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Laikraksta „Izglītība un Kultūra” elektroniskais pielikums 
pirmsskolas un skolas vecuma bērnu vecākiem

Ar kādām pārmaiņām sastopas 
pirmklasnieks, un kā pārvarēt
pārmaiņu izraisīto stresu?

Daži jautājumi, kas svarīgi 
ceļā uz svētkiem

Jauna saules 
gada gaidās

Pirmklasnieka 
stress

No bērNudārza 
uz skolu
Vai mans bērns ir gatavs skolai?
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Pārejas periods no pirmsskolas uz 
sākumskolu gan bērnam, gan ģimenei 
ir pārmaiņu un, iespējams, arī krīzes 
posms. Cerības mijas ar uztraukumu un 
iekšēju nemieru, jo liela daļa vecāku uz-
traucas, vai bērns ir emocionāli un aka-
dēmisko prasmju ziņā  gatavs skolai.

Par to, kā vecāki var saga-
tavot bērnus veiksmīgai 

skolas gaitu uzsākšanai, tika diskutēts 
Latvijas Vecāku Kustības (LVK) reali-
zētajā projektā – atbalsta programmā 
vecākiem „Pozitīvs skolas sākums”. 
Analizējot vecāku bažas, lektori no-
rāda, ka vecākiem ir jāizvērtē, kuras 
problēmas ir viņu kontroles zonā un 
kuras – nav. Piemēram, skolas perso-
nāla kvalitāti vecākiem ir grūti ietek-
mēt – vienīgā iespējamā rīcība ir izvēr-
tēt dažādas skolas un izvēlēties piemē-
rotāko. Toties vecāki var izrādīt inicia-
tīvu, lai sekmētu sadarbību starp skolas 
personālu un vecākiem, lai veicinātu 
informācijas apmaiņu un konsultāciju 
pieejamību. Taču pats būtiskākais, ko 
vecāki var darīt, lai sagatavotu bēr-
nu skolas gaitām – nodrošināt bērnu 
psihoemocionālo gatavību skolai. Tas 
nozīmē ‒ iedvest bērnos drošību, pa-
ļāvību uz saviem spēkiem un iemācīt 
katram bērnam saprast savu darba un 
atpūtas ritmu. 

Pirmklasniekam 
nepieciešami 
pārliecināti, zinoši 
un droši vecāki
Piecu nodarbību laikā notika aktīva 

informācijas apmaiņa starp projek-
ta dalībniekiem: psihologi vecākiem 
sniedza informāciju par bērnu vecum-
posmu īpatnībām, pārejas posma no-
zīmi, kā arī problēmu risināšanas un 
atbalsta saņemšanas iespējām, savu-
kārt vecāki dalījās jau esošajā pieredzē. 
Rezulātā ir izveidoti arī informatīvie 
un mācību materiāli, tādēļ ikviena 

izglītības iestāde, kurai šāds projekts 
šķitīs saistošs, to varēs viegli multipli-
cēt. Vecāki, kas apmeklēja nodarbības, 
stāsta, ka saņemtā informācija ir biju-
si ļoti noderīga: „Pēc katras nodarbī-
bas aizvien vairāk sāku piedomāt, ko 
daru ar bērnu. Tagad zinu, ka skolas 
gaitām jāgatavojas savlaicīgi, es pati 

noteikti tik laikus nebūtu sākusi do-
māt par visām emocionālajām lietām, 
kas bērnu sagaida skolā.” Stāsta mam-
ma Zanda: „Laimīgs bērns – laimīgs 
skolēns! Nodarbībās galvenokārt tika 
runāts par to, kādā vidē, pēc kādiem 
nosacījumiem ir jāaudzina savs bērns. 

Un mana galvenā atziņa – vērojiet 
savus bērnus, jo viņi ir jūsu ģimenes 
attiecību atspulgs!” Savukārt mamma 
Ruta secinājusi, ka sagatavošanās sko-
lai varētu kļūt par radošu un aizrau-
tīgu visas ģimenes nodarbi. „Ja jaunā 
(skolas) situācija ir pietiekami un sav-
laicīgi izzināta, pārrunāta, izanalizēta 
un modelēta, pāreja uz skolu notiek 
bez pārspīlēta stresa. 100 % sagatavo-
ties jaunai dzīves situācijai reti kad ir 
iespējams, bet, ieguldot pūles un veltot 
tam pienācīgu uzmanību, vecāki un 
pedagogi būs īstenojuši savu atbildī-
bas daļu – radījuši labvēlīgus apstākļus 
bērnam, uzsākot skolas gaitas.” 

Ko vecāki var darīt, 
lai bērnu emocionāli 
sagatavotu skolai?
Kā skaidro nodarbību vadītāji, gal-

venais vecāku izaicinājums un uzde-
vums ir dot bērnam pietiekami lielu 
drosmi sastapties ar nezināmo un spē-
ju atrast veidus, kā ātrāk pielāgoties 
jauniem apstākļiem un pienākumiem. 
Un to vislabāk var iemācīt caur ikdie-
nišķām darbībām. Piemēram, lai attīs-
tītu bērna pašaprūpes prasmes, vajag 

No bērNudārza uz skolu
Elīna Dumpe,
žurnāliste
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Vai mans bērns ir gatavs skolai?

Pats būtiskākais, ko 
vecāki var darīt, lai 
sagatavotu bērnu 
skolas gaitām – no-
drošināt bērnu psi-
hoemocionālo gata-
vību skolai.

Piecu nodarbību laikā notika aktīva informācijas apmaiņa starp projekta 
dalībniekiem: psihologi vecākiem sniedza informāciju par bērnu vecumpos-
mu īpatnībām, pārejas posma nozīmi, kā arī problēmu risināšanas un at-
balsta saņemšanas iespējām, savukārt vecāki dalījās jau esošajā pieredzē.
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bērnam ļaut darbus paveikt pašam: 
pašam ģērbties, pašam sakārtot somu, 
piedalīties istabas iekārtojuma plā-
nošanā, pašam nomazgāties un veikt 
citas darbības. Pašaprūpes prasmes 
ir pašorganizēšanās prasmju pamats, 
un skolā tiek sagaidīts, ka bērnam šīs 
prasmes jau būs attīstītas. Un tieši no 
vecākiem ir atkarīgs, cik attīstītas tās 
būs, jo vecākiem ir jāiemācās nedarīt 
visu bērna vietā. Psihologi norāda, ka 
vecākiem nevajadzētu aizrauties arī ar 
pārliku bērnu sasniegumu slavēšanu, 
jo daudz svarīgāk ir uzsvērt nevis dar-
ba rezultātu, bet gan pūles un centie-
nus. Tādā veidā bērns apgūst, ka no-
zīme ir paša ieguldītajam darbam, un 
iemācās pārvarēt negribēšanu, slinku-
mu, neprasmi, neizdošanos. Tāpat – 
novērtējot bērna centienus – pieaugu-
šais māca bērnam, kam ir jāpievērš uz-
manība. Par uzzīmēto koku var pateikt 
„Malacis, cik skaists koks!”, bet var arī 
pateikt: „Es redzu, ka esi ļoti centies un 
uzzīmējis kokam stumbru, un izvēlē-
jies skaistas krāsas, un tavs koks atgā-
dina koku mūsu pagalmā. Paldies par 
šo zīmējumu!” Tādējādi bērns iemācās 
apzināties savu uzmanības lauku un to 
izmantot tālākā darbā.

Cita nozīmīga prasme bērna spējās 
kontrolēt uzvedību un attiecību vei-
došanu ir prasme pazīt un pārvaldīt 
emocijas. Tāpēc, atspoguļojot savas 
un bērna emocijas, ir lietderīgi no-
saukt tās vārdos – dusmas, bailes, gar-
laicība, miers, šaubas, prieks, satrau-
kums. Tomēr lielākais izaicinājums ir 
pieņemt savas un bērna emocijas un 
rīkoties saskaņā ar tām. Tādēļ katrā 
ģimenē ir jābūt rituāliem, kā izpaust 
dusmas, skumjas, bailes un prieku – 
tas palīdz bērnam justies brīvam un 
drošam, kā arī uzturēt attiecības ar 
apkārtējiem.

Drošības izjūtu un 
pārliecību par sevi 
bērnam iemāca 
ikdienas režīms
Laika plānošanai un diennakts re-

žīmam sākumskolā ir patiesi liela no-
zīme, un tas ir viens no priekšnotei-
kumiem, lai skolēns varētu pilnvēr-
tīgi apgūt skolas vielu un būt vesels. 
Diennakts režīms sniedz bērnam arī 
zināmu drošības izjūtu, jo, uzsākot 
skolas gaitas, kardināli mainās ieras-
tais dienas ritms gan bērna, gan viņa 

vecāku dzīvē – tajā ienāk daudz jaunu 
cilvēku (skolotāji, bērni, citu bērnu 
vecāki) un pieaug pienākumu saraksts 
(mājasdarbi, pulciņi). Lai pielāgotos 
jaunajiem apstākļiem pēc iespējas 
ātrāk un iemācītos tajos orientēties, 
bērna diennakts režīmu var veidot, 

balstoties uz vecumposma īpatnībām, 
kā arī stundu un pulciņu grafiku. Spe-
ciālisti iesaka veidot bērnos izpratni 
par dienas režīmu un pienākumiem 
jau bērnudārza vecumā, jo tas palīdz 
attīstīt drošības izjūtu un pārliecību 
par sevi.

Atbalsta programmas dalībnieces 
uzsver, ka viens no būtiskākajiem ie-
guvumiem ir praktiskie ieteikumi, 
metodes un aktivitātes, ko īstenot 
kopā ar bērniem, lai veicinātu dažādu 
skolā nepieciešamu prasmju attīstību. 

Arī laika plānošanas ziņā viens no 
spilgtiem piemēriem ir veicamo darbu 
kalendārs, kuru vecāki kopā ar bērnu 
pagatavo katrai nākamajai nedēļai. Uz 
lielas lapas izveido nedēļas kalendāru: 
katrai dienai ir sava rūtiņa, kurā ie-
rakstīti, ar uzlīmēm vai zīmējumiem 
atzīmēti svarīgākie veicamie darbiņi. 
Kalendārs ir pārskatāms, bērnam sa-
protams, rotaļīgs, un, tajā ieskatoties, 
bērnam ir zināmas viņa turpmāko 
dienu gaitas. Kalendārā var atzīmēt 
arī laiku: kad jāmostas un jāiet gulēt, 
cikos un kurā dienā ir pulciņš, kad ir 
atļautais laiks pie televizora vai dato-
ra, kad ir laiks pastaigai, kādi ģimenes 
rituāli gaidāmi un kādi pienākumi ir 
jāveic mājās. Variantu ir daudz, un 
tie ir dažādi, tādēļ vecāki tiek aicināti 
būt radoši, nebaidīties izmēģināt kādu 
jaunu metodi vai paņēmienu.

Stāsta trīs bērnu mamma Elīna: 
„Man ir trīs bērni, divi no tiem – dvīņi, 
un man ir bijis ļoti aktuāls jautājums, 
kā ar viņiem tikt galā. Jāatzīst, ka šā-
dās, speciāli topošo pirmklasnieku 
vecākiem organizētajās nodarbībās es 
ieguvu pārliecību, ka varu kontrolēt 
situāciju brīžos, kad bērni cīņā pēc 
uzmanības manipulē. Esmu mainījusi 
bērnu režīmu – vairāk nedalītas uz-
manības, mazāk TV. Viena no atziņām 
ir tā, ka patiesībā skolai var sagatavo-
ties bez stresa un pārliekas mācīšanās, 
veicot it kā parastas, ikdienišķas akti-
vitātes, piemēram, bērniem patstāvīgi 
ģērbjoties.”
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„Tagad zinu, ka skolas 
gaitām jāgatavojas 
savlaicīgi, es pati 
noteikti tik laikus 
nebūtu sākusi domāt 
par visām emocio-
nālajām lietām, kas 
bērnu sagaida skolā.”

Ievērojot vecāku viedokli un labo praksi citās valstīs, LVK 2013. gada pava-
sarī izstrādāja un pilotprojektā ieviesa atbalsta programmu vecākiem.
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PirmklasNieka stress

Es nepārspīlēšu, ja teikšu, ka līdz ar skolas gaitu uzsāk-
šanu bērnam sākas jauna dzīve. Izmaiņas, kas notiek bērnā, 
pārtopot no bērndārznieka par skolēnu, ir krasas un neiz-
bēgamas. Pārkārtojas bērna psihe, un fiziskajam ķermenim 
rodas jauna slodze. Līdz ar to bērns piedzīvo jaunu stresu 
un nereti arī nogurumu. Taču tas, cik liels būs šis stress vai 
nogurums, pārsvarā ir atkarīgs no vecākiem. Tāpēc bērna 
mammai un tētim, atbalstot vienam otru šajos pārdzīvoju-
mos un kopīgi meklējot stresa pārvarēšanas veidus, ir iespēja 
palīdzēt arī savam bērnam.

Kas īsti notiek?
Raugoties no cilvēka psihes viedokļa, bērns, kļūstot 

par pirmklasnieku, apgūst jaunu lomu. Viņš sastopas ar 
jauniem saskarsmes veidiem, piedzīvo vērtēšanu, sliktā-
kajā gadījumā arī salīdzināšanu ar kādu citu bērnu, pie-
dzīvo konkurenci, viņam saka, kas ir pareizi, kas neparei-
zi, turklāt visi šie iespaidi tiek gūti bez 
vecāku klātbūtnes un atbalsta. Bērns 
sāk atbildēt pats par sevi. Piedzīvotais 
saistās ar spēcīgām emocijām. Arī fi-
ziskajam ķermenim ir jāapgūst jauni 
ieradumi: stingrs režīms no rītiem un 
pēcpusdienā, kad jāpilda mājasdarbi, 
pa dienu vairs nav paredzēts laiks mie-
gam. Mācību stundu laikā bērnam ir 
jākoncentrējas 40 minūšu pēc kārtas, 
atpūtas laiks ir arvien īsāks, viņš ne-
drīkst kavēt utt.

Kopumā jāatzīst, ka bērnā rodas 
stress, jo viņam nav skaidrības par 
jaunajām situācijām. Pat ja bērns 
diezgan viegli kontaktējas un nemulst 
citu cilvēku vidū, tādējādi neuztverot 
to kā slodzi, slodze tomēr ir. Jo vā-
jāks vai noslēgtāks ir bērns vai jo mazāk viņu atbalsta 
vecāki, jo lielāka ir šī slodze. Ja vecāki palīdz bērnam 
adaptēties šajā pārbaudījumā, bērns to izdzīvo pārlie-
cinātāks.

Galvenais pirmklasnieka 
stress, tā uzveikšana
Vērtēšana
Ja stresu izraisa vērtēšanas situācija, vecākiem vaja-

dzētu būt līdzās savam bērnam, kad viņš kļūdās. Vaja-
dzētu atļaut kļūdīties un mācīt novērtēt sevi. Piemēram, 
mājās, pildot glītrakstīšanas uzdevumus, pajautājiet sa-
vam bērnam, kurš burtiņš vai cilpiņa viņam patīk labāk, 
kurš mazāk, kuram burtiņam vai cilpiņai bērns piešķir-
tu konkrētu atzīmi. Turklāt svarīgi ir vienkārši uzklau-
sīt bērnu un nenorādīt: „turpmāk tev jāraksta tikai tādi 
smuki burtiņi”.

Bailes
Bailes atņem daudz enerģijas. Ja bērns baidās, ka viņam 

nesanāks, viņu norās, par viņu smiesies, bērns nemitīgi 
nervozē, pazeminās viņa darbaspējas un interese kaut ko 
darīt. Visbiežāk šāda veida bailes rodas vecāku ambīciju 
dēļ. Bērns var nespēt piepildīt visas vecāku gaidas un cerī-
bas, izpildīt prasības. Tādi izteicieni kā „tev jāmācās tikpat 
labi kā mammai (tētim)”, „jāmācās labāk nekā Pēterītim 
(Anniņai)” liek nervozēt un nogurdina, tāpēc jāsaprot, ka 
katram bēnam ir savas iespējas un savu iespēju robežas.

Vecāku atbalsta trūkums
Ja no bērna „nepieņem” atzīmi, mazāku par teicamu, 

bērns var justies pamests. Ja bērns nevar pat pažēloties 
vecākiem un dzird, ka „citi taču var” vai „pats vainīgs”, 

viņš paliek vientuļš. Uzklausiet bēr-
nu! Lai viņš jūtas mīlēts un vajadzīgs 
pat tad, kad viņam ir problēmas, kad 
viņu aizvaino vai viņam nav taisnī-
bas. Bērns ir arī jāpaslavē, lai viņam 
gribētos darboties tālāk.

Iemaņu trūkums
Ja stresu izraisa iemaņu vai or-

ganizācijas trūkums, tad vecākiem 
kopā ar bērnu ir jāmācās organizēt 
savu darbu un jāapgūst jaunas ie-
maņas. Piemēram, jāpalīdz bērnam 
iemācīties kārtot savas lietas, somu. 
Bērns pats to pagaidām neprot, tāpēc 
sākumā dariet to kopā ar viņu, vēlāk 
viņš darīs to pats, bet nepieļaujiet, ka 
somu kārtojat tikai jūs. Iemāciet, ne-

vis dariet viņa vietā! Un mācot esiet klāt. Bērns iemācās 
būt patstāvīgāks, bet jūs, veltot bērnam uzmanību, gan 
pavadāt laiku ar bērnu tagad, gan taupīsiet savu laiku un 
saudzēsiet nervus turpmāk. Vajadzības gadījumā palīdziet 

Ar kādām pārmaiņām sastopas pirmklasnieks, 
un kā pārvarēt pārmaiņu izraisīto stresu?

Asijata Maija Zeļenko,
psiholoģe, sistēmisko 

risinājumu konsultante

Izmaiņas, kas notiek 
bērnā, pārtopot no 
bērndārznieka par 
skolēnu, ir krasas 
un neizbēgamas. 
Pārkārtojas bērna 
psihe, un fiziskajam 
ķermenim rodas 
jauna slodze.
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bērnam organizēt un kontrolēt viņa 
laiku. Pirmklasnieks ir par mazu laika 
menedžmentam.

Konflikti
Konflikti arī atņem daudz spēku. Ja 

nevarat atrisināt konfliktu mājās, vēr-
sieties pēc palīdzības pie psihologa. Ja 
konflikts ir sācies ārpus mājas, runājiet 
ar bērnu, noskaidrojiet, kas un kā noti-
ka, palīdziet viņam rast risinājumu un 
realizēt to vai arī piedalieties konflikta 
risinājumā, bet tikai tad, ja tas nepie-
ciešams. Bērnam jāmācās būt patstā-
vīgam, pat pieļaujot kļūdas. Savukārt, 
ja bērns nervozē vecāku ķildas dēļ, vi-
ņam maigi jāpaskaidro, ka tas neattie-
cas uz viņu, nebija viņa dēļ un (ja tā ir 
taisnība) ģimene nebrūk.

Bērna jutīgums 
pret vecāku stresu
Stresu var izraisīt arī bērnu jutīgums 

pret vecāku stresu. Protams, vislabāk 
būtu, ja vecākiem nebūtu uztraukumu, 
ko bērns varētu no viņiem „pārtvert”. 
Bet problēma ir risināma arī tad, kad 
vecāku stress saglabājas. Ja vecāki runā 
ar bērnu un prot viņu sadzirdēt, tad viņi 
pratīs paskaidrot bērnam, ka viņu prob-
lēmas uz bērnu neattiecas un ka viņam 
ir jārūpējas par ko citu – par sevi, par 
savām skolas gaitām. Runājot par to, ka 
bērna sekmes allaž uzlabo vecāku omu, 
nav jāpāršauj pār strīpu, lai bērns neuz-
ņemtos atbildību par vecāku laimi.

Turklāt ir vērts atcerēties, ka pat pa-
šam labākajam cilvēkam var būt zema 
noturība pret stresu. Māte vai tēvs var 
neizturēt, ja, pildot uzdevumu kopā 
ar bērnu, to nevar izpildīt 15 minūtēs. 
Tāpēc droši meklējiet palīdzību! Mek-

lējiet atbalstu ģimenē, varbūt otram 
no vecākiem ir vieglāk risināt uzdevu-
mus ar bērnu. Ja nevarat rast kopīgu 
valodu, griezieties pie psihologa, pie 
psihoterapeita. Tikai negaidiet nervu 

sabrukumu un stadiju, kad situācija 
vairs nebūs tik ātri atrisināma. Vecāku 
nervozēšana par bērnu, viņa dzīvi var 
būt graujoša bērnam.

Noslogotība
Bērnam stress var rasties arī no 

noguruma vai pārmērīgas noslogotī-
bas. Tādā gadījumā vecākiem atkal ir 
jāpārskata savas ambīcijas un jāatbrī-
vo bērns no pārmērīgām saistībām. 
Varbūt karatē, deju un vijoles nodar-
bības kopā ar šaha sekciju tomēr ir par 
daudz?

Nogurums, atpūta 
un atjaunošanās
Izmaiņas, kuras notiek ar pirm-

klasnieku, nogurdina, jo patstāvība 

neizbēgami atņem daudz spēka. Tas 
ir normāls process. Tikai vecākiem 
vajadzētu pamanīt šo bērna noguru-
mu un palīdzēt viņam iziet tam cauri 
un atjaunoties.

Lai arī bērns ir kļuvis par pirmklas-
nieku, viņš tomēr ir un paliek bērns un 
viņam ir jābūt tiesībām tādam palikt. 
Tāpēc bērnam ir jāļauj gan atpūsties, 
gan spēlēties. Atpūta ir svarīga ne tikai 
pēc mājasdarbu izpildīšanas, bet arī 
pēc skolas – pirms uzdevumu pildī-
šanas. Iespējams, ka vajadzēs palīdzēt 
bērnam pazīt viņa nogurumu. Jo īpa-
ši, ja bērns ir kreilis – kreiļi mēdz no-
gurt vairāk, jo skolas slodze ir vairāk 
piemērota kreisajai galvas smadzeņu 
puslodei, bet kreiļiem aktīvāka ir labā 
smadzeņu puslode. (Bet tas nenozī-

 Ja bērns nevar pat 
pažēloties vecākiem 
un dzird, ka „citi 
taču var” vai „pats 
vainīgs”, viņš paliek 
vientuļš. 



novembris 20136

vēro

FO
TO

: h
ttp

://
vi

.su
al

ize
.u

s, 
w

w
w

.m
ai

nl
in

ed
iv

or
ce

m
ed

ia
to

r.c
om

mē, ka labroči nenogurst.) Uzmanīgi 
vērojiet savu pirmklasnieku un jau-
tājiet, vai viņš nav noguris. Ar bērnu 
ir jārunā, jāuzdod jautājumi par viņa 
pašsajūtu – lai viņš mācās noteikt sava 
noguruma pazīmes.

Pirmkārt, atpūtas ziņā pats svarīgā-
kais ir miegs un svaigs gaiss. Ja bērns 
pēc skolas ir miegains, jāļauj viņam 
pagulēt. Izmantojiet katru iespēju pa-
staigāties: ja vien iespējams, nāciet no 
skolas uz mājām ar kājām vai paņemiet 
bērnu līdzi uz veikalu un ejiet pa tālā-
ko ceļu. Tāda nenoteikta fiziskā slodze 

nāks par labu ne tikai nekustīgi skolā 
„nosēdētajai” bērna enerģijai, bet arī 
piegādās skābekli bērna smadzenēm.

Otrkārt, vēlams, lai bērnam būtu pa-
stāvīgs režīms, lai viņš ietu gulēt vienā 
laikā gan darbdienās, gan brīvdienās. 
Nekautrējieties palasīt bērnam pasaku 
pirms gulētiešanas – galvenais ir nevis 
tas, ka „tu taču jau esi liels”, bet gan 
tas, ka bērnam ir vajadzīgs atjaunojošs 
miegs. Un nemainiet viņa ieradumus 
spēji – dariet to pakāpeniski.

Treškārt, atpūtai ir svarīgi mainīt 

nodarbes, tāpēc ārpusskolas nodarbī-
bas var palīdzēt līdzsvarot pirmklas-
nieka dzīvi. Varbūt bērns izrāda inte-
resi nodarboties ar kādu sporta veidu, 
dejām, mūziku vai vēlmi spēlēt šahu? 
Un atcerieties divas svarīgus aspektus: 
nodarbi var mainīt tik reižu, cik bēr-
nam to vajadzēs (bet ne uzreiz pēc pir-
mās nodarbības), un meklējiet treneri 
un (vai) skolotāju, kurš ir piemērots 
un vislabākais tieši jūsu bēnam.

Taču, lai kādas arī grūtības neras-
tos, kļūstot par pirmklasnieku vecā-

kiem, ir arī patīkams moments – ar 
bērnu tagad var parunāt „par dzīvi”. 
Viņam ir parādījusies sava dzīve, kurā 
vecāki ietilpst tikai pakārtoti. Bērns 
stāsta to, kas notiek ar viņu, prasa ve-
cāku viedokli, padomu – bērns ir kļuvis 
par sarunbiedru.

Daudzas mammas tagad līdzīgi 
manai kolēģei un pirmklasnieces mātei 
saka: „Mans bērns ir kļuvis par cilvē-
ciņu. Joprojām to knapi apjēdzu!” Iz-
dzīvojiet šo posmu kopā ar bērnu un 
mēģiniet to izjust pilnībā! Tas vairs 
neatkārtosies.

Atpūtas ziņā pats 
svarīgākais ir miegs 
un svaigs gaiss. 
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Vēl mirklis, un Latviju pieskandinās džinglbeli, tiks iz-
teikti vilinoši piedāvājumi baudīt un tērēt, un, iespējams, par 
spīti apņēmībai piedzīvot Ziemassvētkus citādāk mēs atkal 
kapitulēsim ierasto popkultūras stereotipu priekšā. Taču ir 
iespējams, ka tas tā nebūs – varbūt šogad mums izdosies at-
rast to, pēc kā ilgojamies. Un varbūt labi pavadītu svētku iz-
jūta mums šogad saistīsies ar skaisti piedzīvotu jauna Saules 
gada sākumu – tradicionālajiem Ziemassvētkiem.

Svētki ir sociāla un kultūras parādība. Svētki ir veids, kā 
tauta koncentrētā veidā aktualizē vērtības, apzina un turpina 
iepriekšējo paaudžu krāto pieredzi. Pateicoties tautas tradī-
cijām, mēs iegūstam pārliecību, drosmi un pašapzinību da-
žādu pasaules kultūru saimē un ieaugam nākotnē, veidojam 
piederību kopienai, ko saucam par savu tautu, un atceramies 
saikni ar dabu, kuras daļa mēs esam.

Svētki veidojas no trim savstarpēji saistītām daļām: mēr-
ķtiecīga sagatavošanās procesa, svētku svinēšanas un svētku 
izvērtējuma jeb atsvētes.

Cik daudz mēs vispār zinām par tradicionālajiem Zie-
massvētkiem? Kuras no tradīcijām turpinām ievērot savās 
ģimenēs? Vai saprotam šo tradīciju jēgu? Lūk, daži jautāju-
mi, kas svarīgi ceļā uz svētkiem.

Kad īsti svin Ziemassvētkus?
Ziemassvētki ir vieni no tradicionālajiem mūsu tautas 

svētkiem, kas gada ritumā iezīmē īpašu Saules stāvokli kos-
mosā. Tas ir Saules gada sākums. Ieelpa jaunam ciklam. Kā 
jau visi sākumi, arī šis ir atzīmējams sevišķi nozīmīgi. Zie-
mas saulgrieži tradicionāli tiek svinēti dienā, kad astrono-
miski Saules noietais ceļš debesīs ir visīsākais. Šogad ziemas 
saulgriežu brīdis iekrīt 21. decembrī pulksten 19.21. Pēc tam 
Saule atkal sāk savu ceļu augšup.

Kā izjust Ziemassvētku laiku? Lūk, dažas idejas. Izslēdziet 
mobilo telefonu, datoru un televizoru. Izejiet ārā ziemas 
tumsā un kopā ar bērniem priecājieties par zvaigžņoto nakti 
un garaiņiem, kas runājot veļas no mutes, salu, kas kniebj 
degungalā. Pievērsiet uzmanību īsajam un steidzīgajam gais-
mas brīdim lielajā ziemas tumsā, atrodiet laiku sarunām par 
savu dzimtu, par tuviem un tāliem senčiem, viņu dzīvi un 
darbiem. Kopā spriediet, kāpēc dabā tumsa mijas ar gaismu, 
ziema ar vasaru, kāpēc tumsa, nakts, šķietams pamirums ir 
svarīga dabas daļa. Seciniet, ka arī gads – gluži kā cilvēks, 
augs vai dzīvnieks – piedzīvo dažādas attīstības stadijas: pie-
dzimst, nobriest, noveco un mirst.

Kur veicami dažādi Ziemassvētku 
rituāli un izdarības?
Izpētiet tautasdziesmas un ticējumus un noskaidrojiet, 

kur tradicionāli notiek darbība ziemas saulgriežos! Nozī-
mīgas svētku norises vietas ir istaba, pagalms, kalns un… 
pat pažobele. Jo – izrādās – tieši tur visu gadu ,,guļ” Zie-
massvētki. Svētku centrs ir puzuriem rotāta saimes istaba 

Daži svarīgi jautājumi ceļā uz svētkiem

Dr. paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča,
RPIVA docente, Latvijas Folkloras 
biedrības Izglītības projektu vadītāja

Radiet bērnos pār-
liecību, ka svētkiem 
piestāv tīra, kārtīga 
un uzposta vieta.

Seciniet, ka arī gads – 
gluži kā cilvēks, augs vai 
dzīvnieks – piedzīvo da-
žādas attīstības stadijas: 
piedzimst, nobriest, no-
veco un mirst.
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un bagātīgi klāts svētku galds. Gan rotājumiem, gan svētku 
ēdieniem, gan rituālajām darbībām svētkos ir dziļa simbo-
liska nozīme. Viņsaules klātbūtni Ziemassvētkos simbo-
liski attēlo pie griestiem piekārtie labības salmu rotājumi: 
puzuri, salmu saulītes un salmu valgi, kā arī zem galdauta 
novietotais salmu kušķītis. Pat vismazākais puzuris ietver 
debesu, virszemes, pazemes un četru debespušu vienotības 
atspoguļojumu. Ziemassvētkos parasti puzuri piekarina pie 
griestiem virs svētku galda kā pasaules vienotības, kārtības 
un līdzsvara simbolu. Tikpat nozīmīgs svētkos ir uguns-
kurs, kurš sakrauts pagalma vidū vai kādā pakalnā un kurā 
tiek sadedzināts viens no svarīgākajiem Ziemassvētku ritu-
ālajiem atribūtiem – bluķis. Bluķim – kā jau auglības sim-
bolam – piemīt aizsargājošas īpašības. Bluķa apvilkšana ap 
māju, sētu vai laukiem simboliski veido robežu, pasargājot 
tos no nelabvēlīgiem spēkiem. Ar bluķa sadedzināšanu tiek 
iznīcināts viss vecais, kas gada beigās ir zaudējis savu spē-
ku. Vienlaikus bluķa iznīcināšana saistāma ar jaunās uguns 
iededzināšanu, kas simbolizē jaunā Saules gada sākumu. 
Pelnus, kas paliek pēc bluķa dedzināšanas, mēdz izkaisīt 
laukos, lai vairotu to auglību.

Kā sagatavot dažādas telpas vietas svētkiem? Vispirms 
jau radot bērnos pārliecību, ka svētkiem piestāv tīra, kārtī-
ga un uzposta vieta. Kopīgi ar vecākiem pošot māju, bērni 
dabiski ielāgo šo patiesību un mācās noderīgas saimnie-
košanas prasmes, piemēram, kā tīri izmazgāt grīdu, notī-
rīt spoguli vai saklāt galdu. Salmu rotājumu veidošanā var 

iesaistīties visa ģimene. Gatavojot svētkiem puzurus, bērni 
apgūs noderīgas matemātiskās prasmes: saskaitīšanu, mērī-
šanu, konstruēšanu; attīstīs sensorās spējas, prasmi darbo-
ties ar dabas materiāliem; darot kopā un iesaistoties sarunās 
ar sev tuviem cilvēkiem, pilnveidos savu vārdu krājumu un 
valoddarbības pieredzi. Savukārt, ar tēti vai vectēvu nolū-
kojot vietu bluķa vilkšanai un ugunskuram, mācīsies izprast 
svētku atribūtu simbolisko nozīmi un ugunsdrošības jautā-
jumus: kāpēc, kur un kā kraut ugunskuru, kā un kur droši 
dedzināt uguni, visbeidzot – kāpēc tradicionālajos svētkos 
ir ierasts dedzināt uguni u. tml.

Kas ir svētku dalībnieki?
Saskaņā ar tautas priekšstatiem svētki vienlaikus notiek 

visās telpas daļās: debesīs, uz zemes un pazemē. Saulgriežu 
dalībnieki ir gan saime, gan debess spīdekļi, gan sen aizgā-
jušie, tuvie un mīļie cilvēki – dzimtas piederīgie. Ziemas-
svētki ir īpašs brīdis, kad godināt viņus visus un saņemt 
no viņiem svētību, izjust pasauli kā vienotu veselumu. Sa-
skarsmi ar senčiem nodrošina Ziemassvētku tradicionālie 
masku gājieni, kuros maskas reprezentē senču garus, salmu 
rotājumi un ēdiens.

Kopīgi iemācieties kādu no tradicionālajām Ziemassvēt-
ku rotaļām, piemēram, rotaļu par Sauli un Mēnesi, vilku un 
kazu. Šķietami bērnišķīgajās rotaļās patiesībā ir atspoguļo-

Šķietami bērnišķīgajās ro-
taļās patiesībā ir atspo-
guļotas kosmiskas norises 
un ļoti seni tautas mītiskie 
priekšstati par pasauli. Pa-
mēģiniet iet rotaļās ārā, brī-
vā dabā, lai to izjustu.

Gatavojot svētkiem puzu-
rus, bērni apgūs noderīgas 
matemātiskās prasmes: sa-
skaitīšanu, mērīšanu, kons-
truēšanu; attīstīs sensorās 
spējas, prasmi darboties ar 
dabas materiāliem.
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tas kosmiskas norises un ļoti seni tautas mītiskie priekšsta-
ti par pasauli. Pamēģiniet iet rotaļās ārā, brīvā dabā, lai to 
izjustu. Neaizmirstiet paraudzīties debesīs! Noskaidrojiet, 
kādas masku tradīcijas ir pierakstītas jūsu novadā, izpētiet 
pieejamos materiālus par tām. Aizejiet uz Latvijas Dabas 
muzeju, tur decembrī būs apskatāma Latvijas tradicionālo 
masku izstāde. Ja vēlaties, pagatavojiet maskas un kopā ar 
bērniem dodieties masku gājienā pie draugiem vai pazi-
ņām. Piedaloties ziemas saulgriežu rituālos, atcerieties to 
senumu un simbolisko nozīmi – tas piešķirs svētkiem vēl 
papildu dziļuma dimensiju.

Pagatavojiet tradicionālos Ziemassvētku ēdienus: taukšķē-
tus zirņus, miežu miltu plāceņus un kūčas. Zirņi un plāceņi 
simboliski saistāmi ar tādiem svarīgiem debess spīdekļiem kā 
Saule un Mēness, kā arī ar senču kultu. Senāk ziemas saulgrie-
žus dēvēja par Kūču vakaru, jo tieši ar šo ēdienu iesākās svētku 
vakara ēdienreize. Tas nav nejauši, jo tautas priekšstatos gada 
nogale saistās ar ideju par vecā un nolietotā izsīkšanu, izbeig-
šanos un jaunā iesākšanos, piedzimšanu. Tāpēc ēdieni, kurus 
pirmos liek galdā Ziemassvētkos, ir tādi paši kā veļu vai bedī-
bu mielastā – kūčas, plāceņi, zirņi u. c. Kas ir kūčas? Šo ēdienu 
gatavo no grūbām, sīpoliem un speķa. Grūbas uz sausas pan-
nas apgrauzdē un pēc tam izvāra, pievieno saceptus sīpolus ar 
speķi un sutina krāsnī līdz pilnīgai gatavībai. Svētki turpinās 
jau pie bagātīgi klāta galda, jo – kā vēsta ticējums – kāda būs 
pirmā diena, tāds būs viss gads, tāpēc Ziemassvētkiem piestāv 
bagātība un pārpilnība. Parādiet bērniem, kāpēc un kā mēr-
cējami un vārāmi zirņi. Veiciet kopīgu eksperimentu – no-
sveriet zirņus pirms un pēc mērcēšanas! Kopīgi apspriediet 
izmaiņas, seciniet, kāpēc tieši šos ēdienus liek svētku galdā, 
kāda ir ēdienu simboliskā nozīme.

Kā svin svētkus jeb ko 
dara Ziemassvētkos?
Lai tradicionālie Ziemassvētki nebūtu tikai noticis fakts 

kaut kad tālā tautas pagātnē, ir svarīgi radīt apstākļus tiešas 
un apzinātas pieredzes gūšanai. Pieredze ir darbības rezul-
tāts. Pieredzes rašanās vienmēr ir personiska un iekļauj un 
izsaka emocionālo pārdzīvojumu. Svarīgs svētku aspekts ir 
sadarbība – kopības izjūta ar savu saimi un dzimtu, kas pla-
šākā nozīmē aptver arī kaimiņus, ciemata, pilsētas kopienu. 
Bērni tradīcijas organiski mācās no savas tuvākās sociālās 

vides: no dzimtas pieaugušajiem cilvēkiem – vecākiem un 
vecvecākiem, radiem un tuvākajiem kaimiņiem. Svinot 
svētkus kopā ar saviem tuvākajiem cilvēkiem, bērnam ne-
kad nerodas šaubas par to nozīmību. Bērnībā redzētais, iz-
justais un pārdzīvotais paliek atmiņā uz visu mūžu.

Svētku svinēšana rada iespēju atjaunot līdzsvaru dažā-
dos dzīves aspektos: starp došanu un ņemšanu, krāšanu un 
tērēšanu, vēlmēm un apmierinājumu, atturēšanos un bau-
dīšanu. Taču svarīgākais gadskārtu svētku svinēšanas rezul-
tāts ir līdzsvara nodibināšana starp cilvēka pasauli un dabu, 
starp savu pagātni un nākotni.

Ziemassvētkos nav laika sēdēšanai pie televizora. Dzie-
diet tautasdziesmas par Ziemassvētkiem, ejiet rotaļās, spē-
lējiet spēles, asiniet prātu, minot mīklas, jo Ziemassvētki 
tradicionāli ir pēdējais brīdis mīklu minēšanai, velciet 
bluķi, zīlējiet nākotni un dodieties masku gājienā! Iekuriet 
ugunskuru un vērojiet bluķa degšanu! Esiet kopā viens ar 
otru ne tikai istabā – ejiet dabā! Lai ticējumos un tautas-
dziesmās apdziedātās darbības ir iedvesma jūsu darbībai 
Ziemassvētkos!
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Ar tēti vai vectēvu nolūkojot 
vietu bluķa vilkšanai un uguns-
kuram, bērni mācīsies izprast 
svētku atribūtu simbolisko no-
zīmi un ugunsdrošības jautā-
jumus: kāpēc, kur un kā kraut 
ugunskuru un dedzināt uguni.

Izejiet ārā ziemas tumsā un 
kopā ar bērniem priecājie-
ties par zvaigžņoto nakti 
un garaiņiem, kas runājot 
veļas no mutes, salu, kas 
kniebj degungalā.
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Rotaļas
Vilku dzīšana
Ziemassvētkos lauka malā dzen vilkus. Visi saģērbjas un 

dodas uz kādu ziemeļu pusē esošu krūmāju un met biezoknī 
sprunguļus vai zarus. Sprunguļu un zaru mešana jeb vilku 
dzīšana simboliski ataino tumsas aizdzīšanu, pavasara, gaismas 
tuvināšanu.

Ja ir vismaz pieci cilvēki, iesaku iet vienā no svarīgākajām Ziemassvētku rotaļām.

Ticējumi
Ziemas svētku nakti puišiem jāiet pie meža un jāsviež nūjiņas mežā, tad vasaru vilki nenāk aitas plēst. 
LFK 3, 634, Garoza.
Ziemas svētku vakarā vajaga uziet kalnā un sviest nūjas mežā, tad nākošā gadā būs laba raža. 
LFK 3, 771, Bauņi.

Rotaļas apraksts. 
Rotaļnieki izveido dārziņu. Meita (Saule) un puisis (Mēness) nostājas ārpus dārziņa. Dziedādami pirmos 
divus pantus, rotaļnieki iet pa apli. Saule un Mēness iet gar dārziņu. Ar vārdiem ,,bēdz, bēdz” dārziņš ap-
stājas, Mēness ķer Sauli. 3. pantu atkārto tik ilgi, kamēr Mēness Sauli ir noķēris. Tikai tad dzied 4. pantu, 
Saule un Mēness griežas rokās apļa vidū. Nu Saule un Mēness izvēlas sev vietniekus un paši iestājas dārzi-
ņā. Rotaļa var sākties no gala.

Saule un Mēness (Rotaļa pierakstīta Kurzemē, Liepājā)
Neguli, saulīte, ābeļu dārzā! (2x)
Mēnesis izjāja malējas meklēt. (2x)
Bēdz, bēdz, saulīte, mēnesis dzenas! (2x)
Jau drīz saulīte mēneša rokās. (2x)

gatavojies svētkiem

Ja ir vismaz viens gribētājs, tad ieteicams 
veikt šādu Ziemassvētku rituālu.

Parādiet bērniem, kāpēc un 
kā mērcējami un vārāmi zirņi. 
Veiciet kopīgu eksperimen-
tu – nosveriet zirņus pirms 
un pēc mērcēšanas!

Aizejiet uz Latvijas Dabas 
muzeju, tur decembrī būs 
apskatāma Latvijas tradi-
cionālo masku izstāde.


