
         

 

STUNDAS PLĀNS 22 

LĒNPRĀTĪBAS PIEŅEMŠANA 

PART A: LESSON METHODOLOGY 

VĒRTĪBA LĒNPRĀTĪBA 

VĒRTĪBAS 
VISPĀRĪGS 
APRAKSTS 

Saskaņā ar ViaCharacter, lēnprātība nozīmē: 

 būt piezemētam (pazemība), 

 cilvēks ar klusu ego (pazemība), 

 spēju ātri atlaist lietas (piedošana), 

 maiga un atbalstoša uzvedība (laipnība). 

 būt orientētam uz otru (laipnība),  

 būt pieklājīgam un laipnam (Niemiec).  
 

Lēnprātība 
Kad mēs domājam par lēnprātīgu cilvēku, iedomājamies, ka tas ir laipns, draudzīgs un bez rupjībām. 
Lēnprātīgs cilvēks neizdara nekādas straujas kustības vai apgalvojumus. Viņš ir pieklājīgs, laipns un 
nomierinošs. Viņam nav vajadzības steigties, būt skarbam vai rīkoties vardarbīgi (RAFT). 
 
Lēnprātīgs cilvēks izstaro klusu pārliecību. Tā ir pārliecība, kas rodas, esot mierā ar pasauli un notikumiem 
(MoPYL komanda: citiem vārdiem sakot, tā var būt stingra pacietība). Tā rodas no klusa prāta (MoPYL 
komanda: citiem vārdiem sakot, arī mierīga). Spēja tikt galā ar šīm lietām norāda uz iekšējo spēku (MoPYL 
komanda: citiem vārdiem sakot, arī pašmotivāciju un paškontroli jeb atturību), kas bieži vien tiek pārprasts. 

https://www.viacharacter.org/topics/articles/gentleness-as-a-compound-strength


         

Šī maigā paļāvība liecina arī par to, ka pastāv stingra apziņa par to, kas ir pareizi un kas nav (MoPYL 
komanda: citiem vārdiem sakot, arī atbildība) (RAFT). 
 
Lēnprātība var būt vislielākais spēks, ja cilvēki apzinās savas robežas un ir gatavi tās ievērot. Drošība pastāv, 
zinot, kur ir robežu robežas. Kad cilvēki spēj noturēties šajās robežās, viņi tiek apveltīti ar drošības un miera 
sajūtu. Robežu noteikšana var būt maiga, bet vienlaikus stingra (RAFT). 
 
Kur būtu jāveido robežas? Robežas pastāv visās dzīves jomās. Apsveriet šādas vispārīgas kategorijas: 

 Fiziskās 

 Garīgās  

 Emocionālās 

 Sociālās 

 Garīgās 

 Profesionālās 

 Jautrība (RAFT). 

MĀCĪBU STUNDAS 
VISPĀRĪGS 
APRAKSTS 

Nodarbība sastāv no trim daļām – ievada daļas (~ 10% no laika), galvenās daļas (~ 75% no laika), noslēguma 
daļas (~ 15% no laika). Ievada daļa sastāv no: a) saiknēm ar citām nodarbībām; b) ievada. Galvenā daļa sastāv 
no teorētiskās un praktiskās (individuālās, pāra, grupu aktivitātes) sadaļas. Noslēguma daļa sastāv no 
nodarbības kopsavilkuma un secinājumiem, atsauksmēm, jautājumiem un atbildēm. 

MĀCĪBU STUNDAS 
MĒRĶI 

1) apgūt lēnprātības pozitīvās īpašības;  
2) iemācīties, kā praktizēt lēnprātību katru dienu; 
3) izglītot audzēkņus par to, cik svarīgi ir būt lēnprātīgiem un īstenot lēnprātības iezīmes. 

NEFORMĀLĀS 
MĀCĪBAS METODES 

1) teorētiskā apmācība, 
2) diskusijas, debates, mācīšanās mācīties, novērošana, atgriezeniskā saite, jautājumi un atbildes utt. 



         

VECUMA GRUPA 13-15 gadi 

SAGAIDĀMIE 
REZULTĀTI 

1) audzēkņi saprot, ka lēnprātība ir būtiska īpašība cilvēka personības veidošanā. 
2) skolēni spēj apsvērt lēnprātību kā labāko ceļu, pa ko iet, kad apkārt valda dusmas. 
3) audzēkņi spēj pamanīt lēnprātību, saskaroties ikdienas dzīves situācijām. 

PART B: LESSON DESCRIPTION 

SAUKLIS 

“Lai jūsu vārdi ir kā dziedināšana, lai jūsu vārdi ir maigi, lai jūsu 
vārdi ir lēnprātīgi un vērojiet, kā jūsu vārdi lēnprātībā nes maigu 

dziedināšanu citu sirdīs.” 
Hetere Vulfa 

DILEMMA Lēnprātība tika izvēlēta kā viena no 13 vērtībām, ko veicina projekts MoPYL. Projekta dzīves ciklā tika 
aptaujāti 305 jaunieši vecumā no 14 līdz 15 gadiem par trīspadsmit projektā MoPYL popularizētajām vērtībām, 
kas palīdzēja ieraudzīt jauniešu fokusu un izstrādāt nodarbību plānus, ņemot vērā jauniešu vajadzības un 
gaidas. 
 
Projekta MoPYL Pētījuma ziņojumā lēnprātību attiecībā uz kristīgajām vērtībām un jauniešiem pieminēja 
RO01 dalībniece Rumānijas Fokusa grupā: "Prieks ir atzīmēts 1.vietā, kamēr lēnprātība ir 9.vietā, un tas 
atspoguļo tendenci koncentrēties uz savu prieku, nevis kopienas labklājību" (Fokusa grupu rezultātu 3.lpp.). 
Tas ir labs secinājums un saskan ar iepriekšējiem pētījumiem un bažām par to, ka jaunajai paaudzei trūkst 



         

šīs īpašības. Tāpēc projekta komanda uzskatīja, ka būtu jāizstrādā vismaz divi nodarbību plāni, kas 
popularizē "lēnprātības" vērtību, jo dažas īpašības būtu jāmāca, nevis tikai jāveicina tās, kas jauniešiem ir 
interesantas, taču vērstas uz pašu labumu, nevis sabiedrības.  
 
MoPYL Pētījuma ziņojuma rezultāti palīdzēja projekta konsorcijam pieņemt lēmumu par lēnprātības vērtību 
apmēru projekta stundu plānos. 
 
Pilnu projekta MoPYL Pētījuma ziņojumu skatieties projekta mājaslapā www.mopyl.eu.    

MĀCĪBU STUNDAI 
NEPIECIEŠAMIE 

MATERIĀLI 

Projektors, ekrāns, dators, Wi-Fi pieeja jeb mobilais internets 

MĀCĪBU STUNDAS 
GARUMS 

1 mācību stunda, t.i. 45 minūtes 

IEVADA DAĻA Sagatavošanās  3 minūtes  sasveicināšanās, svētības un jauniešu iesaistīšana 

 saikne ar iepriekšējo mācīšanos – pārdomas, atgriezeniskā 
saite, diskusijas 

 pašreizējās nodarbības materiāla skaidrojums 

 uzdevumu skaidrojums skolēniem 

 saikne ar turpmāko mācīšanos 

Iepazīstināšana ar 
jauno materiālu 

2 minūtes  tiešas satura instrukcijas 

 jaunu prasmju modelēšana – lēnprātība 
● jauniešu izpratnes pārbaude 

http://www.mopyl.eu/


         

GALVENĀ DAĻA Vadīta nodarbība 28 minūtes  NOSAUKUMS: LĒNPRĀTĪBAS PIEŅEMŠANA 

Lēnprātība nozīmē būt ļoti uzmanīgam un apdomīgam izteicienos un darbībās. Tā nozīmē apieties ar lietām 
uzmanīgi un runāt maigā balsī. Lēnprātība ir jutīgums un rūpes, neaizvainojot citu cilvēku jūtas. 
Bībele saka, ka lēnprātīgi vārdi novērš dusmas. Ebigeilas lēnprātība novērsa Dāvida dusmas, kad viņš 
gribēja nogalināt viņas vīru Nābalu. 
 

Stāsts: Nābals bija ļoti bagāts vīrs. Viņam piederēja daudz zemes un daudz aitu. Taču viņš bija rupjš un ļauns 
pret saviem kalpiem un sievu Ebigeilu. 

 Kad Dāvids bēga no ķēniņa Saula, viņš apmetās Nābala zemes tuvumā. Dāvids un viņa vīri palīdzēja 
Nābala ganiem. Viņi pasargāja zagļus Nābala ganus un aitas no zagļiem un savvaļas dzīvniekiem. 

 Kādu dienu Dāvids aizsūtīja dažus vīrus lūgt Nābāla palīdzību. Viņi atgādināja Nābalam, kā viņi bija 
palīdzējuši viņa ganiem. Tad viņi lūdza ēdienu un ūdeni. Nābals sacīja: "Kas ir šis Dāvids? Kāpēc man 
viņam dot pārtiku?" Nābals nepalīdzēja Dāvidam un viņa vīriem. 

 Tas ļoti sadusmoja Dāvidu. Viņš plānoja Nābalu nogalināt. Bet Nābala sieva Ebigeila bija laipna un 
lēnprātīga. Viņa dzirdēja, kā viņas vīrs kliedza uz Dāvida vīriem. Ebigeila slepeni iejūdza vairākus 
ēzeļus ratos ar ēdienu un dzeramo Dāvidam un viņa vīriem. 

 Ebigeila paklanījās Dāvida priekšā. "Lūdzu," viņa sacīja, "ņem šo ēdienu. Aizmirstiet par Nābalu, viņš 
rīkojās muļķīgi. Dievs tevi kādu dienu padarīs par diženu ķēniņu." Dāvids redzēja, ka Ebigeila bija 
gudra. Viņš sūtīja viņu mājās ar mieru. Viņš slavēja Dievu par viņas padomu. Ebigeilas maigie, 
lēnprātīgie vārdi novērsa Dāvida dusmas. 

 
Skolotājs nolasa vai izstāsta audzēkņiem stāstu par Ebigeilu pēc Rakstu 1.Samuēla grāmatas 25.nodaļas. 



         

GRUPAS DARBS 
 

10 minūtes 

Skolotājs jautā, vai ir kādi jautājumi saistībā ar stāstu par Ebigeilu. Skolotājs atbild uz jautājumiem. Pēc tam, 
lai veicinātu grupas diskusiju, skolotājs uzdod šādus jautājumus: 

1. Kāpēc Nābals nevarēja izrādīt Dāvidam lēnprātību?  
2. Kas būtu noticis, ja Dāvids būtu atriebies Nābalam? 
3. Kāpēc Ebigeila uzskatāma par lēnprātības iemiesojumu? 
4. Vai jūs varat nosaukt situācijas, kad esat piedzīvojuši lēnprātību? Kā jūs jutāties? 

SITUĀCIJA Skolotājs sadala dalībniekus 3 grupās un katrai grupai nolasa situāciju 
 
Situācija: iedomājieties, ka jums ir jāatrisina strīds ar savu kolēģi. Kolēģis ir diezgan pārliecināts, ka esat 
nozadzis viņu maku. Tomēr jūs zināt, ka neesat to izdarījis, jo esat pret laupīšanu. Kolēģis jums netic un ir 
ļoti dusmīgs, un iepļaukā.  
 
Uzdevums: iztēlojies sevi tā cilvēka vietā, kurš saņem pļauku, un padomā, kā tu rīkotos? Esi godīgs, pārdomā 
situāciju kārtīgi un pēc tam pārrunājiet savas atbildes grupās.  
 
Prezentācija: pēc situācijas pārrunāšanas grupās skolotājs lūdz skolēnus noprezentēt viedokļu 
kopsavilkumu un izklāstīt reakciju uz netaisno pļauku.  
 
Skolotājs stundu beidz ar šādiem vārdiem: lēnprātība ne vienmēr ir viegls lēmums. Ja kāds tevi sit, lamā, 
dara pret tev pāri netaisnīgi, iesit pļauku par neko, saka negatīvus, aizvainojošus vārdus, ne vienmēr 
instinkts būs pagriezt otru vaigu, kā to māca Bībele: “Bet Es jums saku: jums nebūs pretim stāvēt ļaunajam; 
bet, kas tev sit labajā vaigā, tam pagriez arī otru. Un, kas ar tevi grib tiesāties un ņemt tavus svārkus, tam 
atdod arī apmetni. Un, kas tevi spiež iet vienu jūdzi, ar to paej divas” (Mateja ev.5:39–41).  
 



         

Tomēr mums ir Jēzus piemērs par to, kas ir patiesais spēks. Cirst pļauku pretī nav patiesā spēka atklāšana. 
Patiesais spēks vienmēr ir palikt lēnprātīgam un laipnam. 

MORĀLE Lēnprātība vienmēr ir risinājums.  

NOBEIGUMA DAĻA 2 minūtes Īss stundas kopsavilkums, apgūto mācību pārrunāšana, diskusijas, ja izglītojamie 
izvirza neskaidrus, apspriežamus jautājumus. Izglītojamo atsauksmes labākas 
prakses piemēram, ko izmantot nākotnē. 
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