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Smadzeņu darbība- kustību pamats 

 Bērni attīstās uz kustību pamata, jo vairāk bērns kustās , jo vairāk attīstās gan fiziski,  

gan intelektuāli. 

 Lai attīstītos runa un valoda, nepieciešams nodrošināt motorikas attīstību. 

 Lai attīstītos bērna motorika, nepieciešams nodrošināt kustību aktivitāti.

 Tieši tāpēc ir jāatceras, ka nekustīgs bērns neattīstās! 

 Pastāv savstarpējā saikne starp vispārējo un runas motoriku.

 Lielās motorikas attīstība ietekmē artikulācijas aparāta kustības kvalitāti, kā arī liela 

nozīme ir sīkas motorikas attīstībai.

 Pierādīts, ka bērna kognitīvo procesu ātrums un acs kustības ir vienādā ātrumā ar 

bērna rokas kustībām.



Vispārīgās motorikas novērtēšana

1. Statiskās kustību koordinācijas izvērtēšana

•Līdzsvara uzdevumi

2. Kustību dinamiskās koordinācijas pārbaude

•Bumbas mešana

•Lekšana pār virvi

3. Kustību temps un veiklība

•Apsēsties uz grīdas un piecelties bez roku palīdzības

•Vairākkārtēja kustību atkārtošana

4. Kustību atmiņas pārbaude

•Vairāku secīgu kustību atkārtošana

5. Vienlaicīgu kustību veikšanas pārbaude

•Soļo un tin diegu

6. Sinkinēziju pārbaude.

•Acs aizvēršana, uzacu pacelšana, izolētas pirkstu kustības
(Pēc I.Blūmentāles)



Izmeklēšanā bērniem ar runas patoloģiju parādās, ka lielākajai daļai šo

bērnu ir traucēta kāda prasme no kustību sfēras (nepietiekama sarežģīto

kustību koordinācija, kustību neprecizitāte, motorais neveiklums, palēnināts

kustību izpildes temps, kustību plasticitātes vai amplitūdas izmaiņas, pildot

kustības pēc parauga vai mutiskās instrukcijas utt.)

 Izrunas kvalitāte - mēles un artikulācijas muskuļu attīstība un diferencēta darbība, 

žokļa attīstība,  zobu stāvoklis;

 Pareiza runas elpošana - balss labskanība, ieelpas un izelpas savstarpēja 

koordinācija -runas plūdumu, balss tembra un skaļuma  modulācijas;

 Stājas asimetrijas- žokļa un zobu patoloģijas- elpošanas kvalitāte- skaņu izrunas 

traucējumi – mācīšanās traucējumi;

 Motorais nemiers- skaņu izrunas traucējumi- uzmanības  noturēšanas un 

koncentrācijas grūtības- mācīšanās traucējumi;

 Nepietiekama sīkas motorikas darbība- runas un valodas attīstība- grafomotoro 

iemaņu traucējumi;

 Acs kustību koordinācijas traucējumi- lasīšanas iemaņu apguves traucējumi utt.



Inovatīvās tehnoloģijas

Tās ir jaunas metodes un paņēmieni, ko izmanto 

pedagogs savā praksē darba rezultātu efektivitātes 

paaugstināšanai un kas ir pedagoga intelektuālās darbības 

rezultāts.

Attiecībā uz pedagoģiskiem procesiem, inovācija nozīmē 

jauninājumu ievešanu izglītības mērķos, saturā un 

uzdevumos, kā arī  bērna un pedagoga kopējā sadarbībā.

 Jebkura inovācija, kas pielietojama logopēdiskajā praksē 

ir tā saucamā ‘’ mikroinovācija’’, jo tās izmantošana 

nemaina logopēdiskās korekcijas būtību, bet tikai lokāli 

modificē korekcijas metodes.
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Alternatīvas terapijas veidi:

Mūzikas terapija (vokālā terapija, muzikālo instrumentu spēle)

Mākslas terapija (vizuālas mākslas netradicionālas tehnikas)

Kinezioterapija (deju terapija, neirovingrošana ,psihovingrošana, 
logoritmika, bioenergoplastika, smadzenīšu stimulācija, ‘’prāta 
vingrošana’’)

Pasaku terapija

Mnemotehnikas

Kreatīva spēļu terapija (smilšu terapija)



Ķermeņorientējošās tehnikas

 Stiepšanās vingrojumi- sasprindzinājuma un atslābināšanas 

pārmaiņas vingrojumi  ( PIR metodes pielietošana);

 Relaksācijas vingrojumi- veicina atslābināšanos, pašregulācijas, 

sajūtu un notikumu analīze;

 Elpošanas vingrojumi- skābekļa apgāde, psihoemocionālā stāvokļa 

uzlabošana, pareizā elpošanas stereotipa apgūšana, runas elpošanas 

pilnveidošana, izelpas spēka, plūduma un garuma attīstīšana;

 Oculomotorie / Acs kustību  vingrojumi- pusložu mijiedarbības 

veicināšanai, lielā smadzeņu saikļa stimulēšanai,  telpas vektora 

formēšanai (telpiska orientācija)



‘’Labi sakārtotas smadzenes daudz vērtīgākas par labi 

‘’pildītām’’ smadzenēm’’
( Mišels de Montens)

 Smadzeņu vienotību nosaka divas fundamentālas īpašības: 

puslodes specializācijas un puslodes mijiedarbības.

 Tas  ir saistīts ar stabilitāti informācijas pārsūtīšanās procesā no 

vienas puslodes uz otru.

 Smadzeņu puslodes mijiedarbības attīstīšana ir pamats 

intelekta veidošanai un augstākās psihiskās darbības normālai  

funkcionēšanai.
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Kinezioloģiskās tehnikas:

 Stimulē smadzeņu puslodes mijiedarbību;

 Stimulē smadzeņu lielo saikli;

 Sinhronizē smadzeņu puslodes darbību- mazina asimetriju;

Veicina sīkas motorikas attīstību

Uzlabo atmiņu un koncentrāciju

Telpisko orientāciju

Veicina runas un valodas attīstību

Stimulē kognitīvos procesus

Uzlabo grafomotorās spējas

Paaugstina darba spējas

Samazina nogurumu

Aktivizē izzinošos procesus un veicina paškontroli

Mazina lasīšanas un rakstīšanas  grūtības



Kinezioloģisko vingrojumu kompleksi:

Attīstoša kinezioloģiskā programma (loģiskās domāšanas, radošās 
domāšanas un starppusložu saiknes attīstīšanai )

 № 1,2,3 Smadzeņu asimetrijas mazināšana  (8. ned.) 

 № 4 Abstraktai, loģiskai domāšanai (kr.puslodei, 8.ned.)

 № 5 Radošai (vizuāli-grafiskai) domāšanai (lb.puslodei, 8.ned.)

 Komplekss emocionālā sasprindzinājuma gadījumos

 Komplekss uzmanības koncentrācijai un attīstībai

 Komplekss atmiņas trennēšanai

 Treniņš labās un kreisās puslodes aktivizēšanai un starppusložu 
saites veicināšanai.                        

( pēc A.Sirotjukas)



Kinezioloģiskie vingrojumi

 Obligātas prasības kompleksa izpildei- kustību un shēmu  precīza 
atkārtošana, regularitāte

 Nodarbību ilgums — 20—25 min.

 Periodiskums-ikdienā

 Nodarbību laiks- rīta puse

 Nodarbības ilgums katram kompleksam-45-60 dienas



«Prāta vingrošanas» metodika

Dr.Pauls Denisons un Geila Denison ( ASV), balstoties uz sakarību 
izpēti starp bērna fizisko attīstību, runas apguvi un sasniegumiem 
mācībās , izstrādāja ‘’Prāta vingrošanas’’ sistēmu.

 Ar speciāli sakombinētiem vingrojumiem organisms koordinē 
labas un kreisas puslodes darbību un veicina ķermeņa un 
intelekta savstarpējo sadarbību

 Katrs vingrojums uzbudina un stimulē noteikto smadzeņu zonu 
un ‘’ieslēdz’’ domas un kustības apvienošanas mehānismus

 Rezultātā jaunas mācību viela uztveres kvalitāte uzlabojas, jo 
tas apguvē  iesaistās gan smadzenes, gan ķermenis

 Visi šie vingrojumi veicina kustību koordināciju 

un psihofiziskās funkcijas.



Prāta vingrošanas vingrinājumi iedalīti pēc trīs principiem:

 Lateralizācija –sekmē labās un kreisās smadzeņu pusložu mijiedarbību

 Koncentrēšanās –attīsta un nostiprina neirālus savienojumus (collosium)

 Centrēšanās –

atjauno 

ķermeņa un

smadzeņu darbības 

līdzsvaru

(Pēc Mr. Un Mrs.Dennison)



‘’Prāta vingrošanas’’ funkcionālās orientācijas 

tabula

( Pēc R.Zaharova un I.Čupahas)



 

Vingrojumi 
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1.1. Krustu-šķērsu     + + + +  + 

1.2. Slinkais astotnieks  + +     +   

1.3.Kopēšana   + +  + +    

1.4. Astotnieku  alfabēts  + +     +   

1.5. Zīlonis +   + +      

1.6. Kakla rotācija   + + +    +  

1.7.Šūpuļzirdziņš      +    + 

1.8. “Vēdera elpošana       +   + 

1.9. Krustu-šķērsu sēdus         +  

1.10. Energaizer      +    + 

2.1.Pūce   + + +   +   

2.2. Rokas aktivācija   +  + +  +   

2.3. Pēdas saliekšanās  +     + +   

2.4. Kāju ikru pompa  + + +    +   

2.5. Gravitācijas slidešana  + + +    +   

2.6. Iezemējums  +      +   

3.1.Smadzeņu poga    +  +   +  

3.2. Zemes poga +    + +     

3.3. Balances poga     +  +  + + 

3.4. Kosmosa poga + +     + +  + 

3.5. Enerģetiskā žāva         + + 

4.1. Āķi +      +  + • 



Krustu-šķērsu

Slinkais astotnieks un 

kopēšana.

Smadzeņu 

poga
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Āķi

Saslēgšanās 

Zemes punkti

. Iezemējums



Vingrojumi smadzeņu mijiedarbības 

veicināšanai ( ideomotorās)

Gredzentiņš

Dūre-

plaukstas 

mala-

plauksta.

Lezginka.

Deguns-

ausis-

plaukstu sitiens

Čūska

Grāmata



‘’Ķermeņa kustību alfabēts’’

Metodes mērķis- ar kustību aktivitātes

iesaistīšanos veicināt runas un valodas

attīstību, fiziskās aktivitātes un alfabēta

apmācību pirmsskolas vecumā.

Alfabēts sastāv no 33.pozām,

kas atspoguļo  alfabēta burtus.

Šajā metodē apvieno

burtu abstrakto tēlu

ar kustībām un muskuļu sajūtam.

Pēc dažām atkārtošanām 

nosacījuma saites nostiprinās 

galvas smadzeņu garozā un viegli

reproducējas.

( Pēc S.Venevceva)





POSTIZOMETRISKĀ RELAKSĀCIJA (PIR)

 PIR ir balsta un kustību sistēmas balansa atjaunošanas terapijas veids ar 

vieglu manuālo paņēmienu palīdzību

 PIR – terapija tiek veikta muskuļu un locītavu sāpju noņemšanai, balsta un 

kustību sistēmas un saišu aparāta funkciju balansa atjaunošanai

 Metodes būtība- tā ir mīksto audu pasīva stiepšana pēc iepriekšēja muskuļu 

statiska sasprindzinājuma.

 PIR metode domāta savilktu, sāpīgu, saīsinātu muskuļu un citu mīksto audu 

atbrīvošanai.

 Metodes rezultātā pēc izometriska muskuļu sasprindzinājuma tiek izstiepts 

saīsinātais muskulis.

 Kakla un plecu muskuļu atslābināšana paplašina elpošanas sistēmas 

fizioloģiskās iespējas , reflektori samazina mēles saknes tonusu un aktivizē 

apakšžokļa kustības.







Trīs pirkstu tests.

Normā pie pilnas 

mutes atvēršanas 

starp apakšējiem un 

augšējiem zobiem var 

novietot saliktus kopā 

2,3,4 pirksta falangas.

Trigerpunktu 

palpācijas

metode 
( košļāšanas

muskulī)

Pieres muskuļi PIR.

Mutes

apaļā muskuļa PIR



Stresa stadijas noteikšana.

 1.stadija - nogurums, asinis atplūst no smadzenēm pie muskuļiem, 
acis sausas, āda taukaina, kognitīvie procesi kavēti.

 2.stadija- vertikālais vai sānu strobisms (‘’šķības’’ acis), kad cilvēks 
nevar adekvāti uztvert informāciju  Pie vertikāla strobisma zem 
radzenes vienai acij redzama acs baltuma līnija, otrai acij nav.

 3.stadija- zem abu acu radzenēm redzama balta līnija, konflikts pašam 
ar sevi, apziņa nav kontrolējama. 

Dažreiz stresa noņemšanai pietiek ar frontāli- okcipitālas korekcijas

vingrojumu ( pieres-pakauša korekcija).Viena roka uz pakauša, cita uz

pieres, acis ciet, mierīgi elpojam. Atceramies negatīvo situāciju,

pārdomājam to, kamēr tā nesāk izšķīst vai nesaredzam kaut ko pozitīvu

vai problēmas atrisinājumu. Pēc savdabīgas pulsācijas paradīšanas starp

rokam paškorekcija beidzas ar dziļu ieelpu- izelpu. Laiks 30sek-10 min.



Кinezioloģiskais komplekss

stresa noņemšanai

( Pēc K.Hannaforda ‘’Gudras kustības’’)



Apmācot kreiso puslodi,                  

mēs apmācām tikai kreiso puslode.

Apmācot labo puslodi, 

mēs apmācām visas smadzenes!

I.Sonjers.



Kontakti:

svetlana.stepane@gmail.com

29525122


