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Iesildies vasarai

25.05.-31.05.

Ir iesākusies pēdējā maija un skolas nedēļa, bet nākamnedēļ jau oficiāli būs VASARA! Gatavojies vasaras
pārgājieniem un vienību nometnēm, apgūstot vēl dažas vērtīgas skautu un gaidu prasmes. Šonedēļ arī
izvērtēsim skautu un gaidu sezonā paveikto, lai saprastu, kā veicās, ko nākamreiz varētu darīt citādāk un kas
jauns apgūts. Ar vasaras sākumu noslēdzas arī #SkautoMājās un #GaidoMājās uzdevumi, bet nekas – tūlīt
jau būs iespēja piedalīties vienību akvitātēs!

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. Kas stāv uz trīs kājām un var noturēt virs
uguns katlu?
• tas ir trijkājis – iemācies uzsiet šo tik noderīgo
nometnes būvi, kas lieliski kalpos gan ēdiena
gatavošanai, gan kā pamata elements daudz
un dažādām citām konstrukcijām;
• video
pamācību
meklē
skautiungaidas
YouTube kanālā.
2. Āķi nav tikai makšķerēšanai
• tikpat būtiski kā pareizi uzsiets trijkājis ir arī labi
piesiets ugunskura āķis, lai gatavojot ēst katls
neapgāžas;
• video pamācību meklē skautiungaidas kanālā.
3. Uz kārā zoba
• dodies dabā un pagatavo hotdogus nometnes
gaumē;
• video pamācību meklē skautiungaidas kanālā.

#SkautoMājās
#GaidoMājās
#ArvienModri

4. Iemācies skautu un gaidu dziesmu
• šonedēļ iemācies skautu un gaidu dziesmu no
5. Lielās nometnes “Beverīna” 2009. gadā;
• dziesmu video, vārdus un notis meklē
pielikumā!

Sadarbības uzdevumi
1. Veido skautu un gaidu programmu
• piedalies dižskautu un dižgaidu, roveru un
lielgaidu programmas veidošanā;
• piedalies zoom diskusijā par katras pakāpes
programmas stāstu - uzzini, kā to ir plānots to
veidot un attīstīt, un dalies ar savām idejām un
sajūtām par to;
• dižskautiem un dižgaidām pirmdien, 25.maijā,
plkst. 16.00 zoom. Piesakies pie sava vadītāja,
viņš/a Tev arī nosūtīs saiti.
• roveriem un lielgaidām ceturtdien, 28. maijā,
plkst. 18.00 zoom. Piesakies pie sava vadītāja,
viņš/a Tev arī nosūtīs saiti.

2. Sāc plānot savus vasaras piedzīvojumus
• vasarā Tev būs iespēja tikties ar savas vienības
un kopa biedriem, lai dotos pārgājienā vai kādā
citā piedzīvojumā;
• kā māca “Neatstāj Pēdas” princips, tad ir labi
jāizplāno sava došanās dabā;
• tiecies zoom nodarbībā ar savas vienības vai
kopa biedriem un sāciet plānot savus vasaras
piedzīvojumus!
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:
• Kā ir pareizi jārīkojas “uz ūdens”?
• Kādus slavenus piemērus min BeidensPauels?
•

Sezonas izvērtēšana
•
•

•

novērtē savu skautu un gaidu sezonu!
būtisks skautu un gaidu izaugsmes process ir
izvērtēšana, tāpēc esi atbildīgs un rūpīgi
novērtē kā Tev ir veicies šajā sezonā;
izvērtēšanas lapu meklē pielikumā.
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