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Jūnijs ir pirmais vasaras mēnesis, skola beigusies, kādam sācies jauns posms dzīvē, ar jaunām 
izvēlēm par tālāku mācīšanos, pirmo izlaidumu, kādam varbūt šis ir pirmais brīvlaiks. Aiz 
muguras savdabīgs, jaunu pārmaiņu, sajūtu un pieredzes mācību gads. Nu ir vairāk laika, ko 
pavadīt dabā. Ir sākusies VASARA. Iesāksim un pavadīsim to radoši, interesanti un droši, 
iemācoties ko vērtīgu, aizraujošu un vērtīgu, dodoties piedzīvojumos, atklājot un izzinot ko 
jaunu, atceroties parūpēties par sevi un saviem tuvākajiem. 

Jūnijā #DariMājās aktualizējam vasaras un nometņošanas tēmu, aicinot iesaistīties praktiski, 
radoši, izzinot,  sadarbojoties un svinot.  

IEVADS – VASARAS MĒNESIS 
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PRAKTISKIE UZDEVUMI 

Fiziskais 
● Izmēģini doties dabā pārgājienā ar kādu draugu/draudzeni vai ģimenes locekli uz vairākām 

stundām (ja esi mazskauts vai guntiņa, dodies 2-4 stundu pārgājienā, ja esi skauts vai 
gaida, dodies 3-6 stundu pārgājienā, ja esi dižskauts/dižgaida, roveris/lielgaida vai vadītājs, 
vari izmēģināt doties 10 - 12 stundu ilgā 
pārgājienā), līdzi ņemot nepieciešamo ekipējumu, 
saģērbjoties atbilstoši laikapstākļiem, līdzi ņemot 
pierakstu kladi un rakstāmo. Pārgājiena laikā 
centieties būt pēc iespējas klusāki vismaz stundu, 
lai dzirdētu pēc iespējas vairāk dabas skaņu 
(pārrunāt pamanīto vai aprunāties ar ceļabiedru 
varēsiet kādā atpūtas pauzē vai pārgājiena 
beigās!). Esi vērīgs - piefiksē, ko mani sev apkārt 
pierakstu kladē: 

- Kādus augus ieraudzīji, atpazini? Apraksti vai uzzīmē tos! 
- Kādus dzīvniekus, kukaiņus un putnus pamanīji? Vai to dzīves vietas? 
- Kādi bija laikapstākļi? Vai dienas laikā tie mainījās? Kādi bija mākoņi? Varbūt kādas 

interesantas formas, krāsas? 
- Vai apgūlies uz zemes un pavēroji koku galotnes?  
- Kādas dabas skaņas sadzirdēji - vai ieklausījies putnu dziesmās, lapu šalkoņā, ūdens 

čalošanā vai sadzirdēji kādu citu? 
- Vai ieraudzīji ko īpašu - kādu veidojumu uz koka, kādu aizsargājamu augu, kādu 

dižkoku? 
- Paveic ko labu dabai! 

● Mēneša laikā piefiksē visas upes, kuras šķērso! Ja iepsējams, iemūžini to fotogrāfijā un 
mēneša beigās sagatavo apkopojumu vai fotogrāfiju kolāžu, kur redzams, kā un kādas upes 
esi šķērsojis (ar kājām, ar velosipēdu, ar auto, pa tiltu, pa pārgāztiem kokiem, akmeņiem, 
pārbridis, pārpeldējis, pārlēcis utt.). Taču atceries - drošība pirmajā vietā!!! 

Drošība 
Dodoties dabā atceries par savu drošību. Ir vasara, būs karstas dienas, un daudz kas šķiet it kā 
tik zināms, taču pirms dodies ārā no mājas, pārbaudi, vai Tev ir viss, kas šeit minēts: 

- ūdens pudele ar ūdeni; 
- ērti apavi; 
- apģērbs, kas nosedz potītes, lai ērces viegli neparāpo apakšā un esi saģērbies 

atbilstoši laikapstākļiem (piem., vari novilkt jaku vai džemperi); 
- karstā, saulainā dienā – galvassega; 
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- līdzi ņemamās mantas ir pārdomātas un ir sapakotas 
ērtā mugursomā (lai nenestu līdzi lieku svaru); 

- pārdomā savas ēdienreizes tā, lai neradītu 
atkritumus vai būtu iespēja tos paņemt līdzi 
(piemēram., ēdiens iesaiņots kastītēs, līdzi maisiņš 
atkritumiem u.tml.); 

- mobilais telefons ar uzlādētu bateriju (vai ņem līdzi 
pārnēsājamo lādētāju - “power bank”), lai vari 
sazināties nomaldīšanās vai ārkārtas gadījumā; 

- paziņo kādam tuviniekam, kur dodies un cikos plāno 
būt atpakaļ! 

 

Radošas idejas lietainai dienai 
- Noskaties kādu latviešu filmu - 

https://www.filmas.lv/filmu-
katalogs/?tab=movies&sub_tab=movies-all&watch= 

- Iemācies kādas pamatfrāzes kādā jaunā svešvalodā, lai 
sazinātos! Piemēram., https://www.duolingo.com/ 

- Izlasi kādu grāmatu! 
- Izdari labu darbu un palīdzi digitalizēt latviešu folkloras vērtības - 

http://www.garamantas.lv/ (ej uz sadaļu “Atšifrē” un reģistrējies, lai varētu pievienot 
savu veikumu)! 

- Siltā dienā vari doties laukā un izbaudīt lēkāšanu vai bradāšanu pa peļķēm!!! :) 

 

Rūpes par sevi 
Rūpes par sevi šajā laikā ir ļoti svarīgas. Tās palīdzēs 
sajusties pašam labāk, palīdzēs arī uzlabot attiecības ar 
ģimeni, draugiem. Pielikumā atradīsi sarakstu ar 
aktivitātēm - katru dienu izvēlies vienu no šīm aktivitātēm 
un veic tās, lai parūpētos par sevi. Ja ir iespēja, iesaisti 
šajā aktivitātē arī kādu draugu, draudzeni, lai palīdzētu 
arī viņam / viņai sajusties labāk. 

 

https://www.filmas.lv/filmu-katalogs/?tab=movies&sub_tab=movies-all&watch=
https://www.filmas.lv/filmu-katalogs/?tab=movies&sub_tab=movies-all&watch=
https://www.duolingo.com/
http://www.garamantas.lv/
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Sējumi 
Dodoties dabā apetīte ir labāka un garšo teju viss, taču ne vienmēr katrā 
vietā, kur drīkst kurināt ugunskuru, ir īpašs trijkājis, uz kura pakarināt 
katlu, kurā uzvārīt tēju, zupu, sautējumu, plovu vai kaut ko citu garšīgu. 
Šeit atradīsi video pamācību, lai iemācītos vai atsvaidzinātu zināšanas, kā 
kopīgi ar saviem kopa biedriem vai ģimeni vari pagatovot trijkāja sējumu. 
Uz tā varēsi droši uzkarināt katliņu, lai dodoties pārgājienā vai kādā 
izbraucienā pagatavotu gardu maltīti.   

 
Receptes 
Jāņu siers - pagatavo savu Jāņu sieru, recepti atradīsi šeit. Vari 
gatavot gan mājās uz gāzes vai elektriskās plīts, gan uz 
ugunskura! Lai izdodas un labi garšo! 

Receptes, ko garšīgu un vienkāršu pagatavot uz ugunskura, 
atradīsi pielikumā - izmēģini kādu no tām nometnē vai dodoties 
izbraucienā ar ģimeni!  
 

Dodies dabā  
- Dodies dabā un atrodi vismaz trīs Latvijā aizsargājamus augus. 
- Ja vēlies, piefiksē savu vērojumu - mājas lapā vai mobilajā 

aplikācijā dabasdati.lv, tā palīdzot pētniekiem apkopot rezultātus 
par pārmaiņām dabā Latvijā. 

- atrodi, kādi Latvijā ir aizsargājamie augi, 
- noskaidro, kādu no tiem Tu esi atradis, 
- nofotografē to, 
- noskaidro, vai tas ir indīgs vai nē, 
- atceries, ka aizsargājamos augus nedrīkst ne plūkt, ne rakt ārā! 
- vienā teikumā apraksti šo augu. 

 
Svini 
Jūnija nogalē svinam vasaras saulgriežus, kad diena ir visgarākā un  
nakts - visīsākā. Daba ir pilnbriedā, viss zied un pamazām sāk gatavot 
savus augļus ražai. Esi drošs un svini kopā ar saviem tuvākajiem! 
Kādas ir Tavas ģimenes tradīcijas šajos svētkos? Vai Jūs pinat vainagus 
un rotājat māju ar meijām? Vai gatavojat kādus īpašus ēdienus un 
sienat savu Jāņu sieru? Vai dziedat dziesmas un sagaidāt saullēktu? 
Noskaidro, kādas tradīcijas Tu varētu papildināt vai ieviest vēl savā 
ģimenē ar kādu interesantu recepti vai kādu spēli/rotaļu/dziesmu! 

https://www.youtube.com/watch?v=9N7mdMHKpYs
http://krista.lv/janu-siers/
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Uzpin savu svētku vainagu, video pamācību atradīsi šeit vai šeit! 
Atkārto par ugunskuru kurināšanu un drošību pie ugunskuriem (atradīsi pielikumā)! 
 

Izzini vēsturiskos notikumus 
Lai arī jūnijs šķiet skaists vasaras mēnesis un tas saistās ar vasaras saulgriežiem, Latvijas 
vēsturē tas saistās arī ar skumjiem notikumiem - Latvijas okupāciju 1940. gada 17. jūnijā (vairāk 
varī izzināt šeit - https://www.lsm.lv/17-junija-okupacija) un 1941. gada 14. jūnija Latvijas 
iedzīvotāju un karavīru deportācija (vairāk vari izlasīt šeit - 
https://vesture.eu/1941._gada_14._j%C5%ABnija_deport%C4%81cija)  

SADARBĪBAS UZDEVUMI 

Ja iespējams, apciemo kādu savu tuvinieku vai sen nesatiktu draugu un dodies ar viņu kopīgā 
pastaigā. Parunājies ar viņu - izstāsti, kā klājas Tev, kā pagājis Tavs mācību gads, apjautājies, kā 
klājas Tavam draugam/tuviniekam, izstāstiet viens otram vismaz 5 svarīgākās lietas/notikumus 
kopš jūsu iepriekšējās tikšanās reizes. Uzziniet ko jaunu viens par otru! 

MĒNEŠA REFLEKSIJA 

Jūnijs senajiem latviešiem bija ziedu mēnesis. Izvērtē mēnesi, sevi salīdzinot ar 
puķi vai augu, atbilstoši šajā mēnesī piedzīvotajam!  
- pārdomā šī mēneša piedzīvojumus 

- izdomā, ar kādu puķi/augu Tu šomēnes asociējies? Kāpēc? 

- uzzīmē šo puķi/augu, attēlojot arī to, kas jums ir kopīgs 

- padalies ar kādu refleksijā, uzklausi viņu 

#Refleksija #Izvērtēšana #PlānoDariIzvērtē 

PIELIKUMI 

● Receptes - pagatavo uz ugunskura 
● Drošība pie ugunskuriem   
● Rūpes par sevi   

 
 
“Dari mājās” programmas veidošanu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds 
no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par “Dari mājās” saturu atbild biedrība  Latvijas 
Skautu un gaidu centrālā organizācija”. #NVOCovid2021.  

https://www.youtube.com/watch?v=anjBNOkRcZ0
https://www.youtube.com/watch?v=ZE5DRUlsDd4
https://www.lsm.lv/17-junija-okupacija
https://vesture.eu/1941._gada_14._j%C5%ABnija_deport%C4%81cija
http://skauti.lv/wp-content/uploads/2021/06/LSGCO_2021_SkautoGaidoMajas_JŪNIJS_recepte-1.pdf
http://skauti.lv/wp-content/uploads/2021/06/LSGCO_2021_SkautoGaidoMajas_Ugunsdrošība.pdf
http://skauti.lv/wp-content/uploads/2021/06/LSGCO_2021_SkautoGaidoMajas_JŪNIJS_rūpes_par_sevi.pdf

