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Novērošana

Mērķis:

bērna attīstības izpēte, 
lai veicinātu katra 
bērna un visas 
grupas mācīšanās, 
attīstības un dzīves 
situācijas 
uzlabošanos.

Izpētes process ir saistīts ar:

• mācīšanās apstākļiem 
pirmsskolā

• mācīšanās apstākļiem 
ārpus izglītības vides

• bērna individuālo attīstības 
potenciālu un resursiem



Būtiskie jautājumi

Kādas atziņas ir jāiegūst 
novērošanā?

• ko gribam zināt par 
bērnu

• bērna interese par 
aktivitātēm

• aktivitāšu īstenošanas  
veids(-i)

Kas ir novērošanas bāze?

• grupas novērošana

• atsevišķu apakšgrupu 
novērošana

• atsevišķa bērna 
novērošana



Būtiskie jautājumi

Kā var dokumentēt 
novērošanu?

• izvērtēšanas lapa  

• novērošanas lapa 

• piezīmes

• video

• foto

• skaņu ieraksti

Kā var izvērtēt 
novērošanu?

• standarta izvērtēšana

• pārrunas ar kolēģiem 
un vecākiem



Novērošanas rādītāji un kritēriji

• Metode (Leuven Ilvolment Scala for
Young Children) izstrādāta Lēvenes
Universitātē (Leuven Universität), 
Beļģijā.

• Mērķis - novērot bērna individuālās 
intereses un mācīšanās procesu. 

• Bērna iesaistīšanās darbībā tiek 
uzskatīta par kvalitātes rādītāju.

• Rādītāji: bērna koncentrēšanās un 
darbības ilgums, darba kultūra, 
apmierinātība ar savas darbības 
rezultātu.

1.pakāpe: nav aktivitātes

2.pakāpe: aktivitāte tiek bieži 
pārtraukta

3.pakāpe: vairāk vai mazāk 
ilgstoša aktivitāte

4.pakāpe: aktivitāte ar 
intensīviem momentiem

5.pakāpe: ilgstoši intensīva 
aktivitāte

Kritēriji



Par kritērijiem

Pašapkalpošanās prasmes:

• darbību veic, izpilda patstāvīgi 
(iespēju robežās) – 4 

• darbības izpildei 
nepieciešams 
atgādinājums/mudinājums -3 

• darbības izpildei 
nepieciešama palīdzība, 
atbalsts – 2 

• darbību neveic, neizpilda - 1

Daudzveidīgi izmantojami 
kritēriji speciālo vajadzību 
novērošanai:

0 – rādītājs/ pazīme nav 
novērojama

1 - rādītājs/pazīme ir nedaudz 
novērojama vai nedaudz izteikta

2 – rādītājs/pazīme ir ļoti izteikts 



Novērošanas protokols        valoda un runa

N.p.k. Rādītāji 0 1 2

1. Skaņu izruna: neizrunā/izrunā nepareizi skaņas (konkrētas/visas) vai to 
savienojumus, izlaiž skaņas vārdos vai aizstāj tās ar citām skaņām. 

2. Teikumu veidošana/gramatika: veido 1 vārda teikumus, nesaskaņo vārdus 
teikumos 

3. Balss/elpošana: runā nazāli, piesmakusi balss, elpo skaļi.

4. Runas plūdums/komunikācija: izvairās no runāšanas, stostās, runā pārāk ātri, 
norij zilbes un vārdus, runā neskaidri.

5. Vecumam atbilstoša runa: runa neatbilsts vecumam, mazs vārdu krājums, 
nespēj pastāstīt par notikumiem atbilstoši vecumam.   

6. Valodas sapratne: grūtības sagādā jēdzienu izpratne, nereaģē uz 
norādījumiem un aicinājumiem, izrāda interese trūkumu par valodu. 

7. Motorika: nevar lietot salmiņu dzeršanai, nevar pūst ziepju burbuļus, spēcīga 
siekalošanās



Kognitīvā attīstība

N.p.k. Rādītāji 0 1 2

1. Grupēšana - atšķiršana: sagādā grūtības lielumu, 
krāsu, formu grupēšana un atšķiršana.

2. Iegaumēšana - atmiņa: grūtības iegaumēt dzejoļus, 
dziesmu tekstus, grūtības atmiņas spēlēs.  

3. Izpratne – domāšana: lēni saprot jēgu vai 
cēloņsakarības, piem., rotaļas noteikumus.

4. Iniciatīva – radošums: reti gadījumi, maz radošuma 
rotaļās vai zīmējumos



Uztvere - orientēšanās
N.p.k. Rādītāji 0 1 2

1. Vizuālā uztvere: grūtības orientēties telpā, bieži «tver 
garām» priekšmetus, nepazīst «pa kreisi» – «pa labi», «augšā 
– apakšā».

2. Auditīvā uztvere: sagādā grūtības skaņu atpazīšana, sagādā 
grūtības skaņu avotu noteikšana. 

3. Taktili kinestētiskā uztvere: grūtības aptaustīt priekšmetus, 
piepildīt traukus ar šķidrumu, grūtības atpazīt un diferencēt 
«auksts» - «karsts», «gluds» un «raupjš», vāja reakcija uz 
sāpīgiem kairinājumiem. 



Motorika

N.p.k. Rādītāji 0 1 2

1. Rupjā motorika: grūtības pārvietoties/staigāt, uzturēt 
līdzsvaru, pārlekt pāri priekšmetiem, šļūkā kājas, grūtības 
kāpt pa kāpnēm, neatdarina kustības, nevar izpildīt kustības 
pēc norādījumiem.

2. Spēks: nespēj kontrolēt spēku, piem., vingrošanā.

3. Smalkā motorika: grūtības vadīt un kontrolēt zīmuli, griezt, 
pogāt pogas, vērt krelles, izkrāsot formas. 



Uzvedība
N.p.k. Rādītāji 0 1 2

1. Agresivitāte grupā: strīdas ar bērniem, kaujas, skrāpē, apsaukā, 
bojā/ lauž rotaļlietas. 

2. Agresivitāte pret skolotāju: izaicinoša uzvedība, ignorē robežas, 
lamājas un kliedz pie aizliegumiem, ignorē aizliegumus un 
norādījumus. 

3. Kautrība – norobežošanās: runā klusi, neuzticas, neiesaistās 
nodarbībās un rotaļās, rotaļājas galvenokārt ar jaunākiem bērniem. 

4. Distancēšanās: neievēro distanci ar pazīstamiem un svešiem 
cilvēkiem, pieprasa pastāvīgu uzmanību un fizisku tuvumu, 
nerespektējot citu cilvēku robežas.

5. Bailes no tuvuma: izvairās no kontakta arī ar pazīstamiem cilvēkiem, 
uz fizisku kontaktu reaģē ar bailēm un izvairīšanos. 



Uzvedība

N.p.k. Rādītāji 0 1 2

6. Pastiprināts jūtīgums: bieži raizējas un baidās bez īpaša iemesla, daudz raud, 
jūtīgi reaģē uz kritiku, ilgi saglabā sliktu garastāvokli.

7. Motorais nemiers: nevar mierīgi nosēdēt, vienmēr ir «ceļā» un pastāvīgā 
kustībā, vienmēr «gatavs lēcienam», viltība, «iemidzinot skolotāja modrību».   

8. Uzmanības – koncentrēšanās noturība: bieži maina rotaļlietas, nepabeidz 
rotaļas, viegli novērst uzmanību, nespēj pagaidīt, darbojas bez apdomāšanas.

9. Izturēšanās pret darbību: izvairās no darbības, nav motivācijas, strādā lēni un 
bieži nepabeidz uzsākto darbu, darbs – nekārtīgs.  

10. Patstāvība: neprot patstāvīgi apģērbties un izģērbties, ēst, lietot tualeti.

11. Sociālie kontakti/statuss grupā: grupas bērni bieži izvairās, maz kontaktu 
grupā, biežāk rotaļājas vienatnē, nav draugu.



Bērnu darbības produktu izpēte

Mērķis: bērna darbības 
izpēte

Novērošanas bāze: 

• zīmējumi

• darinājumi

• vingrinājumi

• u. c.

Izpētes jomas:

• iztēle

• redzes priekšstati

• smalkās motorikas 
attīstība

• mācību darbības 
attīstības līmenis

• attieksme pret realitāti



Ģimene



Sniegavīrs



«Rakstīšana»



«Rakstīšana»



Analizēsim
novērojumus!

Gadījums (vārds, pilns vecums)

Bērna attīstības jomas, kurās ir vērojami 
sasniegumi  (stiprās puses)

Attīstības ierobežojumi

Iespējamiem attīstības ierobežojumu cēloņi

Neskaidrie jautājumi un to adresāts 
(psihologs, skolotājs u.c.)

Vēlamie pasākumi bērna attīstības 
veicināšanai un atbalstam



Pateicos par 

uzmanību!


