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 Vecāki var palīdzēt savam bērnam 
sagatavoties mācību darbam, iekārtojot 
nemainīgu darba vietu ar atbilstošu 
apgaismojumu, ar mazāku trokšņu līmeni, 
brīvu no citām lietām.

 Un rūpējoties par darbam atbilstošu 
emocionālo noskaņojumu- jānodrošina, lai 
darba laikā nav jādara nekas cits un viņa 
darba vietā arī netiek nekas cits darīts.



 Kopā izrunā, 

 kādi pienākumi ir mājās, 

 kādi skolas uzdevumi jāveic, 

 kādas ir brīvā laika ieceres.

Vecākiem tam jāseko līdzi diezgan ilgi, lai tas 
izveidotos bērnam par ieradumu.

Mazajiem bērniem tādu veido vienai dienai, 
lielākiem bērniem nedēļai, bet vēlāk jau 
mēnesim.



 Jāseko līdzi tam,  kā tiek plānota mācīšanās 

 Neskaidrību gadījumā jāsazinās ar 
skolotājiem

 Ja bērnam rodas problēmas ar pašvadīto 
mācīšanos, kuras nevar atrisināt, jāsazinās ar 
skolas speciālistiem



 Izrādiet interesi par bērna darbadienu, 
uzdodot jautājumus;

 Kādas mācību stundas tev rīt paredzētas?

 Kas uzdots? Cik laika vajadzēs mājasdarbiem?

 Kā es tev varētu palīdzēt?



 Būt tādā attālumā no bērna, kas sniegtu 
drošības sajūtu ( lai bērns zina, ka 
nepieciešamības gadījumā jūs palīdzēsiet, 
rosināsiet nepadoties)

 Bet nepieciešams arī bērnam atļaut kļūdīties 
un pašam savas kļūdas labot, jo tikai tā bērns 
var kļūt patstāvīgs un neatkarīgs



 Esmu pacietīgs un neesmu pārlieku prasīgs

 Virzu bērnus uz darbību un rezultātu

 Līdzsvaroju mācīšanās, fizisko aktivitāšu, 
miega un atpūtas brīžus

 Iedrošinu bērna patstāvību



 Bērniem jāredz, ka arī vecāki plāno savu laiku 
un paveicamos darbus

 Nav jāslēpj arī kāda sava problēma, un kā jūs 
plānojat tās risinājumu- lai viņus iedrošinātu 
neklusēt un meklēt savu problēmu risinājumu



 Paldies par uzmanību!
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Vairs nav 
bērni...

Es esmu pieaudzis, bet man ir svarīgs
pieredzējis draugs.

Es būšu bagāts, bet nezinu kā.

Es esmu superīgs, bet tas atkarīgs no 
draugiem.

Es darīšu kā tēvs, jo esmu liels.

Man ir svarīgi draugi un it īpaši jautrība.



Temperaments 
un raksturs.

Ekstraverts un introverts.

Draugi, kustība. Mana pasaule, pulciņi.



O, esmu vecāks! Esmu 
vecāks. Tikai vecāks?

• Gribētos,lai
pusaudži arī būtu
supervaroņi.

• Lai būtu ar
iniciatīvu un 
klausītos mūsu
norādījumos.

• Lai būtu labāki par 
mums.



Zelta likums, kā
runāt ar
pusaudzi!

"Vairāk klausīties, 
mazāk runāt"

:)



Knifiņi, kas palīdz mācībās.

• Laika plānošana.

•Kontakts ar skolotāju.

•Maiga, bet tomēr kontrole.

•Orientācija uz zināšanām, nevis
tikai uz atzīmēm.

• Laba tehnika.

•Domu apmaiņa.

•Motivācija augt. Arī vecākiem.
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Katrs vecāks sapņo par to, lai viņa 
bērns dzīvē ir veiksmīgs un laimīgs. Šī 
brīža situācija ar mājmācību ir īsts 
pārbaudījums vecākiem. Jūsu 
pacietībai, iejūtībai, stresa noturībai.  
Nav viegli vienlaicīgi strādāt attālināti 
un konsultēt savu skolēnu. 



Idejas laika sajūtas mācīšanai

•Laika plānošana

•Pulksteņa izmantošana

•Rutīna samazina trauksmi

•Laiks sastāv no darbībām

•Mācieties «atpakaļplānošanu» (reverso plānošanu)

•Apbalvojiet sevi un savējos par iekļaušanos laikā!
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Laiks – vienība, 
kas formē 
nākotni!



Konflikti sākas tad, 
ja katram ģimenes 
loceklim atšķiras 

laika cikli.



Šodienas bērni ir rītdienas civilizācija un 
viņi būs tie, kuri pieņems lēmumus 

rītdienas pasaulē, tad, kad mēs, šodienas 
pieaugušie, būsim veci.


