
Bērni un viņu sapņi 



Bērnība ir laiks, kurā jāmācās, 
jārotaļājas un jādzīvo drošībā  

 

Iepazīsties ar tālāk minētajiem 
faktiem un atbildi uz jautājumu: 

– Kas, tavuprāt, būtu jādara 
vissteidzamāk, lai bērniem 
nodrošinātu pienācīgu bērnību? 

 

 



Fakti par bērniem pasaulē 

• Pasaulē ir 2,2 miljardi bērnu 

• 30% bērnu attīstības valstīs iztiek ar mazāk 
kā 1 eiro dienā  

• 270 miljoniem bērnu nav pieejama veselības 
aprūpe 

• 400 miljoniem bērnu nav pieejams tīrs 
dzeramais ūdens 

• 215 miljoni bērnu strādā darbu, kas apdraud 
bērnu drošību 

• 250 000 tūkstoši bērnu ir iesaistīti militāros 

konfliktos   
Fakti no: http://www.un.org/ 



Bērnība ir laiks, kurā nozīmīga vieta ir 
sapņiem un domām par nākotni 

 

Atbildi uz jautājumiem:  

– Kādi ir tavi nākotnes sapņi? 

– Par ko tu gribi kļūt, kad izaugsi? 

– Kādu pasauli tu gribi redzēt, kad būsi 
pieaudzis? 

  

 



Nīderlandes fotogrāfs Kriss de Bode ir 
iemūžinājis fotogrāfijās bērnu sapņus 
dažādās pasaules vietās. 

 

Iepazīsties ar tālāk fotogrāfijās 
redzamo bērnu sapņiem.  

 

Uzraksti vēlējumu vienam no bērniem! 
 

Fotogrāfijas no:http://www.un.org/en/globalissues/children/index.shtml 



Mani sauc Vilberforcs, man ir 11 gadi, es dzīvoju Ugandā. Man ir seši brāļi un 

māsas. Es gribu kļūt ātrākais skrējējs, lai mana ģimene, skola un valsts var 

lepoties ar mani. Es skrienu katru dienu. Reiz es kļūšu čempions. 



Es esmu no Meksikas, mani sauc Darida, man ir 8 gadi. Pie mums daudz meitenes 

neapmeklē skolu, jo viņas strādā vai arī agri apprecas. Esmu laimīga, jo es mācos. 

Kad izaugšu, gribu kļūt veterinārārste. 



Mani sauc Blēzs, man ir 12 gadi, es esmu no Haiti. Man ir septiņi brāļi un viena 

māsa. Zemestrīce 2010.gadā mūsu dzīvi ļoti izmainīja. Man ir vairāki sapņi – es 

gribu būt kravas auto šoferis,  man arī patiktu līdzināties Maiklam Džeksonam vai 

Ronaldo.  



Mans vārds ir Sahids, es dzīvoju Deli graustu rajonā kopā ar saviem vecākiem un 

māsu. Man ir 7 gadi. Man patīk ienākt datoru remontdarbnīcā un uzspēlēt spēles. 

Es sapņoju, ka kādreiz arī man būs savs dators un es kļūšu  par datorspeciālistu. 



Man sauc Emana, esmu no Sīrijas, man ir 10 gadi. Es dzīvoju bēgļu nometnē 

Jordānijā, te nonācu bēgot no kara. Nometnē viss ir pelēks, te neaug pat zāle. Es 

sapņoju, ka reiz atgriezīšos mājās, ka reiz sev apkārt varēšu redzēt pļavas, dārzus 

un varēšu būt kopā ar saviem draugiem.  


