
Projekts Nr. 2019-1-PL01-KA201-065421   

„Efektīvas lasīšanas stratēģijas jauniešu izglītībā” 

Grāmata, kas palīdz Tev būt  
labam vecākam 

Autors: Alina Ożańska 
Rajona izglītības attīstības centrs Giżycko 
Licence CC BY-SA 3.0 



2 

 Piedāvātā darbnīca ir paredzēta vecākiem, kuri vēlas saviem bērniem labu 

nākotni. Viņi vēlas iemācīt bērniem ievērot sociāli vēlamās vērtības ikdienas dzīvē. 

 Darbnīcas virsmērķis ir mudināt vecākus lasīt un lietot grāmatu ar nosaukumu 

"Ar bērnu vērtību pasaulē", kuras autori ir Irena Koźmińska - "ABCXXI-Visa Polija 

lasa bērniem" fonda dibinātāja un prezidente un Amerikas fonda "ABCXXI-Bērnu 

izpratnes programma Polijai", sociālās kampaņas "Visa Polija lasa bērniem" iniciatore 

un Elżbieta Olszewska - fonda "ABCXXI - Visa Polija lasa bērniem" valdes locekle un 

programmas direktore, vada lekcijas un darbnīcas par bērnu emocionālo veselību un 

vērtību mācīšanas programmu. 

 
Mērķi: 

1) Vecāku kompetenču attīstīšana, 
studējot literatūru izglītības jomā. 

2) Attiecību veidošana ar bērnu, pama-
tojoties uz cieņu, pieņemšanu un 
mīlestību. 

3) Izpratne par to, kā jūsu bērns paziņo 
par savām vajadzībām. 

4) Semināra dalībnieka kā vecāka sti-
prināšana, atsaucoties uz per-
sonīgajām atmiņām un pieredzi. 

5) Apziņa par izglītības mērķiem, to-
starp vērtībām, kuras mēs cenša-
mies audzināt un kurām sekojam 
dzīvē. 

6) Izpratne par to, cik svarīgi ir formulēt 
reālistiskas cerības sev un savam 
bērnam. 

Metodes 

1. Mini lekcija 
2. Paskaidrojumi 
3. Vingrinājumi apakšgrupās 
4. Prāta vētra 
5. Personīgās pieredzes izmantošana nodarbības 
laikā 

Veids   
1) Individuālais darbs 
2) Vienots un daudzveidīgs darbs grupās 
3) Grupu darbs 

 Palīglīdzekļi 
Mazas papīra loksnes 
Papīrs darbam - Tāfele 
A4 lapas ar krūzes kontūru 
Marķieri, pildspalvas 

Dalībnieki: 
Pirmsskolas vecuma bērnu, kā arī jaunāka un 
vecāka skolas vecuma bērnu vecāki 

Dalībnieku skaits – optimālais 14 
 
Ilgums – 2 mācību stundas 

 

Sagaidāmie rezultāti: Pēc nodarbības 
beigām dalībnieks: 

1) uzzinās par vērtībām, kas viņu 
vada personīgajā dzīvē  

2) uzzinās par saviem resursiem 
un stiprajām pusēm 

3) apzinās izglītības mērķus un 
vērtības, kas viņu vada bērna 
audzināšanā 

 

  

Vingrinājumi enerģijas stimulēšanai, uzmanības pārslēgšanai. Treneris, vērojot grupu, izlemj, vai un 
kad ieviest enerģiskos vingrinājumus. Ilgums apm. 5 minūtes. 



3 

Nodarbību gaita 

IEVADS apm. 15 min. 

1) Sasveicināšanās, tēmas un mērķa izklāsts. 

2) Dalībnieku iepazīstināšana - piedāvātā forma - Es esmu mamma / tētis - bērna vārds / bērni 
- mūsu kopīgā iezīme ir (piem., acu krāsa, interese par dabu utt.) 

3) Cerību apkopošana – par pasniedzējiem un nodarbību. 

ATTĪSTĪBA - apm. 60 min. 

1) Pārdomu rosināšana un atbildes meklēšana uz jautājumu: 
KĀPĒC CILVĒKI LASA GRĀMATAS? - Prāta vētra, atbilžu vākšana, secinājumu for-

mulēšana. 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&so-

urce=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP18uK-6fxAhVMi6QKHSSfALoQFjA-

BegQICBAD&url=https%3A%2F%2Fczytaj-na-walizkach.pl%2F11-powodow-dla-

czego-ludzie-czytaja-ksiazki%2F&usg=AOvVaw2sX6n1RE3kSgWXPCLwzL19 
- atbilžu piemēri: tās palīdz mums atrast nepieciešamo informāciju par konkrēto tēmu, uzjau-

trina, iekustina un rosina darboties iztēlei, piedāvā interesantus problēmu risinājumus, no-

mierina, ļauj izdzīvot interesantus stāstus no varoņu dzīves, iemāca risināt problēmas un 

grūtības utt. 

Secinājums: lasīšana ir pasaules izzināšanas atslēga 

2) I. Koźmińskas, E. Olševskas grāmatas prezentācija ar nosaukumu "Ar bērnu vērtību 

pasaulē" - sniedzot vispārīgu informāciju, t.i., autors, kas ir iekļauts grāmatā, kāds ir 

vēstījums. 

3) “Sniega bumbas” darbs – Kas ir vērtība? 

a- vecāks atbild uz jautājumu uz lapiņas 

b- vecāki sadalās pa pāriem, lai izveidotu kopīgu definīciju 

c- vecāki sanāk kopā pa četri, lai izveidotu kopīgu definīciju  
kopīga definīcijas izstrāde uz papīra tāfeles, atsaucoties uz saturu, kas ietverts 

grāmatā 41. lpp 

4) Krūka un akmeņi – mūsu pašu vērtību noteikšana, kas mūs virza dzīvē – vingrinājums, 

kas ņemts no M. Całusińska, V. Malinowski grāmatas: "Izglītības prasmju apmācība" 

44.-46. lpp. 
Lektors iepazīstina ar vērtībām, kas ietvertas grāmatā "Ar bērnu vērtību pasaulē" 

5) Vīzija par pasauli bez vērtībām – prāta vētra – var noderēt saraksts 44. lappusē “Ar 

bērnu vērtību pasaulē”. 

6) Vingrinājums - ATGĀDINĀŠANA - darbs pāros - 
NORĀDĪJUMI VECĀKIEM 
Padomājiet par laiku, kad bijāt bērni. 
Tagad padomājiet par šādu pieaugušo - tai nav jābūt mammai vai tētim, kurš ar grāmatas palīdzību 

jūs iepazīstināja ar vērtību pasauli. 
Atcerieties, kā jūs toreiz jutāties, kur tā atradās, ko uzzinājāt par pasauli un vērtībām, kas to vada. 
Kad esat gatavs, pastāstiet par to otrai personai (jums nav jāstāsta viss stāsts, par kuru domājāt, 

vispirms runājiet par to, kas bija grāmata, ko tā jums iemācīja, kā jūs toreiz jutāties). 
Grupas dalībnieki dalās ar informāciju, par kuru tikko runāja, un vadītājs to pieraksta uz lielas papīra 

lapas. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP18uK-6fxAhVMi6QKHSSfALoQFjABegQICBAD&url=https%3A%2F%2Fczytaj-na-walizkach.pl%2F11-powodow-dlaczego-ludzie-czytaja-ksiazki%2F&usg=AOvVaw2sX6n1RE3kSgWXPCLwzL19
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP18uK-6fxAhVMi6QKHSSfALoQFjABegQICBAD&url=https%3A%2F%2Fczytaj-na-walizkach.pl%2F11-powodow-dlaczego-ludzie-czytaja-ksiazki%2F&usg=AOvVaw2sX6n1RE3kSgWXPCLwzL19
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP18uK-6fxAhVMi6QKHSSfALoQFjABegQICBAD&url=https%3A%2F%2Fczytaj-na-walizkach.pl%2F11-powodow-dlaczego-ludzie-czytaja-ksiazki%2F&usg=AOvVaw2sX6n1RE3kSgWXPCLwzL19
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP18uK-6fxAhVMi6QKHSSfALoQFjABegQICBAD&url=https%3A%2F%2Fczytaj-na-walizkach.pl%2F11-powodow-dlaczego-ludzie-czytaja-ksiazki%2F&usg=AOvVaw2sX6n1RE3kSgWXPCLwzL19
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Tādā veidā tiek izveidots grāmatu saraksts, ar kurām bērniem saprotamā veidā var iemācīt par 

vērtību pasauli. 
Lektore iepazīstina vecākus ar grāmatā "Ar bērnu vērtību pasaulē" iekļautajiem piemēriem un ie-

pazīstina ar literatūrā ietvertā satura struktūru. 
 

NOSLĒGUMS - apm. 15 min: 

NOSLĒGUMA SECINĀJUMI 
 
Kas vēlas un var dalīties savās pārdomās ar grupu. 
Pastāstiet citiem, ko uzzinājāt par sevi. 
Vai kaut kas tevi pārsteidza? 
Kā uzzināto izmantosiet savā ikdienas vecāku dzīvē? 

 

Literatūra: 

1. I. Koźmińska, E. Olszewska: Z dzieckiem w świat wartości, wyd. Świat Książki, Warszawa 
2007r. 

2. M. Całusińska, W. Malinowski: Trening umiejętności wychowawczych. Dla rodziców i spe-
cjalistów, wyd. GWP, Sopot 2013r. 

3.  J. Juul: Zamiast wychowania.O sile relacji z dzieckiem.MiND, 2016r.  
4. W poszukiwaniu wartości. Ćwiczenia z uczniami.:wyd.GWP, 1994. 
 

 Semināra apjoms jāpielāgo grupas darba tempam un dinamikai. 

Scenāriju sagatavoja Alina Ożańska 

– pedagogs, socioterapeits (Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku) 
 
 
Titullapa izgatavota ar Canva vietni 


