
Kā sagatavoties 1. klasei?

IETEIKUMI TOPOŠO PIRMKLASNIEKU VECĀKIEM



Ir grūti būt gatavam kaut kam nezināmam!

Protams, topošie pirmklasnieki ir dažādi: viens varētu būt gatavs 
fiziski lielai slodzei, cits –nē,  viens prot lasīt, cits – pazīst tikai dažus burtus, 
viens jau māk dalīt, cits – nezina, kas ir ovāls, viens gatavs uzņemt jaunas 
zināšanas, cits - nē.....

Vērojot, kā notiek adaptācijas process pirmklasniekiem, var palīdzēt topošo 
pirmklasnieku vecākiem ar ieteikumiem, kā vieglāk pielāgoties šim procesam 

un kam var sagatavoties. 



Katrai iestādei ir savi likumi

Uzsākot bērnam skolas gaitas, ir svarīgi izzināt ne tikai ārējo un iekšējo 
skolas izskatu, bet arī skolas iekšējos kārtības noteikumus, ar kuriem jūs 

varat iepazīties skolas mājaslapā.

Ir ļoti svarīgi izprast pēc kādiem principiem vadās skola, kāda ir vērtēšanas 
sistēma un kādi ir pienākumi ne tikai skolēnam attiecībā uz skolu, bet arī 

vecākiem. 

Svarīgi ir zināt skolas kārtības noteikumus, saprotāmā valodā izstāstīt to arī savam bērnam un 
ievērot tos!



Veiksmīga adaptācija skolā
Bērna zināšanas un iemaņas (māk skaitīt līdz 10; ir lasīšanas pamatprasmes; atbild uz jautājumiem; 
pareizi tur zīmuli, šķēres; māk pārvilkt drēbes; sakārtot galdu utt.)

Bērna dotības, stiprās puses (piem., piemīt radošums, loģiskums, vai ir muzikāls, labs pētnieks, patīk 
izzināt, prot sevi nodarbināt, labs sportists, sabiedrisks, runīgs, nebaidās uzstāties citu priekšā utt.)

Uzmanības koncentrēšanās un pārslēgšana (vienai darbībai būtu jānotur uzmanība 10 – 15 min.)

Saskarsme ar vienaudžiem ( ietekmē bērna motivāciju, intereses, pacietību, uzvedību, vērtības, attieksmi 
pret darbu, cilvēkiem, sevi, pasauli)

Saskarsme ar pieaugušajiem (Vai bērnam pedagogi ir autoritāte vai nē, ir atkarīgs mācību process). 

Ļoti svarīgs vecāku izteiktais viedoklis par skolu un skolotāju bērna klātbūtnē !  



Praktiski padomi, ka sagatavot bērnu 1.klasei
Lai kaut ko jaunu iemācītos, jābūt atkārtotām darbībām un labāk tās veikt noteiktā laikā.

Tāpēc ir svarīgs plāns!

Atcerēties par dienas režīmu un arī censties to ievērot! (Visgrūtākais ir pašiem vecākiem sekot līdz 
režīma izpildei un būt emocionāli iesaistītiem šajā procesā).

Zinot, cikos sāksies 1. mācību stunda, laicīgi pārdomāt un jau mēģināt pieradināt, cikos būtu jāceļas!

Rīta pusi atvēlēt mācībām. (Dažādojiet nodarbību saturu, tāpēc ir svarīgi, lai būtu pieejami vairāki resursi ar 
interesantiem, izzinošiem materiāliem atbilstošā vecumā. Esiet vērīgi pret literatūru- pērciet grāmatas, vadoties ne tikai pēc 
skaista zīmējuma uz vāka, bet izprotot, ko var attīstīt piedāvājot bērnam šo darba lapu vai grāmatu.)

Pārdomāt par pulciņiem un laicīgi atrast tos, kuros attīstītu bērna dotības, kā arī pieradinātu pie 
disciplīnas, pieaugušā prasību ievērošanas.

Svarīgi, lai vecākam pašam būtu interesanti nodarboties kopā ar savu bērnu!



Kā piemērs: Iespējamais dienas režīms vasarā
7.45- laiks, kad ir jāceļas. (Zinot, cikos sāksies 1. stunda, laicīgi jau mēģināt pieradināt pie agrās 
celšanās.)

7.50 - Brokastis. (Cik tas aizņems laiku?)

8.00 - no rīta pirmās nodarbības mājās. (Cik tas aizņems laiku?) 

12.00 - Pusdienlaiks.

12.30 - Citas nodarbības, kas attīsta bērna dotības. (Tāpēc ir svarīgi domāt par pulciņiem jau pirms 
skolas vismaz 1-2 reizes nedēļā iet uz fizisko sagatavotību, mākslas pulciņiem. Ir jāizvērtē, kas padodas Jūsu 
bērnam.) 

13.10 - Izglītojošas multfilmas, filmas. (Ieteicams pārrunāt redzēto, lai bērns var atstāstīt redzēto, ko ir 
sapratis.)

14.00 - 17.50 - Laiks tikai savam priekam, pastaigai, spēlēm. 

18.00 - Vakariņas. 

20.00 - Tradīcijas, pasakas lasīšana, pārrunas. (Piem., par to, kas šodien labs ir noticis, 10 prieka brīži 
šodien. Tas palīdzēs arī, lai attīstītu bērna iztēli, attīstītu spēju just līdzi.)

21.00 – Laiks sapņiem. (bērnam šajā vecumā ir jāguļ ap 10 stundām!)



Sadarbība ar skolotāju
Būs daudz dažādu situāciju skolā, tā ir tiešām arī «dzīves skola»! 

Tāpēc jāmācās būt iekšēji mierīgam, pārliecinātam, ka visi kopā, jautājot un 
iesakot, lūdzot palīdzību un to saņemot, mēs noteikti izaudzināsim «laimīgus» 

bērnus, ar kuriem varēsim lepoties.

Vecākiem būs jāmācās:

pie konfliktiem starp skolēniem - objektīvi paskatīties uz situāciju, nemeklēt vainīgos, 
bet domāt par risinājumiem;

redzot pierakstus par uzvedību bērna dienasgrāmatā- pajautāt bērnam par notikušo un 
lūgt pateikt, kā varētu rīkoties citādāk, ja būs līdzīga situācija nākotnē; 

kaut ko nesaprotot no skolotājas teiktā, rakstītā vai rīcības – mierīgi painteresēties, 
varbūt tā ir tikai neuzmanības kļūda, vai varbūt tādai rīcībai ir nopietns iemesls.



Daudzi vecāki noteikti izjūt nemieru, pat bailes,

kļūstot par pirmklasnieka vecāku,

taču tā ir vēl viena dzīves pieredze!

Kopā viss izdosies!


