
Vecāku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    Ģīds 
 

                                              Ceļvedis Brīvā Dabā 
 
 
 
 



Ceļveža mērķis ir palielināt izpratni par ģimenes 
brīvā laika aktivitāšu priekšrocībām un nodrošināt efektīvus darbarīkus šādu 

aktivitāšu organizēšanai. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Project Nr: 2018-1-RO01-KA229-049254 

Projekta “Erasmus +” partneri ir uzrakstījuši “Vecāku dabas izziņas ceļvedi brīvā dabā”. 

 

Izpētiet mācību programmas,  

izmantojot dabas programmas 

 
GRADINITA HAPPY KIDS (Romania) 

FUNDACIÓN BENÉFICA INSTITUCIÓN 

ROJAS COLEGIO SAGRADO CORAZON (Spain) 

NACHALNO BAZOVO UCHILISHTE MIHAIL LAKATNIK (Bulgaria) 

PAICHNIDAGOGEIO MONOPROSOPI IKE (Greece) 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SASSUOLO 2 NORD (Italy) 

DAUGAVPILS PILSETAS 11. PIRMSSKOLAS IZGLITIBAS IESTADE (Latvia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas izveidei nav apstiprinājums saturam,  

kas atspoguļo tikai autoru viedokli, un Komisija nevar būt atbildīga par jebkādu 

tajā ietvertās informācijas izmantošanu. 

Visām fotogrāfijām ir rakstisks apstiprinājums publicēšanai. 

Visi zīmējumi ir oriģināli (māksliniece Aurēlija Sanda). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOPSAVILKUMS 

Ievads 4 

Sagatavošanas posms 6 

Kāpēc daba ir nodērīga manai gimenei? 7 
Kur doties? 12 
Jo vairāk, jo labāk! 14 
Ko ģērbt un ko vilkt? 16 

Starts! 18 

Par riskiem un vietas apziņu 19 
Kas ir lieliska dabas spēle? 23 

Refleksija 28 

Atgriežoties mājās 29 
Pārdomājiet un pārrunajiet savu pieredzi 30 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ievads 
Ir mākoņaina novembra diena. Rīta saule pēc 

nakts vētras mēgina ienest nedaudz siltuma. Gar 

celiņu ir dažas ūdens peļķes, augiem spīd lietus lāses 

un klintis klāj zaļas, mitras sūnas. 

Mēs esam gatavi izpētīt mežu, kad mums ir 

lietusmēteļi. Vienīgais, kas uztrauc, ir tas, cik ilgi 

ūdens turēsies peļķēs, lai mēs varētu tajā plunčāties. 
Veca ozola zari uz zemes rada dīvainas formas, 

kuras klāj dzeltens un brūns paklājs. Ja mēs 

pietiekami būsim klusi, mes varēsim saklausīt, kā 

radības, kas pārvietojas uz sausajām lapām, izdala 

kraukšķīgas rudens skaņas. No tuvākā zara paceļas 

žagars, kamēr ausīs skan zilās zīles dziesma. 

“Šīs koks atšķiras no cita gadalaika, tajā vairs 

nav lapu.” 

“ Kā ar šo? Tie joprojām ir daži, un tie ir ļoti       
dzelteni.” 

 

“Pagaidiet, šai ir smieklīgas formas lapas, un 
tās visas ir klāt. Un tas viss ir zaļš!” 

 
 
 

… atklāt, kā mežs mainās katrā gadalaikā, ir mūsu 

pētnieku spēle. 
“-Hei, ja esmu zem koka un pūš vējš, man sķiet, ka līst 
lietus.” 
“-Vai lietus lāses garšo pēc kaut kā? Lai to 
uzzinātu man ir jāatver muti lai to uzzinātu! 

Mūsu maņas orgāni attīstās modrāk. 
 “Uzkāpjam uz šīs klints?” 

… valkājot gumijas zābakus kāpšanas laikā jūtas ļoti savādi… 
“Tas ir slidens, bet es tikšu galā, man jābūt ļoti 

uzmanīgam!” 

“Nāc, es atradu dārgumu! Zirnekļa tīkls pilns 

ar saulainām lietus lāsēm!” 

“Vai es varu to nofotografēt?” 
Rūpēties par to, lai meža radības netraucētu, pat ja       

tās ir pārāk mazas, lai par tām zinātu, ir viens no mūsu 
pienākumiem.  
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“Kur mēs atstājām savas otas?’’ 
… Daži koku zari pārvērtās par otām, un dubļi,       kas 
tiek sajaukti ar lapām, kļūst par gleznu. Mežs kļuva 

par mūsu audekli. 

‘’Ko tu uzzīmeji?” 

“Laika mašīna, bet tā ir salauzta. Es to 
izlabošu!’’ 

Tagad dabas materiāli koku zari kļūst par 

instrumentiem, ar kuriem pētnieki var 

parvietoties laikā. Tad citas nūjas kļūst par 

patversmēm, meža elfu un plostu meža fejai, lai 

dotos apciemot savus draugus. 

‘’Varbūt ir laiks pārtraukumam.” 

“Ak, jā, mans vēders rūc…uzkodīsim!’’ 

Mēs esam labi sagatavojušies: mums ir daži augļi, 

rieksti un mūsu ūdens pudele, bet zeme joprojam ir 
mitra no lietus. 

 “Šeit ir slapjš, ejam pameklēsim sausu 

vietu…..tur, zem koka, tur ir daudz labāk.  

Kā šī vieta ir tik sausa? 

‘’Lietus nevarēja pārliet, jo koki ir kā 
lietussargs...” 

 
Zem koka, ēdot ēdienu, mums ir silti un ērti ar 

apģērbu, tomēr nedaudz noguruši no visiem rīta 

piedzīvojumiem. 

“Vai pēc kāda laika atgriezīsimies?” 

“Labi, vai mēs varam atgriezties rīt?... Vai mēs 

varam katru dienu šeit atgriezties?’’ 

Ar maisu, kas pilns ar dārgumiem, prātu, kas pilns ar 
jaunu pieredzi, ar ķermeni, kurš ir noguris, bet ar lielu 

dzīves pieredzi, ar sirdi, kas ir pilna prieka un svaiguma, 

mēs pateicamies  mežam un apsolām atgriezties… 
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Sagatavojies 
Kapēc daba ir nodērīga manai 

ģimenei?  

Kur doties? 

Jo vairāk, jo labāk! 

Ko ģērbt un ko vilkt? 
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Man vairāk patīk spēlēt 

telpā, kur ir daudzi 

elektriskie piederumi.5) 

Kāpēc daba ir nodērīga manai ģimenei? 

“Mūsu ķermenis, prāts un jūtas ir paredzēti  

lai apvienoties ar dabu.”  

(Scott D. Samson) 

 

Problēmas mūsu pasaulē: Benefits of outdoor learning: 
 

1. 25% bērniem ir liekais svarst 1
 

2. Bērni brīvā dabā pavada mazāk nekā stundu un 

viņus katru dienu pārbauda vairākas stundas 2,3
 

3. To bērnu īpatsvars, kuriem nepieciešama kada 

veida garīgās veselības aprūpe, Eiropā ir 

pieaudzis līdz 9.9%.4
 

 

 

 

1. Pasaules veselības organizācija “Bernu un pusaudžu 

aptaukošanās desmitkārtīga palielināšanās četrās 

desmitgadēs, Londonas Imperiālās koledžas un PVO 

jaunais pētījums” (mērīts 31,5 miljoni cilvēku vecumā 

no 5 līdz 19 gadiem). Visā pasaulē no 11 miljoniem 

1975.gadā līdz 124 miljoniem 2016.gadā. Vēl 213 

miljoniem cilvēku 2016.gadā bija liekais svars, bet tie 

zaudēja svaru.    

2. On-line anketa kuru veica Happy Kids Kindergarten, 

2017.gads.  

3. Ričards Luvs "Pēdējais bērns mežā", "Amerikas 

Savienotajās Valstīs bērns katru dienu nestrukturētai 

rotaļai brīva dabā pavada tikai 30 minūtes, bet 

elektroniskā ekrāna priekšā katru dienu vairak nekā 

septiņas stundas" (Nacionālā savvalas dzīvnieku 

federācija, 2914). 

4. No grāmatas “Studentu garīgā veselība Eiropā (SCMHE) 

2015" kas apkopoja un izsekoja bērnu (6-11.gadus) 

garīgo veselību ES valstīs.  

5. Ričards Luvs, op. op citēja  Paul (4.klases skolnieks). 

Visām problēmām ir vienkāršs risinājums: 

regulāra Z vitamīna deva (Zaļā)! 

 

“Pierādījumi liecina, ka vitamīna 
deva ir ja, bieži un regulāri 
sazinaties ar dabu un zaļo vidi.” 

(Frances Ming Kuo) 

“Mēs varam pieņemt, ka tāpat kā berniem ir nepieciešams labs uzturs 

un pietiekams miegs, viniem arī ir vajadzīgs kontakts ar dabu.  

(Scott D. Samson) 

Mums par laimi šo “recepti” 
nav grūti ievērot! Tas ir 
pārsteidzoši, cik viegli mēs 
varam mainīt dabu, un tas ir 
saistīts ar faktu, ka mēs esam 
tās daļa un jūtam iedzimtu 
aicinājumu tai pievienoties. 

Kad jūs regulāri spēlejat un mācāties brīvā 

dabā, ir acimredzams, ka bērniem ir liels prieks 

un bijība par dabu.  

 Kādu citu iemeslu dēļ gimene var iziet no 

majām? Arvien vairāk pētījumu pierāda, ka 

daba ir nodērīga mūsu fiziskajai un garīgajai 

veselībai, kā ģimenēm tā arī individiem: 
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Dziļāks ģimenes 
savienojums8 

      Kognitīvā attīstība1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

Akadēmisks 
sasniegums2 

Sociāli 
amocionalā 
attīstība4 

 
 
 

1. Payam Dadvand et. co., "Saikne starp zaļās zonas ietekmi uz dzīvi un smadzeņu 3D magnētiskās rezonanses 
attēlveidošanu Barselonas studentos"(2018): "Mēs esam identificējuši vairākas smadzeņu zonas pilsētu bērniem, kuri 
visu mūžu ir bijuši pakļauti zaļumu iedarbībai.” Smadzeņu apgabali kuru lielums palielinājās, pateicoties labākiem 
kognitīvo testu rezultātiem, daļēji pārklājas ar dažām zonām, kas saistītas ar zaļumu.  

2. Mings Kuo, Maikls Bārnss un Katrīna Džordana,  "Vai dabas iepazīšana veicina macīšanos? Konverģenti pierādījumi par 
cēloņsakarību" (2018): "Akadēmiskā kontekstā dabiskā mācīšanās pārsniedz tradicionālo. Pierādījumi ir īpaši 
parliecinoši, ieskaitot eksperimentālus pieradījumus; pierādījumi par visdažādākajiem mācību modeļiem un 
metodēm; rezultāti, piemēram standartizēti testa rezultāti un gradācijas vērtības."Patty Born Selly, “Teaching 
Stem Outdoor Activities for Young Children“ (2017): “During nature play, children have many opportunities to 
practice self-regulation. Children learn that if they manage their actions, they get a desirable result, an immediate 
benefit such as more time with an animal or an up-close look at a beautiful flower“. 

3. Petijs Borns Selijs, "Mācat bērnus aktivitātēm brīvā dabā" (2017): "Spēlējot dabā, bērniem ir daudz iespēju praktizēt 
pašregulāciju. Bērni uzzina, ka, kontrolējot savu rīcību, viņi iegūst vēlamo rezultātu, tūlītēju labumu, piemēram, 
pavadot vairāk laika kopā ar dzīvnieku vai aplūkojot skaistu ziedu tuvplānā”.  

4. Luīze Čavla, "Iemācieties mīlēt dabas pasauli pietiekami, lai to aizsargātu" (2006): "Pētījumi pierādija, ka studentiem brīvā 
dabā attīstās: pašcieņa, neatkarība, pārliecība, radošums, lēmumu pieņemšana, un problēmu risināšana, kā arī empātija 
pret citiem, motorika, pašdisciplīna un iniciatīva”. .“ 

 

Pašregulācija3 

Izaicinājums un riska 
novērtējums6 
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Samazināts 
agresijas 
līmenis7 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fiziskā attīstība9 
 

 

 
 
 
 
 
 

Vides, kurās tiek atdzivinatas visas maņas“. 

1. Lielbritānijas pārtikas un lauku lietu departaments "Labklājība un vide: īss pierādījumu pārskats" (2007) "Daba palīdz jauniešiem 

pārvaldīt riskus un mudina viņus pieņemt izaicinājumu" 

2. Skots D. Sampsons, „Kā audzināt mežonīgo bērnu – Mīlestība prêt dabu, māksla un zinātne" (2016): "Salīdzīnot iedzīvotājus, 

kuru eku ieskauj neauglīga zeme un tiem kas dzīvo ēkā ar skatu uz koku audzēm, bija ievērojami zemāks agresijas, 

vardarbības un ziņoto noziegumu līmenis, kā arī lielāka efektivitāte dzīves problēmu pārvaldībā."  

3. Šellija Hačinsone , "Pieci dabas ieguvumi vecākiem un bērniem" (2014): "Laika pavadīšana dabā var būt noderīga jūsu 

ģimenes garīgajai, emocionālajai un fiziskajai labklājībai." 

4. Skots D. Sampsons, op. cit. "Salīdzīnot bērnus kuri atrodās telpās un bērni kuri regulāri spēlē ārā. Uzlabota kaulu, muskuļu 
stiprinašana – ieskaitot līdzsvaru,, koordināciju un veiklību.“ 

5. Skots D. Sampsons, op. cit.: ”Shinrin–youku (Pastaiga mežā – vismaz 15 minūtes) samazināja stresa hormona kartizola 

līmeni par 16% vai pat vairāk. Praktiķi piedzīvoja stresa hormona kartizola kritumu par 16% vai pat vairāk. Mežā mēdz pat 

pazemināties arī asinsspiediens, savukārt imūnsistēma saņem lielu impulsu, palielinot balto asins šūnu un pretvēža 

olbaltumvielu ekspresiju.   Vismaz daļu no šīm sekām, šķiet, izraisa augu ražotās ķīmiskās vielas.  

Veselība un 
profilakse10 

Vairāk draugu 
mazāk 
iebiedēšanas5 
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Vitamīns D20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Petijs Borns Selijs op. cit.: "Spēles svaigā gaisā veicina radošumu, sadarbību un maņu apziņu. Tādas speles veicina 
neskaitāmas kognitīvās izaugsmes iespējas. Bērni, kas lieto rotaļlietas ar vaļēju galu, intuitīvi zina, ka šiem 
priekšmetiem ir vairāki pielietojumi. Tādā veidā atvērti spēles priekšmeti veicina atšķirīgu domāšanu un radošumu.” 

7. Reičela un Stefans Kaplani, "Dabas pieredze: psihologiskā perspektīva" (1980): "Pārorientēšanās teorija: cilvēki var labāk 
koncentrēties, pavadot laiku dabā vai pat vērojot dabas ainavu." 

8. Mācīsanās caur ainavam, "Paturot to pratā: komunikācija, valoda un rakstpratība" (2009): 

            "Āra vide var būt ļoti motivējoša vieta komunikācijas prasmju attīstīšanai." 

9. Amerikas Oftalmoloģijas akadēmija, citē,  Ziemeļkarolīnas Bērnu attīstības un agrīnās izglītības nodaļa op. cit.: "Vairāk pavadīts 
laiks brīvā dabā bērniem un pusaudžiem, samazina tuvredzību, kas pazīstama arī kā tuvredzība.“  

10.Skots D, Sampsons, op. cit., "Atradoties dabā, tas samazina stresu un veicina relaksāciju. Šada veida pieredze parāda, 
ka tas samazina garīgo nogurumu, un palielina garīgo skaidrību, vienlaikus uzlabojot gan darba sniegumu, gan 
dziedināšanu." 

 

11. Šerila Čārlza, "Pētniecības raksti un āra izglītības pētījumu kopsavilkumi“ (2010) "Āra pieredze palīdz izglītojamajiem 
labāk izprast savu sabisko un cilvēku kopienu, kas rada sajūtas vietu.“  

Radosums un 
sensora apziņa 11 

 
Samazinats stress15 

Uzlabota 
komunikācija13 
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Vietas un kopienas 
izjūta16 

 

 
Laba acu redze14 

 
 
 
 
 
 

 
 

Nomierina ADHD                                                                                               Ilgstoša mīlestība  

simptomus21 

                                                                                                                              un rūpes par vidi17 
 
 
 

 

Koncentrācija un 
koncentrēšanās12 

 

12.Skots D. Sampsons, op. cit.: "Cilvēki, kuri bērnībā daudz laika pavadija spēlējoties arā, izaug stingri ievērojot vidi un vides 
ētiku." 

13. Jaunās ekonomikas fonds, "Valsts bagātības konti: reālais bagātības līdzsvars" (2009) "Galvēnie labklājības   rādītāji (labklājība 
ir galvenais sabiedrības progresa radītājs): sazināties ar citiem, būt aktīvam, ņemt vērā apkārtējo, turpināt mācīties un dod 
citiem. Aktivitātes brīvā dabā ir lielisks veids, kā šādā veidā uzlabot labsajūtu”.  

14.Florence Viljamsa “The Nature Fix, kāpēc daba mūs padara laimīgākus, veselīgākus un radošākus" (2017): “Psihologs Rodžers 
Ulrihs kādā citā eksperimentā uzsvēra 120 studentus, parādot viņiem filmas par asiņainiem negadījumiem kokapstrādes 
veikalā. Viņš zināja, ka vini ir noguruši, jo mērija nervu aktivitātes – sviedru dziedzerus, uz ādas, sirdsdarbības ātrumu un 
asinsspiedienu. Pēc tam daži audzēkņi tika norīkoti noskatīties desmit minūšu video ar dabas ainavu, bet daži – pilsētas 
ainavu, sākot no gājēju centra līdz automašīnām uz ceļa.  Rezultāti bija iespaidīgi: piecu minūšu laikā  smadzenes atgriezās 
sākotnējā līmenī. Smadzenēs, veidotā vide atjaunojās tikai daļēji – kā liecina šie nervu sistēmas mērījumi – pat vairāk nekā pēc 
desmit minūtēm." 

15.Prieks A. Veiderts, "D vitamīns bērnu veselībā" publicēts vietnē Semanticscholar.org (2014): “Papildus skeleta ietekmei, ko 
tā piedāvā, tagad ir vairāk pierādījumu, kas pamato D vitamīna labvēlīgo ietekmi uz imūno veselību, garīgo veselību un 
vispārējo paredzamo dzīves ilgumu.“ 

16.Šerila Čārlza, “Bērna un dabas izpēte“ (2007) “Dabas iedarbība var ievērojami mazināt uzmanības deficīta traucējuma simptomus 
bērniem līdz piecu gadu vecumam”. 

Līdzsvara un 
labsajūtas izjūta18 

Pozitīva ietekme uz 
nervu sistēmu19 
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Kur doties? 
 

Jums ir apņemība, bērni ir gatavi staigāt svaigā gaisā, bet kur? Sāciet petīt vietu, kas atrodas netalu 

no mājām, piemēram, dārzu, parku vai brīvu vietu. Izvēleties vietas, kur cilvēka iejaukšanās ir 

minimāla; tur jūs atradīsiet dažādus augus un mazus radījumus. Pēc tam pavadiet laiku tuvākajā mežā, 

dārzā, pludmalē vai pļavā. Arī upju malās, ezeros un dīķos ir pieejamas dažādas izpētes iespējas. Šeit ir 

dažas dabas vides, kuras mūsu skolas izmanto ara programmās: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja laika apstākļi ir pārāk slikti lai atrasties arā, jūs varat 

uzzināt par dabas muzeju, vietējās saimniecības, 

lauksaimniecības vai dzīvnieku izstādes. 

Katru reizi, kad vēlaties doties kopā ar ģimeni ārā, nav 

jādomā par jaunām apskates vietām. Apmēklējot atkārtoti 

vienu un to pašu vietu ir daudz prieksrocību: vispirms jūs 

varat uzzināt vairāk par drošības jautajumiem, tad bērni 

jūtīsies ērtāk jau pazīstamajā vidē. Bieži vien bērni turpina 

spēli, kuru viņi uzsāka pēdēja vizītē, līdz vietai, kur viņi pat var 

iedomāties veselu sāgu. Turklāt viņi var redzēt un sajust 

dabas ritmu caur gadalaikiem. Kad pieredze ir iegūta, varat 

doties garākos pārgājienos kopā ar ģimeni vai lielākām cilvēku 

grupām. Šīs ģimenes bildes var arī sniegt jums idejas par 

vietām, kur doties, un to, kas jadara: 
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Kur doties? 
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Jo vairāk, jo labāk! 

“Ko darīt, ja vecāki, vecvecāki un bērni visā valstī apvienotos, 

lai, izveidotu dabas klubus ģimenēm?Kā būtu, ja šī jaunā 
sociālā/dabas tīkla dabas forma izplātītos tikpat atri ka 

gramatu klubi...pedejos desmitgados?Mums būtu labs ceļš uz 
patiesām kultūras pārmaiņām.“ 

(Ričards Luvs) 

Ričards Lūvs (rakstnieks, kurš ir veicinājis dabas kustību skolās un kopienās visā pasaulē), kopiena “Bērni un            

daba “ (CNN) aicina izveidot dabas klubu ģimenēm. 

"Tās ir cilvēku grupas, kuru interese ir saistīt bērnus ar dabu.. Katrs dabas klubs ģimenēm ir unikāls. 

Daži satiekas katru nedēļu vienā un tajā pašā pilsētas parkā – spēlē, draudzējās,dzied. Daži veic 

ģimenes garās pastaigas, lai veiktu mērķtiecīgu dabas izpēti… Daži no tiem pārveršās par 

pārsteidzīgiem ģimenes taku pārgājieniem, kas apvieno bērnu vadītas spēles ar spontānu dabas 

novērošanu.“1 

Neatkarīgi no darba formas, šiem dabas klubiem ir kopīgi mērķi: 

• Ģimenes regulāri pavada laiku dabā, 

• Vini veido nelielu kopienu, kas organizē savas kopīgās aktivitates. 

• Viņus virza mīlestība un entuziasms pret dabu. 

 

Daži galvēnie ieguvumi, ko uzsvēra CNN ir : 

• “Ģimenes dabas klubus var izveidot jebkurā apgabalā. – vai nu centrālā pilsētā, priekšpilsētā vai 
laukos – un jebkurā ekonomiskā vidē.  

• Dabas klubu gimenēm var pievienoties vai tos izveidot jebkura gimene – vientuļie vecāki, 
paplašinātas ģimenes, draugi, kuri jūtas kā gimene. 

• Gimeņu piekļuve dabas klubiem var iznīcināt galvenos 

šķēršļus, tostarp bailes no svešiniekiem, jo telpas ir drošas. 

• Pastāv motivācijas faktors – daudz lielāka iespēja, ka jūs un 

jūsu gimene sestdienas rītā ieradīsies parkā, ja zinās, ka tur gaida 

vel viena gimene. 

• Kopīgas zināšanas: daudzi vecāki vēlas saviem bērniem 

pasniegt dabas dāvanas, taču viņi nav pietiekami zinoši par dabu, 

lai to izdarītu. 

• Un kas ir svarīgi, nav nepieciešams gaidīt finansējumu. 

Ģimenes to var izdarīt paši un darīt tagad.”2 
 

 

1 “Dabas kluba ģimenēm rīku komplekts: dariet to pats, dariet to tulīt“, Bērnu un Dabas  

2 saikne 
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 Cik daudz man ir jāzina par dabu, lai dibinātu šādu klubu? Svarīgāka par zināšanām ir aizraušanās un mīlestība pret     

dabu. Visa informācija atrodas klikšķa attālumā. 

Cik ilgu laiku vajadzētu būt sanāksmei? Tas ir atkarīgs no jūsu mērķiem. Šāda pulcēšanās var ilgt no vairākām stundām  

līdz vairākām dienām. Tomēr jūs varētu sākt ar īsāku laika piešķiršanu, lai cilvēkiem būtu iespēja iepazīties un uzzināt vietu. 

Ar laiku bērni lūgs vairāk laika pavadīt kopā. 

Vai ir jāievēro stingrs grafiks? Ja ir  ieplānotas dažas aktivitātes, taču vajadzētu būt arī pietiekami daudz laika grupu un 

individuālai izpētei. Lai iedvesmotos, izjustu bijību un ļautos radošumam, mums vajadzīgs laiks. 

Vai visiem vecākiem ir jāzina mūsu apmeklātā vieta? Nav obligāti, bet vismaz vadītājam vajadzētu ļoti labi pārzināt 

vietu, apkārtni un piekļuvi ceļiem. 

Vai ir nepieciešami noteikumi grupai? Noteikti! Daži pamatnoteikumi (apmēram trīs četri), lai nodrošinātu labu 

komunikāciju, drošību un saprātīgu, ilgtspējīgu vietas izmantošanu, ir obligāti. 

Kā ir ar tehnoloģijām? Tehnoloģiju var izmantot konstruktīvi: identificēt augus un dzīvniekus ar lietotnēm, dokumentēt 

atradumus utt. Tomēr tehnoloģijai jābūt instrumentam, nevis mūsu uzmanības centrā. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soli pa solim, kā plānot klubu parbaudes saraksti, 

ielūgumu un skrejlapu veidnes, vietņu padomi, 

noderīgi resursi un saites ir pieejamas: Na- ture 

Club for Families, Tool Kit, Children and Nature 

Network (www.childrenandnature.org). 

FAQ 
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Ko ģērbt un ko vilkt? “Nav tādas lietas kā slikti apstākļi, 
ir tikai nepiemerots  
apgērbs.”  
(Sākamvārds) 

 

Elpjošs, viegls apģerbs 

vasaras laikam: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Papildus vasaras atribūtika: 

saulessargs, saulesbrilles. 

Termoveļa 

ziemai:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Papildus ziemas atribūtika: šalle, cimdi, 

vilnas kakla getra. 
 

 
 

1. Uzmanības piesaistītāji: svilpe/putna zvans 

2. Būtiskās lietas: 

Pirmās palīdzības aptieciņa, veselības 

karte, nedaudz naudas, 

Pārtika(sviestmaizes, augļi, žāvēti 

augļi/sēklas) Negāzēts dzeramais ūdens 

Mobilais telefons (papildus akumulators 

garākiem pārgājieniem) Atkritumu maisi (var 

izmantot arī ka lietusmēteļus) papīra 

kabatlakatini, mitrās salvetes, toletes papīrs 

Piknika Nazis, Sauļosanas krēms, kukaiņu 

atbaidīšanas ierīce. 

3. Noderīgas lietas: 

Šķiltavas vai sērkociņi 

Šķēres, suka, lāpa Stīga/virve, šūpuļtīkls 

Foto/video kamera. 

4. Fokusēšanas, novērošanas un darba rīki: 

Binoklis, kompass, palielināmais stikls Maza soma un 

burka vēsu lietu savākšanai Mikrotverts ar palielināmo 

stiklu Instrumenti bērniem: zāģis, āra nazis, lāpsta Neliels 

ūdens tīkls, makšķeres komplekts. 

Līdera vecāka mugursoma 

Ko ņemt 

Ko vilkt 
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Pirmās palīdzības aptieciņa 

Ko vilkt mugurā un ko nēsāt? 

• Plāksteri, pārsēji. 

• Marles spilventiņi un marles rullītis 

• Medicīniskā lente 

• Sterili skalošanas šķīdumi 

• Antiseptiski krēmi un ziedes 

• Pretiekaisuma ziedes 

• Acu pilieni 

• Pincetes, šķēres, drošības tapas 

• Ērču noņemšanas pincetes vai šļirce 

• Hidrokortizona krēms 

• Antihistamīns alerģiskām reakcijām 

• Roku dezinfekcijas līdzeklis 
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Uz priekšu! 
Par riskiem un vietas apzināšanos  

Kas ir lieliska dabas spēle? 

 
 
 
 
 



 

Par riskiem un vietas apzināšanos 
Tas ir pamata instinkts, lai pasargātu savus bērnus no kaitējuma un sāpēm. Tomēr daudzi mūsdienu paaudzes vecāki ir 

„lietussargu vecāki”, cenšoties pasargāt bērnus no jebkāda veida diskomforta un izvairoties no potenciāli draudošas 

situācijas. Tādus bērnus atmet no dabas. Kāpēc? Jo pēdējā laikā tuksnesis ir saistīts ar briesmām. 
 
 
 

 

   
         Svarīga ietekme ir plašsaziņas līdzekļiem un 
sabiedrībai, kas “neapzināti saista dabu ar likteni, 
vienlaikus norobežojot ārpusi no prieka un 
vientulības”.   
         Dramatiski izklāstīti dzīvnieku uzbrukumi, 
nolaupīšana, ērces, kas “izplata” Laima slimību, 
smagi nelaimes gadījumi - tas viss biedē cilvēkus no 
meža. Un tas notiek, kamēr “pētījumi rāda, ka 
lielākā daļa traumu, ko bērni gūst riskantās āra 
rotaļās, ir nelielas un tām nav nepieciešama 
medicīniska ārstēšana.” 2 No divu Erasmus partneru 
pieredzes mēs varam teikt, ka tikai viens smags, bet 
7 gadu praksē netika gūti lieli ievainojumi, katru 
dienu 30–70 bērni bija ārpus mājas. 
         No otras puses, vecāki un bērni koncentrējas 
uz tūlītēju izklaidi un ieradumu pārgājienos dienas 

garumā un brīnīties mežā par mieru un vientulību. 
        Labi domājošas skolas, kopienas un ģimenes 
dod priekšroku drošībai, baidoties no jebkādiem 
negadījumiem un tiesvedības: labāk saglabāt 
drošību pārāk kontrolētā vidē, nekā doties ārā! 

„ Risks un izaicinājumi piedāvā 

spēcīgu līdzekli personiskai 

izaugsmei un attīstībai, veidojot 

pašcieņu un pašapziņu, un grupu 

situācijās tie veicina uzticības, 

vadīšanas attīstību, 

prātu un spriedumu.” 

                   ( Džeina Viljamsa-Zigfredena)  
 

 

 
 

         Ja bērni nekad nepiedzīvo izaicinājumus, kurus 
viņi paši pārvar, kā viņi var uztvert briesmas vai 
novērtēt riskus? Kā viņi uzzinās par saviem spēkiem 
un ierobežojumiem un kā rūpēsies par sevi? 
         Mēs visi zinām, ka bērni pēc dabas ir ziņkārīgi 
un vēlas izpētīt apkārtējo pasauli. 

Ja mēs neļausim viņiem mēģināt gūt panākumus vai 

neveiksmi, viņi būs interesantāki par aizliegto un 

nekad nesapratīs mūsu rūpes par viņu drošību. 

Bērni, kuri šodien spēj izkāpt no savas komforta 

zonas un mācīties no savam kļūdām, nākotnē gan 

fiziski, gan garīgi labāk tiks galā ar savu dzīves 

pieredzi. 

 
 
 

 

1 “Pedējais bērns mežā“, Ričards Luvs op.cit. 

2 www.verywellfamily.com/why-risk-taking-is-healthy-for-kids-4118491, 
Kāpēc bērniem ir jāriskē dzīvē? 
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Kāpēc riskēšana mums nāk par 
labu? 

Kāpēc mēs baidāmies no 
dabas? 

http://www.verywellfamily.com/why-risk-taking-is-healthy-for-kids-4118491
http://www.verywellfamily.com/why-risk-taking-is-healthy-for-kids-4118491


 

Kāpšana kokos 
Kāpēc to darīt? 

• Atbalsta bērnu spēju atrisināt problēmas un pieņemt lēmumus, 
novērtējot attālumus un leņķus, novērtējot ekstremitāšu izturību, 
nosakot, kur likt rokas un kājas un pārvietoties pa nelīdzenām 
virsmām. 

 
Kas varētu noiet greizi? 

• Skrambas, sasitumi, ekstremitāšu sastiepums, kaulu lūzumi. 

 
Kā to izdarīt pareizi? 

• Ir 3 atbalsta punkti (piemēram, divas rokas un viena kāja vai divas 
kājas un viena roka), dariet to, kad ir saulains laiks, izvēlieties kokus, 
kas nav augļu koki. 

 

Pielīp un zaudē detaļas 
Kāpēc to darīt? 
• tie ir pārnēsājami: bērni var tos pārvietot, kārtot, sakraut, veidot un 

manipulēt pēc saviem ieskatiem; 
• Nodrošiniet iespēju iztēles spēlei, problēmu risināšanai, komandas 

darbam un muskuļu attīstībai. 
 

Kas varētu noiet greizi? 

• Skrambas, sasitumi, ekstremitāšu sastiepums, kaulu lūzumi. 

 
Kā to izdarīt pareizi? 
• Nepieciešama pieaugušo uzraudzība, paukošana ar nūjām ir slikta 

ideja, nūjas ne garākas par mazuļa roku bērniem līdz 5 gadu 
vecumam, nūjas mest tikai pie Mr. Neviens. 

 

Kailām kājām 
Kāpēc to darīt? 
• Piedāvā maņu stimulāciju, ejot pa dažādām virsmām ar nevienmērīgu 

vai dažādu faktūru (dubļi, oļi, zāle, klintis, smiltis, sausa zeme); 
• uzlabo bērnu spēju saprast, ko dara viņu kājas, pat neskatoties uz tām 

(propriocepcija); 

• Veido spēku bērnu pēdu arkās, novēršot plakanās pēdas. 

 
Kas varētu noiet greizi? 

• Griezumi, skrāpējumi, sasitumi, līdzsvara zudums 

 
Kā to izdarīt pareizi? 

• Pārbaudiet, vai šajā vietā nav stikla šķeltu vai asu priekšmetu. 

 

Par riskiem un vietas apzināšanos 
 

 
 



 

Īstie darba rīki 
Kapēc to darīt? 

• Tie sniedz bērniem autentisku pieredzi, kas saistīta ar mīklu 
veidošanu, dārzkopību, konstruēšanu, smelšanu, griešanu un 
izpratni par to, kā lietas darbojas. 

 
Kas varētu noiet greizi? 

• Zilumi, griezumi, pīrsings. 
 

Kā to izdarīt pareizi? 
• Pieaugušajiem vajadzētu paraugdemonstrēt lietošanu un 

noteikumus, pēc tam uzraudzīt individuālu vai mazu grupu rīcību ar 
līdzīga veida instrumentiem; pielāgot rīkus bērnu vecumam un 
spējām. 

 

   Sporta veidi, piemēram, paraplanierisms,    

riteņbraukšana, niršana, kāpšana pa klinšu, 

raftings, snovbords utt. 
Kāpēc to darīt? 

• Uzlabo bērnu vispārējo koordināciju un līdzsvaru; 

• Attīsta pašapziņu; 
• Bērni saskaras ar savām bailēm kopā ar visu ģimeni, un tas rada saikni 

ģimenē. 
Kas varētu noiet greizi? 

• Ekstremitāšu sastiepums, kaulu lūzumi. 
Kā to izdarīt pareizi? 

• Vienmēr paļaujieties uz profesionālu palīdzību. 

• Valkājiet atbilstošu aprīkojumu. 

•  

  
 

 

Uguns 
Kapēc to darīt? 

• Nodrošina iespēju mācībās iekļaut reālās dzīves pieredzi. Māca par 
uzliesmojamību, pamata ugunsdrošību, uguns ietekmi uz 
priekšmetiem un pārtiku. 

 
Kas varētu noiet greizi? 

• Apdeguši mati un drēbes, apdegumi, dūmu ieelpošana, meža 
ugunsgrēks. 

 
Kā to izdarīt pareizi? 
• Izveidojiet drošu ugunskura vietu, pievērsiet uzmanību 

priekšmetiem, kas karājas un vaļīgi mati, staigājiet tikai ap uguni, 
veiciet uguns pozīciju, tuvojoties ugunskura bedrei (viena pēda un 
viens ceļš uz leju), pastāvīga pieaugušo uzraudzība ... 
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Padomi risku samazināšanai 

Slikti laika apstākļi, ko darīt? 

Vietas apzināšanās 

Par riskiem un vietas apzināšanos 
 

 

1.     Pirms došanās ceļā pārliecinieties, vai katrs ir 
pareizi ģērbies un vai viņam ir viss nepieciešamais 
(ēdiens, ūdens, sauļošanās līdzeklis utt.). Vadošais 
vecāks nēsās īpašu mugursomu (sk. Nodaļu: Ko 
valkāt un ko nēsāt līdzi?). 
2.      Ieteicams iepriekš zināt vietu un ceļu turp, it 
īpaši, ja vēlaties vadīt lielāku grupu. Tādējādi jūs 
varat sagatavot grupu tam, ko gaidīt nākamajā 
sadaļā. 
3.       Pārgājienā ejiet rindā un ieceliet pieaugušo 
vadīt, bet otru - rindas beigšanai, lai pārliecinātos, 
ka neviens netiek atstāts. Viņi var pūst svilpes, lai 
signalizētu “STOP”. 
4.       Kad jūs apmetaties kādā vietā, nosakiet 
bērniem “robežas”, lai viņi būtu redzamā vietā: “Jūs 
varat spēlēt no šī augstā koka līdz kokam blakus 
straumei.” 

 

       Lietainā vai sniegotā dienā rotaļas ārā stimulē 
bērnus kognitīvi un fiziski, jo laika apstākļi maina 
apkārtni un izaicina mūsu maņas jaunos veidos. 
Aukstais laiks stiprina imūnsistēmu, pretēji 
izplatītajam uzskatam, ka bērni saslimst, jo ārā ir 
auksts. 
      Tomēr iziešana ir atkarīga no katras situācijas, un 
pirms izbraukšanas jums jāpārbauda laika prognoze. 
Pēc mūsu pieredzes - slapjš un auksts vienlaicīgi - 
nav labs bērnu noskaņojuma sajaukums. 

 

          Bērniem patīk savvaļas barības meklēšana, 
taču daži no augiem šajā vietā var būt indīgi vai reti 
aizsargāti augi. Ēd tikai zināmus augus! Tālruņa 
lietotnes var palīdzēt noteikt ēdamās, ja rodas 
šaubas. Bērni vienmēr vēlas salasīt atrastās sēnes, 
tāpēc labāk nēsājiet nelielu ceļvedi par vietējām 
sēnēm un vienojieties ar bērniem, ka sēnes jālasa 
pieaugušajiem. 

 

 

 

5.      Izpētiet apkārtni kopā ar citiem pieaugušajiem un 
padomājiet par potenciāli bīstamiem elementiem. 
Tālāk ir pienācis darbības laiks: ja redzat riskantas 
vietas (asus akmeņus, gravas), atstājiet tās ārpus 
noteiktajām robežām. Ja ir kādi bīstami elementi 
(stikls, kairinoši augi un šļirces), noņemiet tos vai, ja 
tos nevar noņemt, atrodiet labāku vietu vai novietojiet 

šo zonu ārpus noteiktajām robežām. 
6.      Atrodoties āra vietā, izdomājiet, kur atrast 

patvērumu, ja laika apstākļi pēkšņi mainās uz sliktāku. 
Pat patrona vāka patversme ir labāka nekā nekas. 
Izveidojiet arī plānu izbraukšanai ātri un drošos 
apstākļos! 

7. “Aukstā laikā spēles brīvā dabā 

uzlabo imūnsistēmu. " 

(Pensilvānijas Veselības departaments) 
 

 
         Ikreiz, kad vēlaties veidot vai radīt jaukas lietas, 
dzīvu augu vietā izmantojiet nūjas un lapas, kas jau 
atrodas uz zemes. Izvairieties no kāda auga pārmērīgas 
novākšanas vai sakņošanas, un ziedi ziedēs un plauks pēc 
daudziem gadiem. Daži dzīvnieki var būt arī indīgi vai reti. 
Bērniem vajadzētu iemācīties, ka augi un dzīvnieki ir 
skaisti tur, kur tie ir: dabā, netraucēti. 
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Kas ir lieliska dabas spēle? 

Mēs redzēsim, kāpēc bērnu vadīta spēle darbojas mūsu bērniem, mēs iedvesmosimies ar dažiem spēļu veidiem un 

lasīsim par iecienītākajām aktivitātēm dažādām vecuma grupām. 
 

    Padomāsim: kad mēs jūtamies labāk? Kad priekšnieks mums saka, kas mums jādara, vai kad mēs, apzinības 
un aizraušanās vadīti, meklējam risinājumus problēmas risināšanai? Tas ir gluži tas pats ar mūsu bērniem. 
Kad viņi var izvēlēties un vadīt lugu, 

• bērni ir vairāk ieinteresēti un iesaistīti; 
• viņi vairāk tiecas novērot, domāt un izdarīt secinājumus un ir apņēmušies rast risinājumus saviem 

jautājumiem un problēmām; 
• bērni vairāk laika pavada spēlējoties; 
•  viņi labprātāk pieņem pieaugušos vai citus bērnus savā spēlē un labprāt pieņem citu cilvēku viedokli; 
•  viņi ir komunikablāki, jo īpaši skolas vecuma bērni, kuriem ir ērtāk pavadīt brīvo laiku kopā ar saviem 

sīkrīkiem un ir atvērti noteikumu pieņemšanai un šo noteikumu ievērošanai; 
•  viņi ir gatavi pieņemt savas kļūdas un konstruktīvi tās izmantot; 
•  viņi bieži spēlē atkal un atkal tādā pašā veidā vai rada sāgu; 
•  bērni ir laimīgi. 

 
      Lai radītu savu rotaļu, bērniem ir vajadzīgs laiks, droša telpa un vērīgs pieaugušais, kurš var sniegt palīdzīgu 
roku, spēlēties un klausīties. Ir arī svarīgi spēlēties ar dabu, ne tikai dabā: badmintona spēlēšana ir spēle ārpus 
telpām, bet tā nav dabas spēle. Sāciet ar elementiem, kas jūs ieskauj, un iesaistiet savu iztēli: kombinācijas un 
spēles iespējas ir bezgalīgas! 
       Sākumā bērni, iespējams, nevēlas doties ārā. Vienkārši sāciet darbu, un viņiem tas patiks, it īpaši, ja viņiem 
apkārt ir daži draugi, kurus spēlēt. 

         Biežums ir vēl viens jautājums: lai pilnībā izbaudītu dabas spēles sniegtās priekšrocības, bērniem ikdienā 
jābūt ārpusē. Tas ir viens no visgrūtāk atjaunojamajiem aspektiem mūsdienās, jo mums ir nepieciešama zaļā zona 
jūsu tuvumā un pietiekami daudz laika, lai spēlētu. Nav viegli, bet šeit ir piemērs kādai Austrālijas ģimenei, kura 
nolēma gada laikā trīs dienas dienā doties brīvā dabā; tā tēvs paziņoja 
 

„Bērnu izvešana ārā bija kā sava veida vecāku maģija. Tas visu padarīja vieglāku. Mums bija 

laimīgāki bērni, kuriem bija jautrāk būt apkārt. Ārā viņi spēlēja radošāk un reti strīdējās. 

Gada gaitā mēs atklājām, ka esam mierīgāki, mazāk stresa un vairāk 

iezemēts.” 

(Niks Aleksandrs) 

1 https://www.natureplayqld.org.au/what-happened-when-one-family-decided-to-go-outdoors-three- 
hours-a-day-for-a-year 

http://www.natureplayqld.org.au/what-happened-when-one-family-decided-to-go-outdoors-three-
http://www.natureplayqld.org.au/what-happened-when-one-family-decided-to-go-outdoors-three-
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Radoša spēle 

     Bērni iztēlojas, ko 
vēlas, saprot, kā to 
izdarīt, un rada kaut ko 
jaunu. Vaļīgi elementi ir 
galvenais materiāls, un 
kombināciju iespējas ir 
bezgalīgas. Bērni 
“izveido” lelli ar mazu, 
lapu lapu priedes zaru 
un tam piesietu konusu, 
vai arī izgatavo monstru 
lamatas, izmantojot 
auklu; būda var būt 
militārs cietoksnis, 
bagāta pils vai elfa 
mājas. 

 

 
 
 

 
Izpētes spēle 
     Bērni izmanto savas 
maņas, lai uzzinātu par 
apkārtējo lietu izskatu, 
īpašībām un funkcijām. 
Viņi vēlas zināt, kur 
saknes iet zem zemes, kā 
skudras darbojas savā 
skudru kalnā, kā lietas 
pārvietojas pa iežogotu 
reljefu vai kā jūtas varžu 
olas. Tā ir zinātne, kas 
tiek ieviesta praksē, un 
bērni saprot, kā lietas 
pārvietojas, funkcionē, 
aug un uzvedas. 

 

 
 
 

 
Spēle Meistars 

 
     Tas ir tad, kad bērni 
mainās, izmantojot 
savus rotaļu elementus 
savā dabiskajā vidē 
- viņi uzbūvē aizsprostu, 
lai mainītu straumes 
kursu, izveidotu 
pazemes tuneļus vai 
raktuves, lai noņemtu 
akmeņus no zemes. Šāda 
veida spēlē viņi bieži 
izmanto rīkus un strādā 
kopā, lai sasniegtu savus 
mērķus. 

 

 
 
 

 
Kopsavilkuma 

spēle 
     Bērni atkārtojas 

mirkļi no cilvēces 
vēstures leģendām un 
mītiem (viņi gatavo 
šķēpus vai aizdedzina 
uguni kā aizvēsturiskos 
laikos, izmanto zobenus 
un veido akmens pilis kā 
viduslaiku periodā, vai 
praktizē bartera 
sistēmu ar dabīgiem 
elementiem, ko atrod 
apkārt). 

 

 
 
 

 
Komunikācijas 

spēle 
     Vārdu spēles, dra- 

ma, atdarināšana, 
rīmēšanas veidošana 
zināmām dziesmām ir 
daži spēļu veidi, kas 
attīsta vārdu krājumu, 
vārdu sajūtu, runas 
prasmes un iztēli. Bērni, 
runājot un klausoties 
citus, uzlabo savas runas 
skaņas, izmanto valodu 
sociālajai attīstībai un 
mācās no saviem 
vienaudžiem. 

 

 
 
 

 
Riskanta spēle 

         Ietver elementus 
lai attīstītu bērnu riska 
novērtējuma izjūtu un 
pašapziņu. Šādi piemēri 
ir balansēšana uz 
piekārtas sijas, kāpšana 
aizā, kāpšana. Rupja 
spēle bieži tiek spēlēta 
starp pieaugušajiem un 
bērniem, un tā ietver 
sitienus vai vajāšanu 
drošības robežās. 

 

Kas ir lieliska dabas spēle? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spēļu veidi 

 
 
 

 
Simboliska 
spēle 

    Nūja var būt persona, 
akmens- pīrāgs. 
Simboliska spēle, kad 
bērni izmanto objektus, 
idejas, darbības, lai 
aizstāvētu citus objektus, 
idejas vai darbības, rada 
stabilu pamatu 
abstraktai un simboliskai 
domāšanai. Šī luga ir 
īpaši noderīga lomu 
spēlēs vai vizuāli attēlo 
matemātikas 
uzdevumus. 

 

 
 
 

 
Iztēles spēle 

      Tā var izpausties kā 
sociāli dramatiska spēle 
(piemēram, reālistisku 
situāciju, piemēram, 
ģimenes situāciju 
atkārtošana), 
dramatiska spēle (bērni 
izliekas par 
dzīvniekiem) vai 
fantāzijas spēle (bērni 
izliekas par burvjiem, 
raganām, lidojošiem 
ponijiem) vai jebkuras 
citas radības, kas pieder 
fantāzijas un pasaku 
jomai). 
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Āra spēļu piemēri 

Kas ir lieliska dabas spēle? 

Zīdaiņi un mazuļi 
       Bērniem vecumā no viena līdz diviem gadiem vajadzētu 
 izpētīt ierobežotu, pat norobežotu zonu ar diezgan līdzenu,  
tīru virsmu. Spēlējiet kopā ar savu mazuli, parādot lielu entuziasmu  
un brīnoties par brīnišķīgajām lietām apkārt. Izmantojiet  
daudz “Skaties!”, “Jūties!”, “Ak!” un "Vau!" lai tos  
savienotu ar apkārtni. 
       Maziem bērniem patīk skaitīt lietas, norādīt uz krāsām  
un formām.  Maņu rotaļās mazi bērni dod priekšroku gludām lietām, tāpēc  
spēlēšanai izvēlieties sūnas, lapas, slēgtus čiekurus vai čaumalas.  
Neaizmirstiet, ka viņi izmanto muti izpētei, tāpēc izvairieties  
no ļoti mazām lietām un vienmēr atrodieties viņiem blakus.  
Viņiem arī patīk rakt un veidot formas smiltīs.  
Ja atrodat strautu vai dīķi, jūs esat uzvarētājs:  
mazuļi var savākt oļus, spēlēties ar ūdeni vai “gatavot”,  
izmantojot ūdens augus ilgu laiku! Tauriņu “dzenāšana”  
un vēja “ķeršana” ir arī dažas no viņu iecienītākajām aktivitātēm. 

 

Pirmsskolas vecuma bērni 
       Trīs līdz piecus gadus veci bērni pārsniedz paralēlo spēli,  
atklājot, cik jauki ir spēlēt kopā. Ar sabiedrisku,  
sadarbīgu spēli viņi attīsta pamata dzīves paradumus un valodu.  
Viņiem joprojām ir nepieciešama rūpīga pieaugušo uzraudzība,  
taču, jo vecāki viņi ir, jo radošāki viņi kļūst par apkārt esošajām lietām. 
        Mēģiniet ļaut viņiem vadīt āra rotaļas un izvēlēties aktivitātes,  
un jūs būsiet pārsteigti, cik daudz lietas viņi var iemācīties,  
vienkārši būdami bērni. Kad viņi uzdod jautājumu,  
e tikai sniedziet viņiem atbildi, tādējādi nogalinot viņu zinātkāri.  
Tā vietā jautājiet: "Ko jūs domājat?" - un visa pasaule atvērsies iztēlei  
un stāstu stāstīšanai. Zinātniskā patiesība nav pat tik svarīga  
kā spēlēšanās ar savu bērnu un īpašs brīdis kopā!  
Ja esat sajūsmā par to, ko redzat apkārt, jūs iesaistāties līdzās izpētē  
un stāstāt savus stāstus, jūs radīsiet ģimenes atmiņas visu mūžu. 
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Kas ir lieliska dabas spēle? 
         Pirmsskolas vecuma bērni ar prieku ir jutekliskāki   
un pieskaras akmeņiem, dubļiem, māliem, koku mizām.  
Viņiem patīk atrast mazus slēpņus un veidot mazas  
pasaules fejām un elfiem. Pārvietošanās ir viņu  
mācīšanās veids, un viņiem patīk skriet,  
staigāt pa bluķi, kāpt pa akmeņiem un kokiem un spēlēt paslēpes.  
Viņi jau izmanto tādus rīkus kā palielināmie stikli  
un mazi konteineri, lai analizētu radības, 
 piemēram, kukaiņus, zirnekļus vai vardes.  
Pirmsskolas vecuma bērni mijiedarbojas ar apkārtējo pasauli: 
 viņi nes, piepilda, izšļakstās, sakrauj, ielādē un izjauc.  
Tāpēc vaļīgās daļas (zari, lapas, olas, ziedi utt.)  
Ir neizsmeļams resurss, lai pārvietotos,  
veidotu modeļus un izgudrotu jaunas “lietas”. 

 

Skolas vecuma bērni 
         Bērni vecumā no 6 līdz 11 gadiem jau izaicinās jūs fiziski,  

jo viņi kļūs stiprāki un stiprāki. Viņiem patīk riskēt un 

 uzzināt savas robežas. Pat ja sirds sāk pukstēt,  

ievelciet dziļu elpu un ļaujiet viņiem izpētīt gravas  

un kāpt kokos augstu. Bērniem ir pašapziņas izjūta,  

un parasti viņi nepakļauj sevi reālām briesmām.  

Bet viņiem patīk mūs satracināt, tāpēc izlikieties, 

 ka jums viss ir kārtībā, un… smaidiet.  

Bērni šajā vecumā uzņemas atbildību par savu pieredzi  

un rada iespējas eksperimentiem un problēmu risināšanai.  

Viņi iesaistās sabiedriskajās, komandas veidošanas aktivitātēs 

 un viņiem patīk spēlēt sportu, piemēram,  

futbolu, vai grupas aktivitātes, piemēram,  

gatavot ēdienu kopā pie atklātas uguns.  

Pārgājieni viņiem ir ļoti pievilcīgi, ja jūs to saucat par “piedzīvojumu”  

un apvienojat to ar uzjautrinošām aktivitātēm,  

piemēram, dziesmu lasīšanu, dzīvnieku novērošanu  

un barības meklēšanu. Cietokšņu celtniecībai vai kalnrūpniecībai 

 viņi var izmantot tādus instrumentus kā āra naži,  

āmuri, lāpstiņas, zāģi un urbji. Viņi arī ar prieku būvē patversmes, 

 teltis, putnu žalūzijas, šūpoles un piedzīvojumu takas.  

Viņiem vajag tikai virvi, brezentu, šķēres un apkārtējo dabu. 

 Ja tie ir lielāki, viņi jau var izmantot lietotnes un grāmatas 

 augu un dzīvnieku identificēšanai un rakstīt savus iespaidus 

 Dabas žurnālā. Zvaigžņu vērošana un nakts kempingi?  

Vienkārši mēģiniet! 

 

 

 



 

Kas ir lieliska dabas spēle? 

Pusaudži 
       Mēs visi zinām, ka šis ir grūts vecums,  

un jūs varētu arī atrast profesionālu trešo personu,  

kas organizētu piedzīvojumu nometni  

ar gariem pārgājieniem, 

gulēšanu skaidrā debesīs, kanoe airēšanu vai plostu,  

kāpnēm kāpšanai un līmēšanai. Pusaudži koncentrējas  

uz savu sociālo tēlu un veido draudzību uz mūžu,  

tāpēc daba var būt vieta, kur izpaust savas fiziskās spējas 

 un personību. Viņi arī nopietni piedalās kopienas projektos, 

 piemēram, retu augu un dzīvnieku glābšanā,  

parku labiekārtošanā vai koku stādīšanā.  

Jūs varat sākt kaut ko līdzīgu - iLike Outdoors –  

apvienojot sīkrīku un dabas izmantošanu:   

īsfilmu veidošanu, koku mājas time -lapse filmu vai fotoalbumus. 
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Beigas 
Kad atgriezīsities majās  

Pārdomāt un svinēt pieredzi 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pārbaudīt ērces 

Āra apģērba kopšana 

Kad atgiezīsities mājās 
 
 

        

          Ja dzīvojat mērenā klimatā, pēc garas dienas, biezā zālē ieteicams pārbaudīt ērces. Nav jāuztraucas: ērcei vispirms 

jāpieķeras pie jums un jābaro no asinīm vairākas stundas, pirms rodas kaļķa infekcija, tāpēc, jo ātrāk jūs to izņemsiet no 

ķermeņa, jo labāk. 

• Meklējiet ērces grūti sasniedzamās vietās, kur āda ir plānāka, piemēram, kakla, galvas ādas, paduses, vēdera un cirkšņa zonā. 

Ērču kodumi izskatās kā mazi sarkani zirnīša lieluma plankumi, parasti pacelti vai pietūkuši. 

• Izmazgājiet un nosusiniet apģērbu. Pirms došanās ārā, jūs varat apstrādāt savu apģērbu ar kukaiņu atbaidīšanas līdzekli un 

izmantot siltumu, lai nogalinātu visas ērces, kas, iespējams, ir devušās mājās uz jūsu drēbēm. 

• Duša divu stundu laikā pēc atgriešanās mājās. Stāvēšana karstā, tekošā ūdenī var palīdzēt nomazgāt visas ērces, kas atradās uz 

ķermeņa, bet vēl nebija piestiprinātas. 

• Pārbaudiet, vai mājdzīvniekiem nav ērču. Pārbaudiet savu suni vai kaķi, vai tajā nav ērču, tiklīdz tās nonāk iekšā. Jebkuras 

ērces, kas nav noņemtas, var inficēt jūsu mājdzīvnieku, un visas ērces uz jūsu mājdzīvnieka ķermeņa var pārnesties arī uz jums. 
 

• Vienmēr izlasiet kopšanas etiķeti   Dažiem apģērba gabaliem var būt nepieciešama tikai ķīmiskā tīrīšana; citi var 

būt jāmazgā ar aukstu ūdeni. 

• Apsveriet izmantoto audumu  Parasti āra drēbes ir izgatavotas no sintētiskiem audumiem, piemēram, poliestera 

un neilona, jo tie ir izturīgi un noņem sviedrus. Tomēr pieaug tendence bāzes kārtām izmantot merino vilnu, un 

vilna ir jāmazgā aukstā ūdenī vidējā ciklā ar parasto mazgāšanas līdzekli. 

• Vai tiešām tos vajag likt žāvētājā? Āra apģērba gadījumā žāvētājs faktiski var izraisīt saraušanos un bojājumus. 

Izlaižot žāvētāju, jūs pagarināsiet sava aprīkojuma kalpošanas laiku. Nemaz nerunājot par to, ka jūs arī ietaupīsit 

naudu par elektrības rēķinu! 

• Vai tos vajadzētu mazgāt ar rokām? Lielāko daļu āra apģērbu var mazgāt arī ar rokām. Daudz maigāks nekā 

mašīnas lietošana, tas arī nodrošinās to ilgāku kalpošanas laiku. 
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Pārdomāt un svinēt pieredzi 
       Tas nav tikai piedzīvojumu piedzīvojums ...  
Lai to maksimāli izmantotu, padomāsim  
par ģimenes laiku brīvā dabā un atzīmēsim šo pieredzi!  
Runājot par to, ko mēs redzējām, kas notika,  
kas mums patika visvairāk, kas notika pareizi  
un ko mēs varētu darīt citādi, iemācījušies bērnus  
un savas jūtas, darbiem piešķirs jaunu dimensiju.  
Šeit ir daži veidi, kā to izdarīt: 

• Izmantojiet fotogrāfijas, īsfilmas un savāktos priekšmetus,  

      lai atdzīvinātu atmiņas; 

• Saglabājiet interesantās “lietas”  

     kases kastē, laiku pa laikam novērojiet un runājiet par tām; 

• Saglabājiet Dabas žurnālu, kur bērni (un jūs)  

zīmē un raksta savus iespaidus; 

• Izveidojiet izpētes projektu par atrastu kukaini vai 

ziedu; 

• Spēlējiet detektīvu un izpētiet bērnu jautājumus 

grāmatās un internetā; 

• Izveidojiet “Dienas stāstu”; 
            Meklējiet, kā tikšanās un notikumi dabā var būt 

saistīti ar citām lietām jūsu bērna dzīvē: „Vai redzējāt, 

kā mazā kļūda mēģināja un centās, līdz tā nonāca 

žurnāla augšdaļā? Varat arī mēģināt braukt ar 

velosipēdu, līdz varat to izdarīt pats. ” 

         Kad mēs runājām par piedzīvojumu brīvā dabā, 

mēs varam plānot nākamo. Kādas aktivitātes jūs 

vēlētos darīt vēlreiz? Kādas jaunas lietas jūs 

vēlētos izmēģināt? Tad ir pienācis laiks īstenot 

savu jauno plānu reālajā pasaulē! 

Atzīmējot brīvdabas pieredzi, vienlaikus būt 

vecākiem, dabaszinātniekiem un karsējmeitenēm. 

Vecāks dod mīlestību, dabaszinātnieku zināšanas 

un cieņu pret dabu, un karsējmeitene aizraujas ar 

ģimenes aktivitātēm dabā. 

„Tā bija unikāla pieredze, mēs to 

izbaudījām pilnībā!” 

(Marija un Hosē, Migela vecāki)

 

Dzīvojiet, pārdomajiet un pavadiet laiku ar ģimeni dabā, 

Lai radītu mūža atmiņas un saikni starp to! 


