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PRĀTA KARTES 
NO NEGLĪTĀ PĪLĒNA LĪDZ GULBIM JEB GUDRĀ BĒRNA MIKROSHĒMA

JŪSU BĒRNA RADOŠĀ VIDE

TAS ESMU ES

MANA DRAUDZENE SALLIJA

KO ES ZINU KĀ BĒRNA TĒVS VAI MĀTE

SINERĢISKĀS MĀCĪŠANĀS SPIRĀLES

CEPURES PIEDZĪVOJUMI
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10. nodaļa

Prāta karšu veidošana

Prāta karšu veidošana ir gan bērna, gan arī pieauguša cilvēka 

smadzeņu darbības dabiska izpausme. Burtiskā nozīmē prāta 

karte ir karte, kādu spēj izveidot prāts, balstoties uz atsevišķiem 

elementiem, ko satur:

Atmiņa

Asociācija

Atrašanās vieta 

Izcilība jeb fon Restorfa efekts 

Kreisās un labās smadzeņu puslodes prasmju un iemaņu zināšana. 

Ar prāta karšu palīdzību iespējams iedarbināt radošu jaunat-
klāsmes ideju plūsmu, kuras pamatotas uz vārdu daudznozīmī-
gumu un realitāti (skat. «Radiantā domāšana» 163.  lpp.), tādējādi 
ļaujot bērna smadzenēm gan vienkāršotā, gan arī sarežģītā veidā 
paust savas individualitātes pašizteikšanos. 

109

S
M

A
D

ZE
N

ES



110

TO
NI

JS
 B

JŪ
ZE

NS
. 
G

ud
ra

is
 b

ēr
ns

110

MĀJAS
MĀJAS

Prāta karti veidojot, tā zarojas un vēršas plašumā
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Prāta karte, tāpat kā ceļa karte, veic sekojošas funkcijas:  

1. Sniedz vispārēju pārskatu par tēmu vai teritoriju;
2. Dod iespēju izplānot maršrutus vai izdarīt izvēli, ļaujot ap-

zināties, kur esam bijuši vai arī kurp dodamies; 
3. Savāc un aptver lielu informācijas apjomu; 
4. Aicina risināt problēmas, parādot jaunas iespējas; 
5. Motivē efektīvai rīcībai; 
6. Ir vizuāli pievilcīga, viegli uztverama, pārdomājama un 

iegaumējama; 
7. Piesaista un notur bērna vizuālo un garīgo uzmanību.

KĀ IZVEIDOT PRĀTA KARTI

1. Sameklējiet A–4 formāta papīra lapu un novietojiet to sev 
priekšā horizontāli. Lapas centrā uzzīmējiet galveno tēmu. 
Ieteicams izmantot vismaz trīs dažādu krāsu flomāsterus, 
zīmēt pārdomāti un reizē arī acij tīkami – lai rosinātu sma-
dzeņu darbību. Ja , piemēram, zīmē prāta karti par tēmu 
«Mājas», lapas centrā vajadzētu uzzīmēt savu māju. 

2. Tad novelciet dažas «treknas», izliektas, ar centru savie-
notas  līnijas. Katru atzara līniju paredziet vienai atsevišķai 
būtiskai tēmai, kura pakārtota galvenajai. Ja, piemēram, 
zīmējiet prāta karti par tēmu «Mūsu māja», katram atzaram 
vajadzētu būt veltītam vienai atsevišķai telpai un tālāk 
tai pakārtotām lietām. Izvēlieties katram atzaram citādu 
krāsu. Izvēlieties atšķirīgas krāsas arī ikvienai pakārtotajai 
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idejai. Izmantojiet dažāda  biezuma flomāsterus, sākot ar 
visresnākajiem un beidzot ar vistievākajiem.

3. Uz katra atzara uzrakstiet atslēgas vārdu, piemēram, «Vir-
tuve», «Vannasistaba», «Guļamistaba», «Dzīvojamā istaba» 
utt., izmantojot atbilstošas krāsas. Sākumā  atzaru līnijām 
vajadzētu būt biezākām, tālāk, tuvojoties nākamajam 
sazarojumam, kļūstot tievākām. Šie pirmējie atzari veido 
centrālajai tēmai pakļautās galvenās tēmas. 

4. Tālāk katra galvenā atzara galā piezīmējiet klāt vairākus iz-
vērstus tievākus atzarus. «Virtuves» gadījumā tie, piemēram, 
varētu būt sekojoši: plīts, ledusskapis, trauku mazgājamā 
mašīna, skapīši, izlietne, galds, krēsli utt. Veidojiet zaru pēc 
zara kā īstam kokam. Katram mazākam atzaram jābūt 
piesaistītam lielākam. 

5. Tagad, ja vēlaties, varat veidot vēl trešo un ceturto saza-
rojumu, līnijām kļūstot arvien tievākām. Varat ikvienai ideju 
hierarhijai piedāvāt savu īpašu burtu stilu. Galvenās idejas 
varētu rakstīt ar drukātiem lielajiem burtiem, pakārtotās 
idejas ar mazajiem burtiem, bet trešā sazarojuma idejas 
pierakstīt ar pavisam maziem burtiņiem.

6. Vietās, kur domu vajadzētu piefiksēt, lai spētu to attīstīt 
tālāk, parādiet to zīmējumā. Arī šādā veidā iespējams likt 
darboties abām smadzeņu puslodēm. 

Tikuši līdz šai vietai, jūs droši vien nodomājāt, ka zīdaiņa 
smadzenēm tas viss ir pārāk sarežģīti. Šāds pieņēmums ir tālu 
no patiesības. Tā kā prāta karte atspoguļo jūsu mazuļa sma-
dzeņu iekšējo funkcionēšanu, tad uztvert prāta karti mazam 
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bērniņam ir daudz vieglāk  nekā jebkuru citu pierakstītas in-
formācijas veidu. 

Ilustrēšu to ar kādu aizkustinošu stāstiņu no dzīves (ar 
dzelksnīti beigu daļā). 

INFORMĀCIJU TEHNOLOĢIJU MENEDŽERA STĀSTS

Kolorādo štatā dzīvoja jauns informācĳu tehnoloģĳu speciālists, 
vārdā Brents. Viņš ļoti lepojās ar savu trīs gadus veco meitu, dēvēja 
viņu par savu «mazo eņģelīti» – visās citās dzīves situācijās, izņemot 
vienu. Šo vienīgo izņēmumu bĳa radījusi paša Brenta kaismīgā at-
tieksme pret laulību un bērnu audzināšanu. Viņš bija ierosinājis sievai, 
kura arī strādāja algotu darbu, ka viņi pēc kārtas vakaros atgriezīsies 
mājās agrāk, lai veltītu šo laiku individuālām nodarbībām ar Kristīni, 
ja iespējams, to apvienojot ar mājas darbiem. 

Otrdienās Brents atgriezās mājās no darba agrāk, un otrdiena bija 
šīs ģimenes iepirkšanās diena. Brentam likās – tā būs lieliska iespēja 
apvienot lietderīgo ar patīkamo, dodoties uz lielveikalu kopā ar Kristīni, 
kura tēvam palīdzētu iepirkties. 

Taču Kristīnei iepirkties nepatika, un viņa negribēja iet tēvam līdzi 
uz lielveikalu. Bet tas nebija iespējams. 

Viss beidzās ar to, ka tēvam katru otrdienu nācās vilkt niķīgo  
nejaucēnu sev līdzi pa visu lielveikalu, vairoties no bargajiem un 
nosodošajiem pārējo pircēju skatieniem, kuri droši vien nodomāja, 
ka Brents ir cilvēks bez sirds, ļauns un brutāls, piemērs tam, kā tēvs 
nedrīkst izturēties pret savu bērnu.  

Tā tas turpinājās vairākas nedēļas. Kristīne nepiekāpās ne par mata 
tiesu un atklāti demonstrēja savu spītību.
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Nākamajā otrdienā Brents darba pārtraukumā prātoja, ko iesākt šajā 
aizvien saspringtākajā konfliktsituācĳā. Ieskatījies garajā iepirkumu 
sarakstā, viņš nolēma to pārveidot par prāta karti ar pērkamo produktu 
zīmējumiem. Zīmējot prāta karti, Brents domāja, ka Kristīnei tā būs 
brīnišķīga dāvana, kas varbūt mainīs viņas attieksmi pret iepirkšanos. 

Brents nenojauta, cik satriecoša būs šīs kartes ietekme uz meitu. 
Tovakar viņš atkal aizvilka niķīgo Kristīni līdz lielveikala ieejas 

durvīm un tur pasniedza viņai daudzkrāsaino prāta karti ar zīmējumu 
(skat. prāta karti ar nosaukumu «Kristīnes iepirkumu saraksts»).

Brents bĳa domājis, ka meita vienkārši paņems to kā krāsainu 
zīmējumu. 

Bet viņš Kristīni bija novērtējis par zemu! 
Meitēns uzmanīgi apskatīja karti un tad, turot to sev priekšā gluži 

kā stūri, piedūra pirkstu pie uzzīmētajiem burkāniem, uzvaroši pa-
lūkojās uz tēvu, uzsauca: «Burkāni!» un kā lode  šāvās uz priekšu pa 
lielveikala ejām uz dārzeņu stendu. Kad burkāni bija salasīti, nosvērti, 
salikti maisiņā un ievietoti ratiņos, Kristīne norādīja prāta kartē uz 
kartupeļiem, tādā pašā balsī kā pirmāk pavēstīdama: «Kartupeļi!», 
un atkal meitēns aizvadīja tēvu tieši uz to vietu, kur pārdeva kar-
tupeļus. Visa iepirkšanās procedūra aizņēma pusstundu, kuras laikā 
Kristīne norādīja uz ikvienu prāta kartē uzzīmēto produktu, vadot 
tēvu augšā un lejā pa kāpnēm, ar nemaldīgu precizitāti dodoties cauri 
visam tirdzniecības kompleksam uz vajadzīgo vietu. Brents atzinās, 
ka meitas rīcība viņu ārkārtīgi izbrīnījusi. Turklāt ne tikai tādēļ, ka 
Kristīne pazina un prata nosaukt ikvienu no Iepirkšanās prāta kartē 
attēlotajiem produktiem, bet arī negaidītas jaunatklāsmes dēļ, – proti, 
trīsgadīgās Kristīnes smadzenes, neraugoties uz meitenes nepatiku 
pret iepirkšanos, bĳa precīzi iegaumējušas lielveikala arhitektonisko 
uzbūvi, plānojumu un simtiem dažādu preču izvietojumu. 
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Brents pastāstīja, ka turpmākajās nedēļās Kristīne dega nepacie-

tībā sagaidīt otrdienas vakaru, kad varēs doties iepirkties katru reizi 
ar citu prāta karti rokā. Karte meitenei bĳa reizē gan ceļvedis, gan 
apliecinājums pašas ģenialitātei. 

Stāsta ievadvārdos pieminētais dzelksnītis a�iecas uz faktu, ka,
laikam ritot, Kristīnei iepirkšanās iepatikās arvien vairāk un vairāk. 
Tā izvērtās gandrīz vai par apsēstību tādēļ vien, ka prāta karte bĳa
rosinājusi meitenes intelektu, ļaujot nodemonstrēt savu atmiņu, 
zināšanas un prasmes, un, kad vecāki vaicāja, ko meita vēlētos darīt, 
viņas vienīgā atbilde vienmēr bija: «Iepirkties!»

Kāpēc prāta karte tik ļoti aktivizē bērna domāšanu? Tāpēc, ka 
tā ļauj smadzenēm saskatīt pazīstamus tēlus («attēls  vai zīmē-
jums ir tūkstošiem vārdu vērts»), ar tiem saistāmās asociācĳas
un savstarpējās sakarības bez gramatikas un semantikas «iejauk-
šanās». Prāta karte bērnam ļauj ieraudzīt kopainu, vienlaicīgi 
nodrošinot arī iespēju grupēt lietas, kuras sader kopā. 

Prāta karti mēdz dēvēt par «šveiciešu armĳas nazi sma-
dzenēm».  Bērna rokās tas ir brīnišķīgs instruments, ar kura 
palīdzību iespējams atvērt un izpētīt  tādas sfēras kā atmiņa, 
mācīšanās,  radoša domāšana, analīze, sagatavošanās skolai, 
atkārtošana un pašizteiksme. 

Ko jums vajadzētu darīt 

Veidojiet prāta kartes, bērnam klātesot, lai viņš pie tām varētu 

pierast un iemācītos tādas izveidot arī pats. Sāciet ar vienkāršām 

lietām – kā piknika vai viesību plānošana.



Paļaujieties uz savu intuīciju
Ja jums pēc ilgākām pārdomām pret kādu skolu instinktīvi 

izveidojusies pozitīva a�ieksme, varat būt pārliecināts, ka tā 
katrā ziņā ir laba skola, kur jūsu bērns jutīsies laimīgs un viņam 
klāsies labi. Papildus atvērto durvju dienām vecākiem, kuras 
ne vienmēr sniedz patieso ainu, centieties apmeklēt arī citus 
skolas organizētus pasākumus – ludziņas, tirdziņus, labdarības 
pasākumus, kā arī sporta spēles un diskotēkas. Tur jūs attiecīgo 
skolu izjutīsiet, tā sakot, «līdz kaulam». Palūdziet direktoram 
skolu inspektora atskaiti par pēdējo skolā veikto pārbaudi. Ja 
jums tiek rādīts reklāmas buklets par skolu, mēģiniet saskatīt 
ko vairāk par saulainā laikā uzņemtām glancētām bildītēm.

Šis norādes attiecināmas uz jebkuru skolu, bet, ja jūs interesē 
kāda konkrēta pedagoģĳas sistēma, ieteicams painteresēties 
par Šteinera (Valdorfa) un Montesori skolām, kur pieeja bēr-
niem ir nedaudz atšķirīga. Daudzas no Šteinera un Montesori 
revolucionārajām idejām pamazām tiek ieviestas pastāvošajā 
izglītības sistēmā. 

Šteinera pedagoģija
Rūdolfs Šteiners galveno uzmanību pievērš bērna vispusīgai 

attīstībai, kura ietver gan garīgo, fizisko un morālo aspektu, gan 
akadēmisko apmācību. Mācīšanās tradicionālajā izpratnē sākas 
vēlāk nekā parastajās skolās, bet pats mācīšanās process ir vērsts 
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uz bērna radošo un māksliniecisko spēju a�īstīšanu. Šteinera 
pedagoģiskajā sistēmā tiek respektēts bērna dabiskums un tiek 
darīts viss, lai katrs bērns varētu a�īstīt savas spējas un veidot 
paļāvību uz sevi. Pirmskolā un sākumskolā pedagoģiskais darbs 
vērsts uz bērna emociju aktivizēšanu, spriešanas spēju izveidi, 
radošu sevis pašizteiksmi un iniciatīvu, vienlaicīgi prasot arī 
stingru morālu atbildību par savu rīcību.

Montesori pedagoģija 
Montesori metodikas pamatā ir ideja par to, ka bērns mācās 

pašmotivēti pārdomāti iekārtotā vidē. Nodarbībās rūpīgi izplā-
notā secībā tiek izmantoti iepriekš sagatavoti mācību materiāli, 
kuri ļauj bērnam darboties izteikti individuāli un neatkarīgi. Šo 
pedagoģiju nosaka princips, ka «rotaļāšanās bērnam ir darbs». 
Montesori nozīmē ne tikai noteiktu pedagoģĳas sistēmu un 
tajā iekļautās metodikas, tā drīzāk ir attieksme kā tāda. Ikviens 
bērns te tiek mīlēts, saprasts un uztverts kā personība. Monte-
sori sistēma ir garīga attieksme pret visu cilvēci, kuras sākotne 
ir  bērnība.

Marija Montesori izveidoja pedagoģijas sistēmu, kuras 
pamatā ir bērna reakcĳa. Viņas darbs ar garīgi atpalikušiem 
bērniem ļāva apjaust, cik lielā mērā maza cilvēciņa smadzeņu 
a�īstību veicina krāsa, forma, tekstūra un dažādu priekšmetu 
relatīvais izmērs un svars, kā arī, cik nozīmīgs ir bērna sajūtu 
novērtējums un atzīšana. Marija Montesori atklāja, ka viņas iz-
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strādāto metodiku ar panākumiem iespējams izmantot ne tikai 
garīgi atpalikušo, bet arī veselo bērnu apmācībā. Viņa savas 
idejas īstenoja skolās, kuras starptautiskajā apritē vēl aizvien 
tiek dēvētas par Montesori skolām. Marĳa Montesori a�eicās 
no tradicionāli iesīkstējušā aizsprieduma, ka bērniem vecumā 
no trim līdz sešiem gadiem nepieciešams mācīt lasīt, rakstīt un 
rēķināt. Tā vietā viņa bērniem ļauj brīvi radoši izpausties un 
māca tiem sevi disciplinēt.

DIĒTA, BARĪBA, UZTURVIELAS

Vajadzētu ieturēt pēc iespējas sabalansētu un dabisku diētu. 
Tas a�iecas gan uz bērniem, gan vecākiem. Cilvēka spēja sa-
gremot un uzņemt pārtiku miljoniem gadu ilgajā attīstības gaitā 
tikpat kā nav mainījusies. Toreiz cilvēki raka no zemes saknes, 
rāva no kokiem un krūmiem augļus, zvejoja un medīja. Tikai 
pēdējā laikā esam sākuši lietot apstrādātu pārtiku. Daži no 
šādiem produktiem cilvēkam nāk par labu, citi – gluži pretēji. 
Noskaidrojiet, kāda pārtika jums un jūsu bērnam ieteicama, un 
to arī lietojiet uzturā. Lūk, ko raksta žurnāls Foresight Magazine, 
pārstāvot organizāciju, kas rūpējas par sievietes veselību, īpaši 
grūtniecības laikā.
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