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Bērnu atveseļošana un norūdīšana pirmsskolas 

izglītības iestādes ietvaros notiek, balstoties uz  

Kuldīgas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes 

„Bitīte ” medicīnas darbinieku un pedagogu kopējā 

darba.  
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 Viena no cilvēka vislielākajām bagātībām ir veselība. Tikai tad, kad veselība tiek 

zaudēta, cilvēks sāk apzināties tās vērtību. 

 Daba ir apveltījusi bērnus ar neizsmeļamu enerģiju jau no pirmajām dzīves dienām. 
Šo enerģiju viņi izmanto kustību apgūšanā. Augsta kustību aktivitāte liecina par 
bērnu veselīgumu. Viņi ir spējīgi kustēties pat astoņas stundas dienā. Neļaut 
bērnam kustēties, nozīmē bērnu nogurdināt.  

 Fiziskā aktivitāte ir dzīves nepieciešamība, kam ir ne tikai bioloģiskā nozīme, bet arī 
sociālā nozīme. Fiziskā aktivitāte un norūdīšanās, arī no medicīnas viedokļa, ir viens 
no svarīgākiem cilvēka dzīvesveida faktoriem. 
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• 

 

Mūsu uzdevumi : 

 
 Iegādāties speciālo literatūru un pētīt   dotās tēmas aspektā; 

 veikt pētījumu par Kuldīgas PII “Bitīte”-AC bērnu saslimstību no 2010 - 
2014. gadam, veikt to analīzi; 

 izstrādāt, apkopot, strukturēt bērnu atveseļošanas un norūdīšanas 
pasākumu plānu, ieviest jauninājumus; 

 veicināt sadarbību ar medicīnas darbiniekiem; 

   pilnveidot darbu ar vecākiem, iepazīstinot ar iestādes atveseļošanas un 
norūdīšanas pasākumu plānu.  
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•Ar astmatisku bronhītu,hronisku pneimoniju,bronhiālo astmu 
•Novājinātiem bērniem, kuri slimo arakūtām respiratora slimībām 4X un vairāk gadā 
•Ar gremošanas traucējumiem 
•Ar celiākiju, gastrītu, gastroduodenītu, aizkunģa dziedzera disfunkcijām 

pedagoģiski – medicīniskais  
darbs 

Elpošanas vingrojumi 
Masāža 

Taktilā stimulācija 
Bakteriocīdo lampu izmantošana 

Skābekļa kokteiļi 

  

Pedagoģisais darbs 
 

 
Dienas režīms 

Elpošanas vingrojumi 
Norūdīšana,  

Sporta nodarbības  
Koriģējošie vingrojumi 

Pastaiga  

 

 
                                                       

 
 
“ Speciālā pirmsskolas izglītības programma 
izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām” 



Esam sagatavojuši 

 

•  Ārstnieciskās vingrošanas kompleksus pie dažādām 
somatiskām saslimšanām; 

• Vingrošanas kompleksus individuālajā darbā ar bērniem  - 
koriģējošie, pie plakanās pēdas, u.tml.; 

• Elpošanas vingrojumu kompleksus, kustību rotaļas ar 
elpošanas vingrojumiem; 

• Sporta svētku un izpriecu scenārijus 

• Sporta nodarbību sadalījums pa mēnešiem un vecuma 
grupām pēc programmas prasībām. 
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Ar ko mēs atšķiramies 

Ar  ārstnieciski – profilaktisko darbu, kas ir 
apstiprināts IZM pie vispārējās izglītības 

programmas licencēšanas 

Ar elpošanas vingrojumu izmantošanu 
ikvienā sporta nodarbībā kā sporta 

nodarbības struktūras sastāvdaļa un citos 
dienas režīma momentos 

Ar ftiziatres darbu: masāža, koriģējošā 
vingrošana, elpošanas un korekcijas 

vingrojumi ar inventāru – bumbas, un tml.  

Pedagoģiski – medicīniskais darbs bērnu 
norūdīšanas  pasākumu organizēšanā, 

relaksējošo vingrojumu izmantošana, u.c.   

Ar individuālo darbu bērnu  atveseļošanā – 
stājas korekcijas darbs, vingrojumi 

plakanai pēdai, elpošanas vingrojumi, u.c.  
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Ko mēs piedāvājam  

Elpošana  

•Mācīties pareizi elpot, mācīt bērnus pareizi elpot,  

• Izmantot elpošanas vingrojumus sporta nodarbībās kā sporta nodarbības sastāvdaļu; 

• Izmantot  elpošanas vingrojumus dažādos dienas režīma momentos – atpūtas brīžos, starp  nodarbībām, fizminūšu laikā, pastaigu laikā; 

Veselību 
vecinošs darbs 

• Ieviest norūdīšanas pasākumus bērniem dažādos režīma momentos – pēc dienas miega, pastaigu laikā vasaras periodā, un tml.; 

•Fitoterapijas izmantošana ziemas periodā 

•Bakteriocīdās lampas 

•Skābekļa kokteiļi 

Individuālais 
darbs 

•Stājas korekcijas vingrojumi; 

•Relaksējošie vingrojumi ; 

•Masāža, 

•Pirkstiņu vingrojumi. 
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ELPOŠANAS VINGROŠANA 

Veselības stiprināšana, saglabāšana sākas ar pareizu elpošanu.  
Elpošana ir sarežģīts process un no pilnvērtīgas elpošanas ir atkarīgi daudzi 

organismā notiekošie procesi - sākot ar gāzu apmaiņu, beidzot ar 
bioķīmiskām reakcijām organisma šūnās. No organisma piesātinātības ar 
skābekli ir atkarīga sirds un asinsvadu sistēma, elpošanas sistēma, bet no 

minēto sistēmu pilnvērtības darbības ir atkarīga smadzeņu darbība. 

Pildot elpošanas vingrinājumus katru dienu, ievērojami tiek aktivizēta 
vielmaiņa, elpošanas vingrojumus īpaši ieteicams izpildīt atjaunošanās 

periodā pēc saaukstēšanās slimībām un gripas, bronhīta un citām plaušu 
infekciju un iekaisumu slimībām. 
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Izšķir četrus elpošanas veidus: 

• Augšējā elpošana. Šādi elpojot mēs izmantojam tikai plaušu augšējo daļu, kas ir 
vismazākā. Pleci un atslēgas kauli tiek pacelti, tai pat laikā spiežot zarnas un 
diafragmu, kas uz to reaģē un uzpūšas. Tiek pārpūlēti arī balss un elpošanas orgāni, 
dodot pavisam mazu rezultātu. 

• Vidējā elpošana. Rietumos to sauc par ribu jeb starpribu elpošanu. Diafragma spiež 
augšup un zarnu trakts tiek ievilkts. Ribas nedaudz attālinās un attiecīgi krūtis 
izplešas. 

• Apakšējā elpošana. Diafragma ir liels plakans muskulis, kas atdala krūšu joslu no 
vēdera daļas. Skatoties no plaušu puses, diafragma ir apaļīgs paugurs. Kad tā 
darbojas, virsotne pazeminās un spiež uz zarnām. Šis elpošanas veids ar gaisu 
piepilda plaušu apakšējo un vidējo daļu. 

• Pilnā elpošana. Tā sevī apvieno iepriekšējo trīs veidu visas labās puses. Tiek darbināts 
viss plaušu elpošanas parāts un visi muskuļi. Krūšu josla izplešas visos virzienos un 
visas sistēmas darbojas savu iespēju robežās. Darbojas arī muskuļi, kas kustina ribas. 
Diafragma apakšējās ribas pavelk uz leju, citi muskuļi tās notur uz vietas, bet 
starpribu muskuļi velk uz augšu, kā rezultātā krūšu vidusdaļa izplešas līdz 
maksimumam. Pateicoties starpribu muskuļiem, arī plaušu augšējā daļa tiek 
piepildīta ar gaisu.  
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KĀPĒC MĒS PIEDĀVĀJAM NORŪDĪŠANU... 

 Norūdīšana ir organisma stiprināšana un ir efektīva tikai tad, ja tā 
ir nodrošināta visā dienas garumā, bērnam atrodoties gan mājās, 
gan pirmsskolas izglītības iestādē: ir jāseko bērnu apģērbam, telpu 
gaisa režīmam, pastaigu režīmam visa gada laikā, sporta 
pasākumiem. 

 Norūdīšanas procesā ir jāievēro šādi principi: 

• norūdīšanas laikā bērnam ir jābūt pilnīgi veselam; 

• nedrīkst veikt norūdīšanu negatīvo emociju laikā (bailes, raudas); 

• norūdīšanas intensitāte noris pakāpeniski; 

• norūdīšanai ir jābūt sistemātiskai un patstāvīgai; 

• ar norūdīšanas pasākumiem ir jāiepazīstina bērnu vecāki. 
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Norūdīšanas pasākumu organizācija pirmsskolas izglītības iestādē 

Gaisa peldes 

 bērnu prombūtnes laikā tiek vēdinātas grupas telpas pēc norādītā grafika; 

 tiek sekots tam, lai bērni visā dienas garumā būtu vieglā apģērbā (gaisa temperatūra ne zemāka par 18- 20 grādiem); 

 bērnu klātbūtnes laikā tiek organizēta vienvirziena vēdināšana, bērni neatrodas blakus atvērtam logam; 

 rīta rosme notiek labi izvēdinātā zālē atbilstošā apģērbā; 

 dienas miegs tiek organizēts bez krekliņiem, ja guļamtelpā ir vairāk par 18 grādiem. Temperatūra zem segas sasniedz 38-39 grādi, kā 
rezultātā notiek kontrastās gaisa vannas ar 18-20 grādu atšķirību. Tas ir lielisks termoregulācijas aparāta treniņš; 

 dienas laikā bērniem tiek piedāvātas pastaigas basām kājām pa paklāju un grīdu. 

Ūdens procedūras: 

 pēc dienas miega tiek organizētas bērnu pastaigas pa slapjiem sāls paklājiem, dažādiem priekšmetiem un celiņiem, izpildot elpošanas 
vingrojumus; 

 notiek bērnu apmācība apmazgāties ar remdenu ūdeni: roku līdz elkoņiem mazgāšana, krūšu kurvja un kakla daļu berzēšana ar mitru 
delnu. Pēc ūdens procedūras bērns patstāvīgi noslaukās ar frotē dvieli; 

 tiek organizēta mutes dobuma un rīkles skalošanas pēc katras ēdienreizes, pakāpeniski pazeminot temperatūru uz 1 grādu (līdz 18 
grādiem). 

Bērnu dienas miega organizācija: 

 tiek izvēdinātas guļamtelpas; 

 kontrastainās gaisa vannas apģērbšanās un noģērbšanās laikā; 

 pēc 15 minūtēm pēc bērnu aizmigšanas tiek veikta vienvirziena telpu vēdināšana un tā tiek pārtraukta 15 minūtes pirms bērnu celšanās; 

 tiek sekots, lai bērni gulētu mierā un klusumā. 

Bērnu organizēšana pastaigai: 

 skolotāja iziet pastaigā ar tiem bērniem, kuri ir saģērbušies pirmie, lai bērni nepārkarstu. Citu apakšgrupu izved pastaigā skolotāju palīgs; 

 tiek sekots tam, lai bērni būtu apģērbti pēc laika apstākļiem; 

 bērni uz pastaigu iziet, ja ārā gaisa temperatūra nav zemāka par -10 grādiem pēc celsija, ja nav liela vēja; 

 pastaigas laikā bērni tiek fiziski nodarbināti – 5  reizes nedēļā sporta pasākumi svaigā gaisā; 

 pastaigu laikā tiek izmantoti elpošanas vingrojumi; 

 vasaras periodā notiek dažādi atveseļošanas pasākumi: pastaigas pa zāli basām kājām, saules peldes, kāju aplaistīšana, smilšu terapija, 
u.t.t. 
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Liela nozīme pirmsskolas izglītības iestādē ir bērnu ekoloģiskai 

audzināšanai, rūpēm par savu veselību un valeoloģiskai kultūrai.  

  

Veselības veicināšanas mērķis ir atbildības uzņemšanās par savu veselību. 
Pirmsskolā veselības mācības saturā vajadzētu būt: savstarpējās attiecību 
prasmes, aktīvās kustības, veselīgs uzturs, psihiskā veselība (garastāvoklis, sava 
“Es” apzināšanās), veselīga ģimene un vide.  

    Pedagogu un vecāku uzdevums ir radīt bērniem pārliecību par fizisko aktivitāti 
kā veselīga dzīvesveida obligātu sastāvdaļu. 

 

Kas tā tāda ir valeo kultūra? Tā ir apzināta attieksme pret veselību un dzīvi 
kopumā, zināšanas par veselību un saudzīga attieksme pret to, kā arī spēja 
pastāvīgi un prasmīgi risināt uzdevumus saistītus ar veselīgu dzīvesveidu, 
uzvedību, kas nerada problēmas veselībai, spēju veikt pirmo elementāro 
medicīnisko palīdzību, psiholoģisko palīdzību sev un citiem. Citiem vārdiem 
sakot – tas arī ir ekoloģiskais dzīvesveids.  
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Pedagoģiski – medicīniskais darbs SPII „Bitīte” ietver sevī medicīnas 

darbinieku, pedagogu, sporta skolotājas bērnu atveseļošanas un 

norūdīšanas darbu medicīnas personāla uzraudzībā: 

• elpošanas vingrojumi dažādos dienas režīma momentos; 
• plakanās pēdas novēršanas profilakse; 
• stājas korekcijas vingrojumi; 
• masāžas; 
• intelektuālās slodzes un noguruma noņemšana (relaksējošās pauzes, fizminūtes, 

elpošanas vingrojumi); 
• ikdienas sporta nodarbība; 
• pastaigas (kustību rotaļas, aktīvās kustības, sporta spēles, dinamiskās spēles un 

vingrojumi); 
• norūdīšanas pasākumi, 
• taktilā stimulācija; 
• psiholoģiskā atveseļošana – mūzikas terapija, smilšu terapija u.c. 
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Pirmsskolas iestādes darbībā bērnu atveseļošanā tiek izvirzīti jauni 

uzdevumi un noteikti par prioritāti tālākajā iestādes darbībā: 

• ciešākas sadarbības veicināšana ar ģimenes ārstiem; 
• individuālā pieeja katram bērnam atveseļošanā un norūdīšanā; 
• bērnu psiholoģiskā atveseļošana ar krāsu terapijas, smilšu spēlēm un 

mūzikas palīdzību; 
• padziļināta zinātniskās literatūras izpēte dotajos jautājumos; 
• metodiski – konsultatīvais darbs dotajos jautājumos ar speciālistiem; 
• taktilās stimulācijas metodes ieviešana bērnu atveseļošanas darbā; 
• ekoloģiskā audzināšana darbā ar bērniem  un bērnu vecākiem.  
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Kas ir taktilā stimulācija? 

 
Āda ir cilvēka lielākais maņu orgāns.  
Vārds „taktils” nozīmē „saistībā ar pieskārienu”. Uz ādas atrodas saskares, spiediena, 
vibrācijas, sāpju, siltuma un aukstuma receptori. Kairinājums no ādas receptoriem pa 
nervu ceļiem nonāk cilvēka galvas smadzeņu daļās, ierosinot koordinējošo sistēmu. 
Pieskārieni atstāj iespaidu uz visu cilvēka ķermeni.  
Taktilā stimulācija ir apzināts, strukturēts, maigs pieskāriens, kas aktivizē ādu  - cilvēka 
labilāko maņu orgānu. 
Taktilo stimulāciju var pielietot visa cilvēka mūža garumā, jo pieskārieniem ir ievērojama 
terapeitiskā nozīme. Vajadzība pēc pieskārieniem pieaug slimību gadījumos. 
Taktilā stimulācija ir veids, kā pieskaroties bērnam, veidot psiholoģisku un fizisku kontaktu 
ar viņu. Tā nomierina uzbudinātu bērnu, atraisa noslēgtu bērnu, veicina zinātkāri, 
aktivitāti, mazina depresiju, palīdz bērnam apzināt sava ķermeņa robežas.  
Taktilā stimulācija ietekmē smadzeņu attīstību, attīsta tausti, uzlabo asinsriti un ādu. 
Uzlabojas arī gremošana un zarnu darbība, labsajūta, harmonija, uzlabojas situācija stresa 
gadījumos. Taktilā stimulācija veicina gremošanu, stimulējot žults, insulīna izdalīšanos, 
veicina izelpu, uzlabo garastāvokli, pazemina asinsspiedienu, ietekmē zarnu darbību, 
mazina drudzi.   
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SECINĀJUMI 

* Sports un fiziskā sagatavotība palīdz organisma fiziskai attīstībai un nobriešanai, 
pateicoties kam nostiprinās gribasspēks, mērķtiecība un izturība. 

* Bērns var augt un attīstīties garīgi un fiziski, ja ir vesels. 

* Bērna veselības stiprināšana un norūdīšana ir veicama jau pirmsskolas izglītības 
iestādē.  

* Pareizai elpošanai ir svarīga nozīme bērna attīstībā. Ar pareizas elpošanas 
palīdzību bērns atveseļojas, norūda organismu. 

* Skaņu izmantošana elpošanas vingrojumu laikā sniedz ārstniecisku efektu. 

* Par bērna skeletu, stāju jādomā no agrās bērnības, no zīdaiņa vecuma līdz 
pieaugušā gadiem, harmoniski attīstot ne tikai bērna garīgo pasauli, bet arī 
rūpējoties par stāju un staltumu. 

* Bērnu atveseļošanas procesā liela nozīme ir bērnu norūdīšanai. 

*  Bērnu atveseļošanas un norūdīšanas pasākumu plānā nepieciešams ieviest 
jaunas metodes un paņēmienus – krāsu terapiju, taktilo stimulāciju, smilšu 
spēles, mūzikas spēles.  


