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Vasara brīvā dabā
ĀRA AKTIVITĀŠU NEPIECIEŠAMĪBA BĒRNA ATTĪSTĪBĀ

Laila Avotiņa
Ir divi galvenie iemesli, kāpēc aktivitātes brīvā dabā ir svarīgas pirmsskolas un sā-

kumskolas vecuma bērniem: pirmkārt, spēlējot spēles brīvā dabā, var efektīvi apgūt 
daudzas attīstību nodrošinošas prasmes, to vidū pētīšanu, riska uzņemšanos, eksperi-
mentēšanu, robežu pārvarēšanu; otrkārt, veselības labad – kustoties tiek attīstīta smal-
kā un lielā motorika, nostiprināta ķermeņa muskulatūra, sirds un asinsvadu izturība, 
imunitāte.

Prieks
Āra aktivitātes ir viens no bērnību raksturojošajiem terminiem. Un priecīgi iz

dzīvota bērnība ir labākais trenažieris jēgpilniem jaunības gadiem. Bērniem ir jādod 
iespēja pētīt, eksperimentēt, manipulēt, pārveidot, paplašināt, ietekmēt, mainīt, darīt 
brīnumus, atklāt, praktizēt, norobežoties, pārvarēt savas varēšanas robežas, kliegt, 
dziedāt un radīt. Visticamāk, dažas no mūsu jaukākajām atmiņām saistās tieši ar āra 
aktivitātēm bērnībā. Un tā nav nejaušība.

Mācības par pasauli
Āra aktivitātes bērniem ļauj iemācīties ļoti daudz ko par pasauli. Kāds ir ledus, kā 

tas skan? Vai zars var noturēties smiltīs? Kā aug augi? Kādi ir dubļi? Kāpēc mēs krītam 
uz leju, nevis uz augšu? Kā ar riteni ir iespējams pabraukt ātrāk? Kas ir ēna? Kā smaržo 

Lai bērns izzinātu savas 
fiziskās un emocionālās 
spējas, viņam ir jāpārvar 
pašam savas robežas, 
piemēram: cik augstu es 
varu šūpoties? Vai man 
uzdrošināties iet pa stāvu 
nogāzi lejā? Cik augstu es 
varu uzkāpt? Vai es varu 
nošļūkt pa kalniņu ar 
galvu pa priekšu? Vai es 
varu slīdēt pa smiltīm?
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mtomāts? Kas iznāks no kūniņas? Kā tau
riņi iemācās lidot?

Protams, daudzas prasmes un zināša
nas, ko bērns apgūst āra aktivitātēs, var 
iemācīties arī citos veidos, bet brīvā dabā 
tas notiek aizraujoši un efektīvāk. Brīvā 
dabā var mācīties gan matemātiku, gan 
dabaszinātnes, ekoloģiju, dārzkopību, 
ornitoloģiju, būvniecību, lauksaimnie
cību, bagātināt vārdu krājumu, iepazīt 
laikapstākļus utt. Dabā bērni iegūst ne 
tikai būtiskāko informāciju par pasaules 
kārtību, bet arī labāk atceras, ko viņi ir 
iemācījušies, jo mācīšanās brīvā dabā ir 
koncentrēta un personīgāka.

Sevis un apkārtējās vides 
izpēte

Lai bērns izzinātu savas fiziskās un 
emocionālās spējas, viņam ir jāpārvar 
pašam savas robežas, piemēram: cik aug
stu es varu šūpoties? Vai man uzdrošinā
ties iet pa stāvu nogāzi lejā? Cik augstu 
es varu uzkāpt? Vai es varu nošļūkt pa 
kalniņu ar galvu pa priekšu? Vai es varu 
slīdēt pa smiltīm? Vai es varu ripot zālē? Kas notiek, ja es koka gabalu iemetu dīķī? Uz asfalta var nokrist cieti vai mīksti? Lai iepa
zītu fizisko pasauli, bērnam ir jāeksperimentē fiziskajā pasaulē.

Attīstoties bērnam ir ļoti svarīgi saprast un redzēt savu vietu dabā – starp dzīvniekiem, augiem, laikapstākļiem utt. Cik lielā 
mērā daba par mums rūpējas, nodrošinot ūdeni, debesis, smaržīgus ziedus? Kāpēc dabā ir cieta zemes virsma, karsta saule, ērk
šķaini krūmi? Attiecības ar dabu mēs varam atklāt, tikai mijiedarbojoties ar apkārtējo vidi.

Enerģijas iegūšana
Aktivitātes brīvā dabā izglītības jomā tiek uztvertas dažādi, piemēram, arī kā būtiska akadēmisku sasniegumu sastāvdaļa. Šīs 

teorijas piekritēji uzskata, ka nodarbības brīvā dabā – pretstatā klasē notiekošajam – ļauj bērniem gūt enerģiju un arī izlādēt emo
cijas. Atbilstīgi teicienam – atpūta ir nodarbes maiņa.

Veselība
Ikviens, kura bērns ir gājis bērnudārzā vai kurš strādā ar maziem bērniem izglītības iestādēs, zina, cik ātri šajā vidē izplatās 

vīrusi un baktērijas. Viens no faktoriem, kas var samazināt infekciju izplatīšanos, ir svaigs gaiss. Āra aktivitātes neļauj infekcijām 
izplatīties – un vīrusi nav jāapkaro, bērni ir svaigā gaisā un izkustas. Darbošanās ārā dod iespēju izbaudīt dabisko vidi un iemācī
ties atrast sev nodarbi, svaigu gaisu un kustības, turklāt dabiski iemāca rūpēties par apkārtni, par dabu. Ir pierādīts, ka bērni, kas 
enerģiski pavada laiku skolā, arī mājās laiku vēlas pavadīt enerģiski, nevis skatīties televizoru, klejot internetā vai atrasties pie da
tora. Bērni, kas pietiekami izbauda āra aktivitātes, kļūst par pieaugušajiem, kas labprāt nodarbojas ar dārzkopību, iet pārgājienos, 
skrien, brauc ar velosipēdu, kāpj kalnos utt. Protams, aktivitātes svaigā gaisā neļauj bērniem saskarties ar aptaukošanās problē
mām, par kurām ārsti izsaka bažas aizvien biežāk.

Ļaut bērniem būt bērniem
Neierobežota platība ļauj bērniem apmierināt savas bērna vajadzības pēc skriešanas, lēkšanas, kāpšanas, šūpošanās, cīkstēša

nās, kliegšanas, kūleņošanas, slēpšanās un savas kārtības (nekārtības) veidošanas.
Mūsdienu bērnu dzīvi pakļauj, kontrolē un ierobežo mazā dzīvojamo telpu platība, akadēmiskās instrukcijas, grafiki, laiks, 

nogurums, pārstrādājušies vecāki ar ierobežotajām iespējām būt bērniem. Bet aktivitātes brīvā dabā dod bērnam brīvību, piedzī
vojumus, eksperimentus, ļauj uzņemties risku un ļauj vienkārši būt bērnam.

Bērniem ir nepieciešama iespēja noskaidrot nesaprotamo, nezināmo, neprognozējamo, izdzīvot piedzīvojumu. Viņiem ir ne
pieciešama iespēja apbrīnot dabu, līst kā tārpam pa tikko uzartu lauku, uzspurgt kā tauriņam no kūniņas un aizlidot kā vasaras 
vējiem.

Kustību daudzveidība
Parasti fiziskās aktivitātes spēļu laukumos brīvā dabā tiek saistītas ar kāpšanas iespējām un šūpolēm, cietā seguma celiņiem, 

plašiem zālieniem, pauguriem, no kuriem bērni var skriet lejā un kūleņot. Pa cietajiem celiņiem bērni parasti var spēlēties ar rotaļ
lietām (lielajām mašīnām), braukt ar skrejriteņiem, riteņiem, skriet distanci utt. Kāpšanas iespējas nodrošina līšanas tuneļi, mazi 
pakāpieni un slidkalniņš, savukārt dažādas slīpās virsmas attīsta bērnā līdzsvara izjūtu, tāpēc kūleņošana, kāpelēšana, skriešana, 
šūpošanās ir ārkārtīgi nepieciešamas aktivitātes bērniem līdz pat sākumskolas beigām.

Spēles
Pētījumi rāda, ka pirmsskolas vecuma bērniem ļoti patīk konstruktīvās spēles. Iespējams, tāpēc, ka tajās viņi var kontrolēt 

procesu. Konstruktīvo spēlēšanos veicina smilšu un ūdens aktivitātes, nodrošinot vietu mākslinieciskām izpausmēm, spēles ar 
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kokiem, riteņu rotaļlietām un dažādām brīvi pārvietojamām un pieejamām rotaļlietām pa visu laukumu. Konstruktīvās spēles 
notiek smilšu kastē, smiltīs, pie ūdens, uz plakanas virsmas, zālītē.

Rotaļājoties brīvā dabā, bērniem ir daudz iespēju attīstīt arī sociālās prasmes: šūpot vienam otru šūpolēs, spēlēties kopā smilšu 
kastē utt. Sociālās spēles ir visas, kurās ir iesaistīts vairāk nekā viens bērns. Arī pikniks ir sociāla aktivitāte.

Labā spēļlaukumā ir mājiņa, tornītis vai cita konstrukcija, kuru bērni paši var pārstrukturēt, pārveidot, pielāgot savām vaja
dzībām, ieliekot iztēli un piešķirot savu nozīmi konstrukcijai. Tas ir ļoti svarīgi bērnu patstāvības veicināšanā, ne velti bērni mēdz 
celt paši savas būdas.

Arī kognitīvās spēles, kurās trenē reakciju, visefektīvāk var izspēlēt brīvā dabā. Kognitīvās spēles ir spēles, kurās ir jāievēro kaut 
kādi noteikumi, piemēram, „Augstāk par zemi”, „Āmuriņ, paukš”, „Pēdējais pāris šķiras” utt.

Šūpošanās bērna attīstībā spēlē lielu lomu
Bērniem nav jāskaidro šūpošanās nozīme, nav jāmotivē izšūpoties. Mēs taču bērnu jau kopš pirmās viņa dzīves dienas šūpinām! 

Kā atgādina bērnu fizioterapeite Klaudija Hēla, lai gan vissvarīgākā šūpošana ir bērna pirmajā dzīves gadā, nepieciešamība pēc tās 
nekad nebeidzas. „Maiga, nomierinoša šūpināšana jebkurā vecumā cilvēkam ir vaja
dzīga kā patīkams, dabisks process,” paskaidro fizioterapeite, norādot, ka mīlestībai, 
kuru izstaro siltums, ķermeņa kontakts, ir liela nozīme drošas piesaistes veidošanā. 
Savukārt, sasniedzot vecumu, kad bērns jau viens pats sēž šūpolēs, viņš savu atrašanos 
maina vienlaikus kā horizontālajās, tā arī vertikālajās koordinātēs, tādējādi paplašina 
uztveres un aptveršanas lauku. Uzticība, ka viss būs kārtībā, no cilvēka jau pāriet uz 
lietām. Šūpoles, kurās bērns šūpojas, ir pastarpināta cilvēku uztvere, uzticēšanās. Šū
pošanās bērna attīstībā spēlē lielu lomu.

Patstāvība. Kad bērns šūpojas, viņš mācās spēlēties patstāvīgi. Ļoti bieži bērni kā 
sociālas būtnes vēlas spēlēties ar citiem bērniem, taču, ja bērnam ļauj šūpoties vienam 
pašam, viņš pieredz, ka pats – bez citu cilvēku iesaistīšanās – var nodrošināt sev dar
bības prieku. Īpaši, ja bērns ir radis paļauties uz citiem cilvēkiem, šūpošanās vienam 
var palīdzēt stiprināt patstāvību un neatkarību.

Attīsta koordināciju. Ja bērns ir pieradis, ka kāds cits viņam palīdz iešūpoties, 
ir vērts ļaut viņam iešūpoties vienam. Laiks, kamēr viņš pats ar savu kustību palie

linās vai samazinās šūpošanās ātrumu, 
dažiem bērniem var būt būtiska un grū
ta mācību stunda. Ne visiem bērniem to 
ir viegli izdarīt. Pieaugušais var sniegt 
instrukcijas verbāli, taču sava pieredze ir 
vissvarīgākā – bērns mācīsies caur savu 
fizisko pieredzi, caur saviem mēģināju
miem un kļūdām. Ja reiz bērns iemācās 
patstāvīgi šūpoties, tad šī koordinācijas 
prasme noderēs visu mūžu jebkurā dzī
ves jomā.

Līdzsvars. Līdzsvara izjūta ir būtiska 
bērna attīstībā. Bērnam ir jāiemācās, kā 
noturēt līdzsvaru un kā līdzsvars ietekmē 
viņu un viņa ķermeni. Ja bērns neprot no
turēt līdzsvaru, tad viņš izkritīs no šūpo
lēm, ja vien tās nav paredzētas zīdaiņiem 
un maziem bērniem. Līdzsvars, ko bērns 
izjūt, šūpojoties uz priekšu un atpakaļ, at
šķiras no tām līdzsvara sajūtām, kādas ir 
staigājot vai sēžot. Jo atšķirīgākas sajūtas 
bērns piedzīvo, jo vieglāk viņš pielāgosies 
visdažādākajām dzīves situācijām.

Izdoma. Pavadot laiku šūpolēs un šū
pojoties, bērns ļoti bieži pievēršas savai 
domu pasaulei. Iespējams, viņš iztēlo
jas, ka lido kā putns caur mākoņiem vai 
šūpojas caur jūras viļņiem. Bērns bieži 
vien dažādas dzīves situācijas iepin savās 
spēlēs, lai pats tās labāk saprastu. Tāpēc 
šūpošanās ir vēl viena iespēja, kā izdzīvot 
savu iztēli.

Izmantotie informācijas avoti
http://www.communityplaythings.

com/resources/articles/2010/outdoor-play
https://www.scholastic.com/teachers/

articles/teaching-content/physical-deve-
lopment-swing-slide-climb/FO
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Dažādas slīpās 
virsmas attīsta bērnā 
līdzsvara izjūtu, tāpēc 
kūleņošana, kāpelēšana, 
skriešana, šūpošanās ir 
ārkārtīgi nepieciešamas 
aktivitātes bērniem līdz 
pat sākumskolas beigām.
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VECĀKIEM IR JĀBŪT  
savai dzīvei

Asijata Maija Zeļenko,
psiholoģe, sistēmisko risinājumu konsultante

Mūsu izdzīvošanai un ikdienas gaitām ir nepieciešams daudz spēka. Jo īpaši ātri 
savus spēkus iztērē vecāki. Ne tikai tāpēc, ka vecāki atbild par bērniem, kuri vēl ļoti 
daudz ko neprot, bet arī tāpēc, ka moderna sabiedrība neatbalsta cilvēkus, kuriem ir 
jārūpējas par bērniem. Kā tad izdzīvot šajā pasaulē? Atbilde – ļoti atbildīgi un nopietni 
rūpējoties par sevi.

Mums visiem tik raksturīgā neprasme rūpēties par sevi
Kļūšana par vecākiem nenozīmē, ka vecākiem tagad ir jāatsakās no visa, jo ir bērns, 

un tagad visa dzīve ir jāvelta viņam. Tā nav. Protams, bērns, jo īpaši mazs bērns, ir 
svarīga jebkuru normālu vecāku dzīves daļa un prioritāte. Taču es gribu atgādināt, ka, 
ja vecākiem nav, ko parādīt savam bērnam, viņam nebūs, ko mācīties. Bērns nemācās 
no vecāku vārdiem, bet gan no vecāku darbiem. Tātad, ja vecāki vēlas bērnam iemācīt 
būt ieguvējam, tas ir jārāda ar savu piemēru – esiet tāds! Ja gribat labu, patīkamu dzīvi, 
izveidojiet sev tādu!

Iespējams, galvenā problēma ir saistīta ar mums visiem tik raksturīgo neprasmi 
rūpēties par sevi. Tā notiek tāpēc, ka ne visiem tika mācīts pamanīt savas vajadzības, 
kur nu vēl apmierināt tās. Mums tika mācīts, ka pareizi ir rūpēties par vecākiem, brāļiem un māsām, vecvecākiem, slimu tanti, 
piedzērušos tēvoci, par citiem cilvēkiem, bet ne par sevi. Un, kad bērnībā teicām, ka kaut ko gribam vai mums kaut ko vajag, tad 
mūs sauca par egoistiem. Tika skaidrots, ka būt egoistam un vienmēr domāt par sevi ir ļoti slikti un savtīgi. Mums tika iemācīts 
domāt par jebkuru citu, tikai ne par sevi.

Cilvēks, kurš spēj laikus parūpēties par sevi, saņem galveno, lai dzīvē sasniegtu labus rezultātus
Kas ar mums notiek, kad mēs neesam egoisti? Nepaēduši, neizgulējušies, nepaspējuši izmazgāt savas drēbes un sakārtot sevi 

mēs traucamies glābt pasauli. Palīdzēt sakārtotiem cilvēkiem, kuri ir izgulējušies un atļāvušies, piemēram, atpūsties mazliet ilgāk, 
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un tādējādi nav pabeiguši savu darbu, ko mēs tagad darām viņu vietā. Mēs taču esam tik nesavtīgi, tik izpalīdzīgi! Starp citu, mūsu 
darbs arī var palikt nepabeigts, jo nav laika – mēs glābjam biroja biedru no atlaišanas vai, piemēram, savu māti pensionāri, kas ir 
slikti saplānojusi savu laiku un nav laikus samaksājusi par elektrību.

Kad mēs sakām sev, ka neesam pelnījuši vairāk, tad mēs ne tikai mokāmies paši (kas ir ierasti, jo mums tas tika iemācīts, vai 
esam to pārņēmuši no vecākiem, kuri paši visu mūžu ir mocījušies), bet mokām arī tuviniekus. Vai mēs to tiešām gribam?

Ja esam sanervozējušies, noguruši un nelaimīgi, arī apkārtējie cilvēki, jo īpaši bērni, nervozē un dzīvo trauksmē. Bērni smalki 
uztver vecāku emocionālo stāvokli, tāpēc bieži mēdz būt nemierīgi, īpaši tad, kad vēl neprot runāt un nav iemācījušies slēpt savas 
jūtas. Piemēram, kāda māte domā, ka naudas šomēnes var nepietikt, viņa sāk nervozēt – un bērns sāk raudāt. Kāda ir saistība? 
Problēmas taču ir mātei, nevis bērnam! Saistība ir tieša – bioloģiska. Bērns vēl ir pārāk piesaistīts mātei, nav atdalījies. Un, jo mazāk 
sakārtota ir mātes dzīve, jo ilgāk bērns var palikt tik cieši viņai piesaistīts. Arī divpadsmitgadīgs dēls var atspoguļot mātes iekšējo 
nemieru, kas parādās kā nesavaldīga uzvedība. Mazs bērns jūt nemieru gan par sevi – kad viņam ir izsalkums, sāp vēderiņš vai viņš 
ir jāapkopj, gan par māti, kad viņa nav gandarīta, mierīga. Līdz trīs gadu vecumam tas ir diezgan normāli, bet līdzīga mātes dzīves 
izdzīvošana var notikt jebkurā vecumā, ja māte neļauj bērnam atdalīties. Pat tādam, kurš oficiāli skaitās pieaugušais.

Cilvēks, kurš spēj laikus parūpēties par sevi, saņem galveno, kas ir vajadzīgs, lai dzīvē sasniegtu labus rezultātus, – enerģiju, 
gandarījumu un apmierinātību. Gandarītam cilvēkam ir vieglāk komunicēt ar citiem. Mātei, kurai viss ir kārtībā, viss ir laikus 
izdarīts un nav jāuztraucas par kaut ko nepabeigtu, ir daudz vieglāk pievērsties bērna vajadzībām. Patiesībā jau jebko ir vieglāk 
darīt, kad cilvēks ir modrs un domas – sakārtotas.

Lai labi rūpētos par sevi, ir jāpazīst savas emocijas, jūtas un sajūtas
Emocijas ir diezgan īsa psihiska reakcija uz dažādām situācijām. Parasti emocijas – satraukums, dusmas, prieks, kauns u. c. – 

nav kontrolējamas, tās ātri rodas un var tikpat ātri pazust. Savukārt jūtas, piemēram, maigums, mīlestība, naids, skaudība, ir 
ilgstoši pārdzīvojumi, kuri atspoguļo cilvēka attieksmi pret kādu vai kaut ko. Savukārt sajūtas – siltuma vai aukstuma, garšas 
sajūta, izsalkums, slāpes un šermuļi, sāpes – attiecas uz ķermeni, un tās ir grūtāk ignorēt. Tad, kad psiholoģiskais stāvoklis ir it 
kā noskenēts, ir jāapzinās, kāda ir vajadzība. Ir procesi, kuri ir skaidri visiem, piemēram, tādi organisma stāvokļi kā miegs vai 
izsalkums. Taču svarīgi ir arī tas, ko es daru ar pazīto – ar to pašu miegu vai izsalkumu: ja es eju gulēt, tad es rūpējos par sevi; ja 
palieku pie datora, tad es turpinu mocīt savu organismu – un vēlāk tas man to atgādinās.

Ja nav nekādas iespējas apmierināt savu šā acumirkļa vajadzību – piemēram, garas sapulces laikā jūs jūtat izsalkumu –, tad ir 
jāpadomā, kā sev atlīdzināt to, ko neesam spējuši saņemt. Runa gan nav par pārēšanos, bet drīzāk par to, kā samazināt izveidojušos 
stresu. Ja stress bija liels, tad, iespējams, ir vērts paēst mierīgākā situācijā bez kolēģiem un sarunām vai uzņemt vitamīniem 
bagātāku pārtiku.

Bet ir arī kas smalkāks – emocijas, kuras, es teikšu skarbi, tika atsaldētas bērnībā. Un te rodas pamatīga problēma pazīt emocijas, 
kuras cilvēks vairs vienkārši neprot izjust. Ja emocionālā sfēra cilvēkam ir bloķēta, definēt savas jūtas un emocijas ir ļoti grūti vai 
neiespējami. Var palīdzēt, piemēram, geštaltterapija. Var meklēt informāciju par šo tēmu un sākumam vienkārši uzzināt, kādas 
emocijas un jūtas vispār mēdz būt un kā tās izpaužas. Piemēram, es pati pirmo reizi uz jautājumu, ko es jūtu, atbildēju tikai tad, kad 
geštaltterapiju studēju jau trešo gadu. Man uzdeva šo jautājumu, es, kā jau vienmēr, neko prātīgu nevarēju atbildēt, tad paskatījos 
uz savām bezspēcīgi nolaistajām rokām un pleciem un apzinājos, ka jūtu bezspēcību.

FOTO: www.kajabi-storefronts-production.global.ssl.fastly.net

Mēs varam noliegt savas 
intereses, bet tad mēs 
aprīsim citu dzīves un 
intereses, vispirms – 
mūsu bērnu, tādējādi 
padarot viņu dzīvi tukšu 
un bezjēdzīgu.
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Cilvēks pārāk rūpējas par 
citiem, ja dzīve nav piepildīta, 
liegts gandarījums par sevi

Ja esam konstatējuši nepiepildītību 
ar hronisku nogurumu, tukšuma vai 
nevajadzīguma izjūtu, iespējams, ir 
jāmaina ģimenes ciešanas tradīcijas, 
lai kā personība spētu attīstīties tālāk, 
nevis lēnām ietu zudumā. Ieklausīties 
sevī palīdz vientulības brīži, kad var 
koncentrēties tikai uz sevi, – savā istabā, 
pastaigājoties parkā, mežā, pie jūras. 
Iespējams, dzīvē kādam no mums trūkst 
kādas patīkamas nodarbes, kāda veida 
saskarsmes, uzdrošināšanās, kustības vai 
kaut kā cita.

Ir jāpiekrīt, ka sevī ieklausīties 
ir pagrūti, ja tika mācīts, ka savām 
vajadzībām nav nekādas nozīmes. 
Cilvēki, kuri nedomā par sevi, bet rūpējas 
par citiem, mēdz pārāk stipri iejaukties 
citu cilvēku dzīvē, burtiski traucēt. Ja, 
piemēram, pārāk lielās rūpes ir vērstas 
uz vīru, viņš var sākt attālināties (un 
tā – līdz beidzot izvēlēsies alkoholu savas 
dzīvesbiedres vietā); ja uz bērniem – viņi 
sākumā iemācās slēpt emocijas, tad aizmirst tās izjust un kļūst nepatstāvīgi. Cilvēki, 
kas beidz būt atbildīgi par sevi, noveļ atbildību uz cilvēku, kurš labprāt visu dara viņu 
dēļ, un par kļūdām arī vainīgs būs viņš. Taču arī visa darītājs vienā brīdī lūzīs – un tad 
jau no viņa būs atkarīgs ļoti daudz.

Cilvēks pārāk rūpējas par citiem tad, ja paša dzīve nav īsti piepildīta, kad 
gandarījums par sevi ir liegts. Te gan var būt grūtības, atsakoties no vecā dzīvesveida, jo 
pārliecība par savas uzvedības pareizību ir nesagraujama, bet to, ka pats citiem traucē, 
ne jau katrs sadūšosies atzīt. Tāpēc pats galvenais dzīvē ir paša dzīves dzīvošana. Tad 
cilvēks jūtas piepildīts, netraucē citiem cilvēkiem un ir labs piemērs saviem bērniem.

Bērni – sievietes laime?
Pastāv viedoklis, ka bērni ir sievietes laime un dzīves jēga. Ja sievietei ir bērns, 

tad viņai ir viss un neko vairāk vēlēties nav tiesību. Taču, ja sieviete organizē savu 
dzīvi saskaņā ar šo maldīgo principu, viņa ne tikai pazaudē sevi pašu, bet arī izsmeļ 
tuvākos. Mēs varam noliegt savas intereses, bet tad mēs aprīsim citu dzīves un 
intereses, vispirms – mūsu bērnu, tādējādi padarot viņu dzīvi tukšu un bezjēdzīgu. 
Un bērniem tā ir grūti. „Man jau tikai vajag, lai bērns kļūtu par juristu” nav ne labs 
dzīves mērķis, ne laba vajadzība. Ir jābūt savai dzīvei. Bērnam – savējai.

Pareizas attiecības starp vecākiem un bērniem ir šādas: vecāki (un vispār pieaugušie) 
dod, bērni ņem. Bet, lai dotu, vecākiem ir jābūt tam, ko dot, tātad ir jāpiepildās pašiem. 
Kad vecāki pārāk iejaucas bērnu dzīvē, it kā rūpējoties, interesējoties un veltot visu 
savu dzīvi bērniem, īstenībā viņi bēg no atbildības par savu dzīvi un zog bērnu dzīvi.

Lai mācītos rūpēties par sevi, sākotnēji var izmantot Maslova piramīdu
Amerikāņu psihologa Abrahama Maslova (Abraham Harold Maslow) piramīdas pamatnē ir fiziskās jeb fizioloģiskās vajadzības – 

tās, kuras nodrošina mūsu izdzīvošanu pašā primitīvākajā līmenī, piemēram, izsalkums, slāpes, miegs u. c. Tad seko drošības un 
aizsargātības vajadzības – tas, kas noteiks, ka mēs negulēsim klajā laukā lietus laikā un savvaļas dzīvnieku ielenkumā. Te būs arī 
rūpes par pavardu un roku mazgāšana. Tālāk seko piederības apziņa jeb sociālās vajadzības. Ja mēs tās atļausim sev, tad draugu 
loks būs mums patīkams, kopīga atpūta neliks nervozēt un sarunas neliks mums justies liekiem vai nepilnvērtīgiem. Sociālās 
atzinības līmenī mēs meklējam novērtējumu un cieņu, ko iegūstam, piemēram, ar labi padarītu un citu paslavētu darbu vai ar 
paaugstinājumu amatā. Starp citu, nav taisnības tiem vīriešiem, kuri nepasakās savām sievām par izgludinātiem krekliem vai 
pagatavotu maltīti, jo tas, ko daudzi vīrieši uztver kā pašu par sevi saprotamu, ir darbs – un ne pārāk viegls, turklāt sievietei, tāpat 
kā vīrietim, ir jājūtas atzītai, lai nerastos izjūta, ka viņa cenšas bez jēgas. Un visbeidzot – Maslova piramīdas virsotnē atrodas 
pašīstenošanās jeb pašizpausmes vajadzība. Kad iepriekšējo četru līmeņu vajadzības ir apkalpotas, cilvēks var pievērsties savu 
talantu izpausmei, pašattīstībai, potenciāla īstenošanai.

Ja vienas vajadzības nav apmierinātas, tad, pat apmierinot nākamās vajadzības, iepriekšējās tik un tā paliek. Ja ķermenim ir 
nepieciešami mikroelementi, tad patīkama un iejūtīga saruna ar draudzeni izsalkumu neremdēs un organismu nepabaros. Gluži 
otrādi – jūs nebaudīsiet viņas iejūtīgumu, jo jutīsiet izteiktu fizisku diskomfortu. Ja savas mājas nejūtat kā drošu vietu, pašizpausme 
jums nepalīdzēs. Ir jāatrisina situācija mājās, lai uztraukuma enerģiju varētu pārvērst par radošu enerģiju. Un pats gudrākais 
fizikas profesors nevarēs veiksmīgi uzstāties konferencē, ja visu laiku gribēs uz tualeti.

Ir arī kas smalkāks – 
emocijas, kuras, es teikšu 
skarbi, tika atsaldētas 
bērnībā. Un te rodas 
pamatīga problēma pazīt 
emocijas, kuras cilvēks 
vairs vienkārši neprot 
izjust. Ja emocionālā sfēra 
cilvēkam ir bloķēta, definēt 
savas jūtas un emocijas ir 
ļoti grūti vai neiespējami. 
Var palīdzēt, piemēram, 
geštaltterapija.
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LAI BĒRNAM NERASTOS  
atkarība no interneta

Laila Avotiņa
sadarbībā ar drossinternets.lv

Strauji attīstoties modernajām tehnoloģijām un interneta pieejamībai, datoru un 
viedtālruņu lietošana bērnu un pusaudžu vidū ir palielinājusies, kā rezultātā dažiem 
ir izveidojusies atkarība no datora, planšetdatora, viedtālruņa un interneta lietošanas. 
Katru dienu bērni un pusaudži var pavadīt ļoti daudzas stundas, bezmērķīgi sērfojot un 
izklaidējoties internetā. Lai sarakstītos ar draugiem, skatītos dažādus video, ievietotu 
attēlus un video savos sociālo tīklu kontos, komentētu un sekotu savu draugu kontos 
publicētajam, spēlētu spēles u. tml., visbiežāk viņi savā viedtālrunī lieto dažādas soci-
ālo tīklu lietotnes (lietojumprogrammas), piemēram, „WhatsApp”, „Instagram”, „Snap-
chat”, „YouTube”, „Facebook” u. c.

Bieži vien vecāki veicina sava bērna internetatkarību
Interneta atkarību raksturo cilvēka nespēja kontrolēt interneta izmantošanas ilgumu un biežumu. Interneta atkarības pazīmes un 

simptomi katram cilvēkam var atšķirties, tāpēc nav iespējams noteikt precīzu stundu skaitu dienā vai kopējo nosūtīto ziņojumu un 
spēļu skaitu, kas norādītu uz to, ka persona ir atkarīga no interneta un viedierīcēm. Taču bieži vien tieši vecāki kļūst par sava bērna in
terneta atkarības veicinātājiem, jo bērniem kopš mazotnes tiek dotas viedierīces, lai pašiem nevajadzētu darboties un nebūtu jārunā ar 
savu atvasi brīžos, kad vecāki jūtas noguruši un grib atpūsties. Ļoti bieži vecāki viedierīces izmanto, lai veicinātu bērna paklausību: ja 
bērns labi uzvedīsies, klausīs, neniķosies, izpildīs mājasdarbus u. tml., tad saņems iespēju izmantot viedierīci. Vēl viens būtisks veids, 
kā vecāki paši bērnu padara par potenciāli atkarīgu no interneta, ir viedierīces došana bērnam brīžos, kad paši vecāki grib netraucēti 
darīt ko savu: apdarīt mājas darbus, noskatīties iecienīto filmu vai raidījumu, netraucēti sarunāties ar draugiem u. tml.

Bērnam uzsākot skolas gaitas, daudzi vecāki savai atvasei piešķir viedtālruni, nenosakot nekādus lietošanas noteikumus – laika 
kontroles un pieejamā satura ierobežojumus –, un bērns to izmanto, cik ilgi grib un kādiem mērķiem vēlas. Bērns pie tā visa ātri 
pierod, un pēc tam ir grūti viņu no tā atradināt.

Interneta atkarību 
raksturo bērna vai 
pusaudža nespēja 
kontrolēt interneta 
izmantošanas ilgumu un 
biežumu.

FOTO: www.inetmnenie.ru
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Pazīmes, kas brīdina 
par interneta atkarību

Uz to, ka interneta izmantošana bēr
nam vai pusaudzim ir kļuvusi proble
mātiska, var norādīt vairākas brīdinošas 
pazīmes, piemēram, ja viņš:

 darbam, mācībām un mājasdarbiem 
paredzēto laiku upurē, lai pēc iespē
jas ilgāk varētu uzturēties internetā 
(viedtālrunī) izklaides nolūkos;

 zaudē kontroli pār laiku, ko pavada 
internetā (viedtālrunī);

 internetā (viedtālrunī) parasti uztu
ras ilgāk, nekā bija plānojis;

 kļūst dusmīgs vai viegli aizkaitināms, 
ja viņu iztraucē vai atrauj no interne
ta (darbībām viedtālrunī);

 parasti ieņem aizsardzības pozīciju, 
ja kāds aizrāda, ka viņš pārāk daudz 
laika pavada internetā (viedtālrunī);

 slēpj visu, ko dara internetā (viedtāl
runī), un melo savai ģimenei, drau
giem vai skolotājiem par to, cik daudz 
laika pavada internetā;

 izjūt lielu apmierinātību ikreiz, kad ir iespēja izmantot internetu (viedtālruni);
 internetu izmanto, lai uzlabotu garastāvokli, aizmirstu depresīvas domas, stresu vai vientulības izjūtu;
 mēģina pats kontrolēt laiku, ko pavada internetā, bet šie mēģinājumi cieš neveiksmi;
 norobežojas no savas ģimenes un draugiem par labu internetam;
 domā, ka interneta draugi ir vienīgie cilvēki, kuri patiešām viņu saprot.
Interneta atkarība var izraisīt arī vairākas fiziska rakstura problēmas: bezmiegu, spriedzes galvassāpes, sausas acis un pat mus

kuļu darbības traucējumus. Redzes problēmas, ķermeņa masas palielināšanās, kakla sāpes, muguras sāpes var rasties ne tikai no 
pārāk ilgas, nekustīgas sēdēšanas pie datora (viedtālruņa), bet arī no fizisko aktivitāšu trūkuma.

Ja skolēns piekrīt lielākajai daļai tālāk minēto apgalvojumu, varbūt ir laiks meklēt palīdzību
 Es gandrīz visu laiku domāju par to, ka gribu lietot internetu (viedtālruni), uztraucos, ka tik kaut ko nenokavēju. Kad netieku 
pie interneta, es domāju par nākamo reizi, kad es tikšu pie interneta.

 Lai es justos apmierināts, katru reizi man ir nepieciešams internetā pavadīt arvien 
ilgāk laika.

 Esmu mēģinājis kontrolēt, samazināt laiku, ko pavadu viedtālrunī, vai pārtraukt 
interneta lietošanu, taču neveiksmīgi.

 Es jūtos nomākts, kad netieku pie interneta vai mēģinu samazināt laiku, ko pavadu 
internetā.

 Veids, kā es izmantoju internetu, apdraud manas attiecības ar kādu, kas man rūp, 
kā arī tas ietekmē manas mācības, sekmes skolā, attiecības ar ģimeni.

 Es nespēju kontrolēt laiku, ko pavadu internetā.
 Es meloju ģimenei un draugiem par laiku, ko es pavadu internetā (viedtālrunī), un 
arī par to, ko es tur daru.

 Laiks, ko pavadu internetā, palīdz man aizmirst problēmas un uzlabo garastāvokli 
tad, kad man ir skumji, esmu satraukts vai vientuļš.

Kā kontrolēt internetā pavadīto laiku
Ar laika ierobežojumu vai pilnīgu aizliegumu lietot internetu un viedtālruni bērna 

atkarības problēma netiks atrisināta. Aizliegumi tikai veicinās to, ka bērns vai pusau
dzis domās, kā tikt pie interneta, veicinās arī bērna noslēgtību, depresivitāti.

Lai bērns iemācītos kontrolēt internetā pavadīto laiku, ir nepieciešams:
 ievērot 15  minūšu pārtraukumu ik pēc 45  minūtēm, kas tiek pavadītas, lietojot 
internetu;

 aizpildīt brīvo laiku ar aktivitātēm, kas ir fiziski intensīvas vai kurām ir nepiecie
šama liela koncentrēšanās, tādējādi novēršot domas no interneta;

 vismaz brīvdienās, dodoties ārpus mājas, viedtālruni atstāt mājās;
 sekot un uzskaitīt, cik daudz laika tiek pavadīts internetā bez noteikta mērķa (ak
tivitātes internetā, kas nav saistīts ar skolu un mācībām). Godīgi ir jāatbild uz jau
tājumiem, vai bērns (pusaudzis) izmanto internetu, kad viņam ir garlaicīgi; vai 
izmanto internetu, lai kliedētu vientulības un depresijas izjūtu;

 izveidot sarakstu, kurā uzskaitīts tas, kas patīk, bet nav saistīts ar interneta lietoša
nu, un brīžos, kad atkal gribas lietot internetu, izvēlēties kādu aktivitāti no sava saraksta.
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Nepieciešams 
ievērot 15 minūšu 

pārtraukumu ik pēc 
45 minūtēm, kas tiek 

pavadītas, lietojot 
internetu.
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Vai ļaut bērnam 
reģistrēties 
sociālajos tīklos

Protams, lielu daļu no internetā pa
vadītā laika bērni pavada tieši sociālajos 
tīklos, tāpēc reizēm vecāki jūtas apjuku
ši, vai ļaut bērnam reģistrēties sociālajos 
tīklos vai ne. No vienas puses šķiet, ka ne
atļaujot mēs pasargāsim savus bērnus, no 
otras puses  – nevēlamies pārlieku iero
bežot bērnu vēlmi atrasties vidē, kurā ir 
viņu draugi. Lai gan sociālās platformas 
izklaidē, aizrauj un nodrošina saziņu ar 
draugiem, ir jāatceras arī riski – emocio
nāla pazemošana, privātuma pārkāpumi, 
saziņa ar svešām personām, arī risks gūt 
atkarību no interneta un nevēlamu ietek
mi uz uzvedību, ja netiek izvirzīti inter
neta lietošanas noteikumi vai tie netiek 
ievēroti.

Ieteikumi, kā rīkoties, 
ja atļauts bērnam 
reģistrēties sociālajos tīklos

Iepazīstināšana ar sociālo tīklu noteikumiem. Lietošanas noteikumos (angļu val. terms of use) ir skaidri norādīts vecums, 
ar kuru ir paredzēts lietot sociālo tīklu pakalpojumus: „YouTube”, „Instagram”, „Snapchat”, „Facebook” vecuma ierobežojums 
ir 13 gadu, „WhatsApp” – 16 gadu. Liela daļa bērnu melo par savu vecumu, lai varētu lietot šos pakalpojumus, tāpēc vecākiem ir 
jāzina, kur bērni ir reģistrējušies, un jāuzņemas atbildība par viņu darbībām internetā.

Privātuma iestatījumu izzināšana. Kopīgi pārskatiet sava bērna konta privātuma un drošības iestatījumus, nodrošinot, ka 
bērna konts ir pēc iespējas privātāks, ierobežojot svešu personu piekļuvi tam, lai redzētu ievietotās bildes, video, komentārus un 
sazinātos ar viņu.

Kā uzvesties internetā. Reģistrējoties kādā no sociālajiem tīkliem, ir nepieciešams kopā ar bērnu pārrunāt, kā ir jāuzvedas sazi
ņā ar citiem sociālā tīkla lietotājiem. Nepieciešams izskaidrot un aicināt savu bērnu cienīt citus internetā. Tas nozīmē: neapvainot, 
nepazemot citus un nelietot rupju un aizskarošu valodu, sarakstoties vai komentējot savu vienaudžu ievietoto saturu. Atgādiniet 
savam bērnam, lai vienmēr kārtīgi padomā, pirms kaut ko publicē savā sociālo tīklu kontā, jo kontrole pār publicētā izplatību pa
zudīs.

Ziņošana par pārkāpumiem. Būtiski ir savam bērnam parādīt, kā ar sociālo tīklu platformu palīdzības rīkiem var ziņot, ja 
viņu kāds aizvaino vai pazemo. Vienojieties, ka bērns noteikti problēmsituācijās meklēs palīdzību pie pieaugušajiem – vecākiem, 
pedagogiem; zvanot uz uzticības tālruni 116111 vai aizpildot ziņojuma formu mājaslapā drossinternets.lv.

Būt tur, kur ir bērns. Vecākiem vienmēr ir iespēja ar vienu aci sekot sava bērna darbībām internetā, izveidojot kontu tajās pašās 
sociālo tīklu platformās, kurās uzturas bērns. Protams, vecākiem nav nepieciešams speciāli rakstīt bērnam vēstulītes, laikot bildes 
un par katru sīkumu strostēt, bet ir svarīgi, ka vecāki tomēr vēro, ko bērns tur dara, ar ko draudzējas, ko ievieto un cik daudz laika 
tur pavada.

Vecāki var brīdināt par viltus kontiem un svešām personām, ar kurām bērns iepazīstas caur sociālajiem tīkliem. Reģistrējoties 
sociālajā tīklā, ir nepieciešams ar bērnu pārrunāt, ka ir jābūt piesardzīgam pret personām, ar kurām viņš iepazīstas internetā. Sve
šiniekiem ne vienmēr var uzticēties, pat ja šķiet, ka cilvēks ir jauks un draudzīgs.

Sarunāšanās. Regulāras sarunas ar savu bērnu par dažādām tēmām ir ārkārtīgi būtiskas, lai bērns justu, ka var uzticēties ve
cākiem, ka viņiem ir svarīgi, ko bērns domā, un ka viņš var uzticēt savas problēmas arī saistībā ar to, kas notiek sociālajos tīklos.

Laika kontrolēšana. Bērniem var ātri izveidoties atkarība no interneta, tāpēc ir jākontrolē laiks, ko bērns pavada sociālajos 
tīklos. Interneta atkarību raksturo bērna vai pusaudža nespēja kontrolēt interneta izmantošanas ilgumu un biežumu. Interneta 
atkarības pazīmes un simptomi katram cilvēkam var atšķirties, tāpēc nevar minēt precīzu stundu skaitu dienā vai kopējo nosūtīto 
ziņojumu un spēļu skaitu, kas norādītu uz atkarību no interneta un viedierīcēm.

Vismaz brīvdienās, 
dodoties ārpus mājas, 
viedtālruni atstāt mājās.
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