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Programmas anotācija 

Programma plānota darbam ar bērniem/jauniešiem no 7 – 16 gadu vecumam, ar 

regularitāti 1-2 reizes nedēļā. Pirms nodarbībām tiek organizēta tikšanā ar 

vecākiem. Katras nodarbības ilgums 40-50 minūtes. Programma sastāv no 10 

nodarbībām. 

Pie sagaidāmajiem rezultātiem var pieskaitīt kontroli pār agresijas izpausmēm, 

atteikšanos no nevēlamas uzvedības, sociālās situācijas novērtēšanu, pozitīvu 

uzvedības reakciju paplašināšanu. 

Nodarbību programmu saturs iekļauj sevī vairākus posmus: 

1. Sagatavošanās posms. Šajā sagatavošanas posmā notiek konsultācijas ar 

vecākiem, un, ja iespējams, klases audzinātāju. Vecāku konsultācijas laikā tiek 

apspriesta vajadzība pēc palīdzības bērnam/jaunietim, kurš apmeklēs pilnu 

nodarbību ciklu. 

2. Nodarbību sesiju posms. Individuāls konsultatīvais darbs ar bērnu/jaunieti.  

3. Noslēguma posms. Šajā posmā notiek agresijas kontroles diagnostika, kas ļauj 

novērtēt nodarbību sesiju efektivitāti. Bez tam šajā posmā notiek konsultācija ar 

vecākiem par nodarbību sesiju rezultātiem. 
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Programmas apraksts 

Agresija (no latīņu vāda «agressio»- uzbrukums, lēkme)- tā ir motivēta destruktīva 

uzvedība, kas ir pretrunā ar sabiedrībā pieņemtajām normām, un nodara kaitējumu 

uzbrukuma objektiem (dzīviem vai nedzīviem), nodarot fizisku kaitējumu 

cilvēkiem (negatīvu pārdzīvojumu, sriedzes stāvokli, bailes, nomāktību 

(Psiholoģijas vārdnīca, 1977.g.) 

Var izdalīt vairākus agresijas pamatveidus 

 Fiziskā agresija (fiziskas darbības pret kādu); 

 Uzbudinājums (ātras dusmas, rupjība); 

 Verbalā agresija (draudi, kliedzieni); 

 Netiešā agresija (baumas, ļauni joki, kliedzieni pūlī, rībināšana ar kājām) 

 Negativisms (opozicionāra izturēšnās); 

 Autoagresija (izpauţas kā sevis vainošana, sevis pazemošana, ciešanu 

nodarīšana sev, līdz pat pašnāvībai. 

Svarīga vieta programmas īstenošanā ir jāvelta darbam ar bērna vecākiem 

(pielikums 1). 

Konsultācijās psihologam nepieciešams saprast ģimenes iekšējo attiecību 

īpatnības, palīdzēt savstarpējo cilvēkattiecību atveseļošanā. Psihologs palīdz 

vecākiem saprast vecumposma psiholoģiskās īpatnības, bērna individuālās 

īpatnības, audzināšanas stila īpatnības, lai vecāki labāk saprastu savu bērnu. Ir 

svarīgi vecākiem mācīt saprast savu bērnu, palīdzēt viņam pārvarēt 

nekonstruktīvus savstarpējās saprašanās modeļus. Labākā garantija bērna spējām 

tikt galā ar savu naidu, tas ir vecāks, kurš māk/spēj konstruktīvi risināt 

konfliktsituācijas. 

Bieţi agresijas līmenis ir tāds, kas atbilst iedzimtam cilvēka raksturam, kurš 

labvēlīgu apstākļu rezultātā, kļūst par pastāvīgu rakstura iezīmi. 

Jo vecāks kļūst bērns, jo lielāku lomu viņa uzvedības īpatnību veidošanā nosaka 

audzināšana: emocionālās attiecības ģimenē, pieņemtās uzvedības normas, 

pieaugušo reakcija uz daţādām bērnu darbībām utt. 
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Bērna agresivitātes veidošanos veido 4 ģimenes savstarpējo attiecību faktori: 

 Mātes negatīvisms (viņas atsvešinātība, pastāvīga kritika, vienaldzība); 

 Mātes iecietība pret bērna agresivitātes izpausmēm pret citiem bērniem un 

pieaugušajiem (ta skaitā tādas rīcības akceptēšana); 

 Disciplinārās ietekmēšanas bardzība (fiziskie sodi, pazemojumi, 

ignorēšana); 

 Bērna individuālā temperamenta īpatnības (uzbudinātība un ātras dumas). 

Svarīgi ir saprast to, ka agresīviem vecākiem, kā likums, izaug bērni ar 

agresīvu uzvedību. 

Vecāku konsultēšanas shēma: 

– organizatorisko jautājumu apspriešana, noruna par sarunu formātu, darba 

laiku, starp vecākiem un pshihologu; 

– informācijas ievākšana par personiskajām bērna īpatnībām un grūtībām viņa 

audzināšanā; 

– to punktu atrašana, kuros vecākiem nav domstarpību bērnu audzināšanā; 

– to punktu atrašana, kuros vecākiem ir domstarpībās bērnu audzināšanā; 

– vienotas pozīcijas atrašana bērnu audzināšanā (kompromiss). 

 

Aspekti, kuri veicina agresivitātes attīstību skolas vecumā:  

 Bēns – slodze skolā; 

 Bērns – skolotājs; 

 Bērns – citi bērni; 

 Bērns – ģimene. 

Dotā korekcijas programma vērsta uz sekojošu bērna iemaņu attīstību: 

1. Iemācīt bērnam dusmju un naida izpausmes veidus pieņemamā veidā; 

2. Iemācīt bērnam pašregulācijas mehānismus, māku valdīt pār sevi daţādās 

situācijās; 

3. Savstarpējo attiecību izkopšana konsfliktsituācijās; 

4. Tādu personības iezīmju kā empātija, uzticēšanās cilvēkiem, līdzcietība utt. 

veidošana un attīstība. 

1. Iemācīt bērnam dusmju un naida izpausmes veidus pieņemamā veidā. 

Agresīvu bērnu uzvedība bieţi ir destruktīva un saistīta ar emocionāliem 

uzliesmojumiem, tāpēc iemācīt bērnam pieņemamā veidā reaģēt uz naidu un 

dusmām ir ļoti svarīgi. 
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Tāpēc pieaugušie nedrīkst attiekties pret jebkādām bērnu emocijām  un jūtām kā 

pret nevēlamām un nepieņemamām, tikai atsaucoties uz reālo individuālo bērna 

pieredzi, viņa emocionālo reakciju, vai tas būtu naids, aizvainojums utt. Ir 

iespējams atrast veidus, kā veidot bērnā sociāli pozitīvas uzvedības formas. 

Vērtējot agresīvu rīcību, ir svarīgi saprast, ka bērnu agresijai ir dinamika un 

agresīvas uzvedības saasinājums ir vērojams tieši personiskās krīzes attīstības 

periodā, vislielākās emocionālās nestabilitātes periodā. Šajā laikā bērns ir 

maksimāli jūtīgs pret ārējo ietekmi, tātad arī pieaugušā agresīvs sods bērna apziņā 

tiek fiksēts kā absolūti pieņemama sociālās uzvedības norma.  

Likumsakarīgi agresīvas tendences var palielināties bērna hiperaktivitātes 

rezultātā. Agresijas dinamika bieţi ir kā savdabīgs rādītājs, kas atspoguļo bērna 

pielāgošanās spēju sareţģījumus attiecību veidošanā ar apkārtējo vidi. Piemērs var 

būt bērna pāreja no tiešas fiziskas agresijas un netiešu, verbālu (piemēram, 

sūdzēšanos). 

Īpaša uzmanība jāvelta bērnam, kurš ir auzināts tādā vidē, kur agresivitāte ir 

vienīgā uzvedības un noteikumu norma. Šobrīd šāda vide bērnu dzīvē ir sastopama 

diezgan bieţi. 

Tādā veidā, neskatoties uz to, ka agresija bērna uzvedībā vienmēr ir diezgan 

problemātiska, nedrīkst nenovērtēt agresijas izpausmes kā neeksistējošas. 

2. Iemācīt bērnam pašregulācijas mehānismus, māku valdīt pār sevi dažādās 

situācijās 

Bērniem ar agresivitātes izpausmēm ir raksturīgi muskuļu krampji, tāpēc 

relaksējošu vingrinājumu izmantošana ir noderīga sejas, roku un ķermeņa muskuļu 

atslābināšanai. 

3. Savstarpējo attiecību izkopšana konsfliktsituācijās 

Šī blok apamtuzdevums ir iemācīt bērnam iziet no konfliktsituācijām ar lomu 

spēles palīdzību, izspēlēt daţādus iespējamos rīcības veidus nepatīkamās situācijās. 

Apspriešanas procesā nepieciešams akcentēt uzmanību uz to, kurš situācijas 

risinājuma veids bija efektīvs un ar ko? 
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4. Tādu personības iezīmju kā empātija, uzticēšanās cilvēkiem, līdzcietība utt. 

veidošana un attīstība. 

Empātija – citu cilvēku iekšējās pasaules iepzīšana, līdzpārdzīvojot cilvēks izjūt 

jūtas līdzvērtīgas novērojamajām. Viens no empātijas attīstības veidiem ir kopīga 

lasīšana un psiholoģisku stāstu apspriešana. 

Ko svarīgi ņemt vērā  

– Bērnam jāļauj saprast, ka jūs esat kopā ar viņu, lai palīdzētu saprast, kas ar 

viņu notiek, un ko viņš var mainīt savā dzīvē; 

– Mēģiniet saprast, vai agresivitāte ir bērna iekšējais stāvoklis, vaia tā ir 

izraisīta ar kādu ārēju faktoru (kāda cita cilvēka vai kādiem notikumiem). Ir 

svarīgi nošķirt bērna agresiju vai palīdzēt viņam izlādēt agresīvās emocijas 

ar pieejamiem līdzkekļiem, piemēram, atceroties kādus notikumus vai ar 

speciāliem vingrinājumiem. 

– Tā kā niknums ir normāla un katram cilvēkam nepieciešama emocija, 

iemāciet bērnam izteikt savas jūtas ar pieņemamiem veidiem (kā neverbāli, 

tā arī verbāli). Ar savu piemēru parādiet adekvātas reaģēšanas veidus. 

– Piedāvājiet bērnam izpētīt savas emocijas un pamēģināt saprast, kas tās ir 

izsaucis. 

– Izmantojiet jebkuru konfliktu vai nepatīkamu situāciju jūsu attiecībās kā 

scenāriju, izspēlējot to un izdomājot daţādus pozitīvu srisinājumus; 

– Pacentieties pie;nemt bērnu no paša sākuma tādu, kāds viņš ir, ar visu viņa 

agresiju. Atcerieties, ka visvairāk viņam vajag uzmanību, sapratni un rūpes. 

Caur savstarpēju palīdzību un savstarpēju sapratni jūs palīdzēsiet parādīties 

bērna personības gaišajām pusēm. Turpretī no jūsu puses nepieņemtais ved 

tikai pie izolācijas vai atbildes agresijas. 

Efektīvi organizēt darbu, lai pazeminātu agresivitāti un izmainītu uzvedību, 

palīdzēs terapeitiskie seansi, kuru mērķis ir veicināt sapratni, pārdzīvojumu caur 

lomu spēli.  

 

Terapeitiskie notikumi, kuri iekļauti programmā, ir problēmorientējoši. Katrs no 

tiem ir domāts kādas vienas vai vairāku problēmsituāciju vienlaicīgai risināšanai. 

Notikumi ļauj bērnam sakoncentrētis uz problēmas risinājumu un parāda iespēju, 

bet nedod konkrētas rekomendācijas. Katrs notikums ir stāsts par konkrētu 

situāciju, kura ir līdzīga tām, kurās bieţi iekļūst bērns. Gluţi tāpat tajās tiek 

aprakstītas jūtas, kuras rodas bērnam, un kuras var būt saistītas ar daţādiem dzīves 

gadījumiem.  

 

Kā šādi notikumi var palīdzēt bērnam?  
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1. tie rada bērnā sajūtas, ka jūs saprotat viņu, ka jūs interesē viņa problēmas, jūs 

esat gatavs izrādīt viņam netiešu palīdzību. Bieţi bērna reakcija uz šim 

notikumiem var izrādīties viņam „vienīgā iespēja, kurā viņš jums „atklās‖ savu 

dvēseli, pastāstīs par savām grūtībām‖. 

2. šī darba rezultātā ar „palīdzošajiem‖ notikumiem bērniem formējās 

„pašpalīdzības mehānisms‖. Viņi iepazīst tādu pieeju dzīvei: „Meklē spēkus 

konflikta atrisināšanai ar sevi, tu noteikti tos atradīsi un noteikti pārvarēsi 

grūtības‖. Tādā veidā viņi sāk sekot šo notikumu pamatidejai: „grūtā situācijā ir 

jāmeklē resursi pašam sevī, tas noteikti novedīs pie panākumiem‖. 

3. šie notikumi bērniempiedāvā iespējamās izejas no grūtām dzīves situācijām, tie 

parāda bērniem, ka izeja ir vienmēr, vajag tikai uzmanīgi skatīties un meklēt. 

Bieţi agresīva uzvedība – tā ir paša „maznozīmības‖ sajūta un mēģinājums šādā 

veidā pierādīt pretējo. Bērns, pret kuru citi bērni izjūt nepatiku, un kurš demonstrē 

savu personīgo „ES‖, bieţi jūtas nepilnvērtīgāks nekā bērns, kurš liekas vājš un 

„aizmirsts‖. Notikumi caur metaforu, netiešu (direktīvi), palīdz bērnam atrast veidu 

atrisināt problēmsituāciju. 

 

  

Kā izmantot notikumus? 

Lasot notikumu, noteikti uzmanīgi jāvēro, kā bērns kalusās, ja parasti nemierīgs 

bērns ir pamiris – tas nozīmē, ka notikuma tēma ir aktuāla. Varbūt, ka tēma ir ļoti 

sapīga, pat tik, ka pat tās pieminēšana pilnīgi citā konkekstā, noved pie tās 

noliegšanas. Tomēr pat šeit, neskatoties uz bēna neuzmanību, ir viegli saskatīt 

iekšējo sapspringumu, kurš ir saistīts ar jebko, kas sasitīts ar šo tēmu. 

 

Lasīšanas procesā var lūgt bērnu izteikt savu viedokli par šo notikumu. Varbūt viņš 

kaut ko papildinās, varbūt kaut ko mainīs, izteiks savu viedokli par varoņu darbību 

un siţetu. 

  

Neatkarīgi no bērna aktivitātes lasīšanas laikā, pēc lasīšanas beigām nepieciešams 

apspriest izlasīto. Jautājiet visu, kas jums ienāk galvā, dalieties ar savām domā m 

un jūtām ar bērnu. Tomēr nepieciešams ievērot divus pamatnoteikumus: 

   

- bērnam ir jādod iespēja izteikt visu, ko viņš domā. Tas nozīmē, ka jūs nevērtējat 

nevienu vārdu, ko viņš saka. Svarīgi ir nelietot izteicienus „pareizi‖, „nepareizi‖, 

„patiesi‖, „nepatiesi‖, jūs varat teikt tikai „man liekas‖, „viņa vietā es... „ utt. 

Bērnam skaidri jāzina, ka neviens no viņa izteikumiem netiks pakļauts 

apspriešanai. 

 

- virzot bērnu uz notikuma apspriešanu, izsakot savu viedokli, pēc iespējas jāļauj 

izrādīt aktivitāti sarunā bērnam. Klausieties viņā. Vislabāk būs, ja viņš pats jums 

uzdos jautājumus, bet jūs no visas sirds uz tiem atbildēsiet. 
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Pēc apspriešanas var palūgt bērnam uzzīmēt zīmējumu, kurš ilustrē šo notikumu. 

 

Zīmēšana ir kā nozīmīgs nostiprinošs faktors, kā arī nepieciešamības gadījumā 

nomierina bērnu, noņemot saspringumu, kurš radies apsprieţamās problēmas 

rezultātā. 

   

Pēc zīmēšanas (ne obligāti tajā pašā dienā) par apsprieţamo priekšmetu var kļūt 

jau pats zīmējums. 

 

Papildus pie programmā iekļautajiem vingrinājumiem var dot uzdevumus, kuri ir 

saistīti ar sekojošiem materiāliem (kas varētu būt īpaši interesanti agresīviem 

bērniem). Šādu uzdevumu veikšanu var piedāvāt, ja paliek laiks līdz nodarbību 

beigām, vai, ja bērns atsakās izpildīt uzdevumu, kurš paredzēts programmā (pēc 

pedagoga ieskatiem). 

Stieple 

Īpašības: stingra, liecas, uztinas, ir atsperīga. Tas ir viens no pašiem 

iemīļotākajiem agresīvo bērnu materiāliem. Stieple atspogul;o viņu stāvokli: 

stingrība, savilkta atspere, bīstamība. Savelkot un atslābinot stiepli, pusaudţi valda 

pār savu iekšējo tērauda serdeni. Transformējot stiepli un radot no tās daţādas 

skulptūras, viņi mainās paši. Skulptūra pārstāj būt par bīstamu stieples gabalu vai 

savilktu atsperi, kas ir gatava izšaut jebkurā minūtē. Skulptūru apbrīno, to 

fotogrāfē, ar to vēlas izdaiļot telpu vai uzdāvināt kādam. Iespējams, strādājot ar šo 

materiālu, viņi pārstāj būt par dzeloņstiepli. 

Māls, mīkla, plastilīns 

Īpašības:plastiskums, lokanība, mīkstums, iespēja transformēt. No šiem 

materiāliem labākais, protams, ir māls. Vispār, protams, kaut kā nebūt radīšana no 

mīkstiem „netīrumiem‖, kā saka pusaudţi, ir spēcīga sevis „ES‖ metaforas 

nostiprināšana, atbrīvošanās no „liekas‖ sevis rūdīšanas. Tas, kas bija „netīrumi‖, 

pārvēršas par vāzi, masku, krūzīti, skulptūru utt. Turklāt veidošanas etapā mālus 

var raut, plucināt, griezt, lauzt veidumus, bet pēc tam visu sākt no jauna, piedodot 

vēlamo apveidu. Māli palīdz utilizēt ļaunumu, naidu, negatīvismu un citas 

negatīvas jūtas. 

Gaisa baloni 

Īpašības: vieglums, apjomīgums, staipīgums. Gaisa baloni ir labi ar savu 

daudzfunkcionalitāti. Pirmkārt tie aktualizē „bērnu‖ katrā bērnā, radot svētku, 

burvestības sajūtu. Otrkārt, ir ļoti daudz spēlu ar baloniem, lai noņemtu spriedzi. 

Treškārt, gaisa baloni piepūstā stāvoklī ir brīnišķīgs būvmateriāls, kurš ar platās 

līmlentas palīdzību pārvēršas gan par pili, gan par kuģi, vai arī par monstru. Īpaši 
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gribas atzīmēt gaisa balonu spēju skaļi sprāgt. Šī darbība ļoti palīdz agresivitātes 

pazemināšanai (pamēģiniet piepūst 10 gaisa balonus pēc kārtas tā, lai tie uzsprāgtu, 

tad jūs sapratīsiet). Var, protams, ar kāju spiest metāliskās kolas bundţiņas, ar 

rokām pārpiest piepūstus papīra maisus utt, taču gaisa baloni ir drošāki. 

Vienreizējie trauki, tukšas plastikāta pudeles 

Īpašības: apjomīgums, lūstamība, formu daudzveidība, iespēja piepildīt, 

skanīgums. Šis materiāls var tikt izmantots kā būvmateriāls, lai radītu skulptūras 

un tamlīdzīgi. Traukus var aplipināt ar plastilīnu, izkrāsot ar krāsām, piepildīt ar 

saturu, no papīra šķīvjiem var veidot maskas un daudz ko citu. No tukšām 

plastikāta pudelēm var izveidot skulptūras, kā arī  brīnišķīgus mūzikas 

instrumentus, piepildot tās ar daţādu saturu. 

Veci žurnāli, avīzes un plakāti 

Īpašības: apjomīgums, krāsainība, gatavu tēlu, metaforu, burtu un vārdu esamība, 

pie tam tos var saplēst. Ţurnāli un avīzes – tie ir pirmie palīgi darbā ar agresīviem 

bērniem. Visvienkāršākais vingrinājums ir plēst avīzes un ţurnālus visos 

iespējamos veidos (ar rokām, zobiem, kājām utt.). Tie ir neaizstājami darbā ar 

bērniem, kuriem ir zems refleksais līmenis, kuriem ir grūtu saprast pašiem sevi, un 

tikt galā ar savu stāvokli un jūtām. No ţurnāliem un avīzēm var atrast visu to, ko 

grūti izteikt vārdiem, to, ko tik labi ilustrē agresīva bērna stāvoklis. Pēc tam 

atrastos attēlus izgriezt un izvietot pēc psihologa uzdotā uzdevuma. Bērniem ļoti 

patīk kolāţas. Kolāţa labāk kā jebkas cits parāda bērnu iekšējo uzdevumu: līdz 

pamatiem nojaukt pieaugušo priekšsatus un uzbūvēt kaut ko jaunu – savu, atšķirīgu 

no realitātes. 

Nodarbību programma 

Nodarbības tēma Nodarbības saturs Nodarbības mērķis 

1. Iepazīšanās. 

Kāds es esmu?  

- Garastāvokļa 

dienasgrāmata; 

- Uzdevums „Es 

esmu tik daţāds‖ 

- „Nepabeigtie 

teikumi‖ 

- Garastāvokļa 

dienasgrāmata. 

 

- Kontakta nodibināšana; 

- Psiholoģiskā saspringuma 

novēršana, izskaidrojot katra 

uzdevuma noteikumus uz jēgu. 
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2. Jūtas. Jūtu 

izpausmes veidi. 

- Garastāvokļa 

dienasgrāmata; 

- Informācija par 

jūtām un emocijām; 

- ―Patīkamās‖ un 

―nepatīkamās‖ 

emocijas; 

- Uzdevumi ―Jūtas‖, 

―Mūsu ķermenis – 

māja, kur dzīvo 

jūtas‖. 

 

- Iepazīšanās ar cilvēka 

pamatemocijām; 

- Pozitīvo aktivitāšu formu 

stimulēšana (radošumu, 

iniciatīvu). 

 

 

3. Naids, dusmas - Garastāvokļa 

dienasgrāmata; 

- Sīki apspriest 

situācijas, kurās 

tiek justas dusmas, 

aizvainojums, 

bailes; 

- Uzdevumi „Manas 

jūtas‖, „Bail – nav 

bail‖. 

 

- Aktuālo stāvokļu atreaģēšana; 

- Dot bērnam iespēju palūkoties 

uz saviem nodarījumiem un to 

cēloņiem no malas, parādīt 

alternatīvas uzvedības paraugus, 

lai saniegtu to pašu mērķi; 

- Emocionālā saspringuma 

likvidēšana. 

 

4. Aizvainojums, 

bailes. 

- Garastāvokļa 

dienasgrāmata; 

- Pasaka par ezīti, 

kurš gribēja, lai 

viņam pievērš 

uzmanību (jaunāko 

klašu skolēniem); 

- Stāsti un notikumi 

pusaudţiem; 

- Uzdevums 

„Attieksme pret 

pasauli‖. 

 

 

 

- Dot bērnam iespēju atreaģēt 

agresīvās emocijas; 

- Attīstīt agresīvas uzvedības 

refleksiju; 

- Apmācīt kontrolēt savas 

darbības agresībās situācijās; 

- Atreaģēt baiļu sajūtu. 
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5. Patīk – nepatīk - Garastāvokļa 

dienasgrāmata; 

- Bērna dzīves 

noteikumi; 

- Kā bērns jūtas un 

uzvedas, sakaroties 

ar ierobeţojumiem; 

- Uzdevums „Patīk-

nepatīk‖. 

 

- Psiholoģisko aizsargmehānismu 

korekcija negatīvisma, agresijas 

un demonstrativitātes veidā; 

- Nevozitivitātes, negatīvu 

uzstādījumu un sociālo barjeru 

korekcija. 

 

6. Atbildība mājās 

un skolā 

- Garastāvokļa 

dienasgrāmata; 

- Uzdevumi 

„Atbildība mājās un 

skolā‖, „Fantastiska 

ģimene‖. 

 

- Nevozitivitātes, negatīvu 

uzstādījumu un sociālo barjeru 

korekcija 

- Spēju kontrolēt savu rīcību un 

saplānot darbus attīstība. 

 

7. Draudzība, kas 

traucē 

draudzībai?   

- Garastāvokļa 

dienasgrāmata; 

- Uzdevumi 

„Iepazīšanās‖, „Par 

draugiem un 

draudzību‖, „Kas 

traucē draudzībai?‖. 

 

- Pozitīva tēla „ES‖ un 

pašnovērtējuma izveidošana; 

- Efektīgu sadarbošanās spēju ar 

citiem bērniem veidošana (spēja 

sarunāt, piekāpties, veikt 

ieguldījumu kopīgā lietā, spēt 

redzēt citu sasniegumus, 

novērtēt savas spējas). 

 

 

8. Kad ir grūtības 

draudzēties  

- Garastāvokļa 

dienasgrāmata; 

- Uzdevumi „Kas 

traucē draudzībai?‖, 

„Ko darīt, lai 

neapvainotos un 

neapvainotu?‖, 

„Līdzsvara 

vitamīniņš‖, „Miera 

osta‖. 

- Efektīgu sadarbošanās spēju ar 

citiem bērniem veidošana (spēja 

sarunāt, piekāpties, veikt 

ieguldījumu kopīgā lietā, spēt 

redzēt citu sasniegumus, 

novērtēt savas spējas). 
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9. Māka atvainoties - Garastāvokļa 

dienasgrāmata; 

- Uzdevumi „Māka 

atvainoties‖, 

„Vēstule‖. 

 

- Efektīgu sadarbošanās spēju ar 

citiem bērniem veidošana (spēja 

sarunāt, piekāpties, veikt 

ieguldījumu kopīgā lietā, spēt 

redzēt citu sasniegumus, 

novērtēt savas spējas). 

 

10.  Mācos 

savaldīties 

- Garastāvokļa 

dienasgrāmata; 

- Pašregulācijas, 

relaksācijas veidi; 

- Uzdevums „Mācos 

sevi kontrolēt‖. 

 

 

- Pozitīva tēla „ES‖ un 

pašnovērtējuma izveidošana; 

- Spēju kontrolēt savas darbības 

attīstība; 

-  Rīcību; 

- Atgriezeniskā saite par to, kas 

bija svarīgs nodarbībās, 

nostiprināt infprmāciju par 

reaģēšanas spējām uz 

konfliktsituācijām, pārslēgšanās 

un relaksācijas veidi. 

 

 

 Katras nodarbības metodiskais materiāls ietver sevī informāciju 

pedagogam par tikšanās tēmu un uzdevumu bērnam: 

- Nodarbību vadītāja/pedagoga informācijā tiek atklāta nodarbības 

pamattēma, šo informāciju var pārstāstīt bērnam brīvā formā. 

- Uzdevumi bērniem ir veidoti daţādām vecumposmu kategorijām, 

vadītājs pēc saviem ieskatiem var izmantot piedāvātos uzdevumus 

(atkarībā no bērna vecuma). 

Katras nodarbības sākumā un beigās bērnam tiek piedāvāts aizpildīt 

„Garastāvokļa dienasgrāmatu‖ (pielikums nr.2), lai mācītu viņam iemaņas izprast 

savu emocionālo stāvokli, kā arī spēju saistīt savu garastāvokli ar bērna dzīvē 

notiekošajām situācijām (aktuālu problēmsituāciju apzināšana bērna dzīvē). Ir 

nepieciešms dot iespēju bērnam pašam izdoma’t daţādu emociomālo stāvokļu 

apzīmēšanu. 

Piemēram, „saule‖- priecīgs noskaņojums, „negaisa mākonis‖ – bēdīgs 

noskaņojums utml. 
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1.Nodarbība / Iepazīšanās 

Informācija pedagogam. 

Iepazīšanos var sākt ar brīvu sarunu, pajautāt bērnam par viņa motivāciju 

piedalīties nodarbībās, ko bērna pats gribētu izmainīt savā uzvedībā, ar ko viņam ir 

grūti tikt galā, kā viņš saprot, kas tieši ir viņa grūtības, kādus viņš redz šo situāciju 

risināšanas veidus utt. 

Ir būtiski radīt uzticības pilnas attiecības, kas ietekmēs iespējamo pretošanos 

terapijai. 

Ir jāpārrunā nodarbību noteikumi, jāvienojas par nodarbību noteikumiem (par 

konfidencionalitāti, nekavēt nodarbības un vienmēr ierasties noteiktajā laikā). 

Iepazīšanos var sākt ar zīmēšanas uzdevumu vai ar „Nepabeigtajiem teikumiem‖ 
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1.Nodarbība / Iepazīšanās. Es esmu tik dažāds 

Tavā priekšā ir mājiņa. Aplītī ieraksti savu vārdu, un katrā lodziņā – to, kas tev 

patīk, ko proti un zini. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mīļākā 

nodarbošanās 

Mīļākais ēdiens Mīļākā 

rotaļlieta 

Mīļākā krās Mīļākais 

varonis 

Mani draugi 

Man patīk 

мне нравиться 

Man sevī patīk... Es protu... Es zinu... 
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1.Nodarbība / Nepabeigtie teikumi 

1. Man gribētos _____________________________________________________ 

2. Rīt es ___________________________________________________________ 

3. Mana mamma ____________________________________________________ 

4. Es gribētu, lai ____________________________________________________ 

5. Es neprotu _______________________________________________________ 

6. Es uztraucos par___________________________________________________ 

7. Meitenes________________________________________________________ 

8. Man ir kauns _____________________________________________________ 

9. Man ir bail ______________________________________________________ 

10. Es ceru, ka ______________________________________________________ 

11. Mans tēvs _______________________________________________________ 

12. Man patīk _______________________________________________________ 

13. Man nepatīk _____________________________________________________ 

14. Skolā es _________________________________________________________ 

15. Es mīlu _________________________________________________________ 

16. Zēni ____________________________________________________________ 

17. Nav labi ________________________________________________________ 

18. Mammai vajadzētu ________________________________________________ 

19. Mana skolotāja ___________________________________________________ 

20. Ir brīţi, kad es ____________________________________________________ 

21. Es neieredzu _____________________________________________________ 

22. Mani sarūgtina ___________________________________________________ 

23. Ja vien es būtu zinājis/-usi __________________________________________ 

24. Kad es dusmojos, es  ______________________________________________ 

25. Tētim vajadzētu __________________________________________________ 

26. Ļaudis domā, ka es ________________________________________________ 

27. Man vajag _______________________________________________________ 

28. Es sapņoju par  ___________________________________________________ 

29. Kad es eju gulēt __________________________________________________ 

30. Labākais, kas ar mani ir noticis ______________________________________ 

31. Sliktākais, kas ar mani ir noticis ______________________________________ 

32. Kad es biju mazāks/-a _____________________________________________ 

33. Es sapņoju, ka es_________________________________________________ 

34. Neviens nezina, ka _______________________________________________ 

35. Citi ___________________________________________________________ 

36. Esmu pārliecināts/-a par to, ka ______________________________________ 

37. Vislabāk es protu/saprotu __________________________________________ 
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1.Nodarbība / Jūtas un emocijas. Jūtu un emociju izpausmes veidi 

Informācija pedagogam. Jūtas mēdz būt dažādas 

Fundamentālās emocijas (pielikums nr. 3): 

1. Interese  

2. Prieks  

3. Pārsteigums 

4. Pārdzīvojumi (bēdas) 

5. Naids 

6. Riebums  

7. Nicinājums  

8. Bailes   

9. Kauns  

10. Vaina  

Satrpība satrp emocijām un jutām ir ātrumā un procesa ilgumā. Emocijas – tie ir 

ātri un īsi jūtu elementi. Jūtas – tā ir ilgstoša un noturīgāks pamats uzliesmojošām 

emocijām. 

Pozitīvas emocijas signalizē, ka viss ir lieliski, un ar to parāda, kā rīkoties efektīvi, 

kā arī ir atbalsts grūtos dzīves periodos. Kur gan ir labums no negatīvām 

emocijām? 

 Negatīvas emocijas mudina risināt neatliekamas problēmas, mainīt to, kas mūs 

neapmierina. Bailes ir nepieciešamas izdzīvošanai un drošības saglabāšanai. 

Vainas apziņa mudina uz sadarbību. Naids motivē taisnīguma meklējumus, ja 

mēs esam piemānīti vai esam saskārušies ar netaisnīgu rīcību. Naida stāvoklī 

mēs varam pastāvēt par saviem principiem, pat ja tūlītējs labums no tā ir 

nenozīmīgs. 

 Negatīvas emocijas mums pienes svarīgu informāciju, tāpēc daţreiz tās ir pat 

izdevīgākas par pozitīvajām emocijām. Skumjas signalizē par zaudējumu, bailes 

– par draudiem, bet naids brīdina par negodīgu rīcību. 

 Negatīvas emocijas palīdz mums mācīties. Mēs pastāvīgi vērtējam situācijas, 

kurās atrodamies. Negatīvas emocijas parāda, ka mums ir problēma, un bieţi 

piespieţ mūs domāt, lai trastu šīs problēmas risinājumu. Pateicoties negatīvajām 

emocijām, mēs uzkrājam sev interesējošo informāciju un savu situācijas 

risināšanas pieeju. 

 

http://psycabi.net/vdokhnovlyayushchie-tsitaty-i-aforizmy/137-radost-zhizni-luchshie-tsitaty-aforizmy-i-statusy
http://psycabi.net/psikhologiya-krasoty-i-zdorovya/kak-borotsya-so-stressom/158-vidy-strakha-uvidet-i-poborot-strakh
http://psycabi.net/psikhologiya-krasoty-i-zdorovya/kak-borotsya-so-stressom/568-chto-mozhet-pomeshat-byt-schastlivym-poisk-vinovatykh-i-chuvstvo-viny
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2.nodarbība / Uzdevums „Jūtas” 

Izlasi jūtu nosaukumus. Izkrāso katru aplīti ar to krāsu, kurš tavā skatījumā 

visvairāk atbilst šīm jūtām. Kādā situācijās tu izjūti šīs jūtas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prieks 

aizvainojums miers 

bailes 

vientulība 

skumjas 
niknums 

skaidība 

Pārliecība 

Uzticība 
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2.nodarbība / Uzdevums „Mūsu ķermenis – māja, kur dzīvo jūtas” 

 

Tu redzi divas figūras – puisīti un meitenīti. Izvēlies sava dzimuma figūtu. 

Iztēlojies, ka tas esi tu. Kurā vietā savā ķermenī tu jūti prieku? Kādā tas bija 

krāsā? Uzzīmē (vai izkrāso) to tieši uz figūras. Kā tu to jūti, kādās situācijās? 

Un ko teiksi par skumjām? Uzzīmē tās uz figūtas, kur tās jūti. Izdari to pašu 

ar naidu un bailēm. Kādas vēl jūtas tu bieži jūti? Uzzīmē patstāvīgi! 
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3.nodarbība / Naids, dusmas, aizvainojums, bailes 

Informācija pedagogam. Emociju ietekme uz cilvēkam veselību. 

 

Jebkuri emocionālie stāvokļi, īpaši ilgstošas negatīvas emocijas, noved pie 

neizbēgamiem organisma sistēmas traucējumiem. Emocijas atstāj negatīvu 

ietekmi uz sirds-asinsvadu sistēmu. Tā rezultātā organisma fizioloģiskās 

sistēmas ieslēdzas automātiski, neatkatīgi no cilvēka gribas un vēlmēm. 

Emocijas var izsaukt pietiekami nepatīkamas izjūtas cilvēka organismā, tādas kā 

sāpes vēderā, sirds sāpes, trokšņu ausīs, paātrināta sirdsdarbība, muskuļu 

sasprindums, kņudoņa vēderā un daudzas citas. Visas šīs izjūtas var būt 

cilvēkam nepatīkamas, un var tikt uztvertas ar lielu nemieru. 

 

Ir svarīgi zināt, kas savas emocijas nedrīkst nomākt. Emociju nomākšana 

atriebjas un var kļūt par saslimšanu cēloni. Emocijas nepieciešams pārveidot, 

ar tām jāiemācās tikt galā.  

 

Piemēram, ja naida emocijas novirza uz kādu savu konkrētu trūkumu, 

piemēram, uz aizmāršība, bailīgumu, nesavāktību utml. var iegūt brīnišķīgu 

rezultātu. 

 

Negatīvās emocijas savā ziņā ir noderīgas, neskatoties uz to, mēdz būt gadījumi, 

kad šīs emocijas traucē cilvējam rīkoties adekvāti. 

Piemēram, tev ir tik ļoti bail atbildēt pie tāfeles, ka aizmirsti visu, ko zināji; tik 

stipri dusmojies, ka nespēj noturēties un pasaķi cilvēkam kaut ko aizvainojošu; 

izjūtot apātiju, nespēj sevi piespiest izpildīt savus pienākumus. 

Piemēram, ko mēs varam zināt par baiļu sajūtu? 

Bailes var būt noder;igas un kaitīgas, tādas, kas izsauc slimības. 

– Noderīgās baides. Brīdina par iespējamām briesmām. 

– Nepatīkamās bailes. Parādās kā nepārtraukta briesmu sajūta, tādas bailes 

lēnām sagrauj miera un drošības sajūtu. Bailēm pārņemts cilvēks zaudē 

savu personību un pārvēršas par savu baiļu vergu, tiecas uz pašizolāciju. 

– Izglītojošās bailes. Māca uzmanību, kontrolē sevī baiļu nepiecienāmo 

minimumu. 
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Vingrinājums „Uzzīmē savas bailes!” 

Psihologs piedāvā uz papīra attēlot – kam līdzinās bailes? 

Pārrunāt: 

 kas attēlots zīmējumā? 

 ko tu juti, zīmējot šo zīmējumu? 

 vai tavs emocionālais stāvoklis ir mainījies? 

 ko tev gribas izdarīt ar šo zīmējumu? 
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3.nodarbība / Uzdevums”Manas jūtas” 

Katrs cilvēks izjūt dažādas jūtas. Pasvītro ar zaļu zīmuli tās jūtas, kuras tev ir 

patīkami izjust, un ar sarkanu – kuras tev ir nepatīkami izjust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apmierinājums, Skumjas, 

Prieks, Lepnums, Vaina, 

Pārliecība, Vientulība, 

Dusmas, Uzticēšanās, Cieņa, 

Pateicība, Grūtsirdība, 

Drošības sajūta, Izmisums, 

Sajūsma, Trauksme, 

Aizvainojums, Izbailes, 

Laime,  Samulsums, 

Skaudība, 

Bailes, Nepārliecinātība, 

Kauns, Vilšanās. 
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3.nodarbība / Uzdevums „Bail-nav bail” 

Izlasi jūtu sarakstu, kuras ir tuvas bailēm. 

 Ja es neesmu ļoti nobijies, es saku „Es piesargos” 

 Ja es nezinu, kas tieši mani sagaida un neesmu pārliecināts, ka viss būs 

labi -   “Es baiļojos” 

 Ja notiek kaut kas nepatīkams ar mani vai ar man tuviem  -  “Es 

satraucos” 

 Ja es kaut kam neuzticos – „Es neesmu pārliecināts” 

 Ja kaut kas mani ir negaidīti izbiedējis – „Es izbijos” 

 Dažreiz, kas esmu stipri nobijiesun jūtu, ka neko nespēju izdarīt – “Es 

izjūtu šausmas” 

 

 

Tavā priekšā ir sešu dažādu 

jūtu saraksts: 

1. piesargos, 

2. baiļojos, 

3. satraucos 

4. izjūtu nepārliecinātību, 

5. izbijos, 

6. izjūtu šausmas. 

Vai ievēroji atšķirības starp šīm 

jūtām? 

 

 

 

Novērtē šo jūtu spēku. Paskaties uz trepīti labajā pusē. Uz pirmā pakāpiena atrodas 

ne īpaši spēcīgas jūtas. Uz otrā – spēcīgākas. Pats augstākais pakāpiens – pašas 

spēcīgākās jūtas. Izkātro sešas jūtas uz pakāpieniem tā, kā tev pašam šķiet pareizi 

(pēc jūtu spēka). 

Izstāsti, kādās situācijās tu izjūti šīs jūtas! 
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4.uzdevums / Naids, dusmas, aizvainojums, bailes 

Informācija pedagogam.  

Daţi bērni speciāli veic „huligāniskas‖ darbības, lai izsauktu pieaugušā 

emocionālu rekakciju. Viņi nespēj savādāk kontaktēties, un kompensē savu 

vajadzību pēc uzmanības tādā veidā. Ja bērns redz, ka visa uzmanība tiek pievēsta 

viņam tad, kad viņš slikti uzvedās un saņem nepiecienāmo naida vai sarūgtinājuma 

uzliesmojumu, tad viņa kaprīzās un agresīvās darbības nostiprinās. Bērns nezina 

citus veidus, kā pievērst sev uzmanību. Ir jāpiedāvā viņam citu ar pozitīvu pieredzi 

nostiprinātu uzvedības veidu vēlamā mērķa saskiegšanai, kā arī dot viņam iespēju 

pašam pabūt kā pierastā, tā arī sev nepierastā lomā. 

 

Pasaka par ezīti, kurš gribēja, lai viņam pievērš uzmanību  

(6–7 minūtes) (sākumskolas bērniem) 

Stāsta jēga: hiperaktivitāte, agresivitāte un destruktīva uzvedība, kas radusies 

nepietiekamas uzmanības rezultātā. 

Aiz trejdeviņām jūrām, aiz trejdeviņām zemēm, dziļdziļos meţos bija maza, jauka 

pļaviņa. Šajā pļaviņā dzīvoja daţādi zvēri – vāveres, zaķi, mērkaķi, papagaiļi un 

pat mazs begemotiņš. Starp viņiem bija ezītis vārdā Ludvigs, kurš ļoti lepojās ar 

savām adatām. 

Ezītis Ludvigs nebija līdzīgs citiem. Vairāk par visu pasaulē viņam patika, ka 

viņam pievērš uzmanību. Tik ļoti patika, ka viņam pat likās, ka viņam pievērš 

uzmanību mazāk kā citiem zvēriem. Ezītim gribējās, ka tikai uz viņu visi skatītos, 

ka tikai viņā visi klausītos. 

No rīta viņš pieceļas, novelk pidţamu un aizmet tā tālāk, bet mamma to meklē un 

rājas: „Kur tu to esi licis?‖. Lai gan kliedz, tomēr uzmanību viņam pievērš! 

Atnāk viņš uz nodarbību pie audzinātājas Vāverītes. Tiklīdz viņa sāk kaut ko 

stāstīt, Ludvigs pēkšņi sāk skaļi-skaļi rukšķēt. Visi smejas, uz viņu skatās, bet 

audzinātāja par to izdzen no pļavas. 

Vēlāk viņš iet pie bērniem uz rotaļu laukumu. Tur visi zvērēni kopā ceļ smilšu pili. 

Ezītis pienāk no vienas puses, no otras – neviens uz viņu neskatās. Tad viņš 

atvēzējas un ar kāju iesper tieši pa pili! Meitenes raud, zēni vīsta dūres, grib viņu 

piekaut. 

Un tā katru dienu. It kā jau viss būtu labi, bet ezītim tāda dzīve sāk apnikt. 

Uzmanību, protams, pievērš - tas ir patīkami, bet daudz rāj – tas ir skumji. Ar 

šādām bēdīgām domām kādu vakaru mūsu ezītis arī aizgāja gulēt. 
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Un lūk, redz ezītis sapni. It kā ilzīgs burvis sarkanā mētelī ir atlidojis pie viņa un saka:  

- „Paklau, ezīt, es tevi tūlīt pārvērtīšu!‖ 

Ezītis nobijās, sāka pīkstēt: 

- „Nē, nē, mani nevajag! Nē, nē!‖ 

- „Nebaidies‖ – burvis pasmaidīja. – „Labāk klausies, kā es gribu tev palīdzēt. 

Es tevi nosūtīšu uz divām pasaulēm, vispirms uz vienu, pēc tam – uz otru. 

Vienā no tām tu tāpat bieţi esi, otrā – neesi bijis nekad. Kad atgriezīsies, 

pateiksi man, kur tev labāk patika‖. 

Burvis pamāja ar spilgti dzeltenu nūjiņu, apkārt viss iešalcās.... Un attapās ezītis 

brīnumainā karaļvalstī. Un galvenais, ka viņš pats kaut kā dīvaini uzvedas – visiem 

palīdz, veic labus darbus, uzman;igi klausās, ko viņam saka, svešas rotaļlietas nelauţ, bet 

tieši otrādi – palīdz tās salabot. Un par to viņam pievērš uzmanību, pat tik ļoti, ka viņš 

mulst. Gan viņam patīkami, gan visiem apkārtējiem. Visi ezīti slavē, tīksminās, runā par 

viņu, it kā visu laiku glaudītu galviņu. 

Te pēkšņi viss apkārt sāka mainīties. Krakšķi, šalkoņa, acu priekšā nozibsnīja burvis, un 

lūk.... cita pasaule. Šeit viss ir otrādi. Kā dzīvē. Arī uz ezīti visi skatās, tikai tādēļ, ka, 

piemēram, sadarījis nerātības vai piekāvis kādu, vai rukšķ skaļi. Un rāj viņu, un rāj! Un 

beigās visi – mamma, tētis, audzinātāja, kaimiņiene, radinieki, bērni no grupiņas – visi 

sastājas viņam riņķī. Katrs kliedz kaut ko savu. Ezītis neko nespator, bet zina, ka katram 

no viņiem ir izdarījis kaut ko sliktu. Ezītis sāk atkāpties, taču zvēri nāk tuvāk. Vēl solis, 

un ezītis sāk krist it kā melnā bedrē, un sadzird savu kliedzienu: 

- „Es šeit ne-eeeegribu!!!!!!‖ 

Ezītis pamodās. Pieleca no gultas un atcerējās savu sapni. Un tikko kā gribēja aizmest 

savu pidţamu tā tālāk, lai mamma pēc tam meklētu un rātos, tā ezītim ienāca prātā: 

„Bet, ja es izdarītu orādi, kā pirmajā pasaulē sapnī?‖. 

 Tā arī notika. Ezītis saloka pidţamu, noliek uz krēsla un gaida mammu. Mamma 

atnāk, jau grib rāties, bet.... tikai tokas noplāta: „Ak, tu man labais, kāds tu esi 

malacis!‖ Ezītim kļuva patīkami. Viņš pakasīja priekšējo kreiso adatu un nolēma, ka 

šodien pie tā nepaliks.  

Viņš devās uz pļavu. Tur audzinātāja Vāverīte mācīja bērniem skaitīt un gatavoja tos 

skolai. Ezītis lēnām pienāca un sāka gaidīt. Vāverīte uzdod jautājumu: „Cik būs 2+3?‖, 

bet zvērēni visi šajā laikā skaitīja vārnas, līdz ar to ezītis paspēja pirmais: „Pieci!‖ – 

viņš priecīgi atbildēja. „Lūk, skatieties! – teica Vāverīte – „Mācieties visi, cik 

uzmanīgi jāklausās!‖. 
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Ezītim kļuva vēl patīkamāk. Un lūk, kad nodarbība beidzās, viņš devās uz smilšu 

kalnu. 

Bet tur jau pilnā sparā iet jaunas pils būve. Viņš klusiņām pienāca, pieskārās Lācēna 

plecam un nočukstēja: „Vai var ar jums parotaļāties?‖. Lācēns uz viņu paskatījās un 

neapmierināti norūca: „Labi, sēdies!‖. Ezītis apsēdās un pēkšņi viņam tik skaisti 

sanāca lipināt tornīšus, ka drīz visi zvēri pameta savu darbu un skatījās tikai uz viņu. 

„Re, kā, mēs nemaz nezinājām, ka tu tā vari!‖ – skanēja no visām pusēm. „Es arī pats 

nezināju...‖ – samulsis atbildēja ezītis. 

Kad pienāca vakars, noguris, bet apmierināts ezītis ieradās mājās. Bet mājās...mājās 

viņu gaidīja pīrāgs. „Tu domā es nepamanīju, ka no šodienas tu esi kļuvis pavisam 

citādāks‖ – maigi teica mamma. „Es domāju, ka to vajag nosvinēt!‖. Ezītis neiebilda. 

Un, baudot mammas garšīgo pīrāgu, viņš vēlreiz nodomāja: „Cik labi tomēr, ka tev 

pievērš uzmanību par kaut ko labu!‖. 

Un no šīs dienas ezītis ļoti izmainījās, un viņa dzīve kļuva pavisam citāda. Viņš 

iemācījās tikt galā ar savām emocijām un sāka palīdzēt citiem. 

/O.Huhlajeva/ 

 

Pasakas pārrunāšana. Kā ezītis uzvedās pasakas sākumā? Ko gribēja ezītis? Kāpēc? 

Vai tev gribētos to pašu? Kā ezītis mēģināja sev pievērst uzmanību? Kā tu domā, ko 

ezītis varēja darīt citādāk? Kāds tagad ir kļuvis ezītis? Kas ir mainījies viņa dzīvē?  

Psihologs. Paņem zīmuļus un papīru un mēģini iztēloties, kā ezītis varēja izskatīties 

pasakas sākumā? Uzzīmē viņa portretu! Pēc tam noliec portretu maliņā. Paņem otru 

lapu un mēģini iedomāties ezīti pasakas beigās, uzzīmē viņa portretu!  

Jautājumi par zīmējumiem. Ar ko atšķiras abi ezīši? Kurš no ezīšiem tev vairāk 

patīk? Ar kuru no ezīšiem tu gribētu draudzēties?  
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 Spēle "Sadusmojies ― apdomājies". Pēc signāla „sadusmoties‖ bērns 

sasprindzina ķermeni, saţņaudz dūres, pēc signāla „apdomāties‖ – atslābinās 

un pasmaida.  

 Uzdevums  "Pabeidz teikumu". Bērnam var piedāvāt pabeigt teikumus: 

„Dusmas ir lietderīgas, ja....‖, „Dusmas nes ļaunumu, ja....‖.  

 

 

 

 

Pasaka par ceļinieku un viņa bēdu 

 (vidusskolas skolēniem). 

 

Notika šis notikums tajos tālajos laikos, kad cilvēki vēl nepazina ne telefonus, ne 

televizorus, ne automašīnas. Kad apkārst vija tikai zaļi meţi un pļavas, bet dzīve 

ritēja mierīgi un nosvērti. 

 

Tajos tālajos laikos ļaudis nezināja, ka zemeslode dalās kontinentos un salās, bet 

bija dzirdējiši, ka tālu, tālu dzīvo kareivīgas ciltis, kuras nez kāpēc uzbrūk 

mierīgiem iedzīvotājiem, izlaupa ciemus, dedzina mājas, un iet tālāk. Vārdu sakot 

– nes sev līdzi bēdas un postu. 

 

Vēl jāsaka, ka dzīvoja šie ļaudis nevis pilsētās kā mēs, bet nelielos ciemos, kas 

atradās tālu viens no otra. 

Vienā šādā ciemā arī notika šis notikums. Ciemata malā tajā pašā pusē, no kuras 

parasti nāca laupītāji bija veca bērzu birzs. Reiz tieši tajā pašā pusē ieradās vientuļš 

svešinieks. It kā parasts cilvēks, bet kaut kas viņā likās atšķirīgs – vai nu apģērbs, 

vai kas cits, bet visticamāk platais smaids, kuram tā vien gribējās smaidīt pretī. Tad 

lūk, šis ceļinieks nolēma atpūsties un apmetās bērzu birzī. Apsēdās zālē, aizvēra 

acis... un izdzirdēja klusu koku šalkoņu, it kā tie dziedātu viņam šūpuļdziesmu. 

Saules zaķīši, kuri lauzās caur lapotni, uzsāka savu rotaļu uz viņa sejas, un viņš 

juta kā šie siltie plankumiņi pārlec no vaiga uz pieri, no pieres uz zodu. Un 

ceļiniekam kļuva tik labi, ka viņš nolēma ciematā palikt. Bet, kamēr viņš sēdēja 

zem koka, pie viņa pienāca sirms vecītis, apsēdās blakus un pajautāja:  

- „No kurienes nākdams, svešzemniek?‖ 

- „Es jau vairs neatceros, kur uzsāku savuceļu. Zinu tikai, lai kur es 

neierastos, man līdzi nāk bēdas. Es it kā cenšos palīdzēt labiem 

ļaudīm, bet vienmēr izdaru kaut ko nepareizi, tāpēc arī dodos tālāk 

prom no skumjām‖; 

- „Vai tad var aiziet no savāsm skumjām?‖ – pajautāja vecītis 

- „Protams‖- smaidot atbildēja ceļinieks – „Aizejot tu atstāj skumjas uz 

vietas, bet līdzi paņem tikai prieku‖. 

Viņi vēl ilgi par kaut ko sarunājās, bet pēc tam vecītis piedāvāja ceļiniekam 

apmesties pie sevis. 
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Tā arī ceļinieks palika dzīvot ciematā, palīdzēja iedzīvotājiem kā vien mācēja, bet, 

kad uzzināja par kareivīgajām ciltīm, pajautāja: 

- „Vai tiešām jūs ne reizi neesat mēģinājuši tiem pretoties? Nē? Tad tas ir 

jāiemācās!‖ 

Viņš iegāja mājā un iznesa no turienes zmagu, saulē mirdzošu zobenu. 

- „Ar šāda zobena palīdzību un drosmi dvēselē var uzvarēt jebkuru ienaidnieku‖ – 

teica ceļinieks un savicināja zobenu, kas svelpjoši pāršķēla gaisu. 

Paši drosmīgākie jaunieši ciemā sāka pie svešzemnieka mācīties. 

Pēc treniņiem viņiem patika iet uz bērzu birzi, pasēdēt zaļajā zālē, atspiedušam 

muguru pret siltu, baltu stumbru, un paklausīties lapotnes šalkoņā. 

 

Tā bija viņa pati mīļākā vieta apkārtnē.  

Bet reiz pienāca tā briesmīga diena, no kuras tā baidījās ciema iedzīvotāji. Kādu 

rītu viņi izdzirdēja metāla šķindoņu un tūkstošu kāju rīboņu, bet pēc tam ieraudzīja 

milzīgus karotāju pūļus. Ciemata iedzīvotāji bija gatavībā, gaidīja ienaidnieku lielā 

laukā, kurš atradās tieši pie bērzu birzs. Svešzemnieki sākotnēji izbrīnījās, 

sastapušies ar pretsparu, bet peč tam izvilka no makstīm savus asos zobenus un 

metās kaujā. 

 

Sākumā viņi nospieda ciemata aizstāvjus, bet, tikko kauja pārcēlās uz birzi, 

iedzīvotājiem šķiet, parādījās jauni spēki, un tie sāka aizsargāties ar dubultu 

enerģiju. 

Metāla šķindoņa birzī bija neiedomājama. Visur mirdzēja kaujā sakrustoti zobeni. 

Ceļinieks, kurš cīnijās pašā kaujas centrā, jau vairs nesaprata, kur atrodas, viņš 

tikai zināja, ka jāsakauj ienaidnieks, un vicināja savu uzticamo zobenu uz visām 

pusēm. Viņš jau neko vairs nejuta, tikai vēzienu un cirtienu, vēzienu un cirtienu. 

Kauja tā aizrāva viņu, ka nebija palikušas nekādas jūtas, izņemot tādu naidu un 

niknumu, ka zvanīja ausīs. Viņš jau vairs neeksistēja, eksistēja tikai naids un .... 

vēziens –cirtiens, vēziens- cirtiens. 

 

Un pēkšņi... pēkšņi viņš paklupa un noktita. Un atkal kļuva pats par sevi. Viņš 

sajuta savas rokas, kas trīce’ja no noguruma, sadzirdēja apkārt neparastu klusumu, 

pēc tam atvēra acis. 

Redzētais viņu tik ļoti pārsteidza, ka viņš nespēja pat pakustēties. 

Apkārt vairs nebija zaļās bērzu birzs, bija palikuši tikai balti celmi, bet starp tiem 

stāvēja vecītis un skumji skatījās uz ceļinieku. 

- „Kas noticis?‖ – jautāja ceļinieks, kad atguva runas spējas. 

- „Tu tā aizmirsies savā niknumā, ka nepamanīji, kā ienaidnieks aizbēga. Tu tikai 

turpināji cirst. Mūsu kareivji arī pārbijās un aizbēga, bet tu tikai cirti un cirti. Lūk, 

arī nocirti visus kokus‖- atbildēja vecītis. 

Pēc šiem vārdiem ceļinieks apsēdās un sāka raudāt. Viņam šī birzs bija pati 

dārgākā vieta pasaulē, bet viņš to bija iznīcinājis.  

Ceļinieks lēnām piecēlās, paņēma savu zobenu un, vilkdams to pa zemi, aizgāja no 

ciemata. 
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Iet uz citu vietu viņam jau vairs nebija spēka, un viņš sāka dzīvot netālu mazā 

būdiņā, ko uzcēla meţa malā. Savu zobenu viņš noslēpa tā tālāk.  

Vairs ceļinieks nsmaidīja un nekad neparādījās ciematā. Ļaudis bieţi redzēja viņu, 

klīstam pa meţu, vientuļu un skumju. 

 

Reiz no tās pašas puses ciematam atkal uzbruka ienaidnieki. Sākās kauja, bet 

iedzīvotāji saprata, ka bez cēlinieka varenā spēka un veiklības tiem galā netikt. 

Viņi sūtīja tam pakaļ ziņnesi. Ceļinieks vienaldzīgi paskatījās uz jaunekli un 

atbildēja‖ 

- „Es nozvērējos vairs neņemt rokās zobenu. Pietiek! Es atbesu vairāk bēdas kā 

prieku. Es savu zvērestu turēšu‖. 

Tā arī ziņnesis ieradās atpakaļ. Kad ciemata aizstāvjiem jau gandrīz vairs nebija 

spēka, pie ceļinieka atnāca tas pats sirmais vecītis, paskatījās tam acīs un klusi 

teica: 

- „Ja nepieciešams, tad jāņem rokās vislielākais zobenu, tikai nevajag aizmirst, 

kāpēc tu to vicini un cērt. Atceries, ka tikai no tevis ir atkarīgs, ar kādu spēku un 

pret ko nolaidīsies tavs zobens‖. 

Pēc šim vārdiem vecītis devaš atpakaļ uz ciematu. 

- „Jā‖ – nodomāja ceļinieks – „No bēdas neaizbēgsi, bēdu var tikai uzveikt‖. 

Ceļinieks sameklēja savu zobenu, un metās palīgā draugiem.  

Viņš cīnījās tikpat drosmīgi kā vienmēr, bet visu laiku atcerējās, kādēļ viņš ir šeit. 

Un tikko ieraudzīja pirmo bēgošo ienaidnieku, tūlīt nolaida zobenu. 

Tā bija uzvara. Vispriecīgākā uzvara ceļinieka dzīvē. Un viņš atkal pasmaidīja. 

Nocirstās birzs vietā izauga jauna, un mūsu ceļiniekam atkal patika pasēdēt zem 

koka. 

Jo augstāki auga koki, jo labāk viņš iemācījās savaldīties vajadzīgajā mirklī, un jo 

bieţāk smaidīja 

 

/S.Kondratenkovs/ 

 

 

 Pēc pasakas apspriešanas ir jāakcentē tas, ka naidu var kontrolēt. 
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Pasaka par diviem brāļiem un spēcīgu gribasspēku 

(5-12 gadi) 

 

Ievirze: Paškontroles grūtības. Patvaļa. Uzvedības traucējumi.  

Atslēgas frāze: "Es nespēju sevu piespiest" 

 

 

 

 

Sen senos laikos kādā tālā zemē dzīvoja divi brāļi. Dzīvoja ļoti draudzīgi un visu 

darīja kopā. Abi brāļi gribēja kļūt par varoņiem. 

Viens brālis teica:  

- „Varonim ir jābūt stipram un drosmīgam‖ – un sāka trenēties, lai būtu 

stiprs un veikls. 

Viņš cilāja smagus akmeņus, kāpelēja pa kalniem, peldēja straujā upē. 

Bet otrs brālis teica, ka varonim jābūt mērķtiecīgam un uzstājīgam. Un sāka trenēt 

gribasspēku. Viņam gribējās pamest darāmo, bet viņš paveica to līdz galam. Viņam 

gribējās apēst brokastīs pīrāgu, bet viņš to atstāja vakariņām. Viņš iemācījās 

pateikt NĒ savām vēlmēm. 

Gāja laiks, brāļi izauga. Viens no viņiem kļuva par pašu stiprāko cilvēku valstī, bet 

otrs – par pašu uzstājīgāko un mērķtiecīgāko. Viņš kļuva par cilvēku ar stipru 

gribasspēku. 

Bet reiz notika nelaime. Valstij uzbruka briesmīgais Melnais Pūķis. Viņš zaga 

lopus, dedzināja mājas, nolaupīja cilvēkus. Brāļi nolēma izglābt savu tautu. 

- „Es iešu un Pūķi nogalināšu‖ – teica pirmais brālis. 

- „Vispirms jānoskaidro, kur ir viņa vājā vieta‖ – atbildēja otrais brālis. 

- „Man nav jāzina, kur ir viņa vājā vieta‖ – teica spēkavīrs – 

„Galvenais, lai es esmu stiprs‖. 

Un viņš devās uz augsto kalnu, uz kura atradās Melnā Pūķa pils.  

- „Ej, Pūķi! Es atnācu tevi uzvarēt! Nāc ārā cīnīties!‖- iesaucās 

stiprinieks. 

Pils vātri atvērās un pa tiem iznāca briesmīgais Melnais Pūķis. Viņa melnie spārni 

aizsedza debesis, viņa acis dega kā lāpas, bet no rīkles gāzās uguns. Ieraugot šo 

briesmoni, stiprinieks sajuta, kā sirdī iezogas bailes, un sāka lēnām atkāpties. Bet 

Pūķis sāka augt un augt, un pēkšņi tas uzšāva ar asti, un spēcīgais brālis pārvērtās 

par akmeni. 

Uzzinājis, kas noticis at stiprinieku, viņa brālis nosprieda, ka pienākusi viņa kārta 

cīnīties ar Pūķi. Bet kā lai to uzvar. Viņš nolēma prasīt padomu Gudrajam 

Bruņurupucim, kurš dzīvoja otrā pasaules malā.  

Ceļš pie šī Bruņurupuča veda caur trīs ļoti bīstamām karaļvalstīm. Pirmā bija 

gribulīšu karaļvalsts. Cilvēkam, kurš nokļuva šajā karaļvalstī, uzreiz uzradās daudz 

vēlēšanos. Viņam gribējās iegūt skaistu apģērbu, dārgas rotaslietas, spēļmantiņas 

un saldumus, bet tikko viņš pateica "gribu‖, tā tūlīt pārvērtās par gribulīti, un uz 

visiem laikiem palika šajā karaļvalstī. Mūsu varonim arī radās daudz vēlēšanās, bet 
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viņš saņēma visu savu gribu un teica tām „NĒ‖, tāpēc viņam izdevās izkļūt no šīs 

valsts. 

Otrā viņa ceļā bija traucētāju karaļvalsts, kuras iedzīvotāji viens otru nepārtraukti 

raustīja un atrāva no darbiem, tāpēc šajā karaļvalstī neviens neko nespēja darīt – ne 

strādāt, ne atpūsties, ne rotaļāties. Mūsu varonim arī radās vēlēšanās sākt raustīt 

citus aiz rokām, uzmākties garāmgājējiem, bet viņš atkal atcerējās par savu gribu, 

un to nedarīja. Un labi vien bija, jo citādi viņš arī kļūtu par traucētāju un paliktu 

šajā karaļvalstī. 

Visbeidzot trešā viņa ceļā bija pati briesmīgākā karaļvalsts – lielībnieku 

karaļvalsts. Tiklīdz viņš ienāca šajā karaļvalstī, viņam uzreiz radās vēlēšanās 

klaigāt „Es esmu visgudrākais‖, „Es esmu visdrosmīgākais‖, „Es esmu 

visskaistākis‖, „Es esmu viss-viss‖. Un šeit viņam bija vajadzīgs viss gribasspēks, 

ko viņš bija trenējis daudzus gadus. Viņš klusēdams izgāja caur šo karaļvalsti un 

nonāca pie Gugrā Bruņurupuča mājas. 

- „Esi sveicināts, Gudrais Bruņurupuci‖ – viņš teica – „Esmu atnācis 

pēc padoma. Iemāci man, lūdzu, kā uzvarēt Melno Pūķi!‖ 

- „Uzvarēt Pūķi var tikai cilvēks ar stipru gribasspēku‖ – atbildēja 

bruņurupucis – „Tu esi izgājis caur trīs briesmīgām karaļvalstīm, tātad 

tu to vari! Jo spēcīgāks cilvēkam gribasspēks, jo vājāks ir Briezmīgais 

Pūķis. Ej, tu uzvarēsi!‖ – un bruņurupucis aizvēra acis, bet mūsu 

varonis tam paklanījās un devās atpakaļ uz savu valsti. 

Viņš piegāja pie Melnā Pūķa pils vārtiem un izsauca viņu uz cīņu. Pūķis iznāca no 

pils, izpleta savus melnos spārnus un devās drosminiekam pretī. Varonim kļuva 

bail, redzot briesmoni, bet viņš saņēma visu savu gribasspēku un bailes apspieda. 

Viņš stāvēja uz vietas un neatkāpās ne soli. Un pēkšņi.... briesmīgais Pūķis sāka 

samazionāties. Viņš kļuva arvien mazāks un mazāks, līdz izgaisa. Bruņurupucis 

bija teicis taisnību – jo stiprāks cilvēkam gribasspēks, jo vājāks Ļaunais Pūķis. 

Kolīdz Pūķis izgaisa, pārvērtās putekļos arī viņa melnā pils, bet varonim pretī 

izskrēja sveiki un veseli valsts iedzīvotāji, starp kuriem bija arī viņa brālis. 

   Kopš šī brīţa viņi dzīvoja laimīgi. Tā stiprs gribasspēks palīdzēja varonim 

uzvarēt ļaunumu.  

 

 

 

 

 

Jautājumi apspriešanai. Kāpēc pirmais brālis cieta sakāvi? Kas ir gribasspēks? 

Kā to trenēja otrais brālis? Kādus pārbaudījumus pārvarēja ortais brālis? Kā tie 

saistīti ar gribasspēku? Kā tev var palīdzēt gribasspēks? Kā tu to varētu trenēt? 
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Salīdzinājumi pusaudžiem 

Salīdzinājums par diviem vilkiem. Reiz senatnē vecs indiānis atklāja savam 

mazdēlam kādu dzīves patiesību. Katrā cilvēkā notiek cīņa, ļoti līdzīga cīņai starp 

diviem vilkiem. Vien svilks ir skaudība, greizsirdība, nenovīdība, egoisms, 

ambīcijas, meli. Otrs vilks ir – labsirdība, miers, mīlestība, cerība, patiesība, 

uzticība... 

Mazais indiānis līdz sirds dziļumiem aizkustināts par vectēva vārdiem pēc daţiem 

mirķiem aizdomājās, bet pēc tam pajautāja – „Bet, kurš vilks beigās uzvar?‖ 

Vecais indiānis tikko manāmi pasmaidīja un atbildēja: „Vienmēr uzvar tas, kuru tu 

baro!‖.  

Spoguļu istaba. Kāda valdnieka pilī bija neparasta zāle. Sienas, griesti un grīda 

tajā bija izklāti ar spoguļiem. Reiz gluţi nejauši zālē ieskrēja suns.Tas apjuka, 

redzēdams visapkārt veselu varzu sev līdzīgu radību, un atņirdza zobus. Apkārt 

esošie suņi atbildēja ar to pašu. Tad suns sāka riet, tāpat arī visi apkārtesošie suņi. 

Suns skraidīja, bet no visām pusēm tam virsū metās ļaunas radības atņirgtiem 

zobiem. Veselu nakti nabaga suns pavadīja satracinātās varzas aplenkumā. No rīta 

valdnieka kalpotāji atrada to iespiedušos stūrī, ļoti niknu un neuzticīgu. Bet viss 

varēja būt savādāk, ja ienākot istabā, tā vietā, lai atņirgtu zobus, suns priecīgi 

vicinātu asti un pasniegtu tiem, kuri uz viņu skatījās spogulī, ķepu kā draudzības 

apliecinājumu. 

Salīdznājums par naidu un sētu ar naglām. Dzīvoja reiz ļoti ātrsirdīgs un 

nesavaldīgs cilvēks. Un lūk, reiz viņa tēvs iedeva maisiņu ar naglām, un lika katru 

reizi, kad tas nesavaldīja savu naidu, iedzīt vienu naglu sētas stabā.  

Pirmajā dienā sētā bija vairāki desmiti naglu, pēc nedēļas jaunais cilvēks 

iemācījās savaldīties, un ar katru dienu stabā iedzenamo naglu skaits samazinājās. 

Jauneklis bija sapratis, ka kontrolēt savu ātrsirdību ir vieglāk, nekā dzīt naglas. 

Beidzot pienāca diena, kad viņš ne reizi nezaudēja pašsavaldīšanos. Viņš 

pastāstīja par to savam tēvam, un tas teica, ka no šīs dienas katru reizi, kad dēlam 

izdosies savaldīties, viņš drīkst izvilkt no staba pa vienai naglai. Gāja laiks un 

pienāca diena, kad jauneklis varēja paziņot tēvam, ka stabā vairs nav nevienas 

naglas. Tad tēvs paņēma dēlu aiz rokas un pieveda pie sētas: 

- ―Tu labi tiki galā, bet tu redzi, cik stabā ir caurumu. Tas vairs nekad 

nebūs tāds kā agrāk. Kad saki cilvēkam ko ļaunu, tam dvēselē paliek 

tāda pati rēta, kā šie caurumi‖.  
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Uzdevums. Attieksme pret pasauli. 

Nepieciešamie materiāli: papīrs, flomāsteri vai zīmuļi. 

Zīmēšana pārī psihologs-bērns. Uz galda starp viņiem atrodas papīra lapas un 

zīmuļi. 

Tiek izteikts priekšlikums padomāt par savām jūtām un emocijām pēdējā laikā, un 

atcerēties situāciju, ar kuru ir bijis grūti tikt galā: „Mēs mēdzam būt mierīgi, bet 

mēdzam būt nemierīgi, satraukti. Mēdzam būt labi un pretimnākoši, bet daţreiz 

ļauni un agresīvi. Mēdzam būt uzmanīgi viens pret otru, ber daţreiz uzvedamies 

postoši un aizvainojoši. Atceries kādu situāciju, kad tev ir bijis īpaši grūti. Padomā 

pa ršo situāciju un tām jūtām, kuras izjuti. Uzzīmē šīs j;utas vai šo situāciju‖. 

Bērns zīmē savu stāvokli vai situāciju uz papīra. Psihologs jautā, kas tā ir bijusi par 

situāciju? Vēlāk notiek zīmēšana pēc kārtas, katrs uz šīs lapas piezīmē klāt kaut ko 

savu. Zīmē klusējot, nesarunājoties, napaskaidrojot zīmējuma jēgu. Psihologa 

uzdevums – piezīmēt patīkamus elementus, bērna zīmējuma haosā vai 

„satrauktībā‖ izvedot struktūru un mieru. Parasti bērns uztver ideju par pozitīvo un 

arī sāk piezīmēt pozitīvus simbolus, tā mācoties patstāvīgi atrast savas 

pašregulācijas iespējas. 

Pārrunas pēc zīmējuma pabeigšanas: 

– kad tu prātoju par savām situācijām un jūtām, ko tu iedomājies? 

– Kā tu juties zīmēšanas procesā? Kad ieraudzīji, ka zīmējums mainās? 

– Ja ir iespējams izmainīt savu stāvokli, kā izmainās pasaule mums apkārt? 

 

Atgriezeniskā saite 

• kas bija svarīgs nodarbībā, kas izlikās svarīgs, kāpēc? Kas padevās viegli, bet ko 

bija grūti izdarīt? 
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5.nodarbība / Patīk – nepatīk darīt katru dienu 

          Uzzīmē, ko tev nepatīk darīt! 
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5.nodarbība / Patīk – nepatīk darīt katru dienu 

    Uzzīmē, ko tev patīk darīt! 
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5.nodarbība / Patīk – nepatīk 

Aizpildi tabulu „Patīk-nepatīk”, domājot par sekojošām tēmām: skola, ES, 

mans draugs, mana ģimene. Augšējš rindā uzraksti doto tēmu!  

 

Mana tēma __________________________________  

Nepatīk  Patīk  

  

  

  

  

  

  

 

Mana tēma __________________________________  

Nepatīk  Patīk  
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Pacenties katru dienu atrast laiku tam, ko tev patīk darīt. Tas ir tikpat svarīgi, 

kā rūpēties par savu veselību. Kad darīsi to, kas tev ir patīkami, saki sev: 

„Pašlaik esmu nodarbināts ar lietu, kas man patīk. Es daru to, kas man patīk!‖. 

Priecājies par sevi, dalies ar savām jūtām ar vecākiem un draugiem. 

Ko man darīt ar to, kas nepatīk? 

1. Padomā, ko no tā, kas tev nepatīk varētu vispār nedarīt? Varbūt tev 

nepatīk strīdēties ar mammu vai draugu, saki sev: „Man nepatīk stīdēties, es tam 

netērēšu laiku. Labāk tērēšu laiku tam, kas man ir vērtīgs un kas man patīk‖.  

 

2. Padomā, kādi darbi tev nepatīk, bet kurus vienalga ir jādara? Tādi darbi 

ir visiem, pat pieaugušajiem. Ne vienmēr pieaugušajiem patīk iet iz drabu, mazgāt 

traukus, tīrīt dzīvokli. Kā tu vari izdarīt tā, lai tev patiktu darīt to, ko vienalga 

jādara? Varbūt izdaiļo savu darba vietu? Varbūt pakārsi virs galda plakātu, un par 

katru izpildīto mājas darbu uzzīmēsi sev zvaigznīti un teiksi: „Kāds es esmu 

malacis! Izpildīju mājas darbu! Uzvarēju slinkumu!‖. Izdomā savu veidu!  

 

3. Ja tev laiku pa laikam kaut kas nepatīk – tas ir normāli. Ja tu dusmojies, 

kad kaut kasnotiek ne tā, kā gribētos – arī tas ir normāli. Var dusmoties, sašust, 

apvainoties un sarūgtināties. Tikai ir svarīgi izrādīt savas jūtas tā, lai tās 

nekaitētu apkārtējiem ļaudīm, dzīvniekiem un lietām. Ko gan darīt, ka tu 

dusmojies, esi apvainojies, sarūgtināts vai vientuļš? Var: 

 

- sist spilvenu, paklaigāt (ja tas šobrīd nevienam netraucē), saplēst avīzi vai papīru; 

- uzzīmēt vai izveidot savas jūtas, aiziet pastaigāties; 

- paglaudīt savu mājdzīvnieku (ja tāds ir);  

- ieiet vannā vai dušā; 

- pabūt vienam, padomāt par savām jūtām; 

- piezvanīt draugam vai parunāt ar pieaugušo, kuram uzticies; 

- uzrakstīt vēstuli tam cilvēkam, kurš tevi sarūgtinājis. 

Var atrast arī citus veidus, kuri būs noderīgi tieši tev. Galvenais atveries -  šie 

veidi nedrīkst nodarīt pāri ne tev, ne citiem. 
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6.nodarbība / Atbildība mājās un skolā 

Izlasi un atceries! 

Es pieņemu lēmumus, bet tas nozīmē: 

- es pats izlemju, ko darīšu grūtās situācijās;  

- es ar savu izvēli ietekmēju situāciju un to, kā tā beigsies; 

-es esmu atbildīgs par savas darbības vai bezdarbības sekām. 

 

 

Piemēram, kāds tev ir iesitis, bet tu esi iesitis viņam pretī. Katrs atbild par 

savām darbībām. Otrs iesitis – viņš ir pārkāpis noteikumus. Un viņš pa rto ir 

atbildīgs. Kurš ir atbildīgs par to, ka tu viņam iesiti pretī? Kā tu varētu 

rīkoties savādāk? Atceries, ka ar katru lēmumu tu maini situāciju! 

Šajā gadījumā būs kautiņš, vai nē – nav atkarīgs no tā, kurš to sāks, bet gan 

no tjebkurš konflikt ir līdzīgs ugunskuram, kur strīdnieku vārdi vai darbi ir 

pagales, kuras tie piemet šajā ugunskurā. Un ugunsgrēks-konflikt degs tik 

ilgi, kamēr katrs piemetīs malku-vārdus vai rīcību. 
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Atbildība var būt dažāda: 

- personīgā, pret sevi (ES) 

- atbildība pret citiem (Citi) 

- atbildība par saviem darbiem un pienākumiem (Skola, mājas). 

Piemēram, personīgā atbildība tīrīt zobus, laicīgi likties gulēt utt. 

Atbildība pret citiem: kopt augus, mājdzīvniekus, pieklājīgi uzvesties, 

turēt doto vārdu utt. 

Atbildība skolā un mājās: pildīt mājas darbus, uzturēt kārtībā 

grāmatas un burtnīcas, ierasties skolā laikus, ievērot skolas noteikumus 

utt. 

Uzraksti savas atbildības piemērus: 

Savā priekšā esmu atbildīgs par__________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

Citu priekšā esmu atbildīgs par  _________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

Skolā esmu atbildīgs par  _______________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

Vecāku priekšā esmu atbildīgs par _______________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  
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Informācija pedagogam: 

Agresīvi bērni kā likums noliedz naida jūtas pret vecākiem un kompensē to ar 

agresīvu rīcību pret vājākiem. Tāpēc par psiholoģiskā darba svarīgu etapu ar 

šādiem bērniem ir jākļūst iespējas radīšanai izrādīt naida jūtas ģimenes locekļiem. 

Pie tam bērnam ir jāsaprot, ka naids – tās ir normālas jūtas, un to periodiski izjut 

visi ļaudis. 

Uzdevums. Zīmējums „Fantastiskā ģimene”. Mērķis – sniegt bērna iespēju 

izrādīt sakrājušos neapmierinātību vai baidu pret saviem ģimenes locekļiem. Tiek 

piedāvāts uzzīmēt fantastisku zīmējumu siţetu, kur katrs ģimenes loceklis ir kāds 

fantastisks personāţs. Jāizdomā lomas un jāsadala tās. Apspreist uzzīmēto – vai 

šajā ģimene’notiek konflikti, par ko? Kas notiek konfliktu laikā?  
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7.nodarbība / Draudzība. Iepazīšanās 

Lai ar kādu iepazītos un sāktu kontaktēties, ir jāsper „trīs iepazīšanās 

soļi”: 

 

 

 

 

Ko darīt, ja tevi nepieņem spēlē, vai negrib ar tevi saieties: 

 Var palūgt, lai tevi pieņem spēlē, bet nedrīkst uzstāt; 

 Ja gribi saieties tieši ar šiem bērniem, padomā, kas jums ir 

kopīgs, un par kādu tēmu būs interesanti sarunāties gan tev, 

gan viņam (viņiem); 

 Galvenais – neapvainoties! Ja negrib saieties, tas nenozīmē, 

katevi atstumj, un tu esi slikts. Tas tikai nozīmē, ka šobrīd nav 

īstais laiks vai vieta jūsu kontaktam; 

 Ja neizdodas ar šo cilvēku saieties, padomā ar ko vēl tu varētu 

sadraudzēties. 
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7.nodarbība / Par draudzību un draugiem 

Uzraksti, kur vēlies savu vārdu un draugu, ar kuriem tu devies ceļojumā, 

vārdus. Ko tu vēl ņemtu līdzi? Tuviniekus, mājdzīvniekus? Ieraskti viņu 

vārdus mākonītī. 
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Pabeidz teikumus: 

Īsti draugi __________________________________________  

Mans labākais darugs 

___________________________________________  

Labākais draugs – tas ir  

_________________________________________  
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7.nodarbība/  Kas traucē draudzībai? 

Kā tu domā, kādas jūtas izjūt katrs šo attēu varonis? Kas varēja notikt? 

Ieraksti rāmīšos bērnu jūtas. 

 

 

 

 Pabeidz teikumus: 

Man nepatīk, ja mans draugs ______________________________ 

________________________________________________________  

Es dusmojos, ja mani draugi _______________________________ 

________________________________________________________  

Mai aizvaino, ja klasē _____________________________________ 
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8.nodarbība / Kas traucē draudzībai? Kad tevi ķircina 

Vai tev ir gadījies nonākt šādās situācijās? Vai tu esi bijis kādā šo bērnu 

vietā? Uzraksti zem attēliem, tās jūtas, kuras pēc tavām domām izjūt bērni. 
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8.nodarbība / Kāpēc citi tevi ķircina? Ko darīt, lai neapvainotos? 

Izlasi un atceries. 

Otrs cilvēks var tevi apsaukāt, ja: 

- Grib noskaidrot, cik stipri tu spēj noturēt savu pozīciju, savu 

vietu kolektīvā; 

- Viņam ir likti, viņam ir kādas grūtības, viņš savu aizkaitinājumu 

vērš pret tevi; 

- Tu neesi līdzīgs citiem (vai nu ārēji, vai ar saviem uzskatiem); 

- Tava izturēšanās nav tā labākā: tu esi skops, tu sūdzies, tu viņu 

provocē 

Kas jādara, kad tevi ķircina? 

- Pamēģini paskatīties uz situāciju no malas, un novērtē savas 

darbības; 

- Padomā, kāpēc tevi apsaukā? 

- Ja tas tiešām ir tevis dēļ, padomā, vai tu vari kaut ko sevī 

izmainīt? 

- Pamēģini pāri darītājam atbildēt: “Mani aizvaino, ja tu tā saki”, 

“Man ir skumji to dzirdēt”, vai “Jā, dažreiz es esmu skops 

(aizvainojošs, rupjš utt.)”. 

 

Vingrinājums  «Līdzsvara vitamīniņš». 

Lai nomierinātos, pamēģini izdarīt sekojošo: 

1.solis. Vai tiešām tu esi lotu dusmīgs? Pievērs uzmanību savam ķermenim. 

Kur tu tajā jūtu naidu? Pamēģinu atslābināt sejas muskuļus, un saţņaugt un 

atlaist dūres vairākas reizes. 

2.solis. Domās izskaiti līdz desmit un/vai izrunā „atvēsinošus‖ vārdus: „Es 

varu ar to tikt galā‖, „Viņam neizdosies mani sadusmot (izsist no 

līdzsvara)‖, „Mieru, tikai mieru!‖. 

3.solis. Paslavē pats sevi par labu darbu, saki sev: „Es tiku galā!‖, „Es esmu 

malacis – man izdevās!‖ utt. 
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8.nodarbība / Kāpēc citi tevi ķircina? Ko darīt, lai neapvainotos? 

 

Kā iemācīties izpaust negatīvas emocijas, nenodarot ļaunumu sev un 

apkārtējiem? 

ES izteikšanas tehnika 

Salīdzini divus izteikumus: „Tu neesi uzticams draugs, jo nepildi savus solījumus‖ 

un „Es dusmojos, jo grāmata, kuru tu aizmirsi atnest, šobrīd man ir ļoti vajadzīga‖. 

ES izteikšana ļauj cilvēkam brīvi runāt par savām negatīvajām emocijām, neradot 

konfliktu. Svarīgi uzsvērt, ka šie izteikumi jāattiecina tieši uz rīcību, nevis uz 

cilvēka personības vērtējumu. Tādi izteikumi kā: „Es uz tevi dusmojos, jo tu 

vienmēr...‖ vai „Es uz tevi dusmojos, jo tu esi ...‖ var cilvēku aizvainot. 

Pamēģini pats/pati atreaģēt ar ES izteikuma palīdzību sekojošās situācijās: 

Tavs klasesbiedrs saka par tevi nepatīkamius vārdus. Tu esi aizvainots un 

saki viņam: 

«_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________» 

Tavs sola biedrs ir salicis savas mantas tā, ka tās tev traucē. Tu esi 

aizkaitināts/a, un saki viņam: 

«_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________» 

Tev jāpaspēj izpildīt mājas darbus, bet tavs jaunākais brālis/māsa tev novērš 

uzmanību. Tu satraucies, ka varētu nepaspēt, un saki: 

«_________________________ ________________________________________ 

_________________________________________________________________» 

Tu esi saņēmis sliktu atzīmi, vecāki rājas. Tu jūties vainīgs un saki : 

«_______________________________________________________________  

_________________________________________________________________» 
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8.nodarbība / Ko darīt, lai neapvainotos? 

Vingrinājums „Miera osta”. Iekārtojies ērtāk. Aizver acis. Iedomājies kādu 

vietu, kur tev ļoti patīk. Tā var būt vieta, kur tu kādreiz esi bijis, bet var būt arī 

iedomāta vieta. Šajā vietā tu jūties pilnīgi mierīgs. Iedomājies šo vietu visās 

detaļās. Palūkojies apkārt, ko tu redzi. Ieklausies, iespējams tu dzirdi kādas 

skaņas. Šobrīd tev ir mazliet laika, lai pabūtu šajā vietā. Tā ir tava „miera 

osta”. Tagad vēlreiz uzmanīgi palūkojies apkārt, dziļi ievelc elpu un atver acis. 

Uzzīmē savu „miera un spēka ostu”! 
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9.nodarbība / Māka atvainoties 

Meitenīte ir sasitusi mammas mīļāko vāzi. Priekšā ir saruna ar mammu. 

Palīdzi viņai palūgt mammai piedošanu. Izvēlies, ko viņai labāk teikt: 

 

- Mammu, piedod man, lūdzu! 

-Mmmu, vāze stāvēja uz galda 

malas, es neesmu vainīga! 

-Mammu, man ļoti žēl, ka es biju 

neuzmanīga!  

 

 

Zēns starpbrīdī nejauši uzgrūdies klasesbiedram un stipri to pagrūdis. Kā 

viņam labāk atvainoties? 

- Atvaino, es negribēju! 

- Nākamreiz skaties, kur ej! 

- Piedod, vai tev nesāp? 

 

Piedāvā savus variantus, kā atvainoties_______________________________  

_________________________________________________________________ 

 Atvainoties – tas nozīmē noţēlot to, kas ir noticis. Palūgt piedošanu mēdz 

būt grūti, un bieţi cilvēki jūtas neērti, toties pēc tam kļūst mierīgi un viegli. 



50 
 

9.nodarbība / Māka atvainoties 

Katra cilvēka dzīvē ir situācijas, kurās nav viegli atzīties un negribas tās 

atcerēties. Varbūt kāds ir aizvaonojis tevi, bet varbūt kādu stipri esi 

aizvainojis tu. Varbūt tas ir kāds no tuviniekiem, varbūt klasesbdiedrs, bet 

varbūt vēl kāds. 

Uzraksti vēstuli tam, kuram tu gribētu palūgu piedošanu, vai kuram piedod 

tu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняти 9. Я учусь владеть собой. 
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10.nodarbība / Es mācos savaldīties 

Viens no noteikumiem, kā tikt galā ar nepatīkamām emocijām – ir māka 

kontrolēt savu stāvokli. Tam ir dažādi vingrinājumi: 

 Piecelies, aizver acis, dziļi ievelc elpu un iedomājies, ka ar šo elpas vilcienu 

tu rāpes augšā pa varavīksni, un izelpojot – noslidinies pa to kā pa slidkalniņu. 

Ieelpai jābūt maksimāli dziļai un līganai, tāpat arī izlelpai. Starp izelpu un nākamo 

ieelpu jābūt nelielai pauzei. Atkārto to trīs reizes. 

 Apsēdies ērtāk, atslābinies, vari aizvērt acis. Tagad koncentrē visu savu 

uzmanību uz kāju pirkstiem. Sasprindzini tos, pēc tam atslābini. Izdari to vēl divas 

reizes! Tagad koncentrējies uz potītēm, saprindzini tās, pēc tam atslābini. Tagad 

sasprindzini un atslābini pēc kārtas visas atlikušās ķermeņa daļas: kājas, vēderu, 

krūtis, muguru, rokas no plaukstām līdz elkoņiem, no elkoņiem līdz pleciem, 

plecus, kaklu, apakšţokli, vaigus, pieri. Un tagad izstiepies! 

 Iedomājies uz sejas saules zaķīti. Saules zaķītis ir ielūkojies tev acīs. Aizver 

tās! Viņš skrien tālāk tev pa seju. Maigi paglāsti to ar plaukstām... Tagad tas ir uz 

pieres, deguna, mutītes, vaigiem, zoda... Uzmanīgi glāsti, lai neizbiedētu galvu, 

kaklu, vēderu, rokas, kājas, tas ir ticis aiz apkakles. Paglāsti to arī tur! Viņš nav 

palaidnis, viņš mīl tevi un mierina. Un tu ar viņu sadraudzējies. Pasmaidi viņam! 

Ritmiska četru fāzu elpošana 

 Lai izpildītu šo vingrinājumu pietiek ērti apsēsties, iztaisnoties un nolikt 

atslābinātas rokas uz ceļiem. 

 Pirmā fāze (4–6 sekundes). Dziļa ieelpa caur degunu.  

 Otrā fāze (2–3 sekundes). Elpas aizture. 

 Trešā fāze (4–6 sekundes). Dziļa, spēcīga izelpa caur muti.  

 Ceturtā fāze (2–3 sekundes). Elpas aizture. 

 Elpojiet šādā veidā ne vairāk kā 2-3 minūtes. 

Tāpat ir arī metodes ātrai spēku atjaunošanai un resursu mobilizācijai, 

piemēram, ķermeņa aktīvo punktu masāža. Daži tādas masāžas piemēri: 

— ausu ļipiņu masāţa; uzspiešana ar īkšķi punktam starp apakšlūpu un zodu; 

stapdegunes masāţa. 

Vēl viens svarīgs paņēmiens teikt sev labus vai uzmundrinošus vārdus, piemēram, 

„Es esmu labs/laba!‖, „Es tikšu galā!‖, „Man viss izdosies!‖, „Es esmu mierīgs un 

koncentrējies!‖.  
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10.nodarbība / Es mācos savaldīties 

Ja tu esi sarūgtināts vai dusmojies, kad kaut kas notiek ne tā, kā gribētos – tas 

ir normāli. Var gan pārdzīvot, gan dusmoties, gan apvainoties. Tikai ir svarīgi 

tā izrādīt savas jūtas, lai tās nenodarītu pāti tev, apkārtējiem cilvēkiem, 

dzīvniekiem un nebojātu lietas. 

Tu redzi koferi, kurā var „salikt” dažādus veidus, kā tikt galā ar negatīvām 

savu jūtu izpausmēm. Uzraksti tās vai uzzīmē! Atceries veidus, pr kuriem 

runājām nodarbībās! 

 

 

 

 

 



53 
 

Pielikums 1 

Informācija vecākiem 

Bērniem bieţi ir dusmu, agresijas izpausmes. Bērns nevar būt ļauns no dabas. 

Agresija izpausmēm parasti ir tādi vai citādi iemesli, un dusmas ir viens no iekšējo 

vai ārējo notikumu sekām, kas ikdienā notiek ar jūsu bērnu. Nereti agresija 

atspoguļo iekšējo diskomfortu, neprasme adekvāti reaģēt uz apkārt notiekošo. Ja 

laicīgi šādam bērnam netiek sniegta palīdzība, tad agresija var kļūt par noturīgu 

uzvedības manieri, ar laiku kļūstot par personības iezīmi. Pirms aizliegt vai 

apspiest naida izpausmes, vecākiem būtu jāizprot iemeslus, kas to izraisa. 

Jūsu bērns var izrādīt agresiju, ja: 

 Viņu sāpina, pazemo. Netaisnīga attieksme var izsaukt veselīgu naidu, kas 

ļauj bērnam sevi aizstāvēt. 

 Kāds ir pārkāpis viņa personīgās robeţas: atņēmis rotaļlietu, nodarījis 

fiziskas sāpes, pārtraucis sarunu u.tml. 

 Bērns ir noguris, slims vai iebiedēts. Dusmas var būt bezpalīdzības 

izpausme. 

 Bērnam tiek pievērsta par maz uzmanības. Viņam nepietiek mīlestības un 

siltuma, viņš izmanto naidu, lai pievērstu sev jūsu uzmanību. 

 Ģimenē kāds ir atklāti vai slēpti agresīvs. Bērns, kopējot pieaugušo 

uzvedību, var uzskatīt, ka tāda uzvedība ir dabiska. 

 Bērns kādu iemeslu dēļ nejūtas aizsargāts. Viņš var uzbrukt citiem, mēģinot 

„pārspēt‖ iedomāto agresoru. 

 Viņš ir pieradis uzskatīt sevi par sliktu, tāpēc, ka ar viņu bieţi ir 

neapmierināti. Citu kritiku un neapmierinātību bērns ilgi nevar „nēsāt‖ sevī, 

viņš mēģina no tā atbrīvoties, nosodot un kritizējot pārējos. 

 Viņš ir pārdzīvojis kādu traumatisku situāciju: bēdas, dzīvesvietas maiņu, 

stipras bailes, vardarbību, stresu. 

Agresijas izpausmes formas 

Agresijas izpausmes var būt verbālā formā: bērns kliedz, apsaukājas, draud, 

apvaino vienaudţus, kā arī fiziskā formā: bērns uzbrūk citiem bērniem vai 

pieaugušajiem, kaujas, koţ, sper, grūstās, mētā priekšmetus, lauţ rotaļlietas, 

iznīcina citu cilvēku darbus. Agresijai var būt arī netiešs raksturs: bērns 

ignorē jūsu lūgumus, „nedzird‖ jūs, sūdzas, provocē vienaudţus, lai 

pāridarītājs tiktu sodīts, manipulē ar citiem. 

Agresijas pieņemamās formas (kuras var atbalstīt): var atļaut bērnam 

radīt zīmējumus ar agresīviem attēliem daţādās formās (sprādzieni, kautiņi, 

karš); spēlēties ar priekšmetiem (sagraut pašrocīgi  celtus objektus), izteikt 

protestu („nē!‖), vēlams ar paskaidrojumu, kāpēc; sist spilvenam, boksa 
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maisam, cīnīties ar kādu (pēc abpusējas vienošanās); nodarboties ar 

sportiskām aktivitātēm, tuvcīņu. 

Nepieņemamās formas (kuras vēlams apstādināt): nevajadzētu atļaut 

bērnam apvainot un pazemot citus cilvēkus, pielietot fizisku vardarbību, kas 

vērsta uz jebkādiem dzīviem subjektiem (tai skaitā dzīvniekiem), manipulēt 

ar citu cilvēku jutām, provocēt citus.  

 

Vecākiem svarīgi: 

 Saprast agresīvas uzvedības cēloņus. 

 Būt uzmanīgiem un vērīgiem pret bērna vajadzībām. Apzināties, ka bērna 

agresīva uzvedība – tā nereti ir tikai izmisīgs mēģinājums iekarot savu vietu. 

Bērns nezina, kā varētu sevi aizstāvēt vai pievērst sev uzmanību. Dusmas 

bērnu nepadara par sliktu, parasti ar dusmu palīdzību bērns demonstrē savu 

neapmierinātību; dusmu izpausme ir kā aizsargfunkcija, negatīvo emociju 

atreaģēšana. 

 Zināt, ka vecāku neţēlīga dusmu apspiešana bērnam, dusmas nenovērš, bet 

tikai tās pastiprina. Ja pavisam nepievērst uzmanību bērna agresīvajām 

uzvedības izpausmēm, bērns var sākt uzskatīt, ka tāda uzvedība ir normāla, 

un vienreizēji uzliesmojumi var pāraugt paradumā uzvesties agresīvi. 

Vecākiem svarīgi būt konsekventiem un stingriem, taču nereaģēt agresīvi uz 

bērna nevēlamo uzvedību. Apspriešanas vērta ir tikai rīcība, taču ne bērns 

kopumā. Bērnam jāsaprot, ka jūs viņu mīlat, taču esat pret to, kā viņš 

uzvedas. 

 Saprast, ka bieţi sodi, pavēles un aizliegumi spieţ bērnu apspiest savas 

dusmas, taču neizteiktā, regulāri apspiestā agresija var pārtapt par 

autoagresiju (agresiju attiecībā pret sevi), kas atspoguļojas nagu graušanā, 

daţādu traumu iegūšanā, regulārās slimībās u.tml. vai arī veidot pasīvi-

agresīvas rakstura īpašības, kas atspoguļojas kā vēlēšanās izvest no 

pacietības, apbēdināt apkārtējos. 

 Pret notiekošo attiecieties mierīgi, nenozīmīgas agresijas gadījumā pēc 

iespējas ignorējiet to. Ja bērns demonstrē dusmas pieļaujamā apmērā un ar 

vērā ņemamu iemeslu, tad viņam vajag ļaut atreaģēt, uzklausīt viņu un 

pārslēgt viņa uzmanību uz kaut ko citu. 

 Kontrolēt personīgās negatīvās emocijas. Kad bērns demonstrē agresīvu 

uzvedību, tas izsauc stipras negatīvas emocijas vecākos (aizkaitinājumu, 

dusmas, sašutumu, bailes, bezpalīdzību). Jāatzīst, ka negatīvie pārdzīvojumi 

ir dabiski, jāsaprot to iemeslus, raksturu, negatīvo emociju spēku, kas plosās 

bērnā, un saglabāt ar viņu labas, konstruktīvas attiecības.  

 Saprast, ka gadījumā, kad bērnam kaut kas tiek aizliegts, viņam ir tiesības 

izrādīt dusmas šī iemesla dēļ, tāpat kā jums ir tiesības izrādīt savas dusmas. 
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 Pievērst uzmanību tam, kā jūs un citas personas, kas ir apkārt bērnam, 

izrādāt dusmas. Apzinieties, kādi ir jūsu dusmu izrādīšanas modeļi, jo tos 

visdrīzāk kopēs jūsu bērns. 

 Jāizvairās no agresīva satura televīzijas pārraiţu un filmu skatīšanās. 

 Mācīt bērnu: 

 Saprast paša un citu personu emocionālos stāvokļus un jūtas; 

 Līdzpārdzīvot citām personām; 

 Izpaust dusmas un niknumu ar pieņemamiem paņēmieniem, skaidri un 

konkrēti, nevis manipulatīvi  izrādīt savu neapmierinātību; 

 Ievērot savas personīgās robeţas, neuzbrūkot citiem; 

 Apzināties savas rīcības sekas un uzņemties par to atbildību; 

 Vecākiem svarīgi ir attiekties pret apkārtējo pasauli un savu bērnu pozitīvi.  

 

 

Ja jūs netiekat galā ar bērna agresīvas uzvedības izpausmēm, ja tās parādās regulāri 

un kļūst neţēlīgas, cietsirdīgas – nekavējoties sazinieties ar speciālistiem – 

psihologiem vai neirologiem. 

Pozitīvas izmaiņas ir iespējamas tikai tad, ja jūs ievērosiet konsekvenci. Svarīga ir 

jūsu pacietība un uzmanība pret bērnu, viņa jūtām, vēlmēm un vajadzībām. 

Veiksmi! 
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Pielikums 2 

MANA GARASTĀVOKĻA DIENASGRĀMATA 

 

 1.NODARBĪBA 2.NODARBĪBA 3. NODARBĪBA 4. NODARBĪBA 5. NODARBĪBA 
 

LĪDZ 

NODARBĪBAI 

 

 

 

 

    

 

PĒC 

NODARBĪBAS 

 

 

 

 

 

    

DATUMS      
 

 

 6.NODARBĪBA 7. NODARBĪBA 8. NODARBĪBA 9. NODARBĪBA 10. NODARBĪBA 
 

LĪDZ 

NODARBĪBAI 

 

 

 

 

    

 

PĒC 

NODARBĪBAS 

 

 

 

 

 

    

DATUMS      
 

Mans noskaņojums: 
- priecīgs - mierīgs - skumjš - ļauns
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Pielikums 3 

Emociju un Jūtu saraksts 

Pozitīvās Neitrālās Negatīvās 

 Apmierinājums 

Prieks 

Sajūsma 

Lepnums 

Pārliecība 

Uzticēšanās 

Apbrīna 

Mīlestība (pieķeršanās) 

Cieņa 

Pateicība (atzinība) 

Maigums 

Drošības sajūta 

 

 

Ziņkārība 

Izbrīns 

Pārsteigums 

Vienaldzība 

Mierīgi 

apcerīgs 

noskaņojums 

  

Nepatika 

Neapmierinātība 

Bēdas (sēras) 

Skumjas 

Grūtsirdība 

Smeldze  

Izmisums 

Sarūgtinājums 

Trauksme 

Aizvainojums 

Izbīlis  

Bailes 

Ţēlums 

Līdzjūtība 

Īgnums 

Naids 

Sašutums  

Nepatika 

Skaudība 

Niknums 

Grūtsirdība  

 

Garlaicība 

Greizsirdība 

Šausmas 

Šaubas 

Neuzticība 

Kauns 

Apjukums 

Dusmas 

Nicināšana 

Pretīgums 

Vilšanās 

Riebums 

Neapmierinātība ar sevi 

Noţēla 

Sirdsapziņas pārmetumi 

Nepacietība 
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