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Ērikai līdzās dzīvo Bailītes – mazas būtnes, kas slēpjas mājā un dārzā un labprāt 
spēlē ar Ēriku paslēpes un baidīšanās spēles. Bet līdz ar Negaisu ierodas patiesi 
lielas Bailes! Tomēr tieši Bailes palīdz Ērikai ļoti, ļoti saņemties un jozt pa taciņu, 
pāri peļķēm, garām krūmiem, uz priekšu vien! Jo nekas cits nenes tik ātri uz 
priekšu kā lielās Jožambailes!
Šī poētiskā bilžu grāmata mudina apdomāt, kā vienmēr mainīgās emocijas ik brīdi 
ietekmē cilvēka pasaules izjūtu un uzvedību, cik trausla ir robeža starp bailēm 
un drosmi. Izmantojot drosmīgas krāsas, leņķus, tekstūras un perspektīvas, Juris 
Petraškevičs ļauj lasītājam just visu, ko jūt grāmatas galvenā varone Ērika.
Grāmata piemērota pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem, sākot 
no 7 gadu vecuma. 
Grāmatas izdošanu atbalstījis Valsts kultūrkapitāla fonds.
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UZDEVUMI UN AKTIVITĀTES

Saruna „Kā baidīties un kā uzveikt bailes”. 
Palīdzam bērnam saprast, ka bailes – tā ir normāla emocija, kuru 
laiku pa laikam izjūt visi, arī pieaugušie. Runājam, dalāmies ar pie-
mēriem, kuros noteikti pastāstām, kā bailes tika uzvarētas. Lai 
bērns šajos brīžos izjūt un salīdzina savu pieredzi ar piemērā dzir-
dēto, tā bērns nejutīsies viens savās bailēs. Kas ir iedomu bailes? 
Kas ir reāli pamatotas bailes? Drošības noteikumu pārrunāšana. 
- Bailes no tumsas, spokiem un pārdabiskām lietām.
- Bailes, ka kāds varētu būt zem gultas.
- Bailes no monstriem, zombijiem un dinozauriem.
- Bailes no uguns.
- Bailes no ļauniem, bīstamiem cilvēkiem.
- Bailes veikt dažādus pārbaudes darbus, bailes kļūdīties.
- Bailes nepatikt saviem vienaudžiem, bailes no vienaudžu 
  reakcijas.
- Bailes no ārstiem, zobārstiem, potēm un citām medicīniskām        
  procedūrām.
- Bailes no kukaiņiem un dzīvniekiem.
- Bailes no ūdens un baseiniem.
- Bailes no bīstamām dabas parādībām (zibens, pērkons u. tml.).
- Bailes sagādāt skolotājam vilšanos.
- Vai baidīties ir slikti? Vai bailes var būt cilvēka draugs un 
   sabiedrotais?

Pētnieciskais darbs „Pazīsti to, no kā baidies”.
Viens no baiļu pārvarēšanas veidiem ir stāties pretī bailēm un iz-
zināt, no kā baidies, piemēram, zibens un pērkona, vēja vai stipra 
lietus, un kā šādā laikā rīkoties. 

Uzdevums „ Baiļu krāsas”. 
Pēc sarunas par krāsām, kas asociējas ar bailēm, prieku, mieru, 
dusmām u.c. emocijām, bērniem jāuzzīmē un jāizkrāso savas ma-
zās bailes un lielās bailes.

Spēle „Vai es no tā baidos?”  
Viens no bērniem ir spēles vadītājs. Viņš sauc dažādas lietas, būt-
nes un parādības, bet pārējie bērni reaģē: ja es no tā baidos, es 
pietupjos. Vadītājs var pēkšņi jebkuram no spēles dalībniekiem 
pajautāt: „Kāpēc tu no tā baidies?” Ja nevar atbildēt, jādot ķīla. 
Saņēmis atbildi, vadītājs jautā: „Ko darīt, lai no tā nebaidītos?” 
Ja bērns spēj dot pats sev un citiem šādu padomu, viņš kļūst par 
spēles vadītāju.   


