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Svini Lieldienas
un pavasari!

06.04.-12.04.

Šīs nedēļas beigās svinēsim Lieldienas, tāpēc daļa uzdevumu saistīti ar Lieldienām, kurus pildot vari palīdzēt
radīt svētkus savā ģimenē. Šajā nedēļā arī pievērs īpašu uzmanību fiziskām aktivitātēm un veselīgam
dzīvesveidam! Lai ar jauko pavasarī arī Tev ir dzīvesprieks un modrā skautu un gaidu garā vari pārvarēt šo
grūto laiku!

Praktiskie uzdevumi
Ja pagājušajā nedēļā bija praktiskie uzdevumi,
kurus gribēji, bet nepaspēji izpildīt, tad vari tos
veikt arī šajā nedēļā un ieskaitīt kā savu šīs nedēļas
praktisko uzdevumu.
1. Nosvini Lieldienas ģimenes lokā
• Katrai ģimenei ir savas Lieldienu
svinēšanas tradīcijas, taču šeit dažas
idejas:
• Kopīgi visi pulcējaties, lai krāsotu
Lieldienu olas un sarīkojat konkursu par
skaistāko! Vadītājas Ingas Kuples olu
krāsošanas pamācību skaties pielikumā
vai skautu YouTube kanālā;
• Esi Lieldienu zaķis un mājās vai dārzā
jaunākajiem brāļiem un māsām paslēp
Lieldienu olas un šokolādes zaķus;
• Idejas svētku galdam piedāvā lielgaida
Karlīna, sevišķi iesakām biezpiena
mājiņas, kas ir labs gardums un vienkārši
pagatavojams un pavasara zaļumu pesto.
Idejas - http://irbene.lv/tavam-lieldienugaldam/
• Ja Tev ir iespēja kurināt ugunskuru vai
grilu, izaicini vecākus uzcept olu uz iesma.
Instrukciju meklē šeit:
https://youtu.be/-yIDNqfyQWo

#SkautoMājās
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•
•

Ja Tev ir iespēja, kar šūpoles, kurās
izšūpoties, lai odi nekož!
Noklausies Lieldienu dievkalpojumu!

2. Izveido putnu būrīti
•

•

Piedalies Latvijas Ornitologu
biedrības aicinājumā, veidojot putnu būrīti un
piedaloties #PutnuDienas aktivitātēs;
Izpēti pamācību (https://bit.ly/ar-putniem), kā
pašiem uzbūvēt putnu būrīti mazajiem putniem
- zīlītei vai mušķērājam!

3. Kukainīt, re kā saule spīd
•
•
•
•

Piedalies Rīgas ZOO dārza konkursā - kukaiņu
izstādē https://bit.ly/RigasZoo
Dodies ārā - salasi dažādus dabas materiālus
un pēti kukaiņus, to izskatu;
Veido savu īpašo un neatkārtojamo kukaini;
Sava kukaiņa attēlu pievieno Rīgas Zoo
Facebook ieraksta komentāros vai sūti vēstulē
Rīgas Zoodārzs/Riga Zoo, norādot savu vārdu.

4. Šķēršļu skrējiens mājās
•

•
•
•

•

Izveido šķēršļu skrējienu pa māju (ja Tev ir
iespēja, izmanto arī savu mājas pagalmu) no
dažādiem mājās pieejamiem objektiem - līšana
caur krēsliem, uzskriešana pa trepēm, izlīst
cauri striķu jūklim, pāriet pār istabu tikai pa
spilveniem utt.
Centies uzstādīt personīgo rekordu šķēršļu
skrējienā
Izaicini arī savus brāļus, māsas un vecākus
Nofilmē vai fotogrāfē savu mājas šķēršļu
skrējienu un dalies ar to saviem kopa biedriem,
izaicinot arī viņus izveidot savus šķēršļu
skrējienus!
Idejām meklē Youtube (homemade obstacle
course) vai šeit:
• https://youtu.be/v7V_uKNvxvk
• https://youtu.be/lCYBkNht_j8
• https://youtu.be/CyZPr-NV2kc

5. Ilgtspējas attīstības mērķu plakāts
•

•
•

Iepazīsties ar vienu no Ilgtspējas attīstības
mērķiem, kas saistīti ar aktivitātēm ārā - dabā
(piemēram, 3 - laba veselība, 7 - atjaunojamā
enerģija, 14. - dzīvība ūdenī, 15. - dzīvība uz
zemes);
Ievāc informāciju par konkrēto mērķi, pieraksti
būtiskāko;
Izveido plakātu, kurā attēlo šo mērķi, tā būtību
un rīcības, lai to sasniegtu - nobildē sevi ar savu
ieteikumu sarakstu un dalies ar to.
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6. Īpašās intereses izaicinājums
•

•

•

Šīs nedēļas īpašās intereses
izaicinājuma joma - FIZISKĀ
ATTĪSTĪBA, lai veselā miesā
mājotu vesels gars!
Izvēlies mērķi, kuru vēlies sasniegt šajā jomā,
tas var būt jebkas - piepumpēties 30 reizes,
noskriet 5km, noiet 20km pārgājienu 4
stundās, roņu peldes - izturēt 3 minūtes aukstā
ūdenī (pieaugušo klātbūtnē!), vingrot katru
dienu, sākt meditēt utt.
Aizpildi doto darba lapu

Sadarbības uzdevumi
Nosvini Lieldienas ar ģimeni!
Uzdevumus
skaties
pie
praktiskajiem uzdevumiem un
ieskaiti kā sociālo uzdevumu, kuru
veic kopā ar citiem!

1. Uzzvani vecvecākiem vai draugam!
•

Piezvani kādam savam tuviniekam, pajautā kā
viņam klājas, pastāsti, kā Tev klājas!

2. Tiecies
•
•

online nodarbībā ar saviem
kopa/pulciņa biedriem un vadītāju!
Pārrunājat, kā jums iet šajā laikā
Ja esi izpildījis kādu no praktiskajiem
uzdevumiem, pastāsti par to, uzzini kā veicas
pārējiem un izaicini arī vēl neiesākušos darīt!
Tie, kas pildīs iknedēļas uzdevumus - saņems
īpašo uzšuvi!

Ugunskura vakara stāsts
•
•

Noklausies nedēļas ugunskura
vakara stāstu!
Pārdomā dotos jautājumus:
• Kurus no BP ieteikumiem veselības
uzturēšanā Tu ņem vērā?
• Kurus ieteikumus Tu varētu sākt ņemt
vērā?
• Vai Tu dzīvo veselīgi, vadoties pēc BP
norādījumiem?

Nedēļas izvērtēšana
•

Dzīvnieks manī!
• pārdomā šonedēļas piedzīvojumus
• izdomā, ar kādu dzīvnieku Tu šobrīd/
šonedēļ asociējies? Kāpēc?
• uzzīmē šo dzīvnieku, attēlojot arī to, kas
jums ir kopīgs
• padalies ar kādu refleksijā, uzklausi viņu
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