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Mazliet atkārtošana: 

 

 

Mans vārds - … 

Es esmu …  

No iepriekšējās nodarbības par simbolu atceros… 

 

 

 



 

Simbols 

 

Pasaules saistība ar nepārtraukto 
mainību. (Ūdens riņķojums dabā, pasaku 
varoņa ceļojums, gadalaiki, cilvēka dzīve, 
koks) 

 

Vēlreiz uzzīmēt koku pēc iepriekšējā 
parauga. (Koptelova koka apraksts). 

 

Simbolu duālā daba. 

 

Sniegpārsliņa. 

 

Ciparu simbolika. 

 

Burtu simbolika. 

 

 

 

Simboliskā domāšana 



• Simboli, kā fenomens, kas izmaina 

telpu, indivīdu un tajā notiekošos 

procesus. 

 

• Simbols kā instruments personības 

radošo procesu attīstīšanai, savu 

resursu attīstīšanai un jaunu 

resursu atklāšanai. 

 

• Simbols kā instruments individuālai 

izaugsmei (piemēram, Labirints). 

Praktiski vingrinājumi. Simboliskās 

domāšanas veicināšana skolēnam 

apgūstot konkrētus mācību 

priekšmetus.  

 

Simboliskā domāšana 



 

 

 

 

 

• Simbols kā instruments personības 

radošo procesu attīstīšanai, savu 

resursu attīstīšanai un jaunu 

resursu atklāšanai. 

 

 

Simboliskā domāšana 



 

 

 

 

 

 

 

Simboliskā domāšana 

Simbols ir emociju valoda un 

atslēga, ar ko iedarbina lēmumu 

pieņemšanu mūsu ātrajā, intuitīvajā 

domāšanas režīmā.  

 

Simboli izraisa noteiktas emocijas, ja 

tiek lietotas intuitīvi izprotamas krāsas, 

formas un tēli.  

 

Simbols spēj sazināties ar intuitīvo 

smadzeņu daļu (zemapziņu) – tādējādi 

radot sajūtas vēl pirms ir pieņemts 

racionāls lēmums.  

 

Tādējādi precīzs simbols (fenomens) 

prātā un sirdī (apziņā) rada spilgti 

paliekošu «nospiedumu». 



Paskatīties uz pasauli no citas puses 

Simbola izpratnei 







Nākošajos  attēlos uzmanīgi skatoties,  
ko pirmo ieraugāt. 

Uzmanību! 
Ātri viens otram sekos attēli! 

 

Simbola izpratnei 



Cilvēks 

Auto 

A burts 



Seja 

Suns 

Krauja 



Krokodils 

Cilvēki laivā 

Kalni un ūdens 



Ābolu 

Tauriņu 

Nazi 



Mēness  

Sērfotājs 

Valis 



Simbola duālā daba 
 

Simbola izpratnei 



Simbola duālā daba 
 

Simbola izpratnei 

Taisne 
 
 
 

Kādas cilvēka īpašības varētu simbolizēt?   
 
 
 
 
 



Simbola duālā daba 
 

Simbola izpratnei 

Auseklis 
 
 
 
 

Ko varētu simbolizēt?   
 
 



Simbola duālā daba 
 

Simbola izpratnei 

Svastika 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ko varētu simbolizēt?   



Paskatīties uz pasauli no citas puses 
 

Uzdevums: 
Uzzīmēt 

skaistu/īstu/patiesu/dabīgu/palielinātu 
sniegpārsliņu 

 
Nepieciešamais laiks -  … minūtes 

Simbola izpratnei 























Sniegpārsliņa vienmēr ir sešstūraina!!! 
 

Kāpēc sniegpārsliņa var būt tikai 
sešstūraina ?? 

 
Jūsu priekšlikumi… 

Simbola izpratnei 



Ūdeņraža saites starp 

ūdens molekulām 





Ledus molekulas  
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Paskatīties uz pasauli no citas puses 
 
 

Simbola darbība 



KOKS – Simbols  
 
 

Simbola darbība 



Simbola darbība 

Vispirms izlasiet un iedziļinieties! 

 

Dažas tradīcija māca, ka cilvēka dvēsele ir evolucionējusi cauri 

visām valstībām un kādreiz mitusi arī kokos. Varbūt tieši šī 

iemesla dēļ mēs kokus tik ļoti mīlam.  

Lai vai kā, - kokiem piemīt noteikta jūtība un apziņa un tas ir 

pierādīts arī zinātniskos eksperimentos.  

Amerikas indiāņi pirms nocirst koku, īstenoja rituālu, kura 

laikā pateicās kokam par to, ka tas atdod dzīvību cilvēka labā. 

Viņi bija pārliecināti par to, ka kokam ir dvēsele, viņi caur to 

vērsās pie dabas gariem un dabas dzīvības spēkiem. Tāpat 

viņi uzskatīja, ka katrā mežā mīt meža dievība un tāpēc dēvēja 

mežu par svētu. 



Simbola darbība 

Vispirms izlasiet un iedziļinieties! 

 

Koka lūgšana: 

Dievs! 

Es stiepju savus zarus debesīs, lai pateiktos Tev, 

Laižu savas saknes zemē, lai barotos no Tevis, 

Šķeļu gaisu ar savu stumbru, lai parādītu Tavu spēku, 

Ūdenī meklēju Tavu klātbūtni, 

Dāvāju ļaudīm savus augļus, kas Tevis sūtīti, 

Slēpju savā lapotnē daudzas Tevis radītās būtnes, 

Katrā Tavā gadalaikā godinu Tevi citāds. 

Es pateicos Tev par to, ka es esmu tāds, kādu Tu mani esi radījis, 

Un piedod man, ka es nespēju vēl vairāk darīt Tavā labā. 

Dod man garu dzīvi un sūti ļaudīm vēlmi mīlēt mani vēl vairāk 

Un saskatīt manī Tava skaistuma, Tavas tīrības un Tavas mūžības 

turpinājumu! 

 



Paskatīties uz pasauli no citas puses 
 

Uzdevums: 
Uzzīmēt koku! 

Iepriekšējās nodarbības nosacījumi 
 

Simbola darbība 



Izaudzinām savu koku 

no sēkliņas 

 

Uzzīmējam zemi, 

Iesējam sēkliņu, 

Tā sāk augt 

Uz augšu un uz leju 

Velkam katru līniju no 

sēkliņas līdz zariem 

Koks kā simbols 



Izaudzinām savu koku 

no sēkliņas 

 

Koks kā simbols. Pasaules koks 



Izaudzinām savu koku 

no sēkliņas 

 

Koks kā simbols. Pasaules koks 



Koks sāk augt no sēklas 

Pirmās lapiņas 

Veidojas stumbrs un saknes 

Aug saknes un zari 

 

Izaudzināsim savu koku no 

sēkliņas zīmējumā 

Koks kā simbols. Pasaules koks 



Pasaules koka augšana 

Koks kā simbols. Pasaules koks 



Pasaules koka augšana 

Koks kā simbols. Latvijas koks 



Koks  kā 

attīstības simbols 

Attīstība kā dzīve 

–  

No viena 

veidojas daudz 

Fibanoči skaitļi 

Mēs veidojam 

savu dzīvi kā 

labirintu 

Koks kā simbols. Pasaules koks 

13 

8 

5 

3 

2 

1 

1 



Paskatīties uz pasauli no citas puses 
 
 

Simbola darbība 

Cipari un skaitļi 



Paplašinot savu apziņu, es varu ne tikai atspoguļot 

pasauli, bet mēģināt to izzināt un saprast. 

1 

Cipari un skaitļi 
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Cipari un skaitļi 



Cipari un skaitļi 

Simbola darbība 



Cipari un skaitļi 

Simbola darbība 



Cipari un skaitļi 

Simbola darbība 



Cipari un skaitļi 

Simbola darbība 



Cipari un skaitļi 

Simbola darbība 



Cipari un skaitļi 

Simbola darbība 



Cipari un skaitļi 

Simbola darbība 



Cipari un skaitļi 

Simbola darbība 



Cipari un skaitļi 

Simbola darbība 



Cipari un skaitļi 

Simbola darbība 



Nākošā lekcija nākošajā brīvlaikā 

 

E-pasts: lektors.Dainis@gmail.com 


