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Maijs jau rit pilnā sparā un drīz sāksies vasaras brīvlaiks! Tā kā joprojām skautu un gaidu prasmes jāapgūst 
attālināti, tad šīs un nākamās nedēļas laikā Tev būs iespēja video veidā apgūt dažādas skautu un gaidu mākas 
un iepazīties ar ieteikumiem drošākai rīcībai!

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. Koks skan – svilpo caur to 
• gatavo svilpīti no koka, bet vispirms noskaties 

video par droša naža lietošanu skautu un gaidu 
YouTube kanālā: SkautiunGaidas 

• kā izgatavot svilpīti arī meklē mūsu YouTube 
kanālā. 
 

2. Iemācies siet glābšanas mezglu 
• noskaties video pamācību kā uzsiet glābšanas 

mezglu jeb audēju mezglu ap sevi; 
• mācies siet mezglu un uzņem laiku cik ātri vari 

to paveikt, tiec pie sava personīgā rekorda un 
izaicini citus.  

 
3. Arī saule zina, cik ir pulkstenis 
• pagatavo savu saules pulksteni! Tev būs 

vajadzīgs vien kociņš un akmentiņi vai čiekuri; 
• norādes: iespraud kociņu zemē un ap to uzzīmē 

apli vai izliec to no akmentiņiem, čiekuriem vai 
kādiem citiem dabas materiāliem; 

• skaties, kur kociņš uz apļa met ēnu apaļā 
stundā, un tur atzīmē šo stundu (piemēram, 
plkst. 12.00), pēc tam kā pulksteni 
proporcionāli sadali atlikušās apļa daļas; 

• vēro laiku savā saules pulkstenī un nosaki tā 
precizitāti.

 
4. Uzzini ko jaunu par savu vienību 
• izpēti vēsturisko informāciju par savu vienību, 

dodoties uz saiti periodika.lv. Tur raksti 
atslēgas vārdus – (1) pilsētu vai vienības 
numuru, (2) skauti vai gaidas; 

• lasi un atrodi daudz interesanta par savas 
vienības vēsturi; savus atradumus piefiksē - 
izraksti, saglabā saiti vai izveido ekrānšāviņu; 

• ar atradumiem dalies ar savas vienības grupā; 
• šo uzdevumu vari veikt ilgākā laika periodā. 
 
5. Iemācies jaunu skautu un gaidu dziesmu 
• šonedēļ iemācies skautu un gaidu dziesmu 

“Nometnē mums labi klājas”; 
• dziesmu video, vārdus un notis meklē 

pielikumā! 
 
6. 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 ko jaunu par 
augiem/dzīvniekiem, iemācīties bioloģijā 
organismu klasifikācijas shēmu, izveidot 
kompostu mājas apstākļos utt.; 

• aizpildi doto darba lapu. 
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Sadarbības uzdevumi 
1. Sakopsim Latviju kopā 
• piedalies Vislatvijas dabas sakopšanas akcijā 

“Lielā Talka” 16. maijā  un sakop savu apkārtni; 
• sīkāk uzzini šeit: https://bit.ly/talka-2020 

 
2. Veido skautu un gaidu programmu 
• meža gariņi? Kāpiens stikla kalnā? Piedzīvojumi 

Latvijas upju krācēs? Piedalies tiešsaistes 
diskusijā par skautu un gaidu programmas 
pakāpes stāstu un uzzini, kā ir plānots to veidot 
un stāstīt; 

• dalies ar savām idejām un sajūtām par to un 
palīdzi attīstīt skautu un gaidu pakāpes 
programmas stāstu; 

• tiekamies šo ceturtdien, 14.05., plkst. 16:00 
Zoom aplikācijā. Saiti uz tikšanos meklē 
LSGCO biedriem Facebook grupā vai jautā 
savam tiešajam vadītājam. 

 
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 
• noklausies nedēļas ugunskura vakara stāstu, 

kas tiks publicēts ceturtdien; 
• pārdomā dotos jautājumus: 

• kas raksturo varoni? 
• kā skautiem un gaidām ir jārīkojas, redzot 

nelaimes gadījumu? 
 

Nedēļas izvērtēšana 
• izvērtē nedēļu, uzrakstot par piedzīvoto 

sekojošu piecrindi: 
• 1. rinda = 1 lietvārds; 
• 2. rinda = 2 īpašības vārdi; 
• 3. rinda = 3 darbības vārdi; 
• 4. rinda = 4 vārdu teikums, kas raksturo šo 

nedēļu; 
• 5. rinda = sinonīms (līdzīgas nozīmes 

vārds) 1. rindas lietvārdam. 

 


