
 

 
 
 

 

 

 

 

Rudens kā rudens - krāsainos lapu kokus nomaina lapu grābšanas maratons, aizvien biežāk galdā tiek 
celtas rudens veltes - ķirbji, bietes un burkāni, rīti un vakari kļuvuši pavisam tumši, lietus mijas ar saules 
stariem. 

Laikā, kad tikties ar skautu un gaidu draugiem klātienē nav iespējams, tomēr tādus rudens nometnes 
priekus kā dubļus, salstošos pirkstu galus un kopābūšanu ir iespēja izbaudīt, piedaloties attālinātajā rudens 
nometnē “Rudens Rēbuss”. 

Lasi informāciju tālāk, lai uzzinātu, kas Tev ir jāizdara, lai piedalītos nometnē un nobeigumā saņemtu 
nometnes uzšuvi! 
 

LAI PIEDALĪTOS  

Visu skautu un gaidu pakāpju biedriem ir iespēja piedalīties attālinātajā nometnē “Rudens Rēbuss”. Lai 
Tu būtu piedalījies nometnē un saņemtu nometnes uzšuvi, ir jāizpilda šādi nosacījumi: 

 Piedalīties nometnes Lielajā spēlē 2021. gada 3. novembrī, plkst. 18.30; 
 Izpildīt vismaz 2 no nometnes individuālajiem uzdevumiem; 
 Doties vismaz 5 km (mazskauti/guntiņas) vai 10 km (skauti, gaidas un vecākas pakāpes) garā sajūtu 

pētniecības pārgājienā. 
 

Nosūtīt paveikto uzdevumu kopsavilkumu kā pierādījumu, ka esi piedalījies nometnē. Paveiktos 
uzdevumus iemūžini foto, video un/vai apkopo aprakstā, un nosūti tos uz e-pastu skautiungaidas@gmail.com, 
parādot, kā Tev veicās nometnē “Rudens Rēbuss”. Uzdevumus iesūti līdz 1. novembra plkst. 20.00. 

 

INDIVIDUĀLIE UZDEVUMI 

 Uzmezglo rudens krāsu rēbusa aproci. 
Ieraugi dabā rudens krāsas un savieno tās 
skaistā draudzības aprocē. Video ar trīs 
dažādiem aproču veidiem skaties 
https://ej.uz/rudens-aproce Izaicini sevi un 
centies uzmezglot sarežģītāko! 

 Rudentiņš bagāts vīrs. Nometnēs vienmēr 
var izpausties radoši - zīmējot, līmējot, 
spēlējot vakara priekšnesumus. Šoreiz 
izveido 3D modeli vai objektu no rudens 
veltēm (krāsainām koku lapām, zīlēm, 
kastaņiem, āboliem, burkāniem, ķirbjiem, 
aronijām u.c.) un piedalies “Rudens Rēbusa” 
kompozīciju izstādē.  

Rudens Rēbuss 
Skautu un gaidu attālinatā rudens nometne 
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 TikTok deja “Rudens Rēbuss”. Piedalies 
nometnes talantu šovā, izdomā kustības un 
radi deju, kuru uzfilmē, lai uzlabotu garastāvokli 
gan sev, gan saviem draugiem! Atceries, rēbusi 
nav vienkārši!  

 Atmiņu rēbuss. Šogad nometnē nevaram 
tikties klātienē, kā ierasts, taču varam atcerēties 
piedzīvoto! Ja esi piedalījies kādā no rudens 
nometnēm, atsauc to atmiņā un uzraksti savu 
spilgtāko rudens nometnes atmiņu:  

▪ Mini gadu un vietu, kur notika nometne; 
▪ Pievieno fotogrāfiju, ja iespējams. 

 Maskošanās. Gada tumšā puse (rudens un 
ziema) daudzu tautu kultūrās ir zināms kā 
maskošanās laiks, kas ir viena no 
noslēpumainākajām tradīcijām, jo saistīta ar 
mirušajiem gariem  

▪ Uzzini vairāk par maskošanās 
tradīcijām, noklausoties stāstu šeit: 
https://ej.uz/maskojies-stasts 

▪ Izveido savu masku Mārtiņdienas vai 
Halovīnu svinībām! Idejas meklē šeit: 
https://ej.uz/maskojies-idejas 

 Pastaiga ar pārtikas brillēm. Dodies pastaigā 
pa apkārtni un uzliec sev iedomātas pārtikas 
brilles, pievēršot uzmanību visam, kas saistās 
ar pārtiku: ražošana, patēriņš, uzglabāšana. 
Piemēram, ābols kaimiņu dārzā, gājējs, kas no 
veikala nes iepirkumu maisiņu, upe ar zivīm, 
nomests saldējuma papīriņš u.tml. Piefiksē šīs 
lietas! Atnākot mājās izvēlies kādas no šīm 
lietām un izveido pārtikas ķēdi no sākuma līdz 
beigām. (Piemēram, ābols. ābola sēkliņa - ābele 
- āboli - fabrika - ābolu sula - sula iepakojumā 
- veikals - virtuve - atkritumi). Pārdomā, vai 
Tevis izveidotā pārtikas ķēde ir ilgtspējīga? Cik 
daudz resursu ir veltīts, lai šada sula būtu 
pieejama?  

Šo aktivitāti vari veikt un ieskaitīt savas Dabas 
Čempionu un Pandas uzšuves programmas 
ietvaros. 

 Āboli, āboli, pankūkas, kūciņas. Rudenī 
vienmēr dalāmies ar āboliem, jo to ir daudz! 
Tomēr, cik var tos ābolus ēst? Pagatavo 
ābolu pankūkas vai kūciņas un pacienā 
mājiniekus! Šis rēbuss ir pavisam vienkāršs, 
tikai seko instrukcijai!  

▪ Video ar ābolu un auzu pārslu 
pankūku recepti 
https://ej.uz/abolu-cepumi 

▪ Ābolu kūciņu recepte 
https://ej.uz/abolu-kucinas 

 Netflix & Rēbuss. Atmini latviešu filmu 
nosaukumus pēc bilžu attēliem. To meklē 
šeit - https://ej.uz/filmu-rebuss 

 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: 

▪ “Bum, bum mazais skauts”: 
https://ej.uz/bum-bum 

▪ “Guntiņu dziesma””: 
https://ej.uz/guntinu-dziesma 

▪ “Septiņjūdžu zābakiem”: 
https://ej.uz/7judzu-zabaki 

 Rudens domas. Rudens tumšajā laikā nereti 
mēdz piezagties drūmas un neveselīgas 
domas. Ko darīt? To vari uzzināt “Rūpējies 
par sevi un citiem” brošūrā. Iepazīsties ar 
“Seko līdzi savām domām” uzdevumu 4.-
5.lpp., izpildi to, izrakstot kādu veselīgo 
domu! Uzdevumu meklē šeit: 
https://ej.uz/labas-domas 
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SAJŪTU PĒTNIECĪBAS PĀRGĀJIENS  

Dodies vismaz 5 km (mz/gt) vai 10 km (skg un 
vecāki) garā pētniecības pārgājienā, cenšoties noķert 
dažādas sajūtas! Esi atvērts sajūtām, vērīgs un 
izveido sajūtu fotostāstu, nofotogrāfējot: 

▪ Kas Tevi pārsteidza? 
▪ Kas Tevi sarūgtināja? 
▪ Kas Tevi iepriecināja? 
▪ Lielākais izaicinājums, ar kuru 

sastapies? 
▪ Kas Tev lika aizdomāties? 
▪ Kas Tevi saviļņoja? 

Noietos kilometrus piefiksē kādā aplikācijā. 
 

NOMETNES LIELĀ SPĒLE 

Piedalies nometnes tiešsaistes Lielajā spēlē! Spēle 
notiks nometnes noslēgumā - 2021.gada 3. 
novembrī plkst.18.30.  

Spēle būs izaicinoša dažādās kategorijās un veidos.  

Tajā varēs piedalīties komandās jeb kopos. 
Komandas tiks veidotas pasākuma sākumā, bet ir 
iespēja arī pieteikties kā jau esošam kopam vai 
izveidot kopu pirms pasākuma. Komandas drīkst 
iepriekš vizuāli sagatavoties pasākumam, piemēram, 
visi komandas biedri ir sarkanās cepurēs. 

Līdzi uz pasākumu pa rokai jābūt virves gabalam 
mezglu uzsiešanai.  

Saite uz nometnes Lielo spēli: https://ej.uz/rudens-
liela-spele 
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