Mazskautu un guntiņu ziemas nometne
“Draudzības savienojums 2021”
IEVADS
Mazskautu un guntiņu ziemas nometne ir izveidojusies par jauku jaunākās skautu un gaidu
pakāpes tradīciju - piedzīvojumu, kad visiem mazskautiem un guntiņām no visas Latvijas
sabraukt vienuviet, lai uzburtu kādu stāstu un dotos kopīgā piedzīvojumā.
Šogad mēs nevaram tikties klātienē, taču varam būt kopā attālinātajā nometnē “Draudzības
Savienojums”, lai dotos katrs savos un arī kopīgajos piedzīvojumos, tiekoties attālināti!
Šis laiks nav viegls, dažiem varbūt ir sajūta, ka Covid sliktie rūķi nozaguši visu prieku, taču,
skauti un gaidas ir moži grūtībās un zina, ka prieku un spēku var atrast draudzības savienojumā!
Lasi informāciju tālāk, lai uzzinātu, kas Tev ir jāizdara, lai piedalītos nometnē un saņemtu
nometnes uzšuvi!

MAZSKAUTU UN GUNTIŅU ZIEMAS NOMETNE “DRAUDZĪBAS SAVIENOJUMS”
Mazskautiem un guntiņām ir iespēja piedalīties attālinātajā nometnē
“Draudzības savienojums”. Lai Tu būtu piedalījies nometnē
"Draudzības savienojums" un saņemtu nometnes uzšuvi, ir jāizpilda
šādi nosacījumi:
 Piedalīties nometnes atklāšanā 2021. gada 4. februārī, plkst.
19.00 un attālinātajā ugunskura vakarā 2021.gada 13.februārī,
plkst. 19.00.
 Izpildīt vismaz 2 no nometnes individuālajiem uzdevumiem.
 Iepazīties ar mazskautu un guntiņu ziemas nometņu vēsturi,
noskatoties animāciju. Tā būs pieejama no 11. februāra youtube
kanālā – @skautiungaidas.
 Doties vismaz 5 km garā pētniecības pārgājienā.
Paveiktos uzdevumus iemūžini foto, video vai apkopo aprakstā, un
nosūti tos savam vadītājam, parādot, kā Tev veicās nometnē
“Draudzības savienojums”.
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INDIVIDUĀLIE UZDEVUMI
Uzmezglo draudzības aproci - savienojumu.
Uzmezglo aproci sev un savam labākajam
draugam vai draugiem. Vienādās aproces
savienos jūsu draudzību. Video ar trīs
dažādiem draudzības aproču veidiem, ko vari
uzmezglot, atradīsi šeit https://youtu.be/mMwHqjGuKe0 .

Radošais “Draudzības Savienojums”
Mazskautu un guntiņu nometnēs vienmēr var
izpausties radoši - zīmējot, veidojot, līmējot, spēlējot
vakara priekšnesumus. Uzzīmē zīmējumu, izveido
fotokolāžu, nofilmē mazu etīdi, izveido 3D modeli no
sniega vai jebko citu radošu, kurā tiktu atspoguļots
nometnes nosaukums “Draudzības Savienojums”.

Sniega draugs
Šogad ziema mūs ir patīkami pārsteigusi. Dodies ārā un izveido savu sniega draugu, izdomā
viņam vārdu un kādu lielisku īpašību - superspēju!

Iepazīsties un sadraudzējies ar Lāci Andreju
Lācis Andrejs ir Ziedoņa muzeja un fonda “Viegli” draugs. Uzzini
par viņa gaitām, izlasot pasaku, iemācoties dziesmu un uzrakstot
viņam vēstuli. Ar uzdevumiem iepazīsties šeit:
https://fondsviegli.lv/media/faili/Metodika_l%C4%81cisAndrejs.pdf

Pagatavo gardos draudzības cepumus
Draugi vienmēr kļūst priecīgāki, kad pacienā ar ko garšīgu! Iemācies
vienkāršu, bet gardu cepumu recepti. Video ar cepumu recepti un
pagatavošanas gaitu atradīsi šeit - https://youtu.be/wfkKY8Ud7D4 .
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Kulturālās vakariņas
Skauti un gaidas ir vispasaules jaunatnes organizācija. Iepazīsti kādas citas valsts kultūru un tās
tradicionālo ēdienu. Pagatavo šo ēdienu kopā ar ģimeni un sarīko Itālijas, Grieķijas, Japānas,
Meksikas vai kādas citas valsts kultūras vakaru. Iemācies kādu jaunu tradīciju no attiecīgas
kultūras.

Iemācies jaunu skautu un gaidu dziesmu
Skautiem un gaidām ir daudz dziesmu, kuras tiek
dziedātas nometnēs pie ugunskuriem, sēžot
draudzības lokā. Iemācies kādu jaunu skautu un
gaidu dziesmu arī Tu! Dziesmu vārdus meklē
pielikumā. Februārī iesakām iemācīties:


“Bum, bum mazais skauts” https://youtu.be/CZ7oGpQqHWw



“Guntiņu dziesma” https://www.youtube.com/watch?v=ZuXA3CFtIEw&t=35s



“Septiņjūdžu zābakiem” - https://www.youtube.com/watch?v=HUxP2xfgO5c



“Paldies Tev” - https://youtu.be/m45k8O0u-jo

Ziemas zvaigznāji
Pagatavo savu zvaigznāju ceļvedi un dodies ārā vakarpusē kopā ar ģimeni, kad ārā jau ir tumšs.
Raugies debesīs un mēģini saskatīt kādu no darba lapā esošajiem zvaigznājiem. Zvaigznāju
ceļveža pagatavošanas darba lapu un aprakstu atradīsi pielikumā.

Slepenais draugu kods
Viens no zināmākajiem kodiem, ko mācās arī skauti un gaidas, ir Morzes kods. Uzzini par to,
atšifrē ziņojumu un izveido savu ziņojumu! Pielikumā meklē darba lapu, kur viss paskaidrots.

Putnu barošana ziemā
Putni dabā var atrast barību paši arī visbargākajā salā un visdziļākajā
sniegā. Taču, ja esi nolēmis ziemas laikā putniem atrast barību un tos
piebarot, atceries galveno noteikumu - ja esi sācis barot, tad tas jādara
katru dienu līdz pavasarim, kamēr gaisa temperatūra nenoslīdz zem 0
grādiem un nav nokususi sniega sega. Vairāk informācijas vari atrast šeit
- https://www.lob.lv/noderigi/putnu-barosana-ziema/ un pielikumā.
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Uzraksti savu spilgtāko ziemas nometnes atmiņu
Šogad mazskautu un guntiņu un nometnē nevaram tikties klātienē, kā ierasts, taču varam
atcerēties piedzīvoto! Ja esi piedalījies kādā no mazskautu un guntiņu ziemas nometnēm,
uzraksti savu spilgtāko atmiņu:


Mini gadu un nometnes nosaukumu



Pievieno fotogrāfiju, ja iespējams.



Dalies šajā atmiņā savos sociālo mediju kontos, lieto mikrļa birku
#MazskautuGuntinuZiemasNometne, ietago @skautiungaidas kontu.



Iesūti savas atmiņas ar fotogrāfiju un kāda spilgtākā notikuma aprakstu uz e-pastu:
skautiungaidas@gmail.com

PĒTNIECĪBAS PĀRGĀJIENS:
#MežaIzziņa #DabāEjot!
Dodies vismaz 5 km garā pētniecības pārgājienā, esi vērīgs un centies atrast, un nofotogrāfēt:
Kāda dzīvnieka pēdu nospiedumu. Noskaidro, kuram dzīvniekam
tas pieder.
Kādu putnu. Noskaidro, kas tas par putnu.
Kādu interesantu dabas objektu vai parādību. Centies noskaidrot,
kā tā izveidojusies.
Bebra nograuztu koku
Čiekurus
Burtus dabas vai Tevis veidotos objektos, izveidojot vārdu
DRAUGS.

TIEŠSAISTES PASĀKUMI
Nometnes atklāšana
Piedalies virtuālajā nometnes “ieskandināšanā” jeb atklāšanas pasākumā, kur Tev pastāstīs par
nometnes uzdevumiem. 2021.gada 4.februārī pl.19:00 (saiti saņemsi pie sava vadītāja).

Nometnes ugunskura vakars
Piedalies kopīgajā ugunskura vakarā - 2021.gada 13.februārī pl.19.00 (saiti
saņemsi pie sava vadītāja).
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