
Sensorā uzvedība 
Tauste. Redze. Dzirde

VEBINĀRS

16:00 – 18:00
Līga Bērziņa



Hipersensitivtāte
Hiposensitivitāte
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Bērni var reaģēt pārāk vāji 
Pārāk spēcīgi

Meklēt noteiktas sajūtas
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Sensoro sajūtu 
meklēšana/

Izvairīšanās no 
noteiktām sajūtām
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Viberējoši priekšmeti -
riteņi rotaļu 
automašīnām, 
veļasmašīnas, putekļu 
sūcēji

Neilons, apvākotas 
grāmatas

Zobu pastas

Priekšmetu 
košļāšana, 
laizīšana

Asu smaržu 
meklēšana vai 
izvairīšanās no 
tām



Lielāko daļu 
darbību daudzi 

uzskatīs par sociāli 
nepieņemamu 

uzvedību,
jo centīsies visu sasmaržot, visam 

pieskarties, pagaršot utt. 
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Paradokss ir tāds, ka 
bērniem, kuriem ir sensorā 
pārslodze, ir nepieciešams 

vairāk piedzīvot sensitivitātes
nevis norobežoties no tām

DROŠĀ VEIDĀ!
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Spēles un rotaļas nav tikai spēles

● Aktivitātes impulsu regulēšanai ir būtiskas ne tikai īstermiņā, 
palīdzot samazināt vai palielināt enerģijas līmeni (tas būtisks tiem, kuri 

visu laiku izskatās nemotivēti un noguruši), bet laika gaitā palīdz arī 
pārstrukturēt nervu sistēmu. 

● Šie bērni būs spējīgi labāk izturēt sensorās sensitivitātes, 
regulēt trauksmi, palielināt spēju noturēt uzmanību un kontrolēt 
sensoro stimulu meklēšanas vai izvairīšanās uzvedību
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Redze

Oža

Garša

Dzirde

Tauste

APKĀRTĒJĀ
PASAULE

8

Kustība, 
motorika



Paaugstināts 
taustes jutīgums
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TAUSTE – paaugstināts jutīgums

● Pieskāriens var radīt sāpju sajūtu un 
diskomfortu, tādēļ var nepatikt, 
ja viņus aiztiek; 

● Nepatīk, ja kaut kas pieskaras kājām vai rokām 
(var nepatikt drēbes, apavi; nepatīk, ja rokas 
ir slapjas vai netīras);

● Grūtības ķemmēt vai mazgāt matus, 
jo ir jutīga galvas āda;
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Izvairīšanās no 
pieskārieniem. 
Arī ģērbjoties
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Drēbes

● Patīk noteikta veida drēbes vai materiāli.
● Protests pret skolas formām, sporta apģērbu, lietišķām 

žaketēm svinību reizēs utt.
● Grūtības pārslēgties starp ziemas un vasaras apģērbu
● Grūtības izmēģināt jaunu apģērbu – velk vienas un tās 

pašas drēbes
● Atteikšanās vilkt  konkrētus apģērbus
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TAUSTE – paaugstināts jutīgums

● Izvairīšanās no pieskārieniem
● Izvairīšanās no faktūrām un tekstūrām
● Var nepatikt rakstīt ar pildspalvu, bet virtuozs 

planšetē
● Grūtības ķemmēt vai mazgāt matus;
● Problēmas ar roku mazgāšanu, mazgāšanos

● Izaicinājumi ar  temperatūru, spiedienu, sāpēm, pieskārieniem
13



Rokraksts un pildspalva

● Bērnam ir jābūt uztrenētām 7 dažādām muskuļu grupām pirms 
viņš spēj pareizi noturēt pirkstos pildspalvu

● Būtiska ir virsma, un vērojiet, vai bērns neizvairās likt roku uz 
galda
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Rotaļas un aktivitātes paaugstinātam 
taustes jutīgumam
● Vispirms tu, pēc tam es – dariet dažādās lietas secīgi
● Ejiet dabā. Gan lietū, gan vējā, gan sniegā
● Spēlējieties ar ūdeni. Daudz
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Drēbes

● Patīk noteikta veida drēbes vai materiāli.
● Protests pret skolas formām, sporta 

apģērbu, lietišķām žaketēm 
svinību reizēs utt.

● Grūtības pārslēgties starp ziemas 
un vasaras apģērbu

● Grūtības izmēģināt jaunu apģērbu –
velk vienas un tās pašas drēbes
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Paaugstināts un 
pazemināts taustes 

jutīgums reizē
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Mums ir jābrīdina bērns, 
ka šis nebūs sensori 

patīkami un jāsagatavo 
šim brīdim, lai palīdzētu 
kontrolēt viņa reakcijas
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Rotaļas, spēles, aktivitātes ir 
mācīšanās pieredze. Bērni 
vislabāk iesaistās tad, kad 

viņiem ir jautri
Uzmanība ir eliksīrs 
smadzeņu attīstībā
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TAUSTE - pazemināts jutīgums

● Ir nepieciešamība cieši saspiest lietas (vai citus cilvēkus), 
pirms rodas jebkura pieskāriena sajūta;

● Ir augsts sāpju slieksnis, 
var nepamanīt savus ievainojumus;

● Var savainot sevi;
● Patīk sevi apzīmēt;
● Patīk smagi priekšmeti (piemēram, 

smagi pārklāji, zem kā noslēpties).
● Neizjūt savu ķermeni pilnībā
● Vēlme pieskarties konkrētai vietai vai cilvēkam
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Pazemināts jutīgums - risinājumi

● Rūpīgi pārdomāt atrašanās 
vietu starp bērniem;

● Dot sensoro bumbu, citas 
mīļmantiņas bērnam;

● Iedot sarakstu ar vietām 
atpūtai brīvajos brīžos;
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Pazemināts jutīgums – palīdzības iespējas

● Atļaut vilkt konkrētus apģērbus
● Atļaut spēlēties ar mīļmantiņu, 

sensoro bumbu
● Dot alternatīvo 

nodarbošanos sarakstu
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Vēl idejas!
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● Krāsošana ar vatēm, 
● Krāsošana uz papīra dvieļa, tualetes 

papīru utt.
● Mīcīt smilšu cepumu u.tml. ēdamas mīklas 

https://www.youtube.com/watch?v=8zA1O1byI2A

https://www.giftofcuriosity.com/watercolor-
painting-on-paper-towels/ http://www.bubblegumsass.ca/?p=1077
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https://teachpreschool.org/2013/09/24/building-fine-
motor-skills-with-cotton-ball-painting/
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● Mandalas no lēcām, pupiņām, kukurūzas, 
makaroniem u.tml.

https://buggyandbuddy.com/heart-themed-fine-
motor-skill-activity/

https://www.glitteronadime.com/fine-motor-
activities-using-fruit-loops/

https://stitchplayinaz.com/2020/03/20/mandala-with-beans/
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● Želatīnā salikt mantiņas, ko ar knaiblītēm 
vilkt ārā (masu arī var ielikt maisiņā)

● Hidrogela bumbiņas

https://tinkerlab.com/play-gelatin-
150-screen-free-activities-kids/



Rotaļas ar ledu
● https://happytoddlerplaytime.com/12-creative-easy-ways-to-play-with-ice
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https://happytoddlerplaytime.com/12-creative-easy-ways-to-play-with-ice


Spēles ar ūdeni

● Švammes
● Pipetes
● Pilināmās pudelītes
● Atsūcēji
● Dažādi tilpumi pārliešanai un 

piltuves
● Izsmidzināšanas pudele
● Salmiņi 
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Pieskārienu spēles

● Kādu burtu es tev rakstu uz muguras
● Kur es tev tikko pieskāros?
● Sensorie maisiņi – kas tas par 

priekšmetu?
● Metam gaisā daudzas šalles, slēpjamies 

zem segām
● Žonglēšana ar lakatiņiem – cik daudzus 

vari noķert
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Darbošanās ar pārtiku

● Slēpjam sīklietas griķos, 
mannā, graudos utt., mēģinām 
uzminēt, kas tas ir

● Taisiet želejas tārpus
● Ēdamā mīkla
● Gleznojiet ar spagetti
● Krāsojiet ar ketčupu, krējumu 

utt.
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Tekstūru rotaļas

● Uzberiet kartupeļu cieti uz spoguļa un aiciniet 
zīmēt sevi vai smailijus

● Smiltis, kinētiskās smiltis
● Darbošanās ar sāls mīklu
● Slēpjam lietas pupiņās, graudos (monētas, 

gredzeni, sīkas rotaļlietas, lego vīriņi, kaklarotas, 
alfabēta burti, ģeometriskas figūras)

● Darbošanās ar siltu vasku
● Saberiet dažādus sīkos priekšmetus zeķē
● Ar āmuru dažādus materiālus dažādās virsmās
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Sensorā uzvedība
Dzirde



Jo augstāks ir 
stresa līmenis, jo 

grūtāk būs saprast 
verbālas 

instrukcijas
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Hipersensitivtāte
Hiposensitivitāte
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● Bērni var saasināti reaģēt uz vienu skaņu, bet uz citu nereaģēt nemaz
● Viņi var dažādi reaģēt uz vienu un to pašu skaņu atkarībā no laika, 

vietas, vides, konteksta
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DZIRDE – paaugstināts jutīgums

● Troksni uztver saasināti un skaņas kļūst izkropļotas un juceklīgas;
● Var būt īpaša jutība pret skaņām,
● Sarunas var dzirdēt no liela attāluma;
● Ja apkārt ir troksnis, ir grūti koncentrēties un atšķirt vajadzīgās skaņas;
● Var neatpazīt skaņas;
● Atsevišķas skaņas pat sagādā fiziskas sāpes.
● Baidās no atsevišķām skaņām – putekļu sūcēji, fēni, tvaika nosūcēji
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Grūtības izšķirt 
svarīgāko skaņu
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Balss tembrs kā 
atsevišķa problēma

sieviešu/vīriešu balss
balss stresā, mierīga balss
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Sporta zāles
Mūzika

Svešvalodas
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Lampu sīkšana
Citas augstas 

fekvences smalkas 
skaņas
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DZIRDE - izpausmes
● Šūpojas, ilgi skatās vienā punktā
● Skrien vai riņķo pa telpu. Arī kliedzot
● Mēdz bieži čukstēt, arī trokšņot
● Spiež ausis ciet ar rokām
● Mācībās -atzīmes kā kardiogramma – 9, 2, 4, 9, 8,...
● Dzird skaņas, kuras citi nedzird – ledusskapja izslēgšanās, lampu 

sīkšana utt.
● Skaņas novērš uzmanību – krēsla čīkstēšana, pildspalvas 

klikšķināšana, košļāšana, čāpstināšana utt.
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Dzirde - izpausmes

● Kliegšana, trokšņa taisīšana
● Trauksmaini, visu laiku gatavībā izdzirdēt ko nepatīkamu
● Viņu uzvedība var šķist spītīga, egoistiska, vērsta uz sevi, nevis 

citu komfortu, piemēram, pieprasīšana, lai visi apklust
● Var nepatikt skaņas, ko citi uzskata par patīkamām
● Var asi reaģēt uz dažādiem balss tembriem
● Izvairās no trokšņainām vietām. 
● Atsakās ieiet konkrētās telpās

42



Skaņas var būt kā 
palaidējmehānisms
trauksmei, panikai, 

histērijai
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Paaugstināts dzirdes jutīgums – Ko darīt?

● Rūpīgi izvēlēties sēdvietu
● Aizvērt durvis/logus, lai samazinātu ārējos trokšņus;
● Likvidēt liekos trokšņus;
● Patstāvīgā darba laikā ļaut izmantot austiņas/ausu aizbāžņus;
● Krēslu kājām uzlikt mīkstus spilventiņus
● Vienoties par saziņas signāliem
● Ausu aizbāžņi / audioaustiņas / mūzikas klausīšanās.
● Brīdināt par sagaidāmiem trokšņiem 
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Nebiedēt! 
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Nerunāt, kad viņi ir 
noguruši, dusmīgi, 
nepieprasīt atbildes
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Samaziniet fona 
trokšņus!
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Ticiet bērnam, ja 
viņš saka, ka lampa 

sīc
(piens skābs, drēbes spiež,  tualete 

smird utt)
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Skaņas avotu spēles?

● Kas tā ir par skaņu
● No kurienes nāk skaņa?
● Ko tu dzirdi – nosauc visu
● Atkārto skaņas, atkārto ritmu
● Mūzikas atmiņas spēles, deju paklāji
● Spēlēšana, bungas no sadzīves 

priekšmetiem, mūzika no glāzēm, pudeļu 
mūzika utt.
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Skaņas avotu spēles – ar aizvērtām 
acīm
● Klauvējiet pa dažādiem priekšmetiem, viņam 

jāuzmin, kas tas ir. Varat sākt pamazām ar 
dažām izvēlēm «vai es klauvēju pie loga vai pie galda? Vai 
es klauvēju pie grīdas vai pie pudeles?

● Un tad klauvēt dažādās telpās vai arī ārā
● Varat ne tikai klauvēt, bet izmantot kādu 

priekšmetu
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Maināties vietām -
lai bērns taisa 

dažādus trokšņus, 
un jums tie ir 

jāatpazīst!
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Mūzikas instrumenti drāmai

● Ieskaņojiet mazus video 
vecvecākiem ar mūzikas skaņu 
celiņu

● Spēlējiet teātrus ar mūzikas 
pavadījumu
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● Sagatavojiet čaukstošus, 
grabošus maisiņus, kinderolas

● Lietutiņš un citi nomierinoši 
mūzikas instrumenti

● Čaukstoši papīri
● Piedzīvojiet, izmēģiniet dažādus 

mūzikas instrumentus, skaņas, 
lai bērnam būtu iespēja 
izvēlēties patīkamākās
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Pajautā:
Kā tu tiec galā ar 

nepatīkamām 
skaņām?
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Telpu akustika
Revebirācija

Speciālistiem – kas strādā mazos 
kabinetos – apsēdieties bērna vietā
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Kā palīdzēt?

● Atevišķa telpa
● Pārdomāt konsultāciju laikus 
● Dot iespēju atpūsties kādā klusākā vietā 

Māciet nomierināties – elpošanas 
vingrinājumi utt!
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Atļauja nēsāt 
kapuces un 

austiņas, ausu 
aizbāžņus
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Klusuma telpas, 
kusuma gaiteņi, 

bibliotēkas
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Nekādi radio un 
televizori fonā!!!
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DZIRDE - pazemināts jutīgums

● Var neatpazīt noteiktas skaņas;
● Var patikt pārpildītas, trokšņainas vietas, durvju virināšana un 

priekšmetu radīti trokšņi.
● Var veidot skaņas tikai skaņu pēc – monotona dūkšana, 

priekšmetu dauzīšana, kāju dauzīšana
● Izklausās, ka nedzird, ka ar viņu runā, neatsaucas uz savu vārdu
● Ignorē skaņas
● Patīk skaļa mūzika ne tikai austiņās, bet arī basi
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BASI
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Balss pārslodze 
pedagogiem
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Balss skaļuma aktivitātes

● Auditējiet uzvedības funkcijas
● Māciet bērniem, cik tas ir – klusi
● Cik ir ātri, lēni
● Spēlējiet spiegu spēles utt.



Metamais kauliņš ar balsi

● https://site-428788.mozfiles.com/files/428788/uzvedibalv-balss-
skaluma-metamais-kaulins-1.pdf
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Dzirdes spēles

● Skaņu paslēpes – no kurienes nāk skaņa? Vai 
šī skaņa ir tuvu vai tālu? Blakus man, aiz 
manis? «Aklās vistiņas» utt.

● Vai tu zini, ko kura skaņa nozīmē? Vai tu proti 
atšķirt raudāšanas skaņu no smiešanās 
skaņas? Bēdīgu balsi no priecīgas balss? 

● Vai atpazīsti šokolādes attaisīšanas skaņu? 
Citas jaukas skaņas?
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Burtu spēles

● Kā skan katrs burts?
● Es sāku vārdu, bet tu turpini
● Kā skan priekšmetu burti?
● Cik daudz vārdus tu vari nosaukt ar vienu burtu?
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Klausies mūziku un zīmē to

● Uzlieciet mūziku un ļaujiet bērnam zīmēt, kas 
ienāk prātā. Zīmējiet paši blakus

● Meklējiet skaņu tekstūras
● Dejojiet mūzikas ritmā
● Kārtojiet māju vienas dziesmas garumā
● Pieņemiet, ka bērns var gribēt vienu dziesmu 

klausīties atkal un atkal un atkal
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https://www.pinterest.
com/pin/1618549848
083784/



Stop spēles

● Maršēšana ritmā, soļošana pēc 
skaņas, kustēšanās mūzikas ritmā

● Spēles, kur bērns pats var kontrolēt 
skaņas ieslēgšanos un izslēgšanos, 
piemēram Diena. Nakts

● Stop
● ejam, ejam, stop, 
● Skrien no 1-5
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Kas tā par skaņu?

● Kustēties mūzikas ritmā, sportot mūzikas 
ritmā.

● Dejojošās rokas
● Iesildīšanās
● Silts, auksts, karsts deg. Ar skaņu 

palīdzību, ar aizsietām acīm
● Putni dzied, kukaiņi dūc
● Stāstiet stāstus, pabeidziet teikumus
● Mūzika ar glāzēm
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Spēlējiet sociālās spēles

● Spēles, kur jāseko norādēm – zīmē pa rūtiņām
● Lomu spēles
● Auksts, silts, karsts, deg
● Mācīties.Draudzēties. Spēlēties, Dusmu kontroles spēle
● Lomu spēles, vārdu spēles, Alias
● Ādamam bij’ septiņ’ dēl’
● Spēles, ku jāgaida signāls Tava kārta, Gatavs!, Padarīts!
● Spēles, kur jāsagaida apstiprinājums no bērna Mest? Ripināt? Vēl? 
● Uzslavas – Malacis, Lieliski, tev izdodas! utt.
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SENSORĀ UZVEDĪBA
Redze

VEBINĀRS



Redze – tā nav tikai 
spēja saskatīt 

priekšmetus, tā ir arī 
spēja atšķirt būtiskāko 

un izfiltrēt liekos 
vizuālos stimulus
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Mūsu vizuālās 
vajadzības
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Vizuālās vajadzības
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● Cilvēkiem ar paaugstinātu vizuālo uztveri 
dažādi vizuālie kairinājumi var viegli novērst 
uzmanību
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Viņi var būt 
perfekcionisti, saplēst 

darbus, kas nav 
sanākuši, atteikties 

uzsākt darbiņus, jo  «tik 
un tā būs neglīti»
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● Vieglāk un patīkamāk ir raudzīties 
uz detaļām, nevis uz kopainu.
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● Izkropļota redzes uztvere: spilgta, 
spoža gaisma var radīt sajūtu, 
ka priekšmeti lēkā apkārt;

● Tēli var būt fragmentēti;
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Spilgti un kustīgi objekti

● Ir bērni, kuri var būt apsēsti ar 
spilgtiem un kustīgiem 
objektiem

● Te vajag salikt visādus gifus
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Kontrastani teksti

● Grāmatu lasīšana var sagādāt 
galvassāpes
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Viņi var meklēt veidus, kā 
norobežot vizuālos stimulus
● Uzstāt uz saulesbrillēm
● Kapucēm
● Viņi var bieži berzēt acis
● Likt matus priekšā acīm
● Uzstāt uz cepurēm
● Sēdēšana zem galda, skapīšos
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Lampas
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Atspīdumi
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Raibi raksti

85



Spilgtas krāsas un laukumi
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● Tendence ievērot detaļas
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Detaļas 

88http://www.kickvick.com/perfectionists-nightmare/



Detaļas 
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Slikta dziļuma uztvere
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Mūsu smadzenes 
attīstās tajā 

virzienā, kur ir 
mūsu uzmanība
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Paaugstināts redzes jutīgums – Ko darīt?

● Samazināt fluorescējošas / mirgojošas / raustīgas gaismas.
● Nēsāt saulesbrilles.
● Izmantot aptumšojošos aizkarus.
● Izveidot darba telpu ar augstām sienām vai nožogojumu, 

kas norobežo no traucējošiem stimuliem.
● Novērst liekus atspīdumus, gaismas, 

nepieciešamības gadījumā gaismu izslēgt
● Piemeklēt īpašu vietu klasē, kur 

vizuālie kairinājumi netraucē
92
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Organizēt vidi, liekot mantas kastēs vai 
atvilktnēs
● Izvairīties no košām sienām, 

raibas gultasveļas utt.
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Pazemināts redzes 
jutīgums
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Hiposensitīvi

● Grūtības ar bumbu spēlēm
● Uzgrūšanās cilvēkiem un citiem kustīgiem objektiem
● Nespēja šķērsot ielu, ja mašīnas brauc
● Uzgrūšanās priekšmetiem, ieskriešana stenderēs utt.
● Vēlēšanas klikšķināt gaismas slēdzi;
● Grūti koncentrēties uz detaļām vai redzēt bildi kopā;
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Pazemināts redzes jutīgums

● Priekšmeti šķiet diezgan tumši vai 
ir grūti uztvert kādas to pazīmes;
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Pastiprināta interese par un spēlēšanās ar spilgtiem 
objektiem, lukturīšiem, spoguļiem
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Centrālā redze ir 
aizmiglota, bet 

perifērā redze ir 
samērā asa;

99Centrālais priekšmets ir pārspīlēts, bet lietas perifērijā ir neskaidras;



● Vāja dziļuma uztvere, kas var 
radīt problēmas ar 
mešanu un ķeršanu, kā arī 
kustību neveiklību;

● Slikta orientēšanās telpā
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Rokas sejās
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Palīdzības iespējas:

Paplašiniet vizuālā atbalsta izmantošanu:

● Vizualizējiet nodarbību sarakstu
● Vizualizējiet uzvedības noteikumus
● Vizualizējiet dienas plānu
● Vizualizējiet stundas norisi
● Izmantojiet īpašas krāsas papīru, 

eksperimentējiet ar toņiem, 
līnijām, attālumiem
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Cilvēkiem ar izmainītu redzes 
jutīgumu var šķist, ka 

priekšmeti atrodas tuvāk vai 
tālāk nekā tie ir patiesībā
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● Spēlēt slēpšanās spēles
● Slēpt priekšmetus kolektīvā
● Došanās medībās priekšmetu meklēšanā
● Spēles, kas palīdz fokusēties
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Lukturīšu spēle

● Viens bērns spīdina lukturīti 
uz sienas, otram stars ir 
jānovieto tieši uz viņa
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Spēles tumsā

107

https://www.amazon.de/-/en/Quercetti-1805-Brite-Illuminated-
Plug/dp/B07HHG1VJ1/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=peg+brite&qid=1618065440&sr=8-1



Kodēšanas spēles

● Uzmanības spēles

108

https://www.amazon.com/Quercetti-1015-
Rami-Code/dp/B07D3TDJJ4



Galda spēles uzmanībai

● Kuģu spēle
● Speedy roll
● Cercassone
● Illusion
● Speedy clours
● Uno

109



Jūsu idejas

110

● Krāsošana ar vatēm, 
● Krāsošana uz papīra dvieļa, tualetes 

papīru utt.

https://www.youtube.com/watch?v=8zA1O1byI2A

https://www.giftofcuriosity.com/wat
ercolor-painting-on-paper-towels/ http://www.bubblegumsass.c

a/?p=10774

https://teachpreschool.org/2013/09/2
4/building-fine-motor-skills-with-
cotton-ball-painting/



Jūsu idejas

111

● Mandalas no lēcām, pupiņām, kukurūzas 
u.tml. https://buggyandbuddy.com/heart-themed-fine-

motor-skill-activity/

https://www.glitteronadime.com/fine-motor-
activities-using-fruit-loops/

https://stitchplayinaz.com/2020/03/20/mandala-with-beans/



Uzmanības aktivitātes

● Spiegu spēles – daļēji noslēpjam priekšmetus, kurš pirmais 
atrod, tas apsēžas

● Spēles, kur priekšmeti jākārto pēc lieluma, pēc krāsām
● Atrodi 5 sarkanus priekšmetus telpā
● Krāsošana ar īpaši košām krāsām
● «Kārtainie plastilīni»

112



Aktivitātes ar gaismām

● Ēnu teātri uz sienām ar pirkstiem
● Izgaismotas kastes
● Pašgatavotas gaismas kastes
● Galvas lukturīši un pastaigas ārā
● Vigvami no krēsliem un eglīšu virtenes
● Lukturīši zem spilvena
● Diskobumba un ballīte
● Tumšā istabā cilvēki klusi pārvietojas un tad vadītājs 

mēģina uzminēt, kur kas ir un ieslēdz lukturīti
● Aklās vistiņas
● Nodzēst gaismu un mētāt vai ripināt gaismas bumbu

113



Uzmanībai 
● Atmiņas spēles. Arī Mācities.Draudzēties.Spēlēties

atmiņas spēle
● Uzpirksteņu spēle
● Kuru roku gribi
● Akmentiņš lec
● Burvju triki
● Krāsu proporciju spēles
● Dobble, Set, Uno 
● Zīmēšana un vārdu minēšana – Alias, Skiču drudzis
● Puzzles
● Pamani, kas mainījies
● Palielināmais stikls 114



Iztēles spēles

● Pēc kā izskatās kurš mākonis?
● Kā izskatās ēnas? Nekāp uz manas ēnas
● Emociju spēles, asociāciju spēles –

Jūtas. Sajūtas. Emocijas
● Mācīties. Draudzēties. Spēlēties – kas  

notiek attēlā un kāpēc?

115



Zīmēšanas spēles

● Zīmēšanas diktāti
● Pašportreti, pašportreti uz spoguļa, sēdiet 

pretī un zīmējiet viens otra seju
● Seju apkrāsošana
● Aprakstiet priekšmetu, nenosaucot to 

vārdā
● Gleznot uz pārtikas plēves aizmugurē 

nolikto priekšmetu vai attēlu
116



Palīdzības iespējas:

Paplašiniet vizuālā atbalsta izmantošanu:

● Vizualizējiet nodarbību sarakstu
● Vizualizējiet uzvedības noteikumus
● Vizualizējiet dienas plānu
● Vizualizējiet stundas norisi
● Izmantojiet īpašas krāsas papīru, 

eksperimentējiet ar toņiem, 
līnijām, attālumiem

117



Sensori jutīgiem bērniem ir 
nepieciešams vairāk 

piedzīvot sensitivitātes
DROŠĀ VEIDĀ

nevis norobežoties no tām
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Paldies!
www.uzvediba.lv
liga@uzvediba.lv

http://www.uzvediba.lv/
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