
 

ADAPTĀCIJAS PERIODS 

Pielāgošanās jauniem sociālās vides apstākļiem uzsākot mācības skolā. 

 

 Pirmais gads skolā nav viegls periods bērna dzīvē. Mazajam skolēnam mainās 

ne tikai vide, bet arī galvenais darbības veids no rotaļām uz mācīšanos. Viņš nonāk 

daudz plašākā vidē, sastopas ar mazāk iecietīgiem apstākļiem. Iekļaujoties skolas 

dzīves ritmā, bērniem atklājas cita pasaule. Pirmklasniekam patstāvīgi jātiek galā 

attiecībās ar skolotājiem un klases biedriem. Viņš sastopas ar prasībām pret sevi, savu 

rīcību, jāspēj nosēdēt solā, izsekot līdzi skolotājas sniegtajām instrukcijām, jācenšas 

savaldīt emocijas, neizsakot savu viedokli jebkurā jūtu uzplūdā, jāatrod draugi klasē, 

jāiemācās mācīties. 

 Tā ir jauna dzīves situācija, kas rada uztraukumu, stresu. Jaunos apstākļos tiek 

piedzīvots emocionāls diskomforts, kas savukārt, izraisa spriedzi, grūtības 

intelektuālajā un personības attīstībā. Pieredze rāda, ka ne visi 6-7 gadus veci bērni ir 

gatavi tam, jo mazā personība vēl tikai veidojas. Tāpēc ir nepieciešams laiks lai 

pielāgotos šim procesam, skolā to dēvē par pielāgošanās jeb adaptācijas periodu.  

 Tā kā psiholoģiskā spriedze var būt pietiekami ilga, dažkārt nākas sastapties ar 

pielāgošanās grūtībām, kuras var izpausties ļoti dažādi, piemēram: 

 Var mainīties bērna uzvedība. Viņi var kļūt nedisciplinētāki, neuzmanīgāki, 

ātri nogurt, nevēlēties iet uz skolu; 

 Citi var kļūt kautrīgi, var sākt norobežoties, pie mazākās neveiksmes sākt 

raudāt. 

 Īslaicīgi var parādīties miega traucējumi, apetītes izmaiņas, paaugstināties 

temperatūra vai saasināties hroniskas slimības. 

 Lai bērns veiksmīgāk izietu cauri šim periodam, vecākiem jācenšas sekot līdzi 

katrai skolas dienai – jāpārrunā ar bērnu par skolā pavadīto laiku, kas patika, kā 

veicās, vajadzības gadījumā jāiedrošina. Galvenais, lai bērns visā mācību procesa 

laikā justu jūsu atbalstu, ieinteresētību. Katrā viņa darbā atrodiet ko labu, pienācīgi 

paslavējot. Ir pierādīts, ka emocionālais atbalsts jūtami var paaugstināt intelektuālās 

spējas.  

 Un neaizmirstiet, ka jūsu pirmklasnieks tomēr pēc būtības ir un paliek mazs 

bērns, kam pēc skolas ir jādodas pastaigā, jāparotaļājas ar mīļākajām rotaļlietām. 

 Ja pielāgošanās ieilgusi un arī skolotājs norāda uz pielāgošanās grūtībām, tad  

skolēnam palīgā var nākt psihologs, sociālais pedagogs, logopēds un medmāsiņa.  

 

Atbalstošu, pozitīviem iespaidiem un zināšanām bagātu Jauno mācību gadu! 
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