
5. Īpašās intereses izaicinājums
• šīs nedēļas īpašās intereses izaicinājuma joma
– vide;
• izvēlies mērķi, kuru vēlies sasniegt šajā jomā,
tas var būt jebkas - izaudzēt sev veselīgus
zaļumus uz palodzes, uzzināt kādu konkrētu
informāciju par augiem/dzīvniekiem, iemācīties
bioloģijā organismu klasifikācijas shēmu,
izveidot kompostu mājas apstākļos utt.;
• aizpildi doto darba lapu.

6. Dodies dabā un “Neatstāj pēdas”!
• atkārto āra dzīves ētikas “Neatstāj Pēdas” 7
principus - https://ej.uz/NeatstajPedas_web
• Tā kā laukā ir pavasaris, tad dodies vērot dabu
un mācies atpazīt kokus pēc to pumpuriem.
Atrastos pumpurus nenoplūc, bet nofotogrāfē,
kā to māca 4. “Neatstāj Pēdas” princips;
• Pumpuru špikeris atrodams pielikumā;
• Atceries, ka drošība 1. vietā! Ārā dodies kopā
ar vecākiem (pieaugušo) vai ar vecāku atļauju!

Atceries! Visus izpildītos uzdevumus parrunā
savā ģimenē, sava pulciņa ietvaros vai ar skautu
un gaidu draugiem. Ar savu paveikto dalies
savos sociālajos tīklos, izmantojot mirkļabirkas
#SkautoMājās un #GaidoMājās

Praktiskie uzdevumi
1. Aprēķini, kā tavs dzīvesveids ietekmē
klimatu!
• aizpildi doto testu: www.pdf.lv/klimats/;
• iepazīsties ar ieteikumiem, ko tev piedāvā pēc
testa aizpildīšanas;
• izveido savu dzīvesveida ieradumu maiņas
sarakstu, nosaucot 3 lietas, kuras ievērosi savā
ikdienā, lai samazinātu savu ietekmi uz klimatu.

2. Noskaties kādu dokumentālu filmu par dabu
• meklē šo filmu YouTube, Netflix vai citos
kānālos, piemēram, izvēlies Netflixa Our Planet;
• uzraksti savas pārdomas, kuras tev raisās pēc
tās noskatīšanās.

3. Pārtikas atkritumi manās mājās
• iepazīsties ar doto pētījumu pielikumā;
• izveido savu ieteikumu sarakstu un seko tam
līdz.

4. Ilgtspējas attīstības mērķu plakāts
• iepazīsties ar vienu no Ilgtspējas attīstības
mērķiem, kas saistīti ar klimatu un vidi (12. -
atbildīgs patēriņš, 13. - klimats, 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.

Tu varbūt jau seko līdzi informācijai un zini, ka šonedēļ norisināsies akcija “Zemes stunda”. Šī nedēļa ir
laiks, kad pievērst uzmanību klimata jautājumiem, tāpēc aicinām arī tevi iesaistīties aktivitātēs, kuras
veltītas klimata tēmai. Izvēlies pats kuras no aktivitātēm vēlies darīt.
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Sadarbības uzdevumi:
1. Sarīko savās mājās Zemes stundu!
• iepazīsties ar informāciju par Zemes stundu 2020 -
https://lv-pdf.panda.org/klimats_dzivesveids/
zemes_stunda/;
• aicini savu ģimeni izslēgt gaismu, piedalīties akcijā;
• šīs stundas laikā pārrunājiet jums interesantas un
saistošas lietas.

2. Uzzvani vecvecākiem vai draugam!
• Piezvani kādam savam tuviniekam, pajautā kā viņam
klājas, pastāsti, kā Tev klājas!

3. Pārrunā ar skautiem un gaidām veiktos uzdevumus!
• Ja esi izpildījis kādu no praktiskajiem uzdevumiem,
noklausījies vakara stāstu, vēlies padalīties savas nedēļas
pārdomās, tad sazinies ar saviem skautu un gaidu
draugiem, lai pastāstītu par to, pārrunātu un uzzinātu, kā
draugam veicas ar uzdevumiem. Varat veidot arī kopīgu
videozvanu un katrs prezentēt savus darbus.

Ugunskura vakara stāsts:
Noklausies nedēļas ugunskura vakara stāstu!
• Pārdomā dotos jautājumus:
• Kas Tev patika šajā stāstā?
• Kas ir mainījies kopš Beidena Pauela laikiem?
• Tava atziņa pēc stāsta noklausīšanās.

Nedēļas izvērtējums:
Atbildi uz dotajiem jautājumiem:
• Ko jaunu tu šonedēļ uzzināji un iemācījies?
• Ko jaunu tu iemācīji kādam citam?
• Ko tu darīji brīžos, kad saskāries ar problēmām un
izaicinājumiem?
• Kādā veidā tos pārvarēji?
• Vai tu šīs nedēļas laikā pamanīji kādas problēmas dabā,
kuras vajadzētu novērst? Kādas? Kā tās varētu novērst?

Vai esi gatavs skautot un gaidot mājās? Tad pieņem šo
izaicinājumu. Izaicini sevi un savus vienības biedrus un
iesaistieties! Viens no skautu un gaidu metodes
elementiem ir mācīties darot - MĀCĀMIES! DARĀM!
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