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Projektu īsteno 

 

Biedrība "Preiļi izglītotai Latvijai"  

Kontakti sadarbībai:  
Aija Vanaga 

pilbiedriba@gmail.com 
26385873  

www.preililatvijai.lv  
https://www.facebook.com/PreiliLatvijai/ 

 

Biedrības nodarbojas ar 

1. vecāku dibinātas pamatskolas "Preiļu Brīvā skola" darbības nodrošināšana 
pirmsskolas un pamatskolas izglītības posmos. Brīvdabas un uz bērnu centrētas 
kompetences izglītības istenošana.  

2. Vides resursu reģionālais centrs, kas sniedz iespēju veidot sadarbību, 
apmācību iespējas brīvdabas pedagoģijā, bērnu un vecāku sadarbībai, TRIZ un 
atvērto uzdevumu ieviešanai un īstenošanai. VRRC ir centrs, kurā prasmes, 
zināšanas savijas ar kaislību par rītdienu, kurā cilvēks veido savu vidi.  

Apmācībās ar pieredzi dalījās 

Anita Ieriķe (angļu valodas skolotāja, starptautisku izglītības projektu vadītāja, Zviedrijas brīvdabas organizācijas "Friluftsframjandet" stipendiāte) 
Lai veidotos cilvēka saikne ar dabu, jāmācās ārpus telpām. To sauc par brīvdabas pedagoģiju, kas ir populāra Skandināvijā un citās zemēs, bet nu iedvesmo arvien vairāk pedagogu 
un vecāku arī Latvijā. Mūsdienās daudzu bērnu saskare ar dabu ir visai fragmentāra, un ir nepareizi cerēt, ka mīlestību un pietāti pret to izdosies iemācīt skolā, ieliekot visiem rokās 
planšetdatorus. Veltīsim laiku gan teorētiskajām zināšanām, gan praktiskajām nodarbībām – spēlēm, rotaļām, pētījumiem un eksperimentiem – brīvā dabā 
 
Aija Rancāne (Valdorfpedagoģijas kursu organizētāja un lektore), Sandra Strūberga (Rīgas Valdorfskolas struktūrvienības vadītāja, mūzikas skolotāja) 
Cilvēka 12maņas, to veidošanās laiks un kopšana, praktiskas nodarbes, pirkstu spēles, līdzsvara spēles, dzirdes vingrinājumi, maņu savstarpējā sakarība; četri elementi, četri 
temperamenti- raksturojums, noteikšanas testi, temperamentu pielietojums mācību procesā. 

Ilze Mežniece (vides zinātņu bak., permakultūras un folkloras meistardarbnīcu vadītāja) 
Ūdensobjektu izpēte izmantojot aprīkojumu un A.Urtāna izstrādātos metodiskos materiālus, tiks pētīti augi un kukaiņi ūdenstecēs, ūdenstilpnēs, lai novērtētu to vides stāvokli. 

Materiālā ir apkopotas skolotāju izstrādātās metodes apmācību ietvaros.  Katru metodi var izmantot atsevišķi, papildināt un pielāgot pēc nepieciešamības. 
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Dažādu maņu izmantošana orientējoties apkārtnē. 
Mērķis: attīstīt smaržu sajūtu, smaržu 
atmiņu. 

Nodarbības detalizēts apraksts: katrā kontrolpunktā ir novietots maisiņš ar smaržvielu. Startā skolēnam iedod paostīt kādu 
no vielām, kuras ir kontrolpunktos un viņam savā kontroles talonā jāatzīmē, kurā vai vairākos kontrolpunktos ir šī viela. 

 

Vecums: 3.-4. Klases, 9-10 gadi. 

Grupas lielums: Individuāli vai pāros. 

Laiks: 15-20 min 

Vajag: smaržīgas vielas maisiņos( tik, cik 
kontrolpunkti), orientēšanās inventārs- 
kompasi, kartes, piemērots apģērbs 

Iespējamie draudi: kāds var smaržu 
maisiņus atvērt vai paņemt, aizmaldīties 

Ieteikumi: sākumā nodarbību organizēt kā 
darbu pāros. 

Iegūstamais rezultāts: ir aktualizēta ožas nozīme apkārtnes sajušanā, nostiprinātas orientēšanās prasmes, trenēta spēja sadarboties un ievērot noteikumus. 
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Bērnu iepazīstināšana ar dabu „ Koki” 

Mērķis: Rosināt bērnos interesi par 
apkārtējās dabas izzināšanu, veidot izpratni 
par dabā noritošajiem procesiem un cilvēka 
ietekmi uz tiem. 

Nodarbības detalizēts apraksts: Sagatavošanās- pārrunas ar bērniem par tēmu „koki”, formatīvā vērtēšana. 

Aktivitātes organizēšana- bērnu sadalīšana komandās, katra komanda izvēlas vienu koku un izpēta to, lai vēlāk attēlotu to 
citiem- apskata, aptausta, paosta. Visi darbojas komandās, izmanto viens otra zināšanas, skolotājs konsultē.  Noslēgumā 
katra komanda attēlo savu koku,m pārējie mēģina uzminēt. 

 

 

Vecums: pirmsskola 5-6 gadi 

Grupas lielums: 4 komandas pa 3-4 bērni 
katrā 

Laiks: 30 minūtes 

Vajag: bērnu redzeslokā jābūt dažādiem 
kokiem- parkā, mežā, u.t.t. 

Iespējamie draudi: nesakopta vide, indīgi 
kukaiņi un augi. 

Ieteikumi: iešanai pārgājienā 
nepieciešamas drošības vestes. 
Komandām vēlamas savas atšķirības 
zīmes. 

Iegūstamais rezultāts: bērni iemācās ar ķermeņa palīdzību sajust un attēlot apkārtējo pasauli, uzzina jaunu informāciju par kokiem, kas atrodas viņu dzīvesvietas tuvumā. 
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Dabas materiālu brīnumi. 

Mērķis: attīstīt bērniem runātprasmes un 
skaņu izrunas kultūru, radīt zinātkāri un 
nostiprināt redzes atmiņu. Nodarbības detalizēts apraksts: 

1. Posms. Skolotāja iedod katram bērnam uzdevumu- atnest kaut ko dabā sastopamu: mazu, zaļu, asu, mīkstu, u.t.t. 

2. posms. Atradumus noliek uz balta auduma un visi sasēžas aplī. Katrs bērns prezentē, ko ir atradis, kāds bija uzdevums, ko 
viņš zina par šo lietu, u.t.t. 

3. posms. Dabas materiālus grupē pēc krāsas, garuma, u.t.t., saskaita. 

4.posms. viens bērns paiet malā un tikmēr pārējie vienojas pārvietot vai paslēpt kādu lietu. Kad bērns atgriežas, viņam 
jāuzmin, kas ir mainījies. Variants- visi vienojas, kurš ir izvēlētais priekšmets un ar jautājumu palīdzību jāatmin, ko pārējie ir 
iedomājušies. Jautājumos un atbildēs var ietvert kādu skaņu, kuru bērni tajā laikā apgūst. 

 

 

Vecums: pirmsskola 4- 6 gadi. 

Grupas lielums: grupās pa 3 līdz 6 bērni ar 
audzinātāju. 

Laiks: 10- 20 minūtes. 

Vajag: balts audums, dabā atrodamie 
dabas materiāli, sēžampaklājiņi bērniem. 

Iespējamie draudi: nesakopta vide, 
kukaiņi. 

Ieteikumi: drošības vestes bērniem, laika 
apstākļiem atbilstošs apģērbs. 

 

Iegūstamais rezultāts: 1. Bērni darbojas svaigā gaisā. 2. mērķtiecīgi meklē dabas materiālus, iegūst zināšanas. 3. attīsta runu, paspilgtināti izrunā skaņas. 4. attīsta redzes 
atmiņu. 5. veidojas pozitīva saskarsme, sadarbības prasmes. 6. nostiprinās prasmes grupēt, sakārtot un atpazīt dabas materiālus. 
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Koku daudzveidība. 

Mērķis: Apgūt koku nosaukumus, to augļus 
(sēklas). Attīstīt komunikācijas prasmes. 

Nodarbības detalizēts apraksts: 

„foto medības”- skolēni grupās pa 4-5 dodas parkā vai mežā vai vienkārši skolas apkārtnē un nofotografē 3 kokus, mēģina 
atšifrēt, kas tas ir par koku, nofotografē atsevišķi lapas, augļus. Nākamajā nodarbībā skolēni prezentē savu grupu darbus. 

 

Vecums: 2. klase 

Grupas lielums: 2 lielāka klase tiek dalīta 
grupās 

Laiks: 1 mācību stunda 

Vajag: fotoaparāti, telefoni, koku noteicējs, 
projektors klasē 

Iespējamie draudi: mežā var apmaldīties, 
jāseko, lai skolēnu starpā valdītu pozitīva 

saskarsme. 

Ieteikumi: pirms doties mežā, stingri 
vienojas par noteikumiem, pētāmās 

apkārtnes robežām un pienākumiem grupā. 

Iegūstamais rezultāts: darbojoties ar jaunākajām tehnoloģijām tomēr ir aktīvi pavadījuši laiku svaigā gaisā, pilnveidojuši pētīšanas prasmes un komunikācijas spējas. 
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Dzīvnieku pēdas. 

Mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar meža 
dzīvnieku pēdām, izmantot tās, lai noteiktu 
dzīvnieku sugas tuvākajā apkārtnē 

Nodarbības detalizēts apraksts: 

iepriekš notiek saruna par to, kādas dzīvnieku pēdas varētu atrast mežā. tēma tiek aktualizēta ar nostāstiem, mīklām, 
pasakām. Ziemā skolēni dodas uz mežu, pēta, meklē un nofotografē dzīvnieku pēdas. Tur, kur daudz dzīvnieku pēdu, skolēni 
atstāj dzīvniekiem līdzatnestos kārumus. Ja nevar noteikt, kāda dzīvnieka pēdas tās ir, ņem talkā pēdu noteicēju. 

 

Vecums: 4.-5. klases 

Grupas lielums: līdz 15 skolēni, var dalīt 
mazākās grupās 

Laiks: 2 mācību stundas 

Vajag: brīvi pieejams mežs, dārzeņi, darba 
lapas ar dzīvnieku pēdu nospiedumiem, 
atstarojošās vestes, fotoaparāti vai telefoni 

Iespējamie draudi: nepiemēroti laika 
apstākļi 

Ieteikumi: tēmu var turpināt citās mācību 
stundās, piemēram, vizuālajā mākslā. 

 

Iegūstamais rezultāts: skolēni spēj orientēties mežā, veikt pētījumu dabā, strādāt ar enciklopēdijām. Ir iepazinuši vietējo meža dzīvnieku pēdas, prot noteikt tās. 

 
 



Projekta	„Meža	skola	–	brīvdabas	pedagoģijas	principu	ieviešana	Latvijā"	ietvaros																																							 	
	

	

7	

„Nepabeigtā pasaka”- tēmu var piemērot jebkuru, kas ir aktuāli dotajā brīdī. 

Mērķis: Sagatavot un motivēt skolēnus 
darbam, ieinteresēt par nodarbības tēmu. 
Runas kultūras veicināšana, vārdu krājuma 
bagātināšana. 

Nodarbības detalizēts apraksts: 

skolotājs ļauj katram skolēnam izvēlēties kādu no dabas materiāliem un uzsāk stāstīt pasaku. Bērni turpina pasakas 
sacerēšanu, katrs pievienojot pasakai pa vienam teikumam saistībā ar to dabas materiālu, ko viņš ir izvēlējies. Skolotājs 
neuzkrītoši vada procesu, lai aktualizētu to tēmu, kas ir paredzēta, iepinot sižetā kādu negaidītu pavērsienu vai problēmu, 
kas jāatrisina. 

Vecums: 1.-4. klases 

Grupas lielums: līdz 10-15 skolēni. 

Laiks: 5-10 minūtes 

Vajag: dažādi dabas materiāli. 

Iespējamie draudi: pasaka var ieilgt vai 
novirzīties no sākumā nospraustā mērķa 

Ieteikumi: ja laiks atļauj, pasaku var 
turpināt vēlāk citā stundā padziļinot tēmu. 
Var ļaut vadību uzņemties kādam no 
skolēniem 

 

Iegūstamais rezultāts: skolēni ir motivēti darbam, ieintriģēti un ieinteresēti. Tiek attistīta valodas lietošanas prasme, radošā domāšana un prasme uzstāties. 
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„Zaļās pildspalvas metode” 

Mērķis: izcelt pozitīvo, tādējādi audzinot 
skolēnos spēju katrā situācijā vispirms 
pamanīt labo un veiksmīgo. 

Nodarbības detalizēts apraksts: 

pedagogs, labojot skolēna darbu, izceļ to, kas ir izdevies vislabāk un/vai labāk un pasvītro vai apvelk to ar zaļu pildspalvu. 

Vecums: sākumskolas un pamatskolas 
klases 

Grupas lielums: individuāls darbs 

Laiks: pēc vajadzības 

Vajag: skolēna izpildītais uzdevums, zaļa 
pildspalva. 

Iespējamie draudi: pārlieku liels optimisms 
var radīt ilūziju, ka viss ir kārtībā. Jāseko, lai 
skolēns pamana savas kļūdas 

Ieteikumi: dažreiz darbu var atstāt bez 
piezīmēm un labojumiem- tas rada skolēnā 
jautājumus un ir labs stimuls pašregulācijai 

Iegūstamais rezultāts: aug skolēna pašapziņa, viņš kļūst drosmīgāks savos lēmumos, labprāt uzņemas atbildību, jo zina, ka nesaņems destruktīvu kritiku 
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Rinķa līnija 

Mērķis: apgūt rinķa līnijas elementus 

Nodarbības detalizēts apraksts: 

skolēni sastājas aplī un nostiepj sev rokās virsi- izveidojas rinķa līnija. Skolotājs aktualizē, ka katrs ir punkts, tātad rinķa līnija 
sastāv no punktiem. Viens no skolēniem tiek nostādīts apļa centrā- rinķa līnijas centrs. Ar krāsainajām virvēm tiek parādīti 
dažadi rinķa līnijas elementi- rādiuss, diametrs, horda. 

Vecums: sākumskolas klases 

Grupas lielums: sākot no 10 cilvēkiem 

Laiks: 20 minūtes 

Vajag:  gara virve, vairākas īsākas virves 
dažādās krāsās 

Iespējamie draudi: laika apstākļi 

Ieteikumi: pirms došanās ārā tiek izrunāti 
noteikumi 

Iegūstamais rezultāts: caur kustību un kinētiskjām sajūtam tiek uzskatāmi apgūta rinķa līnija un tās elementi. 
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Dabas objektu vērošana tuvākajā apkārtnē 

Mērķis: Apzināt dabas objektus skolas 
tuvumā un aplūkot tos caur personīgās 
pieredzes prizmu 

Nodarbības detalizēts apraksts: 

skolēni dodas dabā un tiek lūgti izvēlēties kādu vienu dabas objektu. Kad dabas objekts izvēlēts, seko pirmais uzdevums- 
izpētīt to un sagatavot mutisku tā aprakstu. Tad seko otrais uzdevums- skolēni saņem izlozes veidā kādu sadzīves situāciju 
(piemēram brīvdienas, dzimšanas dienas svinības, mācības, u.t.t.) un `mēģina modelēt situāciju, izmantojot dabas objektu 
raksturojošos parametrus. 

Vecums: 3.-4. klases 

Grupas lielums: individuāls darbs, var 
apvienot pāros, ja liela grupa. 

Laiks: viena nodarbība 40 minūtes 

Vajag: skolas apkārtnē pieejami dabas 
objekti 

Iespējamie draudi: Skolēniem ir grūti 
atvērties asociatīvajai dōmāšanai, visu 
uztver pārāk burtiski. 

Ieteikumi: Skolotājs ir atbalsts un 
konsultants, ja kādam skolēnam ir grūtības 
darba izpildē. 

Iegūstamais rezultāts: tiek iepazīti un pētīti dabas objekti, pavadīts laiks brīvā dabā un vienlaikus aktivizēta asociatīvā domāšana, sajūtas un emocijas. Skolēni izsaka 
savu viedokli un dalās savā pieredzē. 
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Nometne „Zāļulaiks ar spurām”. (nometne notiek katru gadu kopš 2009. gada nedēļu pirms zāļu dienas) 

Mērķis: Iepazīt pļavu puķes, ezeru zivis- 
doties dabā, makšķerēt, veselīgi un izzinoši 
pavadīt laiku. 

Nodarbības detalizēts apraksts: 

sākumā dalībnieki iepazīstas- ar nometnes mērķi, noteikumiem, savā starpā. Dodas pārgājienā. Katrs saņem uzdevumu atrst 
kādu augu- atgriežoties nometnes vietā, noskaidro augu nosaukumus, pielietokumu, ārstnieciskās īpašības. Augi tiek 
smaržoti, kuri nav indīgi, tie tiek arī pagaršoti, seko tēju vārīšana, asociācijas, pasaku lasīšana un sacerēšana, lomu spēles, 
dejas. Pakāpeniski tiek iestudēta luga par augiem, zivīm, kura tiek sacerēta nometnes laikā pamatojoties uz augu iīpašībām 
un raksturojumu. Vienā no dienām noiek došanās makšķerēt- atlaižām tās zivis, kuras pēc makšķerēšanas noteikumiem 
nedrīkst ņemt, no pārējām vāra zupu. Nometnes noslēgumā vecākiem tiek prezentēta ludziņa. Brīvajā laikā aktīvas sporta 
spēles. 

Vecums: 8-12 gadi 
Grupas lielums: 20 skolēni. Darbs gan 
grupās, gan individuāli, gan pāros. 
Laiks: 7 dienas 
Vajag: skolas apkārtnē pieejami dabas 
objekti 
Iespējamie draudi: laika apstākļi, Kukaiņi 
un indīgi augi 
Ieteikumi: iepriekš iepazīstināt dalībniekus 
un vecākus ar plānotajām norisēm 
nometnē, izstrādāt nepieciešamo personīgo 
mantu sarakstu. Iepriekš izpētīt augus 
tuvākajā apkārtnē, lai atvieglotu darbu 
nometnes laikā. 
Iegūstamais rezultāts: tiek iepazīti un pētīti dabas objekti, pavadīts laiks brīvā dabā un vienlaikus aktivizēta asociatīvā domāšana, sajūtas un dalībnieki ir ieguvuši jaunas 
zināšanas, prasmes, iepazinušies ar jauniem draugiem, ieinteresēti par dzīvās dabas daudzveidību, mācījušies pietāti pret dabu, guvuši pozitīvas emocijas. 
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Līdzsvara un kustību balsta aparāta vingrinājumi. 

Mērķis: attīstīt un pilnveidot kustību un 
balsts aparātu, līdzsvara sajūtu 

Nodarbības detalizēts apraksts: 

skolēni izpilda dažādus vingrinājumus ar maisiņiem- padodot, pametot, stāvot ar maisiņu uz galvas un izpildot dažādas 
figūras, palecoties, mācās iet ar maisiņu uz galvas, u.t.t. vingrinājumi katrā veidā sākumā ir vienkāršāki, tad kļūst 
komplicētāki un pakāpeniski tiek kāpinats temps. 

Vecums: 4-6 gadi 

Grupas lielums: pārmaiņus gan pāros, gan 
individuāli 

Laiks: 20-30 minūtes 

Vajag: auduma maisiņi, pildīti ar dabas 
meteriāliem- pupas, zirņi, griķi, grūbas, u.t.t. 

Iespējamie draudi: pārvietojoties telpā 
jāievēro droša atstarpe starp skolēniem 

Ieteikumi: var darboties basām kājām uz 
dažādām virsmām 

Iegūstamais rezultāts: sava ķermeņa sajušana, koordinācijas apgūšana, līdzsvara sajūtas stiprināšana. 
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Rudens norises dabā 

Mērķis: raksturīgāko dabas pārmaiņu 
konstatēšana dabā. 

Nodarbības detalizēts apraksts: 

nodarbība sākas ar uzdevumu padalīties iespaidos par redzēto ceļā uz skolu. Kad skolēni nosaukuši šī rīta spilgtāko 
iespaidu, seko jautājums- vai tavs pamanītais notikums vai priekšmets liecina par rudeni? Tad skolēni saņem nākamo 
uzdevumu- doties ārā dabā un skolas teritorijā nofotografēt 3 lietas, kas liecina par rudens iestāšanos. Kad 3 lietas 
nofotografētas, jāsameklē 1 lieta, ko var atnest uz klasi un kas nepārprotami liecina par rudeni- koku lapu, rudens ziedu, 
ozolzīli, riekstu, u.t.t. Kad skolēni atgriezušies klasē, katrs individuāli vai pāris prezentē savas fotogrāfijas un atnesto lietu. 
Noslēgumā visi uzzīmē to rudens vēstnesi, kas vislabāk palicis atmiņā. 

Vecums: 1.-2. klase 

Grupas lielums: 10-12 skolēni, darbs 
individuāli vai pāros 

Laiks: 40 minūtes 

Vajag: fotografēšanas piederumi, maisiņš 
paraugu atnešanai, kancelejas preces 
pierakstīšanai un zīmēšanai 

Iespējamie draudi: laika apstākļi, pilsētas 
vide, kur ir maz dabas objektu 

Ieteikumi: pirms došanās dabā jāvienojas 
par noteikumiem un teritoriju 

Iegūstamais rezultāts: Skolēni veic pētniecisko darbu, iesaista nodarbībā savu pieredzi, brīvi izvēlas sev saprotanmākos objektus, pastarpināti mācās arī no saviem 
klasesbiedriem. 
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Ģeometriskās figūras 

Mērķis: Attīstīt smalko motoriku un 
sensorās iemaņas. 

Nodarbības detalizēts apraksts: 

sākumā pedagogs demonstrē kādu apaļu ķermeni, piemēram bumbu. Tad parāda, kā gaisā var uzvilkt riņķa līniju. Tad ar 
pirkstu mēģina tāpat uzvilkt riņķa līniju smiltīs. Ļauj bērniem darboties lēnām, sajust kā smiltis pieskaras pirkstam, kā veidojas 
aplis.  Nākošais solis ir meklēt apkārtnē vēl apaļas lietas. To pašu dara ar citām ģeometriskajām figūrām. 

Vecums: 3-5 gadi 

Grupas lielums: 1-10 bērni 

Laiks:  neierobežots, atkarīgs no bērna 
ieinteresētības 

Vajag: dažādas formas ķermeņi, brīvi 
pieejamas smiltis- smilšu kastē, brīvā dabā. 

Iespējamie draudi: laika apstākļi,  

Ieteikumi: pirmsskolas vecākajā grupiņā un 
1. Klasē to var darīt mācoties burtus un 
ciparus. 

 

Iegūstamais rezultāts: bērns caur savām kustībām un sensoriku apgūst figūras, sagatavojas grafisku zīmju attēlošanai. 
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Auga augšana 

Mērķis: nostiprināt zināšanas par auga 
augšanas procesu. 

 

Nodarbības detalizēts apraksts: 

visi sastājas aplī, izveido dejas ceļu, kad katrs var ar roku aisniegties līdz priekšā stāvošā mugurai.  Skolotājs stāsta pasaku 
un visi izpilda kustības uz priekšāstāvošā muguras. 

Reiz dzīvoja zemnieks ( iet ar pirkstiem pa muguru) 

Kuram piederēja plašs lauks ( glāstošas kustības) 

Zemnieks iesēja graudus ( viegli pieskaras ar pirkstu galiem) 

Graudiņi sāka dīgt (pincetes tvērienā viegli paknaiba) 

Uzlija lietus (viegli bungo ar pirkstiem) 

Asniņi auga arvien garāki ( velk no muguras apakšas uz augšu garas līnijas) 

Apkārt lidoja kukaiņi un priecājās par labību ( viegli glāsta muguru) 

Graudiņi brieda arvien lielāki un cietāki ( viegli bungo ar dūrītēm) 

Atnāca zemnieks un nopļāva labību ( ar plausktas malu izdara kustības šurpu-turpu) 

 

Vecums: 5-7 gadi 

Grupas lielums: darbs grupā 

Laiks:  5-7 minūtes 

Vajag: nav nepieciešams. 

Iespējamie draudi: bērni var pārāk 
aizrauties ar rotaļu un kļūt skaļi 

Ieteikumi: pirms rotaļas vēlams iemācīties 
kustības 

 

Iegūstamais rezultāts: bērni mācās caur kinestētiskajām sajūtām, pozitīva gaisotne 
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Mežs. (tā smarža, garša, struktūra un izskats)/ Ināra Daukšte, Aglonas internātvidusskola 

Mērķis: padziļināt zināšanas par mežu baudot 
kustību prieku- izprast dažādu apkārtējās vides 
elementu savstarpējo saistību 

Nodarbības detalizēts apraksts: 

vienojamies ar skolēniem, ka dosimies pārgājienā, lai savāktu materiālus pašdarinātai spēlei ar metamo 
kauliņu. Pāarunājam pārgājiena noteikumus- katram jāsameklē 3 lietas- kaut ko skaistu, kaut ko vērtīgu un 
kaut ko interesantu. Pirms pārgājiens izveidojam spēles vizuālā ietērpa uzmetumu. Lieliski noder M.Niborga 
jēdzinu mācīšanas stratēģija. Tika apzināta jēdzienu sistēma  „mežs”, „koki”, „krūmi”,u.c. sākumā skolēni brīvi 
izkustās pa mežu, tad sāk pētīt un vākt lietas.  

Piemērs: 
Kauliņš uz 4. Lauciņa. 
Priede! Koks. 
Priedes skujas ir zaļā krāsā, stumbrs ir brūnā krāsā. 
Priedei parasti ir taisna forma, bet var būt arī liekta forma. 
Pret lieluma attiecībā pret mani priede ir liela. 
Tā aug uz zemes. Saknes ir zem zemes, stumbrs ir virs zemes. 
Priedei ir patīkama skuju smarža. U.t.t. 
Šādas spēles aktivizē skolēnu izziņas intereses un pētniecības garu. 
 

Vecums:  sākumskola 
Grupas lielums: klase vai klašu grupa (skolēni 
darbojas individuāli, pāros vai grupās) 

 Laiks: 2 mācību stundas ( kustību aktivitātes, 
pētniecības un materiālu vākšanas laiks). 

Vajag: caurspīdīga A4 mapīte, lupas- viena pārim, 
knaibles vai nazis skolotājam, lāpstiņa. 
Iespējamie draudi: vēlams pārgājienā piedalīties 2 
pieaugušajiem, lai sadalītu uzmanību starp aktīvajiem 
skolēniem un pētniekiem. 
Ieteikumi: skolēni jāinstruē par drošību mežā, 
indīgajiem augiem u.c. 
Iegūstamais rezultāts: Spēles veidošana notiek kopīgi- žāvējot, pētot, analizējot savāktos materiālus. Spēlē (paraugu skatīt pielikumā) vienlaicīgi var piedalīties 3-4 
skolēni.lai spēlētājs varētu izdarīt gājienu, jāmet metamaiskauliņš (kinderolas ar zirņiem iekšā no 1 līdz 6), spēles kauliņi ir zīles, kastaņi, rieksts. Spēles lauciņi ir 
numurēti no 1 līdz 30. Tie ir sarkanā un dzeltenā krāsā. Nonākot uz dzeltenā lauciņa, spēlētājam jānosauc redzamais augs, nonākot uz sarkanā- jāstāsta par redzamo 
un jāsameklē īpašā kastītē attiecīgajam augam piemērots materiāls. Spēles gaitā iespējams aptaustīt, pasmaržot, pagaršot materiālus. 



Projekta	„Meža	skola	–	brīvdabas	pedagoģijas	principu	ieviešana	Latvijā"	ietvaros																																							 	
	

	

17	

 

Augu un kukaiņu noteikšana 

Mērķis: Ierobežotā teritorijā noteikt un atpazīt augus 
un kukaiņus 

Nodarbības detalizēts apraksts: 

izvēlas vienu bērnu, kurš pļavā pamet vingrošanas apli. Vietā, kur aplis nokrīt, sākas pētnieciskais darbs riņķa 
iekšpusē. Pēta, kāda ir augu sugu daudzveidība norobežotajā teritorijā, var paņemt augu paraugus- lapas, 
ziedus, saknes u.t.t.. Tāpat tiek pētīti kukaiņi. Lai atpazītu augus un kukaiņus, var izmantot noteicējus, 
enciklopēdijas. skolēni var saskaitīt sugu daudzveidības rādītājus, veidot prezentācijas.  

Vecums:  4-6 gadi, iespējams pielāgot arī skolas 
vecumam 

Grupas lielums: līdz 4-5 bērni vienā grupā 

 Laiks: 30- 40 minūtes 

Vajag: vingrošanas aplis, lupas, trauks kukaiņu 
pētīšanai 

Iespējamie draudi: ja neviens augs vai kukainis nav 
pazīstams, var zust motivācija turpināt. 

Ieteikumi: Izvēlēties vietu, kur zāle nav pārāk zemu 
nopļauta vai pārāk gara 

Iegūstamais rezultāts: Bērni, strādājot grupās, deliģē viens otram uzdevumus un atrod savu vietu grupā. Dalās ar savām zināšanām un pieredzi un iegūs jaunas 
zināšanas. Aktīvi darbojoties atkārto jau zināmus nosaukumus un faktus un apgūs jaunus.  

Skolēni pilnveido orientēšanās prasmes, mācās būt uzmanīgi, vērīgi, nesteigties, iedziļināties detaļas. Skolēni mācās salīdzināt skaitu, attiecības, proporcijas.  
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Burtu mācība 

Mērķis: Aktualizēt un nostiprināt attiecības skaņa- 
burts 

Nodarbības detalizēts apraksts: 

bērni ar skolotāju dodas pastaigā skolas tuvumā. Skolotājam līdzi kastīte ar burtiem. Pastaigājoties skolotājs 
izvēlas kādu objektu un jautā bērniem, kā to sauc. Bērni nosauc nosaukumu. Pēc kārtas katram bērnam 
jautā, ar kādu skaņu sākas šis vārds. Bērnam jānosauc un tad jāsameklē kastītē burtiņš. Skolotājs pietiprina 
burtiņu pie nosauktā objekta. Tā turpina, līdz ar burtiem jau apzīmēts pietiekams daudzums objektu- atkarībā 
no bērnu vai grupu skaita. Tad dodas atpakaļceļā un tagad pie katra objekta sākumā nosauc burttiņu, tad 
skaņu, tad nosaukumu un noņem burtiņu. Svarīgi katram objektam mainīt bērnus, kas ar to strādā, lai vienam 
bērnam neatkārtojas burti un objekti. Ja ir iespēja, pie katra objekta var smiltīs zīmēt burtiņus, izlikt tos no 
dabas materiāliem u.t.t. 

Vecums:  Pirmsskolas 6 gadi un 1.klase 

Grupas lielums: individuāls vai pāru darbs 

 Laiks: 30 minūtes 

Vajag: burtu modelīši un veids, kā tos piestiprināt 

Iespējamie draudi: skolēni var neievērot kārtību, 
runāt visi vienlaicīgi 

Ieteikumi: vēlams sākumā izvēlēties tādus objektus, 
kuri ir bērniem pazīstami, vēlāk pamazām 
sarežģītākus nosaukumus. 

Iegūstamais rezultāts: Skolēni iepazīst skolas apkārtni, papildina vārdu krājumu, atkārto un mācās attiecību skaņa –burtsmācās sadarboties, ievērot noteikumus. 
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Vārdi mums apkārt 

 

Mērķis: Vārdu krājuma pilnveide 

Nodarbības detalizēts apraksts: 

bērni aplī, izmantojot "ķēdes atbildes metodi" - pēc kārtas nosauc visu ko redz apkārtējā 
dabā, vispār visu ko var redzēt apkārtnē. Atkārtoties nedrīkst. Par katru unikālo vārdu 
bērns saņem punktu (mazu priekšmetiņu) un ieliek savā tūtā vai glāzītē. Pēc spēles 
beigām var saskaitīt punktus, var saskaitīt visas bērnu grupas punktus un uzzināt cik tad 
kopā vārdi tika nosaukti. 

Vecums:  4+ 

Grupas lielums: 2+ 

 Laiks: neierobežots 

Vajag: papīra tūtas vai glāzītes, akmentiņi, zīles u.tml. punktu 
skaitīšanai 

Iespējamie draudi: bērniem paliek ātri garlaicīgi, jo ir mazs vārdu 
krājums 

Ieteikumi: pirms uzsākt spēli ir ieteicams iepazīstināt bērnus ar pēc 
iespējas vairākiem augu nosaukumiem, paplašināt vārdu krājumu, 
pētīt vidi un izzināt to, šī spēlē palīdzēs nostiprināt un atkārtot 
iepriekš apgūtos vārdus. Var padarīt spēli grūtāku - nosaukt tikai 
vārdus, kuri sākās ar patskani vai noteiktu burtu, tikai dzīvo vai 
nedzīvo, tikai zaļā krāsā un tml. 

Iegūstamais rezultāts: paplašināts un pilnveidots vārdu krājums, papildus attīsta domāšanu, koncentrēšanos, spēju gaidīt savu kārtu, aktivizēties darbam grupā. 
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Lietu apraksts un īpašības 

Mērķis: vārdu krājuma pilnveide, saistītas runas attīstīšana 

Nodarbības detalizēts apraksts: 

bērnam uzliek apseju uz acīm un dod aptaustīt, pasmaržot kādu apkārtējā vidē atrasto 
lietu ( čiekuru, zemeni, lapu un tml.), bērnam ir jāapraksta kāda viņa ir, ko viņš sajūt, kas 
viņam ienāk prātā aptaustot un pasmaržojot šo lietu. 

Vecums:  4+ 

Grupas lielums: 2+ bērni var pastāvīgi darboties nelielās grupās vai 
pāros. 

 Laiks: neierobežots 

Vajag: acu apsējs 

Iespējamie draudi: lieta liekās bērnam nepatīkama, sabiedē viņu. 

Ieteikumi: pirms uzsākt spēli ir ieteicams iepazīstināt bērnus ar to 
ko drīkst ņemt rokās un ko nē, ar indīgiem augiem un tml., 
paplašināt vārdu krājumu ar īpašības un darbības vārdiem. 

Iegūstamais rezultāts: paplašināts un pilnveidots vārdu krājums, papildus attīsta domāšanu, koncentrēšanos, spēju gaidīt savu kārtu, aktivizēties darbam grupā, 
klausīties, ne tikai runāt, iepazīt labāk citus un pašam sevi. 
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Lietu apraksts un īpašības II 

Mērķis: vārdu krājuma pilnveide, saistītas runas attīstīšana, 
prasmes uzdot jautājumus pilnveide 

Nodarbības detalizēts apraksts: 

bērnam pieliek līplapiņu ar vārdu - dabas parādības vai lietu no apkārtejas vides 
nosaukumu. Bērnam ir jāuzmin kas viņš ir. Var uzdot jautājumus. Citi bērni atbild un 
palīdz viņam ar savām atbildēm atminēt kas viņš ir. 

 

Vecums:  4+ 

Grupas lielums: 2+ bērni var pastāvīgi darboties nelielās grupās vai 
pāros. 

 Laiks: neierobežots 

Vajag: līmlapiņas un marķieris 

Iespējamie draudi: bērns neprot uzdot jautājumus, ātri nogurst un 
zaudē interesi. 

Ieteikumi: pirms uzsākt spēli ir ieteicams iepazīstināt bērnus ar 
dabas parādībām, patrennēties uzdot jautājumus un atbildēt uz tiem. 

Iegūstamais rezultāts: paplašināts un pilnveidots vārdu krājums, papildus attīsta domāšanu, koncentrēšanos, spēju gaidīt savu kārtu, aktivizēties darbam grupā, 
klausīties, ne tikai runāt, iepazīt labāk citus un pašam sevi. 
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Stāstījuma veidošana 

Mērķis: vārdu krājuma pilnveide, saistītas runas attīstīšana, 
prasmes veidot stāstījumu pilnveide 

Nodarbības detalizēts apraksts: 

bērni izvēlās apkārtējā vidē lietu vai dažas lietas, kuras viņiem gribās iesaistīt stāstījumā 
un saliek uz kopīgā paklājiņa. Tad tiek dot laiks fantāzijai un stāstījuma veidošanai. Bērni 
prezentē savu stāstu. 

Vecums:  4+ 

Grupas lielums: 2+ bērni var pastāvīgi darboties nelielās grupās vai 
pāros. 

 Laiks: neierobežots 

Vajag: paklājiņš uz kura izlikt savāktas no apkārtējās vides lietas 

Iespējamie draudi: bērns nespēj veidot stāstījumu, ir nepieciešama 
palīdzība 

Ieteikumi: pirms uzsākt spēli ir ieteicams iepazīstināt bērnus ar 
stāstījuma veidošanas iespējām, lasīt īsus stāstus un pasakus, 
trennēties veidot tos kopā un tikai tad atsevišķi vai pāros. Lietas var 
apvienot, piemēram izveidot no dabas materiāliem rūķus un meža 
dzīvniekus. 

Iegūstamais rezultāts: paplašināts un pilnveidots vārdu krājums, papildus attīsta domāšanu, koncentrēšanos, spēju gaidīt savu kārtu, aktivizēties darbam grupā, 
klausīties, ne tikai runāt, iejusties rakstnieka lomā, attīstīt fantēziju un izdomu. 

 


