Bērnu un jauniešu centrs “Laimīte”

Metodiskais materiāls

“DARBS NOMETNĒ”

Darba autori: BJC “Laimīte” pedagogi

2021

Saturs

Ievadvārdi ……………………………………………………………... 3
Dagnija Timule Dekupāžas darbnīca …………………………………. 4
Ieva Butlere Spēle “Kurš pirmais tiks ārā no valsts?”……………..... 10
Viktorija Storoževa Pirātu dienas nometnē …………………………. 14
Reinis Vējiņš Radošie uzdevumi nometnē ………………………….... 28
Pēcvārds …………………………………………………………......... 52

2

Ievadvārdi
2020./2021. mācību gadā Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte” pedagogi kopumā
veidoja metodisko materiālu “Svētku svinēšana”. Šajā mācību gadā pieci iestādes
pedagogi kopīgi radīja metodisko materiālu “Darbs nometnē”.
BJC “Laimīte” katru gadu organizē vairākas vasaras nometnes Rīgas pilsētas
bērniem un jauniešiem. Metodiskajā materiālā apkopotas praktiskas idejas, kā realizēt
radošu nometnes programmu.
Metodiskā materiālā mērķis ir radīt kvalitatīvu nodarbību saturu bērnu un
jauniešu nometnēs.
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Dagnija Timule
Dekupāžas darbnīca
Informācija par metodiskā darba autoru
Dagnijas Timules pieredze izglītības jomā no 1989. gada. Strādāja BJC
“Mīlgrāvis” kopš 1995. gada (tagad BJC “Laimīte”), vadot vizuālās mākslas pamatu
pulciņu pirmsskolai un skolas vecuma audzēkņiem – keramikas pulciņu. No 2005. gada
paralēli strādāja Rīgas Purvciema amatu skolā (tagad Rīgas Tūrisma un radošās
industrijas tehnikums) interjera dizaina nodaļā. Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā
beigusi keramikas nodaļu. Izglītību ieguva Latvijas Mākslas akadēmijā, iegūstot
Dekoratīvās mākslas mākslinieka diplomu - maģistra grādu un Latvijas Universitātes
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē - vizuālās mākslas skolotāja kvalifikāciju.
Daudzus gadus darbojusies par pedagogu vizuālās mākslas nometnēs bērniem un
pusaudžiem. Paralēli darbam regulāri piedalās izstādēs un keramikas simpozijos,
pēdējos gados piedalās plenēros Itālijā.
Metodiskā materiāla īss apraksts
Dekupāžas mēbeles - rotāšanas darbnīca. Tā saucamā klasiskā tehnika, ar kuru
ir vērts sākt trenēties dekupāžas mākslā. Ar dekupāžas palīdzību mājā vecās mēbeles,
trauki, apavu kastes un daudzas citas lietas iegūs jaunu dzīvi. Kas ir dekupāža?
“Decoupage” ir franču valodas vārds, kas tulkojumā nozīmē “cut”. No tā izriet, ka
dekupāža ir dekorēšanas, dekorēšanas tehnoloģija, izmantojot izgrieztus papīra
zīmējumus. Šo dizaina paņēmienu izgudroja ķīniešu zemnieki XII gadsimtā. Tieši viņi
izgatavoja plānu spilgtu papīru un nolēma ar to izrotāt dažādus sadzīves priekšmetus.
Eiropā šī interesantā iespēja - Dekors parādījās XVII-XVIII gadsimtos. Kopā ar
skaistām lakotajām ķīniešu mēbelēm. Tajā laikā populāra bija "austrumu" mode.
Metodiskā materiāla apraksts
Radošā darbnīcā dāvā "otro elpu" novecojušām mēbelēm - krēsliem. Viena no
populārākajām metodēm ir dekupāža – radošs un vienkāršs process, ar kura palīdzību
var uzlabot daudzu priekšmetu izskatu, kā arī izcelt interjera unikalitāti un
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neatkārtojamo raksturu. Dekupāža ir viena vai vairāku priekšmetu dekorēšana vienotā
stilā. Tās procesā var izmantot dažāda veida attēlus, kas tiek līmēti uz priekšmetu
virsmas un pēc tam pārklāti ar laku.
Mērķauditorija (vecums)
No 7 gadu vecuma.
Nodarbībā izmantojamās mācību metodes, mācību organizācijas formas
Praktisks darbs, grupu darbs, diskusija. Materiāls par mācību metodi pieejams:
https://youtu.be/0mx6a_dHoL4
Nodarbības sasniedzamais rezultāts
Veicināt personības attīstību, gūt radošas darbības pieredzi Decoupage tehnika
ļauj interesantā veidā izrotāt gan vecus, gan jaunus krēslus. Izvēlēties jebkuru krēslu,
kuru vēlas, un maina mēbeļu izskatu. Rezultāts noteikti izmaina interjera izskatu un
sniedz videi individualitāti.
Nodarbības uzdevumi
Grupas darbs. Praktiskā nodarbība - dekupāžas mēbeles – rotāšana.
Materiāli tehniskais nodrošinājums
Izvēlētā mēbele. Dekupāžai nepieciešamie darbarīki un materiāli:
• Laka uz akrila bāzes beidzamajam pārklājumam;
• Otiņa ar mīkstiem sariem;
• Šķēres (ja attēlus nepieciešams izgriezt);
• Dekupāžas līme;
• Parastas vai dekupāžai paredzētais papīrs;
• Kad visi materiāli un instrumenti ir sagatavoti, var ķerties klāt krēsla
rotāšanai.
Nodarbības darbības apraksts
Dekupāža reizēm ir gana svešs termins pat pieaugušajiem, bet lietpratīga
pedagoga vadībā tās ir saistošas prasmes skolēniem, jo īpaši brīvlaikā.
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Virsmas sagatavošana un darba process soli pa solim.
Pirmajā reize viss var nebūt perfekts un ne gluži glīts, bet tas būs tikai plus.
Pirms sākam dekorēt izvēlēto priekšmetu - krēslu, tad vispirms ir jāatīra to no vecā
krāsas slāņa.
Nākamais, ir nepieciešams noklāt krēslu ar grunti. Grunts slānim labi jānožūst
un tikai tad var veikt nākamo soli – dekupāžas papīru līmēšanu. Uz krēsla virsmas
rūpīgi pielīmē katru papīra gabaliņu kā mozaīku, tad viegli izlīdzina, cenšoties, lai
neveidojas krokas un mezgli. Beigās visu rūpīgi noklāj ar laku.
Metodiskie ieteikumi
Grupā ir dažāda vecuma audzēkņi ar dažādu radošās darbības pieredzi.
Sociālo prasmju veidošana
Audzēkņi attīsta prasmes strādāt grupās un visiem kopā, nekautrēties,
ieklausīties citos un formulēt savu domu.
Vērtības, tikumi, kuri atspoguļojas nodarbībā
Radošas darbības pieredze. Prasme novērtēt savu un grupas biedru veikumu.
Attīstāmās kompetences nodarbībā (prasmes, zināšanas un iemaņas)
Darbs grupās ir zināšanu, iemaņu un prasmju attīstīšana, lai sadarbotos, attīstītu
komunikācijas prasmes un cieņu vienam pret otru.
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Fotofiksāžas

Izmantojamie materiāli

Krēsli darbu sākot un darbu beidzot
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Darba process
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Foto autore Dagnija Timule.
Izmantotās literatūras, avotu, resursu saraksts
•

Lupato M., Strabello V., Kristiāni Dž. (2006) Dekoratīvi rotājumi. Rīga:

Jumava, 127 lpp.
•

https://www.delfi.lv/majadarzs/praktiski-padomi/veco-mebelu-atdzimsana-

jeb-dekupaza.d?id=45510658
•

https://pani-mama.ru/lv/gazetnyi-dekupazh-mebeli-svoimi-rukami-dekupazh-

mebeli-kak-sposob/
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Ieva Butlere
Spēle “Kurš pirmais tiks ārā no valsts?”

Informācija par metodiskā darba autoru
Ieva Butlere strādā BJC “Laimīte” Sarkandaugavas filiālē par pagarinātās
grupas skolotāju brīvā laika istabā, kā arī vada Lego pulciņu bērniem no 4-10 gadiem
un Baltāsbaznīcas ielā 14 , kur vada vispārējo fizisko sagatavotību bērniem vecumā no
3 līdz 7 gadiem. Paralēli darbam studē Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā 4.kursā
par sporta skolotāju un fitnesa treneri. Pirms diviem gadiem sāka savu darbību kā
nometņu pedagogs nometnē “Vasara Vecāķos”. Šogad ieguva nometņu vadītāja
apliecību. Vasarā strādāja divās maiņās kā nometnes vadītāja gan Vecāķos, gan
Vecmīlgrāvī, kā arī bija pedagogs vienā no maiņām.
Metodiskā materiāla īss apraksts
Spēles nosaukums “Kurš pirmais tiks ārā no valsts!” Bērni ir nonākuši situācijā,
kad visiem ir jāizlido no valsts. Pirms spēles sākuma katram bērnam ir sagatavota pase,
jo bez pases valsti atstāt nav iespējams. Taču sākumā tā ir jānopelna, par konkrētu
summu. Pase ir tukša, spēles gaitā tā ir jāaizpilda – jānopērk bilde, jāuzraksta savs
vārds, uzvārds, jānopērk vīza, apdrošināšana un īpaši svarīgā mammas atļauja.
Attiecīgi, lai pase būtu derīga, nepieciešami paraksti , bilde un informācija ir jāiegūst
pie kāda no skolotājiem. Kā to izdarīt? Sakrājot naudu un nopērkot attiecīgo ierakstu
pasē. Kā var nopelnīt naudu? Izpildot dažāda veida uzdevumus- intelektuālus,
atraktīvus vai sportiskus, to skolotāji izdomā paši. Spēlē uzvar tie, kuri pirmie ir
ieguvuši pasei visu nepieciešamo informāciju un var izlidot no valsts!
Mērķauditorija (vecums)
8-14 gadi.
Nodarbībā izmantojamās mācību metodes, mācību organizācijas formas
Mācību organizācijas formas- mācību līdzekļi pases izveidei- A-4 papīra lapa,
pildspalva, izprintēta naudiņa, sagatavotas naudas vienības.
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Nodarbības sasniedzamais rezultāts
Pēc iespējas īsākā laika periodā sakrāt pasē visu nepieciešamo informāciju,
attīstīt skolēnu radošumu.
Nodarbības uzdevumi
1.Nopelnīt naudu, lai nopirktu pasi, bildi, iegūtu apdrošināšanu, vīzu un
mammas atļauju.
2. Izpildīt skolotāju uzdotos uzdevumus.
Materiāli tehniskais nodrošinājums
A4 papīra lapas tik daudz, cik ir skolēnu. Pildspalva katram pedagogam,
iepriekš sagatavotas pases bildes.
Nodarbības darbības apraksts (darba gaita)
Nometnē ir 5 pedagogi, pie katra pedagoga ir iespējams nopelnīt naudu, kā arī
kāds ir atbildīgs par kādu pases iedaļu. Piemēram, skolotājs Sandris ir atbildīgs par
pases izsniegšanu, tātad bērni dodas pie citiem skolotājiem un pelna naudu, izpildot
dažādus uzdevumus, kad konkrētā naudas summa ir nopelnīta pases nopirkšanai, bērns
iet pie skolotāja Sandra un iedod viņam naudu un apmaiņā saņem pasi. Tā tiek sadalītas
lomas, pie kura skolotāja notiek pases informācijas (paraksta, bildes) izsniegšana.

Metodiskie ieteikumi
Katram pedagogam ir sava loma šajā spēlē. Laicīgi tiek saskaņoti uzdevumi, lai
tie neatkārtojas. Piemēram, pie viena pedagoga norisinās tikai sporta aktivitāšu
uzdevumi, pie otra skolotāja tikai muzikālie uzdevumi u.t.t.
Pedagogam nepieciešams izdomāt tādus uzdevumus, lai tie būtu attīstoši un
izglītojoši ar pievienoto vērtību. Piemēram, pie viena skolotāja varētu būt viktorīna ar
jautājumiem par Latviju.
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Sociālo prasmju veidošana
Komunikācija vienam ar otru - pedagogiem, nometnes biedriem. Jautājumu
uzdošana, sarunas uzsākšana, klausīšanās.
Vērtības, tikumi, kuri atspoguļojas nodarbībā
Patstāvība, godīgums, atbildība, centība, drosme, laipnība, cilvēka cieņa,
Latvijas valsts, latviešu valoda, kultūra, daba.
Attīstāmās kompetences nodarbībā (prasmes, zināšanas un iemaņas)
Prasme saskaitīt naudu, zināšanas par Latviju, fizisko aktivitāšu iemaņas,
aktierspēles prasmes, dejošanas prasmes, dzejoļu, pasaku vai anekdošu atcerēšanās
prasmes.
Metodiskā materiāla secinājumi un ieteikumi
Gatavojoties spēlei svarīga ir pedagogu komunikācija savā starpā, lai sadalītu
uzdevumus spēles gaitā. Pirmais, sadalīt, kurš pedagogs par kuru sadaļu atbild. 1)
Pases izsniedzējs. 2) Bildes izsniedzējs. 3) Vīzas parakstītājs. 4) Apdrošināšanas
parakstītājs. 5) Mammas atļaujas izsniedzējs.
Otrais, svarīgi ir sadalīt uzdevumu veidus, kādus dot bērniem. Piemērs, kādi
varētu būt uzdevumi 1) Fizisko aktivitāšu uzdevumi - piemēram, izpildīt 3
vingrinājumus kāju muskulatūrai, izpilda 8 reizes katru. 2) Viktorīna par Latvijupiemēram, nosaukt 3 pēdējos Valsts prezidentus. 3) Teatrālie/muzikālie uzdevumipiemēram, kopā ar 3 bērniem iestudēt 3 minūšu laikā etīdi, kurā būtu parādīta
sadzīviska situācija mājās. 4) Deju uzdevumi – 30 sekundēs nodejot mūzikas ritmā
dejas soļus, kustības. 5) Anekdošu/stāstu/dzejoļu uzdevumi - piemēram, norunāt kādu
dzejoli.
Trešais, sarunāt kāda būs mazākā un lielākā naudas summa, kura tiks izsniegta
pēc uzdevuma izpildīšanas, lai ir godīgi.
Ceturtais, sarunāt cik maksā pase, bilde, apdrošināšana, vīza un mammas
atļauja.
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Paraugs kā jāizskatās pasei:
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Viktorija Storoževa
Pirātu dienas nometnē

Informācija par autoru
Viktorija Storoževa Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte” strādā par angļu
valodas pulciņa “English Learners' Club” vadītāju no 1998. gada.
Aktivitāšu apraksts
Aktivitātes paredzētas dažāda vecuma audzēkņiem gan ar iepriekšējām
zināšanām par pirātiem, gan bez tām, un palīdz iepazīstināt audzēkņus ar citu tautu
kultūru un vēsturi. Dažas aktivitātes domātas izpildīt individuāli, bet pārsvarā audzēkņi
darbojas komandās vai mazās grupiņās. Aktivitāšu izvēle un secība ir atkarīgas no laika
ierobežojuma, bērnu vecuma un laika apstākļiem.
Mērķauditorija
Audzēkņi no 5 līdz 12 gadiem.
Nodarbībā

izmantojamās

mācību

metodes,

mācību

organizācijas

formas

Nodarbības laikā tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes. Svarīgākās
ir kooperatīvā un komunikatīvā metodes, kad bērni mācās kopā, palīdzot viens otram,
veidojot tālākajā dzīvē nepieciešamās sadarbības prasmes.
Nodarbības sasniedzamais rezultāts
Veicināt radošas personības attīstīšanos, iepazīstinot audzēkņus ar citu tautu
kultūru un vēsturi, jauki un lietderīgi pavadīt dienu nometnē.
Nodarbības uzdevumi
- rosināt bērnus radoši strādāt, gatavojot pirātu tērpus un karogus;
- attīstīt loģisko domāšanu, pildot uzdevumus;
- veicināt bērnu vēlmi kustēties fizisko aktivitāšu laikā;
- dod iespēju kontaktēties dažādu grupu audzēkņiem.
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Materiāli tehniskais nodrošinājums
Nepieciešama liela teritorija, kurā var brīvi kustēties. Audzēkņiem jābūt pirātu
tērpam (paštaisītam). Vajag sagatavot saldumus vai dāvaniņas (“dārgumus”), ko bērni
godīgi sadalīs savā starpā. Audums, papīrs un citas kancelejas preces tērpu un karogu
izgatavošanai. Mazie vienreizējie maisiņi “ūdens kariem”. Papīrs, liela bļoda vai
baseins un mazie akmentiņi “jūras kaujai”.
Aktivitāšu apraksts
•

Pirātu tērpu sagatavošana - katrs bērns gatavo kostīmus;

•

Jautājumi par pirātu dzīvi –izrunāt tēmu kopā ar visiem bērniem. ( Kas ir pirāti?

Kad dzīvoja? Vai ir tagad? Kur? Kā dalīja nolaupīto? Kādas filmas par pirātiem zinām?
Kādus pazīstamus pirātus zinām? Kā saucas pirātu karogs? un citi);
•

Pirātu karoga izgatavošana – audzēkņu radošais darbs pa komandām ( Piel. 3

un 4 );
•

Pirātu vārdnīca – bērniem jālasa un jāsaliek kopā vārds un to nozīme, strādā

komandās ( Piel. 5, 6 un 7 );
•

Uzdevumi par pirātiem - audzēkņi darbojas komandās un individuāli ( Piel. 8

un 9 );
•

Dārgumu meklēšana un sadalīšana – strādājot komandā, bērni pa nometnes

teritoriju meklē kartiņas ar numuriem, katrai kartiņai otrajā pusē ir burts, atrodot
numurus un saliekot burtus pareizā secībā pa numuriem, bērni izlasīs teikumu par
“dārgumu” atrašanas vietu, godīgi sadala “dārgumus” ( Piel. 10, 11 un 12 )
•

“Jūras kauja” – bērni izgatavo papīra kuģīšus, katrai komandai sava krāsa, liek

baseinā vai lielā bļodā ar ūdeni un met mazos akmentiņus pa citas komandas kuģiem,
uzvar komanda ar vairāk “nenogremdētiem” kuģiem ( Piel. 13 );
•

“Ūdens kari” – karstajā laikā, audzēkņi gatavo munīciju

(mazus celofāna

maisiņus pilda ar ūdeni), komandas stājas pretī viena otrai, pēc signāla met maisiņus
pretiniekos, svarīgi izrunāt noteikumus – nemest stipri un tikai pa kājām, bet beigās
vienalga visi būs slapji un laimīgi ( Piel. 14, 15 un 16 ).
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Metodiskie ieteikumi
Iepriekš pedagogam ir jāsameklē informācija par tēmu “Pirāti” un jāsagatavo
nepieciešamie materiāli uzdevumiem.
Sociālo prasmju veidošana
Audzēkņi attīsta komunikācijas un sadarbošanās prasmes.
Sasniedzamais rezultāts
-

Apgūtas jaunas zināšanas par citu tautu kultūru un vēsturi.

-

Radošas darbības pieredze un prasme strādāt komandās.

-

Atgriezeniskā saite no bērniem.

-

Jauki un lietderīgi pavadīta diena nometnē.

Izmantotā literatūra
•
•

Festivals Around the World. - Oxford University Press, 2015.
Ališa Nīhausa un Alans Dekers. Pirāti. – DK Publishing, 2007. Tulkojums

latviešu valodā, Zvaigzne ABC (Piel. 1).
•

Risini kopā ar pirātiem. – EGMONT LATVIJA (Piel.2).

•

Interneta resursi.
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Pielikumi

Nr.1

17

Nr. 2

18

Nr.3

Nr.4

19

Nr.5

20

Nr.6

Nr. 7

21

Nr.8

22

Nr.9

23

Nr.10

Nr.11

24

Nr.12

25

Nr.13

Nr.14
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Nr.15

Nr.16
Foto autore Viktorija Storoževa.
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Reinis Vējiņš
Radošie uzdevumi nometnē
Informācija par autoru
Reinis Vējiņš Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte” strādā par izglītības metodiķi.
Vairākus gadus ir vadījis bērnu un jauniešu vasaras nometnes.
Aktivitāšu apraksts
Radošie uzdevumi ir saistīti ar nometnes tēmu – krāsas. Katra diena nometnē ir
veltīta vienai krāsai, piemēram, sarkanai, zaļai u.c. Radošie uzdevumi papildināti ar
Imanta Ziedoņa “Krāsainajām pasakām”. Radošie uzdevumi veidoti, lai papildinātu
nometnes programmu ar kvalitatīvu mācību materiālu, attīstot bērnu un jauniešu
prasmes un iemaņas, piemēram, lasītprasmi, komunikāciju.
Mērķauditorija
Audzēkņi no 7 līdz 12 gadiem.
Nodarbības sasniedzamais rezultāts
Veicināt radošas personības attīstīšanos, pilnveidot bērnu un jauniešu
komunikācijas prasmes. Lasot un analizējot Imanta Ziedoņa pasakas, attīstīt izpratni
par vērtībām – cieņa, mīlestība, drošība, draudzība u.c.
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IEPAZĪSIMIES! PASTĀSTI MUMS PAR SEVI!
KĀ TEVI SAUC?

NO KURIENES TU ESI?

KAS TEV PATĪK?

KAS TEV NEPATĪK?

TAVI HOBIJI?

KAS TEV GARŠO?

KAS IR TAVS MĪĻĀKAIS
MĀCĪBU PRIEKŠMETS?

TAVS PAŠPORTRETS
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1 DIENA – BALTĀ DIENA

Baltā pasaka

Vakar uzkrita pirmais sniegs. Nu viss ir balts. Tik balts, ka nekā nevar atšķirt.
Baltā vistiņa izdēja baltu olu un pazaudēja to sniegā. Baltais gailis dziedāja baltu
dziesmu, tā ieskrēja pažobelē, piesala tur un palika karājoties kā balta lāsteka. Baltajai
vāverei piedzima balti vāverēni, ielēca baltajos koku zaros, un vāvere nevar vairs tos
atrast. Visi koki — balti, eju pa mežu, nevaru saprast, kur koks, kur baltā diena. Dūmi
no skursteņiem kāpj balti, un tintes pudelē tinte kļuvusi balta — nezinu, vai jūs
redzēsiet, kas te uzrakstīts. Ēdam tikai baltu maizi un dzeram baltu kafiju. Šorīt tīrīju
zābakus — zābaksmērs arī balts. Gauja balta — iemetu spiningu, izvilku baltu līdaku,
uzšķērdu līdaku — vēderā tai balts pīlēns (norijusi rīļa), iespraudu pīlēnam astē šito
zīmīti, palaidu, lai lido. Kad izdēs zelta oliņu, tad man atrakstiet!
Mana adrese: BALTAIS KURMIS JŪRMALĀ
P. S. Varat arī to visu uzzīmēt, tikai — ar baltu krāsu, bez nevienas melnas svītriņas.

Uzdevumi saistībā ar tekstu!
1. Kas var būt baltā krāsā? Izdomā un nosauc 10 lietas!

2. Par ko stāsta Imanta Ziedoņa “Baltā pasaka”?

3. Paskaidro vārdu savienojumu nozīmi! Vai tiem ir tieša vai pārnesta nozīme?
Iesaisti tos teikumos!
VĀRDU
NOZĪME
TEIKUMS
SAVIENOJUMS
balta diena
balta krūze
balts gulbis
balta dvēsele
baltas domas
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RADOŠIE UZDEVUMI
1. Atrodi no nometnes dalībniekiem, kuriem ir minētās pazīmes un pierasti viņu
vārdus!
Apmeklē BJC “Laimīte” pulciņus
Patīk sportiskas aktivitātes
Patīk dzīvnieki
Garšo saldumi
Prot spēlēt kādu mūzikas instrumentu
Patīk dažādas smaržas dabā
Klausās brīvajā laikā mūziku
Apmeklē mūzikas vai mākslas skolu
Garšo šāļi ēdieni
Patīk iepazīt Latvijas vēsturi, kultūru
Labprāt mācās angļu valodu
Patīk peldēties
Patīk dzīvnieki
Mīļākais mācību priekšmets skolā – latviešu
valoda
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2. Atbildi uz dienas jautājumu – Kā Tev šodien iet?

3. Uzraksti, kas Tev šodien patika, visvairāk izdevās un ko Tu sagaidi no
rītdienas?

4. Izveido atmiņu albumu par vienu no saviem draugiem no nometnes!

KĀ TEVI SAUC?
NO KURIENES TU ESI?
KAS TEV PATĪK?
KAS TEV NEPATĪK?
KUR MĒS IEPAZINĀMIES?
KAS TEV GARŠO?
KAS IR TAVS MĪĻĀKAIS MĀCĪBU
PRIEKŠMETS?

TAVS NOVĒLĒJUMS MAN!

32

2 DIENA – DZELTENĀ DIENA

Dzeltenā pasaka

Saule kā olas dzeltenums mirdzēja pāri pasaulei. Viņā bija dzīvība. Pa viņas
stariem uz zemi nāca mazi cālēni, un visi bija gaiši dzelteni. Vēlāk tie staigās citās
krāsās, bet sākumā visi atnāk dzelteni. Bite arī bija dzeltena: strops viņai dzeltens, un
viņa aicināja cāli stropā, bet cālis netika. "Tas nekas," viņš nodomāja.
"Visapkārt lido dzelteni tauriņi, tādi paši kā es, palidošu ar viņiem." Cālis
palēcās, bet tad atcerējās, ka viņam spārnu vēl nemaz nav, ir tikai tādi mazi dzelteni
ķeksīši sānos. "Tas arī nekas," nolēma cālis. "Izaugšu par vistu, tad lidošu augstu,
augstu." Viņš ielīda mātei vistai spalvās pie dzeltenā vēdera un aizmiga.
Bet saule mirdzēja pie debesīm kā dzeltena pankūka ar tādām garšīgām,
kraukšķošām maliņām. Bites skrēja kā mazas dzeltenas plastilīna bumbiņas no vienas
dzeltenās cūkpienes pie otras un tad ielīda atpakaļ dzeltenajā stropā. Bet strops
izskatījās kā milzīga dzeltena bibliotēka. Medus rāmīši — kā lieli plaukti līdz griestiem,
un visi pilni šūniņām. Bet šūniņas izskatījās kā mazi dzelteni sešstūraini televizori, tikai
ekrānu vietā spīdēja dzeltens medus. Līdz tālumam ziedēja dzelteni lauki un pļavas —
dzeltenie vizbuļi, prīmulas un visvairāk cūkpieņu, visi kalni dzelteni mirdzoši. Un,
tagad ja paskatījās saulē, tad tā izskatījās pati kā nupat te kalna galā gulējusi un
cūkpienēs dzeltena novārtījusies. Pļava tā mirdzēja, ka es nenocietos un ievēlos
kalnmalā puķu dzeltenumā. Un noputēju un aplipu, un apbiru putekšņiem dzeltens.
Pienāca dzeltena govs, domāja, ka es esmu dzeltenā cūkpiene, un mani apēda.
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Aizpildi tabulu!
PASAKAS ZĪMĒJUMS

APRAKSTS PAR ŠODIENU
(Ko es redzēju? Ko es dzirdēju? Ko es
darīju? Ko es uzzināju? Ko es iemācījos?)

ATZIŅAS

MANAS SAJŪTAS PĒC DIENAS
(Ko es sagaidu no rītdienas?)
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3 DIENA – ZAĻĀ DIENA

Zaļā pasaka

Kādu nakti pilsētā ienāca mežs. No sākuma cilvēki nesaprata, ko tas nozīmē —
pa Pērnavas, pa Lubānas ielu, pa visām ielām uz Rīgas centru skrēja aizelsusies benzīna
smaka un sauca pēc glābiņa. Viņu gribot nosmacēt, viņai elpas neesot, no visām pilsētas
pusēm šurpu nākot zaļa migla, tā smaržojot pēc skujām un ziediem, pēc īsta meža, un
visām smakām kļūstot nelabi no tādas miglas, ņemot elpu ciet...
"Glābiet!" kliedza smaka un aizdrāzās smirdēdama. Bija pusnakts, trolejbusi
skrēja gulēt uz depo un stāstīja, ka pilsēta autoosta Daugavmalā jau esot ieņemta un visi
autobusi apstādināti: mašīnu izpūtēju caurulēs salīdušas zaļas sūnas, un autobusi
noslāpuši. Trolejbusus mežs neaiztiekot, bet apstādinot tikai tās mašīnas, kas
piedūmojot gaisu un kaitīgas cilvēka elpai. Pašlaik ķerot ciet taksometrus un citas
benzīnmašīnas.
Pratināti pašizgāzēji auto — vai gāzuši drazu mežā, bundžas, atkritumus,
lupatas? Pratinātāji esot asie kadiķīši. Visu atceroties — tos cilvēkus, kas plēsuši ogas
ar visām mētrām, tos cilvēkus, kas griež sirdis un vārdus kokos, plēš tāsis, mauc mizu
kokiem, dauza pudeles. Visu atceroties. Bet, galvenais, to mašīnu numurus, kas mežā
plēsušas saknes un smirdinājušās. Drīz vien pilsētas centrā saradās arvien vairāk un
vairāk smaku, viņas bēga no visām pilsētas malām šurp uz centru, jo — kurp gan citur
lai viņas būtu bēgušas? No visām pusēm pilsētā nāca mežs.
Uzdevumi saistībā ar tekstu! Atbildi uz jautājumiem!
Kas darbina mašīnas?
Kuras mašīnas dabai ir kaitīgas?
Ko atcerējās kadiķīši?
Uz kurieni bēga smakas?
Kā tu domā, kāpēc mežs ienāca pilsētā?
Vai tu šķiro atkritumus?
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RADOŠIE UZDEVUMI
1. Izveido orientēšanās spēli!
1. Izveido spēles laukuma karti!
2. Atzīmē kartē punktus, kuri jāatrod!
3. Punktos izvieto norādes, piemēram, vienu burtu, kas kopā veidos vienu vārdu!
Orientēšanās spēli vari papildināt ar jautājumiem.
Piemērs kartes veidošanai.

MĀJA
1
.

2. Apraksti savus dienas piedzīvojumus!

3. Atbildi uz dienas jautājumu – Kā Tev šodien iet?

4. Uzraksti, kas Tev šodien patika, visvairāk izdevās un ko Tu sagaidi no rītdienas?
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4 DIENA – ZILĀ DIENA

Zilā pasaka

Zils zirgs zirņos. Jā, zils zirgs zirņos. Vēl vakar es viņu redzēju. Viņš ēda zirņu
zilos ziedus. Es zinu, kāpēc viņš ir zils. Tā nolēma citi zirgi. Sanāca kopā visas pasaules
zirgi. Melnie, baltie, bērie, sirmie, ābolainie zirgi teica: "Var gadīties, ka mašīnas visu
uzvar un mums būs jāiet bojā. Jau tagad mums tik maz kumeliņu. Un vecos zirgus atdod
lapsu fermās lapsām. Darīsim tā, lai viens zirgs ir mūžīgs!" Viņi nolēma, ka mūžīgais
zirgs būs ilgu un cerību krāsā — vizbuļu, hiacinšu un neaizmirstuļu zils. Visur tur, kur
cilvēks uz pasaules ilgojas, tur viņam jābūt klāt, tāpēc zilajam zirgam deva zilus spārnus
un nosauca par ZILO CERĪBU ZIRGU.
Vēl Visu Zirgu Pilnsapulce nolēma, ka Zilajam Cerību Zirgam jābūt vienam,
jo visstiprāk ilgojas tas, kas ir viens, tāpēc nebūs viņam otra zirga, ne drauga, ne
draudzenes. Un nebūs zilu kumeliņu — viņš būs viens un mūžīgs. Tad noskuma zilais
zirgs, bet visi zirgi teica, ka arī skumjas ir zilas un labi viņam piestāv, un savu lēmumu
nemainīja. "Tu esi sapņu zirgs," viņam teica. "Tu vari ēst visu un dzert visu to pašu, ko
mēs, visi zirgi," viņam teica, "bet, tikko tu ēdīsi tikai to vien, ko visi ēd, tu pazaudēsi
savu zilo krāsu un iesi bojā. Tu esi sapņu zirgs, un tev jāēd neaizmirstules. Visas zilās
puķes ir tava barība. Kad debesis ir zilas un tīras, ej un debesīs izvārties! Kad jūra ir
zila, ej un jūrā izpeldies! Un, kad tu gribi dzert, tev ir jāuzmeklē zilie cerību avoti.
Aiz zilā kalna zilajā vērī trīs zili alkšņi eglēs aug — tur ir zils avots. Tur, kur
trīs zili zibeņi ziliem zobeniem zaķi dzen. Tur, kur trīs zili mākoņi zilā mucā aizmiguši.
Tur, kur... nu, tu jau pats atradīsi. Un, ja nav avotu, tu drīksti dzert tikai no ziliem
spaiņiem, zilām bļodiņām, zilām krūzītēm, zilām glāzītēm.
Atceries, ka tu nekad nedrīksti dzīvot tepat, bet tev jādzīvo zilos tālumos. Tur,
kur jūra ir tāla un zila, tur, kur debesis ir tālas un zilas, tur, kur tāli un zili ir meži. Tur
tev jādzīvo. Tuvumā tu nedrīksti nākt. Tuvu tu vari atnākt tikai krēslas stundā zilajā rīta
un vakara dūmakā."
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Uzdevumi saistībā ar tekstu!
1. Uzraksti pāris teikumos pasakas galveno domu!

1.jautājums

2.jautājums

3.jautājums

2. Izdomā trīs jautājumus par pasaku!

RADOŠIE UZDEVUMI
1. Aizpildi domu karti “Mani sapņi” (“Mans Zilais Cerību Zirgs”)!

MANI
SAPŅI

2. Atbildi uz dienas jautājumu – Kā Tev šodien iet?

3. Uzraksti, kas Tev šodien patika, visvairāk izdevās un ko Tu sagaidi no
rītdienas?
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5 DIENA – ORANŽĀ DIENA

RADOŠAIS UZDEVUMS
Uzraksti savu pasaku – Oranžā pasaka!
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Aizpildi tabulu!
ZĪMĒJUMS

APRAKSTS PAR ŠODIENU
(Ko es redzēju? Ko es dzirdēju? Ko es
darīju? Ko es uzzināju? Ko es iemācījos?)
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ATZIŅAS

MANAS SAJŪTAS PĒC DIENAS
(Ko es sagaidu no rītdienas?)

6 DIENA – SARKANĀ DIENA

Sarkanā pasaka

Liesmiņa. Guntiņa. Ugunsmeitiņa. Kāda sarkana, skaista deg sveces galā! Cik
paklausīga, cik mīļa! Labulīte, liesmiņa, ugunsmeitiņa, kāda skaista, sarkana...
Sarkana micīte, sarkanas kurpes kājās, ar sarkanu kabatas lakatiņu vēdinās.
Laizās, sarkanu mēlīti rāda. Sarkani vaidziņi, karstumā piesarkuši. Tikai acīs — vai jūs
redzējāt? Tikai acīs — manījāt? Kaut kas nelabs iegailējās. Sarkani iekvēlojās,
mežonīgi iegailējās. Laukā tikt, laukā! Pa mežu aizbēgt, pa sausu sūnu. Pa sausu zāli,
pa brikšņiem, pa zaru galiem.
Sarkana liesmiņa tup sveces galā, deglīti sūkā, deglīša diegu. Nepacietīgi
svaidās. Trakot gribas. Trakoti gribas! Sarkana uguntiņa, paimeitiņa. Sēž
lākturī, stikla būrītī, nekur netiek.
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Uzdevumi saistībā ar tekstu!
1. Pastāsti par LABO un SLIKTO, ko cilvēkam dod uguns!

2. Pastāsti, ko darīt, ja izcēlies ugunsgrēks!
•
•
•

Skolā –
Mājās (pēkšņi sāk degt kaut kas no elektrības vadiem) –
Tu redzi, ka kāds cilvēks pavasarī grib dedzināt veco zāli (kūlu) –

3. Uzraksti trīs lietas, kuras tavā apkārtnē ir sarkanā krāsā!

RADOŠIE UZDEVUMI

1. Izdomā savu ēdienu recepti un uzraksti to!
SASTĀVDAĻAS:

PAGATAVOŠANA:

2. Kādas puķes, Tu zini sarkanā krāsā – uzzīmē tās!

42

3. Atbildi uz dienas jautājumu – Kā Tev šodien iet?

4. Uzraksti, kas Tev šodien patika, visvairāk izdevās un ko Tu sagaidi no
rītdienas?

7 DIENA – MELNĀ DIENA
Melnā pasaka

Šī ir melna pasaka. Šī ir tik melna pasaka, ka nekā nevar redzēt. Tajā kaut kas
ir, bet nevar redzēt. Aizveriet acis, vēl aizsieniet ar melnu lakatu — un tagad jūs
saprotat, cik tajā tumšs? Nekā nevar redzēt. Var tikai ar rokām taustīties. Tumšs kā ellē,
vai ne? Tas ir pats velns. Viņš ir tik melns kā zābakbirste. Ar viņu var zābakus tīrīt.
Taustāmies pa tumsu tālāk. Tāda kā kaste. Tas ir televizors. Velns skatās
televizoru. Melnu televizoru, bet nekā nevar redzēt; varbūt viņš arī kaut ko redz, varbūt
neredz — bet skatās. Velnu bērni lasa melnas grāmatas melniem burtiem — pilnīgi
melnas grāmatas. Un skaudīgi ir velna bērni! Sirds viņiem melna, un sirdī melna
skaudība. Ja viens, piemēram, lasa kādu nelabu grāmatu (nelabās grāmatas viņiem
skaitās tās labākās), tad otrs izzog no grāmatas visus burtus un apēd, lai citiem nebūtu
ko lasīt. Ja kādam velnu bērnam uzdevumu burtnīcā divnieks vai vieninieks (tās viņiem
tās labākās atzīmes, desmitnieks — vissliktākā), tad citi viņam šos vieniniekus un
divniekus no burtnīcas vienkārši izēd, izkož, izgrauž.
Pie velniem viss notiek otrādi. Pienu viņi dzer melnu, cukuru grauž melnu.
Ūdens pie viņiem ir melns. Melna mute jāmazgā ar melnu ūdeni. Lai neviena balta
plankumiņa nebūtu. Vienreiz velna puika nebija izmazgājis ausis. Velna puika bijis
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izgājis pasaulē un noķēpājies netīrs balts, pārnācis ellē, notīrījies, bet ausis aizmirsis
izmazgāt. Aiziet uz skolu, ierauga velna skolotājs. Ak šitā! Netīras baltas ausis? Tūliņ
ņem un ielej tušu ausī. Bet taustīsimies tālāk. Kas te tup? Tas ir mazais velniņš, viņš
sēž uz melna naktspodiņa, uzmanieties, ka nepagrūžat, sāks vēl melnā balsī brēkt.

Uzdevumi saistībā ar tekstu!
1. Nosauc 10 lietas, kuras ir melnā krāsā!

2.

Paskaidro vārdu savienojumu nozīmi! Vai tiem ir tieša vai pārnesta nozīme?
Iesaisti tos teikumos!

VĀRDU
SAVIENOJUMS

NOZĪME

TEIKUMS

melna diena

melns gulbis

melns džemperis

melna dvēsele

melnas domas

RADOŠIE UZDEVUMI
1. Izveido pats savu komiksu par tēmu “VASARA”!
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2. Atbildi uz dienas jautājumu – Kā Tev šodien iet?

3. Uzraksti, kas Tev šodien patika, visvairāk izdevās un ko Tu sagaidi no rītdienas?

8 DIENA – BRŪNĀ DIENA

Brūnā pasaka

Es viņu redzēju. Viņš ielēca pannā, maziņš un brūns, lēkāja pa kartupeļu
brūnajām šķēlītēm un sauca: "Brūns! Brūns! Brūns!" Kad es uzkaisīju kartupeļiem
pannā piparus, viņš nošķaudījās un pazuda. Daži, kas viņu arī redzējuši, saka to pašu:
tas esot mazs, brūns vīriņš, viņš esot visur, kur kaut kas gatavojas, viņš kliedzot:
"Brūns! Brūns! Brūns!" — un viss kļūstot brūns un gatavs.
Redzot viņu tikai retais — vajagot lielu pacietību. Bet man gribējās atkal viņu
redzēt. Kur? Kur? Tur, kur brūns. Bet kur ir brūns? Domāju, noķeršu viņu pie
baravikām. Zināju, ka baravikas no zemes izlien baltas un tikai tad — nez kā — kļūst
brūnas. Tur jābūt brūnajam vīriņam.
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No rīta mazā gaismiņā apsēžos baraviku vietā pie brūnās priedes un gaidu. Drīz
jāparādās baravikai. Jā — izlien. Cepurīte balta. Tagad nedrīkst ne acu nolaist. Nu jānāk
brūnajam vīriņam. Gaidu, gaidu, nenāk neviens. Gaidu, gaidu... Apčī! Fu! Kā
nobiedēja! Zaķis šķauda.
Es tikai vienu mirklīti paskatījos uz to pusi, bet baravika pa to laiku jau brūna
nokrāsota. Brūnais vīriņš jau bijis, mani piemānījis. Nu, nekas. Skatīšos uz otru
baraviku. Nu gan skatīšos. Skatos, skatos, skatos, skatos, skatos, skatos, skatos, skatos,
skatos... Paskatos sānis — brūnā skudra kāju izmežģījusi. Klibo kli-ibo, žēl tādas
klibiķes. Kamēr palīdzu šai atmežģīt kāju atpakaļ, baravika — jau atkal brūna! Brūnais
vīriņš bijis, brūnu nokrāsojis, atkal neredzams pazudis. Tā viņš visu dara — kamēr citi
ne redz, ne dzird. Zaļos čiekurus pārkrāso par brūnajiem — gatavs!

Uzdevumi saistībā ar tekstu!
1. Kas var būt brūnā krāsā? Izdomā un nosauc 10 lietas!

2. Raksturo brūno vīriņu!
RADOŠIE UZDEVUMI
Aizpildi tabulu!
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ZĪMĒJUMS

APRAKSTS PAR ŠODIENU
(Ko es redzēju? Ko es dzirdēju? Ko es
darīju? Ko es uzzināju? Ko es iemācījos?)

ATZIŅAS

MANAS SAJŪTAS PĒC DIENAS
(Ko es sagaidu no rītdienas?)

47

9 DIENA – PELĒKĀ DIENA

Pelēkā pasaka

Es esmu Pelēkais. Es esmu pelēks kā pelēns. Es esmu pelēks kā putns, kā
puteklis, kā pelni. Es esmu Puteklis. Tikai tāpēc, ka es esmu, tikai tāpēc citas krāsas var
izcelties. Kur es esmu? Kur jūs mani varat ieraudzīt? Visur.
Bet sāksim ar pavasari. Pelēkā pavasarī viss ir pelēks, sniegs ir nokusis, zeme
pelēka un
pumpuri pelēki. Bet pārplīst pelēkais pumpurs (tas ir mans pelēkais pumpurs), un
uzzied — pūpols! Vai pūpols būtu tik skaists un balts, ja es, Pelēkais, pavasarī nebūtu
tik pelēks? Pelēkā pavasarī pelēkā zemē izlien zaļa tulpe, pelēkā zemē izlien sarkani
rabarberi kā velna ragi.
Vai sāksim ar rītu. Pelēkā rīta krēslā peld balti miglas palagi pļavā. Vai migla
liktos tik balta, ja nebūtu rīts tik pelēks? Pelēkā padebesī lec rīta sarkanā saule, un visi
ierauga, cik tā skaista. Pelēkā padebesī peld zelta mēness, un visi nu ierauga — oh, cik
tas skaists! Bet skaists tikai tāpēc, ka padebesis bija pelēks. Es esmu pirms visām
krāsām. Es esmu pirms visām krāsām, kuras cilvēki gaida. Pelēkā rītā viņi gaida sauli,
pelēkā naktī — mēnesi. Pelēkā pavasarī viņi gaida ziedus, pelēkā rudenī — baltu
sniegu. Es esmu Pelēkais, un manis dēļ cilvēki meklē citas krāsas. Es esmu gandrīz
vissvarīgākā krāsa.

Uzdevumi saistībā ar tekstu!
1. Pastāsi par ko stāsta pasaka!

2. Pastāsti par savu mīļāko krāsu? Vai tā ir pelēkā krāsa?
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RADOŠIE UZDEVUMI
1. Uzraksti vēstuli savam draugam!

2. Spēlē spēli - “Kas, kur, kad?”.
Katram spēles dalībniekam ir nepieciešams savs papīrs un zīmulis. Spēles vadītājs
lasīs vienu jautājumu un spēles dalībniekiem ir jāuzraksta atbilde uz to. Piemēram,
spēles vadītājs lasa jautājumu - kas? Spēles dalībniekiem ir jāraksta atbildi uz
nosaukto jautājumu. Piemēram, atbilde var būt kaķis. Dalībnieks uzraksta savu
atbildi, pārloka lapiņu, lai nākamais dalībnieks nevarētu izlasīt tekstu un padod
lapiņu uz priekšu nākamajam dalībniekam. Spēles vadītājs nolasa visus jautājumus,
bet spēles dalībnieki katru reizi lapiņu padodot nākamajam. Spēles beigās
dalībnieki izlasa radīto stāstu.
Jautājumi uz kuriem dalībniekiem jāraksta savas atbildes:
1) Kas?
2) Ar ko?
3) Kad?
4) Kur?
5) Ko darīja?
6) Kāpēc?

3. Atbildi uz dienas jautājumu – Kā Tev šodien iet?

4. Uzraksti, kas Tev šodien patika, visvairāk izdevās un ko Tu sagaidi no rītdienas?
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10 DIENA – RAIBĀ DIENA

Raibā pasaka

Ir visādi Raibie. Ir lielie Raibie un mazie Raibie. Viņi ir tie, kas visu raibina un
izraibina, bet viņus pašus ir grūti atrast. Viņi parasti guļ jūrmalā akmeņos. Mazie kā
raibi oļi guļ oļos, lielie — starp lielajiem akmeņiem.
Meklējiet akmeņos, tur jūs viņus atradīsiet! Bet atšķirt no īstajiem akmeņiem
viņu var, pieliekot roku. Ja roka kļūst raiba, tad tas ir Raibais, ja ne — tad tas ir parasts
akmens. Raibie ripo pa pasauli raibi kā ričurača metamie kauliņi, tikai katra puse viņiem
ir savā krāsu raibumā.
Tad Raibais mirdz sārts un balts, sārts un lillā. Vai pie mušmires? Tad sarkans
un balts. Vai pie govs? Tad balts un melns vai balts un brūns. Diezgan reti, bet Raibais
ieripo arī pie sivēniem. Tad viens otrs sivēns kļūst melnbalti raibs. Raibi-sunīši, raibi
kaķīši, raibās bizmārītes un raibie čūskulēni — visi ir Raibā noripināti raibi. Raibais
neripo tikai pa zemes virsu, Raibais prot arī peldēt. Viņš izraibina zivju muguras
skaistām punktiņam un lāsumiņiem. Vai jūs esat redzējuši foreli vai lasi? Kādi tie ir
skaistiem raibumiem izkrāsoti! Viņš izraibina ķīvīšu olas un citu putniņu olas. Visi raibi
izkrāsotie tauriņi ir viņa nokrāsoti. Un putni arī. Tikko putnēnam ligzdā sāk dīgt
spalviņas, Raibais ir klāt un sāk raibināt.
Saka: raibs kā dzeņa vēders. To ir Raibais raibinājis. Cilvēki prasa viens otram:
— Kā tev iet? — Man iet raibi. Skaidrs, ka viņam Raibais piesities. Kā tas ir, kad "iet
raibi"? Tas nozīmē, ka Raibais visu sajauc.

Uzdevumi saistībā ar tekstu!
1. Paskaidro vārdu savienojumu nozīmes!
• raiba diena • raiba dzīve • raibi notikumi –
2.

Uzraksti vienā teikumā pasakas galveno domu!
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RADOŠIE UZDEVUMI
1. Aizpildi tabulu!
ZĪMĒJUMS

APRAKSTS PAR ŠODIENU
(Ko es redzēju? Ko es dzirdēju? Ko es darīju?
Ko es uzzināju? Ko es iemācījos?)

ATZIŅAS

MANAS SAJŪTAS PĒC DIENAS
(Ko es sagaidu no rītdienas?)

2. Uzraksti vienu vārdu, kas raksturo Tavas sajūtas (emocijas) laiku nometnē!
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Pēcvārds

Metodiskajā materiālā izmantotie materiāli ir BJC “Laimīte” pedagogu radītie
materiāli. Atsauces uz citu autoru darbiem ir norādītas.
BJC “Laimīte” piecu pedagogu metodiskais darbs “Darbs nometnē” ir veltījums
iestādes 30 gadu jubilejai.
Paldies BJC “Laimīte” pedagogiem par radīto metodisko materiālu!
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