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Ievads 

 Katrs mazulis attīstās ļoti individuāli, tādēļ pieaugušo uzdevums būtu 

atbalstīt bērna dabisko attīstību, motivēt mazuļa pašgribu un iekārtot vidi tā, 

lai bērns spētu realizēt savu individuālo attīstības plānu. Tāpēc darba autore 

noskaidros, kā zīdaiņi attīstās dzīves pirmajā gadā.  



 Bērnu psihologi norāda, ka mazuļiem šajā vecumā ļoti vajadzīga rutīna, jo tā rada 

drošības izjūtu, kas māca apgūt likumsakarības un paredzēt, kas sekos, piemēram, 

mazgāšanās pirms gulētiešanas. 

Darba autori ieinteresēja šī tēma, jo mājās aug var vērot kā aug un attīstās 

trešais brālis. 

Darba mērķis:  

 izpētīt bērna attīstību 

Darba uzdevumi: 

 Noskaidrot, kā bērni attīstās līdz gada vecumam  

 Izpētīt kādas kļūdas bērna audzināšanā pieļauj vecāki 

 



Bērna 1.- 6. mēnesis 

1. mēnesis - pēc jaukās, siltās un mierīgās dzīves mammas puncī, mazulis nu 

nokļuvis pilnīgi svešā, aukstā, trokšņainā un nepierasti gaišā vidē, kas 

sākotnēji viņam nemaz nepatīk. Tāpēc pirmā mēneša laikā notiek bērniņa 

pielāgošanās jaunajai pasaules kārtībai. 

2. mēnesis - ļoti strauji otrā mēneša laikā attīstās mazuļa ķermenis un prāts. 

Katru dienu bērns uzzina, iegaumē un iemācās kaut ko jaunu, bet lielākais otrā 

mēneša atklājums bērnam ir tas, ka viņam ir rociņas un brīnišķīga balss. 

3. mēnesis - zīdainis atpazīst mammu un tēti jau uzreiz pēc dzimšanas, taču 

trešā mēneša laikā viņš tā pa īstam sāk iepazīt vecākus un iemācās arī smieties. 

4. mēnesis - četrus mēnešus vecs bērns jau ir aktīvs notikumu līdzdalībnieks. 

Viņš sāk izpētīt apkārtējos apstākļus un daudz uzmanīgāk vēro cilvēkus un 

priekšmetus. 

5. mēnesis - piecu mēnešu vecumā daži bērni ir tik ļoti pieņēmušies svarā, ka 

sver divreiz vairāk nekā dzimšanas brīdī. Iespējams, svara pieauguma dinamika 

nebūs tik strauja, jo pieaug bērniņa aktivitāte. 

6. mēnesis - daudzi mazuļi šajā vecumā apzināti veļas vai rotē ap savu asi. 

Iespējams, kāds jau mēģina celties rāpus. Galvenais, nesteidzināt mazuli; jāļauj 

bērnam attīstīties savā ritmā. 

http://www.mammamuntetiem.lv/mazula-attistibas-kalendars/ 

 



Bērna 7.-12. mēnesis 

7. mēnesis - katru dienu šķiet, ka bērns paliek arvien aktīvāks, gudrāks. Šķiet, 

ka mazulis saprot gandrīz visu, ko viņam saka, un tā tas tiešām ir. Pat tad, ja 

mazulis vēl nezina, katra izteiktā vārda nozīmi un skaidrojumu,apkārtējo seja, 

balss tonis un intonācija to visu bērnam atklāj.  

8. mēnesis - mazulis jau prot velties, līst, velties, celties rāpus vai 

pārvietoties atmuguriski kā vēzis, zīdainis prot pārvietoties veikli. 

9. mēnesis - bērnam arvien svarīgākas kļūst spēles, ko var spēlēt kopā ar mammu 

un tēti. Šai laikā bērns pilnveidojas ne tikai fiziski, bet arī emocionāli un 

viņam kļūst svarīgi, ka arī vecāki dažkārt ievēro viņa „noteikumus”. 

10. mēnesis - mazulis ir kļuvis vēl spēcīgāks un interesantāks - viņu sāk 

saistīt spēles, kur dažādi mozaīkas gabaliņi jāieliek atbilstošā vietā, viņš 

nenoguris cenšas izpētīt apkārtējo pasauli. 

11. mēnesis - mazulis jau var sākt staigāt, mazulis aktīvi pārvietojas rāpus un 

spēlējas ar mantiņām. 

12. mēnesis - mazulis daudz rāpo, staigā, pieturoties pie mēbelēm, kāpelē, sāk 

turēties tikai ar vienu roku pie mēbelēm vai kādreiz stāv jau nepieturoties. 

Turklāt viņš saprot gandrīz visu, ko mazulim saka. 

http://www.mammamuntetiem.lv/mazula-attistibas-kalendars/ 

 



Kļūdas bērna audzināšanā 

 Zīdainis - tas ir ļoti plastisks materiāls, un viņš ir pilnībā atkarīgs no 

tiem, kas viņu kopj. Attiecībā pret jaundzimušo un zīdaini visi aprūpes 

paņēmieni vienlaikus ir arī audzināšanas pasākumi. Šajā laika posmā mazā bērna 

nervu sistēma un psihe attīstās īpaši intensīvi. No to veiksmīgas vai 

neveiksmīgas attīstības ir atkarīga tā bāze, kas nosaka pieauguša cilvēka 

īpašības, sākot no slimībām un beidzot ar dzīves pozīciju un profesionālajām 

spējām.  

 Vecākiem nopietni jāizdomājas par to, kādas metodes viņi plāno izmantot 

bērna audzināšanā. Nosacīti mūsdienu izplatītākās kļūdas var iedalīt trīs 

grupās, atkarībā no tām sekām, ko tās rada. Uzskaitīsim tās, īsi paskaidrojot. 

1. Kontakta ar māti sagraušana, drošības sajūtas un pārliecības par sevi 

sagraušana, apgrūtināta sociālā adaptācija, antisociāla uzvedība. Pie šādām 

sekām noved: 

 nebarošana ar krūti, kas papildus minētajiem noved pie daudziem 

traucējumiem, nopietnākie no kuriem ir imūnsistēmas un nervu sistēmas 

nepilnvērtīga attīstība. Tikai mātes pienā ir dzīvas šūnas un neiron 

hormoni, kas piedalās bērna nervu sistēmas attīstībā. Tāpēc, ja zīdīšana 

izpaliek, mēs iegūstam kvalitatīvi citu radījumu, kura nervu sistēma 

veidojusies pēc citiem likumiem, nekā tai būtu jāattīstās normālā 

gadījumā. Rietumeiropas valstīs stingri aizliegts reklamēt un brīvi pārdot 

sievietes piena aizvietotājus. Tos izraksta pēc receptes tikai tādā 

gadījumā, kad mākslīgā barošana ir vienīgā izeja; 

 bērna guldīšana atsevišķi no mātes; 

 ierobežota bērna uzturēšanās uz rokām, tā ietekmē izzināšanas intereses 

veidošanos. Bērna izzināšanas tieksme un izpratne par sakarībām starp 

lietām un parādībām tiek sagrautas, nepareizi lietojot vienreizējās 

autiņbiksītes - tieši tad, kad mamma nolemj "neradināt bērnu pie rokām". 

Mazuļi, pirms nokārtoties, raud un sauc māmiņu palīgā. Tas ir iemesls 

paņemt mazuli rokās un aprunāties ar viņu. Bez tam, pastāvīga vienreizējo 

autiņbiksīšu lietošana noved pie urinēšanas kontroles traucējumiem un 

urīna nesaturēšanas attīstības, neauglības kā zēniem, tā meitenēm.(1.,50) 

 



 

2. Telpas uztveres traucējumi, ar tiem saistītu psihisku traucējumu 

rašanās (bailes no slēgtas telpas vai atklātas platības, bailes no 

augstuma vai tiltiem vai, tieši otrādi, tieksme nolekt no augstuma). Pie 

tādām sekām noved: 

 

 pilnīga atteikšanās no tīšanas autiņos. Bērns līdz piedzimšanai dzemdē 

atrodas šaurībā. Pēc dzemdībām jaunā telpa, kurā viņš nokļūst, rada 

diskomfortu un pat bailes. Tīšana autiņos pirmajās dzīves dienās palīdz 

pakāpeniski pierast pie jaunās telpas; agrīnas pastaigas, t.i., pastaigas 

pirmajā dzīves mēnesī atklāj mazulim vēl lielākus plašumus. Tāpēc pirmā 

dzīves mēneša laikā labāk uzturēties mājās un vispirms apgūt istabas 

plašumus; 

 dinamiskā vingrošana, gandrīz vai mazuļu akrobātika ar daudzkārtēju 

pamešanu gaisā, griešanu un apgriezieniem. Tādu nodarbību rezultātā 

cilvēkam pilnīgi nav baiļu no augstuma un krišanas, parādās tieksme lekt 

no liela augstuma. Starp bērniem, ar kuriem nodarbojās ar dinamisko 

vingrošanu, ir liels traumu un nāves gadījumu skaits, izlecot no balkona 

vai pa daudzstāvu māju logiem.  

 



Pētījums – darba autores brāļa attīstības kalendārs 

1. mēnesis - notiek pielāgošanās jaunajai pasaulei. 

2. mēnesis – zīdainis sāk velties un smaidīt. 

3. mēnesis – atpazīst vecāku, māsas un brāli, iemācās smieties. 

4. mēnesis – iemācās izdvest skaņas ne tikai smieklus. 

5. mēnesis – zīdainis vairs nevar pārtikt tikai no mātes piena tāpēc sākas 

piebarošana, zīdaini jau māk līst uz vēdera. 

6. mēnesis – zīdainis ne tikai prot velties, rotēt ap savu asi, bet jau prot 

sēdēt. 

7. mēnesis – zīdainis sāk celties rāpus, bet vēl īsti rāpot nemāk rāpot. 

8. mēnesis – zīdainis no sākuma pirmajā dienā lēni rāpo, bet nākamajā dienā 

rāpo ātri. 

9. mēnesis – zīdainis spēlē spēles ar apkārtējiem, kā, piemēram, paslēpjas 

aiz mēbelēm un liek meklēt viņu. 

10.  mēnesis – zīdainis mēģina  ielikt kādas mantiņas šķirbās un pēc tam ņemt 

tās ārā, zīdainis stāv kājās pie mēbelēm un vēlāk jau neturoties pie 

mēbelēm stāv. 

11.  mēnesis – zīdainis sāk nedroši staigāt, māk komandēt apkārtējos un ar 

saviem zobiem kost citiem. 

12. mēnesis – zīdainis staigā drošāk un piedalās notikumos kuri viņiem 

ieinteresē. 

 



Secinājumi 

1. Visstraujākais attīstības posms ir tieši bērna dzīves pirmais gads.  

2. Ja šajā vecuma posmā ja vecāki pieļauj būtiskas kļūdas tās negatīvi 

ietekmē bērna attīstību. 

3. Darba autores pētījuma secinājumi liecina ka katrs bērns attīstās 

savā ātrumā. 


