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Mērķis Materiāli

Sagatavošana

SAKĀRTOT LIETAS PERSPEKTĪVĀ
• Labbūtība
• Savienošanās ar sevi, kā arī ar grupu

• Telefons vai digitālā kamera
• Divas A4 lapas priekš katra dalībnieka
• Viena pildspalva katram dalībniekam

Izvēlies teritoriju ārā, kur veiksiet uzdevumu- kādu parku, interesantas arhitektūras 
apvidu, dabas pieminekli vai kādu citu radošumu stimulējošu vidi, kur varētu būt daudz 
dažādu detaļu un tajā būtu patīkami kādu laiku atrast.

Pietuvināt /
Attālināt

 Pus otra stunda

Ievads

5-20
grup

Iedomājies, ja tas, kas Tevi uztrauc viss vairāk, pēkšņi paliek maznozīmīgs! Bet varbūt, 
tieši kāda pozitīva sajūta tiek pastiprināta tik spilgti, ka negatīvās emocijas aizmirstās. 
Vai tas viss ir tikai perspektīvas jautājums? Vai tas palīdzētu saredzēt visu kopumu un 
atrast tajā skaidrību? Šajā aktivitātē būs iespēja apzināties, ka Tu vari būt pats savas 
dzīves režisors attālinot kameru un ieraugot savu dzīvi citā, varbūt, veselīgākā veidā. 
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Darbības
1. “Pamodināt apzinātību

Apsēžoties aplī, vadītājs lūdz dalībniekiem apskatīt vienam otru, iedomājoties, ka viņu 
acis ir kā kameras, kuras var pietuvināt vai arī attālināt attēlu, pievēršot uzmanību 

detaļām, bez nosodījuma, it kā skatītos uz mākslas darbu, veltot tam apmēram minūti. 
Vadītājs tad pārrunā ar grupu to, kā bija pētīt, kādas bija sajūtas esot tam, kuru pēta.

 2. Meklēt mazos dārgumus - Vadītājs lūdz grupu bez nosodījuma un ar atvērtu 
prātu izpētīt vidi, kurā viņi atrodas. Izvēlēties un nofotografēt vienu “attālināto” 
fotogrāfiju, kurā ir daudz dažādas detaļas. Tad tajā pašā vietā vajag uzņemt piecas 
fotogrāfijas ar mazām detaļām, kuras var atrast un saskatīt. Tad katram dalībniekam 
lūdz apskatīt tikai bildes ar detaļām un uz lapas uzrakstīt katrai detaļai vienu vārdu, 
kas ienāk prātā uz tās skatoties. 
Pēc tam vadītājs lūdz dalībniekus vēlreiz apskatīt piecas detaļu bildes un 
censties saprast atbildes uz šiem jautājumiem: “Kam es pievēršu vairāk 
uzmanības? Vai ir kāda saistība starp detaļām? ” Paturot prātā atbildes 
uz iepriekšējiem jautājumiem, aiciniet dalībniekus uzrakstīt  dzejoli 
izmantojot piecus vārdus, kuri tika uzrakstīti uz lapām iepriekš. 

3. Mainīt perspektīvu - Pāros, dalībnieki viens otram parāda savus 
mazo detaļu attēlus, neparādot kopbildi, un pāriniekam tad ir jāuzraksta katrai 
fotogrāfijai vienu vārdu, kurš pirmais ienāk prātā.  Tad no tiem vārdiem jāuzraksta 
dzejolis. Tad abi dalās viens ar otru ar abiem dzejoļiem. 
Vadītājs tad lūdz parādīt kopbilžu bildes saviem parteriem, domājot par to cik dažādi katrs ir izvēlējies un kam katrs 
ir pievērsis uzmanību. Lūdz katram izvēlēties nosaukumus saviem dzejoļiem. Uzdevuma beigās aiciniet pārus vienam 
otram dzīvē parādīt vietas, kuras nofotografēja un reflektēt par uzdevumu.  

4. Beigās vadītājs lūdz visiem kopā pārrunāt pieredzēto.
Kā bija mainīt savu perspektīvu un ieraudzīt cita redzējumu?
Ko jūs pārī ieraudzījāt līdzīgu, ko atšķirīgu?
Kāda loma vispār ir kontekstam un kā tas maina perspektīvu?
Kā citu redzējums var mainīt mūsu redzējumu?

Refleksija

Komentāri
• Kā tu juties katrā uzdevuma daļā?
• Ko tu iemācījies jaunu par sevi, par citiem un citu perspektīvām?
• Kā Tev šķiet, kā šis uzdevums palīdz ar labbūtību?
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• Apzināta vērošana ļauj tev pašam saprast kā tu uzver un vēro notiekošo sev apkārt.
• Mēs esam sociālas būtnes, tādēļ salīdzinot mūsu perspektīvas mēs varam
   iemācīties krietni vairāk nekā vieni paši.
• Mēs nevaram mainīt lietas, kuras notiek ar mums, bet mēs varam mainīt veidu kā mēs 
  tās uztveram.  Iztēles perspektīva mums ļauj tikt galā ar realitāti- “Bez mākslas, 
  realitātes skarbus padarītu pasauli neciešamu”- Džordžs Bernards Šavs.
• Šo aktivitāti var savienot ar Dzejas lasījuma aktivitāti. 


