balles ± 0,08 un 2. grupā 2,57 balles ± 0,08 (sk. 24.att.; 32.tab.).
Ar Vilkoksona kritēriju, salīdzinot vidējos primāro kustību iemaņu rādītājus starp pirmo
un otro (1.grupa 1,75 un 2,05 balles; 2.grupa 1,73 un 2,25 balles), otro un trešo (1.grupa 2,05 un
2,37 balles; 2.grupa 2,25 un 2,57 balles), kā arī pirmo un trešo pārbaudi (1.grupa 1,75 un 2,37
balles; 2.grupa 1,73 un 2,57 balles), abās pētījuma dalībnieku grupās iegūto rezultātu atšķirības ir
ticamas - ar ticamību 0,05 (sk. 9.,12.piel.). Primāro kustību iemaņu izvērtējuma dinamika, kas
pētījuma dalībniekiem abās grupās ir vērojama pēc otrās un trešās pārbaudes, ir būtiska. Ar
Vilkoksona kritēriju, salīdzinot dalībnieku pirmo un otro, otro un trešo, kā arī pirmo un trešo
pārbaužu vidējos primāro kustību iemaņu rezultātus, abās pētījuma grupās šo rezultātu atšķirības
ir ticamas - ar ticamību 0,05 (sk. 8.,11.piel.).
Uzlabojumi, kas pētījuma dalībniekiem abās grupās vērojami pēc pirmās un otrās
pārbaudes primāro kustību iemaņu izvērtējuma, vidējos rādītājos ir raksturojami kā būtiski.
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Ticami uzlabojoties kustību atmiņas rādītājiem, ir būtiski palielinājies bērna uzmanības apjoms
un uzlabojusies uzmanības koncentrācija un noturība. Ja pēc bērnu trešās pārbaudes ir vērojami
ticami uzlabojumi proprioreceptīvo sajūtu jomā, tad var spriest, ka pētījuma dalībniekiem ir
uzlabojusies arī uzmanības sadalīšana un pārslēgšana.
Pēc S.Liepiņas (2008) bērniem ar UDS/UDHS izpausmēm sociālās saskarsmes
pamatiemaņas, sociālā kompetence un primārās kustības zināmā mērā ir atkarīgas no uzmanības
īpašību attīstības. Analizējot pētījuma rezultātus pēc visām trijām pārbaudēm abās pētījuma
dalībnieku grupās, var teikt, ka ir uzlabojušās arī uzmanības īpašības (apjoms, koncentrācija,
noturība, sadalīšana un pārslēgšanās), kas bērniem ar UDS/UDHS simptomiem ir traucētas.
Sākumskolas bērniem abās pētāmajās grupās pēc otrās un trešās pārbaudes izvērtējuma
ir būtiski mazinājušās UDS/UDHS simptomu izpausmes.
Otrajā grupā, kur skolēni darbojas ar jauno pedagoģisko korekcijas metodi –
ārstniecisko vingrošanas un pielāgotās peldēšanas kopumu, ir vērojama statistiski ticama visu
pētījuma laikā noteikto vidējo rādītāju izvērtējuma dinamika.
Ir analizētas atšķirības UDS/UDHS izpausmju dinamikā pedagoģiskā eksperimenta
dalībnieku 1. un 2.grupai trešajā pārbaudē (sk.25., 26.att.).

25.att. 1. un 2.grupas UDS/UDHS izpausmju dinamika ballēs
trešajā pārbaudē (norma 0 balles)
Sociālās uzvedības un pašvērtējuma dinamika trešajā pārbaudē pedagoģiskā
eksperimenta dalībniekiem 1.grupā ir 0,43 ± 0,06 balles un 2.grupā 0,46 ± 0,07 balles. Nevēlamo
uzvedības izpausmju izvērtējuma dinamika pedagoģiskā eksperimenta dalībniekiem 1.grupā ir
0,51 ± 0,06 balles un 2.grupā attiecīgi 0,45 ± 0,07 balles. Raksturīgāko uzvedības īpatnību
dinamika pētījuma dalībniekiem 1.grupā ir 0,41 ± 0,06 balles un 2.grupā 0,39 ± 0,07 balles.
Stājas un balsta kustību aparāta izvērtējuma dinamika pedagoģiskā eksperimenta dalībniekiem
1.grupā ir 0,32 ± 0,06 balles un 2.grupā 0,26 ± 0,07 balles (sk. 25.att.).
UDS/UDHS izpausmju pozitīvais dinamikas pieaugums trešajā pārbaudē, kur sindroma
simptomātikas noteikšanas protokolos normatīvie rādītāji atbilst 0 ballēm, vidēji ir lielāks
2.grupas pētījuma dalībniekiem, kuri pedagoģiskā eksperimenta laikā nodarbojas ar ārstniecisko
vingrošanu un pielāgoto peldēšanu (sk. 25.att.).
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Sociālās saskarsmes pamatiemaņu dinamika trešajā pārbaudē pedagoģiskā eksperimenta
dalībniekiem 1.grupā ir 0,47 ± 0,06 balles un 2.grupā 0,46 ±0,07 balles. Sociālās kompetences
atbilstības izvērtējuma dinamika pedagoģiskā eksperimenta dalībniekiem 1.grupā ir 0,48 ± 0,06
balles un 2.grupā 0,57 ± 0,07 balles. Kustību atmiņas izvērtējuma dinamika pētījuma
dalībniekiem 1.grupā ir 0,88 ± 0,06 balles un 2.grupā 0,83 ± 0, 07 balles. Primāro kustību
iemaņu dinamika pedagoģiskā eksperimenta dalībniekiem 1.grupā ir 0,62 ± 0,06 balles un
2.grupā 0,83 ± 0,07 balles (sk.26.att.).

26.att. 1. un 2.grupas UDS/UDHS izpausmju dinamika ballēs
trešajā pārbaudē (norma 3 balles)
UDS/UDHS izpausmju pozitīvās dinamikas pieaugums, kur sindroma simptomātikas
noteikšanas protokolos normatīvie rādītāji atbilst 3 ballēm, trešajā pārbaudē vidēji ir lielāks
2.grupas pētījuma dalībniekiem, kuri pedagoģiskā eksperimenta laikā nodarbojas ar ārstniecisko
vingrošanu un pielāgoto peldēšanu (sk. 26.att.). Ar Vilkoksona kritēriju, salīdzinot abu grupu
UDS/UDHS simptomu izvērtējumu ballēs, trešajā pārbaudē iegūtie rezultāti liecina, ka
UDS/UDHS izpausmju pozitīvās dinamikas pieaugums 2.grupā ir ticams - ar ticamību 0,05, un
ticamības līmenis ir P = 0,95 (sk. 42.piel.turp.).

Mācību pamatpriekšmetu apguves izvērtējums (mācīšanās spējas)
Mācīšanās spēju izvērtējums. Uzsākot pētījumu (1.pārbaudē), vidējais pamatpriekšmetu
(matemātika un latviešu valoda) ballu izvērtējums 1.grupā matemātikā bija 6,58 balles un
2.grupā 5,83 balles, latviešu valodā attiecīgi 6,75 un 6,17 balles. Pētījumam beidzoties
(3.pārbaudē), pētāmo dalībnieku vidējais pamatpriekšmetu izvērtējums 1.grupā matemātikā ir
7,17 balles un 2.grupā 6,67 balles, bet latviešu valodā attiecīgi 7,33 un 6,75 balles (sk. 27.att.).
Mācību spēju dinamika matemātikā 1.grupā pētījuma dalībniekiem ir 0,59 balles un
latviešu valodā ir 0,58 balles. Trešajā pārbaudē 2.prupas pētījuma dalībnieku vidējā mācību spēju
dinamika matemātikā ir 0,84 balles un latviešu valodā ir 0,58 balles. 1.grupā mācīšanās spēju
izvērtējums pedagoģiskā eksperimenta dalībniekiem uzlabojies vidēji par 0,58 ± 0, 05 ballēm un
2.grupā par 0,71 ± 0,01 ballēm.
Tātad, novērtējot jauno pedagoģiskās korekcijas ietekmi uz UDS/UDHS izpausmēm
Latvijas sākumskolas skolēniem, jāsecina, bērniem, uzlabojoties uzmanības, uzvedības un
sociālo saskarsmju rādītājiem, ir uzlabojušās arī viņu sekmes pamatpriekšmetu apguvē, tātad ir
uzlabojušās pedagoģiskā eksperimenta dalībnieku mācīšanās spējas. Otrajā grupā, kur skolēni
darbojās gan ĀV, gan PP nodarbībās, ir labāka mācīšanas spēju uzlabojumu dinamika.
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27.att. Pirmās un otrās grupas Mācīšanās spēju vērtējums ballēs
pētījuma 1.un 3.pārbaudē

Pētījuma laikā citas UDS/UDHS izpausmes tika noteiktas pēc 4 ballu sistēmas. Mācību
rezultātus Latvijā vērtē pēc 10 ballu sistēmas, tāpēc mācību pamatpriekšmetu apguve ir aplūkota
atsevišķi un ar iepriekš šai pētījumā analizētajiem radītājiem netiek salīdzināta.

Pedagoģiskās korekcijas metodikas ietekmes novērtējums (izteikts procentos)
Pētījuma rezultātu izvērtēšanā tika izmantotas pētījuma rezultātu analīzes metodes un
jaunizveidotās un pētījumā pielietotās korekcijas novērtēšana, kas izteikta procentos (Naglieri
I.A.& Rojahn J.R. 2004).
Sociālā uzvedība un pašvērtējums. Pēc trešās pārbaudes bērnu sociālā uzvedība un
pašvērtējums 1. grupā bija uzlabojies par 21% (sk. 28.att.) un 2. grupā par 22% (sk. 29.att.).
Sākumskolas skolēnu sociālā uzvedība un pašvērtējums pēc trešās pārbaudes bija uzlabojušies,
tie bija ar nelielu atkāpi no normas.
Nevēlamās uzvedības izpausmes. Trešajā pārbaudē 1.grupas skolēniem nevēlamās
uzvedības izpausmes mazinājušās par 29% (sk. 28.att.) un 2. grupā par 30% (sk. 29.att.).
Raksturīgākās uzvedības īpatnības 1. grupas pētījuma dalībniekiem samazinājušās par
22% (sk. 28.att.) un 2. grupā par 25% (sk. 29.att.).
Trešās pārbaudes rezultāti liecina, ka abu pētāmo grupu bērniem uzmanības un
uzvedības traucējumi bija mazinājušies, un tie raksturojami ar nelielu atkāpi no normas.
Balsta kustību aparāts. Trešajā pārbaudē stājas un balsta kustību aparāta kopējais
uzlabojums procentos 1. grupā ir par 28% (sk. 28.att.) un 2. grupā par 23% (sk. 29.att.). Tātad
pēc trešās pārbaudes kopējais somatoskopijas izvērtējums procentuāli ir uzlabojies abu grupu
pedagoģiskā eksperimenta dalībniekiem.
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28. att. Pirmās grupas UDS/UDHS izpausmju dinamika trešajā
pārbaudē (norma 0 balles)

29. att. Otrās grupas UDS/UDHS izpausmju dinamika trešajā
pārbaudē (norma 0 balles)

Sociālās saskarsmes pamatiemaņas. Trešajā pārbaudē sociālās saskarsmes
pamatiemaņas 1. grupas skolēniem bija uzlabojušās par 19% (sk. 30.att.) un 2.grupā par 22% (sk.
31.att.), bet sociālās kompetences atbilstība 1.grupā bija uzlabojusies par 17% (sk. 30.att.) un
2.grupā par 21% (sk. 31.att.).
Pēc trešās pārbaudes rezultātiem sociālās saskarsmes traucējumi abu grupu pētāmajiem
sākumskolas skolēniem bija samazinājušies. 1.grupā tie raksturojami ar nelielu atkāpi no normas,
bet 2.grupā tie jau gandrīz atbilst normatīvajiem rādītājiem.
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30. att. Pirmās grupas UDS/UDHS izpausmju dinamika trešajā
pārbaudē (norma 3 balles)
Kustību atmiņa un proprioreceptīvās sajūtas. Trešajā pārbaudē pētāmo bērnu kustību
atmiņas kopējie uzlabojumi 1. grupā vērojami par 20% (sk. 30.att.) un 2. grupā par 18% (sk.
31.att.); un proprioreceptīvo sajūtu procentuālā uzlabošanās 1. grupā ir par 20% (sk. 30.att.) un
par 19% 2.grupā (sk. 31.att.). Pēc šī pārbaudes skolēnu uzmanības un uztveres traucējumi ir
mazinājušies abās pētāmajās grupās.

31.att. Otrās grupas UDS/UDHS izpausmju dinamika trešajā pārbaudē
(norma 3 balles)
Primāro kustību iemaņu uzlabojums trešajā pārbaudē pētījuma dalībnieku 1. grupā ir
par 24% (sk. 30.att.), bet 2. grupā par 20% (sk. 31.att.). Trešajā pārbaudē abās grupās skolēnu
primārās kustību iemaņas ir uzlabojušās. Tātad, kopumā izvērtējot visus šajā pētījumā iegūtos
rezultātus, ir pamatota un noteikta pedagoģiskās metodikas (ārstnieciskās vingrošanas un
pielāgotās peldēšanas) kompleksā atveseļojošā ietekme. Līdz ar to pētījuma rezultāti liecina, ka
pielāgoto fizisko aktivitāšu pedagoģiskās korekcijas ietekme uz pētījuma dalībnieku UDS/UDHS
izpausmēm ir statistiski ticama.
Pētījuma laikā izveidotā PFA pedagoģiskā korekcijas metodika sākumskolas bērniem,
kuriem tika konstatētas UDS/UDHS izpausmes, ir būtiska. Izvēlētais PFA kopums ir sekmējis
pētījuma dalībnieku fizisko un garīgo spēju attīstību un tādējādi mazinājis UDS/UDHS
izpausmes. Pētījuma laikā izveidotā un pētījuma dalībniekiem pielietotā pedagoģiskā korekcija
(ārstnieciskā vingrošana un pielāgotā peldēšana) mazina UDS/UDHS izpausmes sākumskolas
skolēniem. UDS/UDHS izpausmju pedagoģiskās noteikšanas un korekcijas metodiku var
pielietot sporta pedagogu, PFA speciālistu un fizioterapeitu praksē ar sākumskolas skolēniem.
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SECINĀJUMI
1.
Pētījuma rezultātā ir izveidots, adaptēts un Latvijas kultūrvidē empīriski
pārbaudīts vērtēšanas un aptaujas protokolu kopums sākumskolas skolēnu uzmanības deficīta un
uzmanības deficīta ar hiperaktivitāti sindroma (UDS/UDHS) izpausmju kvalitatīvai noteikšanai
atbilstoši starptautiskajiem UDS/UDHS vērtēšanas kritērijiem. Latvijas kultūrvidē ir pielāgoti
trīs vērtēšanas protokoli sākumskolas skolēnu uzmanības, uztveres spēju, primāro kustību
iemaņu izvērtēšanai un divi aptaujas protokoli sociālo saskarsmju pamatiemaņu un sociālās
kompetences noteikšanai.
2.
Pedagoģiskā eksperimenta pirmajā pārbaudē ir noteiktas pētījuma dalībnieku
sociālo saskarsmju pamatiemaņas (1.grupā ir 1,38 ± 0,15 balles; 2.grupā 1,72 ± 0,20 balles) un
sociālās kompetences atbilstība (1.grupā 1,28 ± 0,09 balles un 2.grupā 1,57 ± 0,10 balles), kas ir
ar būtisku atkāpi no normatīvajiem rādītājiem, arī kustību atmiņa (1.grupā 1,46 ± 0,07 balles;
2.grupā 1,58 ± 0,10 balles) un proprioreceptīvās sajūtas (1.grupā 1,49 ± 0,12 balles un 2.grupā
1,63 ± 0,07 balles), kas raksturo bērnu uzmanības attīstības neatbilstību normatīvajiem
rādītājiem. Pirmajā pārbaudē visiem pētījuma dalībniekiem stājas un balsta kustību aparāta
izvērtējums (1.grupā 0,76 ± 0,04 balles; 2.grupā 0,51 ± 0,06 balles), kā arī un primāro kustību
iemaņu vērtējums (1.grupā 1,75 balles ± 0,12 un 2.grupā 1,73 ± 0,09 balles) neatbilst
normatīvajiem rādītājiem.
Tādējādi iegūtie rezultāti liecina, ka visiem pedagoģiskā eksperimenta dalībniekiem ir
noteiktas UDS/UDHS izpausmes, kā arī uzmanības, uzvedības, uztveres un sociālās saskarsmes
izmaiņas, kas nosaka bērnu pamatiemaņu deficītu, impulsivitāti, rada sociāli pedagoģiskās
problēmas, kā arī primāro motoro kustību, stājas un balsta kustību aparāta traucējumus.
3.
Pētījuma rezultātā ir izveidota inovatīva pedagoģiskās korekcijas metodika, kur
UDS/UDHS izpausmju samazināšanai sākumskolas skolēniem kompleksi tiek pielietots
pielāgoto fizisko aktivitāšu metožu un līdzekļu kopums – ārstnieciskās vingrošanas un pielāgotās
peldēšanas nodarbības. Izveidotās pedagoģiskās korekcijas metodikas galvenie inovatīvie
aspekti, kas ietver secīgi saskaņotu ārstnieciskās vingrošanas un pielāgotās peldēšanas nodarbību
līdzekļu un metodisko paņēmienu kopumu ir :
•
sākumskolas skolēna un pedagoga savstarpēja sadarbība pielāgoto fizisko
aktivitāšu nodarbību organizēšanā;
•
kustību rotaļu iekļaušana ārstnieciskās vingrošanas un pielāgotās peldēšanas
nodarbībās un vērtēšanas protokolu dokumentēšanā;
•
pielāgoto fizisko aktivitāšu eko-sistēmas modeļa izmantošana ārstnieciskās
vingrošanas un pielāgotās peldēšanas nodarbībās, ko veido indivīds, vide un uzdevums (skolēns,
atbilstošā vide, pielāgotā fiziskā aktivitāte);
•
sākumskolas skolēna pašvērtējuma noteikšana pēc katras pielāgotās peldēšanas
nodarbības;
•
krāsu simbolu izmantošana ārstnieciskās vingrošanas nodarbības satura izklāstā
nodarbības ievaddaļā.
Krāsaina sīkā inventāra izmantošana nodarbības ievaddaļā mobilizē hiperaktīvos bērnus
darbam un mazina neziņu par nodarbības turpmāko gaitu, kas var būt par iemeslu sākumskolas
skolēnu uzvedības traucējumiem pielāgoto fizisko aktivitāšu laikā.
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4.
Pedagoģiskā eksperimenta trešajā pārbaudē abās pētījuma dalībnieku grupās ir
noteiktas sociālo saskarsmju pamatiemaņas (1.grupā 1,85 ± 0,12 balles un 2.grupā 2,18 ±
0,17 balles). Sociālās saskarsmes pamatiemaņas 1.grupas skolēniem bija uzlabojušās par
19% un 2.grupā par 22%. Ir noteikta sociālās kompetences atbilstība (1.grupā ir 1,76 ± 0,07
balles un 2.grupā 2,15 ± 0,10 balles). Sociālās kompetences atbilstība 1.grupā bija
uzlabojusies par 17%. un 2.grupā par 21%. Ir noteikta sociālā uzvedība un pašvērtējums
(1.grupā ir 0,63 ± 0,04 balles un 2.grupā 0,65 ± 0,05 balles). Bērnu sociālā uzvedība un
pašvērtējums 1.grupā bija uzlabojies par 21% un 2. grupā par 22%. Noteikts raksturīgāko
uzvedības īpatnību izvērtējums (1.grupā 0,77 ± 0, 04 balles un 2.grupā 0,73 ± 0,04 balles).
Raksturīgāko uzvedības īpatnību izvērtējums 1. grupas skolēniem samazinājies par 22% un
2.grupā par 25%. Tika noteikta sākumskolas skolēnu kustību atmiņa (1.grupā ir 2,33 ± 0,07
balles un 2. grupā 2,42 ± 0,08 balles). Pētījuma dalībnieku kustību atmiņas uzlabojumi
1.grupā noteikti par 20% un 2. grupā par 18%. Ir noteiktas sākumskolas skolēnu primārās
kustību iemaņas (1.grupā 2,37 ± 0,08 balles un 2.grupā 2,57 ± 0,08 balles). Sākumskolas
skolēniem primārās kustību iemaņas 1.grupā ir uzlabojušās par 24%, bet 2. grupā par 20%.
Divu gadu laikā, kad notika pedagoģiskā eksperiments, pielietojot pedagoģiskās
korekcijas metodiku, abās pētījuma dalībnieku grupās trešajā pārbaudē ir noteikta statistiski
ticama rezultātu dinamika sākumskolas skolēnu uzvedības īpatnību, sociālās saskarsmes
pamatiemaņu, sociālās kompetences atbilstības, kustību atmiņas, sociālās uzvedības un
pašvērtējuma, kā arī primāro kustību iemaņu izvērtējumā, kas raksturo UDS/UDHS izpausmes.
Pētījuma laikā ir noteikta UDS/UDHS izpausmju dinamika, kas pētījuma dalībniekiem trešajā
pārbaudē abās grupās ir ticama, šo rezultātu atšķirības ir būtiskas - ar ticamību 0,05 un ticamības
līmenis ir P = 0,95.
4.1.
Pētījuma gaitā ir noteiktas atšķirības UDS/UDHS izpausmju dinamikā trešajā
pārbaudē pedagoģiskā eksperimenta dalībnieku 1. un 2.grupā. Sociālās uzvedības un
pašvērtējuma dinamika 1.grupā ir 0,43 ± 0,06 balles un 2.grupā 0,46 ± 0,07 balles. Nevēlamo
uzvedības izpausmju izvērtējuma dinamika 1.grupā ir 0,51 ± 0,06 balles un 2.grupā attiecīgi 0,45
± 0,07 balles. Raksturīgāko uzvedības īpatnību dinamika 1.grupā ir 0,41 ± 0,06 balles un 2.grupā
0,39 ± 0,07 balles. Stājas un balsta kustību aparāta izvērtējuma dinamika 1.grupā ir 0,32 ± 0,06
balles un 2.grupā 0,26 ± 0,07 balles. Pētījuma rezultāti liecina, ka vidējie rādītāji, kas raksturo
UDS/UDHS izpausmes, ir samazinājušies abās pētījuma grupās.
Pedagoģiskā eksperimenta dalībniekiem noteiktajā UDS/UDHS izpausmju dinamikā
(rezultātu starpība starp pirmo un trešo pārbaudi) rezultāti liecina, ka 2.grupas pētījuma
dalībniekiem trešajā pārbaudē būtiski ir uzlabojušās uzvedības izpausmes, stājas un balsta
kustību aparāta izvērtējums, kā arī sociālās kompetences atbilstība, proprioreceptīvās sajūtas un
primārās kustību iemaņas.
Būtisks pozitīvs pētījuma rezultātu uzvedības izpausmju, stājas un balsta kustību aparāta
izvērtējuma, kā arī sociālās kompetences atbilstības, proprioreceptīvo sajūtu un primāro kustību
iemaņu vērtējuma dinamikas pieaugums (pēc Vilkoksona kritērija) trešajā pārbaudē ir noteikts
2.grupā ar ticamību 0,05 un ticamības līmenis ir P = 0,95. Tādējādi var secināt, ka pētījuma
2.grupas dalībniekiem, kuriem pedagoģiskā eksperimenta laikā tika pielietota izveidotā
pedagoģiskās korekcijas metodika, kas sevī ietver saskaņotu ārstnieciskās vingrošanas un
pielāgotās peldēšanas nodarbību līdzekļu un metodisko paņēmienu kopumu, noteiktās
UDS/UDHS izpausmes ir būtiski samazinājušās.
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4.2. Uzsākot pētījumu, vidējais pamatpriekšmetu (matemātika un latviešu valoda) ballu
izvērtējums 1.grupā matemātikā bija 6,58 balles un 2.grupā 5,83 balles, latviešu valodā attiecīgi
6,75 un 6,17 balles. Pēc diviem gadiem - pētījumam noslēdzoties - pedagoģiskā eksperimenta
dalībnieku vidējais pamatpriekšmetu izvērtējums 1.grupā matemātikā ir 7,17 balles un 2.grupā
6,67 balles, bet latviešu valodā attiecīgi 7,33 un 6,75 balles. Mācību spēju izvērtējuma dinamika
matemātikā 1.grupā pētījuma dalībniekiem ir 0,59 balles un latviešu valodā ir 0,58 balles.
Trešajā pārbaudē 2.prupas pētījuma dalībnieku vidējā mācību spēju dinamika matemātikā ir 0,84
balles un latviešu valodā ir 0,58 balles. 1.grupā mācīšanās spēju izvērtējums pedagoģiskā
eksperimenta dalībniekiem uzlabojies vidēji par 0,58 ± 0,05 ballēm un 2.grupā par 0,71 ± 0,01
ballēm.
Analizējot pedagoģiskā eksperimenta dalībnieku mācību pamatpriekšmetu apguvi divu
gadu laikā, kad notika pedagoģiskais eksperiments, var secināt, ka šo sākumskolas skolēnu
mācīšanās rezultāti ir uzlabojušies. Tātad, novērtējot jauno pedagoģiskās korekcijas ietekmi uz
UDS/UDHS izpausmēm, sākumskolas skolēniem ir uzlabojoties uzmanības, uzvedības un sociālo
saskarsmju rādītāji, kas ir sekmējuši pētījuma dalībnieku pamatpriekšmetu apguvi, tādējādi ir
uzlabojušās pedagoģiskā eksperimenta dalībnieku mācīšanās spējas.
Pētījuma laikā ir izveidots jauns UDS/UDHS izpausmju noteikšanas protokolu kopums,
izveidota un pielietota inovatīva pielāgoto fizisko aktivitāšu pedagoģiskās korekcijas metodika
un novērtēta tās atveseļojošā ietekme uz UDS/UDHS izpausmēm sākumskolas skolēniem.
Tādējādi pētījumā iegūtie rezultāti apstiprina promocijas darba hipotēzi.
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PRIEKŠLIKUMI
1. Pēc zinātniski pamatota, Latvijas kultūrvidē adaptēta un empīriski pārbaudīta
uzmanības sindroma un uzmanības deficīta ar hiperaktivitāti sindroma
(UDS/UDHS) izpausmju noteikšanas kopuma, kas sevī ietver trīs vērtēšanas
protokolus - kustību atmiņas, proprioreceptīvo sajūtu, primāro kustību iemaņu - un
divus aptaujas protokolus - sociālo saskarsmju pamatiemaņu un sociālās
kompetences atbilstības noteikšanai sākumskolas skolēniem, izveides, Latvijas
Sporta pedagoģijas akadēmijai ir priekšlikums publicēt teorētiski analītisku un
praktiski pielietojamu metodisko materiālu sporta pedagogiem, pielāgoto fiziko
aktivitāšu (PFA) speciālistiem un fizioterapeitiem par UDS/UDHS izpausmēm, to
noteikšanu un pedagoģiskās korekcijas metodiku bērniem sākumskolas vecuma
periodā.
2. Lai sekmētu sākumskolas skolēnu UDS/UDHS izpausmju būtisku samazināšanu, ar
noteikto un teorētiski pamatoto saistību starp pedagoģiskās korekcijas metodiku, kas
ir ārstnieciskās vingrošanas un pielāgotās peldēšanas līdzekļi ar secīgi saskaņotiem
metodiskajiem paņēmieniem, un tās ietekmi uz UDS/UDHS izpausmju korekciju
sākumskolas skolēniem, LR Izglītības un zinātnes ministrijai priekšlikums organizēt
semināru ciklu par izveidotās pedagoģiskās metodikas ieviešanu Latvijas
vispārizglītojās skolās.
3. Izveidoto sākumskolas skolēnu UDS/UDHS izpausmju praktiskās noteikšanas un
pedagoģiskās korekcijas – ārstnieciskās vingrošanas un pielāgotās peldēšanas
līdzekļu un secīgi saskaņotu metodisko paņēmienu praktiski izstrādāto metodiku
priekšlikums iekļaut Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas programmās un
izmantot turpmākajā sporta pedagogu, PFA speciālistu un fizioterapeitu
profesionālajā darbībā.
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1.pielikums

Stājas un Balsta kustību aparāta
(Somatoskopijas protokola)
vērtēšanas kritēriji
Vērtēšanas kritēriji:
Vērtējums visos somotoskopijas rādītājos ir četru punktu sistēmā no 0 līdz 3 ballēm („0”
balles pielīdzina normatīvajiem rādītājiem, kurus individuālajā kartē neatzīmē :

Plecu līmeni frontālajā plaknē (norma horizontāli).

1 – asimetrija no 0,5 cm līdz 1 cm,

2 – asimetrija no 1,1, cm līdz 1,5 cm,

3 – asimetrija lielāka par 1,6 cm.

Zarnu kaulu virsējo šķautņu līmeni frontālajā plaknē (norma horizontāli).
Vērtē trīs punktu sistēmā; iegurņa rotācija:

1 – asimetrija no 0,5 cm līdz 1 cm,

2 – asimetrija no 1,1, cm līdz 1,5 cm,

3 – asimetrija lielāka par 1,6 cm.

Kāju formu (normāla, “X”, “O” veida) mērot atstatumu starp potītēm un
ceļu locītavām. Vērtē trīs punktu sistēmā:
Kāju formas vērtējums
Vērtējums
1 – attālums starp:
2 – attālums starp:
3 – attālums starp:

“X” veida kājām
potītēm – 5 – 6 cm
potītēm – 6,1, - 8 cm
potītēm – virs 8,1 cm

“O” veida kājām
ceļu locītavām – 5 – 6 cm
ceļu locītavām – 6,1 – 8 cm
ceļu locītavām – virs 8,1 cm

Apskatē no mugurpuses novērtējam:

Lāpstiņu attālumu no mugurkaula (norma – simetrisks attālums).
Vērtē trīs punktu sistēmā:

1 – asimetrija no 0,5 cm līdz 1 cm,

2 – asimetrija no 1,1, cm līdz 1,5 cm,

3 – asimetrija lielāka par 1,6 cm.

Lāpstiņu mediālās šķautnes stāvokls. Vērtē kvalitatīvi trīs punktu
sistēmā:

1 – lāpstiņas pieguļ pie mugurkaula, bet vērojami nelieli to noslīdējumi
lateriāli no mugurkaula vai, ja lāpstiņu mediālās šķautnes nav paralēli mugurkaulam,

2 – lāpstiņu neliela atvēršanās no krūšu kurvja, bet, sasprindzinot muguras
muskuļus, var tās noturēt,

3 – lāpstiņas redzami atvirzītas, mediālās šķautnes no krūšu kaula
atvirzītas.

Jostas sānu trijstūri. Izvērtē kvalitatīvi. Norma – abi trijstūri
simetriski.

1 – asimetrija (neliela),

2 – asimetrija (vidēja),
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3 – asimetrija (liela).

Svara sadalījums stāvot. Ķermeņa smaguma centra nobīde no
frontālās plaknes. Norma – vienmērīgs svara sadalījums:

1 – nedaudz asimetriski (ja aizrāda, tad var patstāvīgi, spēj saglabāt
smaguma centru uz viduslīnijas 3-5 minūtes),

2 – vidēja asimetrija ja aizrāda, tad var patstāvīgi spēj saglabāt smaguma
centru uz viduslīnijas 1-2 minūtes),

3 – stipra asimetrija (ja aizrāda, nespēj saglabāt smaguma centru uz
viduslīnijas).
Apskatē no sāna novērtējam:

Galvas, kakla, plecu noliekumu sagitālajā plaknē. Vērtē kvalitatīvi
trīs punktu sistēmā:

1 – neliela galvaskausa inklinācija,

2 – izteikta galvaskausa inklinācija,

3 – būtiska galvaskausa inklinācija ar kakla daļas iesaisti.

Jostas lordozes patoloģiskās izmaiņas – vērtē kvalitatīvi četru
punktu sistēmā:

1 – neliels jostas lordozes palielinājums,

2 – izteikts jostas lordozes palielinājums, neliela iegurņa inklinācija,

3 – būtisks jostas lordozes palielinājums un iegurņa inklinācija;

Pēdas velves stāvokļa noteikšana, to ārēji apskatot. Vērtē kvalitatīvi
trīs punktu sistēmā:

1 – nedaudz saplacināta pēda,

2 – saplacināta pēda,

3 – plakana pēda.
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Sadarbības karte
(Sadarbības līgums ar bērnu vecākiem)
Ļ. cien. ....................................................vecāki!
Lūdzu Jūs sadarbībā ar savu bērnu aizpildīt šīs aptaujas lapas!
Rezultātus es apkopošu promocijas darba pētījumā. Bērna vārds darbā netiks minēts,
pašreiz tas jāmin, lai varētu aplūkot katra indivīda attīstības dinamiku ilgākā laika
posmā.
Nākamgad plānoju turpināt pētījumu un veikt aptauju šiem pašiem bērniem atkārtoti,
lai varētu izvērtēt nodarbību efektivitāti.
Paldies par sadarbību!
Sertificēta fizioterapeite

/Luīze Ventaskrasta/

Bērna vecāka paraksts

/atšifrējums/

P.S. Lūdzu parakstīt sadarbības karti un atdot fizioterapeitam
pēc iespējas ātrāk!
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Development of the child’s fundamental motor skills – development of primary motor
skills
Child’s name: ………………. Age: …………Date: …………………. Surveyor…...........

No.

Skills

Scores

Relevant skill criteria

1.

Primary
motor
skills

score
2 score
3 score

Motor skills and abilities in the Lying position:
*raise head without support on hands;
* turning to one side, without hands;
*turning to both sides without helping by hands;
*absent corresponding skills.

0 score
1 score
2.

2 score
3 score
0 score

1 score
3.

2 score
3 score
0 score

1.

Motor skills and abilities in the Standing
position:
*raise from sitting position to standing helping
with two hands
*raise from sitting position to standing helping
with one hand;
* raise from sitting position to standing without
hands support;
* absent corresponding skills.

0 score
1 score
2 score
3 score
0 score

Going, walking
*10m on drawn foot-prints, mistaken 3-4 times;
*10m on drawn foot-prints, mistaken 1-2 times;
*10m on drawn foot-prints, without mistakes
* absent corresponding skills.

3 score

2.

Motor skills and abilities in the Sitting position:
*raise from laying position to sitting helping with
two hands
*raise from laying position to sitting helping with
one hand;
* raise from laying position to sitting without
hands support;
* absent corresponding skills .

Standing:
*1min stay without moving and staggering,
shoulder-wide feet;
*1min stay without moving and staggering with
closed eyes, shoulder-wide feet;
* without moving, staggering with closed eyes,
shoulder-wide feet;
* absent corresponding skills.

Fundamen
tal motor 1 score
abilities
2 score

Assessment

Authors: Burton, A.W. &Miller, D.E. (1998) Motor skill assessment. Champaign, IL: Human Kinetics.
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Kinetic Forms of Perceptual Abilities – Motor Memory
Child’s name: ………………. Age: …………Date: …………………. Surveyor…...........

Nno.
11.

Forms of
perception Scores
Feeling of 1 score
the body
2 scores
3 scores
0 scores

22.

Feeling of 1 score
the space
2 scores
3 scores

0 scores
33.

Feeling of 1 score
the
direction
2 scores
3 scores

0 scores
44.

Feeling of 1 score
the balance
2 scores
3 scores

0 scores

Relevant skills criteria
*Acquaintance with names and locations of the body
parts.
*Function of every body part and its use.
*Developed feeling of the body ensures a child’s abilities
to move appropriate body part at certain moment.
*Absent corresponding skills.
*Feeling of the space allows differing bodies and
objects around.
* Recognise other relative bodies and objects.
*Developed feeling of the space ensures safety of a child
if any object unexpectedly approaches to him/her (e.g. a
ball thrown).
* Absent corresponding skills.
*Recognition of the two body (left/right) halves
(laterality).
*Ability to determine the outside, inside, upper half and
lower half.
*Ability to determine correctly the dominating hand for
a foot motion at particular moment (secondary use).
Developed feeling of direction gives a child the ability to
manage own body movements, to understand
coordination of the body parts and the two halves, manage
the right and left halves, as well as perform specific body
movements (such as making a step with the opposite foot
at a strike time).
* Absent corresponding skills.
*Ability to take and reserve certain motionless position
or posture (position balance and statistic balance).
*Ability to reserve the body balance in motion
(dynamic balance).
*Developed feeling of the balance evidences about
vestibular features of a child and ability to ensure body
balance in the space either in calm position or in
movement of any body part.
* Absent corresponding skills.

* Author: Gabards C. P. (Gabbard, C.P.) (2004). New York: Pearson/Benjamin Cummin
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Forms of Visual Motor Perception abilities – Proprioreceptive Feelings
Child’s name: ………………. Age: …………Date: …………………. Surveyor…...........

No.

Perception

Scores

1.

Space
orientation

1 score
2 scores

3 scores

0 scores
2

3

Sensation
1 score
of
object
forms and 2 scores
its
surrounding
3 scores

Sensation
of distance

of

*Ability to distinguish correctly form of the body
against its surrounding or foundation.
*Developed sense of object forms and its
surrounding allows a child to distinguish an
object in the surrounding.
* When someone throw a ball to him/her or
he/she throw a call to a wall or in the air.
* Absent corresponding skills.

1 score

*Ability to determine approximate distance from
himself/herself to an object.
*Developed sense of distance allows exactly
determining a distance from oneself to any
person or object.
* Ability to determine length of a particular rope.
* Absent corresponding skills.

3 scores
0 scores
Field
vision

*Ability to recognise object orientation or
location in the space (up or down).
*Developed sense of space orientation allows to a
child determining whether an object is located up
or down, before or behind).
*Or also the object is oriented to any part as well
as determines exactly its location regarding other
objects.
* Absent corresponding skills.

0 scores

2 scores

4.

Relevant skills criteria

1 score

2 scores

3 scores

0 scores

*Ability to cover by eyes the maximum
perceived surrounding area, without changing
gaze direction.
* Ability to distinguish and recognize people and
objects around is determined by the child’s welldeveloped field of vision.
* Ability to change some circumstances to
distinguish and recognize people and objects
around.
* Absent corresponding skills.
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No.

Perception

Scores

5.

Sensation
of
movement

1 score

2 scores

3 scores

0 scores
6.

Sensation
of time

1 score

2 scores
3 scores

0 scores
7.

Visual
motor coordination

1 score

2 scores

3 scores

0 scores

Relevant skills criteria
* Ability to detect, observe and respond
appropriately to movement of the surrounding
objects.
* Ability to detect, observe and respond
appropriately to movements of the surrounding
game players.
*the Developed sense of movements allows a
child to catch a ball thrown to him / her
unexpectedly or specially as well as play with
teammates and opponents playing any ball game.
* Absent corresponding skills.
* Ability to coordinate visual perception and
motion in accordance thereto ( catch a ball
thrown in the air).
* Ability to do a proper motion for a longer time
(clap three times before catching the ball).
*Developed sense of time allows a child to catch
a thrown ball quickly or himself/herself throw the
same exactly or kick a moving ball.
* Absent corresponding skills.
* Ability to coordinate visual perception with the
appropriate motion of body response.
* Aspect of this motion is determined by visual
perception
and
successfully-controlled
combination of motion perception (game “edibleinedible”).
* Developed visual motor coordination allows a
child in particular situation to make appropriate
movements.
* Absent corresponding skills.

*Author Gabards C. P. (Gabbard, C.P.) (2004) New York: Pearson/Benjamin Cummings
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Development of Social Competence in a Child
Child’s name: ………………. Age: …………
Date: …………………. Surveyor..............
Assessment:
Never(0) Sometimes(1) Often(2) Always(3)
1. Seeks to involve other children in different activities.
2. Gladly replaces personal activity with some social and sporting activities such as
sports competitions.
3. Tries to spend actively own leisure time according to physical development.
4. Participate in activities with pleasure.
5. Expresses own sympathy to the surrounding people.
6. During joint activities, easily makes friends with other children.
7. Habit of doing work well (well organize, efficiently use the lessons’ time, etc..)
8. Seeks to clarify the available information for about and everything, actively
asking different questions.
9. Tries to find a compromise in disputes, and tries to avoid conflicts with the others.
10.
Reacts to addressed to him/her ridicules and nicknames simply by
ignoring, changing subject of conversation or calling attention to another positive matter.
11.
Spends breaks and free time with other children in active pastimes.
12.
Accepts constructive criticism without anger and resentment.
13.
Willingly plays or talks with peers during a long time.
14.
Feels the need to give support and help voluntarily.
15.
Assumes leadership roles and responsibilities of social (e.g. sports)
activities.
16.
Shows sympathy in relations with the surrounding people.
17.
In informal situations, initiates conversations.
Authors: Valkers H.M. un Makkonels S.R. (Walker, H.M., & McConnell, S.R.) (1998). Volkera–
Makkonela izstrādātā bērna sociālās kompetences un atbilstības mācībām skolā noteikšanas skala.
Sākumversija manuāliem lietotājiem. (Walker-McConnell Scale of Social Competence and School
Adjustment – Elementary Version: User’s Manual.) San Diego, CA: Singular Publishing Group.
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Assessment of Fundamental Social Communication Skills
Child’s name: ………………. Age: …………Date: …………………. Surveyor…...........
Nno.
Social skills

Very poor Less
developed
developed
1

0
1.

Can obey and comply with the said

2.

Ability to greet

3.

Good social conduct and communication

4.

Friendliness and saying compliments

5.

Discontent and correct objecting

6.

Friendliness and ability to build friendly,
respectful relations.

7.

Successful fulfilment of the task

8.

Complying with the rules

9.

Self–control and self-discipline

11.

Offering and giving assistance

11.

Ability to argue and defend own opinion

12.

Joining the team and ability to comply with
the discipline

13.

Ability to reorganisation and adaptation to
new circumstances and requirements

Moderate
developed
2

Well
developed
3

Authors: Valkers H.M., Kolvins G. un Ramsejs E. (Walker, H.M., Colvin, G., & Ramsey, E.)
(1995). Antisociāla uzvedība skolā: Stratēģijas un labākā prakse (Antisocial behavior in school: Strategies
and best practices.) Pacific Grove, CA: Brookes/Cole
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Matemātiskā statistiska pēc Vilkoksona kritērija
Primārās kustību iemaņas
1.grupa (Norma 3 balles)
3,00

2,37

2,50

2,05

(Balles)

2,00

2,37

2,05

1,75

1,75

1,50

1,00

0,50

0,00
1.pārb.

2.pārb.

2.pārb.

Primārās kustību iemaņas
Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Variācijas koeficients
Standartkļūda
Vidējais pieaugums
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība

1.pārb.
1,75
0,41
23,4%
0,12

Pieauguma ticamība
Kļūdas varbūtība < 0,05

ir

2.pārb.
2,05
0,33
16,2%
0,10
0,30
0,0
11

3.pārb.

2.pārb.
2,05
0,33
16,2%
0,10

ir
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1.pārb.

3.pārb.
2,37
0,27
11,3%
0,08
0,32
0,0
14

1.pārb.
1,75
0,41
23,4%
0,12

ir

3.pārb.

3.pārb.
2,37
0,27
11,3%
0,08
0,62
0,0
14
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Kustību atmiņa
1.grupa (Norma 3 balles)
3,00

2,50

2,33
2,00

2,33

2,00

(Balles)

2,00

1,50

1,46

1,46

1,00

0,50

0,00
1.pārb.

2.pārb.

2.pārb.

Kustību atmiņa
Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Variācijas koeficients
Standartkļūda
Vidējais pieaugums
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība

1.pārb.
1,46
0,23
16,1%
0,07

Pieauguma ticamība
Kļūdas varbūtība < 0,05

ir

2.pārb.
2,00
0,26
13,1%
0,08
0,54
0,0
14

3.pārb.

2.pārb.
2,00
0,26
13,1%
0,08

ir
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1.pārb.

3.pārb.
2,33
0,25
10,6%
0,07
0,33
0,0
8

1.pārb.
1,46
0,23
16,1%
0,07

ir

3.pārb.

3.pārb.
2,33
0,25
10,6%
0,07
0,88
0,0
14
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Proprioreceptīvās sajūtas
1.grupa (Norma 3 balles)
3,00

2,50

2,03

2,03

2,00
(Balles)

1,64
1,50

1,64
1,49

1,49

1,00

0,50

0,00
1.pārb.

2.pārb.

2.pārb.

3.pārb.

1.pārb.

3.pārb.

Proprioreceptīvās sajūtas

1.pārb.

2.pārb.

2.pārb.

3.pārb.

1.pārb.

3.pārb.

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Variācijas koeficients
Standartkļūda
Vidējais pieaugums
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība
Pieauguma ticamība
Kļūdas varbūtība < 0,05

1,49
0,42
28,5%
0,12

1,64
0,32
19,2%
0,10
0,16
13,5
11

1,64
0,32
19,2%
0,10

2,03
0,36
17,7%
0,10
0,38
0,0
14

1,49
0,42
28,5%
0,12

2,03
0,36
17,7%
0,10
0,54
0,0
14

nav

ir
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Primārās kustību iemaņas
2.grupa (Norma 3 balles)
3,00

2,57

2,57

2,50

2,25

2,25

2,00
(Balles)

1,73

1,73

1,50

1,00

0,50

0,00
1.pārb.

2.pārb.

2.pārb.

3.pārb.

1.pārb.

3.pārb.

Primārās kustību iemaņas

1.pārb.

2.pārb.

2.pārb.

3.pārb.

1.pārb.

3.pārb.

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Variācijas koeficients
Standartkļūda
Vidējais pieaugums
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība
Pieauguma ticamība
Kļūdas varbūtība < 0,05

1,73
0,30
17,3%
0,09

2,25
0,28
12,6%
0,08
0,52
0,0
14

2,25
0,28
12,6%
0,08

2,57
0,27
10,4%
0,08
0,32
2,5
14

1,73
0,30
17,3%
0,09

2,57
0,27
10,4%
0,08
0,83
0,0
14

ir

ir
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Kustību atmiņa
2.grupa (Norma 3 balles)
3,00

2,42

2,50

2,10

2,42

2,10

(Balles)

2,00

1,58

1,58

1,50

1,00

0,50

0,00
1.pārb.

2.pārb.

2.pārb.

3.pārb.

1.pārb.

3.pārb.

Kustību atmiņa

1.pārb.

2.pārb.

2.pārb.

3.pārb.

1.pārb.

3.pārb.

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Variācijas koeficients
Standartkļūda
Vidējais pieaugums
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība
Pieauguma ticamība
Kļūdas varbūtība < 0,05

1,58
0,36
22,7%
0,10

2,10
0,27
12,9%
0,08
0,52
0,0
14

2,10
0,27
12,9%
0,08

2,42
0,27
11,1%
0,08
0,31
0,0
14

1,58
0,36
22,7%
0,10

2,42
0,27
11,1%
0,08
0,83
0,0
14

ir

ir
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13. pielikums
Proprioreceptīvās sajūtas
2.grupa (Norma 3 balles)
3,00

2,50

2,26
2,02

2,26

2,02

2,00
(Balles)

1,63

1,63

1,50

1,00

0,50

0,00
1.pārb.

2.pārb.

2.pārb.

3.pārb.

1.pārb.

3.pārb.

Proprioreceptīvās sajūtas

1.pārb.

2.pārb.

2.pārb.

3.pārb.

1.pārb.

3.pārb.

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Variācijas koeficients
Standartkļūda
Vidējais pieaugums
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība
Pieauguma ticamība
Kļūdas varbūtība < 0,05

1,63
0,25
15,6%
0,07

2,02
0,30
14,8%
0,09
0,39
0,0
11

2,02
0,30
14,8%
0,09

2,26
0,28
12,5%
0,08
0,24
0,0
14

1,63
0,25
15,6%
0,07

2,26
0,28
12,5%
0,08
0,63
0,0
14

ir

ir
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14.pielikums
Sociālās saskarsmes pamatiemaņas
1.grupa (Norma 3 balles)
3,00

2,50

2,00

1,85

(Balles)

1,64
1,50

1,85

1,64

1,38

1,38

1,00

0,50

0,00
1.pārb.

2.pārb.

2.pārb.

3.pārb.

1.pārb.

3.pārb.

Sociālās saskarsmes pamatiemaņas

1.pārb.

2.pārb.

2.pārb.

3.pārb.

1.pārb.

3.pārb.

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Variācijas koeficients
Standartkļūda
Vidējais pieaugums
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība
Pieauguma ticamība
Kļūdas varbūtība < 0,05

1,38
0,52
37,2%
0,15

1,64
0,43
26,0%
0,12
0,26
0,0
11

1,64
0,43
26,0%
0,12

1,85
0,40
21,6%
0,12
0,21
0,0
14

1,38
0,52
37,2%
0,15

1,85
0,40
21,6%
0,12
0,47
0,0
14

ir

ir
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15. pielikums
Sociālās kompetences atbilstība
1.grupa (Norma 3 balles)
3,00

2,50

(Balles)

2,00

1,76
1,61

1,50

1,76

1,61

1,28

1,28

1,00

0,50

0,00
1.pārb.

2.pārb.

2.pārb.

3.pārb.

1.pārb.

3.pārb.

Sociālās kompetences atbilstība

1.pārb.

2.pārb.

2.pārb.

3.pārb.

1.pārb.

3.pārb.

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Variācijas koeficients
Standartkļūda
Vidējais pieaugums
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība
Pieauguma ticamība
Kļūdas varbūtība < 0,05

1,28
0,33
25,4%
0,09

1,61
0,32
19,5%
0,09
0,33
0,0
14

1,61
0,32
19,5%
0,09

1,76
0,24
13,7%
0,07
0,15
3,0
14

1,28
0,33
25,4%
0,09

1,76
0,24
13,7%
0,07
0,48
0,0
14

ir

ir
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16. pielikums
Sociālās saskarsmes pamatiemaņas
2.grupa (Norma 3 balles)
3,00

2,50

2,18
1,97

2,00

2,18

1,97

(Balles)

1,72

1,72

1,50

1,00

0,50

0,00
1.pārb.

2.pārb.

2.pārb.

3.pārb.

1.pārb.

3.pārb.

Sociālās saskarsmes pamatiemaņas

1.pārb.

2.pārb.

2.pārb.

3.pārb.

1.pārb.

3.pārb.

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Variācijas koeficients
Standartkļūda
Vidējais pieaugums
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība
Pieauguma ticamība
Kļūdas varbūtība < 0,05

1,72
0,70
40,6%
0,20

1,97
0,66
33,7%
0,19
0,24
0,0
14

1,97
0,66
33,7%
0,19

2,18
0,60
27,7%
0,17
0,21
0,0
14

1,72
0,70
40,6%
0,20

2,18
0,60
27,7%
0,17
0,46
0,0
14

ir

ir

159

ir

17. pielikums
Sociālās kompetences atbilstība
2.grupa (Norma 3 balles)
3,00

2,50

2,15
2,00

2,15

2,00

(Balles)

2,00

1,57

1,57
1,50

1,00

0,50

0,00
1.pārb.

2.pārb.

2.pārb.

3.pārb.

1.pārb.

3.pārb.

Sociālās kompetences atbilstība

1.pārb.

2.pārb.

2.pārb.

3.pārb.

1.pārb.

3.pārb.

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Variācijas koeficients
Standartkļūda
Vidējais pieaugums
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība
Pieauguma ticamība
Kļūdas varbūtība < 0,05

1,57
0,35
22,0%
0,10

2,00
0,34
17,1%
0,10
0,43
0,0
14

2,00
0,34
17,1%
0,10

2,15
0,35
16,2%
0,10
0,14
0,0
14

1,57
0,35
22,0%
0,10

2,15
0,35
16,2%
0,10
0,57
0,0
14

ir

ir
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18.pielikums
Nevēlamās uzvedības izpausmes
1.grupa (Norma 0 balles)
2,00
1,80
1,60

1,50

1,40

1,50
1,24

1,24

(Balles)

1,20

0,99

0,99

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
1.pārb.

2.pārb.

2.pārb.

3.pārb.

1.pārb.

3.pārb.

Nevēlamās uzvedības izpausmes

1.pārb.

2.pārb.

2.pārb.

3.pārb.

1.pārb.

3.pārb.

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Variācijas koeficients
Standartkļūda
Vidējais pieaugums
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība
Pieauguma ticamība
Kļūdas varbūtība < 0,05

1,50
0,42
28,3%
0,12

1,24
0,41
33,2%
0,12
-0,26
11,0
11

1,24
0,41
33,2%
0,12

0,99
0,37
37,6%
0,11
-0,25
0,0
11

1,50
0,42
28,3%
0,12

0,99
0,37
37,6%
0,11
-0,51
0,0
14

nav

ir
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19.pielikums
Raksturīgākās uzvedības īpatnības
1.grupa (Norma 0 balles)
2,00
1,80
1,60
1,40

(Balles)

1,20

1,18

1,18
0,96

1,00

0,96
0,77

0,80

0,77

0,60
0,40
0,20
0,00
1.pārb.

2.pārb.

2.pārb.

3.pārb.

1.pārb.

3.pārb.

Raksturīgākās uzvedības īpatnības

1.pārb.

2.pārb.

2.pārb.

3.pārb.

1.pārb.

3.pārb.

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Variācijas koeficients
Standartkļūda
Vidējais pieaugums
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība
Pieauguma ticamība
Kļūdas varbūtība < 0,05

1,18
0,13
10,9%
0,04

0,96
0,16
16,9%
0,05
-0,22
1,5
11

0,96
0,16
16,9%
0,05

0,77
0,14
17,6%
0,04
-0,19
0,0
11

1,18
0,13
10,9%
0,04

0,77
0,14
17,6%
0,04
-0,41
0,0
14

ir

ir
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20.pielikums
Sociālā uzvedība un pašvērtējums
1.grupa (Norma 0 balles)

2,00
1,80
1,60
1,40

(Balles)

1,20

1,06

1,06

1,00

0,72

0,80

0,72
0,63

0,63

0,60
0,40
0,20
0,00
1.pārb.

2.pārb.

2.pārb.

3.pārb.

1.pārb.

3.pārb.

Sociālā uzvedība un pašvērtējums

1.pārb.

2.pārb.

2.pārb.

3.pārb.

1.pārb.

3.pārb.

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Variācijas koeficients
Standartkļūda
Vidējais pieaugums
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība
Pieauguma ticamība
Kļūdas varbūtība < 0,05

1,06
0,36
33,7%
0,10

0,72
0,16
21,6%
0,05
-0,33
9,5
11

0,72
0,16
21,6%
0,05

0,63
0,14
23,1%
0,04
-0,10
1,0
8

1,06
0,36
33,7%
0,10

0,63
0,14
23,1%
0,04
-0,43
5,0
11

ir

ir
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21.pielikums
Nevēlamās uzvedības izpausmes
2.grupa (Norma 0 balles)

2,00
1,80
1,60
1,40

1,33

(Balles)

1,20

1,33
1,03

1,03

1,00

0,88

0,88

0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
1.pārb.

2.pārb.

2.pārb.

3.pārb.

1.pārb.

3.pārb.

Nevēlamās uzvedības izpausmes

1.pārb.

2.pārb.

2.pārb.

3.pārb.

1.pārb.

3.pārb.

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Variācijas koeficients
Standartkļūda
Vidējais pieaugums
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība
Pieauguma ticamība
Kļūdas varbūtība < 0,05

1,33
0,23
17,2%
0,07

1,03
0,29
28,4%
0,08
-0,29
0,0
14

1,03
0,29
28,4%
0,08

0,88
0,34
38,3%
0,10
-0,16
9,0
14

1,33
0,23
17,2%
0,07

0,88
0,34
38,3%
0,10
-0,45
1,0
14

ir

ir
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22.pielikums
Raksturīgākās uzvedības īpatnības
2.grupa (Norma 0 balles)
2,00
1,80
1,60
1,40

(Balles)

1,20

1,13

1,00

1,13
0,89

0,89
0,73

0,80

0,73

0,60
0,40
0,20
0,00
1.pārb.

2.pārb.

Raksturīgākās uzvedības īpatnības
Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Variācijas koeficients
Standartkļūda
Vidējais pieaugums
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība

1.pārb.
1,13
0,21
18,4%
0,06

Pieauguma ticamība
Kļūdas varbūtība < 0,05

ir

2.pārb.

2.pārb.
0,89
0,18
19,8%
0,05
-0,23
0,0
11

3.pārb.

2.pārb.
0,89
0,18
19,8%
0,05

ir
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1.pārb.

3.pārb.
0,73
0,15
20,8%
0,04
-0,16
0,0
14

3.pārb.

1.pārb.
1,13
0,21
18,4%
0,06

ir

3.pārb.
0,73
0,15
20,8%
0,04
-0,39
0,0
14

23. pielikums
Sociālā uzvedība un pašvērtējums
2.grupa (Norma 0 balles)
2,00
1,80
1,60
1,40

(Balles)

1,20

1,11

1,11

1,00

0,79

0,79

0,80

0,65

0,65

0,60
0,40
0,20
0,00
1.pārb.

2.pārb.

2.pārb.

3.pārb.

1.pārb.

3.pārb.

Sociālā uzvedība un pašvērtējums

1.pārb.

2.pārb.

2.pārb.

3.pārb.

1.pārb.

3.pārb.

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Variācijas koeficients
Standartkļūda
Vidējais pieaugums
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība
Pieauguma ticamība
Kļūdas varbūtība < 0,05

1,11
0,36
32,7%
0,10

0,79
0,12
15,5%
0,04
-0,32
0,0
14

0,79
0,12
15,5%
0,04

0,65
0,18
27,7%
0,05
-0,14
1,0
8

1,11
0,36
32,7%
0,10

0,65
0,18
27,7%
0,05
-0,46
0,0
14

ir

ir
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24.pielikums
Stājas un balsta kustību aparāta izvērtējums
1.grupa (Norma 0 balles)
1,00
0,90
0,80

0,76

0,76

0,70

(Balles)

0,60

0,53

0,53

0,50

0,44

0,44

0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
1.pārb.

2.pārb.

2.pārb.

Stājas un balsta kustību aparāta izvērtējums
Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Variācijas koeficients
Standartkļūda
Vidējais pieaugums
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība

1.pārb.
0,76
0,15
19,5%
0,04

Pieauguma ticamība
Kļūdas varbūtība < 0,05

ir

2.pārb.
0,53
0,17
31,9%
0,05
-0,23
4,0
14

3.pārb.

2.pārb.
0,53
0,17
31,9%
0,05

nav
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1.pārb.

3.pārb.
0,44
0,10
21,6%
0,03
-0,09
6,5
6

3.pārb.

1.pārb.
0,76
0,15
19,5%
0,04

ir

3.pārb.
0,44
0,10
21,6%
0,03
-0,32
0,0
14

25.pielikums
Stājas un balsta kustību aparāta izvērtējums
2.grupa (Norma 0 balles)
1,00
0,90
0,80
0,70

(Balles)

0,60

0,51

0,51

0,50
0,40

0,34

0,34

0,30

0,24

0,24

0,20
0,10
0,00
1.pārb.

2.pārb.

1.pārb.

2.pārb.

1.pārb.

3.pārb.

Stājas un balsta kustību aparāta izvērtējums

1.pārb.

2.pārb.

1.pārb.

2.pārb.

1.pārb.

3.pārb.

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Variācijas koeficients
Standartkļūda
Vidējais pieaugums
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība
Pieauguma ticamība
Kļūdas varbūtība < 0,05

0,51
0,21
41,4%
0,06

0,34
0,16
46,3%
0,05
-0,16
0,0
14

0,34
0,16
46,3%
0,05

0,24
0,12
49,4%
0,03
-0,10
0,0
14

0,51
0,21
41,4%
0,06

0,24
0,12
49,4%
0,03
-0,26
0,0
14

ir

ir
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26.pielikums

Viens aizpildīts individuālais pētījuma dalībnieka
dokumentēto materiālu analītiskais apkopojuma paraugs
(9 protokoli)

169

26. pielikuma turpinājums

170

26. pielikuma turpinājums

171

26. pielikuma turpinājums

172

26. pielikuma turpinājums

173

26. pielikuma turpinājums

174

26. pielikuma turpinājums

175

26. pielikuma turpinājums

176

27. pielikums
Viena pētījuma dalībnieka paraugs
par mācību priekšmetu apguves izvērtējumu
(pēc 10 ballu sistēmas)

177

28. pielikums

Balles

Mācību pamatpriekšmetu apguves izvērtējums
1.
pētījuma dalībnieku grupai
(pēc 10 ballu sistēmas)

10
8
6
4
2
0

matem.
latv.val.

AB KZ KV MM EvP VS KG UŠ SS LD EdP LL

B alles

1.grupa 2007./08. m.g.

12
10
8
6
4
2
0

matem.
latv.val.

AB

KZ KV MM EvP VS KG UŠ
1. grupa 2009./10.m.g.

178

SS

LD EdP LL

29. pielikums

Mācību pamatpriekšmetu apguves izvērtējums
2. pētījuma dalībnieku grupai
(pēc 10 ballu sistēmas)

10
B alles

8
matem.

6
4

latv.val.

2
0
LV GH IH DŽ AK GM PA DŠ MK GL PP JL
2.grupa 2007./08.m.g.

10
Balles

8
6

matem.

4

latv.val.

2
0
LV GH IH DŽ AK GM PA DŠ MK GL PP JL
2. grupa 2009./10.m.g.

179

30. pielikums
Sertificēta tulka darba apstiprinājums
(vērtēšanas un aptaujas protokolu izveide)

180

31. pielikums

Ģimenes ārsta padziļinātās apskates karte
(pedagoģiskā eksperimenta dalībniekam uzsākot skolas gaitas)

181

32. pielikums
UDHS novērtēšana pēc Konnera skalas
(oriģinālvalodā)

182

33. pielikums
Pielāgotā un aprobētā vērtēšanas protokola „Kustību atmiņas” vērtēšanas
kritērijos un šo spēju attīstīšanā pielietoto kustību rotaļu apraksti
(pēc Laizānes 1981)
ATCERIES UN ATKĀRTO!
attīsta orientēšanos telpā, uzmanību un kustību atmiņu
Ķermeņa izjūta
Katram bērnam rokā ir divi vingrošanas priekšmeti. Nodarbības vadītājs demonstrē
dažus vingrojumus ar šiem priekšmetiem. Pēc norādījuma (saklausot mūzikas skaņas) bērni brīvi
izklīst un pārvietojās pa telpu. Pēc pedagoga uzaicinājuma (apklustot mūzikās skaņai) bērni
demonstrē pēdējo pedagoga rādīto vingrojumu ar kādu no priekšmetiem. Uzvar tas, kurš ir
precīzāk atcerējies un izpildījis skolotāja demonstrētos vingrojumus.
ZAĶIS BEZPAJUMTNIEKS
attīsta veiklību, uzmanību un orientēšanos telpā
Telpas izjūta
No rotaļas dalībniekiem izraugās mednieku un zaķi bezpajumtnieku. Pārējie bērni – zaķi
ar tāfeles krītu uzzīmē sev apļus un nostājas katrs savā aplī – tā sauktajā zaķu mājā.
Zaķis bezpajumtnieks aizskrien, bet mednieks dzenas viņam pakaļ. Zaķis var paslēpties
no mednieka, iebēgot jebkurā zaķu mājā, bet tur esošajam zaķim – bērnam tūdaļ jāmūk prom no
mednieka, jo mājā pietiek vietas tikai vienam zaķim, un nu viņš ir kļuvis par zaķi
bezpajumtnieku. Līdzko mednieks ir noķēris bēgošo zaķi, tie mainās lomām. Uzvar tas skolēns,
kurš vismazāk reižu ir bijis zaķa bezpajumtnieka lomā.
SARGĀ VĀRTUS!
attīsta uzmanību, reakcijas ātrumu un veiklību
Virziena izjūta
Rotaļas dalībnieki nostājas aplī platā žākļstājā, lai blakus stāvošajiem bērniem pēdas
saskartos. Vadošais stāv apļa vidū ar volejbola bumbu rokās. Viņa uzdevums ir izripināt bumbu
starp kāda dalībnieka kājām – vārtiem. Bērni bumbu ar rokām atvaira un ripina to cits citam pa
grīdu, vadošais cenšas bumbu iegūt sev un trāpīt to vārtos. Ja bumba izripo arā no apļa, tad tai
pakaļ iet tas bērns, kam tā izripojusi pa labo pusi. Ja vadošais trāpa vārtos, tad tas, kura vārtos
bumba ir trāpīta, kļūst par vadītāju. Bērni, kuri sargā vārtus, nedrīkst visu laiku stāvēt noliekušies
uz priekšu. Uzvar tas, kurš vismazāk reižu ir bijis par vadītāju (pirmo – norādīto reizi neskaita).
PĀRCELŠANĀS
attīsta uzmanību, kustību koordināciju, veiklību un līdzsvaru
Līdzsvara izjūta
5-6 m attālumā vienu no otras novelk divas līnijas. Visi bērni atrodas aiz vienas svītras.
Katram bērnam pretim uz grīdas atrodas divi lidojojošie šķīvīši. Pēc pedagoga norādījuma bērns
paņem vienu šķīvīti, noliek sev priekšā un uzkāpj uz tā. Stāvot uz viena šķīvīša, viņš paņem otru
šķīvīti, noliek to sev priekšā un uzkāpj uz tā ar vienu kāju. Tad bērns paņem pirmo šķīvīti, kas
atbrīvojies, noliek to sev priekšā un uzkāpj uz tā. Tā viņš turpina soļot pa šķīvīšiem līdz otrajai
svītrai. Uzvar tas bērns, kurš ir pirmais sasniedzis otro svītru.
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34. pielikums
Pielāgotā un aprobētā vērtēšanas protokola „Proprioreceptīvās sajūtas” vērtēšanas
kritērijos un šo spēju attīstīšanā pielietoto kustību rotaļu apraksti
(pēc Laizānes 1981)
STRAZDU BŪRIS
attīsta uzmanību, veiklību, un orientēšanos telpā
Telpiskā orientācija
Dažādās laukuma vietās bērni ar tāfeles krītu uzzīmē apļus. Tās ir strazdu mājas –
būrīši. Katrā būrī atrodas viens strazdu pāris, kas stāv ar seju viens pret otru. Dalībniekiem jābūt
nepāra skaitā. Atskanot mūzikai, bērni brīvi pārvietojas pa visu telpu (strazdi lido). Apklustot
mūzikai, pedagogs saka, kā pārim sadot rokas: ”Augšā!”, Priekšā!”, „Aizmugurē!” strazdi pēc
iespējas ātrāk dodas uz būrīšiem un nostājas būrīšos pa pāriem ar pareizi sadotām rokām. Bērns,
kuram nav pāra, var piebiedroties kādam pārim, kurš ir nepareizi sadevis rokas. Kļūdas autors
paliek bez pāra un būrīša – tātad ir zaudētājs. Pedagogs raugās, lai rotaļa noritētu godīgi un lai
srtrazdi lidotu pa visu telpu. Tad rotaļu uzsāk no jauna. Uzvar tas, kurš vismazāk reižu ir palicis
bez būrīša.
IZVEIDO FIGŪRU!
attīsta izdomu, uzmanību un proprioreceptīvās sajūtas
Objekta formas un tā apkārtnes uztvere
Vienu no rotaļas dalībniekiem izraugās par vadošo, kas nostājas malā. Pārējie bērni
mūzikas pavadībā brīvi pārvietojas pa visu telpu un tai laikā izpilda dažādus palēcienus,
skrējiena veidus, līšanas un rāpošanas kustības. Pēc pedagoga uzaicinājuma (apklustot mūzikās
skaņai), bērni apstājas, katrs ar savu ķermeni izveidojot figūru, kas attēlo kādu dzīvnieku vai
filmu varoņa tēlu. Vadošais atpazīst izveidotos figūru tēlus un izvēlas spilgtāko no tiem, kurš
kļūst par vadītāju un rotaļu var turpināt tālāk. Uzvarētājs ir tas, kurš visbiežāk ir bijis par vadītāju
(pirmo – norādīto reizi neskaita).
NESAMĒRCĒ KĀJAS
attīsta izdomu, veiklību, līdzsvaru un acu mēru
Attāluma uztvere
Vienā telpas malā atrodas rotaļas dalībnieki. Aptuveni četru līdz piecu attālumā no
viņiem novelk līniju. Telpas pretējā malā uzvelk otru līniju. Starp līnijām ir purvs. Visi bērni stāv
aiz vienas līnijas – purva malā. Katram bērnam rokās ir divi finiera dēlīši (30 x 30cm). Pēc
pedagoga norādījuma visi bērni reizē uzsāk ceļojumu pāri purvam uz tā pretējo malu – aiz otras
līnijas. Lai nesamērcētu kājas, drīkst kāpt tikai uz dēlīšiem: vispirms zemē noliek vienu dēlīti,
uzkāpj uz tā ar abām kājām, tad sev priekšā noliek otru dēlīti, lai varētu uz tā atkal uzkāpt un
tādējādi tikt uz priekšu. Uzvarētājs ir tas, kurš pirmais ticis pāri purvam, ne reizes tajā
neiekāpjot.
SKATIES, KĀ PROJĀM TIEC!
attīsta uzmanības noturību, veiklību un acumēru
Redzes lauks
Rotaļas dalībnieki nostājas aplī ar nelielu atstarpi cits no cita. Vienu izvēl par vadošo,
kas stāv apļa vidū. Vadošajam ir bumba, kas nolikta zemē. Vadītājs skaļi un ar pārliecību skaita:
Viens, divi, trīs, četri, pieci!
Skaties, ka projām tiec!
Kad atskan pēdējais vārds „Tiec”, bērni steigšus izklīst uz visām pusēm. Vadošais ātri
satver bumbu un sauc „Stāt!”, pēc kura rotaļas dalībnieki tūdaļ apstājas. Vadītājs, neizejot no
savas vietas, met kādam no dalībniekiem ar bumbu. Ja bumba netrāpa, vai tā tiek noķerta, tad
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34. pielikuma turpinājums
rotaļu sāk no jauna. Ja vadošais kādam ir trāpījis viņi mainās lomām. Uzvar tas, kurš vismazāk
reižu bijis par vadītāju (pirmo – norādīto reizi neskaita).
BUMBAI PAKAĻ
attīsta ķeršanas iemaņas, uzmanību un veiklību
Kustību uztvere
Bērni nostājas rindā aiz līnijas viens otram blakus. Sākumā pedagogs nostājas aiz bērnu
rindas. Pedagogs met nelielu terapijas bumbu uz priekšu pāri bērniem. Bērni cenšas bumbu
noķert pēc pirmā atsitiena no zemes. Tad bērns, kurš veiksmīgi ir noķēris bumbu, kļūst par
vadītāju, kurš met bumbu. Uzvarētājs ir tas, kurš visbiežāk ir bijis par vadītāju.
LĀČI UN BITES
attīsta uzmanību, veiklību un reakcijas ātrumu
Laika izjūta
Rotaļas dalībnieki sadalās divās grupās. Vienā grupā ir bites un otrā grupā - lāči.
Vingrošanas siena ir bišu strops. Mežs atrodas 3-5 mattālumā no bišu stropa pa labi - ar tāfeles
krītu iezīmēts aplis. Pļava atrodas 8-10 m attālumā nobišu stropa, pa kreisi - ar tāfeles krītu
iezīmēts aplis. Visas bites ir stropā – uz vingrošanas sienas, bet lāči ir mežā. Skanot mūzikai,
visas bites lido uz pļavu, bet lāči kāpj stropā pēc medus. Kad mūzika apstājas, bites lido uz savu
stropu, bet lāči mūk mežā. Bites stropā dzeļ tos lāčus (pieskaras tiem ar roku), kuri nav paguvuši
aizskriet uz mežu. Pēc tam rotaļa var sākties no jauna. Sadzeltie lāči neturpina rotaļu. Kad
noķerti visi lāči, grupas mainās lomām.Uzvarētājs ir tas lācis, kuru noķer pēdējo.
MĒĢINI PIECELTIES
attīsta uzmanību, socializēšanās spējas, līdzsvaru un kustību koordināciju
Vizuālā kustību koordinācija
Rotaļas dalībnieki sadalās pāros. Nostājas ar mugurām kopā un sadodas rokās, kas
saliektas elkoņos. Jāraugās , lai katrā pārī būtu vienāda auguma bērni. Uzsākot rotaļu, bērni sēž
pa pāriem uz grīdas ar muguru viens pret otru - sadotās rokās. Pēc komandas „Hop!”, neatlaižot
elkoņos sadotās rokas, dalībniekiem ir jāpieceļas stāvus. Svarīgi, lai bērni uzticētos viens otram
un celšanās brīdī droši balstītos viens pret otra muguru. Pāris, kurš pirmais kvalitatīvi veic
uzdevumu, iegūst punktu. Uzvar tas pāris, kurš rotaļas laikā ir ieguvis visvairāk punktu.
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35. pielikums
Pielāgoto aptauju „Sociālās kompetences un saskarsmes” izvērtēšanā un
attīstīšanā izmantoto kustību rotaļu apraksti
(pēc Laizānes 1981)
MĒĢINI PIECELTIES
attīsta uzmanību, līdzsvaru, kustību koordināciju un uzticēšanos
Sociālās kompetences atbilstība
Rotaļas dalībnieki sadalās pāros. Nostājas ar mugurām kopā un sadodas rokās, kas
saliektas elkoņos. Jāraugās , lai katrā pārī būtu vienāda auguma bērni. Uzsākot rotaļu, bērni sēž
pa pāriem uz grīdas, ar muguru viens pret otru - sadotās rokās. Pēc komandas „Hop!”, neatlaižot
elkoņos sadotās rokas, dalībniekiem ir jāpieceļas stāvus. Svarīgi, lai bērni uzticētos viens otram
un celšanās brīdī droši balstītos viens pret otra muguru. Pāris, kurš pirmais kvalitatīvi veic
uzdevumu, iegūst punktu. Uzvar tas pāris, kurš rotaļas laikā ir ieguvis visvairāk punktu.
MEDNIEKI UN PĪLES
attīsta mešanas, ķeršanas iemaņas, uzmanību, orientēšanos telpā un biedriskumu
Sociālās saskarsmes pamatiemaņas
Ar tāfeles krītu uz grīdas uzzīmē apli 4-5 m lielā diametrā. Bērni sadalās divās
komandās. Tad izlozē, kura no komandām būs pīles, kura – mednieki. Mednieki nostājas apkārt
aplim, pīles – aplī. Pēc pedagoga norādījuma mednieki sāk mest bumbu cits citam un izdevīgā
brīdī cenšas trāpīt pīlēm. Kad tas izdodas, pīlei, kurai trāpīja, ir jāiet laukā no apļa, un tā skaitās
nošauta. Kad visas pīles ir nošautas, komandas mainās lomām. Mednieki, metot bumbu, nedrīkst
pārkāpt uzzīmētā apļa robežas. Ja pīles noķer bumbu, tās nav nošautas. Uzvar tā komanda, kura
īsākā laika posmā nošauj visas pīles.
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36. pielikums

Stājas un balsta kustību aparāta izvērtējums
(Somatoskopijas protokols)
(pēc Ventaskrastas, Grinbergas 2008)

Bērna iniciāļi…………......Vecums……..…….................Datums……........
Fiziskā aktivitāte........................................ Sūdzības...............
Pārbaudes datums.............................................. Fizioterapeita paraksts....................

1.pārb.

2.pārb. 3.pārb.

Galvas, kakla inklinācija
Plecu augstums
Lāpstiņas
att.
no
mugurkaula,
Lāpstiņu novietojums
Jostas-sānu „trijstūris”
Krusta-zarnu
kaula
loc.
kust.
Kustīgums
Zarnu kaula augš.šķ. augstums
Kāju forma "x", "o", "n"
Svara sadalījums stāvot
Pēda
Mugurkauls „s” vai „c”
Kakla lordoze
Krūšu kifoze
Jostas lordoze

Tiek izvērtēti četru punktu sistēmā, kur 3 balles atbilst normatīvajiem rādītājiem.
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37. pielikums

Kustību atmiņa
Pilotpētījums (Norma 3 balles)

Vidējais aritmētiskais

2,50
2,25

2,103

2,00
1,75

1,61

(Balles)

1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0,25
0,00
1.Pārb.

2.Pārb.

Kustību atmiņa
Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Variācijas koeficients
Standartkļūda
Vidējais pieaugums
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība
Pieaugums ir ticams.
Kļūdas varbūtība < 0,05
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1.Pārb.
1,61
0,39
24,3%
0,05

2.Pārb.
2,103
0,442
21,0%
0,054
0,49
56,0
747

38. pielikums
Proprioreceptīvās sajūtas
Pilotpētījums (Norma 3 balles)

Vidējais aritmētiskais

2,50
2,25

1,89

2,00
1,75

(Balles)

1,50

1,48

1,25
1,00
0,75
0,50
0,25
0,00
1.Pārb.

2.Pārb.

Proprioreceptīvās sajūtas
Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Variācijas koeficients
Standartkļūda
Vidējais pieaugums
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība
Pieaugums ir ticams.
Kļūdas varbūtība < 0,05
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1.Pārb.
1,48
0,29
19,8%
0,04

2.Pārb.
1,89
0,31
16,1%
0,04
0,41
0,0
773

39. pielikums

Primārās kustību iemaņas
Pilotpētījums (Norma 3 balles)
Vidējais aritmētiskais

2,5
2,3

2,1

2,0
1,8

1,6

(Balles)

1,5
1,3
1,0
0,8
0,5
0,3
0,0
1.Pārb.

2.Pārb.

Primārās kustību iemaņas
Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Variācijas koeficients
Standartkļūda
Vidējais pieaugums
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība
Pieaugums ir ticams.
Kļūdas varbūtība < 0,05
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1.Pārb.
1,6
0,2
15,8%
0,0

2.Pārb.
2,1
0,3
16,0%
0,0
0,5
0,0
773

40. pielikums
Sociālās saskarsmes pamatiemaņas
Pilotpētījums (Norma 3 balles)
Vidējais aritmētiskais

2,50
2,25

1,950

2,00
1,75

(Balles)

1,50

1,47

1,25
1,00
0,75
0,50
0,25
0,00
1.Pārb.

2.Pārb.

Sociālās saskarsmes pamatiemaņas
Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Variācijas koeficients
Standartkļūda
Vidējais pieaugums
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība
Pieaugums ir ticams.
Kļūdas varbūtība < 0,05
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1.Pārb.
1,47
0,50
33,7%
0,06

2.Pārb.
1,950
0,517
26,5%
0,063
0,48
0,0
825

41. pielikums
Sociālās kompetences atbilstība
Pilotpētījums (Norma 3 balles)
Vidējais aritmētiskais

2,50
2,25
2,00
1,75

1,52
(Balles)

1,50

1,31

1,25
1,00
0,75
0,50
0,25
0,00
1.Pārb.

2.Pārb.

Sociālās kompetences atbilstība
Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Variācijas koeficients
Standartkļūda
Vidējais pieaugums
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība
Pieaugums ir ticams.
Kļūdas varbūtība < 0,05

192

1.Pārb.
1,31
0,26
19,8%
0,03

2.Pārb.
1,52
0,30
19,9%
0,04
0,21
87,0
825

42. pielikums

Nr.p.k.

Rehabilitācijas komandas speciālistu praktiskā darba raksturojums
Rīgas 84. vidusskolas BAIC.
Nodarbība,
konsultācija
vai procedūra.

1.

Fizioterapijas
nodarbība

2.

Masāžas
procedūra

3.

Neirologa
konsultācija

4.

Speciālā
skolotāja
nodarbība

5.

Logopēdijas
nodarbība

6.

Pielāgotās
peldēšanas
nodarbības

7.

Sociālā

Speciālista
vārds un
uzvārds.

Nodarbību skaits, ilgums, īss raksturojums.

L. Ventaskrasta 2 reizes nedēļā. Pamatā darbojas ar ārstnieciskās
K. Kaņepe
vingrošanas pamatelementiem, nodarbības ilgums 40
min. 30 min. speciāli vingrojumi novājināto muskuļu
stiprināšanai.10 min. ievaddaļa – līdzsvara un
koordinācijas vingrojumi, sagatavojot organismu
gaidāmajai slodzei..
Nobeiguma daļa – sadaļas ar uzmanības, veiklības un
proprioreceptīvo sajūtu veidojošiem elementiem. Grupā
ne vairāk kā 4 bērni.
L. Ventaskrasta Masāžas ilgums ir 20 min., reižu skaits – 10 procedūras.
K. Kaņepe
Parasti masē muguru un apkakles zonu ar klasiskās
masāžas elementiem. Pēc vajadzības veic arī krūšu daļas
u.c. ķermeņa daļu masāžu.
I.Mežinska
Neirologa konsultācijas ilgums ir apmēram 20 – 40 min.
V.Folkmanis
Speciālisti pieņem ārpus centra telpām, bez maksas, ar
īpašas formas centra vadītājas parakstītu nosūtījumu. Par
neriologa uzstādīto diagnozi centra vadītāja tiek
informēta ar jau pieminēto nosūtījuma palīdzību, kas
nonāk atpakaļ centrā.
D. Dunke
Nodarbības ilgums ir 40 min., tai ir individuāls raksturs.
Grupā ir ne vairāk kā 6 bērni. Speciālais skolotājs strādā
pie konkrētās bērna problēmas mācībās. Parasti latviešu
valodas apguvē (pareizrakstība).
Nodarbības notiek 1 vai 2 reizes nedēļā.
L.Staļģe
Nodarbības ilgums ir 40 min., tai ir individuāls raksturs.
Grupā ir ne vairāk kā 4 bērni. Logopēds strādā ar
konkrēta bērna valodas sistēmas traucējumiem. Tie
izpaužas gan bērna runā, gan rakstībā. Skolotājs strādā ar
speciālajiem runas un rakstu vingrinājumiem, kā arī ar
rotaļām, kurās ietverti minētie vingrinājumi. Nodarbības
notiek 1, 2 vai pat 3 reizes nedēļā.
L.Ventaskrasta Nodarbības notiek “Džoker” kluba relaksācijas centra
baseinā 1 reizi nedēļā. Nodarbības ilgums ir 45 min. 10
min. – ievaddaļa ārpusbaseina ārstnieciskās vingrošanas
un peldēšanas apmācības pamatelementi. 25 min. –
nodarbība risinās ūdenī, t.i., baseinā, kur t0 ir 25 0C un
“Spa” vannā, kur t0 ir 36 0C. Baseinā notiek aktīva
darbība un rotaļas. Vannā tiek veikti elpošanas
vingrojumi un atsevišķi peldētapmācības elementi.
Z. Ločmele
Sociālais pedagogs strādā ar bērniem, kuriem ir sociāla
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42. pielikuma turpinājums
Nodarbība,
konsultācija
vai procedūra.
pedagoga
nodarbība
pārrunas

8.

Psihologa
nodarbība

9.

Citu
nepieciešamo
speciālistu
konsultācijas

Speciālista
vārds un
uzvārds.

-

I. Intaite

Nodarbību skaits, ilgums, īss raksturojums.
rakstura problēmas, ir rehabilitācijas komandas, skolotāju
un vecāku darba koordinators. Sociālais pedagogs ir
bērna aizstāvis, viņa iegūtā informācija ir konfidenciāla.
Sociālā pedagoga nodarbības ilgums un raksturs ir ļoti
individuāls, piemērots konkrētajai situācijai. Tā var ilgt
20 – 40 min. un ilgāk, un būt, gan pirmreizēja gan
atkārtota.
Psihologs strādā ar bērniem, kuriem radušās psiholoģiska
rakstura problēmas. Par tām var ziņot vecāki, skolotāji,
skolēni, vai arī pats bērns. Lai strādātu ar bērnu,
psihologam jāsaņem rakstiska atļauja no vecākiem.
Speciālists palīdz bērnam risināt problēmu ar pārrunu un
speciālu vingrinājumu (saskarsmes grupās) palīdzību.
Viņš bērnam ir kā draugs, kas iesaka izvēles iespējas, bet
galējais lēmums un rīcība jāveic pašam skolēnam. Arī šī
informācija, kuru iegūst psihologs no bērna, ir
konfidenciāla. Nodarbības vai pārrunu laiks ir ļoti
individuāls 20 – 40 min. (var būt arī ilgāk). Tāpat
nodarbība var būt pirmreizēja vai atkārtota.
Ja centra speciālisti redz kādu dziļāku problēmu (redzes,
dzirdes utt.), ko ar savu zināšanu palīdzību nevar izprast,
tad bērna vecākiem tiek ieteikta konkrētā speciālista
palīdzība ārpus centra (audiologs, oftolmalogs utt.).

Atšķirību noteikšana pēc Vilkoksona kritērija UDS/UDHS izpausmju dinamikā
pedagoģiskā eksperimenta dalībniekiem
(1. un 2.grupai trešajā pārbaudē)

UDS/UDHS Izpausmju dinamika 3. pārb.

I grupa

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Standartkļūda
Vidējais pieaugums
Pieaugums ir ticams.
Kļūdas varbūtība < 0,05

0,02
0,32
0,06
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II grupa
0,05
0,34
0,07
0,03

43. pielikums
Pedagoģiskā eksperimenta dalībnieku sadarbība ar BAIC speciālistiem pirms
pētījuma uzsākšanas

Klase

1

L.S.L.

1.a

2

K.Z.

2.b

3

M.M.

3.c

4

A.B.

1.b

5

E.P.

2.c

6

L.Dz.

3.a

7

K.V.

1.b

8

V.S

3.a

9

D.Ž.

1.c

10

E.Pp.

3.c

11

U.Š.Š.

1.c

12

K.G.

3.b

13

J.L.

2.c

14

G.H. .

2.c

15

S.S.

3.c

16

P.P.

1.c

17

M.K.

1.c

18

I.H.

3.a

19

D.Š.

2.a

20

P.A.

3.b

21

L.V.

2.c

22

G.M.

2.c

23

A.K.

3.c

24

G.Ļ.

3.a

Nr.p.k.

Bērns\
Spec.

Fizio- Citi
NeiroSpec.
terapi- speciāli logs
Logopēds
skolotājs
jas nod. sti

*©
*©
*©
*©
*©
*
*©
*©
*©
*©
*©
*©
*©
*©
*©
*©
*©
*©
*©
*©
*©
*
*
*©

*
*©
*©
*©

*

©
©
©

Psihologs

©
©

*

©

*
*

*
©*
©*
©
©*

*
oOftomologs

*©
*©
*©
*©

©

©

*

©
©
©
©
©

©
©*
©*
©*
©

*
*
*

*
*

©*
©*
©*
*

*
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44. pielikums
Bērnam raksturīgākās uzvedības īpatnību izvērtējums ballēs
(pēc Liepiņas 1998)
Bērna iniciāļi………….

Nr. p.k.

Uzvedības īpatnības

1.

Dusmu lēkmes

2.

Bieži kaut kas atgadās
(neparedzēts)

3.

Pārmērīgi aktīvs

4.

Slikta atmiņa

5.

Īss uzmanības
noturīguma periods

6.

Bieži iejaucas sarunā vai
darbā
Bieži neklausa vecāka vai
pedagoga norādījumus

7.

8.

Neveikls

9.

Nedomā par
nevēlamajām sekām

10.

Fiziska agresivitāte

11.

Zems pašnovērtējums

12.

Pārmērīgi daudz un ātri
runā

Vecums……..……. Datums…….....

Vērtētājs………

0 balles

1 balle

Nerada
problēmas

Rada
nelielas Rada
izteiktas Rada
ļoti
problēmas
problēmas
izteiktas
problēmas
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2 balles

3 balles

45. pielikums
Bērna nevēlamo uzvedības izpausmju izvērtējums ballēs
(pēc Liepiņas 1998)
Bērna iniciāļi………….

Nr. p.k.
1.

Vecums……..…….Datums…….....

Nevēlamās
uzmanības
izpausmes
Pārmērīga aktivitāte

2.

Neuzmanība, nespēja
pievērsties
uzdevumam

3.

Nepabeidz
darbu

4.

Impulsivitāte, nevar
sagaidīt savu kārtu

5.

Ātri apvainojas

6.

Uzdevumu
veic
pavirši, nekārtīgi

7.

Nepieciešams daudz
skolotāju uzmanības

8.

Traucē
pārējiem
bērniem
izpildīt
uzdevumus

Nerada
problēmas
0 balles

Vērtētājs……….

Rada nelielas Rada
problēmas
izteiktas
problēmas
1 balle
2 balles

iesākto
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Rada
ļoti
izteiktas
problēmas
3 balles

46. pielikums
Bērna sociālā uzvedība un pašvērtējums ballēs
(pēc Liepiņas 1998)
Bērna iniciāļi………….

Vecums……..…….

0 balles
Nr. pk.
1.

Uzvedības īpatnības Nemaz
Nemierīgs
vai
pārmērīgi aktīvs

2.

Impulsīvs

3.

Traucē
bērnus

4.

Nepabeidz iesāktos
darbus, īss uzmanības
noturīguma periods

5.

Neuzmanīgs, viegli
novērst uzmanību

6.

Neveiksmju
gadījumā ātri kļūst
neiecietīgs – jūtas kā
„muļķis”

7.

Bieži raud,
atstumts

8.

Biežas un krasas
garastāvokļa maiņas

9.

Dusmu
uzliesmojumi,
eksplozīvas
un
neparedzamas
uzvedības izpausmes

Datums…….....

Vērtētājs…………

1 balle

2 balles

3 balles

Nedaudz

Diezgan daudz

Ļoti daudz

pārējos

jūtas
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47. pielikums
Pielāgoto pedagoģisko vērtēšanas protokolu iztulkotie aprtaksti
(vērtēšanas protokolu tulkošana)
Kinētiskās uztveres spēju veidi – kustību atmiņa
Spēt precīzi saņemt informāciju (sajust) cilvēka vidē un tad precīzi interpretēt šo
informāciju (uztvere) ir izšķiroši svarīga faktiski ikvienai kustībai. Ir sešas dažādas uztveres
formas: vizuālā (redzēšana), dzirdes (dzirdēšana), kinestētiskā (ķermeņa apzināšanās), taktilā
(tauste), ožas (smarža) un garšas (garša). No tām vizuālā un kinestētiskā uztvere fiziskās
audzināšanas skolotājiem un terapeitiem ir pašas svarīgākās, jo šīs divas jomas ir vistiešāk
saistītas ar sekmīgu motorisko iemaņu realizāciju (Gabbard C.P. 2004).
Dokumentējot kustību atmiņas vērtēšanas protokolu, rotaļu nodarbību laikā ir atļauti
papildu verbālie signāli, demonstrācija, fiziska palīdzība un atgriezeniskā saikne. Tomēr var būt
nepieciešama zināma minimāla palīdzība, lai nodrošinātu, ka bērns saprot, ko darīt. Normu
tabulas ir jāizmanto ar piesardzību, jo šīs tabulas tika izveidotas, izmantojot tikai bērnus bez
invaliditātes vai bērnus ar mācīšanās nespēju. Bērni ar izteiktām UDS/UDHS izpausmēm nespēs
kvalitatīvi izpildīt statiskos un līdzsvara starppārbaudījumus (Haywood K. M., Getchell N.
2001).
Informācijas saņemšana, pamatā liekot sajūtu receptoriem saņemt stimulāciju no vides,
ir zināma kā jušana. Šīs sensoriskās informācijas analīze un interpretācija smadzenēs ir
pazīstama kā uztvere (Gabbard C.P. 2004). Piemēram, otrās klases meitene sagatavojas saņemt
bumbu, sagatavojot rokas un skatoties uz bumbu viņas partnera rokā. Kad bumba ir izmesta,
meitene ātri uztver, vai bumba ir mesta augstu vai zemu, kā arī vai pa labi vai pa kreisi. Viņa arī
uztver bumbas ātrumu un trajektoriju. Tad viņa salīdzina to, ko viņa redz, ar savām spējām to
noķert. Viņa ātri apjēdz, ka bumba ir mesta pārāk stipri un pa labi, tāpēc viņa pielāgojas,
pārvietojot savu ķermeni un rokas pa labi. Viņa tupina sekot bumbas trajektorijai un ātrumam un
turpina savām rokām veikt nelielas korekcijas. Viss notikušais ir vizuālās informācijas
interpretācija, ko viņa ir saņēmusi un saņem. Kad bumba ir pienākusi tuvu, viņa sajūt to
pieskaramies savām rokām un uztver, ka viņai ātri jāsatver bumba, lai to veiksmīgi noķertu.
Augstāk aprakstītais saņemšanas, uztveršanas un pēc tam rīcības scenārijs, pamatojoties
uz informāciju no vides, reālajā laikā aizņem īsu mirkli. Bet spēt precīzi uztvert informāciju no
vides (tev tiek mesta bumba) un tad izveidot kustību, kas atbilst vidē notiekošajam (uz kurieni
kustēties, lai noķertu bumbu) ir izšķiroši svarīgi bērnam attiecībā uz motorisko iemaņu sekmīgu
realizēšanu. Daži ir argumentējuši, ka sekmīga perceptuālā motoriskā attīstība (kustību atmiņa,
kas atspoguļo arī uzmanības īpašības, ir tikpat izšķiroši svarīga arī attiecībā uz mācību sekmēm
(Freeman C.K. 1998).
Šie speciālisti argumentē, ka pastāv tieša saistība starp uztveres un atmiņas motorisko
funkcionēšanu un kognitīvo funkcionēšanu, un nepilnības kognitīvajā realizācijā, kā, piemēram,
lasīšanas un rakstīšanas problēmas varētu tikt tieši piedēvētas problēmām perceptuālajā
motoriskajā funkcionēšanā. Šāda mēģināta perceptuālo motorisko spēju saistības nodibināšana ar
mācību sekmēm ved pie unikālām motoriskām/mācību programmām 60. un 70. gados, kas nekad
neizrādījās veiksmīgas (Sherrill C. 2004, Payne V.G., Isaacs L.D. 2002).
Tomēr ir skaidrs, ka pastāv saikne starp sekmīgu kustību atmiņu, proprioreceptoro
sajūtu spējām un kustību iemaņu realizāciju, tāpēc perceptuālo motorisko spēju izprašana un
attīstīšana PFA speciālistiem ir svarīga (Gabbard C.P. 2004).
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47. pielikuma turpinājums
Vizuāli motorās uztveres spēju veidi – proprioreceptīvās sajūtas
Ir sešas dažādas uztveres formas: vizuālā (redzēšana), dzirdes (dzirdēšana), kinestētiskā
(ķermeņa apzināšanās), taktilā (tauste), ožas (smarža) un garšas (garša). No tām kinestētiskā un
vizuālā (proprioreceptīvā) uztvere ir pašas svarīgākās sekmīgai motorisko spēju attīstībai un
realizācijai (Gabbard C.P. 2004).
Proprioreceptīvās sajūtas sāk veidoties tad, kad uzmanība un uztvere attīstās un
pilnveidojas, attīstoties vizuālajai un CNS. Tāpēc nav pārsteidzoši atklāt, ka zīdaiņi neuztver
vizuālo informāciju tik labi kā sākumskolas vecuma bērni, kuri savukārt neuztver vizuālo
informāciju tik labi kā pusaudži. Normāli attīstoši zīdaiņi var sajust vizuālās stimulācijas un sāk
kaut cik izprast to, ko viņi redz. Bet uzdevums koordinēt to, ko viņi redz, un pavēlēšanu savam
ķermenim kustēties, lai rīkotos saskaņā ar to, ko viņi redz, vēl nav izkopts. Tāpēc jūs varat vērot,
kā zīdainis nesekmīgi sniedzas pēc kaut kā, ko viņš redz savā redzes laukā (Gabbard C.P. 2004).
Proprioreceptīvo sajūtu vērtēšanas protokola ballu sistēma sniedz katra minētā vizuālās
uztveres veida īsu definīciju. Bērns, kuram ir grūtības jebkurā no šīm jomām, var būt grūtības
motorisko spēju realizācijā. Piemēram, bērnam, kuram ir problēmas ar dziļuma uztveri, var būt
apgrūtināta nokāpšana uz vai no ietves malas, kā arī grūtības saķert kustīgus objektus un izdarīt
pa tiem sitienus.
Kinestētiskā uztvere attiecas uz spēju sajust kustības apzināšanos un ķermeņa
apzināšanos. Atšķirībā no vizuālās sistēmas, kura saņem informāciju no vides, kinestētiskā
sistēma saņem informāciju no ķermeņa iekšienes ar sensorisko receptoru starpniecību muskuļos,
cīpslās un locītavās, kā arī caur vestibulāro sistēmu (līdzsvara sistēmu), kas atrodas iekšējā ausī.
Kinestētiskā sistēma ir izšķiroši svarīga attiecībā uz sekmīgu motorisko iemaņu realizāciju, jo tā
nodrošina bērnu ar informāciju par to, kur viņa/viņas ķermenis atrodas telpā attiecībā pret
informāciju no vides. Tādējādi mūsu iepriekšējā piemērā, ja meitene, kura redz, ka viņai tiek
mesta bumba, neapzinātos, kur ir viņas ķermenis un rokas attiecībā pret bumbu, viņa nespētu
izdarīt vajadzīgās korekcijas, lai noķertu bumbu. Līdzīgi vizuālajai sistēmai kinestētiskā uztvere
ietver daudzas apakšjomas, ieskaitot ķermeņa apzināšanos, telpisko apzināšanos, virziena
apzināšanos, vestibulāro apzināšanos (līdzsvars) un ritmisko apzināšanos (Gabbard 2004, Payne
V.G., Isaacs L.D. 2002).
Bērna pamatmotoro fizisko kustību - primāro motoro kustību attīstība
Klasisko un visplašāk izmantoto motoriskās attīstības definīcija pēc autoriem Clarka
and Whitalla ir : „Motoriskā attīstība attiecas uz izmaiņām motoriskajā uzvedībā dzīves laikā un
procesiem, kas ir šo izmaiņu pamatā.” Citiem vārdiem, motoriskā attīstība attiecas gan uz
redzamajām, funkcionālajām izmaiņām, kuras mēs saskatām bērnu motoriskajā uzvedībā, gan arī
uz dažādiem faktoriem, kas sekmē (vai dažos gadījumos kavē) šīs izmaiņas (Payne V.G., Isaacs
L.D. 2002).
Piemēram, vērojot bērnu attīstām spēju rāpot uz savām rokām un ceļiem, tā ir redzama
pārmaiņa no bērna līdzšinējās spējas vienkārši līst uz vēdera. Faktori, kas ir noveduši pie šīs
pārmaiņas, varētu ietvert pieaugušā spēku, pozas kontroli un spēju koordinēt ķermeņa locekļus
kustībai, sava ķermeņa izpratni un apzināšanos, un vēlmi izpētīt savu apkārtni. Attiecībā uz
novērtēšanu lielākā daļa motoriskās attīstības vērtēšanas protokoli pēta redzamās izmaiņas vai
„motoriskos pagrieziena punktus”, kurus bērns sasniedz no dzimšanas līdz apmēram 6-8 gadu
vecumam (atkarībā no konkrētā vērtēšanas protokola) pretstatā procesiem, kas ir šo pagrieziena
punktu attīstības pamatā. Lielākā daļa no motoriskās attīstības vērtēšanas protokoliem ir
parādījuši arī vecuma normas, kuras apraksta, kad lielākajai daļai bērnu ir jāsasniedz konkrēts
pagrieziena punkts (Burton A.W., Miller D.E. 1998).
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47. pielikuma turpinājums
Primāro kustību attīstības vērtēšanas protokols sniedz tipiskas motoriskās uzvedības
sarakstu, kas atrodams lielākajā daļā motoriskās attīstības izvērtēšanas protokolu, līdz ar
aptuveni noteiktajiem vecumiem, kad no bērniem ir sagaidāma šīs uzvedības sasniegšana.
Motorisko attīstību bieži iedala divās kategorijās – rupjā (lielā) motoriskā attīstība un
smalkā (sīkā) motoriskā attīstība. Lielās motoriskās kustības, kas ietver rupjo motorisko attīstību,
attiecas uz iemaņām, kuras kontrolē lielie muskuļi vai muskuļu grupas kā, piemēram, kāju
muskuļi (kustību modeļi) un muskuļi rumpī un rokās (objektu kontroles iemaņas). Sīkās
motoriskās kustības, kas ietver smalko motorisko attīstību, attiecas uz iemaņām, kuras kontrolē
mazāki muskuļi vai muskuļu grupas, piemēram, kustības ar rokām (satveršana un atlaišana,
griešana ar šķērēm, kreļļu vēršana, krāsainā zīmuļa turēšana un zīmēšana) (Burton A.W., Miller
D.E. 1998).
Fundamentālās motoriskās iemaņas parasti tiek iedalītas divās kategorijās: kustību
iemaņas un objektu kontroles iemaņas. Tipiskas kustību iemaņas, kas tiek mācītas un apgūtas
pamatskolā, ietver skriešanu, galopu, lēkšanu, šļūkšanu, lēcienus un pārlēcienus. Tipiskas
objektu kontroles iemaņas ietver mešanu, ķeršanu, sānsitienu ar abām rokām (līdzīgi beisbola
sitienam), sānsitienu ar vienu roku (līdzīgi atsitienam tenisā), speršanu, atsišanu, futbola
driblēšanu un basketbola driblēšanu. Kamēr daudzi pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni
var nodemonstrēt šo iemaņu rudimentārus modeļus, ne ātrāk kā pamatskolā (un pat vidusskolā)
tiek sagaidīts, ka lielākā daļa bērnu apgūs daudzas šīs iemaņas. Atšķirībā no agrīnās motoriskās
attīstības testa, kas, neinteresējoties par modeli, pēta, vai bērns ir vai nav sasniedzis konkrētu
motorisko pagrieziena punktu, fundamentālo motorisko modeļu testi pievēršanas tam, kā bērns
realizē iemaņu. Citiem vārdiem, kā izskatās bērna kustības modelis vai modeļa „kvalitatīvie
aspekti”, kad viņš vai viņa met bumbu? Fundamentālo motorisko modeļu testi ir izstrādāti, lai
noteiktu atšķirības fundamentālo motorisko modeļu dažādu kvalitatīvo aspektu attīstībā (Payne
V.G., Isaacs L.D. 2002).
Līdzīgi motoriskajām spējām, perceptuālās motoriskās spējas ir sava veida uzmanības
īpatnības, kas šai šajā gadījumā ir specifiski sensoriskas iezīmes, kuras pasvītro cilvēka spēju ar
uzmanības palīdzību realizēt dažādas kustību iemaņas, kas vispārizglītojošā skolā sākumskolas
skolēniem tiek pilnveidotas fizisko nodarbību laikā (Burton A.W., Miller D.E. 1998).
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48. pielikums
Pielāgoto aptauju protokolu iztulkotie aprtaksti
(aptauju protokolu tulkošana)
Sociālās iemaņas - sociālā kompetence
Atbilstošu sociālo iemaņu demonstrēšana (arī zināma kā sociālā kompetence),
iespējams, ir tikpat svarīga, ja ne vēl svarīgāka bērnam ar UDS/UDHS, lai viņš gūtu panākumus
fiziskajā audzināšanā (vai attiecībā uz šo jautājumu, gūtu panākumus skolā, darbā vai
sabiedrībā). Bērniem, kuri nespēj sadzīvot ar saviem vienaudžiem, kuri netiek galā ar pamata
saskarsmi, kuri nesaprot galvenos drošības, kā arī spēļu noteikumus un kuri netiek galā ar kritiku
vai tādām problēmām kā zaudējumu, būs problēmas pašos vispārīgākajos fiziskās audzināšanas
apstākļos. Faktiski bērniem, kuri ir būtiski atpalikuši sociālo iemaņu ziņā (piemēram, tiem nav
nekāda priekšstata par drošību vai personīgo telpu), visticamāk, tiks lūgts doties uz izolētu vai
integrētu fiziskās audzināšanas vidi (Walker H. M., McConnell S. 1998).
Pēc autora Walkera Sociālās kompetences aptaujas protokola izvērtē bērna sociālo
uzvedību. Tātad, mūsu uzmanības degpunktā ir bērnu sociālā uzvedība, kas ir relatīvi viegli
novērojama skolas dienas laikā, daudz no tās fizioterapeits kopā ar skolas psihologu izvērtē
pielāgotās nodarbības laikā (piem., pieņem konstruktīvas atsauksmes, ir jūtīgs pret citu
vajadzībām, pienācīgi izmanto brīvo laiku). Šī aptauja domāta sākumskolas vecuma bērniem (no
bērnu dārza līdz 6-8 gadu vecumam). Promocijas darbā pielietotā sākumskolas versija ietver trīs
apakšskalas (sociālā uzvedība, kam dod priekšroku skolotājs; sociālā uzvedība, kam dod
priekšroku vienaudži un pielāgotība skolai), kas kopumā ietver 17 jautājumus. Aptauja paļaujas
uz skolotāja un psihologa vērtējumu, cik bieži (nekad, dažreiz, bieži, vienmēr) bērns izrāda
konkrētu sociālu uzvedību. Sākumskolas skolēnu ar UDS/UDHS simptomiem izveidota aptaujas
karte ar 43 punktu aizpildīšanu par katru skolēnu parasti neprasa vairāk par 10 minūtēm
(49.pielikums). Aptaujas karti var izmantot kā iepriekšēju aptaujas protokolu, lai noteiktu
sociālās kompetences pašreizējo līmeni, kā arī virzībai uz konkrētu sociālo iemaņu attīstīšanu.
Sākumskolas aptaujas protokola versijai piemīt laba pamatotība un ticamība, un šis sociālās
kompetences izvērtēšanas veids UDS/UDHS bērniem tiek plaši izmantotas skolās visās
Amerikas Savienotajās Valstīs (Walker H.M., Colvin G., Ramsey E. 1995).
.
Sociālās iemaņas - sociālās saskarsmes pamatiemaņas.
Sociālās saskarsmes pamatiemaņas. Lai liktu lietā aptaujas sarakstu, bērnus novēro
fizisko nodarbību situācijās, kur nepieciešama sociālo iemaņu demonstrēšana. Tas var prasīt
vairākus novērojumus un zināmu sociālo situāciju iestudēšanu, lai varētu novērot visas dažādās
sociālās kompetences no saraksta. Par katru novēroto uzvedības veidu piešķir bērnam punktus
pēc autora Walkera 4 ballu sistēmas. Neatbilstoša sociālā uzvedība var kalpot par apmācības
mērķi un var tikt nozīmēti uzraudzības vērtējumi, lai atzīmētu uzlabošanos (Walker H. M.,
McConnell S., Homes D. 1988).
Šis aptaujas protokols ir līdzīgs UVA (Virdžīnijas universitātes) PFA sociālajam
uzskaitījumam. Galvenās sociālās iemaņas, kuras ir atbilstīgas konkrētajai vecuma grupai, ir
uzskaitītas uz leju vienā kolonnā (50 pielikums). Tad bērns tiek novērots sociālos apstākļos (kā,
piemēram rotaļnodarbībā vai PFA nodarbībā) un izvērtēts par katru uzvedības veidu (Walker
H.M., Colvin G., Ramsey E. 1995).
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49. pielikums
Pilota pētījuma dati
Nr. Iniciāļi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

AB
KZ
MM
EvP
VS
KG
UŠ
SS
LDz
EdP
LsL
LV
GH
IH
DŽ
AK
GM
PA
DŠ
MK
GL
PP
JL
MkM
BG
EvP
EL
RL
KB
RA
EJ
GB
EK
EA
RsP
KvZ
JK
RP
KG
ME
SD
JV
JI
MG
KA
DN
AV
RM
JM
EL
EG
ML
RF
KM
EdP
RS
AM
AD
TS
DS
NG
EdJ
MaL
EkP
Edz
KV
IS

1. Sociālās
2. Sociālās
saskarsmes
kompetences
pamatiemaņas
atbilstība
1.pārb. 2.pārb. 1.pārb. 2.pārb.
0,61
1,15
0,64
1,05
0,92
1,46
0,82
1,12
0,76
1,23
1,64
1,82
1,23
1,62
1
1,29
0,84
1,38
1,05
1,35
0,6
0,92
0,76
1,12
0,84
1,15
0,88
1,12
0,76
1,23
1,35
1,53
1,92
2,3
1,29
1,41
0,61
1,07
1,13
1,24
1,69
2,15
1
1,29
1,54
1,84
1,05
0,11
0,61
0,92
1,24
1,47
0,75
0,92
1,17
1,41
1,23
1,61
1,23
1,41
0,61
0,84
0,76
1,17
1,23
1,61
1,17
1,41
1,69
2,38
0,82
1,05
0,69
1,23
1,29
1,41
1,46
2,23
1,05
1,29
1,61
1,84
1,17
1,52
0,46
0,92
0,82
1,12
0,61
0,92
1,53
1,64
0,69
1,38
1,18
1,29
1,07
1,92
1,18
1,47
1,53
2
1,13
1,24
1,46
2,3
1,18
1,47
1,69
2,3
1,18
1,53
1,38
1,84
1,24
1,47
1,23
1,84
1,18
1,53
1,84
2,23
1,12
1,41
1,69
2,23
1,24
1,47
1,69
2,15
1,35
1,59
1,53
2,3
1,47
1,59
1,76
2,3
1,23
1,47
1,69
2,38
1,65
1,82
1,76
2,46
1,53
1,76
1,61
2,07
1,23
1,53
1,69
2,15
1,47
1,65
1,69
2,46
1,41
1,65
1,92
2,38
1,65
1,76
1,84
2,3
1,43
1,78
1,84
2,38
1,41
2,07
1,84
2,23
1,53
1,82
1,76
2,23
1,48
1,88
2,23
2,46
1,41
1,53
1,84
2,3
1,35
1,48
1,84
2,3
1,53
1,76
1,92
2,38
1,35
1,65
1,46
2,23
1,71
1,58
1,69
2,07
1,53
1,88
1,92
2,61
1,59
1,88
2
2,53
1,53
1,65
1,92
2,3
1,35
1,48
2,15
2,3
1,65
2,21
2,07
2,53
1,47
1,71
1,92
2,23
1,59
1,7
1,84
2,23
1,48
1,59
2,3
2,53
1,65
1,76
1,23
2
1,53
1,7
1,76
2
1,53
1,76
1,76
2,38
1,53
1,59
1,92
2,07
1,47
1,71
1,84
2,38
1,53
1,65
2
2,243
1,59
1,7
0,84
1,38
1,17
1,12
1,61
2,46
1,65
1,82

3. Kustību
atmiņa

4. Proprioreceptīvās sajūtas

1.pārb. 2.pārb. 1.pārb. 2.pārb.
1,25
1,75
1
1,3
1,5
2
1,16
1,5
1,25
1,75
1,5
1,7
1,25
1,75
1,17
2,5
1,25
1,5
1,16
1,5
1,25
1,5
1,5
1,8
1,25
1,5
1,5
1,7
1
1,5
1,3
1,5
1,25
1,5
1,3
1,6
1,25
1,25
1,16
1,5
1,25
1,5
1,3
1,6
1,25
1,75
1
1,33
1,25
1,5
1,55
1,55
1,25
1,25
1,55
1,66
1,5
2
1,17
1,5
1,2
2
1,33
1,66
1,25
2
1,17
1,5
0,8
1,75
1,5
1,8
1,25
1,4
1,5
1,8
1,25
1,5
1,55
1,8
1,25
1,75
1,17
1,5
1,5
2,25
1,33
1,66
1
1,25
1,17
1,33
1,75
2,25
1,33
1,83
1,75
2,25
1,66
2
1,75
2,25
1,83
2,16
1,5
2,25
1,33
1,83
1,5
2
1,66
2
1,5
2,5
1,33
1,83
1,75
2,5
1,33
1,83
1,75
2,25
1,5
1,83
1,75
2,5
1,83
2,5
2,5
2,75
1,66
2,16
1,5
2
2
2,33
1,75
2,25
1,16
2
1,75
2,5
1,16
1,83
1,75
2,5
1,66
2
1,75
2,25
1,5
2,16
2
2,75
1,66
2
1,75
2,5
1,66
2
1,75
2,5
1,66
2,16
1,5
2,25
1,66
1,66
2
2,5
1,66
1,83
1,75
2,5
1,83
2,33
1,75
2,5
1,83
2,33
1,75
2, 75 1,66
2
2,25
2,75
1,66
2,33
1,75
2,5
1,66
1,83
1,25
1,75
1,5
1,66
1,5
2,5
1,33
2
2,75
2,25
1,5
1,66
2,25
2,75
1,66
2
1,75
2,25
1,66
2
1,75
2,5
0,16
2,16
1,75
2,25
1,66
2,16
2,75
2,25
1,66
2,16
1,75
2,25
1,83
2,16
1,75
2,25
1,66
2
2,25
2,75
2
2,5
1,75
2,25
1,83
2,33
1,75
2,5
1,5
1,66
2,25
2,5
1,66
2,19
1,75
2,5
1,83
2,16
1,75
1,75
1,66
2,16
1,75
2,25
1,66
2,16
1
1,15
1,3
1,5
1,75
2,5
1,16
2,16
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5. Primārās
kustību iemaņas
1.pārb.
1
1,4
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,4
1,4
1,2
1,6
1,2
1,2
1,2
1,2
1,4
1,2
1,2
1,6
1,2
1,25
1,4
1,6
1,6
1,8
1,8
1,8
1,6
1,6
1,8
1,6
1,6
1,8
1,6
1,8
1,4
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,6
1,6
1,8
1,6
1,8
1,6
1,6
1,6
1,6
1,8
1,6
1,6
1,8
1,6
1,8
1,6
2
1,6
2
1,8
1,8
2
1,8
1,6
1,8

2.pārb.
1,4
1,8
1,6
1,2
1,6
1,6
1,8
1,6
1,8
1,8
2
1,8
1,6
1,6
2
1,8
1,4
1,8
2
1,6
1,4
1,8
2
2
2,4
2,2
2,2
1,8
2,4
1,8
1,8
2,2
2,2
2,4
2,2
1,8
2,6
2,4
2,4
2,4
2,2
2,2
2,4
2
2,2
2,2
2,2
2,4
2,4
2,2
2,2
2
2,4
2,4
2,4
2,2
2,4
2,2
2,2
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2
2,2
2,2

LL

12

DŠ

GL

PP

10

11

PA

7

MK

GM

6

9

AK

5

8

IH

DŽ

4

2

3

LV

GH

1

Iniciāļi

Nr.

2.grupa

LD

EdP

11

SS

10

UŠ

9

EvP

5

8

MM

4

VS

KV

3

KG

KZ

2

7

AB

1

6

Iniciāļi

Nr.

1.grupa

2,38

2,38

1,62

1,62

1,54

1,00

1,85

1,31

1,46

1,92

1,31

1,31

2.pārb.

2,46

2,54

1,85

1,77

1,77

1,23

2,08

1,46

1,69

2,23

1,62

1,54

3.pārb.

0,77

2,31

2,46

2,00

2,62

1,61

1,46

1,85

1,00

1,00

2,69

1.pārb.

1,00

2,46

2,77

2,38

2,69

2,15

1,62

2,00

1,31

1,23

2,77

2.pārb.

1,23

2,62

2,92

2,62

2,85

2,23

1,85

2,15

1,62

1,69

2,92

3.pārb.

S ociālās saskarsmes
pamatiemaņas

2,38

2,23

1,23

1,31

1,23

0,77

1,62

1,15

0,92

1,77

0,92

1,08

1.pārb.

S ociālās saskarsmes
pamatiemaņas

1,47

1,71

2,06

1,82

1,59

1,29

1,71

1,59

1,24

1,29

1,35

2,24

2.pārb.

1,53

1,88

2,12

2,00

1,76

1,53

1,76

1,76

1,65

1,41

1,59

2,18

3.pārb.

1,24

1,76

1,53

1,76

1,24

1,71

0,94

1,65

1,76

1,65

1,35

1.pārb.

1,53

2,00

2,29

2,06

1,76

2,12

1,29

2,12

2,35

2,18

1,88

2.pārb.

1,65

2,18

2,41

2,29

1,88

2,29

1,41

2,29

2,47

2,29

2,00

3.pārb.

S ociālās kompetences
atbilstība

1,18

1,35

1,76

1,35

1,35

0,94

1,35

1,29

0,82

0,94

1,12

1,94

1.pārb.

S ociālās kompetences
atbilstība

1,75

2,25

1,25

1,50

1,50

1,25

1,50

1,75

2,25

1,25

1,50

2,00

1,75

2,25

1,75

2,00

2,25

2,25

1,75

2,00

1,50

2,25

2,25

2.pārb.
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2,50

2,25

2,25

2,25

2,00

2,00

2,25

2,50

1,75

1,75

2,00

2.pārb.

2,75

2,75

2,50

2,50

2,25

2,50

2,50

2,75

2,00

2,00

2,25

3.pārb.

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

2,50

2,25

2,00

2,50

2,00

2,75

2,75

3.pārb.

Kustību atmiņa
1.pārb.

1,25

1,50

1,25

1,50

1,50

1,50

1,25

1,25

1,75

1,25

2,00

1,50

1.pārb.

Kustību atmiņa

2, 1

1,43

2,10

1,71

1,86

2,10

1,57

1,29

1,43

1,57

1,86

1,14

2,29

1,57

2,29

2,57

2,10

2,42

1,86

1,57

2,10

2,00

2,10

1,43

3.pārb.

1,57

1,57

1,29

1,86

1,71

1,43

1,71

1,86

2,00

1,57

1,86

1.pārb.

1,86

2,00

1,71

2,29

1,71

1,71

2,14

2,43

2,29

2,29

2,29

2.pārb.

2,00

2,29

2,14

2,43

1,86

2,00

2,43

2,71

2,57

2,43

2,43

3.pārb.

Proprioreceptīvās sajūtas

1,57

1,14

2,10

1,86

1,43

2,00

1,14

1,00

2,00

1,43

1,29

0,86

2.pārb.

Proprioreceptīvās sajūtas
1.pārb.

Pedagoģiskā eksperimenta dati

2,20

1,80

2,60

2,40

2,40

1,80

1,80

1,60

1,80

2,40

2,00

1,80

2.pārb.

2,40

2,00

2,80

2,60

2,60

2,00

2,00

2,40

2,40

2,60

2,40

2,20

3.pārb.

2,00

1,20

1,80

2,00

1,40

1,80

1,80

1,60

1,60

1,40

2,20

1.pārb.

2,40

1,80

2,00

2,60

2,00

2,20

2,40

2,40

2,60

1,80

2,40

2.pārb.

2,80

2,20

2,60

2,40

2,40

2,60

2,60

2,80

2,80

2,00

2,80

3.pārb.

Primārās fiz. kust. iemaņas

1,80

1,40

2,60

2,00

2,00

1,60

1,60

1,20

1,20

2,20

1,80

1,60

1.pārb.

Primārās fiz. kust. iemaņas

50. pielikums

LL

12

Iniciāļi

LV

GH

IH

DŽ

AK

GM

PA

DŠ

MK

GL

PP

JL

Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.grupa

EdP

11

1,13

SS

LD

9

10

1,75

UŠ

8

1,25

0,88

1,22

0,66

0,88

1,00

1,00

1,00

0,77

1,00

1,22

0,88

1,00

0,77

1,00

0,55

0,77

0,77

1,00

0,66

0,66

0,66

0,88

0,77

0,77

1,50

1,25

1,50

1,25

1,13

1,63

1,75

1,25

1,00

1,13

1,38

1,13

1,13

1,00

1,38

1,00

0,75

1,50

1,38

1,00

0,75

0,50

1,13

0,88

2.pārb.

1,00

0,75

1,63

0,63

0,63

1,25

1,13

0,88

0,63

0,38

0,88

0,75

3.pārb.

1,22

1,33

1,44

1,11

1,11

0,88

1,22

1,33

0,77

1,22

1,00

0,88

1,00

1,11

1,00

0,77

0,88

0,66

1,00

1,22

0,77

0,88

0,77

0,66

2.pārb.
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0,77

0,88

0,88

0,66

0,55

0,55

0,88

1,00

0,66

0,77

0,66

0,55

3.pārb.

1.pārb.

1,11

1,11

0,88

1,11

1,33

1,33

1,22

1,33

1,11

1,22

1,22

1,22

1.pārb.

0,75

1,00

0,38

0,75

1,00

1,75

0,75

1,38

1,13

1,38

0,86

0,75

Raksturīgākās uzvedības īpatnības

1,13

1,00

0,50

1,86

1,13

1,88

0,86

1,50

1,25

1,63

1,13

1,00

3.pārb.

Nevēlamās uzvedības izpausmes

1,63

1,25

0,62

1,88

VS

KG

2,00

7

EvP

5

1,88

2,00

1,38

1,25

2.pārb.

1.pārb.

3.pārb.

1.pārb.

2.pārb.

Raksturīgākās uzvedības īpatnības

0,42

1,00

0,75

0,67

0,92

0,83

0,58

0,75

0,58

0,67

0,75

0,75

2.pārb.

0,42

0,92

0,67

0,50

0,83

0,67

0,50

0,67

0,58

0,50

0,58

0,67

3.pārb.

1,67

1,25

0,92

1,00

1,08

0,83

1,67

1,67

0,83

0,83

0,83

0,75

1.pārb.

0,92

1,00

0,66

0,83

0,83

0,75

0,83

0,92

0,75

0,66

0,75

0,58

2.pārb.

0,92

0,92

0,50

0,50

0,66

0,66

0,83

0,83

0,58

0,50

0,50

0,42

3.pārb.

S ociālā uzvedība un pašvērtējums

0,42

1,17

1,25

1,00

0,33

1,42

0,92

1,17

1,08

1,25

1,50

1,17

1.pārb.

S ociālā uzvedība un pašvērtējums

Pedagoģiskā eksperimenta dati

Nevēlamās uzvedības izpausmes

6

KV

MM

KZ

2

4

AB

1

3

Iniciāļi

Nr.

1.grupa

0,50

0,64

0,42

0,50

0,57

0,42

0,64

0,57

0,50

0,50

0,93

0,21

2.pārb.

0,42

0,50

0,42

0,50

0,42

0,42

0,43

0,64

0,36

0,36

0,57

0,29

3.pārb.

0,71

0,86

0,50

0,86

0,36

0,42

0,36

0,64

0,29

0,29

0,36

0,42

1.pārb.

0,50

0,57

0,36

0,64

0,21

0,36

0,21

0,42

0,21

0,21

0,21

0,21

2.pārb.

0,36

0,42

0,21

0,42

0,14

0,29

0,14

0,36

0,14

0,14

0,14

0,14

3.pārb.

S tājas un balsta kustību aparāta
izvērtējums

0,71

0,86

0,57

1,00

0,93

0,57

0,57

0,93

0,78

0,71

0,78

0,71

1.pārb.

S tājas un balsta kustību aparāta
izvērtējums

50. pielikuma turpinājums

