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Tikai padomā - vēl tikai divas nedēļas līdz vasaras brīvlaikam! Tā kā joprojām skautu un gaidu prasmes 
jāapgūst attālināti, tad turpinām pagājušajā nedēļā iesākto – apgūstam dažādas āra dzīves mākas un  
pamatlietas drošībā.

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. Drošība pirmajā vietā 
• tā kā sabiedriskajā transportā šobrīd sejas 

masku lietošana ir obligāta, izveido savu; 
• kā izveidot masku no kaklauta vai lakata, 

skaties šajā ASV skauta pamācībā: 
https://bit.ly/izveido-masku 
 

2. Iekur ugunskuru ar vienu sērkociņu 
• skaties video pamācību kā iekurt ugunskuru; 
• nākamajā ģimenes piknikā vai skautu un gaidu 

pārgājienā iegūtās zināšanas liec lietā un iekur 
ugunskuru ar vienu sērkociņu; 

• video meklē skautiungaidas YouTube kanālā. 
 
3. Iemācies uzsiet mini nojumi 
• dodies dabā un uztaisi pats savu nojumi, lai esi 

gatavs doties vasaras piedzīvojumos; 
• pirms tam noskaties video pamācību 

skautiungaidas kanālā un sagādā 
nepieciešamos materiālus. 
 

4. Rotājies ar foršu – paštaisītu piekariņu 
• skaties video pamācību skautiungaidas kanālā, 

sagādā nepieciešamos materiālus un pagatavo 
sev stilīgu piekariņu.

 
5. Dižojies dižkokā 
• skautu vadītājs Ivars Šmits aicina Tevi 

piedalīties video konkursā “Eiropas dižkoku 
lielvalsts Latvija” -atrodi sev tuvāko dižkoku, 
dodoties uz: https://ej.uz/dziedava 

• dodies pie šī dižkoka un iekar tā zaros vai 
novieto pie tā Latvijas karogu; 

• apliecini savu apmeklējumu ar foto vai īsu video 
un publicē to sociālajos tīklos ar koka 
nosaukumu, tā atrašanās pagastu vai pilsētu, 
kā arī tēmturi #dižkokulielvalsts 

• sīkāk par konkursu: https://bit.ly/dizojies 
 

6. Vasaras nometne maijā? 
• izveido savu ideālo nometnes mini modeli - 

katram no mums noteikti ir vīzija kādam būtu 
jābūt nometnes iekārtojumam; 

• iedvesmai kā izveidot dažādus nometnes 
elementus, vari palūkoties internetā, rakstot 
meklētājā: mini pioneering kit 
 

7. Iemācies skautu un gaidu dziesmu 
• šonedēļ iemācies skautu un gaidu dziesmu no 

latviešu skautisma simtgades nometnes 
“Simtgades Ugunskurs”; 

• dziesmu video, vārdus un notis meklē 
pielikumā!

Turpini gatavoties vasarai! 
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8. Asini prātu un trenējies šifrēt 
• atšifrē doto šifru un atver Tev sagatavoto ziņu; 
• šifru atradīsi skauti.lv mājaslapā. 

 
9. Īpašās intereses izaicinājums 
• šīs nedēļas īpašās intereses izaicinājuma joma 

- FIZISKĀ ATTĪSTĪBA; 
• izvēlies mērķi, kuru vēlies sasniegt šajā jomā, 

tas var būt jebkas – piepumpēties 30 reizes, 
noskriet 5 km, noiet 20 km pārgājienu 4 
stundās, roņu peldes - izturēt 3 minūtes 
aukstajā ūdenī (pieaugušo klātbūtnē!), vingrot 
katru dienu, sākt meditēt utt.; 

• aizpildi doto darba lapu; 
• vari arī iefilmēt savas aktivitātes un dalīties 

sociālajos medijos, liekot #SkautoMājās 
#GaidoMājās un ietagojot @skautiungaidas 
instagram, facebook, twitter. Izaicini 3 citus 
biedrus pievienoties izaicinājumam. 

 
Sadarbības uzdevumi 
1. Veido skautu un gaidu programmu 
• esi mazskauts vai guntiņa? piedalies tiešsaistes 

diskusijā un izsaki savu viedokli un idejas par 
pulciņa programmas leģendu un uzzini, kā ir 
plānots to veidot un stāstīt. Vai tie būs 
piedzīvojumi mežā? rūķi? skrējiens pilsētā? 

• dalies ar savām idejām un sajūtām par to un 
palīdzi attīstīt mazskautu un guntiņu 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. 

 
 
 
 
 
 
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: 

• kādi ir B-P ieteikumi, dodoties dabā? 
• kuri no tiem ir aktuāli arī mūsdienās? 
 

Nedēļas izvērtēšana  
• apdomā savu nedēļu un uzzīmē savu roku: 

• īkšķis uz augšu: viss bija super; 
• īkšķis horizontāli: bija gan labi, gan ne tik 
labi, viduvēji; 
• īkšķis uz leju: viss bija slikti; 

• īsi paskaidro, kāpēc esi izvēlējies to zīmēt tā.


