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Reiz bērnudārzā...

Audzinātāja deva slavenajam izmeklētājam Šerlokam īpaši sarežģītu uzdevumu – pieskatīt 
visnepaklausīgāko bērnu – Kristu.
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Bērnu laukumā Krists skrēja, kur gribēja un darīja, ko gribēja.

Ja gar ielu skraidi Tu, 
Vai, ja  spēlē futbolu, 
Un ar riteni kad brauc, 
Izskriet nav uz ceļa ļauts!

Kad viņš strauji tuvojās ielai, iejaucās Šerloks.
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Arī spēļu laukumā Krists turpināja vecos ieradumus.

Šerloks visu laiku ķēra viņu aiz rokas un lūdza būt uzmanīgākam.
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Slavenais izmeklētājs piedāvāja veikt kopīgu izmeklēšanu un planšetdatorā ieslēdza 
programmu “Laika Mašīna”, kas ļāva redzēt visu, kas notiktu ar Kristu, turpinot 
neapdomīgi spēlēties.

Bet kā tad spēlēties, 
ja kāds visu laiku 
Tevi aptur?
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Šerloks izstāstīja noteikumus, kā spēlēties droši:

Virvēs, kāpnēs, spēļu ēkās
Nesteidz slēpties, līst un lēkāt. 
Kāpelējot paslīdēsi – 
ilgi traumas dakterēsi.

Ja Tev ēdot patīk skraidīt, 
Neko labu nevar gaidīt:
Aizrīties var itin ātri, 
Labāk ēdot piesēst rātni.
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Krists baidās, ka, spēlējoties bez Šerloka, aizmirsīs būt
uzmanīgs. Tāpēc atkārto visus noteikumus.

Kad Tavi draugi šūpojas,
Pa gabalu tad lūkojies! 
Bet, ja, šūpojoties pats, 
Pēkšņi krīti – Bums, Bladāc!
Nogaidi un necelies,
Šūpoles līdz apstāsies.

Virvēs, kāpnēs, spēļu ēkās
Nesteidz slēpties, līst un lēkāt. 
Kāpelējot paslīdēsi – 
ilgi traumas dakterēsi.
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Redzu, ka esi šodien
kaut ko iemācījies.

Paldies! Tās man 
padodas vislabāk!

Garšīga siera maize! 

Ja gar ielu skraidi Tu, 
Vai, ja spēlē futbolu 
un ar riteni kad brauc, 
Izskriet nav uz ceļa ļauts!

Ja Tev ēdot patīk skraidīt, 
Neko labu nevar gaidīt.
Aizrīties var itin ātri, 
Labāk ēdot piesēst rātni.

Kad Tavi draugi šūpojas,
Pa gabalu tad lūkojies!
Bet, ja, šūpojoties pats,
Pēkšņi krīti – Bums, Bladāc!
Nogaidi un necelies,
Šūpoles līdz apstāsies.
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Reiz bērnudārzā neieradās vairāki bērni.

LIELAIS NOSLEPUMS

Audzinātāja palūdza slavenajam izmeklētājam Šerlokam, lai viņš šo lietu izmeklē sīkāk. 
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Šerloks apciemoja bērnus mājās, lai noskaidrotu, kas ar viņiem ir noticis. Vispirms 
Šerloks apciemoja Jēkabu. Jēkabs bija savainojis roku, spēlējoties ar šķērēm. 

Tālāk Šerloks devās pie Kristīnes. Ak, vai! Meitene pļāpājot ar draudzeni, bija sēdējusi 
uz palodzes, nokritusi un salauzusi roku. Šerloks arī Kristīnei izstāsta, kas viņai bija 
jādara.

Ja pie loga, kas ir vaļā, 
Tevi sauc kāds balsī skaļā, 
Pieej tuvāk, paskaties, 
Bet pa logu neliecies!

Vai tad Tu nezini? 
Ja ar šķērēm darbojies, 
No asiem galiem uzmanies!
Bet, ja šķēres rokā nes, 
Asos galus lejup vērs!
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Ja Tu redzi slapju grīdu, 
Uzmanies, ka nepaslīdi! 
Atceries, ka šai vietā 
Čībiņas ir jāvalkā!

Ceturtajam bērnam – Andrītim klājās nedaudz labāk, jo cietusi bija tikai viņa pēda. 
Andrītis bija paslīdējis uz slapjas grīdas un izmežģījis potīti. Par slapjo grīdu Šerloks 
izstāsta Andrītim:

Apciemojot Keitu, Šerloks kļuva vēl bēdīgāks, jo meitene bija applaucējusi abas rociņas un 
neko nevarēja pati darīt.  Meitene pati stāsta Šerlokam...

Virtuvē, ja ūdens vārās, 
Labāk soli pasper tālāk. 
Karstu trauku neaiztiec. 
Tie, kas aplejas – tie kliedz!
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Ja ar šķērēm darbojies, 
No asiem galiem uzmanies!
Bet, ja šķēres rokā nes, 
Asos galus lejup vērs!

Virtuvē, ja ūdens vārās, 
Labāk soli pasper tālāk. 
Karstu trauku neaiztiec. 
Tie, kas aplejas – tie kliedz!

Atgriežoties bērnudārzā, Šerloks izstāstīja, 
kas noticis ar pārējiem bērniem. 

Šerloks un bērni atkārto:

Ja pie loga, kas ir vaļā, 
Tevi sauc kāds balsī skaļā, 
Pieej tuvāk, paskaties, 
Bet pa logu neliecies!

Ja Tu redzi slapju grīdu, 
Uzmanies, ka nepaslīdi. 
Atceries, ka šai vietā 
Čībiņas ir jāvalkā!

Un to visu liekot 
  kopā... Pirms Tu 
     kaut ko dari –
       Domā!
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Reiz Šerloks tika izsaukts uz skolu, lai veiktu kāda īpaši sarežģīta nozieguma izmeklēšanu. 
Tajā bija cietuši vairāki bērni. 

Visi bērni stāstīja, ka vainīgs ir mazais haosa briesmonītis, kas milzu ātrumā skrējis, 
vienu meitenīti apgāzis, citus bērnus izgrūstījis pa kāpnēm un vienu puiku pat nedaudz 
iekaustījis.

Jampadracis
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Šerloks nolēma ar katru bērnu parunāt atsevišķi. 
Pirmais bija Miks. Puika pastāstīja, ka, skrienot pa kāpnēm, gribēja noķert Pēteri, bet 
tas neizdevās un Miks nokrita. Briesmonīti Miks neredzēja, jo tas bija aizmugurē.

Šerloks parunāja arī ar Anniju, kura nokrita no krēsla.
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Un ar Pēteri, kam haosa briesmonītis bija iesitis. 

Pēc tam Šerloks paziņoja, ka šo noziegumu ir veiksmīgi atrisinājis. Šerloks pasauca 
bērnus un izstāstīja, kas noticis patiesībā. Izrādījās, ka nebija nekāda haosa briesmonīša. 
Bērni vienkārši bija neuzmanīgi un paši radīja sāpes sev un citiem.
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Bet kā ar to cīnīties? Ar burvju vārdiem, protams!

Pēterim Šerloks ieteica atcerēties šādus vārdus:

Ja sadusmojis tevi kāds, 
Uzreiz tad kauties neuzsāc,
Vislabāk strīdu risināt
Ir mierīgi to izrunāt.

Ja pa kāpnēm skrien un lēkā,
Stumdies, grūsties, cik tik spēka, 
Tad var nākties Tev uz māju 
Iet ar ieģipsētu kāju.
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Bet Annijai Šerloks pastāstīja:

Kad uz krēsla apsēdies, 
Nešūpojies, nedīdies!
Citādi pēc mirkļa tu
Būsi zemē augšpēdus!

Kad Šerloka draugi izveseļojās, viņi kopā devās spēlēt klasītes rotaļlaukumā. Jo Šerloks 
galu galā ir suns, un viņam ļoti patīk lēkāšana. 
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Duntes iela 22, k-5, Latvija, LV-1005
Tālrunis: +371 67501590
E-pasts: info@spkc.gov.lv
Mājas lapas vietne: www.spkc.gov.lv

Seko mums sociālajos tīklos: 
draugiem.lv/sveiksunvesels
facebook.com/SPKCentrs
Youtube: Slimību profilakses un kontroles centrs
Twitter: twitter.com/SPKCentrs 

Samaziniet jūsu bērna traumu gūšanas risku līdz minimumam, ievērojot šādus principus:

• pārvietojoties ar velosipēdu, skrituļslidām vai skrituļdēli, nodrošiniet bērnu ar 
individuālajiem aizsardzības līdzekļiem – drošības ķiveri, plaukstu, ceļu un elkoņu 
sargiem;

• uzglabājiet zāles, sadzīves ķīmiju (t.sk. veļas mazgāšanas kapsulas, šķidrās ziepes), 
baterijas, magnētus, asus priekšmetus (adatas, šķēres, nažus) u.c. potenciāli bīstamus 
priekšmetus bērniem nepieejamā vietā;

• nepārlejiet sadzīves ķīmiju nemarķētos vai pārtikas produktu iepakojumos;

• nodrošiniet bērnu ar atstarotāju, vēlams – pat vairākiem, lai bērns ir redzams no 
visām pusēm;

• māciet bērnam ceļu satiksmes noteikumus;

• logiem jābūt aizvērtiem un labi noslēgtiem, lai bērns tos nevarētu atvērt, ievērt 
pirkstus vai izkrist ārā, vai tie jāatver tikai vēdināšanas režīmā vai arī jāiegādājas 
ierobežotāji logu atvēršanai ne plašāk par 10 cm;

• lietojot batutu, ievērojiet visus drošības pasākumus un lietojiet drošības tīklu;

• automašīnā izmantojiet bērna augumam un svaram atbilstošu autosēdeklīti un vienmēr
lietojiet drošības jostas.

Informācijas pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce uz 
Slimību profilakses un kontroles centru obligāta

Bezmaksas izdevums


