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„Bērnu radošo spēju attīstīšana ar rotājumu
izgatavošanas no pērlītēm palīdzību”
(Paredzēta Sociālās mājas bērniem no 8 līdz 16 gadiem vecumā)

2014

Problēmas aktualitāte
Pašreizējā sociālekonomiskā nestabilitāte mūsu valstī ietekmē ģimeņu stāvokli un attiecības
ģimenē. Pēdējo laiku Latvijā un konkrēti Daugavpilī ir vērojama tendence pieaugt augsta sociālā
riska ģimenēm, kurās vecāki nespēj normāli rūpēties par saviem bērniem un pareizi viņus audzināt.
Bērni no augsta riska ģimenēm bieži bez uzraudzības klīst pa ielām, jo nezina, kā pareizi organizēt
savu brīvo laiku.
Sociālajā mājā galvenokārt dzīvo augsta sociālā riska ģimenes, kurās ir tādās problēmas kā
iztikas līdzekļu trūkums, bērnu izglītošanās un audzināšanas problēmas, nenodrošinātas dažādās
sociālās vajadzības, depresija, dažādas atkarībās, ģimeņu locekļu komunikācijas problēmas, kas
rezultātā skar visus ģimenes locekļus un īpaši bērnus. Vecāki bieži nav spējīgi pilnvērtīgi pildīt
savas galvenās funkcijas – bērnu aprūpi un audzināšanu, kā rezultātā bērniem bieži ir sociālo lomu
apgūšanas trūkums, kas traucē viņu normālajai adaptācijai sabiedrībā.
Sociālās mājas bērniem bieži ir vecāku uzmanības trūkums, kas radā viņiem risku iekļauties
nedrošā vidē vai izdarīt kādu pārkāpumu. Īpaši tas risks paaugstinās brīvajā laikā pēc mācību
stundām, jo bērni bieži nevar pareizi organizēt un izmantot savu brīvo laiku. Turklāt Sociālajā mājā
dzīvo daudz bērnu, kuriem ir dažādas radošas spējas, kuras nepieciešams attīstīt. Pie tam bērnu
vecākiem bieži nav iespēju vai velēšanās ar to nodarboties.
Dotā sociālās rehabilitācijas programma ir paredzētā risināt bērnu aizņemtības problēmu
brīvajā laikā, nodrošināt viņiem drošu un draudzīgu vidi, iemācīt lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku,
attīstīt radošās spējas, audzināt mākslas gaumi un fantāziju, kas veicina pilnvērtīgu sabiedrības
locekļu audzināšanu.

Mērķgrupa: Sociālās mājas bērni no 8 līdz 16 gadiem vecumā
Īstenošanas laiks: no 2014.gada 1.janvārī līdz 2014.gada beigām
Programmas mērķi:
1. Nodrošināt drošu un draudzīgu vidi un pilnvērtīgu attīstību bērniem.
2. Nodrošināt bērniem lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, bērnu interešu prioritāti.
3. Iemācīt bērniem pareizi organizēt savu brīvo laiku.
4. Audzināt bērniem mākslas gaumi un fantāziju.
5. Attīstīt bērnu radošās spējas.
6. Veicināt pozitīvo emociju iegūšanu bērniem..

7. Veicināt bērnu pilnvērtīgu attīstību.

Programmas pamatuzdevumi:
1. Bērnu aizņemtība brīvlaikā.
2. Pozitīvu prasmju un iemaņu veidošana, attīstīšana un nostiprināšana bērnos.
8. Uzmanības, motorikas, koncentrēšanas un atmiņas attīstīšana.
9. Mākslas gaumes un fantāzijas attīstīšana.
3. Bērnu uzvedības korekcija.

4. Pozitīvo emociju iegūšana pasākumu laikā.
Programmas pamatprincipi:
1. Programmas komplektēšanas loģiskais princips.
2. Bērnu interešu prioritātes princips.

3. Brīvprātības princips.
Gaidāmie rezultāti:
1. Bērnu mākslas gaumes uzlabošana.
2. Bērnu uzmanības, motorikas, koncentrēšanas, atmiņas uzlabošana.
3. Bērnu savstarpējo attiecību uzlabošana.
4. Radošo spēju atklāšana bērnos.
5. Bērnu patstāvības un atbildības paaugstināšanās.

6. Bērnu pozitīvās attieksmes pret radošo darbu un viens pret otru.
Programmas virzieni:
1. Sociāli rehabilitējošais virziens. Saistīts ar bērnu spēju, prasmju un iemaņu attīstīšanu. Šajā
virzienā ir speciāli paredzētas nodarbības, kas veido, attīsta un nostiprina bērniem radošas
spējas, prasmes un iemaņas, kas ir nepieciešamas pilnvērtīgai attīstībai un turpmākajai
integrācijai sabiedrībā.
2. Psiholoģiski attīstošais virziens. Tiek realizēts ar jūtīgu un uzmanīgu attieksmi pret katru
bērnu un radošo nodarbību palīdzību programmas realizācijas laikā, lai bērni justos drošībā
un varētu brīvi izpaust savas iekšējās pasaules saturu.
3. Audzinoši profilaktiskais virziens. Tā saturs tiek veidots bērnu pašrealizācijas atbalstam, kas
nozīmē palīdzību savu pozitīvo iespēju apzinātā, mērķtiecīgā atklāšanā un izmantošanā, kas
virzītas uz jaunas izaugsmes iespēju brīvu izvēli.

Programmas pielietojamās metodes:
1. Individuālā darba metodes:


individuālā pieeja pie katra bērna;



individuālā saruna;

 praktiskais darbs ar pērlītēm;.
2. Grupu darba metodes:


grupu saruna;


adošs darbs grupā (darbs ar pērlītēm);


ērnu rotājumu no pērlītēm izstāžu organizēšana.

Plānotas nodarbības mērķu un uzdevumu sasniegšanai:
1. Iepazīšanās ar pērļošanas materiāliem. Vienkāršas ķēdītes darināšana ar 2 diegiem. Darbs ar
vidēja lieluma pērlītēm bez adatas. Tehniskā zīmējuma veidošana un prasme to nolasīt.
Nodarbību ilgums 2 nedēļas.
2. Puķītes darināšana ar tehniskās shēmas palīdzību. Tehniskā zīmējuma veidošana un
nolasīšana. Darbs ar vidēja lieluma pērlītēm. Nodarbību ilgums 4 nedēļas.
3. Dubultās puķītes darināšana no vidēja lieluma pērlītēm, tehniskā zīmējuma nolasīšana un
veidošana (kulons). Nodarbību ilgums 3 nedēļas.
4. Darbs ar aizdarīti (kulona piestiprināšana pie kaklarotas). Nodarbību ilgums 2 nedēļas.
5. Auskaru darināšana. Darbs ar smalkajām pērlītēm (2 dubulto puķīšu darināšana). Tehniskā
raksta nolasīšana un sapratne. Nodarbību ilgums 5 nedēļas.
6. Rokassprādzes veidošana. Darbs ar smalkajām pērlītēm. Pīnītes darināšana ar 2 diegiem.
Darbs ar aizdarīti. Tehniskā raksta zīmējums un prasme to nolasīt. Nodarbību ilgums 4
nedēļas.
7. Dubulto puķīšu darināšana (5 puķītes). Puķīšu piestiprināšana pie rokassprādzes. Nodarbību
ilgums 4 nedēļas.
8. Gredzena darināšana. Puķītes darināšana. Gredzena pamatnes darināšana. Puķītes
piestiprināšana pie gredzena pamatnes. Tehniskā raksta zīmējums un prasme to nolasīt.
Nodarbību ilgums 2 nedēļas.
Nodarbības notiek katru trešdienu no plkst. 1600 plkst. 1800

Nodarbību rezultāts: kaklarota, rokassprādze, auskari un gredzens.

Sociālās rehabilitācijas programma bērniem

„Bērnu radošo spēju attīstīšana ar pērļošanas
palīdzību”
(Paredzēta Sociālās mājas bērniem no 8 līdz 16 gadiem vecumā)
Materiāli darbam:
Materiāli

Nr. p.k.

Cena

Daudzums

Kopā (Ls)

1.

Baltas krāsas pērlītes

1,7/2,42 euro

3 paciņa

5,1/7,26 euro

2.

Rozā krāsas pērlītes

1,7/2,42 euro

3 paciņa

5,1/7,26 euro

3.

Dzeltenas krāsas pērlītes

1,7/2,42 euro

3 paciņa

5,1/7,26 euro

4.

Zaļas krāsas pērlītes

1,7/2,42 euro

3 paciņa

5,1/7,26 euro

5.

Sarkanas krāsas pērlītes

1,7/2,42 euro

3 paciņa

5,1/7,26 euro

6.

Melnas krāsas pērlītes

1,7/2,42 euro

3 paciņa

5,1/7,26 euro

7.

Zilas krāsas pērlītes

1,7/2,42 euro

3 paciņa

5,1/7,26 euro

8.

Kaprona aukla (Nr. 25 - 30)

1,3/1,85 euro

2 spole

2,6/3,70 euro

9.

Adatas (Nr.10, Nr.8)

0,8/1,14 euro

3 paciņas

2,4/3,41 euro

10. Dzels stieplīte (tieva)

1,5/2,13 euro

1 spole

1,5/2,13 euro

11. Aizdarīte

0.3/0,43 euro

10 gab.

3/4,27 euro

12. Auskari

0,18/0,26 euro

10 pāri

3,6/5,12 euro

13. Brošas pamatne

0,5/0,71 euro

10 gab.

5/7,11 euro

14. Rūtiņu burtnīca

0,18/0,26 euro

10 gab.

1,8/2,56 euro

15. Flomāsteri (12 krāsas)

1,2/1,71 euro

5 paciņas

6/8,54 euro

16. Šķēres

1,2/1,71 euro

6 gab.

7,2/10,24 euro

Kopā:

Sociālās mājas vadītāja

68,80 / 97,89 euro

I.Šuļga

