
#SkautoMājās 
#GaidoMājās 
#ArvienModri 

 

Turpinot pagājušajā nedēļo iesākto demokrātijas un aktīvu pilsoņu tēmu, šonedēļ - 9. maijā atzīmēsim Eiropas 
dienu, kas raksturo mūsdienu Latviju un 16 gadus, kopš esam Eiropas Savienības dalībvalsts. Šonedēļ turpini 
veikt dotos uzdevumus - izzini vairāk par Eiropu un turpini būt aktīvs un atbildīgs dabas draugs!

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. Izzini Eiropas Savienību 
• dodies uz saiti: https://bit.ly/es-spele 
• iepazīsties ar sev interesējošu tēmu par Eiropas 

Savienību un izspēlē kādu no piedāvātajām 
spēlēm; 

• informācija un spēles ir sagatavotas dažādiem 
vecumiem - izvēlies sev atbilstošāko. 
 

2. Sper soli tālāk un piedalies eksāmenā par 
Eiropu 

• piedalies “Eiropas mājas” organizētajā 
eksāmenā - apliecini savu zinātkāri, zināšanas 
un  izpratni par sevi Eiropā! 

• eksāmena norises laiks: 7.-9. maijs; vairāk 
informāciju meklē https://bit.ly/es-eksamens 

 
3. Veido 13. Eiropas Savienības zvaigzni  
• izveido radošāko Eiropas Savienības zvaigzni; 
• taisi to no dabas vai citiem materiāliem. Vari  to, 

piemēram, saistīt ar kādu Eiropas Savienības 
valsti, veidojot to tai raksturīgā veidā - karoga 
krāsās, tradicionālajos ēdienos, sporta veidos, 
populāros cilvēkos u.c.; 

• nofotogrāfē savu veikumu un dalies savas 
vienības grupā. 

 
4. Kļūsti par dabas vērotāju 
• dodies dabā un vēro sev apkārtējo - putnus, 

augus, dzīvniekus; 
• ja ieraugi ko interesantu, nofotogrāfē to, 

piefiksē vietu un laiku;  
• ja vēlies, dalies ar savu vērojumu 

www.dabasdati.lv, tā palīdzot pētniekiem 
apkopot rezultātus par dabas pārmaiņām 
Latvijā; 

• ja ieraugi ko tādu, ko nepazīsti, tad šajā portālā 
varēsi atrast savu atbildi, varbūt Tu pat atklāsi 
kādu jaunu sugu Latvijā! 

 
5. Iemācies jaunu skautu un gaidu dziesmu! 
• šonedēļ iemācies skautu un gaidu dziesmu 

“Septiņjūdžu zābakiem”; 
• dziesmu video, vārdus un notis meklē 

pielikumā! 
 
6. Roveriem un lielgaidām: sarunājies 
• piedalies sarunu festivāla LAMPA sarunu 

skolā, sīkāku informāciju meklē 
https://bit.ly/sarunu-skola 

• pirmās nodarbības norises laiks: 06.05. plkst. 
16.00-17.30. 
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7. Roveriem un lielgaidām: piedalies lekcijās par 

Eiropu 
• noklausies vienu Demokrātijas nedēļas 2020 

lekciju facebook lapā un uzzini ko jaunu par 
Latvijas demokrātijas pieredzi - 
https://bit.ly/demokratijas-nedela 

• piefiksē savu atziņu pēc diskusijas un dalies ar 
to saviem kopa/saimes biedriem vai ģimenei. 

 
8. Izzini vērtības un vēsturi 
• šo uzdevumu vari veikt ilgākā laika periodā; 
• izpēti vēsturisko informāciju par savu vienību, 

dodoties uz saiti periodika.lv. Tur raksti 
atslēgas vārdus - pilsētu vai vienības numuru, 
skauti, 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! 
 

Sadarbības uzdevumi 
1. Ko Tu zini par Eiropu?  
• tiekamies ceturtdien, 7. maijā plkst. 19.00 

tiešsaistes kahoot.it spēlē “Ko Tu zini par 
Eiropu?”, izmantojot Zoom platformu; 

• ērtākai spēlēšanai Tev būs nepieciešamas 
divas ierīces - viena (vēlams dators/planšete), 
kurā vērot jautājumus un otra (telefons), kurā 
iesniegsi atbildes; 

• spēlei reģistrējies, norādot savu e-pastu, uz ko 
saņemsi saiti ar spēli; 

• reģistrācija: https://bit.ly/izspele-eiropu 

2. Stāstiet viens otram savus stāstus 
• organizējiet kopa stāstu vakaru - satiecieties 

tiešsaistē ar savu kopu (pulciņu vai vienību) un 
uzrīkojiet kopīgu stāstu vakaru; 

• sagatavo arī savu stāstu šim vakaram un 
parūpējies par noskaņu - apgaismojumu, fonu, 
rādāmiem priekšmetiem utt.;  

• saistot ar Eiropas nedēļu - katrs varat izvēlēties 
savas valsts autoru vai tautas pasaku! 

 
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: 

• kādi ir pilsoņu pienākumi? 
• kā mūsdienās skauti un gaidas var 

palīdzēt drošības un kārtības uzturēšanā? 
 

Nedēļas izvērtēšana 
• izvērtē nedēļu pēc vārda Eiropa: katram burtam 

izvēlies atbilstošu vārdu, kas raksturo Tavu 
nedēļu. Piemēram, E-elastīga, I-interesanta, R-
radoša utt.

 

https://bit.ly/demokratijas-nedela

