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Lai gan vēl aizvien ir ļoti maz pētī-
jumu par konkrētiem smadzeņu me-
hānismiem, kas atbild par smiešanos, 
neirozinātnieki un psihologi mudina 
novērtēt cilvēka iedzimto spēju smieties. 
Neviens nepateiks, kad ir labi un kad – 
slikti smieties: kas vienam ir taisnība, 
tas citam nav patiesība. Tāpēc šoreiz par 
smaida, smiešanās un humora pozitīvo 
ietekmi uz fizisko, emocionālo un inte-
lektuālo veselību.

Ir pierādīts, ka smieklus izraisa 
sajūtas, domas un ka smiešanās aktivē 
daudzas ķermeņa daļas. Piemēram, sme-
joties mainās sejas izteiksme, tiek radītas 
skaņas, mainās elpošanas ritms. Sirsnīgas 
un aizrautīgas smiešanās laikā procesā 
iesaistās arī roku, kāju un citu ķermeņa 
daļu muskuļi. Vienlaikus ir jāievēro, 
ka ir cilvēki, kuru sejas fizioloģija ir tā 
uzbūvēta, ka izskatās – cilvēks vienmēr 
smaida (vai gluži otrādi). Savukārt 
cilvēki, kuriem ir vizuāli zobu vai sejas 
defekti, reti kad ļausies smiekliem, taču 
tas nenozīmē, ka šiem cilvēkiem nav hu-
mora izjūtas (spēja dzīvē saskatīt komis-
kas īpašības vai parādības). Smiekli 
var būt vēstījums, ko mēs nosūtām 
citam cilvēkam; mēs smejamies pat 
par pašu smieklu skaņu. Amerikāņu 
neirozinātnieks un psiholoģijas profe-
sors Roberts Provins (Robert R. Provine) 
ir izpētījis, ka bērni piecu sešu gadu 
vecumā smejas visbiežāk, taču, cilvēkam 
kļūstot arvien vecākam, smiešanās 
biežums samazinās. Pētnieki saka – 
iespējams, tā notiek tāpēc, ka cilvēki 
vairs nespēlējas dzīvē, jo bērnu smiekli 
visbiežāk esot saistīti tieši ar spēles 
prieku.

smieklu ietekme uz bērna 
intelektuālo attīstību
Psiholoģijas profesors Pols Makgī 

(Paul McGhee) 22 gadus ir pētījis humo-
ra ietekmi uz veselību. Viņš ir pierādījis, 
ka caur humoru un spēju smieties bērni 
labāk attīsta savas intelektuālās prasmes. 
Piemēram, caur vārdu spēlēm: mazāki 

bērni spēlējas ar skaņām, lielāki – ar 
vārdu nozīmi. Bērns 6–10 gadu vecumā 
ar aizrautību spēlēs spēli, meklējot 
dažādas viena vārda nozīmes. Latviešu 
valodā tos sauc par daudznozīmīgiem 
vārdiem, kuru nozīme atklājas tikai 
kontekstā. Piemēram, vārdi: punkts 
(mazs, apaļš laukumiņš, punkti par 
uzvaru spēlē), kāja (cilvēka kāja, krēsla 
kāja), bāls (bāli vaigi, bāla puķe), iet 
(cilvēks iet, laiks iet), acs (dzīvnieka acs, 
durvju acs) utt. Šādu spēli spēlējot, bērni 
smejas, uzlabo savas verbālās prasmes 
un bagātina vārdu krājumu. Un ne 

tikai – humors sekmē arī bērna radošo 
domāšanu. Bērni, kas pavada vairāk 
laika, meklējot jaunus un neatbilstošus 
veidus, kā izprast vārdu jēgu, attīsta 
vispārēju novatoriskās domāšanas pr-
asmi saistībā ar dažādiem jautājumiem 
vai problēmām.

Turklāt, lai mudinātu bērnu lasīt, 
visefektīvākais veids būs piedāvāt smieklīga 
sižeta grāmatu, kur ir daudz notikumu, 
smieklīgu pārpratumu un joku.

Humora izjūta ir viena 
no galvenajām sociālajām 
prasmēm
Mūsdienās humora izjūta tiek uz-

skatīta par vienu no galvenajām soci-
ālajām prasmēm, kas ļauj veiksmīgāk 
sevi realizēt profesionāli un veidot 
veiksmīgākas attiecības ar apkārtējiem 
cilvēkiem. Ir novērots, ka bērni, kas pēc 
savas iniciatīvas uzsāk jokošanos, bie-
žāk nekā citi vienaudži piedalās dažā-
dos sociālos, sabiedriskos pasākumos. 
Bērni, kuri sociālajā mijiedarbībā, ko-
munikācijā prot izmantot humoru un 
smaida, liek emocionāli komfortablāk 
justies arī citiem iesaistītajiem, tāpēc 
komunikācija noris vieglāk. Un pras-
me veiksmīgi komunicēt ir liela panā-
kumu atslēga.

Laila avotiņa

Caur humoru un 
spēju smieties bērni 
labāk attīsta savas 
intelektuālās pras-
mes. Piemēram, caur 
vārdu spēlēm: ma-
zāki bērni spēlējas ar 
skaņām, lielāki – ar 
vārdu nozīmi. 
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Humora prasmes 
nostabilizē bērnā pašapziņu
Ir pierādīts, ka humors ir efektīvs veids, kā 

pārvaldīt savas emocijas, saglabāt tās pozi-
tīvas, celt noskaņojumu un uzturēt pozitīvu 
attieksmi pret dzīvi. Kad redzam bērnus spē-
lējamies un smejamies, tad smiekli ir vien-
kārši reakcija uz patīkamo nodarbi, taču mēs 
zinām, ka smiekli var palīdzēt radīt priecīgu 
un laimīgu stāvokli, pat ja iepriekš bērni tā 
nejutās. Izrādās, bērna spēja saskatīt ikdienas 
dzīvē komiskas īpašības vai parādības spēj 
stabilizēt viņā pašapziņu, jo, komunicējot 
ar citiem caur humoru, bērns gan no citiem 
bērniem, gan pieaugušajiem saņem pozitīvu 
atgriezenisko saiti – un tas nostiprina bērnā 
labu pašizjūtu. Ilgtermiņā šī labdabīgā paš-
apziņa palīdzēs pārvarēt stresa situācijas, kas 
piemeklēs jau pieauguša cilvēka dzīvē. Arī 
tāpēc ir vērts rēķināties ar smaida spēku – tā 
mūsu bērnos stiprinās pašapziņa.

smiekli uzlabo veselību
Akadēmiskie pētījumi par smiešanās ietek-

mi uz cilvēka fizisko labsajūtu tika veikti tikai 
20. gadsimtā. Daudzus zinātniekus to darīt esot pamudinājis 
amerikāņu žurnālists Normans Kazins (Norman Cousin), kurš 
gadiem dzīvoja ar artrīta sāpēm. Secinot, ka tradicionālā medi-
cīna nespēj šīs sāpes novērst, viņš vienkārši sācis pastiprināti lie-
tot vitamīnu C un skatīties komēdijas un komēdiju raidījumus 
televīzijā. Viņš izpētīja, ka desmit minūšu patiesu smieklu (tā, 
ka vēders jātur) ļauj divas stundas nodzīvot bez fiziskām sāpēm. 
Viņš pat ir uzrakstījis vairākas grāmtas par humora ietekmi uz 
veselību, viena no tām ir 1979. gadā iznākusī „Slimības anatomi-
ja no pacienta viedokļa” („Anatomy of an Illness: As Perceived 
by the Patient”). Šī grāmata mudināja pētīt emociju ietekmi uz 
veselību.

Ir pētījumi, kuros ir atklāts, ka humora izjūta un smiešanās 
spēj stiprināt atsevišķas imūnsistēmas sastāvdaļas. Smiešanās 
netiešā ietekme uz imūnsistēmu: humors palīdz atrisināt ikdie-
nas grūtības, tātad minimalizē vai pat likvidē negatīvo stresa ie-
tekmi uz imūnsistēmu, tā pasargājot no slimošanas. Tiešā ietek-
me: piemēram, imūnglobulīna A daudzuma palielināšanās pēc 
kārtīgas izsmiešanās. Imūnglobulīns A, kurš atrodas arī deguna 
gļotās, pasargā no augšējo elpceļu infekcijām – saaukstēšanās un 
gripas. Cita pētnieku grupa pierādīja, ka smiešanās palielina to 
leikocītu skaitu, kas nogalina vēža šūnas. Šis ir viens no iemes-
liem, kāpēc vēža ārstēšanā tik aktīvi interesējas par garastāvokļa 
pozitīvo ietekmi ārstēšanās laikā. Mūsdienās arvien vairāk pētī-
jumu atbalsta teoriju, ka smiekliem var būt terapeitiska vērtība.

smieklu terapija
Smieklu terapiju izmanto ne tikai cilvēki, kam ir nepiecieša-

mi fiziskās veselības uzlabojumi. Cilvēki apmeklē, piemēram, 
smieklu jogu, lai samazinātu stresu un palielinātu psiholoģisko 
labsajūtu. Nodarbības var būt dažādas. Lūk, vienas nodarbības pie-
mērs. To veido četras daļas: ritmiska plaukšķināšana ho-ho-hi-hi-hi 
ritmā, elpošanas vingrinājumi, dažādas spēles un smiešanās vingri-
nājumi, kad apmeklētāji trenējas radīt smieklus caur ķermeni, nevis 
ar prātu.

Arī Latvijā notiek smieklu terapijas nodarbības. Minēšu 
vienas nodarbības piemēru. Katram dalībniekam ir jāatceras 

kāds smieklīgs gadījums no paša vai 
citu cilvēku dzīves. Sēžot aplī, tas jā-
izstāsta. Terapijas laikā izmanto vairā-
kas metodes, lai paskatītos uz pacienta 
problēmām no cita aspekta. Piemēram, 
metodes „karstais krēsls” laikā pacients 
un ārsts vai nodarbības vadītājs apmai-
nās vietām, liekot pacientam pašam 
skaidrot savu slimību, tās smagumu un 
izpausmes. Būtiski ir saprast – ja es ne-
spēju mainīt šo situāciju, tad ir jāmaina 
sava attieksme pret to. Savukārt me-
tode „nervi kastītē” palīdzot kontrolēt 
stresa situāciju: brīdī, kad ķermenis sāk 
uztraukties, ir jāpasaka sev – tagad es 
visas savas rūpes ielieku šajā kastītē, lai 
tās man netraucē. Kaste var būt iedo-
māta vai (tikpat labi) reāla.

Nobeigumā ir jāpiemin, ka ir cilvēki, 
kuriem nav humora izjūtas. Kā sievie-
šu portālam espati.lv ir skaidrojusi psi-
hoterapeite Aina Poiša: ja sieviete, kas 
tagad ir mamma, bērnībā ir audzināta 
būt pareiza, prātīga un teicamniece vi-
sās dzīves jomās, tad šai sievietei šķiet, 

ka humors viņas tēlam nepiestāv. Tāpēc ģimenē var būt uzve-
dības modelis, ka tētis ar mammu nejokojas, bērni nesmejas 
un bērnos jau kopš mazotnes nav attīstīta humora izjūta. Tās 
trūkums cilvēkam piešķir smagnējumu. Psihologi apgalvo: ja 
cilvēks vairs nespēj ne par ko dzīvē smieties, viņam traucē 
nopietni psiholoģiskie bloki un ir iestājusies depresija vai 
arī cilvēkam ir stresa pilna ikdiena.

Izrādās, bērna spēja 
saskatīt ikdienas dzī-
vē komiskas īpašības 
vai parādības spēj 
stabilizēt viņā pašap-
ziņu, jo, komunicējot 
ar citiem caur hu-
moru, bērns gan no 
citiem bērniem, gan 
pieaugušajiem sa-
ņem pozitīvu atgrie-
zenisko saiti – un tas 
nostiprina bērnā labu 
pašizjūtu. 
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Taču pētījumi liecina, ka humora izjūtu un spēju smai-
dīt var attīstīt. Protams, visiem nav jākļūst par sabiedrības 
dvēselēm, bet pozitīvāku attieksmi un ticību problēmu risi-
nājumam noteikti var uztrenēt. Un metode nav tālu jāmeklē. 
Mūsu senči bēdas zem akmens lika jau izsenis un ar dzies-
miņu pāri gāja arī…

Izmantotie informācijas avoti
http://lr2.lsm.lv/lv/raksts/dziives-virtuve/no-ka-atkariiga-humora-izjuta-un-prasme-komunicet.a40942/, 
http://www.laughterremedy.com/articles/immune_system.html
http://www.laughingdiva.com/how-laughter-therapy-cured-norman-cousins-of-a-life-threatening-form-of-arthritis/
http://www.cancercenter.com/treatments/laughter-therapy/
http://www.skillsyouneed.com/ps/therapeutic-laughter.html
http://www.nbcnews.com/id/3077386/ns/technology_and_science-science/t/big-mystery-why-do-we-laugh/#.VFnxEpyUdqc
http://attiecibas.espati.lv/index/view/raksts/Sievietes-un-humora-izjuta-/id/1234/

Lai ikdienā vairāk smietos…
 Uzsmaidi!
 Atceries labo, kas ar tevi ir noticis!
 Ja dzirdi smejamies citu, smejies līdzi!
 Pavadi laiku ar jautriem cilvēkiem!
 Ievies humoru sarunās!
 Smejies par sevi!
 Meklē smieklīgo avīžu virsrakstos un sludinā-
jumos! Tajos pēc iespējas īsākā tekstā ir jāpasaka 
galvenais, taču tas ne vienmēr izdodas veiksmīgi.
 Spēlējies ar bērniem un dzīvniekiem!
 Ja izlasi ko smieklīgu, noteikti iesaki arī ci-
tiem vai uzreiz pārstāsti draugam!
 Ļaujies izklaides aktivitātēm – boulingam, 
minigolfam, karaoke!
 Izpaud patiesās emocijas!
 Atļaujies būt spontāns!

Ir pētījumi, kuros ir atklāts, ka 
humora izjūta un smiešanās spēj 
stiprināt atsevišķas imūnsistēmas 
sastāvdaļas. Piemēram, imūn-
globulīna A daudzuma palielinā-
šanās pēc kārtīgas izsmiešanās. 
Imūnglobulīns A, kurš atrodas arī 
deguna gļotās, pasargā no aug-
šējo elpceļu infekcijām – saauk-
stēšanās un gripas.
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Galvenās skolas vecuma bērnu vecāku rūpes ir saistītas ar 
bērna sagatavošanu skolai un viņa sasniegumiem mācībās. Ve-
cāki, protams, vēlas palīdzēt bērnam, un katram no vecākiem ir 
sava izpratne, kas un kā darāms. Arī kolotāji kaut ko sagaida 
no vecākiem. Un bērniem ir savas – kaut neapzinātas un tāpēc 
vārdos nepasakāmas – gaidas. Kāds tad ir skolas bērnu vecāku 
uzdevums, un kā to izpildīt pēc iespējas efektīvāk?

bērnu audzināšanas 
būtība jeb vecāku 
kompetences joma
Vecāku kompetences jomu nosaka bērnu vajadzības: pa-

matvajadzības, emocionālās un sociālās vajadzības. Paskatīsi-
mies, kā teorētiski plašā tēma īstenojas praksē!

situācija
Skolotāja informē 3. klases skolnieka mammu par neat-

taisnotiem stundu kavējumiem un lūdz vairāk informācijas, 
kāpēc šādi kavējumi ir. Mammai skolotājas sacītais ir tiešām 
nepatīkams pārsteigums, bet viņa sola aprunāties ar bērnu 
un noskaidrot, kas īsti notiek. Izrādās, zēns katru rītu dodas 
uz autobusa pieturu, lai brauktu uz skolu, bet dažreiz viņš 
vienkārši dodas pastaigāties uz jūrmalas parku. Mamma, 
protams, ir tik neapmierināta ar bērna uzvedību, ka pasa-
ka visu, ko viņa par to domā, un pieņem lēmumu stingrāk 
kontrolēt bērna gaitas. Rezultātā bērns saņem instrukcijas, 
ko un kā turpmāk darīt, bet ar klases audzinātāju ir noslēgta 
vienošanās par informācijas apmaiņu. Problēmai vajadzētu 

būt atrisinātai. Tomēr stundu kavējumi turpinās. Problēmas 
risināšanā iesaistās sociālais pedagogs un sociālais darbi-
nieks. Kopīgu pūļu rezultātā bērns uz skolu aiziet gan, bet 
dažos priekšmetos sekmes ir neapmierinošas. Turklāt kon-
f likti ar klasesbiedriem situāciju dara vēl sarežģītāku.

SituācijaS SkaidrojumS. Kas bērnam liedz apmek-
lēt skolu: spēju, zināšanu vai kādu prasmju nepietiekamība? 
Šajā gadījumā ir novērojama bērna emociju vadības prasmju 
nepietiekamība. Patiesībā bērns bēg nevis no skolas, bet no sa-
vām nepatīkamajām izjūtām.

Lielākās daļas bērnu sabiedriski nepieņemamās uzvedības 
sakne ir tieši šī – nepietiekamas emociju vadības prasmes. To 
apguve notiek tikai un vienīgi ģimenē kopā ar vecākiem. Ja cil-
vēks neprot vadīt savas emocijas, tad jebkurā stresa situācijā 
viņa uzvedība būs tikpat neefektīva kā iepriekšminētās mam-
mas uzvedība attiecībā pret bērna emocionālajām un sociāla-
jām vajadzībām.

Bērna emocionāLāS vajadzīBaS. Bērna emo-
cionālās vajadzības izpaužas kā nepieciešamība pēc vismaz 
viena cilvēka, ar kuru kopā drīkst ne tikai smieties, bet arī 
raudāt, bēdāties, dusmoties, skumt vai kā citādi izpaust sa-
vas emocijas, nebaidoties no kritikas, nosodījuma vai nelūg-
tas padomu došanas. Vislabāk šādu uzdevumu var izpildīt 
mammas – vienkārši paklausīties, paklusēt un saprast, kā 
bērns jūtas.

Bērna SociāLāS vajadzīBaS. Bērna sociālās va-
jadzības izpaužas kā vajadzība mācīties pašas vispārīgākās 
dzīves prasmes, sākot ar prasmi lietot podiņu, ēst pie galda, 
rūpēties par savu ķermeni un personiskajām lietām, vadīt 
savas emocijas un uzvedību saskaņā ar saviem pienākumiem 
ģimenē, skolā un sabiedrībā un beidzot ar prasmi iedibināt 
un uzturēt attiecības ar cilvēkiem, kā arī risināt problēmsi-
tuācijas, kurās kaut ko gribas, bet nevar sasniegt.

Apgūstamo prasmju ir ļoti daudz, un tieši to apguve ir ve-
cāku kompetences joma. Šīs pašas vispārīgākās prasmes ir kā 
mājas pamati, uz kuriem skolotāji skolā veido jau specifiskākas 
zināšanas un prasmes – profesionālās izglītības bāzi.
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Kā bērni mācāS no vecāKiem, un 
Kā vecāKi mācāS no bērniem?

inga raškova,
skolotāja, Mg. philol.

Latviešu valodas un literatūras, psiholoģijas un filozo-
fijas skolotāja, kā arī 4. klases audzinātāja Priekules vi-
dusskolā (16 gadu). Pieaugušo izglītības organizatore un 
nodarbību vadītāja Priekules pilsētā un pagastā (5 gadi). 
Darbiniece sociālās rehabilitācijas iestādē pieaugušajiem 
ar emociju, uzvedības, saskarsmes un pašorganizācijas 
prasmju traucējumiem Anglijā (5 gadi). Nu jau pieau-
guša dēla mamma un pieaugušo neformālās izglītības 
programmas „Konsultācijas izglītojamo vecākiem peda-
goģiska rakstura problēmu risināšanai” autore un īsteno-
tāja grupās un individuāli (2 gadi).
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Kā bērni mācās no 
vecākiem, un kā vecāki 
mācās no bērniem?
Gan bērni, gan vecāki mācās nepār-

traukti. Viņi viens otru vēro – un katrs 
kaut ko apgūst. Paskatīsimies, kā tas 
notiek!

situācija
Kāds no vecākiem noguris pārnāk no 

darba un, protams, vēlas atpūsties. Vēl 
tikai ir jāpārliecinās, ka bērns ir izpil-
dījis savus pienākumus (skolā uzdotie 
mājasdarbi, kādi mazie bērna pienāku-
mi mājās). Bieži vien atklājas, ka ne viss 
ir padarīts. Māte vai tēvs, jau tā noguris, 
jūtas vēl nepatīkamāk, tomēr risina prob-
lēmu: „Nu, cik reizes man tev jāsaka…?! 
Vai tiešām nevari izdarīt visu savlaicīgi?!” 
Vislabāko nodomu vadīts, viņš māca bēr-
nam izpildīt savus pienākumus, bet viņa 
balss, runas veids un ķermeņa valoda 
liecina par ko citu. Viņš tiešām ir nogu-
ris, darbošanās ar bērnu nav patīkama, 
tāpēc pieaugušais steidzas izpildīt savu 
pienākumu pēc iespējas ātrāk, lai varētu 
atpūsties.

ko šajā Situācijā iemācāS 
BērnS? Bērnam vajadzēja iemācīties to, 
ka visi pienākumi ir izpildāmi savlaicīgi 
un patstāvīgi, kā to saka vecāki. Tomēr 
bērns iemācījās kaut ko pavisam citu: pie-
nākumu pildīšana ir nepatīkama un pēc 
iespējas ātrāk paveicama.

ko šajā Situācijā iemācāS ve-
cāki? Māte vai tēvs domā: „Kāpēc mans 
bērns nedara to, kas viņam ir jādara?” 
Viņš secina, ka bērns ir slinks, bezatbil-

dīgs, ka viņam citas intereses ir svarīgā-
kas nekā pienākumi un ka viņš vecākus 
nemaz neklausa. Ļoti nepatīkams secinā-
jums, jo vienas problēmas vietā tiek atklā-
tas vēl trīs jaunas.

SituācijaS izSkaidrojumS. 
Prasme izpildīt pienākumus, tāpat kā 
jebkura cita vispārīga dzīves prasme, ir 
apgūstama tikai un vienīgi praktiskā dar-
bībā un kopā ar kādu, kurš pats prot to, ko 
prasa no otra. Cilvēka apziņa šādā mācī-
bu procesā ir vēlama, bet nav obligāta.

Jebkuru prasmju apguves metodika 
ir vienkārša: prasmīga cilvēka vērojums 
un viņa darbību atkārtošana tik ilgi, ka-
mēr iegūtais rezultāts sākumā apmierina 
skolotāju (kādu no vecākiem), bet ar viņa 
pozitīvās atgriezeniskās saites palīdzību 

kļūst patīkams arī skolēnam (bērnam). 
Apgūstamo prasmju teorētisks izskaidro-
jums ir vēlams, bet nav obligāts.

Cilvēki – gan bērni, gan pieaugušie – 
mācās visu laiku. Atšķiras tikai abu 
spēja apzināties, ko viņi dara. Bērns tie-
šām apzināti nespēj vadīt savu uzvedību 
saskaņā ar kādiem noteikumiem. Viņš 
to mācās sākumā kopā ar vecākiem, vē-
lāk arī kopā ar skolotājiem. Bet vecāki, 
pieauguši cilvēki, fiziski un psihiski jau 
spēj apzināties un vadīt gan paši savu, 
gan arī bērna uzvedību saskaņā ar kā-
diem noteikumiem. Varbūt ne vienmēr 
visu zina un prot, bet, ja cilvēks prot 
mācīties, tad nepārvaramu grūtību nav.

Svarīgākie prasmju apguves elemen-
ti: vēlamās uzvedības paraugs un abām 
pusēm patīkama saskarsme. Pieaudzis 
cilvēks nekad neiemācīsies braukt ar 
mašīnu, ja instruktors pats lāga nepra-
tīs braukt un saskarsme ar viņu cilvē-
kam būs nepatīkama. Visticamāk, tiks 
atrasts cits instruktors – tāds, kurš prot 
gan vadīt mašīnu, gan cilvēkam patīka-
mā formā izskaidrot braukšanas pras-
mes apguvei nepieciešamās zināšanas. 
Šādos apstākļos mācību process būs 
sekmīgs, viegls un ātrs. Bērniem šādas 
instruktoru izvēles iespējas nav, tāpēc 
viņi paļaujas tikai uz savām izjūtām: 
apgūst to, kas ir patīkams; izvairās vai 
kategoriski noraida to, kas ir nesapro-
tams un nepatīkams.

ieteikums vecākiem
Apzinieties savu instruktora lomu 

bērnu audzināšanā: bērni vēro jūs, sa-
vus vismīļākos cilvēkus, un tieši kopā 
ar jums apgūst pašas svarīgākās dzīves 
prasmes, bez kurām gan viņu pirmajā 
darbavietā (skolā), gan jebkurā nāka-
majā viņiem būs grūti vai neiespējami 
sasniegt rezultātus (atzīmes, atalgoju-
mu), kas viņiem šķitīs apmierinoši.

Ko un kā vecāki un bērni 
var mācīties viens no otra?
Bērni ar savu uzvedību un attieksmi 

pret kaut ko arvien sagādā vecākiem 
problēmas. Šīs situācijas vecāku dzīvē 
ir tas pats, kas uzdevums matemātikā 
7. lappusē vai uzdevums Nr. 4 latvie-
šu valodā. Un tikai to sekmīga izpilde 
nodrošina labu atalgojumu: vecāki sa-
sniedz to, ko viņi vēlas, – veselu, mācī-
bās sekmīgu un dzīvē veiksmīgu bērnu.

Pajautājiet sev: kas man bērna uz-
vedībā, sasniegumos nepatīk? Atbildes 
būs ļoti dažādas: bērns mani neklausa, 
melo, bērnam ir zema atzīme kontrol-
darbā, neattaisnoti stundu kavējumi, FO
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Tikko mainās pašu 
vecāku attieksme 
pret kaut ko vienlai-
kus ar tai atbilstošu 
acu, sejas, ķermeņa 
un runāto valodu, 
bērns ātri un viegli 
pielāgojas. Jo jaunāks 
bērns, jo šī reakcija 
uz vecāku uzvedības 
maiņu ir ātrāka un 
noturīgāka.
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strīdi ar brāli vai māsu utt.
Pajautājiet sev: kas manam bērnam 

liedz pateikt patiesību, nopelnīt augstā-
ku atzīmi kontroldarbā, apmeklēt visas 
stundas, izbeigt kašķēšanos ar brāli vai 
māsu? Iespējamās atbildes būs tikai trīs: 
kādu fizisku, psihisku spēju, zināšanu 
vai prasmju nepietiekamība. Visbiežāk 
atklāsiet, ka bērns kaut ko zina gan, bet 
neprot kvalitatīvi izdarīt.

Pajautājiet sev: vai es pats (pati) pro-
tu to, ko bērns neprot? Bieži vien atklā-
siet, ka protat gan, bet patīkama jums 
šī prasme nešķiet. Drīzāk uztverat to kā 
pienākumu, par kuru nemēdz domāt kā 
par patīkamu vai nepatīkamu. Tas arī ir 
iemesls bērna nepatikai pret šo pašu vi-
sai noderīgo prasmi. Bērni mācās ne no 
vārdiem, bet no vecāku attieksmes pret 
kaut ko un tai sekojošās rīcības. Dažreiz 
atklāsiet, ka pats (pati) arī lāga neprotat 
to, ko sagaidāt no bērna.

Padomājiet!
 Kas man liedz padarīt savu prasmi 

bērnam patīkamu, interesantu?
Parasti atklāsiet savu personīgo emo-

ciju un saskarsmes prasmju nepietieka-
mību. Ja tā, tad noderēs psihologa un 
(vai) pedagoga konsultācija, arī jebkurš 
informatīvs materiāls par emociju un 
saskarsmes ar bērniem vadību. Vien-
kārši, bet tiešām vērtīgi materiāli atro-
dami šeit: http://www.teach-through-lo-
ve.com.
 Kur un kā varu iemācīties to, ko 

neprotu?
Kas gan jums varētu liegt iepazīsti-

nāt bērnu ar savu pārdomu rezultātiem 
un aicināt viņu mācīties kopā ar jums? 
Bērni ļoti augstu vērtē vecāku patiesu-
mu, godīgumu un labprāt piedalās kā-

dās darbībās kopā ar vecākiem, ja vien 
viņiem ir skaidri un nemainīgi spēles 
noteikumi. To sagatavošanai var lūgt 
pedagoga konsultāciju.

Pedagoģiska rakstura problēmu 
risināšana tā pati mācīšanās vien ir. 
Tikai uzdevumus uzdod bērns, bet tos 
risina vecāki. Bērni ir vecāku spogulis: 
tikko mainās pašu vecāku attieksme 
pret kaut ko vienlaikus ar tai atbilstošu 

acu, sejas, ķermeņa un runāto valodu, 
bērns ātri un viegli pielāgojas. Jo jaunāks 
bērns, jo šī reakcija uz vecāka uzvedības 
maiņu ir ātrāka un noturīgāka.

Vecāku un bērnu attiecībām tiešām 
nevajadzētu būt karošanai par to, kurš 
pār kuru valdīs. Daudz patīkamāka un 
sekmīgāka ir abām pusēm patīkama 
un izdevīga sadarbība, kur sadarbības 
mērķis un noteikumi visiem ir vienādi.
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Bērnam vajadzēja 
iemācīties to, ka visi 
pienākumi ir izpildā-
mi savlaicīgi un pat-
stāvīgi, kā to saka 
vecāki. Tomēr bērns 
iemācījās kaut ko 
pavisam citu: pie-
nākumu pildīšana ir 
nepatīkama un pēc 
iespējas ātrāk pavei-
cama.
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Latvijas valsts dzimšanas diena mūsu 
ģimenē allaž ir svētki – tā ir diena, kad ru-
denīgi pelēkais rīts pārtop sarkanbaltisar-
kanajā un bērnu sajūsma par brīvdienu 
un karogiem kā triecienvilnis ielaužas 
arī mūsu, pieaugušo, sirdīs. 18. novem-
bra pēcpusdienā nu jau tradicionāli mēs 
pulcējamies pie tuviniekiem uz svētku va-
kariņām, taču bērni paliek bērni – viņiem 
šī pēcpusdienas gaidīšana šķiet bezgalīga, 
un tad arī lielais niķis ir klāt un diena 
draud būt sabojāta. Tāpēc šogad, lai ne 
tikai īsinātu laiku līdz iešanai ciemos, bet 
arī lietderīgi un interesanti to pavadītu, 
mums radās ideja darīt kaut ko kopā ar 
bērniem jau dienas gaitā. Lūk, ģenerāl-
mēģinājums! Mēs izdomājām uzbūvēt… 
gaismas pili! Un nevis šādu tādu, bet gan 
ar visu Latvijas karogu. Neticami? Ska-
ties, kā mēs to paveiksim!

Nepieciešamie materiāli karodziņa pa-
gatavošanai: krāsaini žurnāli, balts papīrs, 
PVA līme, kokteiļsalmiņi, šķēres.

Nepieciešamie materiāli saldās gais-
mas pils pagatavošanai: cepumi „Selga”, 
saldā biezpiena masa, marmelāde.

Nepieciešamās izejvielas tējas paga-
tavošanai: pīlādžu ogas, mežrozīšu augļi, 
ūdens, medus.

Katrā mājā noteikti atradīsies kāds 
vecs krāsains žurnāls – jebkāds, tikpat 
labi tā var būt krāsainā lielveikalu reklā-
mas brošūra.

Kad žurnāli ir sameklēti, uzdevums 
numur viens – atrast un izgriezt (vai iz-
plēst, kā darīja Edvarts, kas vēl nemāk 
apieties ar šķērēm) sarkanās un baltās 
krāsas bildītes. Tas ir ļoti aizraujošs pro-

cess, kas mums izvērtās par sacensību – 
kurš atradīs vairāk.

Kad bildītes ir sameklētas un izgriez-
tas vai izplēstas, žurnālus var likt atpa-
kaļ, jo tie mums vairs nebūs vajadzīgi. 
Tikmēr es sagatavoju trīs garenas bal-
ta papīra strēmeles, kas būs mūsu to-
pošā karoga pamatne. Izdalām katram 
pa strēmelei, un nu uzdevums numur 
divi – sagriezt vai saplēst atrastās krā-
sainās bildītes nelielos gabaliņos un pie-
līmēt šos gabaliņus uz papīra strēmeles. 
Krāsu izvietošanas princips: augšpusē 
sarkano gabaliņu josla, pa vidu balto un 
apakšpusē atkal sarkano gabaliņu josla. 
„Mamm, kāpēc Latvijas karogam ir trīs 
strīpas?” jautā Ričards. „Nezinu,” atbil-
du. „Varbūt šīs strīpas simbolizē ticību, 
cerību un mīlestību.” – „Bet varbūt tas 
tāpēc, lai mums būtu grūtāk līmēt?” 
Ričards griež un līmē ļoti atbildīgi, bet 
Edvarts līmē, kur nu kas pagadās.

Kad darbiņš ir paveikts, ņemam kok-
teiļsalmiņus, nogriežam tiem gofrēto 
daļu un vienam galam nogriežam ma-
liņas tā, lai izveidojas spicīte. Ņemam 

GatavojamieS LatvijaS 
dzimšanaS dienaS Svinībām!

„Mamm, kāpēc Lat-
vijas karogam ir trīs 
strīpas?” jautā Ri-
čards. „Nezinu,” atbil-
du. „Varbūt šīs strīpas 
simbolizē ticību, ce-
rību un mīlestību.” – 
„Bet varbūt tas tāpēc, 
lai mums būtu grūtāk 
līmēt?” Ričards griež 
un līmē ļoti atbildīgi, 
bet Edvarts līmē, kur 
nu kas pagadās.

Grantu ģimenes mamma ar bērniem gatavo saldo 
gaismas pili, Latvijas karodziņus un pīlādžu tēju

diāna Granta

Grantu ģimene: tētis Pauls, mamma Diāna, 
lielais brālis Ričards (6 gadi) un mazais brā-
lis Edvarts Andrejs (2 gadi)
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mūsu salīmētos karodziņus un apgriežam tos ar balto pusi uz 
augšu. Tad šī salmiņa strupo galu noliekam karodziņam tieši 
pa vidu, apsmērējam karodziņa balto pusi ar līmi un salokām 
karodziņu uz pusēm tā, lai viens salmiņa gals paliktu iekšpu-
sē. Nu karogs gatavs un gaida savu mastu!

Tikmēr būvēsim gaismas pili! Uz viena cepuma „Selga” 
bagātīgi uzliekam saldā biezpiena masu, malās jumtiņa veidā 
uzliekam vēl divus cepumus. Kamēr mēs ar Ričardu cītīgi 
būvējām savas pilis, Edvarts pamanījās apēst savas pils jumtu 
un pusi no grīdas. Kad bojājumi tika novērsti un brālis no-
strostēts, varējām turpināt būvēt.

Kā jau gaismas pilij pienākas, uz jumta vajag uzlikt stikla 

plāksnes, kas atstaros gaismu un darīs pili vēl krāšņāku. Sā-
kotnēji mana doma bija izrotāt gaismas pils jumtu ar sarkanās 
marmelādes gabaliņiem, lai krāsa saskanētu ar karoga krāsu. 
Taču, kad paņēmu paku no plaukta, tieši sarkanās marmelādes 
gabalu tur nebija – tie bija pazuduši. Šoreiz izmisīgais mazā brā-
ļa skatiens lika man saprast, ka tur ir darbojušies kādi lielāki 
pirkstiņi. Pirkstu īpašnieka noskaidrošana deva rezultātus, taču 
mēs neatguvām sarkano marmelādi. Nācās izlīdzēties ar pēdējo 
pusnokosto sarkano gabalu un pārējām krāsām, kas bija veiksmīgi 
izglābušās.

Kad ar grūtībām izcīnītās stikla plāksnes pārklāj mūsu pils 
jumtus, nu var ar lepnumu uzvilkt karogu. Ričarda divstāvīgā 
pils diemžēl neiztur karoga spiedienu un drīz vien sabrūk, Ed-
varta pils jumta pārklājums pāris minūtēs pazūd mutē, taču citādi 
varam būt lepni, ka esam uzbūvējuši paši savas gaismas pilis ar 
visiem karogiem.

No šāda skata Ričardam gribas nodziedāt Latvijas himnu, jo 
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„Varbūt Latvijas karoga strīpas, 
tāpat kā koki, tikai rudenī ir sarka-
nas, bet pavasarī kļūs zaļas?…”



to viņš labi ir iemācījies. Kamēr viņš dzied, mazais brālis atkār-
to vārdus, kurus nu sapratis, un tad himna sanāk apmēram šāda: 
„Dievs, svētī Latviju!” – „Sveiki, Latviju!” – „Mūs’ dārgo tēvi-
ju” – „Mūsu tēti” – „Kur latvju meitas zied” – „Meitenes ziedi” – 
„Kur latvju dēli dzied” – „Lēni dzied” u. tml.

Pēc kārtīgas pasmiešanās nolemjam uzvārīt pīlādžu un mež-
rozīšu tēju, kas tik ļoti piestāv pie karoga un būtu piestāvēju-
si pie gaismas pils, ja tai būtu sarkans jumts. Turklāt tā ir īsts 
veselības vitamīns rudens drēgnumā. Atļauju brāļiem samest 
katliņā pīlādžu un mežrozīšu ogas, kuras bijām sakaltējuši, bet 
joprojām ir iespēja dabūt tās svaigā veidā tieši no koka vai krū-
ma zara. Ričards pieliek pīlādžu ogu pie sava karodziņa, kļūst 
domīgs un tad nosaka: „Varbūt Latvijas karoga strīpas, tāpat kā 
koki, tikai rudenī ir sarkanas, bet pavasarī kļūs zaļas?…”

Uzvāru tēju, saleju krūzēs, sasēžamies pie mūsu apaļā galda 
pie loga. Parasti mēs pļāpājam un smejamies, kad rīkojam šā-
das tējas pasēdēšanas. Bet šoreiz viss ir citādāk – svinīgāk, un 
mēs tikai vērojam zīlītes, kas aiz loga mielojas ar graudiem un 
speķi. „Karodziņš – tā ir laba dāvana Latvijai dzimšanas die-
nā,” klusumu pārtrauc lielais brālis. „Kad man būs dzimšanas 
diena, es arī uztaisīšu savu karogu: Ričards–balts–Ričards!” Lai mums visiem skaista svētku diena!

Nedēļas laikraksta „Izglītība un Kultūra”
elektroniskais pielikums „Vecākiem”
Izdevējs: SIA „AB konsultants”
Vienotais reģistrācijas numurs: 40103361805
LR UR masu informācijas līdzekļa 
reģ. apl. Nr. 000701313

Redakcijas adrese: Marijas iela 2, 
Rīga, LV-1050;
tālr.: 67357585, fakss: 67357584
E-pasts: vecakiem@izglitiba-kultura.lv;
www.izglitiba-kultura.lv
Redaktore: Vita Pļaviņa

E-pasts: vecakiem@izglitiba-kultura.lv
Reklāmas un mārketinga vadītāja: 
Ineta Broka
Korektore: Zigrīda Purvlīce
Maketētāja: Daiga Dzene
Vāka foto: http://www.lifeline.de
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„Karodziņš – tā ir laba dāvana Lat-
vijai dzimšanas dienā,” klusumu 
pārtrauc lielais brālis. „Kad man 
būs dzimšanas diena, es arī uztai-
sīšu savu karogu: Ričards–balts–
Ričards!”


