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TeāTris kā saTurīgs bērnu un 
pieaugušā kopā būšanas laiks

bēdāšanās

saruna ar bērnu – monologs vai dialogs?
Veiksmīgas sarunas priekšnoteikumi un jautājumu piemēri

Teātra kritiķe, skolotāja un trīs puiku mamma vērtē izrādes

Kāpēc bērniem jāļauj 
izdzīvot bēdāšanos?
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Daudzās kultūrās, tostarp rietumu, nav pieņemts pabeigt 
situācijas jeb atrisināt tās arī emocionālā līmenī, tāpēc gandrīz 
jebkura situācija var iestrēgt emocionālā blokā. Ir pieņemts 
noslēgties, un tādējādi cilvēks kļūst arvien nepieejamāks 
pārdzīvojumiem. Taču pārdzīvojumi padara mūs dzīvus. Bet 
būt dzīvam nozīmē būt atvērtam dažādām emocijām – gan 
pozitīvām, gan negatīvām. Kad cilvēks atsakās just kādu no 
emocijām, viņš vairs nespēj pilnvērtīgi izjust arī citas. Tāpēc 
ir svarīgi atcerēties, ka nepatīkamās emocijas kādreiz beigsies. 
Bēdāšanās beigsies, un atkal varēs just visas pārējās emocijas. 
Šoreiz runāsim par bēdām, kad bērns ir piedzīvojis zaudējumu – 
kādas nozīmīgas būtnes nāvi vai šķiršanos no kāda cilvēka, jo 
bēdāšanās ir svarīga. Tā ļauj cilvēkam pabeigt to, kas netika 
izdzīvots ar būtni, kura ir aizgājusi.

Zaudējums ir diezgan plašs jēdziens. Tas iekļauj ne tikai 
nāvi, bet arī citus nozīmīgus skumjus notikumus. Piemēram, 
šķiršanos, smagas traumas iegūšanu, darba vai mantas 
zaudēšanu, pārvākšanos un pat cerību sagraušanu. Kopīgais 
šajās situācijās ir fakts, ka ar tām ir grūti samierināties un tās 
neizbēgami maina dzīvi.

Vecāki mēģina pasargāt bērnus no drūmiem, bēdīgiem 
notikumiem. Maldina viņus, stāstot, ka, piemēram, bruņurupucis 
aizgāja; sunītis saslima, un viņu aizveda uz slimnīcu; tētim 
ir cits darbs, un viņš pārvācās uz citu dzīvesvietu; vecāmāte 
aizbrauca u. tml. Bet bērns var pavaicāt, kāpēc aizgāja 
bruņurupucis, un var domāt, ka viņš par to ir slikti rūpējies, 
tādējādi izveidojot labu augsni tam, ka pieaugušā vecumā viņu 
pametīs tie cilvēki, ar kuriem viņš centīsies veidot attiecības. 
Ja sunītis ir saslimis, bērns vēlēsies apmeklēt to un pēc tam 
brīnīsies, kāpēc pie suņa nedrīkst, un domās, ka slimnīca ir 
vieta, no kurienes neatgriežas. Kāpēc tētis ir nomainījis darbu? 
Vai es šai ģimenē esmu lieks? Ja tētis pārvācās, tad kāpēc viņš 
nedod par sevi nekādu ziņu? Vai es esmu kaut ko viņam 
nodarījis? Vai viņš mani vairs nemīl? To pārdzīvot bērnam ir 
daudz grūtāk nekā faktu, ka tētis vairs nav dzīvs. Vecmāmiņa 
droši vien aizbrauca, jo es nebiju paklausīgs. Es nodarīju viņai 
pāri, viņai sāp, un es esmu vainīgs.

pieci bēdāšanās posmi
Pārtrauktu bēdāšanos var salīdzināt ar aizsprostotu upes 

posmu. Bet straumei ir jātek. Kad to aizsprosto, ūdens sāk 
duļķoties un veidojas purvs. Dzīvē, lai kaut kas notiktu, arī ir 

jābūt kustības iespējai. Straumei ir jātek. Kad tiek piedzīvots 
zaudējums, kaut kas neatgriežami mainās, realitāte kļūst 
citāda. Tas nenotiek vienā brīdī, pie tā ir jāpierod, un tam ir 
vajadzīgs laiks. Un cilvēkam ir jādod sev šis laiks. Bet bieži 
cilvēks to nedara. Bēdāšanās procesu var nosacīti sadalīt 
etapos.

1. Bēdu noliegšana. Pašā sākumā cilvēks nevar pieņemt, 
nevar samierināties ar notikušo – viņš noliedz pašu zaudē-
juma faktu.

2. Dusmas. Pēc tam iestājas dusmas, kurās cilvēks cenšas 
atrast vainīgo, nereti vaino arī pats sevi.

3. Kaulēšanās. Vēlāk cilvēks sāk kaulēties ar dzīvi, cen-
šoties gan izpirkt savu (bieži izdomāto) vainu, gan atlīdzināt 
zaudētajam, piemēram, nolemjot turpināt to, ko ir iesācis mi-
rušais.

4. Nomāktība. Tad seko nomāktības laiks, kad cilvēks no-
kļūst depresīvā stāvoklī.

5. Pieņemšana. Bēdāšanās beidzas ar pieņemšanu, kad tiek 
apjēgts, ka dzīve ir mainījusies uz visiem laikiem – ir jāmācās 
dzīvot citādi. Piemēram, bez tā cilvēka, kurš daudz nozīmēja 
un tika mīlēts.

kāpēc bērniem jāļauj izdzīvot bēdāšanos?

asijata maija Zeļenko,
psiholoģe, 

sistēmisko risinājumu konsultante
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klausīties bez vērtēšanas
Bēdīgā bērnā, tāpat kā jebkurā citā 

bēdu pārņemtā cilvēkā, vajag klausīties 
bez vērtēšanas. Jums nav jābūt viedoklim 
par to, cik pareizs vai nepareizs, muļķīgs 
vai prātīgs ir bēdīgā cilvēka teiktais. Pre-
cīzāk sakot: varat domāt, ko vien gribat. 
Galvenais – nesakiet to cilvēkam! Jūsu 
bērnam nedraud IQ pazemināšanās un 
karjeras neizdošanās, ja viņš runā, jūsu-
prāt, ne pārāk gudri. Vienkārši esiet klāt – 
dodiet bērnam iespēju būt uzklausītam 
un justies pieņemtam, mīlētam! Ja viņa 
jūtas (un domas) tiek respektētas, tad arī 
viņš pats nejūtas lieks, nepareizs.

izvairieties 
lietot vispārīgas 
mierinošas frāzes
Jūsu domas vai droša zināšana, ka laiks 

visu ārstē un ka sāpes ar laiku samazinā-
sies, šajā brīdī nepalīdz. Šī informācija 
tikai liks bērnam justies tā, it kā būtu jā-
pasteidzas, taču tieši tagad sāp tā, ka šis 
mierinājums nav vērtīgs. Jūs taču to zināt 
no savas pieredzes.

Vispār uzvedības formula šādā gadīju-
mā ir visai viegla. Pirms darīt to, ko parasti 
dara visi, tostarp attiecībā uz jums pašiem, 
pajautājiet sev: vai man tas tiešām palīdz? 
Un, kad jūs pavisam godīgi atbildēsiet sev, 
ka frāzes „tas pāries un ar laiku būs vieglāk”, 
„tā gadās, visi mirst” un „turies” tikai no-
nievā jūsu ciešanas un palielina jūsu sāpes, 
tad atsacīsieties tās teikt arī savam bērnam.

vienkārši būt blakus
Bet kas tad tālāk? Tālāk vienkārši at-

zīstieties sev, ka jūs esat bezspēcīgi šajā si-
tuācijā. Nu un? Vienkārši esiet blakus! Ar 

savu cilvēcisko siltumu, bet ne ar uzbāzī-
gumu un cenšanos palīdzēt. Nepalīdzēsiet 
vis! Vienkārši pieņemiet to. Jūs nemainī-
siet faktus, bet jūs varat radīt bērnā izjūtu, 
ka viņš nav viens, ka dzīve turpinās un 
viņš ir laipni gaidīts tās procesā jebkurā 
brīdī, kad būs spējīgs.

runājiet par tēmām, 
ko bērns pats piedāvā
Līdz zināmam mēram bērns par sevi 

parūpēsies pats un piedāvās jums tās 
sarunas tēmas, kuras viņam ir svarīgas 
konkrētajā brīdī. Taču jūsu uzdevums 
ir neļaut bērnam tikt līdz aplamiem se-
cinājumiem, jo bērnam piemīt maģiska 
domāšana, un viņš ir spējīgs sasaistīt 
visas nelaimes ar savu izdomāto lomu 
tajās. Jūs varat paglābt bērnu no situāci-
jām, kurās viņš vēl nav paspējis pārlieci-
nāt sevi par to, ka zaudējums ir saistīts 
ar viņa slikto uzvedību, nepareizajām 
domām vai ar to, ka mirušais cilvēks 
pārstāja viņu mīlēt un tāpēc nomira. 
Piemēram, ir nomiris ģimenes mīlulis 
suns, un bērns šajā faktā sāk saskatīt 
savu vainu: ka nav spēlējies tik daudz 
ar suni, ka vienreiz iedeva apēst asāku 
kauliņu utt. Kad bērns stāsta savas do-
mas, neapturiet viņu, uzziniet pēc iespē-
jas vairāk par bērna jūtām. Tas palīdzēs 
atrast pavedienu, kurš ļaus bērnam sa-
prast, ka viņš nav vainīgs un traģēdija 
nav saistīta ar viņa mīlestības trūkumu. 
Vēlāk var runāt arī par secinājumiem: 
ka par suni ir jārūpējas uzmanīgāk vai 
ka vienmēr ir jācenšas salīgt ar mīļajiem 

Taču jūsu uzdevums 
ir neļaut bērnam tikt 
līdz aplamiem seci-
nājumiem, jo bēr-
nam piemīt maģiska 
domāšana, un viņš ir 
spējīgs sasaistīt visas 
nelaimes ar savu iz-
domāto lomu tajās.

Vienkārši esiet bla-
kus! Ar savu cilvēcis-
ko siltumu, bet ne 
ar uzbāzīgumu un 
cenšanos palīdzēt.
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cilvēkiem, jo naids, kurš ir radies strīdā, 
pāriet, bet sāpes paliek.

Taču, ja mājdzīvnieks nomira bērna 
kļūdas dēļ (mazais iedeva sunim putna 
kauliņu), bērnam ir jāsaka, ka viņš nav 
vainīgs, jo nezināja, ka tā nav jādara. Ir 
svarīgi, lai jūsu tonis nebūtu nosodošs, jo 
tādējādi bērns var kļūt apsēsts ar zināša-
nām, kas arī nav labi. Sliktākajā gadījumā 
bērns jutīs vainu un apzināti vai neapzi-
nāti meklēs sodu. Taču, ja jūs bez nosodī-
juma ļaujat bērnam uztvert nezināšanas 
faktu, tad bērnu var iemācīt domāt par 
sekām un griezties pēc informācijas pie 
pieaugušajiem.

Ļaujiet bēdāties
Protams, ka bērns pārtrauks demon-

strēt bēdāšanās pazīmes, ja jūs uzstāsiet. 
Bet ir jāatceras, ka pat tad, kad bērnam 
atņem tiesības bēdāties, bēdāšanās ener-
ģija nekur nepazūd. Ja tai neļauj darbo-
ties atklāti, tā darbosies slēgti, tādējādi 
pārvēršoties par uzvedības traucējumiem 
vai pat slimību. Enerģija ir, to nevar ap-
stādināt, to var vērst uz labāko.

Jāraud līdz galam
Kad vecāki liek bērnam pārtraukt 

raudāt, viņi rūpējas par sevi, nevis par 
bērnu, jo raudošam bērnam ir jāpievērš 
uzmanība. Un mēs mudinām bērnu 
pārstāt raudāt nevis tāpēc, ka mums 
viņa ir žēl, bet tāpēc, ka ir slinkums 
pievērst nesavtīgu, laikā nenormētu 
uzmanību. Raudāšana ir process – tai 
ir jānoris. Tāpat kā cilvēkam nepietiks 
paskatīties uz maltīti, lai justos paēdis: 
jūtot izsalkumu, cilvēkam tomēr ir 
jāapēd pusdienas, ko viņš redz. Tāpat 
ir ar bērnu, kurš jau ir sācis raudāt, – 
raudāšanai ir jānoris. Vecāki, kuri 
draud savam bērnam: „Tūlīt izbeidz 
raudāt!”, ļoti stipri kaitē viņam. Arī 
maiga prasīšana pārstāt raudāt, jo „tas tā 
mēdz būt, tas nav nekas traks”, ir bērna 

autentiskuma noliegšana. Vecāki saprot, 
ka, bērnam raudot, ir jābūt ar viņu kopā, 
jāvelta viņam uzmanība, jāpavada ar viņu 
laiks un jāpieņem (jāciena) viņa ciešanas. 
Lai to nedarītu, ir vieglāk vai nu uzkliegt 
bērnam, vai nu pierunāt, lai neraud. Bet 
tad bērns jūtas atraidīts un nepareizs: viņa 
jūtas nav pareizas, jo viņš pārāk tuvu sirdij 
ņem to, kas vecākiem nav svarīgs. Bērns 
jūtas arī nevajadzīgs, jo viņa dzīvošana – 
emociju izjušana un izpaušana – 
vecākus neinteresē vai pat kaitina. Šādā 
gadījumā bērns izaugs nejūtīgs, nespējīgs 
pilnvērtīgi kontaktēties ar citiem un 
saprast citu cilvēku, būs trauksmains, 
viegli aizvainojams un atraidāms, nepratīs 
pastāvēt par sevi. Atcerieties sevi brīžos, 
kad jums, raudošiem, vecāki lika neraudāt. 
Tagad jūsu bērniem ir tikpat sāpīgi justies 
atraidītiem, kā bija jums.

Tāpēc ir svarīgi atcerēties: ja bērns 
sāka raudāt, viņam ir jāizraudas līdz 
galam, kamēr raudāšana beidzas dabiski. 
Katram pieaugušam cilvēkam, starp citu, 
arī. Ja jūs sākāt raudāt, nepārtrauciet sevi, 
ja vien ir iespēja. Pabeidziet raudāt dabiski, 
nevis pārtrauciet ar, piemēram, sevis 
nosodīšanu par raudāšanu.

Cilvēks, kurš ir spiests apstādināt 
neizraudātas bēdas, kļūst noslēgts. Šis 
vārds runā pats par sevi. Iedomājieties 
istabu, kuru jūs esat aizslēguši, lai vairs 
nekad tur neieskatītos (piemēram, tur 
nomira mīlēts cilvēks)! Kas tajā notiek? 
Jums nav ne jausmas! Tā taču ir aizslēgta, 
jums vairs nav piekļuves tai. Tāpat kā 
pie noslēgta cilvēka. Un notiek, lūk, kas: 
putekļu kārta tikai palielinās, iespējams, 
rodas arī pelējums, iespējams, ka kāds 
grauzējs izgrauž tur caurumu, kakti var 
aizvilkties zirnekļa tīkliem u. tml. Tas 
pats notiek ar tā cilvēka dvēseli, kurš sev 
aizliedz sērot. Tas pats notiek jūsu dvēselē, 
ja jūs nolēmāt, ka sērot ir bērnišķīgi un 
neizdzīvojāt savas bēdas. Tagad jūs to 
pašu prasāt no sava bērna.

Mēs mudinām 
bērnu pārstāt rau-
dāt nevis tāpēc, ka 
mums viņa ir žēl, 
bet tāpēc, ka ir slin-
kums pievērst ne-
savtīgu, laikā nenor-
mētu uzmanību. 

Pārtrauktu bēdāša-
nos var salīdzināt ar 
aizsprostotu upes 
posmu. Bet strau-
mei ir jātek. Kad to 
aizsprosto, ūdens 
sāk duļķoties un 
veidojas purvs. 
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Viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ vecākiem ir svarīgi 
saprast savu bērnu, ir tas, ka, sarunājoties un saprotot bērnu, 
vecāki sniedz bērnam psiholoģisko gaisu. Vai varat iedomāties, 
kas notiek tad, kad cilvēks aizrijas un cīnās pēc elpas? Vai tobrīd 
kam citam ir nozīme? Vai tajā brīdī var būt kas svarīgāks par 
elpas atgūšanu? Šis salīdzinājums raksturo to, kādēļ ir tik sva-
rīgi censties saprast otru cilvēku. Pasaulslavenais līderības grā-
matu autors Stīvens R. Kovejs to skaidro šādi: „Tikt saprastam 
ir emocionāls un psiholoģisks ekvivalents gaisa ieelpošanai. Ja 
cilvēki cīnās pēc elpas jeb sapratnes un to neiegūst, nekam citam 
nav nozīmes.” Katra bērna dvēseles ilgas ir tikt saprastam, jo 
sapratne netieši apliecina, apstiprina un parāda, ka mēs, vecāki, 
atzīstam un novērtējam bērna patieso vērtību.

sarunas ar bērnu
Ir jāatzīst, ka aizņemtības dēļ pārrunas 

ar bērniem mēdz būt īslaicīgas un norisinās 
aptuveni pēc šāda scenārija:
 Kā tev šodien gāja?
 Normāli…
 Ko šodien darījāt skolā (bērnudārzā)?
 Neko īpašu…
 Ko ēdāt?
 Neatceros.
 Vai ārā bijāt izgājuši?
 Bijām.
Tātad sarunas beidzas, tā arī īsti nesākušās. Vecāki cenšas, 

pieliek pūles, bet sarunas vietā ir vērojams vien vecāku mono-
logs bez bērna emocionālās iesaistīšanās. Kā tad sarunāties ar 
bērniem, lai saruna būtu dialogs, nevis vienpusējs monologs?

īstā vieta un īstais laiks
Sarunai ir vajadzīgs laiks un telpa. Pievērsiet uzmanību 

laikam, kad bērns izrāda vēlmi sarunāties – vienam ir vēlme 
stāstīt aizgūtnēm, nākot mājās no bērnudārza vai skolas, citam 
vislabākās sarunas risinās pirms miega, bet varbūt jūsu bēr-
nam stāstīt visvieglāk ir brīvdienās, kad laika ir daudz.

Es ieteiktu sarunu par dienā notikušo sākt vakarā, kad visa 
ģimene ir kopā un ir pabeigti ikdienišķie mājas darbi. Nebūtu 
ieteicams uzbrukt bērnam ar jautājumiem uzreiz, mājās pār-
nākot. Bērnam ir svarīgi ne tikai sajust, ka esat viņu gaidījuši 
un priecājaties par viņa atnākšanu, bet arī atpūsties no bērnu-
dārzā vai skolā pavadītās dienas. Lai rastos vēlme sarunāties no 
sirds, ir vajadzīga uzticēšanās pilna atmosfēra, kas ļauj apjaust, 
ka vari brīvi runāt, tevi nenosodīs, nevērtēs, nekritizēs. Saru-
nas brīvību rada pieaugušais.

intonācijas spēks
Bērni ļoti jūtīgi uztver vecāku emocionālo stāvokli, nolasot 

to pēc toņa, kādā mamma vai tētis sarunājas ar bērnu. Pirms 
sākat sarunu ar bērnu, uzdodiet sev pāris jautājumu: kā es 
šobrīd jūtos? Vai patiešām esmu gatavs sarunai, vai arī man 
pietiks spēka tikai nopratināšanai? Nopratināšana ir tādu jau-
tājumu uzdošana, kas neveicina sarunu, bet pieprasa tūlītēju 
atbildi vai rīcību. Sekojiet, lai tonis būtu draudzīgs un labvēlīgs! 
Miers rada atslābumu, bet atslābums – vēlmi sarunāties.

Atcerieties, ka bērni domā un uztver dzīvi citādi nekā pieau-
gušie. Viņi vēl nesaprot un nezina tik daudz ko un bieži nezina 
arī, kā pastāstīt par dienā notikušo. Runājiet ar bērnu! Pastās-
tiet, kā jums pašam tika pagājusi diena, kā esat juties, ko esat 
piedzīvojis, kas interesants noticis. Lai bērns prastu sarunāties, 
viņam tas no vecākiem ir jāmācās. Ja jūsu saskarsme ar bērnu 
aprobežojas ar izvaicāšanu – kas, kur, kad un kāpēc, tad neesiet 
pārsteigti, ka bērns nevēlas sarunāties. Saruna ir abpusēja dalī-
šanās piedzīvotajā, nevis vienpusēja izvaicāšana.

veltiet laiku un 
klausieties!
Dažiem bērniem ir vajadzīga vecā-

ku iesaistīšanās, lai sāktos dialogs, bet 
ir bērni, kas paši tiecas pēc saskarsmes, 
īpaši brīžos, kad esat aizņemts. Ja tā no-
tiek, tad bērns, bieži piedzīvojot sarunas 
atteikumu, var noslēgties, tādēļ – par 

spīti aizņemtībai – veltiet sarunai ar bērnu vismaz 15 minūšu 
sava laika.

Kad bērns ar jums runā, netēlojiet, ka klausāties, ja to tobrīd 
patiesībā nedarāt. Pasakiet, ka esat aizņemts, un uzklausiet 
bērnu nedaudz vēlāk. Atcerieties, ka emocionālā uzkrājuma 
lielumu nosaka ieguldījums. Ieguldot bērna emocionālajā krāj-
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saruna ar Bērnu – 
monologs vai dialogs?

ilze pastare,
psihoterapeite

veiksmīgas sarunas priekšnoteikumi un jautājumu piemēri

Par spīti aizņemtībai – 
veltiet sarunai ar bēr-
nu vismaz 15 minūšu 
sava laika.



6 novembris  2014

kasē pāris centu, pēc gadiem nebrīnieties 
par krājkonta nelielo uzkrājumu!

Uzklausiet bērnu līdz galam un tikai 
tad runājiet paši! Nepārtrauciet bērnu 
pusvārdā, pat ja viņš runā ko tādu, kas, 
jūsuprāt, nav noticis, ir nereāls, vienkār-
ši ļaujiet viņam izrunāties tā, kā viņš to 
prot. Ne vienmēr ir viegli saglabāt mieru, 
ja bērns stāsta ko satraucošu vai pat ne-
pieņemamu. Lai spētu palīdzēt, vispirms 
ir jāiegūst pēc iespējas labāks priekšstats 
par notikušo. Aiz vārdiem, kas izskan 
aplami, var slēpties apjukums un neziņa.

Ļaujiet bērnam saprast, ka esat viņu 
sadzirdējis: atkārtojiet kaut ko no bērna 
teiktā un noteikti nodibiniet acu kontak-
tu sarunas laikā.

Izvairieties no kritikas un nosodīju-
ma – tas aizver durvis ikvienā sarunā. Vai-

rums vecāku, klausoties bērna stāstītajā, 
vispirms paši cenšas tikt saprasti vai arī, ja 
cenšas saprast bērnu, gatavo atbildi klau-
soties. Ir teiciens, kas raksturo klausīšanās 
nozīmību: „Mums ir dotas divas ausis, lai 
klausītos, un viena mute, lai runātu.”

saruna kā cīņas arēna
Viens no galvenajiem saskarsmes problē-

mu cēloņiem ir tas, ka vienu un to pašu 
notikumu interpretējam atšķirīgi. Ja saru-
nājamies ar bērnu, neievērojot atšķirības 
mūsu dzīves pieredzē, raksturā, tempe-
ramentā, varam piedzīvot sarunu kā cīņu 
vai tiesas laukumu. Piemēram – jautājums 
par istabas temperatūru. Termometrs is-
tabā pie sienas rāda 21 grādu. Bērns saka: 
„Te ir pārāk karsts!”, un vēlas, lai atver 
logu. Savukārt vecāki bilst: „Te ir pārāk 
auksts!”, un pat negrasās atvērt logu. Ku-
ram ir taisnība? Vai ir pārāk karsts vai 
pārāk auksts? Taisnība ir abiem – gan ve-
cākiem, gan bērnam. Pēc loģikas, ja strīdā 
vienam ir taisnība, tad otram ne; taču tas 
nav loģiski, bet gan psiholoģiski. Taisnība 
ir abiem – katram no sava skatapunkta.

Vecāki uz bērna dzīvi raugās no sava 
skatapunkta, pārnes savu pieredzi uz to, 
ko dzird no bērna stāstītā, pieņemot, ka 
tas, kā viņš to redz, ir patiesība. Taču, ka-
mēr nebūsim spējīgi atlikt malā personīgo 
pieredzi jeb noņemt savas brilles un paska-
tīties uz bērna pasauli viņa acīm, nespēsim 
veidot patiesas un ciešas attiecības.

3 jautājumu spēks
Lai būtu informēti par bērna dzīvē no-

tiekošo, uzdodiet bērnam jautājumus par 
trīs dažādām sfērām:
 akadēmiska rakstura jautājumus 

(atzīmes, mācību viela);
 sociāla rakstura jautājumus (attie-

cības ar vienaudžiem, ārpusklases pasā-
kumi);
 brīvos jautājumus (Kas tev šodien 

skolā vislabāk patika?).

Jautājumu piemēri
Uzsākot sarunu ar bērnu par dienā 

piedzīvoto, uzdodiet konkrētus jautāju-
mus. Uz vispārīgiem jautājumiem (Kā 
pagāja diena skolā?) visbiežāk saņem-
siet vispārīgu, neko neizsakošu atbildi: 
„Labi.” Jo konkrētāki būs jūsu jautāju-
mi, jo vairāk informācijas iegūsiet at-
bildē. Izvairieties no jautājumiem, kas 
ir ar pavēles nokrāsu: „Vai tu nevēlies 
man pastāstīt, kā tev gāja kontroldar-
bā?” Šādi jautājumi pieprasa paklausī-
gu piekrišanu vai klusu „nē”. Lūk, daži 
tādu jautājumu piemēri, kuri mudinās 
bērnu veidot sarunu!
 Vai tu paguvi uzrakstīt kontroldar-

bu (darbiņu)?
 Ko interesantu jums šodien stāstīja 

skolā (bērnudārzā)?
 Ja tev šodien būtu bijusi iespēja iet 

tikai uz vienu stundu, kuru tu izvēlētos?
 Ja tev būtu iespēja mainīties ar kādu 

bērnu vietām, ar kuru tu mainītos? Kā-
dēļ?
 Vai klasē ir kāds bērns, ar kuru tev 

nepatīk sarunāties?
 Pasaki vienu jaunumu, ko tu šodien 

uzzināji skolā!
 Kas tevi šodien skolā sasmīdināja? 

Par ko tu smējies?
 Kas tev šodien skolā visvairāk pati-

ka?
 Kas tev šodien skolā visvairāk nepa-

tika?
 Ja tu rīt būtu skolotāja vietā, ko tu 

vispirms darītu?
 Kas tev šodien skolā šķita visgarlai-

cīgākais? Kādēļ?
Pareizi izvēlēts laiks, daudzveidīgi 

jautājumi, mierīgs tonis un gatavība 
klausīties ir atslēgas, kas palīdz radīt 
dialogu attiecībās ar bērnu. Bez pa-
tiesas izpratnes nav iedomājamas pie-
pildītas un atvērtas attiecības, tādēļ 
veltiet laiku tam, lai sarunātos un uz-
klausītu!
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Pievērsiet uzma-
nību laikam, kad 
bērns izrāda vēlmi 
sarunāties – vie-
nam ir vēlme stāstīt 
aizgūtnēm, nākot 
mājās no bērnudār-
za vai skolas, citam 
vislabākās sarunas 
risinās pirms miega, 
bet varbūt jūsu bēr-
nam stāstīt visvieg-
lāk ir brīvdienās, kad 
laika ir daudz.
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Laikraksts „Izglītība un Kultūra” jau 
oktobrī rakstīja par šogad pirmo reizi no-
tikušo akciju, kurā bērnu un jauniešu žū-
rija vērtēja Latvijas profesionālajos teātros 
tapušas izrādes jaunākajai auditorijai. 
Pēc deviņu iestudējumu noskatīšanās Rīgā 
un Valmierā par labāko tika atzīta Ingas 
Tropas veidotā „Baltā grāmata”. Režisore, 
saņemot ziņu un bērnu rokām veidoto bal-
vu, jūtas patiesi pagodināta, jo viņa augstu 
vērtē bērnu acīm ieraudzīto, sirdīs pārdzī-
voto un prātos izdomāto.

„Baltā grāmata” teātrī „Dirty Deal” ir 
viena no šābrīža repertuāra izrādēm, kurā 
morāles vērtības ir tikpat nozīmīgas kā 
dinamiskā forma. Sarunas par iestudēju-
mā ieraugāmajiem tēliem un notikumiem 
ļauj saprast un vērtēt attiecības, notiku-
mus un situācijas arī mūsdienās. Tā ir ko-
pīga vakarēšana, palīgā ņemot Jāņa Jaun-
sudrabiņa „Baltās grāmatas” tekstu, visu 
dalībnieku iztēli, divus aktierus un dažus 
teatrālus brīnumus.

Ingas Tropas nopietnā attieksme pret 
mazajiem skatītājiem, kuri nākotnē būs 
prasīgi teātra apmeklētāji, mani rosināja 
aicināt uz sarunu nevis kritiķus, kuri vērtē 
izrādes ar profesionāli estētiskiem lineā-
liem, bet tos, kuri ar bērniem sarunājas 
ik dienas. Paskatīties uz profesionālo te-
ātru izrādēm kā uz ētisko skolu, vērtējot 
izrādes „Makss un Morics” un „Emīls un 
Berlīnes zēni” Latvijas Leļļu teātrī un „Zie-
mas māju” teātrī „Dirty Deal Teatro” tika 
aicināta Rīgas Valda Zālīša sākumskolas 
latviešu valodas un literatūras skolotāja 
Iveta Kojāne un siguldiešu daudzbērnu 
ģimenes māmiņa Sandra Feldmane (5, 7, 
11 gadus veci bērni).

atšķirības starp bērnu 
un pieaugušo izrādēm
skolotāja iveta: „Bērnu izrādēs 

ir izspēlētas dažādas dzīves situācijas, 
taču viss vairāk ir ar pozitīvu noskaņu, 
lai pārlieku emocionāli negatīvo ziņu ne-
pārdzīvotu. Viss tiek izspēlēts bērniem 
izprotamā veidā – nedaudz humora, pa-

zīstami tēli, izveidota saprotama vide. 
Bērnu izrādes pēc satura ir vienkāršākas: 
ievads, galvenā daļa, nobeigums.”

māmiņa sandra: „Ko vecāki gūst, 
vedot bērnus uz teātri? Manuprāt, galve-
nais, ko viņi paši gūst, ir līdzpārdzīvojums, 
atbildes uz vispāreksistenciāliem jautāju-
miem, viņi mācās veidu, kā runāt un stās-
tīt, mācās klausīties. Vecāki gūst prieku, re-
dzot, kā bērni aizraujas, atveras, priecājas, 
ieklausās, dziļāk izprot. Skolotāji taču mēs 
esam viens otram, spējot ieklausīties un sa-
prast! Ja izrāde ir par labām lietām, ar gaišu 
skaņu, tad tas aizrauj. Dažkārt ir piedzīvots, 
ka bērnus visu laiku it kā grib izklaidēt un 
tā arī neko nepasaka. Paši pieaugušie tādē-
jādi izskatās kā muļķi, un bērni viņus no-
pietni neuztver. Negūst neviens.”

izrāde „makss un morics” 
latvijas leļļu teātrī
Skolotāja Iveta (uz izrādi devās ar 

savu pirmsskolas vecuma bērnu): „Iz-
rāde māca to, ka katram darbam vai 
nedarbam ir sekas. Un katram par savu 
rīcību ir jāatbild. Taču man šķiet, ka iz-
rādei „Makss un Morics” nebija atziņu 
kopsavilkuma. Palika izjūta, ka visi ne-
darbi ir smieklīgi un seku nekādu. Ko-
pumā izrāde bija puišu stāstījums par 
savas bērnības blēņām. Pēc novērotā un 
dzirdētā šķita, ka jaunāki bērni – četrus 
un piecus gadus vecie bērni – nesaprata, 
ko puiši runāja dzejoļos, jo tos norunāja 
ātri. Tāpēc bērni uzdeva jautājumus par 
notiekošo uz skatuves. Ļoti jauki, ka izrā-
de bija muzikāla. Kopumā izrāde patika, 
taču man šķiet, ka četrgadniekiem, piec-

TeāTris kā saTurīgs Bērnu un 
pieaugušā kopā Būšanas laiks

Teātra kritiķe, skolotāja un trīs puiku mamma vērtē izrādes

ilze kļaviņa, 
teātra kritiķe, divu bērnu māmiņa

 Taču man šķiet, ka 
izrādei „Makss un 
Morics” nebija atziņu 
kopsavilkuma. Palika 
izjūta, ka visi nedarbi 
ir smieklīgi un seku 
nekādu. 
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gadniekiem mazliet par sarežģītu.
Māmiņa Sandra (devās uz izrādi ar 

visiem trīs bērniem): „Mūsu vērtējums 
par šo izrādi ir ne visai labs, ja vērtējam 
pašu stāstu par diviem palaidņiem, kuri 
nežēlīgā veidā izstrādā savus nedarbus un 
rezultātā tiek samalti dzirnavās. Mums 
nepatika, ka izrādē bērniem jāsmejas par 
tiem, kam nodarīts pāri. Domāju, ka mūs-
dienu līdzcietības un līdzjūtības trūkuma 
laikā tāda veida izrādes neraisa pozitīvas 
emocijas. Bērniem visvairāk patika, ka 
katrai lellei bija sava raksturīga valoda, 
kā, piemēram, āzīšiem – biku-beku, ci-
tam personāžam – švīks-švāks, ļoti lipīgi 
vārdi! Patika maijvaboļu uznāciens – tās 
skaisti mirdzēja un lēkāja. Protams, ma-
nējiem un arī citiem bērniem patika, kā 
viena lellīte gāja uz naktspodiņa. Pats 
izrādes atrisinājums ar sprakšķošo pop-
kornu sārtā gaismā, kas lika domāt, kā 
tiek malti abi puikas, bija visai baiss un 
nepatīkams.”

latvijas leļļu teātra 
iestudējums 
„emīls un berlīnes zēni”
skolotāja iveta: „Izrāde māca, 

ka uz draugiem vienmēr var paļauties, 
viņiem var uzticēties. Māca godāt un 
ar cieņu izturēties pret mammu. Māca 
neuzticēties svešiem cilvēkiem. Notiku-
mi risinājās spraigi, kas nav mazsvarīgi 
šī laikmeta bērniem, tātad izrādes laikā 
nav laika garlaikoties vai nodarboties ar 
blakuslietām. Skatuves noformējums bija 
atbilstošs laikam, ļoti saistoši attēli, attēlu 
sērijas uz ekrāna. Bērniem patīk, ka tiek 
lietotas mūsdienu tehnoloģijas, lai izrā-
di papildinātu, padarītu vēl skatāmāku. 
Ļoti patika ēnu spēles. Tas radīja efektu, 
ka darbība noris tālumā. Kartona tēli – 
burvīgi. Man pašai personīgi ļoti patika 
omītes tēls un velosipēds! Aktieri, karto-

na tēli, ēnu spēles – viss radīja ļoti saisto-
šu saspēli, tāpēc interese nemazinājās ne 
mirkli. Novērtēju arī to, ka tiek iesaistīta 
publika. Uz kādu mirkli publika tika ie-
tverta it kā izrādē (Berlīnes laukumā). No 
izrādes skolēni noteikti var mācīties gan 
draudzības nozīmīgumu, gan uzticēša-
nos, izpalīdzību, par vērtībām kopumā. 
Mazāki skolēni – par drošību sabiedris-
kajā transportā. V. Zālīša sākumskolā šī 
grāmata ir ieteicamās literatūras sarak-
stā 5. klasei, domāju, ka skolēniem izrāde 
jāredz. Noteikti ieteikšu!”

māmiņa sandra: „Bērniem stāsts 
bija jau iepriekš zināms, bet viņi ar lielu 
interesi sekoja notikumu gaitai. Manuprāt, 
oriģināla ideja bija izmantot lielas karto-
na lelles, lai parādītu, ka aktieri ir bērni. 
Patika komiskā vecmāmiņa ar mīlīgiem, 
lipīgiem smiekliem un rūpīgā mamma, 
kas ved dēlu uz staciju (izskatījās tik īsti!), 
un viltīgais zagļa kungs. Vārdu sakot, tēli 
bija dzīvi un pārliecinoši. Bērniem visbai-
līgākā vieta šķita Emīla sapnis, kad viņš 
aizmiga vilcienā. Izrādē šajā vietā bija 
panākts pat tāds mistisks efekts. Bērni, 
vērtējot izrādi, kā spilgtāko epizodi atce-
ras zagļa noķeršanu un vienreizīgo zagļa 
ķeršanas plānu. Manējie saka, ka izrāde 

„Emīls un Berlīnes zēni” bija jautra un 
interesanta, arī es piekrītu. Emīls bija tik 
burvīgs dēls savai mammai!”

„Ziemas māja” 
teātrī „dirty deal Teatro” 
skolotāja iveta: „Izrāde „Ziemas 

māja” bērniem māca par dzīves ritējumu, 
par dabas cikliem, par ģimeniskumu. 
Lielākiem sākumskolas vecuma bērniem 
var arī pastāstīt, ka netieši katrs gadalaiks 
atbilst kādam cilvēka vecumposmam. 
Māca to, ka paaudze paaudzi var bagā-
tināt. Izrāde parāda cilvēka dzīves ritē-
jumu, taču ļoti skaisti un viegli, bez tra-
ģiskuma. Lielākais pārsteigums – dabis-
kums un vienkāršība, un vēl – visu izrādi 
caurvij tāds noslēpumainības plīvuriņš. 
Aktieri to panāk ar balsi, žestiem un mī-
miku, brīžiem visi sastingst un gaida, kas 
tad notiks tālāk. Šajā izrādē nav nepiecie-
šami kaut kādi papildu līdzekļi, lai pie-
saistītu uzmanību. Šeit gribas teikt – viss 
ģeniālais ir vienkāršs. Protams, izrādes 
pievienotā vērtība ir latviešu dzīvesziņa 
par dzīves ritējumu. Interesants ir stāsts 
par bērnu rašanos, par cilvēku, dzīvnie-
ku miršanu, par cilvēciskām vērtībām. 
Tas viss pasniegts bērniem pieņemamā 
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Bērni, vērtējot izrādi, 
kā spilgtāko epizodi 
atceras zagļa noķer-
šanu un vienreizīgo 
zagļa ķeršanas plā-
nu. Manējie saka, ka 
izrāde „Emīls un Ber-
līnes zēni” bija jautra 
un interesanta, arī es 
piekrītu. 
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veidā, vecumam atbilstoši, saprotami. 
Izzinoša ir informācija, kāpēc mainās ga-
dalaiki, kas ir akas grodi, kas ir cīkstoņi 
u. c. Interesants teātra zāles risinājums: 
bija jāsēž uz maisiem, kas bērniem ļoti 
patika, jo viss neordinārais piešķir īpašu 
noskaņu. Izrādē darbība rit raiti, ne mir-
kli nezūd interese.”

māmiņa sandra: „Bērni pēc izrā-
des prasīja, vai būs otrā daļa. Viņi gribēja 
turpinājumu, tātad izrāde patika. Uz šo 
izrādi bijām abi vecāki un trīs puikas – 
5, 7, 11 gadus veci. Mums ar vīru radās 
pārliecība, ka izrādes jautājumi ir aktuāli 

visiem vecumiem, un aktieru aizrautī-
gais, vienlaikus vienkāršais vēstījums 
šķiet interesants arī vecākiem. Ja jāvērtē, 
vai visu vecumu bērniem patika vienādi, 
es teikšu – jā, jo katrs tur atrada kaut ko 
sev. Ja stāsts ir patiess un sirsnīgs, tas uz-
runā. Un tā bija. Kopumā – mīļa, saturīga 
un laba izrāde. Manuprāt, izrādes norisi 
varētu papildināt ar mūziku vietās, kur 
ieskanas nopietnākas notis, arī izrādes 
beigās, jo mazliet pietrūka nobeiguma 
(„par īsu” izjūta). Vispār mūsdienās bēr-
ni ir ļoti gudri un viņus tā arī ir jāuzrunā. 
Šai izrādē tā bija.”
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„Izrāde „Ziemas māja” 
bērniem māca par 
dzīves ritējumu, par 
dabas cikliem, par 
ģimeniskumu. Lie-
lākiem sākumskolas 
vecuma bērniem var 
arī pastāstīt, ka ne-
tieši katrs gadalaiks 
atbilst kādam cilvēka 
vecumposmam. 
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   decembrī un janvārī šīs 
   izrādes varat apmeklēt:
 „Baltā grāmata” 
     „Dirty Deal Teatro” 
     26. decembrī plkst. 12.00 un 15.00;
 „Ziemas māja” 
     „Dirty Deal Teatro” 
     28. decembrī plkst. 13.00;
 „Makss un Morics” 
     Latvijas Leļļu teātrī 
     3. janvārī plkst. 15.00;
 „Emīls un Berlīnes zēni” 
     Latvijas Leļļu teātrī 
     9. un 30. janvārī plkst. 18.30.


