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Vides interešu izglītības pedagogu metodisko izstrādņu skates „Nāc ārā!”
labās prakses piemēri
Valsts izglītības satura centrs 2016., 2017. un 2018. gadā organizēja vides interešu
izglītības pedagogu metodisko darbu skati “Nāc ārā!”. Skates mērķis bija aktivizēt vides
interešu izglītības pedagogu metodisko darbību un pieredzes apmaiņu Latvijā, izstrādājot
mūsdienīgus metodiskos materiālus un popularizējot pedagogu labās prakses piemērus, kā
arī sekmēt kvalitatīvu un daudzveidīgu interešu izglītības programmu veidošanu un
īstenošanu vides izglītībā.
Skatē darbus prezentēja 27 pedagogs. Darbu tematika bija ļoti plaša – izziņas spēļu
veidošana un eksperimentu izstrāde, dažāda veida orientēšanās spēles, ekskursijas un
izzinošas “trasītes”, ilglaicīgu novada vides izpētes konkursu organizēšana, jaunākā skolas
vecuma bērnu iesaistīšana vides izzināšanas aktivitātēs kopā ar vecākiem, nodarbības ārā
pirmsskolas vecuma bērniem, kompozīciju un gaisa dārzu veidošana, noteicēju
sagatavošana un mazpulku patstāvīgo projektu izstrāde uzņēmējdarbības prasmju
attīstīšanai.
Šajā labās prakses piemēru apkopojumā var iepazīties ar padomiem dažādu
izzinošu āra nodarbību organizēšanā un šādas mācīšanās pieejas priekšrocībām. Vairāk
informācijas iespējams iegūt, sazinoties ar autoriem.
Paldies visiem darbu autoriem par ieinteresētību un dalīšanos pieredzē!
Inese Liepiņa
Valsts izglītības satura centra
Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas
vecākā referente
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Nodarbības ārā
Autors: Jeļena Golovanova, Bērnu un jauniešu vides izglītības centra “Rīgas Dabaszinību
skola” skolotāja
Metodiskā darba īss apraksts
Pilsētas bērni bieži nemāk atpazīt kokus, putnus un augus. Lai iepazītu dabu,
nepieciešamas nodarbības ārā, kuras Rīgas Dabaszinību skolā tiek praktizēta jau vairākus
gadus. Nesen skolas teritorijā izveidota arī āra klase. Vislielāko interesi skolēnos izraisa
nodarbības par kokiem un krūmiem.
Rīgas Dabaszinību skolai ir bagātīga augu kolekcija, tās teritorijā sastopami dažādi reti
augi, kā arī koku un krūmu dekoratīvās formas, ziemcietes un sīpolaugi. Dārzā aug augi no
visas pasaules: Eiropas, Ziemeļamerikas, Tālajiem Austrumiem u.c. pasaules malām.
Skolai ir arī siltumnīca ar telpaugiem.
Darbs balstīts uz autores personīgo pieredzi. Metodiskajos ieteikumos ir aprakstītas autores
aprobētās nodarbības, dotas darba lapas, fotogrāfijas, spēles un uzdevumi par
dendroloģiskajā kolekcijā esošo augu izmantošanu skolēnu izglītošanā. Izveidoti āra
nodarbību apraksti par Latvijā izplatītāko koku un krūmu sugām, introducētiem augiem,
apkopota informācija par dendroloģiskās kolekcijas augu sugām.
Izvērtējot savu pieredzi, autore atzīst, ka āra nodarbības dod unikālu iespēju novērot un
pētīt dabu un iegūtās zināšanas paliek atmiņā uz ilgāku laiku, jo īpaši, ja mācīšanās procesā
iesaistīti visi maņu orgāni. Šādas nodarbības sniedz iespēju audzēkņiem apgūt pētnieciskā
darba prasmes un iemaņas un patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas. Nodarbības ārā pozitīvi
ietekmē audzēkņu veselību. Šādas aktivitātes īpaši palīdz cilvēkiem ar dažādām uztveres
problēmām un kustību traucējumiem. Atrašanās brīvā dabā grupā un pārvietošanās dabā
dod iespēju veicināt sadarbības un komunikācijas iemaņas. Nodarbībā plānotās aktivitātes
veicina dalībnieku (arī bērnu vecāku) vides izglītību, izaugsmi un iespēju iekļauties
sabiedrībā, pilnveidojot viņos nepieciešamās dzīves prasmes un iemaņas sadarboties un
orientēties vidē, socializēšanos, veicina piederību sabiedrībai.
Jāņem arī vērā, ka āra nodarbību sagatavošanā skolotājiem jāiegulda lielāks darbs, kā arī
labi jāpārzina pētāmā teritorija.
Mērķauditorija: Vides izglītības pulciņu skolotāji un skolēni
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Kustību spēle „Augu mednieki”
Spēlē piedalās četras komandas (3–5 spēlētāji katrā komandā).
Nepieciešamie materiāli: teritorijas plāns, koku un krūmu attēli un īss apraksts.
Spēles noteikumi: Spēles sākumā spēles vadītājs uzdot jautājumu: “Kā sauc grieķu augu
dievieti?” Atbildi uz šo jautājumu dalībnieki noskaidros spēles gaitā.
Teritorijā pie 5 augiem piestiprinātas 5 kartiņas ar cipariem (1, 2, 3, 4, 5). Katra komanda
saņem teritorijas plānu, kurā norādīts, kur šos augus var atrast. Komandai uz katras kartiņas
jāuzraksta auga nosaukums. Koku un krūmu nosaukumu pirmie burti izveido atbildi.
Piemēram:
1. Forsītija
2. Ligustrs
3. Ozols
4. Rododendrs
5. Aktinīdija
Iegūtais rezultāts: Flora
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Sajūtu spēle „Nosauc pēc taustes!”
Spēles vadītājs pēc kārtas katram spēlētājam aizsien acis ar lakatu un iedot rokās zaru no
šādiem skujkokiem:
1. Priede,
2. Egle,
3. Kadiķis,
4. Lapegle.
Skolēns, taustot skujas, cenšas sajust tās īpatnības (piemēram, forma, lielums, asums vai
mīkstums), ar kurām jau teorētiski iepazinies. Uzvarētājs ir tas, kurš pareizi nosauc visus
zarus. Tāpat var darīt, izmantojot koku čiekurus.
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Skuju koki Latvijā
Apgalvojumam pieraksti, tavuprāt, atbilstošā auga attēla cipariņu!











Nepatīk vējš
Labi aug noēnotā vietā
Sēklas atrodas čiekurā
Sēklas atrodas čiekurogā
Skujas saaugušas pa divām kopā
Aug auglīgās, pietiekami mitrās vietās

1.

Izaug līdz 40 m garumā
Gaismas prasīgs koks
Skujas ir pa vienai un nomainās pēc 5 – 7
gadiem



Latvijā biežāk sastopams kā krūms, retāk kā neliels koks



Ir izplatītākā koku suga Latvijā. Tā

2.

aizņem 34% Latvijas mežu kopplatības




Ir visātrāk augošā koku suga Latvijā
Koksni izmanto mūzikas instrumentu
gatavošanai





Skujas izmanto medicīnā
Skujas ir sīkas, adatveida
Sēklas izmanto kulinārijā

3.
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Mazie pēddziņi dodas dabā
Autori: Sanita Baumane un Inga Lapiņa, Tukuma 2.pamatskolas skolotājas sadarbībā ar
radošo studiju “Dabas Māja”.
Metodiskā darba īss apraksts
Mērķis: ar dažādām brīvdabas aktivitātēm veicināt bērnu zinātkāri un izziņas interesi.
Autores izstrādājušas un realizējušas metodiskas idejas brīvdabas nodarbībām pirmskolas
izglītības iestāžu teritorijā. Nodarbības notiek 45 minūtes. Nodarbībās iekļautas izziņas un
atklājumu, vērošanas un pētniecības aktivitātes, kustību spēles un radoša darbošanās.
Darbs

īstenots

2017./2018.mācību

gadā

Tukuma pirmskolas

izglītības

iestādēs

“Taurenītis”, ”Pasaciņa”, “Vālodzīte”, “Lote”.
Brīvdabas nodarbībās bērni iemācās ne tikai dabas daudzveidību, bet arī rūpes par dabu.
Vadītājam svarīgi ir saplānot aktivitātes, kas sniedz daudzveidīgu pieredzi - atklāšanas
prieku, izziņu, kustību, radošumu, bet jābūt gatavam negaidītām situācijām un jāspēj
pieņemt lēmumu mainīt aktivitātes. Veiksmīga brīvdabas nodarbību norise saistīta ar spēju
koncentrēties uz bērnu atklājumiem attiecīgajā mirklī, vadīt izziņas procesu, dalīties ar
jauno pieredzi.
Autores aprakstījušas divas nodarbības - rudenī un pavasarī.
Mērķauditorija - pirmsskolas vecuma bērni (5 – 6 gadi).
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Rudens nodarbība - “Kustoņi dabā”
Novēro, kas un kā dabā kustas. Attēlo to. Noskaidro, kur dodas kustoņi (putni, gliemeži,
kukaiņi) rudenī, kur tie slēpjas.
Pārrunā, kā var vērot un pētīt dabā. Iepazīst lupu, ko un kā var ar to pētīt, ko var redzēt ar
lupu labāk nekā ar acīm.
Dodas mazā ekspedīcijā meklēt dzīvniekus uz koku stumbriem, pie koku saknēm, zālājā,
augsnē, uz taciņas, spēļu namiņa nojumē un pažobelē. Katrs pētnieks pastāsta par
ieraudzīto dzīvnieku, noskaidro, vai tas ir kukainis vai zirneklis (to nosaka pēc kāju skaita).
Atradumi ir bagātīgi - skudras, vaboles, zirnekļi, gliemeži, sliekas, daudzkāji, mitrenes,
mušas. Pārrunā, kāpēc dzīvnieks ir šajā vietā - slēptuve, mājas un barība.
Bērni no pieejamiem dabas materiāliem izveido savu dzīvnieku. Vadītājs iepriekš sagādā
vai sameklē uz vietas daudzveidīgus dabas materiālus (zīles, kastaņus, zarus, lapas,
akmentiņus, mizas u.c.), lai bērni var izvēlēties materiālus savu ideju īstenošanā. Katrs īsi
prezentē savu darbu, pasakot, kas tas ir par dzīvnieku un kur ziemo.
Spēle “Astoņi kustoņi”. Dalībnieks izvelk lapiņu, kur ar drukātiem burtiem uzrakstīts kāda
kustoņa nosaukums, ko ar kustībām parāda. Izmanto dzīvniekus, ko novērojuši dabā gliemezis, vārna, skudra, zirneklis, mārīte, slieka u.c.. Pārējie min, kas tas par dzīvnieku,
un kopā atdarina to!
Nodarbības beigās īsi atkārto, ko apguvuši par dzīvniekiem dabā rudenī.

Kas tur dzīvo? Kas tur kust?
Meklējam, atrodam, atpazīstam!

Kas uz mizas dzīvo? Kas
rāpo, lien un sauļojas?
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Pavasara nodarbība - “Daba mostas! ”
Aktualizē nodarbības tēmu, aicinot parādīt, kā bērni mostas no miedziņa. Izberzē acis,
izstaipās, sasveicinās ar sauli. Kas vēl mostas no ziemas miega? Prāta vētras atbildes daba, koki, putni…. Atrod apkārtnē, kur ir koks. Pēc kādām pazīmēm var zināt, ka tas ir
koks? Svarīgi, lai bērni zināmo un redzamo var izteikt vārdos, lietot vienkāršus, dabā
novērojamus jēdzienus.
Dodas mazā ekspedīcijā pētīt kokus ar acīm, ar rokām, ar lupu, patausta un samīļo koku.
Kāda ir miza - kādas krāsas, kādas sajūtas, ko var redzēt ar lupu? Kas dzīvo uz koka?
Izpēta 2 - 3 dažādus kokus. Bērni paši var izvēlēties koku, ko pētīt norādītajā teritorijā.
Kopīgi izmēra koka resnumu ar mērlenti un ar sprīžiem. Salīdzina izpētītos kokus – kurš
resnākais? Kurš tievākais?
Dodas pie izveidotās koku mizu ekspozīcijas, kur bērni pēta dažādas mizas. Bērnu
uzdevums izpētīt bērza, egles, priedes mizas. Saņem no mežamātes dāvanu - egļu un priežu
zariņus un čiekurus, mācās tos atpazīt un savienot zariņus ar čiekuriem. Uzzina, kas ir
skuju koki.
Lapu koki mostas ar pumpuriem un mazām lapiņām. Pie zariem ir koku nosaukumi ar
drukātiem burtiem, bērni nosauc koku vārdus. Bērni pasmaržo pumpurus un lapiņas.
Pārrunā visi kopā, ko cilvēkiem un dzīvniekiem dod pētāmie koki, piemēram, ozols - zīles
un pirtsslotas, bērzs – sulas un pumpurus tējai, pīlādzis - ogas, osis - malku un dēļus, lazda
- riekstus, ieva - smaržīgus ziedus.
Radošajā aktivitātē bērni ar krītiņiem krāso uz lapiņas koka rakstu. Papīra lapiņu uzliek uz
mizas un viegli pārkrāso pāri, iegūstot raibu koka mizas rakstu. Piezīmē klāt, ko redzēja uz
mizas - ķērpīti, skudru...
Spēle - Tuk-Tuk, vai Mežamāte mājās?
Visi sastājas aplī un sadodas rokās. Viens dalībnieks dodas pie Mežamātes skriešus vai
soļos pa apļa ārpusi - pieklauvē pie kāda spēles dalībnieka muguras, sakot: “Tuk-Tuk, vai
Mežamāte mājās”? Ja atbilde ir “Jā”, tad abi skrien pretējos virzienos, kurš pirmais nonāk
tukšajā vietā (līdzīgi kā rotaļā Namiņš deg). Ja atbilde ir “Nē”, tad jautā: “Kur ir
Mežamāte? Ko dara Mežamāte?” Dalībniekam jāatbild, ko Mežamāte dara mežā,
piemēram, lasa ogas, spēlējas ar vāverēm, pēta kokus utt.. Tad turpina spēli un izvēlas citu
dalībnieku, pie kura muguras klauvēt.
Noslēgumā pārrunā, kas patika vislabāk? Ko vēl gribētu pētīt dabā? Katrs pastāsta, ko darīs
dabā pavasarī.

