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Ievads 
 

Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” izstrādātā interešu izglītības brīvā laika pasākumu 

"Vasaras aktivitātes- apraksts, nolikumi" metodiskā materiāla (turpmāk – materiāls) mērķis ir  

sniegt palīglīdzekli pedagogiem saturīga brīvā laika organizēšanai audzēkņiem vecuma posmā no 

7-14 gadi. 

Metodiskā materiāla pielietojums. 

Metodiskais materiāls veidots kā interešu izglītības brīvā laika virziena palīglīdzeklis, kuru 

veido aktivitātes mērķi un uzdevumi, aktivitātes saturs, satura apguves secība un apguvei 

paredzētais laiks, rezultāta sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni un sniegtas 

aktivitātes satura apguvei, izmantojamo metožu uzskaitījums, kā arī realizētu aktivitāšu apraksti, 

nolikumi un ilustratīvs materiāls. 

Metodiskajam materiālam ir ieteikuma raksturs. Pedagogs var aktivitātes plānojumā mainīt, 

konkretizēt un papildināt šī materiāla saturu,  norises secību, sasniegumu metodiskos paņēmienus 

un metožu uzskaitījumu.  

Materiālā tiek piedāvāta brīvā laika radošo aktivitāšu satura pieeja, kas vērsta uz audzēkņu 

iemaņu, prasmju attīstīšanu. Materiāls veidots, pamatojoties uz izzināšanas un prasmju veidošanas 

pieeju, kas paredz izglītojamo aktīvu, informatīvi praktisku iesaistīšanos saturīga brīvā laika 

pavadīšanai. Pasaules izpratnes veidošanā nozīmīga loma ir praktiskās darbošanās un apgūtās 

teorētiskās informācijas saiknei. Vienas problēmas risināšana dažādās dzīves situācijās palīdz 

audzēkņiem saprast, ka jautājuma aplūkošana no dažādu redzespunktu skatījuma veicina 

vispusīgāku un dziļāku personas attīstību. 

Vasaras aktivitāšu metodiskais materiāls ietver jautājumus saistītus ar audzēkņu 

pilnvērtīgām, tradīcijās vērstām brīvā laika pavadīšanas iespējām un ļauj attīstīt savas prasmes, 

izprotot iespējas un guvumus, kas ar to saistīti, izzinot jautājumus par pieejamo dabas materiālu 

pielietojumu oriģināla izstrādājuma radīšanai un ar to saistītiem problēmu risinājumiem.  

Metodiskā materiāla sasniedzamie rezultāti. 

Audzēkņiem sniegt zināšanas par: 

• dabas materiālu izzināšanu un to daudzveidīgai pielietošanu;  

• tradīciju izzināšanu un to interpretēšanu mūsdienās; 

• pieejamo materiālu izmantošanu, analīzei un problēmu situāciju risinājumu 

meklēšanu; 
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• radītā izstrādājuma kopskata novērtēšanu. 

Audzēkņiem sniegt prasmes: 

• informācijas meklēšanai,  atlasīšanai, sistematizēšanai, analizēšanai, nosakot precīzo 

nepieciešamo informāciju; 

• projektēšanas prasmes, problēmas formulēšanai, rodot risinājumus, sastādot plānu un 

to realizējot; 

• radošuma attīstīšanas prasmes atšķirīgu, oriģinālu izstrādājumu veidošanai; 

• uzņēmību un uzdrīkstēšanos, drosmīgai problēmu situāciju pieņemšanai, nebaidoties 

darīt un pārvarēt neveiksmes; 

• vispārējās intelektuālās prasmes, vispusīgi radošai domāšanai, saskatot kopsakarības; 

• vērtēšanas un argumentācijas prasmes, radīto produktu daudzveidības un nestandarta 

pieeju pieņemšanai;  

• prasmes pamatotai sava viedokļa aizstāvēšanai. 

Metodiskajā materiālā katras aktivitātes apguvi paredzēts pamatot uz klasisku reālās 

dzīves situāciju bāzi un uz pieejamo materiālu izvērtēšanu, kopīgi tās izprotot un diskutējot par 

plānotā rezultāta modeli. Metodiskajā materiālā  norādīti pielietotie informācijas meklēšanas avoti, 

no kuriem pedagogs  izvēlas tēmai piemērotākos un sev pieejamākos. 

 Izmantojot tradīcijās piedzīvotu situāciju piemērus, pieejamo izejmateriālu klāstu un 

teorētiski izzinošo materiālu, aktivitātes procesā audzēkņiem: 

• tiek doti informatīvi un praktiski ieteikumi jeb paraugi izstrādājuma formas un 

kopskatu izvēlei; 

• tiek dota konkrēta ievirze problēmas izpētē, nepieciešamo materiālu plānošanā un 

pamats plāna izstrādei; 

• tiek doti līdzekļi un metodes, kas palīdz izprast  pašizziņas un pasaules izziņas 

pieredzi līdzīgu izstrādājumu izgatavošanā; 

• tiek sniegta vērtēšanas pieredzes iepazīšana kontekstā kopumā. 

Metodiskais materiāls sastādīts latviešu valodā un sastāv no 21 lapaspuses un 4 

pielikumiem. Metodiskajā materiālā aprakstītās radošās aktivitātes tikušas organizētas Covid-19 

pandēmijas apstākļos, ņemot vērā ar to saistītos ierobežojumus, kā piemēram, audzēkņu skaits un 

aktivitāšu norises vieta – ārtelpas. 
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1. Aktivitāšu kopējie mērķi un uzdevumi 
 

Aktivitāšu mērķi 

1. Sekmēt radošas, prasmīgas, izglītotas, sociāli aktīvas personības veidošanos, attīstot  izpratni 

par darba procesa un darba rezultāta kopsakarību un praktiskā darba iemaņas. 

2. Attīstīt analītiskās domāšanas prasmes, materiālu plānošanu un procesa organizēšanu, apgūstot 

izpratni par saturīgu brīvā laika pavadīšanu un zināšanas par procesa struktūru, materiālu 

piesaisti produkta izstrādē. 

 

 Aktivitāšu sasniedzamie rezultāti 

1. Veidot izpratni par Latvijas dabas vides izejmateriālu iespējām produkta izstrādei. 

2. Izprast radoša darba procesa un gatava produkta saikni. 

3. Veidot savu personisko attieksmi pret veicamo darbu, tai skaitā kā alternatīva, atšķirīga 

skatījuma iespēju, sava hobija attīstības kontekstā. 

4. Attīstīt audzēkņa prasmes iegūt, analizēt, novērtēt un lietot pieejamo informāciju un materiālus, 

veicot patstāvīgu darbību. Izprast problēmu risinājumu daudzveidīgās iespējas.  

5. Apzināties  iegūto prasmju nozīmi radot motivāciju profesionālās karjeras izvēlei. 

 

Aktivitāšu uzdevumi 

1. Sagatavot darba vidi, izvietojot darba izejmateriālus. 

2. Sniegt audzēkņiem informatīvi ilustratīvu skaidrojumu, informācijas pieejas resursus un 

paraugus. 

3. Izstrādāt sava modelētā produkta koncepciju, apkopojot informācijas paraugus; veidot struktūru 

un noteikt nepieciešamo materiālu daudzumu. 

4. Organizēt veicamā darba procesu, sniedzot atbalstu, uzslavas un ieteikumus, kā arī veicot 

labojumus topošajā izstrādājumā. 

5. Sakārtot darba vidi procesa noslēgumā, aicinot audzēkņus lietderīgi izmanot materiālus un 

šķirot atkritumus atbilstoši to materiālam. 

6. Organizēt vērtēšanas un objektīva pašnovērtējuma procesu. 
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2. Aktivitātes saturs un apguvei paredzētais laiks 
 

 

Aktivitātes satura 

komponents un 

paredzamais laiks 

 

Aktivitātes saturs Gūtās zināšanas un izpratne 

Līgo ziedu 

kompozīcijas  

 (90 minūtes) 

Pļavas ziedu izpēte, 

izziņa, atpazīšana, 

nozīme un pielietošana   

Līgo svētku tradīciju 

apzināšana 

Izprot ziedu augšanas, ziedēšanas laikus, 

nozīmi. Apzin indīgus un neindīgus augus, 

aizsargājamos augus. Izprot vasaras augu  

mijiedarbību ar Līgo svētku tradīcijām 

Ziedu kompozīcijas 

veidošanas pamata 

prasmes 

Māk noteikt raksturīgās Līgo pušķa 

sastāvdaļas. Veic izvērtēšanu nepieciešamo 

augu resursu vajadzībai. Apgūst iemaņas un 

prasmes kompozīcijas veidošanā. Zina 

atšķirības zemai un augstai ziedu 

kompozīcijai. Prot veidot un nostiprināt 

ziedu pušķi. Pamato sava veidotā pušķa 

elementus.  Prot veikt darba vērtēšanu. 

Akmeņu apgleznošana 

(90 minūtes) 

Akmeņu atlase, 

aplūkošana 

Izziņa par akmeņiem un 

to apgleznošanu Izziņa 

par profesijām, kurās 

darbs saistīts ar akmens 

apstrādi, 

Krāsu un citu materiālu 

atlase 

Gūst ieskatu akmeņu daudzveidībā un 

pielietojumā. Modelē iespējamos akmens 

izstrādājumus un apgleznojumus.  Nosprauž 

mērķus un tiecas uz to sasniegšanu. Izvērtē 

alternatīvus darba risinājumus. Zina amatus, 

kuros darba materiāls ir akmens. 

Akmeņu apgleznošana, 

salīmēšana 

Izprot krāsu (akrila, guašas, vaska krītiņu) 

piemērotības nosacījumus izstrādājuma 

novietošanai telpā vai dabā un prot piemērot 

vajadzīgo.  Analizē kompozīcijas un krāsu 

saderību. Iepazīst akmens struktūru un 

formu. 

Prot veidot radošu produktu pēc dotajiem 

dabas materiāliem un pamatot  sava darba 

izpildījumu.  Gūst pašvērtējuma iemaņas. 

 

Smilšu mandalas 

(90 minūtes) Mandalas izpēte, tās 

kompozīcijas izprašana. 

Izprot mandalas kompozīciju – apļveida 

zīmējums ar rakstu, kas atkārtojas. 

Gūst ieskatu kompozīcijas veidošanā un 

mandalu dažādībā. 

Smilts sastāva izpēte, 

atbilstības piemērotības 

izpratne 

Apzin dažādus smilts paraugus un prot 

noteikt piemērotību veicamajam darbam 

Mandalas zīmējuma 

izveide uz stingra pamata 

Veido savu mandalu, zīmējot to ar zīmuli uz 

stingra papīra vai kartona. 

Gūst iemaņas precīzu zīmējumu veikšanā. 
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Aktivitātes satura 

komponents un 

paredzamais laiks 

 

Aktivitātes saturs Gūtās zināšanas un izpratne 

Mandalas izkrāsošana, 

izmantojot iekrāsotas 

smiltis. 

Prot veidot radošu produktu no dotajiem 

dabas materiāliem, strādāt ar neierastiem 

darba rīkiem un materiāliem. 

Veido izpratni par zīmēšanu ar smiltīm un 

analizē pieļautās kļūdas. 

Vēja ķērāji 

(90 minūtes) 

Vēja ķērāja – dzirnaviņu 

uzbūves izpēte 

Izprot kā veido objektu ar kustīgām detaļām. 

Pēta un analizē dotā darba konstrukciju. 

Vēja ķērāja izdekorēšana 

Analizē krāsu un kompozīcijas saderību, 

izprot dekorēšanas nepieciešamību un 

nozīmi. Prot izveidot radošu kompozīciju no 

dotajiem materiāliem, plānot kompozīcijas 

izvietojumu dotajā formā. 

Vēja ķērāja montēšana, 

visu detaļu savienošana. 

Izprot kā savā starpā savienot vairākas 

statiskas un kustīgas detaļas, kā panākt 

vēlamo formu. 
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3. Aktivitāšu procesā radīto produktu vērtēšanas formas un 

metodiskie paņēmieni 
 

Kritērijus izstrādā interešu izglītības pedagogi atbilstoši iestādē izvēlētajām vērtēšanas 

formām un paņēmieniem.  

Kritēriju izstrādes mērķis- īstenojot radošās aktivitātes, audzēkņu  motivēšanas nolūkos 

attīstīt savstarpēju darba vērtēšanas un pašvērtēšanas iemaņu. Pedagogs iepazīstina audzēkņus ar 

vērtēšanas kritērijiem un kārtību katras aktivitātes sākumā, ja vērtēšana šajā aktivitātē ir paredzēta. 

Attiecībā uz vērtēšanu tiek pielietoti vispārējie vērtēšanas pamatprincipi un kārtība. 

Vērtēšanas organizētājs un vērtētājs izvēlas vērtēšanas: 

• formu – formālā vērtēšana individuālu praktisku prasmju sniegumam 

• vietu darba procesā - nobeiguma vērtēšana; 

• paņēmienus -pēc kvalitātes (rūpības), kompozīcija, inovatīva risinājuma, estētiska 

izskata, materiālu jēgpilnas pielietošanas; 

• atspoguļošanas veidu- piešķirot diplomus pirmajam jeb pirmajiem trīs labākajiem 

autoriem, godinot, piešķirot motivācijas balviņas. 

 

 Formālā vērtēšana 

Vērtēšanas uzdevumi Dot iespēju audzēknim noteikt darba sasniegumu attiecībā pret 

būtiskākajiem aktivitātē formulētajiem sasniedzamajiem 

rezultātiem, lai tos uzlabotu.  

Veicināt audzēkņu atbildību un motivāciju iesaistot viņus gan 

vērtēšanas, gan pašvērtēšanas procesā.  

Veicināt radošā procesa uzlabošanu 

Vieta aktivitātes darba  procesā 

(norises laiks, biežums) 

Nobeiguma vērtēšanu veic aktivitātes darba procesa beigu 

stadijā. Pedagogs to organizē pēc nepieciešamības, atkarībā no 

aktivitātes veida 

Vērtēšanas saturs Saturu veido būtiskākie audzēkņa sasniedzamie rezultāti 

(kvalitāte (rūpība), attieksme, kompozīcijas, inovatīva 

risinājuma, estētiska izskata, materiālu jēgpilnas pielietošanas 

prasmes) aktivitātes procesa laikā 

 

Vērtēšanas metodiskie 

paņēmieni 

Darba rezultātu pārbaudīšanai galvenokārt izmanto šādas 

metodes un paņēmienus: saruna, aptauja, demonstrējums, 

vizualizēšana, diskusija. 

Vērtētājs Pedagogs jeb audzēknis, atbilstoši pedagoga izstrādātajam 

nolikumam 

Vērtējuma atspoguļošana Vērtējums izteikts procentos un tiek atspoguļots autoram 

piešķirot diplomu jeb balvas un to godinot 
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4. Aktivitātēs pielietotās apguves metodes 
 

Uzskaitītajām  apguves metodēm ir ieteikuma raksturs. Metožu izvēli nosaka aktivitātes satura 

mērķi un uzdevumi. Svarīga ir izvēlēto metožu daudzveidība, kas padara radošo procesu 

interesantāku gan pedagogam, gan audzēkņiem, kuru vecumi, apguves līmeņi un gaumes ir 

atšķirīgi. Metodiskajā materiālā galvenā uzmanība veltīta tām metodēm, kuras ir aktuālas 

pamatskolas vecumposmam. 

Metode Skaidrojums 

Stāstījums (izklāsts) un 

informatīvās bāzes 

demonstrējums 

Pedagogs izklāsta un rāda uzdevuma saturu, kas ir paraugu, faktu un 

pieejamo materiālu izklāsts. Audzēknis klausās, domās veido 

kompozīciju atbilstoši uzdevumam, uzdod jautājumus 

Vingrināšanās Pedagogs uzdod un audzēknis veic darbības pēc parauga, lai 

pilnveidotu noteiktās prasmes gan informācijas atlases, gan skiču, 

projektu veidošanas jomā 

Izpēte Pedagogs sniedz izziņai kādu objektu, paraugu, procesu, 

konkretizējot veicamo darbu. Sniedz procesa jeb izstrādājuma saikni 

ar reālo dzīvi, profesijām, vaļaspriekiem. Audzēkņi meklē 

risinājumus, apkopo informāciju, izvirza pieņēmumus, pārbauda tos. 

Jautājumi un atbildes 

(mācību dialogs) 

Pedagoga vai audzēknis uzdod jautājumus un virza sarunu, vadoties 

no saņemtajām atbildēm un iesaista pērējos audzēkņus debatēs. 

Sarunas norise ir brīvi nepiespiesta, balstīta uz dažādu viedokļu 

cieņas pilnu izpratni bez vecuma, tautības vai cita veida 

diskriminācijas. Saruna tiek organizēta vairākās valodās, atkarībā no 

bērna dzimtās valodas un izteikšanās prasmēm, tādejādi attīstot 

audzēkņu komunikācijā dažādu valodu prasmes 

Avotu analīze Attīsta prasmi atrast un apkopot informāciju, to analizēt, saskatot 

līdzības, atšķirības, problēmas un attīstot to risinājumus 

Pārrunu, diskusiju metodes Attīsta prasmi izmantot zināšanas, formulēt savu domu, argumentēt 

viedokli, uzklausīt citu viedokļus, sadarboties. Veicina uzņemties 

atbildību par saviem vārdiem. 

Demonstrēšana Pedagogs vai audzēknis rāda pārējiem audzēkņiem, kāda ir plānotā 

objekta uzbūve, kā notiek procesi lai sasniegtu rezultātu. Attīsta 

prasmi lietot zināšanas, modelēt situācijas, analizēt, salīdzināt, 

pieņemt lēmumus, izvirzīt mērķus 

Patstāvīgais darbs Attīsta prasmi izmantot dažādus materiālus, informācijas avotus, 

darba iemaņas, prasmju, iemaņu un informācijas apkopošanu, 

izvērtēšanu 

Vērtēšana (pašvērtējums) Attīsta kritisko domāšanu, veido objektīvu skatījumu uz savu un citu 

darbiem pēc noteiktiem kritējiem. Zina ētisku pieeju vērtējuma 

paušanai 
 

 

 



 

10 

5. Realizētu aktivitāšu apraksti, nolikumi un ilustratīvs materiāls 

5.1. Radošā darbnīca „Līgo ziedu kompozīcijas” 

NOLIKUMS 

 

1. Radošās darbnīcas  mērķis: 

 Veicināt bērnu radošumu, piedaloties ziedu iepazīšanas, atlases, kārtošanas  prasmju apguvē un svētku 

tradīciju stiprināšanā. Attīstīt iemaņas praktiskā nodarbībā ar dabas materiāliem. Veicināt interesi un izglītot 

bērnus par senām tradīcijām un rosināt brīvo laiku pavadīt saturīgi daudzveidīgāk.  

 

2. Radošās darbnīcas  vadība: 

 Darbnīcu organizē  BJC „Daugmale’’ brīvā laika skolotāja  

 

3. Radošās darbnīcas vieta un laiks: 

• Pasākums norises datums:  2021. gada 22.jūnijs.  

• Pieteikšanās  radošai nodarbībai  pa e-pastu: zurtane@edu.riga.lv, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, 

nodarbības laiku un vecāku kontaktinformāciju 

• Pasākuma  norises vieta -  BJC „Daugmale’’ brīvā laikā Maskavas iela 279/7 

• Darbnīcu darbības sākums pa grupām 12:00- 13:30 un no 14:00-15:30 un no 16:00-17:30 

 

4. Radošās darbnīcas  norise:  

1. – 5. minūte -  Dalībnieku pieteikšanās darbnīcai. 

6. – 15. minūte -  Materiālu izvietošana, informācijas apguve par augiem, to nozīmi, ziedu kārtošanas pamata 

prasmju izklāsts. 

16. – 70. minūte -  Darbu veikšana. 

71. – 80. minūte -  Darbnīcas nobeigums; materiālu novākšana. 

81. – 90.  minūte -  Ziedu pušķu parāde, apbalvošana.  

 

5. Radošās darbnīcas  dalībnieki:  

• Pasākumā piedalās BJC “Daugmale” brīvā laika audzēkņi: 7-14 gadus veci; maksimālais dalībnieku 

skaits –10.  

• Katrs pasākuma dalībnieks pilnībā uzņemas atbildību par savu rīcību pasākuma laikā un ievēro iestādes 

iekšējās kārtības un drošības noteikumus.  

 

6. Radošās darbnīcas  kārtība: 

• Dalībnieki kopā ar pedagogu pulcējas zālājā pie BJC “Daugmale” brīvā laika, kur notiks radošā 

darbnīca. Pie ēkas izvietoti  izejmateriāli- svaigi pļavu ziedi, kalmes, ozolzari, smilgas un citi augi,  

auklas, gumijas, šķēres. Pedagogs  blakus izvietotajā datorā rāda informācijas resursus, kur meklēt info 

par augu sastāvu, nozīmi, pielietojumu, kā arī ziedu kompozīciju veidošanas pamatnoteikumus. 

Audzēkņi uzklausa, jautā, debatē. Pedagogs apkopo dalībnieku idejas, informāciju, iesaka savu versiju  

un vienojas par izgatavojamām ziedu kompozīcijām. 

• Dalībnieki veido kompozīcijas, pedagogs palīdz, koriģē detaļas un palīdz sasiet, noformēt darbus. 

• Dalībnieki  veic darba vides sakārtošanu un citus noslēguma darbus, izvieto vērtēšanai. 

 
7.Apbalvošana:  

 

Dalībnieki demonstrē savas izgatavotās ziedu kompozīcijas,  piedalās  anonīmā balsošanā par veiksmīgāk 

izgatavoto ziedu kompozīciju. Visi dalībnieki saņem savu veidoto ziedu pušķi līdzi nešanai,  balsošanā 

izvirzītais labākās kompozīcijas autors saņem diplomu.  
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DARBNĪCAS APRAKSTS 
 

Izmantotās 

metodes 

• Stāstījums (izklāsts) un informatīvās bāzes demonstrējums; 

• Izpēte; 

• Avotu analīze; 

• Pārrunu, diskusiju metodes; 

• Demonstrēšana; 

• Patstāvīgais darbs 

• Vērtēšana (pašvērtējums) 
Nepieciešamie 

materiāli 

• Pļavas ziedi (madaras, pīpenes, kliņģerītes, pelašķi, vīgriezes, smilgas u.c.); 

• Kalmes 

• Koku zari (ozoli, pīlādži, bērzi); 

• Aukla; 

• Gumijas 
Aktivitātes plāns  • Skolotāja stāstījums par augiem, to nozīmi, Līgo tradīcijām (1. pielikums) 

• Augu grupēšana, izkārtošana pēc to veida un izmēra. 

• Patstāvīgais darbs – kompozīcijas veidošana. Audzēkņi veido kompozīciju no 

augiem. Vispirms ņem lielākos augus (zarus, kalmes), tiem klāt liek ziedus. 

Kārto ziedu kompozīciju, veido pušķi. 

Darot darbu bērni klausās dziesmas Līgo noskaņās. 

• Kompozīciju nobeidz, pušķi sastiprinot ar auklu vai gumijām. 

• Darba izstāde. Dalībnieki viens otram demonstrē savu kompozīciju. Izsaka 

pašvērtējumu un vērtē citu darbus anonīmā balsošanā.  

• Darbnīcas noslēgumā, savus veidotās kompozīcijas, to autori patur sev. 
Izmantotās 

literatūras un 

avotu saraksts 

• Žagariņa A. Līgo: tradīcijas un mūsdienu floristika, Rīga: Dardedze 

hologrāfija, 2013. 

• Mukāne I. Floristika: ikdienai un svētkiem (Lauku avīzes tematiskais 

izdevums), Rīga: Latvijas Mediji, 2019. 

• Indīgie augi: 

http://reiki.ucoz.lv/publ/dziednieciba/arstniecibas_augi/daba_bridina_indigs/58-

1-0-899 

• Randere D. sakārt. Svētku enciklopēdija bērniem, Rīga: Zvaigzne ABC, 

2004. 

• Auniņš A. un autoru kolektīvs. Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi 

Latvijā 2.paildinātais izdevums, Rīga: , Latvijas Dabas fonds, Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 2013.  [tiešsaiste] 

https://www.varam.gov.lv/lv/publikacijas-dabas-aizsardzibas-

joma/es_biotopi_latvija_rokasgramata_lv_2_izdevums.pdf, skatīts 22.05.2021.  

• Sproģis S., izpildījums grupa Bruģis un draugi “Līgo, māmiņ, līgodama!”  

[tiešsaiste]  https://www.youtube.com/watch?v=BSJM_hwgQd4 

• Folkloras grupa “Iļģi” tautasdziesma “Līgodama upe nesa” [tiešsaiste]  

https://www.youtube.com/watch?v=O8nO02kgoZU 

• Tradicionālās Līgo dziesmas  Sanāciet Jāņa bērni [tiešsaiste]  

https://www.youtube.com/watch?v=-JVDpUlV4QM 
 

 

http://reiki.ucoz.lv/publ/dziednieciba/arstniecibas_augi/daba_bridina_indigs/58-1-0-899
http://reiki.ucoz.lv/publ/dziednieciba/arstniecibas_augi/daba_bridina_indigs/58-1-0-899
https://www.youtube.com/watch?v=BSJM_hwgQd4
https://www.youtube.com/watch?v=O8nO02kgoZU
https://www.youtube.com/watch?v=-JVDpUlV4QM
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5.2. Radošā darbnīca „Akmeņu   apgleznošana” 

NOLIKUMS 

 

1. Radošās darbnīcas  mērķis: 

Attīstīt bērnos noformēšanas prasmes, organizējot  darbu ar dabas materiāliem- akmeņiem, tos apgleznojot, 

izkrāsojot. Veicināt radošā darba iemaņas praktiskā nodarbībā ar dabas materiāliem ārtelpās pandēmijas 

situācijas apstākļos. Veicināt interesi un izglītot bērnus par vienkāršu dabas materiālu pielietošanu un rosināt 

brīvo laiku pavadīt saturīgi daudzveidīgāk.  

 

2. Radošās darbnīcas  vadība: 

 Darbnīcu organizē  BJC „Daugmale’’ brīvā laika skolotāja  

 

3. Radošās darbnīcas vieta un laiks: 

• Pasākums norises datums:  2021. gada 11.jūnijs.  

• Pieteikšanās  radošai nodarbībai  pa e-pastu: zurtane@edu.riga.lv, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, 

nodarbības laiku un vecāku kontaktinformāciju 

• Pasākuma  norises vieta -  BJC „Daugmale’’ brīvā laikā Maskavas iela 279/7 

• Darbnīcu darbības sākums pa grupām 12:00- 13:30 un no 14:00-15:30 un no 16:00-17:30 

 

4. Katras radošās darbnīcas  norise:  

1. – 5. minūte -  Dalībnieku pieteikšanās darbnīcai. 

6. – 20. minūte -  Materiālu izvietošana, informācijas apguve par akmeņiem, krāsu pieejamību, paraugiem. 

21. – 70. minūte - Darbu veikšana. 

71. – 80. minūte - Darbnīcas nobeigums; materiālu novākšana. 

81. – 90. minūte - Akmeņu darbu parāde, apbalvošana.  

 

5. Radošās darbnīcas  dalībnieki:  

• Pasākumā piedalās BJC “Daugmale” brīvā laika audzēkņi: 7-14 gadus veci; maksimālais dalībnieku 

skaits –10.  

• Katrs pasākuma dalībnieks pilnībā uzņemas atbildību par savu rīcību pasākuma laikā un ievēro iestādes 

iekšējās kārtības un drošības noteikumus.  

 

6. Radošās darbnīcas  kārtība: 

• Dalībnieki kopā ar pedagogu pulcējas zālājā nojumē pie BJC “Daugmale” brīvā laika, kur notiks radošā 

darbnīca. Zem nojumes izvietoti  darba galdi un izejmateriāli- akmeņi, krāsas, otas, ūdens trauciņi, 

vaska krītiņi, līmes pistole un stienīši. Pedagogs  blakus izvietotajā datorā rāda informācijas resursus, 

kur meklēt info par akmeņu apgleznošanas prasmēm. Audzēkņi uzklausa, jautā, debatē. Pedagogs 

apkopo dalībnieku idejas, informāciju, iesaka savu versiju  un vienojas par darba projektiem. 

• Dalībnieki veido, krāso un salīmē akmeņus. Pedagogs palīdz, koriģē detaļas un palīdz noformēt darbus. 

Darba procesā fonā skan dziesma par akmeni  

• Dalībnieki  veic darba vides sakārtošanu un citus noslēguma darbus, izvieto darbus vērtēšanai. 

 
7.Apbalvošana:  

Dalībnieki demonstrē savus izgatavotos akmeņu dekorus,  veic sava darba pašvērtēšanu un citu autoru darbu 

vērtējumu par veiksmīgāk noformēto akmeni. Visi dalībnieki saņem savu veidoto darbu līdzi nešanai. 

Vērtēšanā izvirzītā labākā akmens autors saņem diplomu un veicināšanas balviņu.  
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DARBNĪCAS APRAKSTS 
 

Izmantotās 

metodes 

• Stāstījums (izklāsts) un informatīvās bāzes demonstrējums; 

• Izpēte; 

• Jautājumi un atbildes (mācību dialogs); 

• Demonstrēšana; 

• Patstāvīgais darbs 

• Vērtēšana (pašvērtējums) 
Nepieciešamie 

materiāli 

• Nelieli akmeņi; 

• Karstā līme; 

• Balts un citu krāsu zīmuļi; 

• Guaša, akrila krāsas; 

• Pasteļa krītiņi; 

• Otas, trauks ūdenim un krāsu jaukšanai  

 Aktivitātes plāns •  Skolotāja stāstījums par akmeņiem, to veidiem, struktūru un apgleznošanas 

tehnikām. Iepazīstināšana ar profesijām, kuras saistītas ar akmens apstrādi. 

•  Diskutē par akmeni kā dizaina produktu, tā izmantošanu sadzīvē. 

•  Dalībnieki aplūko akmeņus un skolotāja sniegtos paraugus. Modelē savu 

dizaina priekšmetu, izvēlas krāsu gammu. 

•  Veic radošo darbu - veido izstrādājumu. Darba procesa gaitā skolotāja uzdod 

mīklas par akmeņiem (2. pielikums). 

Fonā skan autoru dziesmas par akmeni. 

•  Skolotāja palīdz akmeņu salīmēšanas 

procesā ar karsto līmi.  
•  Darba izstāde. Dalībnieki viens otram 

demonstrē savus dizaina priekšmetus. 

Izsaka pašvērtējumu un vērtē citu 

darbus balsošanā.  

•  Darbnīcas noslēgumā, savus veidotos 

dizaina priekšmetus, to autori patur sev. 
Izmantotās 

literatūras un 

avotu saraksts 

• Kolere S. Bērnu ballītes: idejas un ieteikumi, Rīga: Egmont Latvija, 2004. 

• Reja S. Mākslinieka rokasgrāmata, Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 

• Opmanis A. un autoru kolektīvs. Akmens: padomu lapa, biedrība Dabas 

retumu krātuve un Latvijas Dabas fonds, [tiešsaiste] 

https://www.ainavasruna.lv/uploads/editor/Akmens.pdf 

• Starzds J., izpildījums A. Ērglis dziesma “Ripoja akmens” [tiešsaiste] 

https://www.youtube.com/watch?v=ViPi57XK3ms 

• Kalniņs I., izpildījums M.Lauga “Buramdziesmiņa” [tiešsaiste]  

https://www.youtube.com/watch?v=QhULCpuZXR4 

• Anonīms blogs Akmeņu apgleznošanas process pa soļiem [tiešsaiste]  

http://mazaisdumpis.blogspot.com/p/akmentini.html 

https://www.ainavasruna.lv/uploads/editor/Akmens.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ViPi57XK3ms
https://www.youtube.com/watch?v=QhULCpuZXR4
http://mazaisdumpis.blogspot.com/p/akmentini.html


 

14 

5.3. Radošā darbnīca „Smilšu mandalas” 

 

NOLIKUMS 

1. Radošās darbnīcas  mērķis: 

Attīstīt jaunas iemaņas veidojot  darbu ar dabas materiāliem- smiltīm tās līmējot pie stingra pamata. Attīstīt 

iztēli, stila un kompozīcijas veidošanas spējas, trenēt sīko motoriku. Veicināt radošā darba iemaņas praktiskā 

nodarbībā ar dabas materiāliem ārtelpās pandēmijas situācijas apstākļos. Veicināt interesi un izglītot bērnus 

par vienkāršu dabas materiālu pielietošanu un piepildīti pavadīt brīvo laiku. 

 

2. Radošās darbnīcas  vadība: 

 Darbnīcu organizē  BJC „Daugmale’’ brīvā laika skolotāja Līva Ālīte 

 

3. Radošās darbnīcas vieta un laiks: 

• Pasākums norises datums:  2021. gada 19 jūnijs.  

• Pieteikšanās  radošai nodarbībai  pa e-pastu: zurtane@edu.riga.lv, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, 

nodarbības laiku un vecāku kontaktinformāciju 

• Pasākuma  norises vieta -  BJC „Daugmale’’ brīvā laikā Maskavas iela 279/7 

• Darbnīcu darbības sākums pa grupām 12:00- 13:30 un no 14:00-15:30 un no 16:00-17:30 

 

4. Radošās darbnīcas  dalībnieki:  

• Pasākumā piedalās BJC “Daugmale” brīvā laika audzēkņi: 7-14 gadus veci; maksimālais dalībnieku 

skaits –10.  

• Katrs pasākuma dalībnieks pilnībā uzņemas atbildību par savu rīcību pasākuma laikā un ievēro iestādes 

iekšējās kārtības un drošības noteikumus, kā arī epidemioloģijas noteikumus. 

 

5. Radošās darbnīcas  kārtība: 

1. – 5. minūte - Dalībnieki kopā ar pedagogu pulcējas zālājā nojumē pie BJC “Daugmale” brīvā laika, kur 

notiks radošā darbnīca. Zem nojumes izvietoti  darba galdi un izejmateriāli – zīmuļi, kartons, līme iekrāsotas 

smiltis. 

6. – 10. minūte Dalībnieki noklausās veicamo uzdevumu, pēta skolotāja sagatavoto gatavā darba paraugu, 

uzdod jautājumus. Pedagogs demonstrē internetā atrastu mandalu attēlus. Dalībnieki pēta attēlus un plāno 

savu kompozīciju. 

11. – 40. minūte -  Pedagogs katram audzēknim piešķir zīmuli un kartonu. Dalībnieks ar zīmuli uz kartona 

zīmē mandalas kompozīciju. 

41. – 45. minūte -  Pedagogs demonstrē, kā veicams galvenais uzdevums – smilšu mandalas izveide.  

46. – 80. minūte – Dalībnieki veic praktisko darbu, izkrāso mandalas, izmantojot iekrāsotās smiltis. 

80. – 90. minūte – Darba vietas sakārtošana, roku mazgāšana. 

 

6. Drošības pasākumi:  

• Visiem pasākuma dalībniekiem jāievēro organizatoru izvirzītās prasības pasākuma gaitā.  

• Pirms pasākuma un pēc starp aktivitātēm jāveic roku mazgāšana vai dezinfekcija. 

 

Informācija: Līva Ālīte, e-pasts – lalite@edu.riga.lv 

 

mailto:lalite@edu.riga.lv
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DARBNĪCAS APRAKSTS 
 

Izmantotās 

metodes 

• Stāstījums (izklāsts) un informatīvās bāzes demonstrējums; 

• Izpēte; 

• Vingrināšanās; 

• Jautājumi un atbildes (mācību dialogs); 

• Pārrunu, diskusiju metodes; 

• Demonstrēšana; 

• Patstāvīgais darbs 

Nepieciešamie 

materiāli 

• Ar krāsu (guaša vai akrila krāsa) 

iekrāsota baltā smilts; 

• PVA līme; 

• Stingrs papīrs vai kartons; 

• Parastais zīmulis, cirkulis 

Veicamā 

uzdevuma gaita – 

smilšu mandalas 

izveide 

• Skolotāja stāstījums par smilšu veidiem, to izmantošanu mākslā.   

• Skolotāja dalībniekiem demonstrē darba paraugu. Dalībnieki uz atsevišķas 

lapas vingrinās līmes uzklāšanā un smilšu uzbēršanā. Diskutē par darbam 

piemērotāko smilts veidu. 

 

• Uz stingra papīra vai kartona ar zīmuli un 

cirkuli zīmē paša izdomātu mandalu.  
• Mazākajiem dalībniekiem pedagogs 

iepriekš sagatavo izkrāsojamas mandalas. 

 

 

 

 

 

•   Kad mandala uzzīmēta, sāk “krāsošanu” 

ar smiltīm. Uz zīmējuma klāj līmi, pēc 

tam pēc tam uz mitras līmes virsū ber 

iekrāsoto smilti. Līmi klāj pa daļām, 

piemēram, tikai uz tām vietām, kuras būs 

vienā tonī. 

 

 

 

 

 

• Smilts pielīp vietās, kur iepriekš tikusi 

uzklāta līme. Lieko smilti nober. Atkārtoti 

klāj līmi un ber smilti. Darbības atkārto 

līdz “izkrāsota” visa mandala.  
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• Darbnīcas noslēgumā, savus veidotos darbus, to autori patur sev. 
Izmantotās 

literatūras un 

avotu saraksts 

• “Printējamās mandalas”, printējami mācību materiāli, armino.lv, Pieejams: 

https://armino.lv/products/printejamas-mandalas-sniegparslas/ 

• Vieglas krāsojamās mandalas, Pieejams: 

https://www.pinterest.ch/pin/774408098410020415/ 

• Smilšu iekrāsošana (kā iekrāsot smiltis), Pieejams: 

https://tarosworld.com/Tingere-la-Sabbia-10668 

• Sand Play: Nature’s Etch-a-Sketch. Pieejams: https://pathways.org/sand-play-

natures-etch-a-sketch/ 

• Gunta Tabore, “Pārbaudām mandalas spēku. Kā palīdz mandalu zīmēšana”, 

2014, Pieejams: https://www.la.lv/parbaudam-mandalas-speku 

• Dace Deksne, “Mandalu zīmēšana. Fotopamācība soli pa solim”, 2018, 

Pieejams: https://www.la.lv/mandalu-zimesana-fotopamaciba-soli-pa-solim 
 

 

 

https://armino.lv/products/printejamas-mandalas-sniegparslas/
https://www.pinterest.ch/pin/774408098410020415/
https://tarosworld.com/Tingere-la-Sabbia-10668
https://pathways.org/sand-play-natures-etch-a-sketch/
https://pathways.org/sand-play-natures-etch-a-sketch/
https://www.la.lv/parbaudam-mandalas-speku
https://www.la.lv/mandalu-zimesana-fotopamaciba-soli-pa-solim
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5.3. Radošā darbnīca „Vēja ķērāji” 

 

NOLIKUMS 

1. Radošās darbnīcas  mērķis: 

Attīstīt jaunas iemaņas veidojot  darbu no pieejamajiem materiāliem. Attīstīt iztēli, stila un kompozīcijas 

veidošanas spējas. Veicināt radošā darba iemaņas praktiskā darbībā. Veidojot darbu ar kustīgām detaļām. 

Veicināt interesi un izglītot bērnus par vienkāršu materiālu pielietošanu un rosināt tehnisko domāšanu. 

 

2. Radošās darbnīcas  vadība: 

 Darbnīcu organizē  BJC „Daugmale’’ brīvā laika skolotāja Līva Ālīte 

 

3. Radošās darbnīcas vieta un laiks: 

• Pasākums norises datums:  2021. gada 12 jūnijs.  

• Pieteikšanās  radošai nodarbībai  pa e-pastu: zurtane@edu.riga.lv, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, 

nodarbības laiku un vecāku kontaktinformāciju 

• Pasākuma  norises vieta -  BJC „Daugmale’’ brīvā laikā Maskavas iela 279/7 

• Darbnīcu darbības sākums pa grupām 12:00- 13:30 un no 14:00-15:30 un no 16:00-17:30 

 

4. Radošās darbnīcas  dalībnieki:  

• Pasākumā piedalās BJC “Daugmale” brīvā laika audzēkņi: 7-14 gadus veci; maksimālais dalībnieku 

skaits –10.  

• Katrs pasākuma dalībnieks pilnībā uzņemas atbildību par savu rīcību pasākuma laikā un ievēro iestādes 

iekšējās kārtības un drošības noteikumus, kā arī epidemioloģijas noteikumus. 

 

5. Radošās darbnīcas  kārtība: 

1. – 5. minūte - Dalībnieki kopā ar pedagogu pulcējas zālājā nojumē pie BJC “Daugmale” brīvā laika, kur 

notiks radošā darbnīca. Zem nojumes izvietoti  darba galdi un izejmateriāli – zīmuļi, flomāsteri, krāsainais 

papīrs (a4), laminācijas plēvītes, dažādi dekori. Stingra materiāla līstītes, skrūves un uzgriežņi – 5mm. 

6. – 10. minūte Dalībnieki noklausās veicamo uzdevumu (vēja dzirnaviņu izveide), pēta skolotāja sagatavoto 

gatavā darba paraugu, uzdod jautājumus. Pedagogs lēnām izjauc savu paraugu, lai demonstrētu kā gatavais 

produkts ir izveidots, kam jāpievērš uzmanība. 

11. – 50. minūte -  Audzēkņi apvelk pedagoga sagatavoto trafaretu ar “dzirnaviņu” izklājumu, dekorē to, 

zīmējot ar flomāsteriem vai zīmuļiem vai līmē klāt dekorus. 

51. – 65. minūte – Pedagogs ielaminē audzēkņu darbus, audzēkņi izgriež trafaretu.  

66. – 80. minūte – Dalībnieki veic visu detaļu savienošanu. Veic nepieciešamos uzlabojumus 

80. – 90. minūte – Darba vietas sakārtošana, roku mazgāšana. 

 

6. Drošības pasākumi:  

• Visiem pasākuma dalībniekiem jāievēro organizatoru izvirzītās prasības pasākuma gaitā.  

• Pirms pasākuma un pēc starp aktivitātēm jāveic roku mazgāšana vai dezinfekcija. 

 

Informācija: Līva Ālīte, e-pasts – lalite@edu.riga.lv 

 

 

 

mailto:lalite@edu.riga.lv
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DARBNĪCAS APRAKSTS 
 

Izmantotās 

metodes 

• Stāstījums (izklāsts) un informatīvās bāzes demonstrējums; 

• Izpēte; 

• Jautājumi un atbildes (mācību dialogs); 

• Pārrunu, diskusiju metodes; 

• Demonstrēšana; 

• Patstāvīgais darbs; 

• Vērtēšana (pašvērtējums) 
Nepieciešamie 

materiāli 

• Krāsainais papīrs (a4) 

• PVA līme; 

• Flomāsteri, krāsainie zīmuļi vai krītiņi; 

• Dažādi pielīmējami dekori; 

• Skrūve un 2 uzgriežņi (5mm) 

• Salmiņš ar 6mm diametru; 

• Stingra materiāla līste ar 5mm caurumu 

vienā galā. (darbā izmantots preskartons) 

• Trafarets (pielikumā) 

Veicamā 

uzdevuma gaita – 

smilšu mandalas 

izveide 

• Skolotāja dalībniekiem demonstrē gatava izstrādājuma paraugu. Lēnām to 

izjauc. 

• Darbnīcas dalībnieki vēro skolotājas darbību, pēta detaļas. Kopīgi diskutē par 

katras detaļas nozīmi gatavajā izstrādājumā. 

 

• Audzēkņi izvēlas divu krāsu lapas, 

pārvelk trafaretu. 

 

 

 

 

 

 

 

•   Dekorē uzzīmētos trafaretus, zīmējot vai 

pielīmējot dekorus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Abas lapas ielaminē un trafaretu izgriež 

pa līnijām. 
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• No ielaminētajiem atgriezumiem izgriez 

3cm diametra apli, tā vidū 5mm 

caurumu. Cauri izvelk skrūvi.  

 

 

 

•   Abas sagatavotās “dzirnaviņu” lapas 

saliek vienu virs otras. Un to stūrus uzver 

uz skrūves. Sākumā vienas lapas, tad 

otras, darbību atkārto.  

 

 

 

 

•  Kad visi stūri uzvilkti uz skrūves, no 

salmiņa nogriež 1.5cm garu gabalu un arī 

uzver uz skrūves. Tad skrūves galu izver 

cauri abu formu vidiem.  

 

 

 

 

•   Beigās uzskrūvē uzgriezni.  

 

 

 

 

 

 

• Skrūves galu izver caur sagatavoto līstīti 

un galā uzskrūvē vēl vienu uzgriezni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vēja ķērāji gatavi!  

• Darbnīcas noslēgumā, savus veidotos 

darbus, to autori patur sev. 
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Izmantotās 

literatūras un 

avotu saraksts 

•   Avots iedvesmai - Wind spiners, Pieejams:    

https://www.pinterest.com/mamawsshop/wind-spinners/ 

• Kampuse. A. Mājturība un tehnoloģijas 5.–9. klasei ar izvēli koka un metāla 

tehnoloģijās, Rīga: Valsts izglītības satura centrs, 2010. 

• Kulakova M. Mājturība un tehnoloģijas: zēniem un meitenēm: mācību 

grāmata 9. klasei, Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. 
 

 

https://www.pinterest.com/mamawsshop/wind-spinners/
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Secinājumi 
 

• Metodiskais materiāls, kā interešu izglītības brīvā laika virziena palīglīdzeklis sniedz 

priekšstatu par metodiku, kādā organizējamas vasaras aktivitātes āra apstākļos pandēmijas 

ierobežojumu ietvaros 7-14 gadus veciem audzēkņiem.  

• Metodiskā materiāls balstīts uz radoša darba pielietojumu, saskatot šī darba saikni ar reālo 

dzīvi šādi, veicinot arī karjeras izglītību, un tajā sniegti informatīvi ilustratīvi skaidrojumi, 

informācijas pieejas resursi un paraugi. 

• Metodiskā materiāla  sasniedzamie rezultāti, veicot radošu praktisku darbu un rodot 

risinājumus problēmu situācijai, ir realizēti un sniedz audzēkņiem zināšanas un prasmes 

informācijas izvērtēšanai, gaumīga izstrādājuma projektēšanai, radīšanai, kā arī objektīvas 

vērtēšanas prasmju izkopšanai. 

• Metodiskajā materiālā aprakstītās vasaras aktivitātes novadītas sekmīgi,  sasniegti aktivitāšu 

izvirzītie mērķi un uzdevumi.  
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Pielikumi 
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1. pielikums. Darbnīca “Līgo ziedu kompozīcijas” 

Līgo ziedi un augi 

Nosaukums Apraksts Attēls 

OZOLS SPĒKS 

 

PĪLĀDZIS AIZSARDZĪBA 

 

KALMES TĪRĪBA 

 

RUDZUPUĶES SKAISTUMS 

 

MADARAS TRADĪCIJAS 
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PĪPENES MĪLESTĪBA 

 

PELAŠĶIS VESELĪBA 

 

VĪGRIEZE MIERS 

 

KLINĢERĪTE ENERĢIJA 

 

PAPARDE NOSLĒPUMS 
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Tradicionālie Līgo augi, izmantojami gan ziedu kompozīcijās, gan vainaga veidošanai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audzēkņu darbi

Līgo ziedi 
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2. pielikums. Darbnīca “Akmeņu apgleznošana” 

Miklas un ticējums 

 

MĪKLAS, TICĒJUMS 

Simtu gadu govs guļ uz zemes, ne pūst, ne pelē. (atbilde: akmens) 

Maza, maza meitenīte, akmens sirds krūtīs (atbilde: ķirsis) 

Kas cietāks par akmeni un mīkstāks par pūpēdi.(atbilde: cilvēka dvēsele) 

Pelēks lācis tīrumā, ne kust, ne rūc (atbilde: akmens) 

Vilciņš tup kalniņā, pelēks kažoks mugurā (atbilde: akmens) 

Lieldienu rītā pirms saullēkta ar plikām pēdām jāuzkāpj uz akmeņa, tad         

 neaugs lielas pēdas. 
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Audzēkņu darbi 
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3. pielikums. Darbnīca “Smilšu mandalas” 

Darbnīcas dalībnieku radošie darbi 
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Pēc mandalas 

pabeigšanas, audzēkņi 

izmēģināja arī kukaiņu 

krāsošanu ar smiltīm. 
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4. pielikums. Darbnīca “Vēja ķērāji” 

Darbnīcas dalībnieku radošie darbi 
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“Vēja ķērāja” trafarets 

 


