DIGITĀLO TEHNOLOĢIJU IETEKME UZ BĒRNU
Pozitīvie aspekti:
Ātrāka un ērtāka
informācijas ieguve.
“Asistents” mācību
procesā.
Ātrs sazināšanās veids ar
bērnu.
Izglītojošas pārraides un
telefona aplikācijas
Pirmsskolas
vecumposmā digitālās
ierīces veiksmīgi var
izmantot, attīstot bērnu:
stāstītprasmi, lasītprasmi,
rakstītprasmi.

Svarīgi atcerēties!
“Digitālās ierīces varētu būt labs palīgs bērna attīstības veicināšanā
tikai tajā gadījumā, ja bērns tās izmanto kopā ar pieaugušo. Vērojot
attēlus, skatoties video, šiem līdzekļiem ir nozīmīga loma bērnu
vārdu krājuma paplašināšanā, bet vecākiem ir ļoti daudz jāskaidro
un kopā ar bērniem jāpārrunā redzētais!”
/A.Irbe, S. Lindenberga

Negatīvie aspekti:
Digitālās tehnoloģijas
bērnam atņem iespēju
runāt, fantazēt un
sadarboties ar
apkārtējiem. Tas var
izraisīt valodas attīstības
aizturi.
Pirmsskolas vecuma
bērniem pastāvīga filmu,
multfilmu skatīšanās
provocē hiperaktivitāti un
uzmanības deficīta
sindromu,

jo tur darbība notiek daudz straujāk, nekā tas ir
dzīvē.
Bērni pierodot pie paātrinātas informācijas
plūsmas zaudē spēju koncentrēties.
Televīzijas vērošana neļauj attīstīties arī iztēlei un
jaunrades spējām. Zīmējot un veidojot bērns attīsta
prātu, fantāziju, iztēlojas notikumus. Televīzija
dod jau gala iznākumu, gatavu bildi, un prātošana,
jaunrade nav nepieciešama.

Bērnam līdz 2 gadu
vecumam nav
nekādā ziņā
ieteicamas izmantot
digitālās
tehnoloģijas, jo
bērna redze vēl nav
pilnībā attīstījusies.
Bērns līdz divu
gadu vecumam
ekrānā galvenokārt
uztver ātri zūdošu,
mainīgu attēlu
zibšņus, nespējot
izsekot līdzi
notiekošā saturam.

Neizmantojiet tehnoloģijas kā bērna aukli!
Mobilais telefons, televizors un citas digitālās tehnoloģijas
nevar aizstāt pilnvērtīgu komunikāciju!
Lietojiet digitālās ierīces kopā ar bērnu!
Runājiet ar bērnu!

Kā attīstīt bērna runu un valodu?
1. Nosakiet digitālo tehnoloģiju izmantošanas ilguma limitu, ņemot vērā bērna vecumu.
2. Kopīgi lasiet grāmatas. Ja bērnu lasīšanas laikā ieinteresē kāda bilde, tad apstājaties un pārrunājiet to. Pārrunājiet grāmatas varoņus
un sižetu.
3. Pievērsiet uzmanību un uzklausiet bērnu, kad viņš ar Jums runā.
4. Runājiet ar bērnu. Pārrunājiet ikdienas lietas, notikumus. Ļaujiet bērnam izteikt savas domas.
5. Iesaistiet bērnu gatavošanas procesā. Pārrunājiet produktus, kurus izmantojat gatavojot, kā tos sauc, kāda tiem ir garša utt.
6. Atbildiet uz bērna jautājumiem.
7. Attīstiet smalko motoriku – zīmējot, plēšot papīru, griežot, spēlējoties smiltīs, ieverot pērlītes striķī.
8. Mobilā telefona aplikācijas:
 “Picture match” – trenē atmiņu un uzmanību;
 “Alfabēta spēles bērniem (latviski)” – vārdu veidošana, burtu un ciparu apgūšana, domāšanas trenēšana, vārdu krājuma
paplašināšana;
 “Matemātiskās spēles bērniem (latviski)” – skaitīšanas iemaņu apgūšanai, trenēšanai un atmiņas vingrināšanai;
 “Mācies izrunu Bezmaksas 4-6” – aplikācija paredzēta loģiskās domāšanas un runas attīstīšanai bērniem no 4 līdz 6 gadu
vecumam.
 u.c.
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