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IEVADS

Emociju grāmata ir programmas “NĒ VARDARBĪBAI” ietvaros izstrādāts
individuālā pedagoga un bērna darba materiāls pirmsskolas izglītības iestādēm.
Emociju grāmatas izstrādē tika apkopota Norvēģijas nevalstiskās organizācijas Stine
Sofies Stiftelsen daudzu gadu pieredze un mākslinieku autordarbi, vadot nodarbības
pirmsskolas izglītības iestādēs par emociju, bērna drošības un vardarbības
jautājumiem. Tika konstatēts, ka nereti pirmsskolas izglītības iestāžu personāls nav
sagatavots, lai runātu ar izglītojamo par sensitīviem jautājumiem kā viņa sajūtas,
pārdzīvojumi un emocijas, jo tas prasa noteiktu uzticības saiknes izveidošanu.
Šī grāmata nav paredzēta tikai bērniem, kas cietuši no vardarbības vai ir vardarbīgi –
tā ir pirmais solis, lai palīdzētu pieaugušajiem un bērniem veidot sarunu par viņu
izjūtām – par tām lietām, kas traucē bērnam ikdienā justies droši un laimīgi.
Grāmata ir stāsts par Bertu – iedomu tēlu, kas ikdienā var atspoguļot tikpat daudz
emociju un izjūtu kā jebkurš no mums. Berta ir mūsu dotais vārds govij, kas atspoguļo
dažādas emocijas, lai ikkatram no mums atvieglotu stāstu par to, kā mēs jūtamies,
kāpēc mēs tā jūtamies un kā mēs gribētu justies, lai būtu laimīgi.

Šī Emociju grāmata ir izdota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un
Latvijas valsts finansiālu atbalstu.
Par Emociju grāmatas saturu atbild biedrība “Attīstības centrs ģimenei” sadarbībā
ar Norvēģijas partneri Stine Sofies Stiftelsen.

VECĀKIEM UN AUDZINĀTĀJIEM
2-4 gadu vecumā bērni mācās kļūt empātiski, bet pamatā tomēr dominē savas
vajadzības un to apmierināšana. Ar dažādu emociju starpniecību, bērni spēj atklāt,
kuras no vajadzībām nav apmierinātas. Ja bērns izrāda spēcīgas dusmas, iespējams
viņš pats nejūtas droši. Ja izrāda greizsirdību - iespējams, nejūtas novērtēts vai
pieņemts. Tas, cik iejūtīgi mēs - pieaugušie uzņemsim bērna emocionālās izpausmes,
noteiks to, cik veiksmīgi bērnā veidosies empātija pret citiem.
Trīs gadi ir tas vecums, kad bērns mācās empātiju savā ģimenē un pirmsskolā. Gan no
tā, ko viņam saka, gan no tā, ko viņš novēro. Bērns atkārto vecāku/audzinātāju
darbības - vai lellīti noglaudīt, vai paspert ar kāju. Tāpat bērns jau spēj parādīt, kā tētis
izturas pret mammu un otrādi vai kā audzinātāja izturas pret citiem bērniem.
Taču visvairāk viņa uzvedību noteiks tieši vecāku un audzinātāju empātiskā rīcība
attiecībā pret viņu. Bērns jau ir pietiekami liels, lai ar savu uzvedību ietekmētu citus
bērnus - pagrūst, iesist, pastumt- tas ir jaunveidojums, ko viņš apgūst, lai apmierinātu
savas vajadzības.
Tā kā bērnam vēl nav izpratnes par spēku samērīgumu, tad tas viņam pacietīgi
jāmāca. Vārdus „aizliegts” un „ nedrīkst” var mācīt jau no dzimšanas brīža. Vēlams,
lai aizliegums no vecākiem vai audzinātājiem izskanētu ar stingru, noteiktu balsi, bez
kliegšanas, taču ar nopietnu sejas izteiksmi un skatienu tieši acīs. Savu darbību
audzinātājam/vecākam tūlīt nav ieteicams pārslēgt uz ko citu, bet nogaidīt, vai bērns ir
sapratis aizliegumu.
Ja bērns ir sapratis aizliegumu, vēlams viņu uzslavēt: „Es priecājos, ka tik labi varu ar
tevi sarunāt. Paldies.”
Ja bērns turpina izdarīt darbības, kuras audzinātāja/vecāki grib apturēt, uzruna
jāatkārto vairākas reizes, līdz bērns to pārtrauc.
Lai rosinātu empātijas veidošanos, nepieciešams bērniem stāstīt par to, kā jūtas citi
bērni un kā jūtās audzinātāja vai vecāki, kad bērns izdara ko sāpīgu vai nepatīkamu.
Ieteicams lasīt pasakas, stāstus un spēlēt rotaļas, kur tiek atveidots pāridarītājs un
cietušais. Pēc rotaļas vai pasakas nepieciešams veikt pārrunas par dzirdēto un redzēto.
-

Kā jutās varoņi?
Ko viņi izjuta?
Kurš bija priecīgs?
Kurš bija bēdīgs, dusmīgs, apvainojies, utt.?
Kā viņi varēja rīkoties?
Ko Tu būtu darījis viņu vietā?
Vai esi ko līdzīgu piedzīvojis?

BĒRNI UN EMOCIJAS
Lai bērni veiksmīgi izprastu savas vajadzības, viņiem jāmācās atpazīt un nosaukt
emocijas. Runājot par emocijām bērns nereti spēj nosaukt kā fiziskās izpausmes, tā arī
savas sajūtas. Ko parasti bērns saka par dažādām emocijām?
DUSMAS
Dusmīgs cilvēks var saraukt pieri, sakost žokļus, kļūt sarkans, trīcēt, strauji elpot,
kliegt vai nesarunāties.
PRIEKS
Priecīgs cilvēks smaida, smejas, lēkā, skraida.
BĒDAS
Bēdīgs cilvēks skatās grīdā, lūpu kaktiņi ir nošļukuši, viņš kļūst mazkustīgs, var
raudāt.
AIZDOMAS
Aizdomīgs cilvēks var piemiegt vienu aci vai samiegt tās. Viņš var klusēt un neticīgi
jūs vērot.
BAILES
Nobijies cilvēks var ieplest acis, sastingst, kļūst nekustīgs, mazrunīgs un pat bāls. Var
trīcēt un raudāt. Citreiz nobijies cilvēks var uzbrukt.
IZBRĪNS
Izbrīnījies cilvēks iepleš acis un ilgi skatās virsū. Viņš gaida kādu atbildi. Var pacelt
uzacis un pierē parādās rieviņas. Var atvērties mute un tam sekot dažādi izsaucieni: o,
ja, oho, nu, nē!

KĀ LIETOT GRĀMATU?
Šī grāmata ir radīta, lai bērnam saprotamā un viegli izpaužamā veidā individuālajā
darbā pirmsskolā vai mājās radītu priekšnoteikumus sarunai par bērna sajūtām.
Emociju grāmata ir līdzeklis situācijās, kad pedagogs novēro netipisku bērna
uzvedību – satraukumu, skumjas, dusmas un vienlaikus ir apgrūtināta bērna iesaiste
grupas aktivitātēs.
1.solis. Bērna izvēle
Bērna tiesības izdarīt izvēli ir galvenais priekšnoteikums efektīvai komunikācijai par
viņa sajūtām. Piedāvājiet bērnam individuālo darbu – krāsošanu Emociju grāmatā kā
izvēles aktivitāti. Atcerieties, ka bērns var atteikties no šīs nodarbes un joprojām
saglabāt savu iepriekšējo uzvedību. Šādos gadījumos pedagogam var palīdzēt iespēja
izmantot Emociju grāmatu kā pamatu radošam stāstam, piemēram, par kaimiņu govi
Bertu, kas dzīvo tepat netālu un ir liela draudzene visiem apkaimes bērniem.
Pastāstiet, ka Bertai ir labas dienas un reizēm – sliktās, ka Bertai garšo zāle tikai no
parka, jo tā ir sulīgāka. Šādi stāsti veicina bērna spēju iztēloties konkrēto tēlu dzīvē un
viņš spēj veiksmīgāk projicēt savas izjūtas uz tēlu. Dodiet pietiekamu laiku, lai bērns
atrod to attēlu, kas viņam šķiet šajā brīdī visaktuālākais individuāli un neapspriediet
bērna izvēli pirms viņš to ir veicis.
2.solis. Bērna individuālais darbs
Brīdī, kad bērns ir izdarījis savu izvēli, iedodiet viņam piemērotākos piederumus
(zīmuļi, krītiņi, krāsas, aplikācija) un ļaujiet individuāli darboties ar izvēlēto attēlu.
Atcerieties, ka objektīvi izglītojamais efektīvi var darboties ar attēlu pēc trīs gadu
vecuma, līdz šim vecumam attēlam ir vairāk izklaides loma un bērns var neizprast
Jūsu uzdevumus. Atkarībā no bērna personiskajām īpašībām šī aktivitāte var aizņemt
gan pāris minūtes, gan pusstundu un ir būtiski nepārtraukt bērnu šī darba izpildē.
3.solis. Saruna
Brīdī, kad Jūs novērojat bērna vēlmi beigt radošo procesu, uzslavējiet viņu par
noteiktām kvalitātēm – radošas krāsas izvēli, rūpīgu darbu, u.c. Ļaujiet bērnam
novērtēt savu darbu un aiciniet pastāstīt, kas attēlā ir noticis ar Bertu. Lielākoties
bērns sāks stāstu ar fizisku raksturojumu – Bertai ir galvā vainags, viņas zvaniņš ir
skaisti zilā krāsā, u.c. Ja bērns ir atvērts sarunai, turpiniet savu sarunu, ļaujot viņam
pastāstīt, kāds notikums ir noticis Bertai šajā dienā, par kuru tapis attēls. Parasti bērns
izvēlās attēlu, kas vistiešāk zemapziņā viņu uztrauc. Līdz ar to pielāgojoties sarunai
bērns parasti stāsta par situāciju, kas viņu uztrauc. Piemēram, bērnam mājās
iepriekšējā vakarā ir aizliegts skatīties multfilmas neizpildītu pienākumu dēļ un
individuālajā darbā viņš ir strādājis ar Bertas attēlu, kurā ir dusmas. Viņa stāstījumu
var veidot priekšstats, ka Berta ir dusmīga, jo visi draugi viņu nemīl un negrib
draudzēties, tādā veidā izprotot aizliegumus. Lielākoties stāstījums nebūs bērna paša

situācijas atstāsts, jo nereti tas ir saistīts ar nepieciešamību pārvarēt aizvainojumu vai
kaunu. Svarīgi sarunas laikā noskaidrot atbildes uz šādiem jautājumiem:
-

Kas noticis attēlā redzamās Bertas dzīvē?
Kā jūtas Berta?
Kāpēc Berta šādi jūtas?
Kā Tu gribētu, lai Berta jūtas?
Kā Bertai var palīdzēt justies savādāk?

Šādas sarunas veidošana ir grūti paredzama, bet ir svarīgi atcerēties, ka bērns var
atteikties turpināt sarunu un nevajag piespiest bērnu beigt šo sarunu ar pedagogam
izprotamu loģisku secinājumu – nereti bērnam vajadzīgs laiks, lai apsvērtu sarunas
laikā izdarītos secinājumus. Ja bērns vēlas turpināt individuālo sarunu – atļaujiet to, jo
reizēm saruna tikai aizsāk stāstu par būtiskiem jautājumiem bērna dzīvē. Piemēram,
nodarbībās ar pirmsskolas vecuma bērnu priecīgo emociju attēls, ko izvēlējies bērns,
ir bijis sākums sarunai par bailēm no nāves. Tāpēc ļoti būtiski ir izvēlēties laiku, kad
šis darbs tiek veikts, lai saruna netiku pārrauta, piemēram, pusdienu dēļ.
Atsevišķos gadījumos pedagogam ir lietderīgi novērtēt krāsu izvēli radošā darba
tapšanas laikā. Tajā pašā laikā svarīgi ir apzināties, ka pirmsskolas vecuma bērnam
krāsu izjūta vēl tikai rodas un, iespējams, attēls drūmos toņos liecina nevis par bērna
nomāktību, bet to, ka brūnais vai melnais zīmulis ir vieglāk noturams rokā, jo ir īsāks.
4.solis. Pedagoga darbs
Bieži vien sarunas laikā bērns izrunā savas izjūtas, spēj tās novērtēt un sarunas
noslēgumā bērns ir spējīgs pārvarēt negācijas. Pedagogs dienas gaitā var novērtēt, vai
šī saruna ir loģiski noslēgusi darbu.
Tomēr nereti šāds darbs atklāj arī daudz plašāku problēmu loku, piemēram, bērna
bailes par situāciju ģimenē, nespēju sadraudzēties ar vienaudžiem, uc.
Pedagoga uzdevums šajā gadījumā ir izvērtēt apstākļus un spēt pārrunāt bērna
emocionālās izjūtas ar vecākiem vai, nepieciešamības gadījumā, pirmsskolas vadību.
Pieredze liecina, ka šī grāmata lieliski kalpo kā indikators bērna izjūtām ilgtermiņā (ja
vairākkārt tiek izvēlēts viens emociju attēls pārskatāmā laika periodā) un pedagogam
ir tiesības noskaidrot cēloņus bērna emociju cēlonim.
Pedagoga vēlme noskaidrot situācijas cēloņus nav diskutabla – tā ved uz pilnvērtīgu
bērna emocionālo stabilitāti, kas ir priekšnoteikums bērna labklājībai un drošībai.

Berta – attēli radošajam darbam

NOSLĒGUMĀ
Pedagogs ir primārā persona, ar kuru bērns ikdienā sastopas ārpus ierastās ģimenes
vides. Tas veido īpašas attiecības, jo pedagoga loma ir ne tikai būt pavadonim
izglītības ieguves procesā, bet arī spēt novērot izglītojamā vajadzības, spējas un
nereti- traucējošos faktorus bērna veselīgai attīstībai.
Analizējot Norvēģijas pieredzi nereti tika norādīts, ka pedagogs mūsdienās nav tikai
izglītības procesa ieguves vadītājs, bet gan sabiedriskās dzīves, atbildības un vērtību
nesējs bērna attīstībā tieši tādā pašā apmērā, ka pati bērna ģimene. Brīdī, kad
pedagogs par primāru uzskata bērna veselīgu attīstību, sociālo drošību un kvalitatīvu
izglītību, rodas arī atbildības nasta, kas nosaka, ka tieši tāpat kā ikvienam sabiedrības
loceklim arī pedagogam ir jāreaģē situācijās, kad bērns var tikt apdraudēts – pat ja tās
ir tikai aizdomas.
Norvēģijas pieredze liecina, ka šāda atbildīga rīcība ievērojami ir samazinājusi bērnu,
kas ilgstoši cietuši no dažādu izpausmju vardarbības, skaitu, kā arī kopumā pavērusi
iespēju sabiedrībai kopumā samazināt noziedzības līmeni.
Šajā stāstā par attiecībām viss ir saistīts – pat ja pedagogs pamana skumjas bērna sejā,
ko izraisījis lietus – uzmundrinājums un saruna spēj padarīt gaišāku šo dienu abiem.

PAR AUTORIEM
Biedrība “Attīstības centrs ģimenei” ir nevalstiskā organizācija, kas kopš 2009.gada
īsteno sociālās iekļaušanas un izglītības attīstības pasākumus, nodrošinot kā
individuālu, tā grupu un iestāžu atbalstu veidojot bērnam draudzīgu un drošu attīstības
un dzīves vidi.
Programmas “NĒ VARDARBĪBAI” izstrāde tika uzsākta 2015.gadā, nodrošinot
iespēju dažādos izglītības līmeņos pedagogiem sniegt atbalstu izglītojamo
psihoemocionālās situācijās, vienlaikus stiprinot izglītības iestādes lomu agrīnas
vardarbības (emocionālās, fiziskās, mobinga izglītības iestādēs, seksuālās) iespējamā
noteikšanā, apliecinot, ka agrīna šādas vardarbības diagnostika un bērnu izglītošana
par vardarbības jautājumiem ievērojami samazina sekas, kas rodas vēlīnā bērna
vecumposmā.
Programmas materiāli ir pieejami pirmsskolām un izglītības iestādēm pēc
pieprasījuma un biedrība nodrošina izbraukuma nodarbības grupā ar bērniem, viņu
vecākiem un speciālistiem par efektīvu izglītošanu vardarbības atpazīšanā un
novēršanā.
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