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IEVADS 

Mīļie skolotāji, sociālie pedagogi, psihologi! 

Centrs „Dardedze” jau kopš 2003. gada īsteno Džimbas drošības programmu, mācot 
gan pirmsskolas vecuma, gan sākumskolas vecuma bērniem personiskās drošības 
jautājumus saskarsmē ar citiem cilvēkiem, kas ir ļoti būtiski, lai mēs varētu pasargāt 
mūsu bērnus no vardarbības un izmantošanas riskiem. Bērniem, kuriem ir atbilstošas 
zināšanas par to, ka viņa ķermenis ir kaut kas īpašs, kas pieder tikai un vienīgi viņiem, 
par to, ka ir lietas, kuras nevajadzētu turēt noslēpumā, un par to, ka viņi ir zinošas un 
cieņpilnas attieksmes un izturēšanās vērtas personības, ir daudz mazāka iespēja kļūt 
par vardarbības upuriem. 

Kopš 2009.gada sākuma Džimbas drošības ceļojumā Centrā “Dardedze” ir 
piedalījušies vairāk nekā 6000 sākumskolas vecuma bērni un viņu skolotāji, sociālie 
pedagogi un skolu psihologi, mācot, kā atpazīt bīstamas situācijas, kā rīkoties, kad 
bērns jūtas apdraudēts, kuras ir lietas un notikumi, kurus nekad nevajadzētu turēt 
noslēpumā, kā apzināties savu ķermeni kā kaut ko īpašu, kā atšķirt labos no sliktajiem 
pieskārieniem, kā būt drošībā arī izmantojot interenetu un mobilo tālruni, un daudziem 
citiem būtiskiem attiecību drošības jautājumiem. 

Centrs „Dardedze” ir sagatavojis arī īpašus Džimbas aģentus – sākumskolu un 
sākomskolu skolotājus, kas savās darba vietās īsteno Džimbas drošības programmu. 
Taču vēlaizvien ir tik daudz bērnu, kuriem nav iespēju kopā ar skolotājiem atbraukt 
uz Rīgu, lai piedalītos Džimbas drošības ceļojuma programmā, vai arī viņu skolās nav 
neviena skolotāja, kurš būtu kļuvis par Džimbas drošības aģentu. Ne vienmēr bērnu 
vecāki ir pietiekami zinoši un drosmīgi, lai par šo tēmu runātu ar bērnu, bet nerunāt 
un neizglītot bērnu šajos jautājumos ir ļoti bīstami. No dažādās pasaules valstīs veik-
tiem pētījumiem zināms, ka pedofili par saviem upuriem mēdz izvēlēties tādus bērnus, 
kuriem nav zināšanu par šiem personiskās drošības jautājumiem saskarsmē ar citiem 
cilvēkiem, tāpēc viņi ir pārliecināti, ka tieši šie bērni notikušo visdrīzāk turēs noslēpumā 
un viņu noziegums netiks atklāts. 

Mēs esam pārliecināti, ka skolotājs, tā nav vienkārši profesija – tā ir misija! Īstam 
skolotājam rūp ne tikai tas, lai skolēni zinātu pareizrakstību un matemātiku, bet arī 
lai viņi izaugtu par veselām un dzīvei sagatavotām personībām. Tāpēc mēs no sirds 
priecājamies, ka esat izlēmuši darīt nedaudz vairāk nekā to prasa Jūsu tiešie darba 
pienākumi, uzrunājot bērnus par viņu personisko drošību  ar šīs nodarbības palīdzību! 
Mēs esam centušies pēc iespējas atvieglot šo uzdevumu, nodrošinot Jūs ar visa 
materiāla detalizētu saturu, kā arī visiem nepieciešamajiem palīglīdzekļiem. Ziniet, ka 
Centrā „Dardedze” mēs vienmēr esam gatavi Jūs uzklausīt un atabalstīt, ja Jums ro-
das kādi nesakaidri jautājumi par to, kā šī nodarbība īstenojama. Mēs ticam, ka kopā 
mums izdosies šajā pasaulē izaudzināt drošus bērnus arī tad, ja pašu pasauli ne vienmēr 
spēsim izmainīt par labu mūsu bērniem! 
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DŽIMBAS DROŠĪBAS NODARBĪBA 1.-3. KLAŠU SKOLĒNIEM PAR DROŠĪBU 
SAVSTARPĒJĀS ATTIECĪBĀS AR CITIEM CILVĒKIEM

Nodarbības nosaukums:  „Mans ķermenis ir mans!”

Bērnu vecums:  Nodarbība atbilstoša 1.- 3. klases skolēniem 

Nodarbības ilgums: ~ 40 minūtes

Nodarbības mērķis:  

1) Mācīt bērniem personiskās drošības jēdzienu attiecībās ar citiem cilvēkiem – 
pazīstamiem, svešiem, pieaugušiem un vienaudžiem;

2) Novērst bērnu seksuālās izmantošanas riskus; 

3) Informēt par to, ka bērnam, kurš cietis no jebkāda veida vardarbības, ir tiesības 
saņemt palīdzību; 

Nodarbības uzdevumi: 

a) Veicināt bērnā izpratni par ķermeni kā kaut ko īpašu, kas pieder tikai viņiem; 

b) Mācīt bērniem sargāt un cienīt savu ķermeni un citu cilvēku; 

c) Apzināties sava ķermeņa intīmās vietiņas, mācīt tās nosaukt vārdā;

d) Mācīt bērnam atšķirt dažāda veida pieskārienus; 

e) Mācīt bērnam neturēt noslēpumā sliktos un slepenos pieskārienus; 

f) Mācīt bērniem nebaidīties lūgt palīdzību 

 

Nodarbībai nepieciešamie Džimbas drošības programmas materiāli: 

1. Īpašo lietu kastīte (kāstītē var ielikt ķemmīti, zobu birsti, vēstuli, lūpu krāsu, zeķītes) 
(piemēru aplūkot šeit) Pielikums Nr. 1. 

2. Situāciju karte ar bērniņiem peldkostīmos (lejuplādēt šeit) Pielikums Nr.2.

3. Darba lapa „Cilvēka figūra” (lejuplādēt šeit) Pielikums Nr.3. 

4. Grāmatiņa „Mans ķermenis ir tikai mans” (lejuplādēt šeit) vai sazinoties ar 
“Dardedzi”, variet saņemt drukātu grāmatiņas versiju. Pielikums Nr.4.

5. Filma „Seksuālā vardarbība pret bērniem” (skatīties www.dzimba.lv bērnu sadaļā, 
pie video sadaļas -  filma ar nosaukumu „Pāridarījums ģimenē”

6. Džimbas stāstu grāmatiņa. Stāsts par Manķermeni. (lejuplādēt „Džimbas stāstu 
grāmatiņu” šeit) Pielikums Nr.5.

7. Džimbas uzdevumu grāmata. Darba lapa Nr.6. (lejuplādēt šeit) Pielikums Nr.6

8. Džimbas uzdevumu grāmata. Darba lapa Nr.12.  (lejuplādēt šeit) Pielikums Nr.7. 

9. Situāciju karte „Drošie cilvēki” (lejuplādēt šeit)  Pielikums Nr.8.

10. Džimbas video sveiciens (lejuplādēt šeit)
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Nodarbībai nepieciešamais aprīkojums un palīgmateriāli: 

•	 Zaļa un sarkana  lapa
•	 Zaļās un sarkanās līmpumpas vai zaļi un sarkani krītiņi
•	 Katram balta papīra lapa
•	 Iespēja tehniski atskaņot stāstu .wma formātā.

Kas jāizdara pirms nodarbības: 

1. Ja vien iespējams tehniski sagatavojiet iespēju bērniem nodemonstrēt Drošuļa 
Džimbas video sveicienu. 

2. Sagatavojiet īpašo lietiņu kastīti

3. Lejuplādējiet un izdrukājiet Situāciju karti ar bērniņiem peldkostīmos (Pielikums 
Nr. 2

4. Lejuplādējiet un izdrukājiet Darba lapu „Cilvēka figūra” (pielikums Nr.3.). 
Pavairojiet to tik eksemplāros, cik Jūsu klasē ir skolēni. 

5. Lejuplādējiet un izdrukājiet grāmatiņu „Mans ķermenis ir tikai mans” vai sazinieties 
ar Centru „Dardedze” un saņemiet tipogrāfiksi izdotu grāmatiņas ekesmplāru. 
Izvēlieties sadaļas, kuras lasīsiet un apskatīsiet kopā ar bērniem. 

6. Lejuplādējiet un izdrukājiet “Stāstu par Manķermeni” (no Džimbas stāstu 
grāmatiņas), vai sazinieties ar Centru „Dardedze”  un saņemiet tipogrāfiksi 
izdotu grāmatiņas eksemplāru. Vai lejuplādējiet stāstu atskaņošanai klasē. 

7. Lejuplādējiet Darba lapu par pieskārieniem (pielikums Nr.6.) un pavairojiet to tik 
eksemplāros, cik Jūsu klasē ir audzēkņu. 

Ja Jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības, droši sazinieties ar Centra „Dardedze” 
Džimbas drošības programmas vadītājiem, kas labprāt atbildēs un cik vien iespējams 
atbalstīts, lai Jūs varētu veiksmīgi īstenot šo nodarbību savā klasē. 

Nodibinājums Centrs „Dardedze”
Džimbas drošības programma
Cieceres iela 3a, Rīga, LV-1002

Tālr.: + 6 7600685
E-pasts: info@centrsdardedze.lv
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Nodarbības gaita: 

Ievads: Laiks: 5 minūtes 

Mīļie bērni, šodien es vēlos runāt ar Jums par kādu ļoti svarīgu tēmu. Mēs par to 
iepriekš neesam runājuši, un vispār pieaugušie bieži nemēdz ar bērniem par to runāt. 
Tāpēc es ļoti gribētu, lai Jūs uzmanīgi klausieties un piedalieties šajā nodarbībā! 

(Alternatīva aktivitāte, ja ir tehniskas iespējas nodemonstrēt video sveicienu 
bērniem.) Pirms mēs sākam nodarbību, es vēlos atskaņot Jums kādu īpašu sveicienu, 
ko Jums sūta Drošulis vārdā Džimba, kas atbraucis uz Latviju un māca bērniem par 
drošību attiecībās ar citiem cilvēkiem. 

Šodien mēs runāsim par ķermeni, mācīsimies pateikt tādu svarīgu teikumu kā „Ne-
dari man tā, man tas nepatīk!” Mēs runāsim par to, kas ir labi pieskārieni, kas ir slikti, kas 
ir slepeni. Kuri ir tie pieskārieni, kuriem mēs drīkstam teikt: „Jā!” un kuri ir tie, kurus mēs 
nedrīkstam atļaut.  Šīs zināšanas ir ļoti svarīgas, lai Jūs attiecībās ar citiem cilvēkiem 
būtu drošībā un neviens Jums nevarētu nodarīt pāri. Bet tad, ja kāds ir nodarījis pāri, lai 
Jūs zinātu, kā tādās situācijās rīkoties un pie kā vērsties pēc palīdzības. 

ĶERMENIS
Aktivitāte „Īpašo - personīgo lietiņu kastīte” 

Laiks: 5 minūtes 

Redziet, bērni, man šeit līdzi ir kāda īpaša kastīte, kurā atrodas manas personīgās 
lietas. Tas nozīmē, ka šīs lietas pieder tikai un vienīgi man, un tās drīkstu lietot tikai es, 
neviens cits. Un šīs ir tās lietiņas, ar kurām es arī nedalos nedz ar citiem bērniem, nedz 
pieaugušajiem. Vai Jūs varat mēģināt uzminēt, kas atrodas šajā kastītē? (Dodiet 
iespēju bērniem minēt un komentējiet viņu atbildes, kāpēc viņu nosauktās lietas nea-
trodas šajā kastītē). Es Jums nedaudz pateikšu priekšā, lai palīdzētu. Viena no šādām 
lietiņām Jums noteikti katram ir un Jūs to lietojat noteikti vismaz divas reizes dienā. Par-
asti  no rīta pēc brokastīm un vakarā pirms gulētiešanas. Pareizi – tā ir mana personīgā 
zobu birstīte. Kāpēc es ar savu zobu birsti nedalos? Jā, lai mani mikrobi un baciļi, kas 
dzīvo manā mutē nepieliptu citiem un otrādi. Labi, tad mēģināsim minēt tālāk. Kas 
vēl atrodas manā personīgo lietu kastītē? Tas ir mans dvielītis (nokomentējiet, kāpēc 
mums katram ir savs dvielītis). Labi, kas vēl? Tā ir mana ķemmīte! Vai Jums katram arī 
ir sava ķemmīte, ar kuru Jūs ar citiem nedalāties? Ļoti labi. (nokomentējiet, kāpēc 
mums ir svarīgi, lai katram būtu sava ķemmīte). Un ziniet, šeit man ir vēl kāda personīga 
lietiņa. Tā ir vēstule. Vai Jūs kādreiz esiet saņēmuši pastā vēstuli? Redziet, kam šī vēstule 
ir adresēta? ANNAI! Tas nozīmē, ka tikai Anna drīkst atvērt šo vēstuli, vai ne? Bet, kā 
Jums šķiet, ja es aizietu uz pastkastīti izņemt avīzes un ieraudzītu, ka ir atnākusi vēstule 
Annai un man ļoti, ļoti to gribētos izlasīt, kad neviena nav mājās, vai es drīkstētu atvērt 
šo vēstuli? Nē! Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir domāta Annai, un ja viņa vēlētos,  pēc tam, kad 
būtu to izlasījusi, varētu man parādīt vai pastāstīt, kas tajā rakstīts. Bet man pašai nav 
tiesību atvērt personīgu vēstuli, kas domāta kādam citam. 

Labi, tātad mēs kopā esam veiksmīgi uzminējuši manas personīgās lietiņas, kas atro-
das īpašo lietiņu kastītē. Bet ziniet, bērni, ir vēl kaut kas tāds, kas pieder tikai un vienīgi 
man, un ko neviens cits nedrīkst lietot. Bet tas ir daudz lielāks par šo kastīti, tāpēc tas tur 
neatrodas iekšā. Un ziniet, tas ir arī katram no Jums. Tas vienmēr ir kopā ar Jums – kad 
Jūs no rīta mostaties, kad vakarā ejat gulēt, kad esat mājās, uz ielas vai bērnudārzā. 
Vienmēr, vienmēr. Un tas vienmēr ir tikai Jūsu. Kas tas ir? Tas arī tagad ir kopā ar katru 
no Jums. Tas ir Jūsu ĶERMENIS! 
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Aktivitāte ar grāmatiņu„Mans ķermenis ir tikai mans”.  
Laiks: 10 minūtes 

Lūk, bērni, man ir kāda grāmatiņa par ķermeni, paskatīsimies to kopā! (Ieteikums 
skolotājiem – pirms nodarbības, izvēlieties, kuras sadaļas no grāmatiņas Jūs lasīsiet un 
apskatīsiet kopā ar klasi, jo visas grāmatiņas lasīšana var aizņemt pārāk daudz laika. 
Pēc tam atstājiet grāmatiņu klasē, lai bērni jebkurā laikā to var apskatīt un izlasīt, ja 
vēlas.) Izlasiet kopā ar bērniem  daļas no grāmatiņas „Mans ķermenis ir tikai mans”, 
(Pielikums Nr.4.) liekot uzsvaru uz teikumu „Nedari man tā, man tas nepatīk! Un ļaujot 
katram bērnam iespēju skaļi un droši pateikt: „Nedari man tā, man tas nepatīk!”, kā arī 
lūdziet, lai vairāki bērni nosauc situācijas, kurās viņi varētu lietot šo teikumu. Vairākas 
reizes visa klase kopā skaļi sakiet: „Nedari  man tā, man tas nepatīk!”)

Aktivitāte „Ķermeņa intīmās vietiņas”  
Laiks: 10 minūtes 

(Parādiet bērniem plakātu ar bērniņiem peldkostīmos.) Pielikums Nr.2.  Bērni, vai Jūs 
variet man nosaukt dažādas ķermeņa daļas vārdos. Jā, ļoti labi – roka. Vai ar to mēs 
varam padalīties? Jā, mēs varam sadoties rokās, sasveicināties. Galva. Kā ir ar galvu 
– mēs varam noglāstīt citam bērniņam galviņu, vai mammīte, tētis noglāsta mūsu 
galviņu. Pleciņi. Mēs varam viens otru apskaut, apmīļot.  Actiņas – mēs varam viens 
otram ieskatīties actiņās un uzsmaidīt. 

Bet ziniet, bērni, mūsu ķermenī ir dažas pavisam īpašas vietiņas, ar kurām mēs nemaz 
tāpat vien nedalāmies. Kā Jums šķiet, kas tās ir par vietiņām? Tās, kuras mēs parasti 
turam apģērbtas apakšbiksēs, peldkostīmos, kad ejam peldēties. (Ļaujiet bērniem no-
saukt vārdā, kā viņi šīs vietiņas sauc.) Tas ir mūsu dupsis, pareizi. Mums taču visiem ir 
dupsis, vai ne? Kā zēni atšķiras no meitenēm? Viņiem šīs vietiņas ir atšķirīgas un arī tās 
dēvē atšķirīgos vārdiņos, vai ne? Zēniem tas ir krāniņš. Meitenēm– čuriņa. (Lietojiet tos 
vārdus, ko bērni ir minējuši.)  Un meitenēm, īpaši, kad viņas izaug lielākas, mēs arī krūtis 
apģērbjam peldkostīmos, kad ejam peldēt, vai ne? Šīs īpašās mūsu ķermeņa vietiņas 
mēs saucam tādā vienā lielā vārdā – intīmās vietiņas. Vai varam visi kopā pateikt – 
intīmās vietiņas. Tātad tās ir vietiņas, ar kurām mēs ar citiem tāpat vien nedalāmies, 
un citiem nerādām, neļaujam aiztikt. Vai ir kādas reizes, kad tomēr mums tās citiem 
ir jārāda un jāļauj aiztikt? Jā, tad kad bērniņi ir pavisam maziņi un neprot paši lietot 
podiņu, tad kādam pieaugušajam ir jāapmaina pampers, jānoslauka dupsis. Kā mēs 
to iepriekš lasījām grāmatiņā.  Vecāki arī bērniem parasti palīdz nomazgāt intīmās 
vietiņas, kad paši to vēl neprot, vai ne? Arī tad, kad mums kaut kas ir intīmajās vietiņās 
sasāpējies, tad arī mēs kopā ar vecākiem aizejam pie ārsta un dakterītis apskata 
mūsu intīmās vietiņas un mums palīdz. Bet citādi, mēs tāpat vien ar savām intīmajām 
vietiņām nedalāmies. 

Izdaliet katram bērnam darba lapu ar cilvēka figūru un sarkanās un zaļās pumpas 
vai zaļos un sarkanos krītiņus. (Pielikums Nr.3.)

Bērni, vai Jūs zināt, ko nozīmē luksaforā sarkanā gaisma? Pareizi, tas nozīmē – 
stop, apstājies! Un zaļā gaisma? Tas nozīmē – drīkst, vai ne? Mums priekšā katram ir 
ķermenītis, kā arī zaļas un sarkanas krāsiņas pumpiņas. Padomājiet un uzlīmējiet uz 
savas darba lapas cilvēka ķermenim zaļās krāsas pumpiņas tajās vietās, ar kurām mēs 
drīkstam dalīties, bet sarkanās – tajās vietiņās, ar kurām mēs parasti nedalāmies ar 
citiem cilvēkiem tāpat vien, mūsu ķermeņa intīmām vietiņām. 
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Ļoti labi pastrādāts, bērni! Malači! Vienmēr atcerieties, ka Jūsu ķermenis ir kaut kas 
īpašs, kas pieder tikai un vienīgi katram no Jums! Un ja kāds dara pāri Jūsu ķermenim, 
Jūs noteikti variet teikt to teikumu, ko mēs šodien iemācījāmies drošā un pārliecinātā 
balsī: „Nedari man tā, man tas nepatīk! „

LABIE UN SLIKTIE PIESKĀRIENI
 Ar savu ķermeni mēs varam sajust dažādus pieskārienus – tos, kas liek mums justies 

labi un priecīgi -  mēs dēvējam par labajiem pieskārieniem, tos, kas mūs sāpina un 
apbēdina – par sliktajiem pieskārieniem. Lai labāk saprastu atšķirību starp šiem 
pieskārienu  veidiem, es jūs aicinu noklausīties kādu stāstu par Manķermeni. (Skolotāji 
var vai nu lejuplādēt stāstu un to atskaņot, ja klasē ir tādas tehniskas iespējas. Ja ne, 
tad var izdrukāt vai sazinoties ar Dardedzi saņemt tipogrāfisko versiju Džimabs stāstu 
grāmatiņai, kas atrodama Pielikumā Nr. 5) Ieteikums skolotājiem:  Šajā sadaļā Jūs va-
riet izvēlēties vai nu klausīties Maņķermenes stāstu no Džimabs stāstu grāmatiņas vai 
turpināt lasīt sadaļu no grāmatiņas par Annu „Mans ķermenis ir tikai mans!”, kur tiek 
runāts par pieskārieniem, kas Annai nav patīkami. 

Aktivitāte: Stāsts par Manķermeni. 
Laiks: 10 minūtes

Pēc stāsta noklausīšanās, pārrunājiet ar bērniem sekojošus jautājumus: 

1. Ko dažkārt bērni mēdza darīt skolā, kad viņi sadusmojās viens uz otru? (Atbilde: 
Darīt pāri viens otram)

2. Ko izdarīja puika no aizmugurējā sola Manķermenei? (Atbilde: Parāva aiz ma-
tiem, iesita pa roku.)

3. Ko Manķermene sāka darīt? (Atbilde: Raudāt)

4. Kā viņa jutās? (Atbilde: Slikti, viņai sāpēja ne tikai roka un mati, bet arī sirsniņa, 
vai ne?)

5. Kas redzēja notikušo? (Atbilde: Skolotāja)

6. Vai skolotāja ir drošs pieaugušais cilvēks, kam izstāstīt par pāridarījumu? (At-
bilde: Jā)

7. Kā skolotāja rīkojās? (Atbilde: Paaicināja Manķermeni un viņas klasesbiedru uz 
sarunu)

8. Ko Manķermene saprata pēc šīs sarunas? (Atbilde: Ka ķermenis ir kaut kas īpašs, 
kas pieder tikai un vienīgi viņai, un ka neviens  to nedrīkst sāpināt.)

9. Kādus piemērus labam pieskārienam Jūs, bērni, variet nosaukt? (Atbilde: 
Māmiņas apskāviens, skolotājas rokas glāsts uz pleca, sadošanās rokās ar drau-
gu, sasveicināšanās, galviņas noglāstīšana, u.c.)

10. Kādus piemērus sliktam pieskārienam Jūs, bērni, variet nosaukt? (Atbilde: Matu 
raustīšana, sitieni, pagrūšana, speršana, košana, u.c.)

11. Kādā krāsā mēs varam krāsot sliktos pieskārienus? (Atbilde: Sarkanā) 

12. Un kādā krāsā labos pieskārienus? (Atbilde: Zaļā)
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Tātad bērni, mēs esam sapratuši, ka sliktajiem pieskārieniem mēs vienmēr sakām: 
„Nedari man tā, man tas nepatīk!” Tie ir sarkanās krāsas pieskārieni, kuriem mēs sakām 
Nē! Bet labajiem pieskārieniem, mēs sakām Jā! Mēs drīkstam dalīties ar savu ķermeni, 
izmantojot tikai labos pieskārienus. 

SLEPENIE PIESKĀRIENI
Bet ziniet, bērni ir vēl viens pieskārienu veids. Tos mēs saucam par slepenajiem 

pieskārieniem. Tie ir tie pieskārieni, kurus kāds cilvēks izmanto, lai aizskartu mūsu intīmās 
vietiņas. Arī tie ir sarkanās krāsas, nedrošie, sliktie pieskārieni, kuriem mēs sakām: „Nē! „ 
Vai jūs atceraties, kuras vietiņas mūsu ķermenī mēs saucam par intīmajām vietiņām?  Lai 
labāk saprastu, kas ir slepenie pieskārieni, Jūs mājās variet atvērt Džimbas mājas lapu 
www.dzimba.lv  sadaļu bērniem, kur atrodami video, un noskatīties filmu „Pāridarījums 
ģimenē”.  Ja Jums rodas kādi jautājumi pēc filmas noskatīšanās,es ar prieku parunāšos 
ar Jums un palīdzēšu saprast, ja kaut kas no redzētā Jums būs šķitis neskaidrs. Ieteikums 
skolotājiem: Ja tehniski tas ir iespējams, variet noskatīties filmu visi kopā klasē un to 
pārrunāt. 

 

Noslēgums: (Parādiet bērniem Situāciju karti „Drošie cilvēki” – pielikumu Nr.8.) 

Mīļie bērni, nodarbības noslēgumā, es vēlos Jums atgādināt, ja kāds - vai nu bērns 
vai pieaugušais- pret Jums pielieto slikto vai slepeno pieskārienu, vienmēr atcerie-
ties, ka to nekādā gadījumā nedrīkst turēt noslēpumā. Noslēpumi ir sarežģīta lieta – 
saprast, kuru lietu un notikumu drīskt turēt noslēpumā, bet kuru nē. Slepenais un slik-
tais pieskāriens ir kas tāds, ko nekādā gadījumā nedrīkst turēt noslēpumā, arī tad, ja 
cilvēks, kurš to darījis, piekodina Jūs nevienam par to nestāstīt, arī tad, ja šis cilvēks 
piesola Jums dāvanas vai draud kaut kādā veidā nodarīt pāri. Esiet drosmīgi un noteik-
ti ejiet pastāstīt par to kādam pieaugušam cilvēkam, kuram Jūs uzticaties. (Parādiet 
bērniem attēlu). Kuri varētu būt šādi cilvēki? Mamma, tētis, skolotāja, sociālais peda-
gogs, dakterīte, policists, utt. Vienmēr atcerieties, ka Jūsu ķermenis ir Jūsu un nevienam 
nav tiesības tam darīt pāri! 

Ieteikums skolotājiem: Ja Jums laiks un telpa to atļauj, tad aiciniet bērnus noslēgumā 
nostāties aplī un pa apli padod uz priekšu „labo pieskārienu” (draudzīgu rokas spie-
dienu, paskatoties viens otram acīs un pasmaidot), atgādinot, ka arī savā klasē mēs 
lietojam tikai un vienīgi labos un draudzīgos pieskārienus, lai nesāpinātu viens otra 
sirsniņu.Un ja kāds lieto slikto pieskārienu, lai nāk un Jums par to pastāsta. 

Mājas darbs: (Pielikums Nr.6.)

Šeit Jums bērni būs mazs uzdevums, kuru variet izpildīt mājās. (Izdaliet bērniem 
darba lapu, kas atrodama Pielikumā Nr.6.) Šajā darba lapā Jūs redzat dažādu veidu 
pieskārienus. Jūsu uzdevums ir atzīmēt, kāds pieskāriens ir redzams katrā no attēliem un 
padomāt, kā Jūs rīkotos, ja nonāktu šādās situācijās. 
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PAPILDUS AKTIVITĀTES
Šīs aktivitātes Jūs varat izmantot, ja Jūsu rīcībā ir vairāk nekā 40 minūtes, vai arī ja 

nolemjat šo tēmu turpināt vēl arī citās nodarbībās. 

Aktivitāte: Filma „Bērnu seksuālā izmantošana” 
Laiks: 6 minūtes 

Pēc filmas nosaktīšanās, pārrunājiet ar bērrniem: 

Mēs bērni, redzējām, cik ļoti drosmīgi puisis rīkojās otrajā filmiņas variantā, pasakot 
Alberta onkulim, nedari man tā, un draudot to visu izstāstīt savai māmiņai. Tā ir ļoti 
drosmīga un pareiza rīcība! Vienmēr, vienmēr mums ir jāizstāsta par situāciju, ja kāds ir 
mēģinājis aiztikt mūsu ķermeni, izmantojot slikto vai slepeno pieskārienu – arī tad, ja tas 
mums ir kāds tuvs un labi pazīstams cilvēks.  

Vēl ir ļoti svarīgi atcerēties, ka sliktos un slepenos pieskārienus mēs nekad nedrīkstam 
paturēt noslēpumā! Par to ir jāiet un jāpastāsta kādam pieaugušam cilvēkam, kuram 
mēs uzticamies. 

Vai Jūs bērni man variet nosaukt kādas labas lietas, kuras mēs drīkstam turēt 
noslēpumā? 

- dāvana, ko mēs gatavojam māmiņai dzimšanas dienā
- apsveikums draugam, kurš gaida līdz īstajai dienai
- dzimšanas dienas ballīte, kuru mēs rīkojam draugam, u.c.

Bet kas varētu būt tās lietas, kuras mēs nekad nekādā gadījumā nedrīkstam turēt 
noslēpumā, pat ja kāds mūs piekodina to nevienam nestāstīt? 

- sliktie un slepenie pieskārieni
- ja kāds ir kaut ko pateicis, kas sāpinājis mūsu sirsniņu

Aktivitāte: Pieskārieni domāti visai pasaulei. 
Laiks: 3 minūtes

Aiciniet bērnus apvilkt ar zīmuli apkārt savai rociņai, kas nolikta uz papīra lapas. Vidū 
aiciniet bērnus iezīmēt actiņu. 

Bērni, vienmēr atcerieties, ka labie pieskārieni ir tie, kurus drīkst redzēt visa pasaule, 
tie nav slepeni un slikti, kas sāpina sirsniņu. Tie ir tādi, kas liek smaidīt un justies labi. 

Aktivitāte: “Atrodi ceļu pie drošajiem cilvēkiem” 
(Darba lapa Nr 12.  Pielikums Nr. 7)

Tagad Jums katram priekšā būs vēl viena darba lapa, kurā Jūs varat palīdzēt 
šim bērniņam atrast ceļu pie drošajiem pieaugušajiem, kuriem viņš varētu pastāstīt 
savu noslēpumu par to ka kāds viņam ir gribējis pieskārties, lietojot slikto vai slepeno 
pieskārienu. (Izdaliet bērniem darba lapu Nr.12. un zīmuļus) Šo var alternatīvi lietot arī 
kā otru mājas darbu bērniem vai papildus aktivitāti pie nodarbības noslēguma, runājot 
par noslēpumiem un cilvēkiem, pie kā varētu vērsties pēc palīdzības. 



Pielikums Nr.1



Pielikums Nr.2



Pielikums Nr.3



Mans ķermenis ir tikai mans!

Pielikums Nr.4
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