Skautu un gaidu
vērtības

#5
20.04.-26

Šī ir nedēļā, kad skauti atzīmē Svētā Jura dienu, un tieši tādēļ šonedēļ vēlamies pievērsties skautu un gaidu
.04. un
vērtībām. Vertībās padara mūs tādus kādi mēs esam – veic dotos uzdevumus un kļūsti par labāku skautu
gaidu!

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. Pārbaudi savas zināšanas par skautiem un
gaidām
• dodies uz zemāk norādīto saiti, ieraksti savu
vārdu, pārbaudi savas zināšanas un sacenties
ar citiem!
• saite uz kahoot.it spēli:
https://bit.ly/skautu-gaidu-spele
2. Izspēlē skautu un gaidu likumu spēli
• atkārto skautu un gaidu likumus (mazskauti un
guntiņas - mazskautu un guntiņu likumus,
roveri un lielgaidas - roveru un lielgaidu);
• veido pats vai mēģini atrast piemērotus attēlu
(memes) vai dziesmu katram no likumiem (dari,
cik vari, ja kādam neatrodi - neuztraucies!);
• dalies ar saviem attēliem vai dziesmām savas
vienības čata grupā (vai soc. tīklos) un ļauj
citiem minēt domāto likumu.
3. Iemācies skautu un gaidu himnas
• arī latviešu skautiem un gaidām ir savas
himnas. Iemācies tās, izmanto iespēju un
iemācies tās! Dziesmas video un vārdus meklē
pielikumā.

#SkautoMājās
#GaidoMājās
#ArvienModri

4. Veido savas apkārtnes karti
• viena no skautu mākām ir apkārtnes izzināšana
un kartes pazīšana;
• apstaigā un izpēti savu tuvāko apkārtni un
izveido tās karti vai plānu. Iezīmē mājas, ceļus,
veikalus, parkus, ūdenstilpnes un citus svarīgus
objektus;
• zīmē un veido savas apkārtnes karti. Vai tā ir
gana precīza un Tavi draugi varētu pēc tās
orientēties?
5. Izzini latviešu skautu vēsturi
• šobrīd tiek veidota grāmata par Ģenerāli Kārli
Gopperu un tās autori vēlas iekļaut mūsdienu
skautu un gaidu domas par nākotnes Latviju;
• uzraksti īsu eseju par to, kādu Latviju Tu redzi
tuvākā un/vai tālākā nākotnē (un ģenerāļa
Goppera nozīmi mūsdienu jauniešiem);
• esejai nav jābūt garai - tā var būt dažas
rindkopas, bet ne vairāk kā 2 lapaspuses;
• Savu eseju sūti uz info@skauti.lv . Iesūtīšanas
termiņš 04.05.2020.;
• Īpaši viedbiedriem - grāmatas autori arī aicina
skautus un gaidas dalīties īsos atmiņas stāstos
par 80tajiem un 90tajiem gadiem un skautisma
atjaunošanu Latvijā.

6. Īpašās intereses izaicinājums
• šīs nedēļas īpašās intereses izaicinājuma joma
- PIEDZĪVOJUMS - izdomā, izplāno un dodies
kādā īstā skautu un gaidu piedzīvojumā!
• izvēlies mērķi, kuru vēlies sasniegt šajā jomā,
piemēram, doties garākajā vienas dienas
pārgājienā, apbraukt apkārt savai pilsētai ar
velosipēdu, doties nakts laivu braucienā, izlasīt
visas Harija Potera grāmatas, savākt visus
apkārtnes
geocaching
punktus,
atklāt
peldēšanās sezonu vai kas cits;
• aizpildi doto darba lapu, pārrunā to ar savu
vadītāju.

3. Pārrunā veiktos uzdevumus!
• ja esi izpildījis kādu no praktiskajiem
uzdevumiem, sazinies ar saviem kopa biedriem
vai skautu un gaidu draugiem, lai pastāstītu par
to, pārrunātu un uzzinātu, kā draugam veicas
ar tiem! Varat veidot arī kopīgu videozvanu un
katrs prezentēt savus darbus!

Ugunskura vakara stāsts
•
•

Sadarbības uzdevumi
1. Sv. Jura dienas ugunskura vakars
• 23. aprīlī, Sv. Jura dienā, plkst. 19.00, esi kopā
ar skautiem un gaidām no visas Latvijas
pirmajā LSGCO tiešsaistes ugunskura vakarā;
• uzvelc savu skauta/gaidu formu, ērti iekārtojies
un esi gatavs dziedāt, lēkāt, klausīties un
smieties! Vari iesaistīt arī savu ģimeni;
• Tev būs nepieciešams internets, dators vai
viedierīce. Sīkāku informāciju par ugunskura
vakara norisi saņemsi no sava vadītāja vai seko
līdz informācijai LSGCO biedru grupā
FaceBookā.
2. Labais darbs
• skautiem un gaidām katru dienu ir jāizdara
kāds labais darbs, Izdari labo darbiņu un palīdzi
vecākiem vai vecvecākiem mājas, dārza vai citos
darbos, dodoties pastaigā vai pārgājienā salasi
atrastos atkritumus.
#SkautoMājās
#GaidoMājās
#ArvienModri

noklausies nedēļas ugunskura vakara stāstu!
pārdomā dotos jautājumus:
• kurus no stāstā pieminētajiem bruņinieku
likumiem Tev ievērot ir vienkārši?
• ar kuriem no stāstā pieminētajiem
bruņinieku likumiem Tev iet grūtāk?

Nedēļas izvērtēšana
•

izvēlies ķermeņa daļu kā metaforu šajā nedēļā
piedzīvotajam! Daži piemēri:
• īkšķis - kas Tev patika šonedēļ?
• rādītājpirksts - uz ko Tu gribētu īpaši
norādīt
• vidējais pirksts - kas Tev nepatika šonedēļ?
• zeltnesis – kas šonedēļ, Tavuprāt, bija
visvērtīgākais?

• mazais pirkstiņš – kas Tev šonedēļ
pietrūka?

