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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?



Kā palīdzēt šajā ceļā?

• Vizualizēt problēmu un tad risinājumu karti
• Reversā stratēģija – izdomājam rezultātu un tad domājam, 

kā nokļūt līdz tam 
• Mēģinājumu un kļūdu metode 
• Manipulējam ar objektiem un faktoriem – mainot kādu 

elementu, izmainās visa situācija
• Meklējam kopīgos modeļus problēmās (kāpēc strīdi ir tieši 

vakaros)



Vecumam neatbilstošas prasības 
var novest pie uzvedības 

problēmām un pat attīstības 
traucējumiem!





Balvas par sakārtošanu

Balvām jābūt pielāgotām katram padarītajam darbiņam
– TV skatīšanās, multfilmas, Xbox, telefons utt.
– «Kad saklāsi gultu, tad varēsi...»
– Gardums
– Brauciens uz veikalu, parku u.tml.
– Draugu satikšana, sarunāšanās



Lielākie izaicinājumi ir bērniem, kuriem:

• Ir grūtības izveidot vairākus risinājumus vienai problēmai
• Ir grūtības senāku pieredzi attiecināt uz aktuāliem notikumiem
• Ir grūtības izvērtēt, kādas sekas izraisīs viņa rīcība
• Ir grūtības savas domas, bažas paust vārdos
• Ir izteikta “melnbaltā” domāšana
• Ir grūtības pārmaiņās vai noteikumos
• Grūtības pāriet no vienas idejas uz otru. Pat ja tā ir labāka



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



Bērna ienākšana ģimenē

• Neveidojiet mākslīgas barjeras
• Nesauciet bērnu «māsa», 

«brālis»
• Neattaisnojiet netaisnīgu 

rīcību ar «viņš ir mazāks»







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



Kārtošanas struktūra

 Laika limiti
 Pieraksti, ko esi sakārtojis
 Mantas iedali kategorijās (pēc 

krāsām, materiāliem, 
spēlēšanās biežuma), katrai 
no tām sava vieta

 Slēp balvas, ko atrast, ja kārto
 Sakārtot = Pienākums



Sadali darbus

 Plānotājs
 Piedāvā izvēles 

iespējas, tad kopīgi 
kārtojiet

 Personīgie checklist 
dienām

 Plāno darbu secību
 Kārtošanas kalendārs





Atbrīvojies no liekā

 1 jauna pret 3 vecām mantām
 Paturi tikai vajadzīgo
 Ja bērns ko pāraug – atbrīvojies!
 Pieņem lēmumu 3 sekunžu laikā
 Kastes

 Ziedošanai
 Šķirošanai
 Vismīļākajām mantām
 «Cietums»
 Kārtošanai pa iedalījumiem (bārbijas, 

lego, mašīnas, mīkstās rotaļlietas u.tml.)



Motivē ar vārdiem

 Pamani un izcel kārtību!
 Paslavē, kad darbs pabeigts
 Jāveido vēlme pašiniciatīvai
 «Ja nevari nolikt vietā, es 

ielikšu miskastē!»
 «Nabaga lellei taču arī 

gribas pie saviem draugiem 
kastē!»



Kopā jautrāk

Aicini palīgā:

• Vecākus
• Vecvecākus
• Brāļus, māsas
• Draugus (piezvani, ja nav blakus)

Uzņem bildes un parādi citiem.



Padari pienākumu patīkamāku

 Mūzikas klausīšanās –
kārtosim ritmā!

 «Kārtojam kopā?» Rādi 
piemēru!

 Izkustēšanās



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

• Halloran, Janine. Coping Skills for Kids Workbook: Over 75 Coping 
Strategies to Help Kids Deal with Stress, Anxiety and Anger
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