
 
 

Izmainīt Pasauli (Mazo Grupu Materiāls) 

 
Daļu mūsu mācību materiāla programmas mēs veltīsim izpētot agrīno Pestīšanas 

Armiju, kā arī sludināšanas iespējas, kuras cilvēki pašreiz izmanto, kā arī izaicināsim 

mūsu jauniešus būt par savas paaudzes misionāriem un mudināsim viņus "Izmainīt 

Pasauli" uz labo pusi.  

 

Vadītājiem:  

 

Lūdzu pielāgojiet šo materiālu atbilstoši jūsu grupai. Jums droši vien būs labāk 

zināms, kuras no daļām tai būs vispiemērotākās. 
 

Lietas, kas jums var būt nepieciešamas: 

1. Liela jūsu pilsētas, ciema karte 

2. H2P4 „My Community” materiāls (pieejams no ALOVE) 

3. Iespēja skatīties YouTube un DVD 

4. Avīzes, tostarp Starptautiskās ziņu avīzes 

5. Piparkūku cilvēciņi un rotājumi (konfektes, glazūra utt.) 

6. Pildspalvas, papīrs  

7. ALOVE UK "Izmainīt Pasauli" aplikācija (to var lejupielādēt no App Store vai 

atrast ALOVE interneta vietnē).  

 

Ievads: 

 

1893. gadā Viljamss Būts rakstīja vārdus dziesmai „Pašaizliedzīga Pestīšana”, kas 

īpaši bija domāti „Pašaizliedzīgajai Pestīšanas Kampaņai”, kas notika Londonā 

Ekseteras zālē. Dziesmā rakstīts, kā pār pašu dibinātāju nākusi liela atklāsme par 

pestīšanu. Patiesībā Viljams Būts vēroja, kā šis vilnis šķērso zemeslodi. Šīs dziesmas 

tapšanas laikā Pestīšanas armija jau darbojās 23 valstīs un lielā ātrumā izplatījās visos 

kontinentos, kā arī ātri paplašinājās ne tikai tajās valstīs, kur tā darbojās, bet arī savā 

misijā. 

 

Misija ir kaut kas tāds, ko mēs, kā kristieši, daudz apspriežam: It īpaši Pestīšanas 

armijā, kur misija ir bieži izmantots vārds. Šī mēneša materiāls aplūko dažus misijas 

veidus, kas patlaban notiek Anglijā. Šie stāsti spēj mūs iedvesmot, māca mūs un bieži 

vien arī izaicina. Šoreiz mēs aplūkosim trīs misijas veidus un uzzināsim vairāk par to, 

kā mēs paši varam būt daļa no kalpošanas. Pēdējā nedēļā mēs tuvāk aplūkosim to, kā 



mēs paši varam būt misionāri mūsu paaudzei.  

 
 

1. Nedēļa: Kopienas Misija 

 

Sākums: 

 

Atskaņojiet: "Do You Love Your Neighbour?" (Instrukcijas beigās) 5 – 15 min. 

 

Paņemiet lielu jūsu apkaimes karti (Reģionālā Karte derēs vislabāk, bet variet to arī 

izdrukāt un salīmēt kopā. Ja ir projektors, izmantojiet to. Palūdziet katru dalībnieku 

nākt un uzzīmēt apli vietai, kuru viņi uzskata par savu apkaimi. Palūdziet viņiem 

padomāt par to, uz kuriem veikaliem viņi iet, uz kuru skolu, darbu viņi dodas, kur viņi 

dodas ārā utt. Izmēģiniet šo sarunu un dodiet katram savu krāsu. Atstājiet karti 

redzamā vietā. 

 

Pielūgsme: 

 

Noskatieties: "Change the World" no Dan Stevers (atrodams... 

...http://www.youtube.com/watch?v=QXR qQ3C6BU) 

 

Jautājiet: Šis ir diezgan spēcīgs video, bet cik gan daudzi no mums jūt, ka dzīvo 

īpašu dzīvi? Cik daudzi no mums jūt, ka "izmaina pasauli"? 

 

Apspriediet: Vai jūs kādreiz esat satraukušies par ziņām, vai situācijām, kuras jūs 

vēlētos izmainīt. Kādas tās bija? 

 

(Jums varētu noderēt kādi starptautiskie, vai vietējie ziņu laikraksti. Ja nav nekā 

piemērota, iedrošiniet savu grupu pastāstīt par to, ko viņi ir nesen dzirdējuši.) 

 

Apspriediet: Izveidojiet sarakstu ar iemesliem par to,  kāpēc jūsu grupa uzskata, ka 

viņi nevar ietekmēt šīs situācijas. (Lietas kā nauda, vecums, zināšanas par to, kā 

rīkoties, apmācība, laiks u.c). Pieturieties pie šī saraksta. 

 

Vārdi: 

 

Lasiet: Apustuļu darbi 1:8 un Apustuļu 2:41-47 

No šiem diviem lasījumiem mēs uzzinām svarīgas lietas par mūsu kā kristiešu misiju. 

 



Jautājiet: Kura ir pirmā vieta (Ap.d.1:8), kur Jēzus vispirms sūta apustuļus? 

Jeruzaleme Kāpēc?  

 
 

Jeruzaleme atradās apustuļu apkaimē. Aplūkojiet karti, kurā jūs sākumā atzīmējāt ar 

apli savas apkaimes. Šīs platības ir jūsu Jeruzaleme. Jēzus jūs vispirms aicina izmainīt 

šīs vietas. Bet kā ar pasaules izmainīšanu? Pastāv uzskats, ka vidusmēra cilvēks var 

sevi sasaistīt ar jebkuru citu cilvēku tālā pasaulē tikai ar 8 attiecību palīdzību. Tātad 

sanāk, ka jums var pastāvēt saikne ar Margaritu Bandu, kura dzīvo Malāvijā, ja jums 

būs attiecību saikne ar 8 cilvēkiem. Tādēļ, var sanākt, ka tava drauga mammas ārsts 

pazīst puisi, kurš reiz dzīvoja blakus sievietei, kas strādāja kopā ar citu sievieti, kuras 

brāļadēls ir draugos ar Margaritu Bandu: Tātad, ja jums ir ietekme uz savu draugu, tas 

visbeidzot var arī ietekmēt Margaritu, un viņa var ietekmēt tevi. 

 

Tagad saplēsiet sarakstu, kur uzrakstījāt iemeslus, kādēļ jūs nevarat mainīt pasauli. 

 

Jautājiet: Ko jūs saprotiet ar "Kunga sekotājiem"? (Iespējams Ticīgo Brālība, vai 

vienkārši Ticīgie) PIRMĀ baznīca. 

 

Apspriediet: Vai tas izklausās pēc parastas baznīcas? Apspriediet pirmās baznīcas 

īpašības. 

 

Šī baznīca izklausās diezgan neticama: Katrs dalībnieks tajā bija ieguldījis pilnīgi visu 

(p.45), tajā pastāvēja cieša kopiena (p.42), kas aicināja jaunus cilvēkus (p.47), viņi 

bija laimīgi un brīvi (p.46) un visiem viņi patika (p.47). 

 

Ja šāda bija pirmā draudze, tad pēc tās principiem vajadzētu sekot katrai draudzei. Šī 

ir diezgan radikāla ideja, bet katrai kristiešu grupai vajadzētu līdzināties šīm īpašībām 

cik vien iespējams. Iedomājieties iespējamo ietekmi uz pasauli, ja katrai draudzei būtu 

visas šīs īpašības. Mēs katrs atbildam par to, kādi esam. 

 

Lieciniet: 

 

ALOVE ir sagatavojusi materiālus, kas palīdzēs jums uzsākt darbus, kas ietekmēs 

jūsu apkaimi: tas sāksies ar lūgšanu. Paņemiet H2P4 My Community (5. Izdevums) 

materiālu un sarīkojiet lūgšanu vakaru/ rītu, lai izietu cauri kādām no tajā esošajām 

idejām. Tas ir aktīvs ceļvedis, kas jūs izvedīs ārpus savas ēkas savā apkaimē, un to var 

darīt jauniešu grupa (vai arī vesela draudze, nebaidieties uzaicināt arī cilvēkus gados, 

bet pārliecinieties, ka jūs esat tie, kas visu vada un organizē). 

  



 
 

Izmēģiniet aplikāciju! Ļaujiet ikvienam to palietot un mudiniet iziet cauri visiem 

izaicinājumiem, ko tā piedāvā. Kāpēc gan jums kopīgi neizveidot sarakstu ar 

darbībām, kuras katrs ir mēģinājis veikt, lai „Izmainītu Pasauli”? Pievienojiet tās 

katru reizi, kad kāds no dalībniekiem ir rīkojies un pievienot katru reizi. 

 

Atcerieties, kas tas viss tikai sākas ar lūgšanu; nākamo 3 nedēļu laikā mēs aplūkosim 

to, kā tas viss paver jaunas un aizraujošas iespējas. 

 

Noderīgs Citāts:  

 

„Tātad jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar 

svētajiem un Dieva saime, nams, uzcelts uz apustuļu un praviešu pamata, kura stūra 

akmens ir Kristus Jēzus. Viņā visa celtne, kopā salaista, aug par svētu templi Tam 

Kungam. Un Viņā arī jūs līdzi tiekat uzcelti par Dieva mājokli Garā. 

 

Efeziešiem 2:19-22. 

  



 
 

2 nedēļa: Sociālā Misija 

 

Sociālais taisnīgums:  ideja izveidot vienlīdzīgāku sabiedrību vai institūciju, kas ir 

 balstīta uz vienlīdzību un solidaritāti, kas saprot un ciena 

 cilvēktiesības principus un, kas atzīst katra cilvēka cieņu. 

 

Sociālā atstumtība:  sarežģīts un pakāpenisks sociālā plīsuma process, kurā grupas 

 un indivīdi tiek atdalīti no sociālajām attiecībām un 

 institūcijām, un tiek novirzīti no pilnas dalības sabiedrības 

 ikdienas aktivitātēs. 

 

Sākums:  

 

Spēle: Zīmju Spēle (instrukcijas beigās) 

 

Jautājiet: (kādam, kas pa vidu bija uz ilgāku brīdi) Kāda bija sajūta būt izstumtam, 

nepārliecinātam par to, kas ap tevi notiek, un nespējīgam pievienoties? 

 

Sociālais taisnīgums ir kas tāds, kur draudze ir iesaistījusies jau tūkstošiem gadu ilgi. 

Pat pirms draudzes laikiem ticīgie cilvēki ir intensīvi cīnījušies par sociālo 

taisnīgumu; ja man neticiet, palasiet Veco Derību oriģinālajā ivritā un saskaitiet, cik 

reizes tur ir izmantoti vārdi tzedakah vai mishpat: Tie parasti nozīmē pareizs un 

taisnīgs - bet būtībā tiek saistīti ar sociālo taisnīgumu.  Viljamsa Būta vīzija par 

sociālo taisnīgumu ir vērsta uz nabadzīgajiem un atstumtajiem, tāpēc Pestīšanas 

armijai Anglijā ir laba reputācija saistībā ar darbu ar tiem, kas uzskatīti par "Sociāli 

Atstumtajiem". 

 

Pielūgsme:  

 

Skatieties/ Dziediet:  God of Justice (atrodams:  

http://www .youtube.com/watch?v=1TCh31xg4vA)  

 

Vārdi:  

 

Jautājiet: Ko jūs ziniet par bezpajumtniekiem un to, ko Pestīšanas armija dara 

saistībā ar to? 

 

 



Pirms dažiem gadiem armija veica lielu pētījumu un radīja apkopojumu, kas daudzos 

mainīja domas par bezpajumtniekiem un sociālo atstumtību. Ziņojums saucās 

"Atstumtības Sēklas", un to ir vērts izlasīt, ja jūs tas interesē. Tajā uzsvērts, ka sociālā 

atstumtība nebija tikai vienkārša cilvēku problēma nespēt atrast dzīvesvietu. Tajā 

uzsvērts nepareizais uzskats, ka jebkurš cietušais no sociālās atstumtības ir vecāka 

gadagājuma vīrietis ar atkarību no alkohola. 

 

 

 



 
 

Piemērs: Nesen es apmeklēju Kārdifu, lai aplūkotu trīs Pestīšanas armijas centrus: 

Ty Gobaith, Crichton House un Northlands. Šie trīs centri viens no otra ļoti atšķiras, 

bet kopā darbojas ļoti efektīvi. 

 

Ty Gobaith ir vislielākais un ir kas daudz vairāk nekā viesnīca. Tajā darbojas 

godalgotā programma narkotiku lietotājiem, ko sauc par Tilta Programmu. Viens no 

programmas dalībniekiem saka: "Šī programma ir noteikti mainījusi manu dzīvi un 

pārvērtusi to uz labo pusi, bez tās es nezinu, kur būtu tagad, tā atgrieza man manu 

pašapziņu un veselību". Ty Gobaith tiek vadīta arī Prasmju Attīstības programma, 

kurā dalībnieki tiek aptaujāti par to, ko viņi vēlētos darīt: sākot no ēdināšanas līdz 

apdarei. Dalībnieki var iegūt prasmes, lai no jauna iesaistītos sabiedrībā: Izbeidzot 

viņu Sociālo Atstumtību. 

 

Crichton House ir Īres Atbalsta Centrs. Tā personāls apmeklē lielu cilvēku skaitu, 

palīdzot viņiem nezaudēt mājvietu, kas var būt ļoti sarežģīti, ja ir iesaistīta nabadzība, 

kaitīgo vielu izmantošana, invaliditāte un juridiski jautājumi. Darbinieki ir atbalstoši 

un palīdz tiem, kas cīnās par to, lai saglabātu savus apstākļus. Bieži vien cilvēki, 

kurus viņi atbalsta, savu ceļu no sociālās atstumtības sāka Ty Gobaith centrā. 

 

Northlands ir centrs 16-25 gadus veciem. Līdzīgi kā Ty Gobaith, tajā darbojas daudzi 

kursi, kas izglīto to dalībniekus un palīdz tiem iegūt darbu, lai viņi saglabātu savas 

dzīves vietas un tiktu pāri atkarībām no kaitīgo vielu lietošanas. 

 

Pieminiet šos trīs centrus un to darbiniekus savās lūgšanās. Visi šie trīs centri ir līderi 

pakalpojumos, kas paredzēti, lai samazinātu sociālo atstumtību un vada darbu, ko 

Jēzus lūdza draudzei darīt.  

 

Lasiet: Mateja 25:35-45 

 

Jautājiet: Vai jūs pirms tam zinājāt par darbu, ko veic Pestīšanas armijas centri? 

 

Apspriediet: Vai tas ir mainījis kādas jūsu domas par bezpajumtniekiem? Vai 

viedokli par Pestīšanas armiju? 

  



 
 

Lieciniet: 

 

Pestīšanas Armijas centri par savu darbu lielākoties paļaujas uz ziedojumiem. Kāpēc 

gan nedoties uz centru, kas ir jums vistuvāk un nepainteresēties, vai ir kas tāds, ko 

viņi vēlētos konkrēti? Tas varētu būt kas tik vienkāršs kā jauns dīvāns, vai televizors, 

jo tie var sabojāties ļoti ātri. Kāpēc gan kā grupai, vai veselai draudzei nesarīkot 

līdzekļu vākšanu, lai izrādītu atbalstu jūsu vietējam centram? 

 

Uzziniet vairāk arī par to, ko armija dara. Tas var jūs iedvesmot. Iedrošinoša e-pasta, 

vai kartiņas nosūtīšana darbiniekiem var būt arī labs veids kā izveidot atbalsta 

attiecības starp jūsu draudzi/ grupu un to, kas notiek pašā centrā. 

 

 

Noderīgs Citāts: 

 

"Pārvēršanās Aģenti ir cilvēki, kas vēlas doties roku rokā ar tiem, kuriem 

nepieciešama izglītība un spēks. Tas pārveidos sirdis, prātus, dzīvi un kopienas." 

 

Richard Starcher 

  



 
 

3 Nedēļa: Starp-kulturālā Misija  

 

Sākums:  

 

Mēs katrs esam savādāki: Aplūkojot savu grupu tas droši vien būtu skaidrs. Sastādiet 

sarakstu ar dažādiem jautājumiem: piem. matu krāsa, pamatskolas kurās mācījās, 

mīļākais ēdiens utt. Uzrakstiet aptuveni 30 jautājumus un lai katrs uz tiem savā lapā 

atbild. Tad katram cilvēkam ir jāatrod kāds, ar kuru viņam ir visvairāk kopīga. Pēc 

tam, kad visi ir pa pāriem, parunājiet par to, cik grūti bija atrast otru cilvēku, un cik 

maz lietu cilvēkiem bija kopīgas. Un tomēr šeit jūs visi esat vienā grupā! 

 

Pielūgsme: 

 

Skatieties/ Dziediet: God of This City (Chris Tomlin). Youtube ir vairākas šīs 

dziesmas versijas, tāpēc atrodiet vispiemērotāko. 

Kāpēc neizmantot vietējos laikrakstus un mūzikas pavadījumā neizveidot jūsu 

sabiedrības kolāžu ar cilvēkiem, ēkām, vārdiem? Pēc tam turiet šo kolāžu redzamā 

vietā visa vakara garumā. 

 

Vārdi:  

 

Piemērs: Stepney Pestīšanas armija 6. Daļa (atrodams... 

http://www.youtube.com/watch?v=573VpYUqVTg vai pieejams 41 saitē) 

 

Apspriediet: Kas jums no video palika atmiņā visspilgtāk? Jūs pārsteidza? 

 

Apspriediet: Ko jūs domājat par Pestīšanas armiju Stepney? 

 

Lasiet: Lūka 10: 25-37 

 

Apspriediet: Vai šis stāsts ir pazīstams? Ko jūs jau par to zināt? 

 

Apspriediet: Ko šis fragments mums māca par kaimiņiem? Kā tas saistās ar video par 

Stepney Pestīšanas armiju? 

  



 
 

Lieciniet: 

 

Stepney video jūs redzējāt iniciatīvu, ko draudze sauc par Labajiem Kaimiņiem. Katru 

mēnesi kādā svētdienā ierastā dievkalpojuma/ sanāksmes vietā draudze apciemo kādu 

no vietējās sabiedrības, kam vajadzīga palīdzība. Viņi palīdz dārza darbos, krāso 

dzīvojamās istabas, novāc atkritumus. Ar šādu rīcību viņi parāda to, cik viņi ir 

nopietni kā baznīcas draudze, parāda mīlestību pret saviem kaimiņiem. Cerams, ka jūs 

saredzat to, kā tas viss saistās ar to, ko mēs esam aplūkojuši šajās nedēļās, un kā tas 

saistās ar daudzajām idejām un ierosinājumiem, kas parādīti aplikācijā. Tātad, šīs 

nedēļas lieciniekā... kāpēc gan nesākt rīkoties  kā (vai drīzāk, būt) Labiem 

Kaimiņiem? Uzziniet kas jums jādara savā sabiedrībā: iespējams vajag notīrīt grafiti 

no sienām, savākt atkritumus, palīdzēt kādam tikt galā ar savu dārzu. Tad doties un to 

darīt. 

 

Noderīgs Citāts: 

 

„Jums jābūt par izmaiņām, ko vēlaties redzēt pasaulē.” Ghandi 

 

  



 
 

4 Nedēļa: Jūsu misija... ja izvēlēsities to pieņemt 

 

Sākums: 

 

Izveidojiet sevi no piparkūku mīklas. Vai nu iepriekš to nopērciet vai, ja jums ir laiks, 

pagatavojiet to kopā ar savu grupu. Uzlieciet katru piparkūku cilvēciņu uz papīra 

lapas, un lūdziet grupai uzrakstīt ap cilvēciņu malām to, kas viņus padara par viņiem 

pašiem. Tad ejiet apkārt grupai un palūdziet, lai visi izskaidro. Iespējams, ka būs 

dažādas virspusējas un dziļākas domas, bet sakiet, lai grupa būtu godīga. Pārlieciniet 

viņus būt atklātiem. Tad turiet piparkūkas grupai redzamā vietā. 

 

Vārdi: 

 

Jesaja savas dzīvēs laikā bija redzējis daudz. Viņš bija redzējis Izraēlu lielā 

pagrimumā, katastrofu pēc katastrofas. Tas viss bija tāpēc, ka sabiedrībā pastāvēja 

haoss, un tā bija aizmirsusi par to, ko Dievs bija tai mācījis par sevi kā cilvēci un 

tautu. Kā grāmata tā ir pilna ar attēliem un sarežģītu simboliku, tomēr tā arī ir viena 

no visvairāk citētajām Vecās Derības grāmatām. 

 

Lasiet: Jesajas 6:8-13 

 

Lai izprastu vietu stāstā, Izraēlā viss ir tiešām ļoti slikti. 

 

Apspriediet: 8. pantā Jesaja brīvprātīgi piesakās doties ceļojumā. Kur pēc jūsu 

domām viņš dodas? (runāt ar Izraēlu, savu sabiedrību Dieva vārdā) 

 

Apspriediet: Ko viņš darīs? (Dos grūtu, bet svarīgu ziņu) 

 

Apspriediet: Doties mūsu sabiedrībā, mūsu skolā, vai pat pie mūsu draugiem ar ziņu 

par Dievu varētu būt ļoti grūti. Kā jūs justos Jesajas vietā? Vai jūs tam brīvprātīgi 

piekristu? 

 

Apspriediet: Dieva aicinājums! Kas jums nāk prātā, kad par to dzirdat? (Atbildes var 

būt gan pozitīvas, vai negatīvas, lai grupa atbild godīgi. Ja dzirdiet daudz negatīvā, tad 

pārtrauciet vaicāšanu. Ja jūsu grupa ir klusa, ierosiniet variantus kā, piemēram: Misija 

uz jaunattīstības pasauli, Virsniecība utt. Centieties iegūt gan pozitīvas, gan negatīvas 

atbildes). 

 



 
 

Realitāte ir tāda, ka Dievs mūs aicina. Bet šis aicinājums sniedzas pāri tiem darbiem, 

ko jūs gatavojas darīt. Katrs no mums ir aicināts būt par mācekli, sekojot Jēzum. Tas, 

ko Dievs patiešām vēlas ir, lai mēs būtu mācekļi un godprātīgi dzīvotu šajā pasaulē kā 

patiesi kristieši. Tātad vai esot, medmāsas, skolotāji, bibliotekāri, pārdevēji, mehāniķi, 

dekoratori, virsnieki, darbinieki ar jaunatni, autobusu vadītāji – lai vai kas būtu jūsu 

darbs: Dariet to kā kristietis, kā māceklis ar godprātīgumu.  

 

Mēs visi esam aicināti būt par mūsu paaudzes un mūsu kopienas misionāriem. Kādā 

veidā šī misija ir par sociālo rīcību, padarot baznīcu kā pirmo kristiešu baznīcu, kas 

aprakstīta Apustuļu darbos: Kā misija mainās, parādoties jauniem paņēmieniem un 

rīkiem, kas mums palīdz aizsniegt cilvēkus dažādos veidos. Cerams, apskatot Armijas 

novatoriskos uzdevumu piemērus, jūs tikāt izaicināti, iedrošināti, patīkami satraukti 

un iedvesmoti: Bet visvairāk es ceru, ka esiet sākuši dzirdēt Dieva aicinājumu, lai 

kāds būtu jūsu darbs, būt gataviem to darīt, lai mainītu pasauli. 

 

Pielūgsme: 

 

Dziediet: „Ar visu, kas es esmu” -  ‘With All I am’ (Hillsong, found at:.. 
http://www.youtube.com/watch?v=rZYPfYe77PA) 

 

(Jums būs nepieciešana karte, ko izveidojāt divas nedēļas iepriekš.) Pirms grupa sāk 

izgriezt mazās figūras,  piemēram, piparkūku vīriņa formu, (kā alternatīvu atdaliet tos 

pielūgsmes daļai). Dziesmai skanot, kā atbildes reakciju visam mēneša materiālam, 

pielieciet jūsu kopienas figūras kā zīmi šīs misijas apliecinājumam. 

 

Lieciniet: 

 

Izveidojiet galvojuma karti (piemērs paragrāfu zemāk) un kopīgi visi tās aizpildiet. 

Izlieciet savus misijas apsolījumus publiski redzamā vietā, tādā veidā jūs būsiet pret 

tiem atbildīgāki, un jums būs lielāka iespēja tiem sekot un tos pielietot. Parunājiet ar 

savas draudzes vadītājiem par to, kā jūs variet iesaistīties tās misijā. Nebaidieties 

doties arī pats, labs draudzes vadītājs būs sajūsmināts dzirdēt, ja jums ir kādas idejas. 

Turpiniet sekot Jēzum!  

 

Noderīgs citāts: 

 

„Tas, kam es ticu, nav tas ko saku, bet tas ko daru” 

 

Donald Miller 

 

„Mani darbi runā skaļāk par maniem vārdiem.” 

 

http://www.youtube.com/watch?v=rZYPfYe77PA


Spēles instrukcija: 

 

Vai tu mīli savu kaimiņu? 

 

 Apsēdini grupu aplī. 

 Nostādini vienu grupas biedru apļa vidū, un vaicā citam grupas biedram no 

apļa „Vai tu mīli savu kaimiņu.” 

 Persona, kurai jūs uzdodiet jautājumu, var sniegt divas iespējamās atbildes: 1) 

„Jā, es mīlu savu kaimiņu” un tad divi grupas biedri viņam/viņai no kreisās 

puses apmainās vietām. VAI 2) Viņi var atbildēt „Jā, es mīlu ikvienu, 

kuram/kurai..” ir brūni mati, ir uzvilcis ko zilu, ir braucis ar ūdensslēpēm, 

vārds sākas ar burtu K... utt.   

 Ikviens, kurš saņem kādas raksturojošās piezīmes, ceļas kājās un apsēžas citā 

vietā. 

 Kamēr grupas biedri maina sēdvietas, persona apļa vidū, cenšas ātri apsēsties 

brīvajā vietā.  

 Kurš ir palicis bez sēdvietas, atgriežas apļa vidū un uzdod kādam grupas 

biedram jautājumu „Vai tu mīli savu kaimiņu?” 

 

 

Zīmju spēle 

 

 Nostājaties aplī. Katram ir jāizvēlas kāda aktivitāte, kas viņu raksturotu. 

Piemēram, persona A var pakasīt savu vēderu, persona B var pieskarties savai 

pēdai, spēlētājs C var pakasīt savu degunu, utt. ( Ikdienišķāka, vieglāka, bet arī 

mazāk smieklīgāka un būs mazāk izaicinoša). 

 Kad visi ir izvēlējušies un demonstrējuši savu kustību, tad izvēlieties vienu 

personu, kas stāvēs vidū.  

 Spēles būtība ir padot šo katram individuālo kustību kā zīmi, netiekot 

pieķertam. Tātad, spēlētājs B (aplī) sāk, pieskaroties savai pēdai un tad pakasa 

degunu, padodot šo ziņu spēlētājam C, kuram jāpakasa degunu vispirms, un 

tad jāpadod tālāk ziņa spēlētājam A, pakasot vēderu.. utt. 

 Personai, kas atrodas vidū, jānorāda, kur notiks ziņu apmaiņa, pirms tā tiek 

nodota tālāk. Tiklīdz spēlētājs C pakasījis savu vēderu, zīme ir nodota 

spēlētājam A.  

 Ja/ Kad spēlētājs vidū norāda uz aktivitāti, pirms tā tiek nodota tālāk, tad 

spēlētājs, uz kuru norādīja, mainās un dodas uz apļa vidu.  

 Ja spēlētājs veic kustību, ko attēloja spēlētājs, kas atrodas vidū, tad pats dodas 

arī uz apļa vidu.  

  

 

  



Solījuma karte 

 

 

 

 


