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Mājās ir šausmīgs 
bardaks, un vecāki ir tie, 

kas sakārto?



• Lai bērns ievērotu 
noteikumus, pirmkārt, 
vajadzīgs, lai
noteikumi BŪTU.



• Vai bērniem ir idejas, kādi ir 
kārtošanas algoritmi?

• Vai mājās ir precīzi noteikumi? 
• Vai mājās ir atrunātas 

konsekvences par vienošanās 
nepildīšanu?

• Vai bērns ir atbilstošā vecumā?



Vecumam neatbilstošas prasības 
var novest pie uzvedības 

problēmām un pat attīstības 
traucējumiem!





Kādas prasmes nepieciešamas, 
lai bērni mācētu sadarboties?

• Pašapziņa (arī gadījumos, ka viņiem jānostājas opozīcijā ar grupu, draugiem 
vai draugu)

• Drosme – lūgt nepieciešamo informāciju, pateikt nē, kad tas ir nepieciešams
• Domāšanas un argumentēšanas prasmes – spēja pieņemt pārdomātus 

lēmumus 
• Komunikācijas prasmes – spēja pateikt, ko bērns vēlas un ieklausīties cita 

viedoklī
• Zināšanas par problēmsituācijām un sekām
• Spēja pamanīt un ņemt vērā citu cilvēku jūtas
• Spēja kontrolēt savas emocijas un rīcību, spēja gaidīt un domāt pirms rīcības



Kāpēc neizdodas sadarbība?

• Vai bērns ir izgulējies?
• Vai bērns ir paēdis?
• Vai bērnam nav par karstu vai par aukstu?
• Vai bērns nejūtas ignorēts?
• Kāda ir vide?
• Vai jums ir skaidrs, no kā bērnam rodas trauksme?
• Kādas ir bērna prasmes tikt galā ar emocijām?
• Sensorie izaicinājumi?



Kāda ir bērnu privātā telpa?

• Kopīgā telpa un privātā 
telpa?

• Kopīgās mantas un savas 
mantas?

• Sporta veidi un kopīgās 
aktivitātes?



• Veiciniet komandas garu, atbalstiet katru 
aktivitāti, kur bērni sadarbojas (pat ja tas 
nozīmē vēlāk aiziet gulēt) 

• Pievērsiet uzmanību, kad viņi spēlējas kopā, 
apbalvojiet laimes mirkļus



Jo draudzīgāki bērni būs, 
jo vairāk viņi draudzēsies!
Jo kārtīgāka būs istaba, jo 

kārtīgāka tā būs



Nesalīdziniet, 
neaprunājiet aiz 

muguras, nestāstīt 
māsām, cik slikts ir 

brālis



Kārtošanas formulas











Sadali darbus









Kopā jautrāk









Atbrīvojies no liekā











Jautājumi un atbildes



Paldies!
www.uzvediba.lv/metodologija

http://www.uzvediba.lv/metodologija


Literatūras saraksts

• Markham, Laura. Peaceful Parent, Happy Kids Penguin Publishing Group. 
• Ablon, J. Stuart. Changeable Penguin Publishing Group. 
• Borba, Michele. End Peer Cruelty, Build Empathy: The Proven 6Rs of 

Bullying Prevention That Create Inclusive, Safe, and Caring Schools . Free 
Spirit Publishing

• coping skill off the list just because you think you won’t like it. Instead, 
give it a try. If it doesn’t work for
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