
Par ikdienas rutīnas nozīmi mācību procesa organizēšanā mājās 

Vēlētos īsi pastāstīt par ikdienas rutīnu un tās nozīmi. Jūs noteikti zināt, ka rutīna jeb dienas 

režīms ir ļoti nozīmīgs, lai bērns justos drošs un pasargāts. Jo mēs visi zinām, ka ja nav skaidrs, kas notiks 

tālāk, tad mēs spējam koncentēties tikai uz vienu jautājumu - KAS NOTIKS TĀLĀK. Ja bērnam ir 

skaidri zināms, kāda būs notikumu secība, tad viņš spēj visu savu enerģiju sakoncentrēt un veltīt 

konkrētajam darbam, jo zina, ka viņus nesagaidīs kas neparedzēts. Un jo mazāks bērns, jo satraucošāk 

tiks uztvertas negaidītas pārmaiņas vai nobīde no režīma. To visu var saukt vienā vārdā- rituāls. 

Rituāli mēdz būt dažādi- rīta buča pēc pamošanās, matu ķemmēšana pirms skolas, vakara 

pasaciņa vai piektdienas kino vakars ar pokornu utt. Šis saraksts ir bezgalīgs, to nosaka katras ģimenes 

vēlmes un iespējas, bet rituāli ir tie, kas padara bērna ikdienu viņam saprotamāku. Pieaugušajiem rituāls 

var būt rīta kafija vai skrējiens ar pirmajiem saules stariem utt.. Un arī mēs nejūtamies labi, ja kāds izjauc 

mūsu rituālus. Ģimenes tradīcijas stiprina attiecības un ļauj katram ģimenes loceklim justies īpaši. 

Šobrīd situācija ir kardināli mainījusies- visi, vairāk vai mazāk, esam bijuši spiesti izmanīt savus 

ikdienas rituālus (te es vairāk domāju par skolas un mācību lietām). Bērni, kā pierasts, vairs neapmeklē 

skolu, bet gan galvenokārt pavada laiku mājās un daļa atbildības par mācībām ir pārnesta uz vecāku 

pleciem. Pēķšni vecākiem ir jāuzņemas arī skolotāja loma. Te nu es gribētu akcentēt, ka ir svarīgi 

neuzņemties par daudz- man ļoti patīk Marijas Montessori pieeja skolotāja lomai- kad skolotājs ir 

vērotājs un palīgs bērna pašvadītam mācību procesam. Skolotājs nodemonstrē veicamo vingrinājumu un 

tālāk bērns darbojas pats. Skolotāja uzdevums ir sekot rezultātam. Montessori pieļauj, ka ir iespējams 

kļūdīties, ka tas nav nekas nosodāms.  Bērniem ir svarīgi mācīties no kļūdām. Ar šo visu es vēlējos 

pateikt, ka Jūsu, kā vecāku loma, ir būt palīgam un vērotājam. Ir svarīgi kopā ar bērnu sastādīt dienas 

plānu- uzskaitot paveicamos darbus, vienoties par mācībām veltīto laiku, par brīvā laika iespējām. Ja  

bērns lūdz palīdzību, paskaidrojiet nesaprotamo, bet vienmēr cenšaties panākt, ka bērns darbu paveic 

pats. Un neaizmirstiet paslavēt, ja darbs ir paveikts labi. Bērniem, kuriem ir grūtības pakļauties režīmam, 

var izmantot APU (atbalsts pozitīvai uzvedībai) metodi- par katru izdarīto darbu vai pozitīvu rīcību krāt, 

piemēram, akmentiņus burciņā. Iepriekš vienojoties par balvu, kuru saņems sakrājot attiecīgo skaitu 

akmentiņu (te ir brīva vaļa fantāzijai).  Te vissvarīgākais ir ievērot konsekvenci- viemnēr strikti ievērot 

vienošanos un to nepārkāpt, jo bērniem šis moments ir vissvarīgākais. Šobrīd, kad visapkārt valda 

spriedze, ir svarīgi vērst uzmanību uz pozitīvo- akcentēt tos brīžus, kad bērns ir paveicis ko labu vai ir 

izdevies kāds uzdotais darbs utt. Ar laiku bērns saprot, ka uzmanību no vecākiem var saņemt arī ar 

pozītīvu rīcību. 

Noslēgumā piebildīšu, ka ir lietas, kuras izmanīt nav iespējams un katra situācija mums kaut ko 

iemāca. Šis ir lielisks laiks, lai nostiprinātu un sakārtotu attiecības ar bērniem, jo ikdienas skrējienā tas 

ne vienmēr izdodas. Būsim pacietīgi un iecietīgi. Un šis ir arī piemērots laiks, lai iespējams ieviestu kādu 

jaunu ģimenes rituālu. 
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