
AR VISĀM (ZEĶU) MAŅĀM

SVEIKI! 
ESMU ZEĶE!

Kādas lietas es varu 
redzēt, dzirdēt un  
pieredzēt mežā? 

PIEDZĪVOJUMI MEŽĀ
AS “LATVIJAS VALSTS MEŽI” EKOPROGRAMMAS  “CŪKMENA DETEKTĪVI” OTRAIS MĀCĪBU GADS
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Atrodiet mežu pēc iespējas tuvāk jūsu bērnudārzam. Ideāli, ja bērni līdz tam var aiziet 
kājām vai arī aizbraukt ar sabiedrisko transportu. Varbūt jūsu pašvaldība nodrošina 
mācību ekskursijām bezmaksas autobusu? Ieplānojiet nelielu maršrutu, ko bērni var 
mežā iziet kājām – brīnišķīgi, ja tas var noslēgties ar pikniku kādā labiekārtotā atpūtas 
vietā ar ugunskuru! AS “Latvijas valsts meži” izveidotās bezmaksas atpūtas vietas valsts 
mežos varat atrast vietnē www.mammadabakarte.lv.   

Ja vien ir iespējams, dodieties uz vienu un to pašu mežu trīs dažādos gadalaikos, lai 
bērni var labāk piefiksēt dabiski noritošās pārmaiņas konkrētā maršrutā, objektos un 
ainavās. Ja meža teritorija nav pieejama dažādu iemeslu dēļ, varat mēģināt izmantot 
pārgājiena aktivitātēm arī tuvējo parku vai citas dabas teritorijas.

VIETAS IZVĒLE PIEDZĪVOJUMIEM DABĀ

Ekoprogrammas “Cūkmena detektīvi” otrā mācību 
gada viela veidota, balstoties uz Starptautiskā 
Vides izglītības fonda programmas “Learning about 
Forest” un Čehijas vides organizācijas “Tereza” 
izstrādātajiem materiāliem.

Ar skolotāja palīdzību bērni dodas dabā trīs gadalaikos un pēta mežu ar visu maņu palīdzību, 
iepazīstot dabā notiekošos procesus. Bērniem izveidojas tiešs kontakts ar mežu un saikne ar 
dabu kopumā. Viņi iemīl mežu un uzskata to par vietu, kur var būt radoši un rotaļāties.

Bērni mācās rūpēties par apkārt esošajām zaļajām zonām un ar iegūtajām zināšanām dalās 
ar citiem bērniem un pieaugušajiem. Bērni izprot noteikumus, kas jāievēro mežā, kā arī ciena 
meža vidi un tās iemītniekus.

1.

2.

SASNIEDZAMAIS REZULTĀTS
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Bērni mācās iepazīt mežu ar visu maņu palīdzību 
(rudenī tiek uzsvērta redzes nozīme), tiešā veidā 
saskaras ar mežu un spēj aprakstīt savu pieredzi un 
sajūtas. Caur meža iemītnieku acīm bērni vērtē to, 
kā ir dzīvot mežā – kas iemītniekus varētu traucēt un 
kāpēc. Viņi redz mežu kā vietu, kur spēlēties, atklāt 
un radīt. Bērni mežā jūtas droši.

Ieskaties 
savā kurpē!

Bērni saņem vēstuli (vai plakātu, kas tiek pielikts pie sienas):

“Sveiki!  Mēs esam Zeķes! Mēs turam jūsu kājas siltumā 
katru reizi, kad jūs dodaties dabā. Dažreiz mēs jūtam katru 
pauguriņu un akmentiņu zem jūsu kurpju zolēm, bet citreiz 
mēs dzirdam jūsu balsis un citas skaņas. Bet mēs nekad 
neko neredzam! Mūsu vienīgais piedzīvojums ir vizināšanās 
veļas mašīnā. Esam dzirdējušas, ka jūs čakli darbojaties kopā 
ar Cūkmenu, lai atklātu dažādus meža noslēpumus. Mēs 
arī gribam kļūt par Cūkmena detektīviem! Mūsu sapnis ir 
apskatīt mežu un pieredzēt kaut ko aizraujošu. Vai jūs 
mums palīdzēsiet?” 

Skolotājs nolasa šo vēstuli bērniem un jautā: Vai jums liekas, 
ka mums vajadzētu ņemt zeķes sev līdzi un ļaut tām ieraudzīt 
to, cik skaists ir mežs? Esmu pārliecināts/-a, ka jums katram 
mājās atradīsies kāda lieka zeķe. Atnesiet to uz bērnudārzu! 
Kopīgi mēs sagatavosim tām pārgājienu mežā un jūs kļūsiet 
par to pavadoņiem!

RUDENS PIEDZĪVOJUMS MEŽĀ
1.

aktivitāte

1. VARIANTS

ATKLĀJUMI

IEPAZĪSTAMIES AR SAVĀM ZEĶĒM! 
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Ieskaties 
savā kurpē!

MĀJĀS IR TIK GARLAICĪGI

TĀ ESMU ES!

MEŽĀ IR ĻOTI DAUDZ PIEDZĪVOJUMU!
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PADOMS
Lai sagatavotu arī bērnu vecākus gaidāmajiem pārgājieniem 
dabā, varat nosūtīt viņiem vēstuli. Elektroniskā formā tā 
pieejama arī vietnē www.cukmens.lv.

Teātra izrāde (šī iespēja ir daudz laikietilpīgāka). Skolotājs izveido un parāda bērniem nelielu 
lugu. Zemāk ir redzams lugas piemērs, kuru variet pielāgot saviem uzskatiem:

“Skat! Tur uz grīdas kaut kas mētājas! Tas ir lieko zeķu pāris. Vai kādam ir pazudušas zeķes? … 
Vai, paskat! Tās kustas!” 

Kad skolotājs uzvelk zeķi rokā, tā pēkšņi sāk runāt: “Sveiki, bērni! Jūsu šeit ir tik daudz un 
jūsu telpa ir tik liela! Šai noteikti jābūt viskrāsainākajai un aizraujošākajai vietai pasaulē! Kā 
šeit izskatās pārējās telpas? Mēs jau vienmēr esam tur lejā, jūsu kurpēs, un nekad neredzam 
apkārtni.” 

Pirmā zeķe: ir patīkami satraukta par tuvojošos pārgājienu: “Ko es nokavēju? Vai jūs zināt kādu 
vietu, kas ir krāsaina, pilna dažādām smaržām un skaņām? Vieta, kur es redzētu dzīvniekus brīvi 
skrienam vai lidojam? Vietu, no kurienes nāk Cūkmens?”

Otrā zeķe ir nedaudz nobijusies no jaunām lietām: “Es labprātāk paliktu drošībā savā kurpē. 
Tas nav pārāk aizraujoši, taču vismaz zinu, ko sagaidīt!”

Pirmā zeķe: “Bet to jau mēs esam darījušas un tas ir garlaicīgi! Es gribu gulēt zālē un smaržot 
ziedus! Gribu pieskarties kam aukstam, kam siltam un kam gludam? To nevar izdarīt tavā kurpē! 
Tur var saost tikai… tu saprati, ko es domāju… Es gribu doties uz vietu, kur viss ir krāsains un 
aizraujošs, pilns ar smaržām un skaņām. Man Cūkmens par to stāstīja!”

Otrā zeķe: “Bet tur taču varētu būt bīstami zvēri! Vai mēs varētu savainoties!”

Pirmā zeķe: “Mēs nekad neuzzināsim, kas tur ir, ja nedosimies uz turieni!” 

Zeķes turpina dot bērniem mājienus par vietu, uz kuru doties (mežu), tik ilgi, kamēr tie 
uzmin pareizo atbildi.

VARIANTS

PIEMĒRS ĪSAI LUGAI PAR ZEĶĒM (BĒRNIEM)

2.
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Mūsu bērnudārza grupiņa šogad piedalās AS “Latvijas valsts meži” ekoprogrammā 
“Cūkmena detektīvi”, kuras laikā paredzēti trīs piedzīvojumi dabā – katrs savā gadalaikā. 
Mēs dosimies uz mežu, kur mācīsimies par dabu daudz efektīvākā un interesantākā veidā 
nekā tas notiek telpās! 

Jūsu skolotāja 

Mēs apgūsim to, kā gatavoties šāda veida pārgājieniem, kā uzvesties brīvā dabā, sevi 
nesavainojot. Veidosim savas meža dienasgrāmatas, kas palīdzēs apgūt to, kā dalīties 
pieredzē ar citiem, izmantojot zīmējumus un stāstus. Iespējams, jūsu bērni iedvesmos arī 
jūs doties ārā un baudīt laiku mežā!

Vai jūs varētu mums nedaudz palīdzēt? Mums ir nepieciešami pavadoņi – zeķes. Lūdzu, 
sagatavojiet kādu lieku zeķi, kuru bērns varētu atnest uz bērnudārzu. Mēs to pārveidosim 
par interesantu tēlu, kas mūs vadīs kopīgajos meža pārgājienos.

Gaidiet izstādi par mūsu piedzīvojumiem dabā! 
Paldies par jūsu atbalstu! Tas mums tiešām daudz ko nozīmē!

Esiet sveicināti,
dārgie pieaugušie! 
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Bērni atnes uz bērnudārzu katrs vienu 
zeķi, kas paredzēta “atdzīvināšanai”.  
Bērni uzvelk savas zeķes rokās un tās 
“atdzīvina”. Parādiet bērniem, kā pareizi 
uzvilkt rokās zeķes un kādā veidā uz tām 
uzzīmēt acis, muti, degunu un ausis. Kad 
zeķes ir gatavas, bērni ar tām iepazīstina 
apkārtējos un pastāsta, ko viņu Zeķes 
visvairāk sagaida no došanās mežā. 

DETEKTĪVU SOĻI NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLI

1. Darinām savas Zeķes Zeķes, marķieri zīmēšanai uz auduma

2. Pagatavojam Meža dienasgrāmatu Papīra lapas, skavotājs, gatavs paraugs

3. Apgūstam drošību mežā Darba lapa – Ko es varu pieredzēt mežā, zīmuļi

4. Noskaidrojam, kā uzvesties mežā Darba lapa – Meža noteikumi, zīmuļi

5. Saprotam, ko ņemt līdzi uz mežu Darba lapa – Kas jāņem līdzi uz mežu, zīmuļi 

6. Izveidojam Piedzīvojumu ķērāju Kaste ar vāku, marķieri, zīmuļi, šķēres, līme 

Ja jums ir pietiekami daudz laika, varat dekorēt zeķes ar kafijas 
pupiņām, sēklām un citiem dabā atrodamiem materiāliem. 

Veidojiet savu “zeķu” rituālu – salieciet visas zeķes vienā maisā vai 
kastē. Bērni zeķēm var dziedāt šūpuļdziesmu vai stāstīt pasaku. 
Pirms katra brauciena bērni var pamodināt savas zeķes. Skolotājs 
sarunai ar bērnu Zeķēm var izmantot pats savu izveidoto Zeķi vai 
arī Cūkmena lelli, ja tāda pieejama.

1. DARINĀM SAVAS ZEĶES

GATAVOJAMIES RUDENS PIEDZĪVOJUMAM
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Palīdziet bērniem izveidot Meža dienasgrāmatas. Variet izmantot tukšas lapas vai jau iepriekš sagatavotas 
darba lapas. Bērniem A4 lapas jāsašuj vai jāsaskavo kopā un jāizveido grāmatas titullapa. Ja izmanto A3 
lapas, tad tās pārloka uz pusēm.

Katrs bērns veido pats savu meža dienasgrāmatu kā 
atmiņu grāmatu par piedzīvojumiem mežā.

Katram bērnam dienasgrāmatā tiek sniegta iespēja dalīties 
viedoklī par to, kas viņam patīk mežā, un to, kas viņu, 
iespējams, uztrauc.

Bērni drīkst savā starpā dalīties ar saviem radošajiem 
darbiem (attēliem, stāstiem).

MEŽA DIENASGRĀMATAS SATURS – uzmetums
Titullapa: nosaukums un bērna vārds

Otrā lapa – zīmējums: mana Zeķe

Trešā lapa – Darba lapa “Ko es varu pieredzēt mežā?”

Ceturtā lapa – Darba lapa “Meža noteikumi” 

Piektā lapa – Darba lapa “Kas jāņem līdzi uz mežu?”

Sestā, septītā lapa – RUDENS – krāsu palete, tās apraksts un tukša lapa, kurā bērns var zīmēt

Astotā, devītā lapa – ZIEMA – krāsu palete, tās apraksts un tukša lapa, kurā bērns var zīmēt

Desmitā, vienpadsmitā lapa – PAVASARIS – krāsu palete, tās apraksts un tukša lapa, kurā bērns var zīmēt

Divpadsmitā lapa – papildus piedzīvojumi, iespaidi

MEŽA DIENASGRĀMATA – 
nozīmīga, lai iemūžinātu bērnu pieredzi, 
piedzīvojumus un spilgtākos brīžus no 
pārgājieniem mežā.

MEŽA
DIENASGRĀMATA

SAKOPĒ (3 x A3)! PĀRLOCI! SASKAVO!

MEŽA
DIENASGRĀMATA

MEŽA
DIENASGRĀMATA

2. PAGATAVOJAM MEŽA DIENASGRĀMATU 
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Aiciniet bērnus nosaukt dažus piemērus: Ko tie vēlētos parādīt zeķēm? Ko tie visvairāk sagaida no 
brauciena uz mežu? Ļaujiet skolēniem dalīties ar savām bažām un idejām. 

Aiciniet bērnus aizpildīt viņu Meža dienasgrāmatas darba lapu “Ko es varu piedzīvot mežā?”. Darba lapā 
attēlotajām situācijām tie piezīmē priecīgu vai bēdīgu sejiņu, kas atspoguļo viņu pašu pieredzi. Bērni 
var papildus pierakstīt, no kā tie baidās un kas tiem patīk visvairāk. Drīkst pievienot arī citu situāciju 
zīmējumus. 

Ļaujiet bērniem domāt un aprunāties par to, ko viņi varētu sastapt mežā. Šāds uzdevums palīdzēs 
tiem bērniem, kuri baidās no jaunām pieredzēm. 

Tāpat jūs variet izveidot vēl vienu lugu, lai palīdzētu bērniem pārvarēt satraukumu:  
Pirmā zeķe: “Mūsu pirmais brauciens tuvojas! Esmu tik priecīga!”

Otrā zeķe: “Es nezinu, ko lai domā… Kāds ir mežs? Par ko man priecāties?”

Pirmā zeķe: “Domāju, ka tā ir vieta, kas pilna ar jautrību, krāsām un smaržām. Vismaz tā es to vienmēr esmu 
iedomājusies!”

Otrā zeķe: “Taču ko mēs darīsim, ja mežs tomēr nav tik jauks un aizraujošs? Kā tu domā, vai bērni mums 
varētu pastāstīt par to vairāk?”

Slikti laikapstākļi – vai silts apģērbs un lietus mēteļi palīdzētu? Kā pareizi apģērbties brauciena 
laikā (ērti apavi, garas bikses un lietus mēteļi)? Nav tādas lietas kā slikti laikapstākļi, ir tikai 
nepiemērots apģērbs. 

Bīstami savvaļas dzīvnieki (vilki un lāči) – tie ir ļoti reti sastopami, un iespēja tos satikt mežā ir 
ārkārtīgi maza. Turklāt tie ir ļoti kautrīgi un baidās no cilvēkiem, tāpēc ir ļoti labi noslēpušies. Lai 
gan tie izskatās biedējoši, dzīvniekiem parasti baidās no cilvēkiem. 

Mežacūkas – dažviet Latvijā tās ir kļuvušās ārkārtīgi bieži sastopamas un nereti var pamanīt 
to pēdas mežā (zemē izraktas bedres, pēdu nospiedumi utt.). Atceries, ka mežacūkas ir nakts 
dzīvnieki, kuri dienu pavada, guļot meža biezoknī tālu no cilvēku redzes loka. 

Ērces un citi parazīti – ir grūti pētīt mežu, kamēr odi sīc pie ausīm. Tāpēc ir svarīgi labi 
sagatavoties – vienmēr vajadzētu vilkt kreklus ar garām piedurknēm, cepuri un bikses ar 
garām starām,  kā arī lietot līdzekļus, kuru smarža odiem šķiet nepatīkama (ķīmiskie vai dabīgie 
aizsarglīdzekļi). Kājās jāvelk pusgarās zeķes, kurās var sabāzt bikšu galus. Pēc pastaigas mežā 
pārliecinies, vai pa tevi nerāpo kāda ērce!

Skriešana mežā – meža zeme ir nelīdzena, uz tās ir zari un dažādi celmi. Iespējams, ka tu 
paklupsi, noskrāpēsies vai pat nejauši iebridīsi dubļos, taču tas viss ir daļa no tava burvīgā meža 
piedzīvojuma. Mūsu ķermeņi ir radīti, lai kustētos. Vienkārši ir jābūt piesardzīgiem brīžos, kad 
izmēģinām jaunas lietas, lai nesavainotos. Drīz mēs kļūsim par īstiem meža detektīviem. Mežs 
ir brīnišķīga vieta, kas ir pilna piedzīvojumu! Lai varētu tajā labi pavadīt laiku, vispirms tam 
pienācīgi sagatavosimies!

Dodiet bērniem laiku dalīties ar savu pieredzi. Nevērtējiet to, ļaujiet skolēniem brīvi runāt 
par izjūtām. Beigās apkopojiet visas idejas un raizes un mēģiniet kopīgiem spēkiem nokļūt 
pie risinājumiem:

3. APGŪSTAM DROŠĪBU MEŽĀ
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Viņi mani nesadzels!Duub-ļiii!

Mēs te drusku 
palidināsimies!

Ak nē! 
Manas zeķes ir 
slapjas!

Es salasīju sēnes!

Un ja nu kāds man sekotu ... UZRAKSTI, KO VĒL TU 
VARI PIEREDZĒT MEŽĀ!

Es arī!

Viens, 
divi, trīs...

AIZPILDI AR EMOCIJZĪMĒM! IZVĒLIES KĀDU NO ŠĪM

DUBĻI

STRAUTS

LIETUS

ŠTĀBIŅU BŪVĒŠANA

MEŽA ZVĒRI

SĒNES

MEŽACŪKAS

SPĒLES

PASTAIGA

MEŽA OGAS KUKAIŅU KODUMI

DARBA LAPA – KO ES VARU 
PIEREDZĒT MEŽĀ?
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“Urā! Nevaru vien sagaidīt, kad atkal nokļūšu mežā! Dziedāšu līdzi putniem! Un gribu zemē rakt bedres tāpat kā to 
dara mežacūkas. Un ēdīšu priežu skujas, jo brieži tās ēd visu laiku. Ko vēl es varu darīt mežā?”

Bērni apskata darba lapu “Meža noteikumi” un paskaidro Zeķei, ko ir atļauts darīt mežā un ko – nav. Savās 
Meža dienasgrāmatās tie pārsvītro tos attēlus darba lapā, kuros attēlota negatīva uzvedība. Mēģiniet panākt, 
lai bērni paskaidro attiecīgās uzvedības sekas. 

4. NOSKAIDROJAM, KĀ UZVESTIES MEŽĀ

MEŽA NOTEIKUMU PLAKĀTS! 
Vēlreiz kopīgi atkārtojiet meža noteikumus un pārliecinieties, ka bērni 
tos ir iegaumējuši. Pēc atkārtošanas pagatavojiet kopīgu lielu plakātu 
vai kolāžu, kurā attēloti šie noteikumi, lai piespraustu tos pie sienas. 
Neaizmirstiet būt pozitīvi, sāciet ar darbībām, kuras ir patīkamas 
(ko bērni DRĪKST darīt mežā), bet to, kas ir aizliegts, atstājiet pašām 
beigām. Pārliecinieties, ka kolāžas vai plakāta malā ir atstāta brīva 
vieta turpmākām piezīmēm, kuras veiksiet pēc katra brauciena. 



AS “Latvijas valsts meži“ ekoprogramma bērnudārziem “CŪKMENA DETEKTĪVI“. Otrais mācību gads 

DARBA LAPA – MEŽA NOTEIKUMI
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Ja ir pietiekami daudz laika, varat skolēnus motivēt ar vēl vienu izrādi. 

Skolotāja Zeķe parāda bērniem vairākus priekšmetus (smagas grāmatas, bumbas, 
lietussargu, dvieli, ziepes, čības, krūzi, spilvenu…): “Skat, cik daudz lietu esmu atradusi 
pārgājienam mežā! Man liekas, ka šeit ir viss, kas būs nepieciešams. Un paskat, cik man ir 
stilīga rokassomiņa!”

Bērnu uzdevums ir norādīt zeķei uz lietām, kuras mežā nebūs nepieciešamas, 
un palīdzēt izvēlēties tikai tās, kuras būs patiesi noderīgas. Izmantojiet Meža 
dienasgrāmatas darba lapu “Kas jāņem līdzi uz mežu?” un ļaujiet bērniem izvēlēties 
visu, kas, viņuprāt, ir nepieciešams pārgājienam mežā, ievelkot ķeksīti pie izvēlētajām 
lietām. Pēc uzdevuma izpildīšanas pārrunājiet veiktās izvēles un paskaidrojiet, kā 
pienācīgi sagatavoties pārgājienam pa mežu. Ja nepieciešams, bērni ar dzēšgumiju 
izlabo savās darba lapās veiktās izvēles.

5. SAPROTAM, KO ŅEMT LĪDZI UZ MEŽU? 

Piedzīvojumu ķērājs ir liela kaste, kurā skolēni 
glabās lietas, kuras atradīs mežā. Šie nelielie 
dārgumi atgādinās par savvaļas piedzīvojumiem 
un labi pavadīto laiku. Grupai var būt kopīga 
viena piedzīvojumu kaste, vai arī katrs skolēns 
var pagatavot savu kastīti (piemēram, no kurpju 
kastes) un izdekorēt to. 

6. PAGATAVOJAM PIEDZĪVOJUMU ĶĒRĀJU

PADOMS
Sagatavojiet meža pārgājienam arī detektīvu 
mugursomu, kura visai klasei būs kopīga. Tajā 
varētu būt palielināmais stikls, binoklis un citi 
noderīgi instrumenti, kurus izmantot meža 
pētīšanas procesā. 
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DARBA LAPA – 
KAS JĀŅEM LĪDZI UZ MEŽU?

KAS JĀVELK MUGURĀ?

KO ES MEŽĀ ĒDĪŠU?

KĀDU SOMU LAI IZVĒLAS?

KO DZERŠU?

UN JA NU LĪST LIETUS?

KO LIKŠU GALVĀ? VAI VĒL KAUT KAS?

UN KĀJĀS?
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Kad bērni ierodas mežā, skolotājs sveic bērnu izveidotās Zeķes to pirmajā meža piedzīvojumā. Viņš 
novēl visām zeķēm daudz piedzīvojumu un atklāj, ka brauciena beigās tās sagaida apslēpti dārgumi…

DĀRGUMI. Rudens piedzīvojuma noslēgumā bērni atradīs dārgumus, kas būs MEŽA MINI-LĒCAS. 
Meža mini-lēca ir viegli pagatavojama no izlietota tualetes papīra rullīša, sekojot klāt pievienotajai 
pamācībai. Visas lēcas liekamas nelielā somā vai maisiņā, kuru viegli pārnēsāt. Brīdī, kad bērni būs 
aizņemti darbojoties,  skolotājam būs laiks “dārgumus” noslēpt, piemēram, aiz celma, zem kuplas 
eglītes utt. Pārgājiena beigās bērniem tiks paskaidrots, kas jādara ar atrastajiem dārgumiem. 

DETEKTĪVU SOĻI NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLI

1. Rosinām interesi Zeķes

2. Spēlējam spēli “Laižam mežā!” Lomu apraksti

3. Ķeram krāsas dabā Balta kartona loksnītes 

4. Redzam, bet neesam redzami -

5. Izveidojam Zeķu štābiņu -

6. Fiksējam meža mainīgo skaistumu Fotoaparāts vai arī papīrs un zīmuļi, maisiņš 
ar Meža mini-lēcām

7. Dalāmies pieredzē -

1. ROSINĀM INTERESI

DODAMIES RUDENS PIEDZĪVOJUMĀ MEŽĀ
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“Laižam mežā!” izskan atkal un bērniem tiek dots cits 
uzdevums. Uzdevumu skaitu nosaka pēc vajadzības un 
tā, cik ļoti bērniem šī spēle patīk. Spēles beigās ir svarīgi 
izrunāt bērnu izjūtas – kā viņi jutās zaķa un kā – vilka lomā? 

2. SPĒLĒJAM SPĒLI “LAIŽAM MEŽĀ!” 

IETEIKUMI LOMU APRAKSTIEM:

Divi cilvēki Lapsa – šokolādes iepakojums
Lapsa uz zemes meklē ko ēdamu un atrod 
šokolādes iepakojumu, kurš burvīgi smaržo, 
taču pēc tā apēšanas tai sāp vēders.

Trīs cilvēki Suņa īpašnieks – suns – zaķis
Suns skrien prom no saimnieka, un saimnieks 
izmisīgi dzenas tam pakaļ. Suns skrien pakaļ 
zaķim. Zaķis ir noguris, taču skriet nepārstāj.

Pieci cilvēki Mamma – skaļš bērns – divi mazi putni 
ligzdā – putns, kas knābī nes kāpuru

Bērns mežā skaļi klaigā un pieskrien pie 
ligzdas ar diviem mazajiem putniem. 
Pieaugušais putns baidās nolaisties ligzdā, 
jo skaļais bērns to biedē. Mamma nomierina 
bērnu un aizved to prom no putnu ligzdas.

Trīs cilvēki Skudru pūznis – divi bērni

Bērns, kurš galvu pagriezis pavisam citā 
virzienā, pat nenojauš, ka skrien uz skudru 
pūžņa pusi. Par laimi viņa draugs to pamana, 
aptur viņu, un bērni kopā apskrien apkārt 
skudru pūznim, to nesabojājot.

Viens cilvēks Cilvēks mežā

Cilvēks dodas pastaigā pa mežu un ierauga 
plastmasas pudeli mētājamies zemē. Viņš to 
paceļ un aiznes līdz  atkritumu tvertnei, kur 
to iemet.

Nākamos sižetus var veidot paši bērni

Spēles mērķis ir piedzīvot reālas situācijas, kas varētu notikt 
mežā. Sākumā skolotājs izskaidro spēles principu un, ja 
ir nepieciešams, parāda piemēru. Bērni noliek malā savas 
somas un noteiktā vietā sāk brīvi kustēties un skraidīt. Kad 
tie izdzird vārdu “Laižam mežā!”, tie apstājas un klausās 
instrukciju, piemēram:

A.   Skaitīšana – izveidot pāri ar kādu citu dalībnieku.

B.   Lomu sadale – viens no pāra tēlo zaķi, bet otrs tēlo vilku.

C.   Uzdevums – zaķis bēg projām no vilka, kurš ķer zaķi.
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Šo spēli var izmantot, lai būtu interesantāk pārvietoties no vienas vietas uz otru. Lieciet bērniem izpētīt 
savu zeķu krāsu, ja nepieciešams, arī to zeķu, kas tiem ir kājās. Viņu uzdevums ir atrast šādas krāsas mežā, 
ejot noteiktā maršrutā. Šajā spēlē var iesaistīt arī pašas Zeķes, lai arī tās piedalītos piedzīvojumā. Skolotāja 
var Zeķēm jautāt: “Vai jūs atradīsiet krāsas, kuras jums ir mugurā? Kuru krāsu mežā atrast ir visvienkāršāk? 
Un pretēji – kuru krāsu mežā atrast ir visgrūtāk?”

Bērniem ir uzdevums apkārt esošo krāsu paraugus uzsmērēt uz kartona loksnītēm, lai tās vēlāk ielīmētu 
savās meža dienasgrāmatās. Piemēram, skolēnam ir brūnas zeķes, tāpēc viņš var izmantot zemi, lai uz 
kartona loksnītes iekrāsotu brūno krāsu, zāli var izmantot zaļajiem toņiem, pienenes dzeltenajiem utt. Ir 
svarīgi izvēlēties vietu, kurā skolēni drīkst plūkt zāli, puķes, zarus, lapas un citas lietas. Nākamajā pieturas 
vietā skolēni savā starpā var pārrunāt to, kā tiem veicās – kādas krāsas tie atrada, kādas neatrada, vai tie 
uzdūrās kam interesantam meklēšanas laikā. 

Šī spēle ir līdzīga paslēpēm, tāpēc ir svarīgi noteikt teritoriju, kurā bērni drīkst atrasties. Šīs spēles 
spēlēšanai ir nepieciešama samērā aizaugusi apkārtne vai biezoknis, lai bērni tajā varētu veiksmīgi 
paslēpties un lavīties. 

Bērni savas somas un liekās mantas novieto vienā vietā netālu no skolotāja un no tām izveido “avotu”. 
Bērnu uzdevums ir iejusties izslāpušu meža zvēru lomā, kuri vēlas padzerties no avota, taču pie avota 
atrodas lācis (skolotājs), kurš noķers ikvienu, kas mēģinās dzert no avota. Lāča uzdevums ir aprakstīt 
ikvienu, kas ir pamanīts tuvojoties avotam – tā drēbes un atrašanās vietu, nevis vārdu. Ja skolēni izdzird 
sava apģērba aprakstu, tiem ir jāatkāpjas tālāk un jāslēpjas citā vietā. Galvenais šīs spēles uzdevums nav 
sacensība vai uzvara, bet gan izpratne par to, cik svarīga dabā ir saplūšana ar vidi un iekļaušanās ainavā, 
lai nekļūtu par vieglu medījumu plēsējiem. 

Viena spēle tiek spēlēta piecas līdz desmit minūtes, un tai var būt vairāki piegājieni. Katras spēles beigās 
ir svarīgi aicināt bērnus dalīties savā pieredzē: “Kāds apģērbs vai apkārtējie augi palīdzēja noslēpties 
vislabāk? Kas slēpšanos padarīja sarežģītu?”

Šai aktivitātei ir nepieciešams atrast vietu mežā, kur ir patīkami atrasties un kur ir pietiekami daudz 
materiālu, ko izmantot būvniecībai (čiekuri, zari, lapas, akmeņi utt.). Lieciet bērniem palūkoties 
apkārt un atrast piemērotāko vietu mežā viņu Zeķēm. Vietu, kur Zeķe jutīsies labi (koka dobumā, 
pie saknēm, sūnās, starp akmeņiem). Kad īstā vieta ir izvēlēta, bērni to labiekārto kā štābiņu (būvē 
jumtiņu, mēbelītes utt.). Bērni savā starpā drīkst apspriesties un veidot kopēju štābu vairākām 
Zeķēm. Bērniem ir uzdevums no šīs vietas paņemt kādu priekšmetu, kuru nogādāt uz klasi un 
ievietot Piedzīvojumu ķērājā, lai tā atgādinātu par mežā gūtajām sajūtām. 

Kad norunātais laiks ir beidzies, kopīgi apmeklējiet 
ikvienu no vietām – štābiņiem un uzklausiet bērnu 
stāstu par to, kā tika veikta vietas izvēle. 

3. ĶERAM KRĀSAS DABĀ

4. REDZAM, BET NEESAM REDZAMI

5. IZVEIDOJAM ZEĶU ŠTĀBIŅU 
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Lai bērni (un viņu Zeķes) labāk izprastu un pamanītu dabas mūžam mainīgo 
skaistumu, vienojieties par kādu meža ainavu, kuru pētīt detalizētāk un 
fotografēt dažādos gadalaikos arī nākamo pārgājienu laikā. Tas var būt skats 
uz pieaugušu mežu, jaunaudzi vai izcirtumu – vēlams, lai šajā vietā būtu 
redzamas cilvēku saimnieciskās darbības pēdas. Kopā ar bērniem fotografējiet 
vai zīmējiet šo vietu. 

Foto vai zīmējumus no dažādiem gadalaikiem mācību gada noslēgumā var 
apkopot kā atsevišķu izstādi vecākiem vai pārējām grupām. Pirms izstādes 
kopā ar bērniem pārrunājiet atšķirības, kas redzamas pētītajā vietā trīs 
gadalaikos. Varbūt ziemā tur ir notikusi mežizstrāde? Varbūt pavasarī izcirtumā 
ir iestādīts jauns mežs? Tas palīdzēs bērniem pamanīt to, ka mežā viss cikliski 
mainās gan gadalaiku, gan arī cilvēka saimnieciskās darbības iespaidā. 

DĀRGUMI.  Kamēr bērni ir aizņemti ar uzdevumu, skolotājam nemanāmi 
jānoliek kādā vietā maisiņu ar mini-lēcām (skat. 1. soli), kuru tagad  jāļauj 
bērniem atklāt.  Paskaidrojiet, ka maisiņā ir maģiski rīki, ar kura palīdzību 
bērni varēs savām Zeķēm parādīt mežu no cita skatu punkta. Ar mini-lēcu 
palīdzību būs iespējams labāk saskatīt sīkāko meža skaistumu – mizas detaļas, 
sūnu lapiņas, čiekuru zvīņas. Rādiet bērniem piemēru, pieliekot lēcu pie acs 
un pievēršot uzmanību kādām sīkām detaļām dabā.  Šo uzdevumu bērni var 
turpināt arī atpakaļceļā uz bērnudārzu. 

Neaizmirstiet dalīties ar atziņām, kuras esat mežā apguvuši. Pirms atgriešanās 
bērnudārzā aiciniet bērnus atrast mežā kādu dabas priekšmetu, kas tiem 
visvairāk saistās ar to, ko viņi iemācījās šajā rudens pārgājienā.  Kad bērni 
to paveikuši, izveidojiet apli un aiciniet bērnus pamatot savu izvēli. Pēc 
tam savāciet šos priekšmetus un ievietojiet Piedzīvojumu ķērājā. Vai arī, ja 
Piedzīvojumu ķērājs ir par mazu, kopīgi izvēlieties vienu līdz trīs priekšmetus, 
kurus vedīsiet sev līdzi uz bērnudārzu.

6. FIKSĒJAM MEŽA MAINĪGO SKAISTUMU 

7. DALĀMIES PIEREDZĒ

PADOMS
Ja ir laiks un iespēja, varat kopīgi lasīt mežā rudenī 
atrodamās ogas: mežrozīšu augļus, pīlādžus, dzērvenes, 
mellenes, brūklenes. Šīs ogas varat savērt uz diega un 
žāvēt, bet ziemas pārgājiena laikā sagatavotos gardumus 
iekārt kokos dzīvniekiem!
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DETEKTĪVU SOĻI NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLI

1. Ieskatāmies piedzīvojumos Zeķes, Piedzīvojumu ķērājs, priekšmeti no 
dabas, Meža dienasgrāmata, krāsainie zīmuļi

2. Pārskatām Meža noteikumus Noteikumu plakāts, marķieris

3. Veidojam Zeķu teātri Auduma gabals ar caurumiem, zeķes, 
priekšmeti no dabas

Kad pēc pārgājiena pagājusi vismaz nedēļa, skolotājs sapulcina 
bērnus ap Piedzīvojumu ķērāju, aicinot tos ņemt līdzi savas Zeķes 
un Meža dienasgrāmatas. Skolotājs velk ārā priekšmetus no 
Piedzīvojumu ķērāja kastes un rosina bērnus izstāstīt, kas Zeķēm bija 
mežā interesantākais? Kas bija pārsteidzošākais? 

Vienu no dabas materiāliem no Piedzīvojumu ķērāja var nodēvēt par 
sava veida “runas akmeni” – tas, kuram šis priekšmets ir rokās, drīkst 
runāt, taču, kad viss ir pateikts, priekšmets jāpadod tālāk nākamajam 
bērnam. Kad bērni beiguši izteikties, viņi uzzīmē savu mīļāko rudens 
piedzīvojumu Meža dienasgrāmatā. 

1. IESKATĀMIES PIEDZĪVOJUMOS 

Bērni pārskata iepriekš izveidoto Meža 
noteikumu plakātu, uz kura attēlota 
uzvedība, kas jāievēro, atrodoties mežā. 
Kopīgi atzīmējiet plakāta malā, kuri 
no noteikumiem bērniem padevās 
vislabāk, un kas nepadevās tik labi, cik 
vajadzētu. “Nākamreiz mēs centīsimies šo 
noteikumu ievērot rūpīgāk.”  Beigās atkal 
pielieciet plakātu pie sienas. 

2. PĀRSKATĀM MEŽA NOTEIKUMUS 

ATSKATĀMIES UZ RUDENS PIEDZĪVOJUMU MEŽĀ
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Kādu meža pieredzi bērni var izspēlēt Zeķu teātra veidā. Klasē vai citā tam piemērotā telpā, tiek nostiprināta 
virve, uz kuras tiek uzkarināts audums ar caurumiem, kuros var iebāzt rokas. Ideāli, ja audums sasniedz grīdu. 
Skolotājs stāsta: “Pateicoties šiem caurumiem, mēs redzēsim tikai zeķes, nevis cilvēkus, kuriem tās ir rokās. Šis 
ir burvju audums, un tāpēc zeķes tajā var atdzīvoties un runāt. Tagad varam izveidot ZEĶU TEĀTRI.” 

3. VEIDOJAM ZEĶU TEĀTRI

a)   Skolotāja Zeķe ir teicējs, kurš vada izrādes saturu un lūdz 
skolēnus iesaistīties, kad tas ir nepieciešams (skatoties cauri 
kādam caurumam, piebilstot kaut ko, veidojot kādas skaņas, 
atrodot kādu priekšmetu utt.).

b)    Viens no bērniem piesakās kā brīvprātīgais ar zeķes 
palīdzību attēlot savu pieredzi, kamēr pārējie bērni skatās.

c)    Zeķes sadalās grupās un savā starpā apspriež, kādu stāstu 
tās grib parādīt citām grupām. 

Skolēni gada laikā vairākas reizes veidos zeķu teātri, lai ar zeķu palīdzību kopīgi apspēlētu 
vienu vai vairākus notikumus, kurus tie atminas no pārgājieniem mežā. Pēdējā gada izrāde 
var noritēt arī citu grupu vai vecāku priekšā.

Zeķu teātris ir paredzēts, lai no tā gūtu prieku un jaunas 
prasmes. Prieks, kuru gūst mēģinājumu laikā, ir svarīgāks, nekā 
pati gala izrāde. Varat izvēlēties kādu no zemāk norādītajām 
iespējām vai izveidot paši savu variantu.
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2.
aktivitāte

Bērni iepazīst mežu ar visu maņu palīdzību (ziemā īpaši pievēršot uzmanību dzirdei). Balstoties uz 
savu pieredzi, salīdzina, kā mežs ziemā atšķiras no meža rudenī. Gūst iespaidu, ka arī ziemā ārā var labi 
pavadīt laiku un justies labi. Ciena meža vidi un tās iemītniekus.

ATKLĀJUMI

DETEKTĪVU SOĻI NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLI

1. Pārskatām Meža noteikumus Meža noteikumu plakāts

2. Izvērtējam, ko ņemt līdzi uz mežu ziemā Meža dienasgrāmatas Darba lapa “Ko ņemt līdzi uz mežu”

3. Gardumu sagatavošana zvēriem Gardumi dzīvniekiem, diegs, kociņi 

Vēlreiz kopā ar bērniem aplūkojiet plakātu ar noteikumiem, kurus atkārtot pirms došanās uz mežu. Varat 
jautāt: “Cik labi mēs ievērojām šos noteikumus, kad devāmies uz mežu rudenī? Ko mēs šoreiz varētu darīt 
citādi? Vai ziemā mežā vajadzēs uzvesties piesardzīgāk? Ja jā, tad kāpēc?” Aukstumā var nosalt kājas un 
rokas. Daži zvēri guļ ziemas miegu.

Aiciniet skolēnus ieskatīties Meža dienasgrāmatas darba lapā “Ko ņemt līdzi uz mežu”. Jautājiet skolēniem: 
“Ko vēl varētu pievienot šim sarakstam? Ko likt mugursomā? Kas jāvelk mugurā, lai mežā justos ērti 
ziemā?”. Pēc nelielas diskusijas, bērni nepieciešamās lietas iezīmēs savās meža dienasgrāmatās (piemēram, 
uzvilkt labus ziemas apavus, siltu jaku, cepuri, cimdus, šalli, bet somā ielikt papildus cimdu un zeķu pāri, 
uzkodu un dzērienu, kas tiem liks justies silti).

1. PĀRSKATĀM MEŽA NOTEIKUMUS 

2. IZVĒRTĒJAM, KO ŅEMT LĪDZI UZ MEŽU ZIEMĀ 

ZIEMAS PIEDZĪVOJUMS MEŽĀ
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Aiciniet bērnus sagatavot kādu gardumu meža dzīvniekiem. Varat dot katram bērnam atsevišķu uzdevumu, 
kas kuram jāsagatavo, lai gan mēs dodam priekšroku šī jautājuma apspriešanai ar bērniem kādu laiku pirms 
brauciena: “Kā jums šķiet, kas meža dzīvniekiem garšotu un kas viņu vēderiem ne visai patiktu? Kuras lietas, kas 
jau atrodas mūsu mājās, varētu garšot dzīvniekiem?” Diskusijas laikā varat atgādināt, kādi dzīvnieki dzīvo mežā, 
lai bērniem rastos pēc iespējas vairāk interesantu ideju. Pēc tam, kad visas idejas ir pierakstītas, varat vienoties 
ar bērniem par to, ka katrs no viņiem līdzi ņem vienu lietu no saraksta.

3. GATAVOJAM GARDUMUS DZĪVNIEKIEM 

Gardumu ķēde – skolēni diegā iever (iesien) ābolus, rozīnes vai kartupeļus.

Uzkoda uz kociņa – ābolus, kartupeļus vai bietes uzsprauž uz kociņiem un iesprauž zemē.

Ābolu ezis – skolēni dažādus našķus sasprauž uz kociņiem un šos kociņus iesprauž ābolā.

Sēklu čiekurs – barotava no sēklām un taukiem. Ir nepieciešams drošā veidā izkausēt taukus, iebērt tajos 
sēklas un šajā masā iemērkt lielu čiekuru, pie kura jau ir piestiprināts diegs. 

Gardumu ķēde

Barotava sēklām

Uzkoda uz kociņa

Kokosrieksts

Ābolu ezis

Sēklu čiekurs

dažādas sēklas (saulespuķu, sezama, linu, ķirbju, magoņu utt.);

augļi (āboli, bumbieri vai arī kaltēti āboli);

graudaugi (kukurūza, kvieši, griķi);

žāvēti augļi (dzērvenes, mežrozītes, mellenes, lācenes, rozīnes utt.) – iespējams, kādi no 
šiem augļiem jau ir jūsu grupā, ja rudens ekskursijas laikā kopīgi lasījāt meža veltes;

viss, kas atrodams pieliekamajā (kartupeļi, bietes, burkāni, kolrābji);

čiekuri, kastaņi.

PIEMĒRI:
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DETEKTĪVU SOĻI NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLI

1. Rosinām interesi Zeķes

2. Spēlējam izdzīvošanas spēli -

3. Sekojam zvēru pēdām Darba lapa “Zvēru pēdas”

4. Ķeram ziemas krāsas Balta kartona sloksnītes

5. Redzam, bet neesam redzami ziemā -

6. Atrodam Zeķu štābiņu mežā -

7. Fiksējam dabas mainīgo skaistumu Fotoaparāts

8. Rūpējamies par dzīvniekiem ziemā Sagatavotie našķi, maisiņš

9. Dalāmies iespaidos -

Skolotāja mežā sasveicinās ar pārējām zeķēm (kas var būt uzvilktas virs cimdiem) un aicina 
bērnus saskatīt atšķirības starp mežu rudenī un ziemā: “Rudenī mežs bija tik pilns ar krāsām, ka 
bija grūti visu laiku neskatīties apkārt – lapas, ogas – visur bija kaut kas krāsains. Taču tagad ir 
ziema! Šobrīd, paskatoties mums visapkārt, viss ir balts un brūns. Kā būtu, ja šoreiz mēs vairāk 
klausītos, nekā skatītos? Mani māc ziņkāre par to, ko ziemas laikā mēs varētu sadzirdēt… Kā ir 
ar tevi? Vai tu arī esi nepacietīgs? Un ko mēs šodien ņemsim līdzi, lai ievietotu piedzīvojumu 
ķērājā? Mēs atkal varētu atrast dārgumus!”

DĀRGUMI. Ziemas braucienam sagatavojiet ielaminētu papīru, uz kura izdrukāta darba lapa 
“Meža muzikanti”. Šoreiz “dārgumus” varat paslēpt, piemēram, zem sniega vai lapām. 

1. ROSINĀM INTERESI 

DODAMIES ZIEMAS PIEDZĪVOJUMĀ MEŽĀ 
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DARBA LAPA – MEŽA MUZIKANTI
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Šīs spēle palīdz bērniem sasildīties un atklāj arī dabas likumus ziemā, kad barība dzīvniekiem ir ļoti ierobežota 
un visiem var nepietikt. Bērni noliek vienā līnijā savas mugursomas un sadalās 2 grupās, kas novietojas katra 
savas līnijas pusē. Bērni abās komandās saskaitās un atceras savu kārtas skaitli.  

Skolotājs aicina bērnus salikt pie mugursomām dažādus apkārt esošos dabas priekšmetus – čiekurus, zarus, 
mizas utt. Abas komandas nostājas vienādā attālumā no mugursomu veidotās līnijas. Tad skolotājs izsauc 
kādu skaitli un nosauc priekšmetu, kas jāķer pie iedomātās līnijas. Izsauktie skaitļi no abām komandām skrien 
pakaļ šim priekšmetam. Skolotāja turpina saukt skaitļus, līdz uzvar komanda, kura savākusi lielāku lietu skaitu. 
Skolotājs var vaicāt: “Kā jūs jutāties brīdī, kad izdevās noķert vajadzīgo lietu? Kā jutāties, kad meklētā lieta vairs 
nebija atrodama? Līdzīgi var justies arī dzīvnieki, kad meklē sev barību ziemā, kad tā ir ļoti ierobežota!”

Izdaliet skolēniem darba lapas, uz kurām attēlotas dzīvnieku pēdas, un ļaujiet viņiem tās meklēt turpmākā ceļa 
garumā. Ja tie atrod kādas interesantas pēdas, tiem jāmēģina kopīgi tās atpazīt. 

Aiciniet bērnus (un to Zeķes) rīkot izmeklēšanu, lai atrastu arī nākamo pieturas vietu: “Tagad jūs variet 
pārbaudīt savas detektīvu prasmes, lai sekotu zvēru pēdām, kā arī meklētu īpašo vietu – ainavu, kuru mēs 
uzņēmām fotogrāfijās rudens meža apciemojuma laikā.”

Šī aktivitāte var noritēt, pārvietojoties no vienas vietas uz otru. Aiciniet  bērnus atcerēties, kā viņi vāca dabas 
krāsas rudenī. Tagad tiem ir iespēja izveidot meža ziemas krāsu paleti. Bērni saņem kartona strēmelītes, uz 
kurām atzīmēt krāsas un toņus, kurus viņi spēj saskatīt pa ceļam. Ieteicams izvēlēties maršrutu, kurā bērni 
var droši plūkt arī ko dzīvu – priežu skujas, sūnas utt. Kad esat nokļuvuši nākamajā vietā, varat aplūkot cits 
cita krāsu paleti un par tām parunāt: “Kādas krāsas tu atradi? Kā krāsu meklēšana ziemā atšķiras no krāsu 
meklēšanas rudenī? Vai process bija vienkāršāks? Vai atradi ko interesantu, meklējot krāsas?”

Šī spēle ir līdzīga tai, kuru bērni spēlēja rudenī. Ņemot vērā laikapstākļus, šo spēli varēsiet spēlēt tikai neilgu 
laiku, bet ir svarīgi, lai skolēni gūst iespaidu par to, kā norit slēpšanās mežā rudens un ziemas laikā. Varat 
izmantot to pašu vietu, kuru izmantojāt rudenī, lai būtu vienkāršāk pamanīt atšķirības slēpšanās procesā. 
Vēlreiz ar somām atzīmējiet spēles laukumu. Šoreiz bērni apgūs arī to, kādu lomu meža audzēšanā spēlē 
mednieks.

Dažas no somām izmantojiet, lai izveidotu “priežu jaunaudzi”. Bērnu uzdevums būs tēlot izsalkušus briežus 
un stirnas, kuri mēģinās piekļūt saviem gardumiem – mazajām priedītēm, vienlaikus izvairoties no mednieka, 
kas apsargā šo jauno mežu, lai tas spētu izaugt liels.  Mednieka lomu uzņemas skolotājs, kurš mēģinās noķert 
ikvienu, kas tuvojas priežu jaunaudzei. 

Bērni slēpsies, un to uzdevums būs soli pa solim nokļūt līdz mugursomu kaudzei. Skolotājs aprakstīs apģērbu, 
kas pievērsis viņa uzmanību (vieglāk ir aprakstīt apģērbu un vietu, nekā nosaukt sbērna vārdu). Ja bērns dzird 
sava apģērba aprakstu, viņam ir jāatkāpjas apmēram piecus soļus atpakaļ un jāslēpjas vēlreiz. Galvenais spēles 
uzdevums ir nevis uzvara, bet gan izpratne par to, cik svarīgi mežā ir saplūst ar apkārtējo vidi, ja dzīvnieks 
nevēlas kļūt par medījumu vai laupījumu kādam plēsējam. Viena spēle ilgst aptuveni 5–10 minūtes, un tai 
var būt vairāki piegājieni. Arī šoreiz spēles beigās ir svarīgi dalīties pieredzē. “Kāds apģērbs vai augi palīdzēja 
noslēpties labāk? Kas slēpšanos padarīja sarežģītāku? Kāpēc ir svarīgi nebūt redzamam arī ziemā? Vai bija kāda 
atšķirība starp šo spēli rudenī un spēli ziemā?”

2. SPĒLĒJAM IZDZĪVOŠANAS SPĒLI 

3. SEKOJAM DZĪVNIEKU PĒDĀM 

4. ĶERAM ZIEMAS KRĀSAS 

5. REDZAM, BET NEESAM REDZAMI ZIEMĀ 
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DARBA LAPA –  
SEKOJAM DZĪVNIEKU PĒDĀM 
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Kad bērni ir atraduši to pašu Zeķu štābiņu vietu, kuru izvēlējās rudens brauciena laikā, viņu uzdevums būs 
parādīt Zeķēm, kā šī vieta ir mainījusies. Vai ir kādas lietas, kuras šeit vairs nav pamanāmas? Kā bērni šeit 
jūtas šobrīd, ko īpašu tie redz? Arī ziemā mēģiniet atrast kādu dabas priekšmetu, kuru bērni var paņemt 
līdzi uz bērnudārzu, lai ievietotu piedzīvojumu ķērājā (akmens, zars, interesants čiekurs…). Arī šoreiz, ja ir 
pietiekami daudz laika, varat uzņemt dažas fotogrāfijas.

Ekskursijas noslēgumā kopā ar bērniem atrodiet to pašu vietu, kuru fotografējāt rudenī. Bērni to var 
darīt patstāvīgi vai ar rudens fotogrāfiju palīdzību. Ar bērniem pārrunājiet to, kā šī vieta ir mainījusies, un 
izveidojiet pēc iespējas precīzākus šīs vietas zīmējumus vai fotogrāfijas ziemā. Uzturēšanās šajā vietā var būt 
neilga; viss ir atkarīgs no tā, kā jūtas bērni. 

Bērniem ir iespēja viņu sagatavotos našķus izvietot mežā, vietās, kur dzīvnieki varētu doties meklēt barību – 
uz zvēru takām, mežmalās (kaut ko var nolikt zemē pelēm, zaros putniem, vāverēm utt.). Noslēgumā Zeķes 
var novēlēt zvēriem izbaudīt maltītes un atcerēties vietas, kur šie našķi tiek novietoti – pavasarī varēs izpētīt 
to, kas palicis pāri. 

Dārgumu atrašana. Kamēr bērni izvieto dārgumus, skolotājs var paslēpt “dārgumu” – ielaminēto darba lapu 
“MEŽA MUZIKANTI”. Kad bērni to atrod, kopā to izpētiet un aiciniet bērnus atrast dabas priekšmetus, kurus 
tie varētu izmantot meža skaņu radīšanai klasē. Šos priekšmetus var salikt vienā maisā. 

Šīs ekskursijas noslēgumā ir svarīgi dalīties jauniegūtajā pieredzē. Mēs iesakām vēlreiz kopīgi atkārtot to, ko 
kopīgi esiet pieredzējuši un kuras lietas atmiņā palikušas visspilgtāk. Varat dot bērniem nedaudz laika, lai 
atrastu vēl kādu priekšmetu atpakaļceļā uz bērnudārzu, ko ievietot piedzīvojumu ķērājā.

6. ATRODAM ZEĶU ŠTĀBIŅU MEŽĀ  

7. FIKSĒJAM DABAS MAINĪGO SKAISTUMU

8. RŪPĒJAMIES PAR DZĪVNIEKIEM ZIEMĀ

9. DALĀMIES IESPAIDOS 
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Kad pēc pārgājiena pagājusi vismaz nedēļa, skolotājs sapulcina skolēnus ap Piedzīvojumu ķērāju, 
aicinot tos ņemt līdzi savas Zeķes un Meža dienasgrāmatas. Skolotājs velk ārā priekšmetus no 
Piedzīvojumu ķērāja kastes un rosina bērnus izstāstīt, kas Zeķēm bija mežā interesantākais? Kas 
bija pārsteidzošākais? 

Vienu no dabas materiāliem no Piedzīvojumu ķērāja var nodēvēt arī par sava veida “runas akmeni” – 
tas, kuram šis priekšmets ir rokās, drīkst runāt, taču, kad viss ir pateikts, priekšmets jāpadod tālāk 
nākamajam bērnam. Kad bērni beiguši izteikties, viņi uzzīmē savu mīļāko ziemas piedzīvojumu 
Meža dienasgrāmatā. 

Parādās arī kāds pārsteigums, ko skolotājs var izcelt no Piedzīvojumu ķērāja – paciņa ar diegiem 
un ilustrētu instrukciju, kā pagatavot pašiem savu koka ksilofonu no diegiem un zariem! Izpētot 
instrukciju, bērni jau zinās, kas darāms, vai arī skolotājs var tiem palīdzēt. 

1. ATCERAMIES PIEDZĪVOJUMUS

DETEKTĪVU SOĻI NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLI

1. Atceramies piedzīvojumus Zeķes, piedzīvojumu ķērājs, dabā atrastie priekšmeti, 
meža dienasgrāmata, krāsaini zīmuļi

2. Pārskatām Meža noteikumus Plakāts, marķieris

3. Kļūstam par meža mūziķiem Dabā atrastie priekšmeti, diegs, šķēres

4. Spēlējam Zeķu teātri Audums ar caurumiem, zeķes… (ja nepieciešams, arī 
dabas priekšmeti)

ATSKATĀMIES UZ ZIEMAS PIEDZĪVOJU MEŽĀ
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Bērni pārskata iepriekš izveidoto Meža noteikumu plakātu, uz kura attēlota uzvedība, kas jāievēro, 
atrodoties mežā. Kopīgi atzīmējiet plakāta malā, kuri no noteikumiem bērniem padevās vislabāk 
ziemas pārgājienā. Ja ir kādi noteikumi, ar kuriem bijušas grūtības rudenī un ziemā, varat mēģināt 
plānot, ko varētu darīt citādi pavasara piedzīvojuma laikā. Pielieciet plakātu atpakaļ pie sienas. 

Klasē sagatavojiet brīvu vietu, kur novietot visus dabā atrastos priekšmetus un pagatavot mūzikas 
instrumentus atbilstoši darba lapai “Meža muzikanti”. Pēc tam iedrošiniet bērnus izmēģināt, kā šie 
priekšmeti skan, kurus no šiem priekšmetiem viņi gribētu izmantot Zeķu teātrī. Kopā varat izveidot 
arī koka ksilofonu (bērni diegus un instrukcijas saņēma no piedzīvojumu ķērāja). Šīs aktivitātes 
beigās varat kopīgi mēģināt radīt ritmisku mūziku. 

Kopā ar bērniem vienojieties par to, ko no mežā pieredzētā šoreiz attēlosiet Zeķu teātrī (kuras no 
pieredzēm bija priecīgas vai saspringtas, kurās bērni visvairāk iesaistījās, kuras būtu vienkāršāk 
attēlot utt.). Pienācīgi nostipriniet audumu piemērotā vietā telpā (ar virvju palīdzību, vai arī to var 
turēt bērni) un mēģiniet atainot dažas no mežā gūtajām pieredzēm, lai atsvaidzinātu bērnu atmiņu 
par to, kā jāveido Zeķu teātris. 

2. PĀRSKATĀM MEŽA NOTEIKUMUS 

3. KĻŪSTAM PAR MEŽA MUZIKANTIEM

4. SPĒLĒJAM ZEĶU TEĀTRI

 

PADOMS
Pirms pavasara piedzīvojuma mežā kopā ar bērniem izveidojiet ikvienam 
papīra krūzīti, lai nedaudz sagatavotos meža smaržu “ķeršanai”. Savāciet 
šīs sagatavotās krūzītes, uz kurām ir vārdi, zīmējumi, un atdodiet tās 
bērniem tikai tad, kad nokļūstat pavasarī mežā.



AS “Latvijas valsts meži“ ekoprogramma bērnudārziem “CŪKMENA DETEKTĪVI“. Otrais mācību gads 85

Nonākot mežā, bērni salīdzina izmaiņas, kas vērojamas mežā 
dažādos gadalaikos (pavasarī īpaši izmantojot tādas maņas, kā 
tauste un oža). Apmeklējot mežu, bērni iepazīst apkārtējo vidi un 
tās iemītnieku paradumus. Dažādos veidos pauž to, kā mežs viņus 
ietekmējis (ar teksta, attēla, izrādes un izstādes palīdzību).

ATKLĀJUMI

DETEKTĪVU SOĻI NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLI

1. Rosinām interesi Zeķes 

2. Spēlējam putnus Čiekuri

3. Ķeram pavasara krāsas un smaržas Baltas kartona sloksnītes, papīra krūzītes 

4. Atrodam savu koku -

5. Sataustām dabu -

6. Apciemojam Zeķu štābiņus -

7. Fiksējam dabas mainīgo skaistumu Fotokamera

8. Dalāmies iespaidos Maiss dabā atrastajiem priekšmetiem, 
kurus ievietos klases piedzīvojumu ķērājā

DODAMIES PAVASARA PIEDZĪVOJUMĀ MEŽĀ

3.
aktivitāte

PAVASARA PIEDZĪVOJUMS MEŽĀ 
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Pirmā zeķe: “Esiet sveicināti mūsu nākamajā burvīgajā piedzīvojumu braucienā! Kas mūs sagaida šoreiz? Mežā 
esam redzējuši dažādas lietas, dzirdējuši burvīgas skaņas…”

Otrā zeķe: “… un spocīgas skaņas.”

Pirmā zeķe: “Bet kā būtu sataustīt mežu? Kas tajā ir maigs, samtains, raupjš un skarbs? Un vai tu esi saodusi kaut 
ko mežā pati ar savu degunu?”

Otrā zeķe: “Es saodu tikai dažu zābaku smaržu.”

Pirmā zeķe: “Nevaru sagaidīt, kad jutīšu, kā smaržo koks, augsne, sūnas, zāle un sēnes. Esmu gatava saost jebko, 
kas mežā atrodas!”

DĀRGUMI – bērni šoreiz atradīs materiālus, no kuriem pagatavot rotājumus savai Zeķu gala izrādei. 
Neaizmirstiet noslēpt šos “dārgumus” atkal vietā, kuru paredzēts apmeklēt ekspedīcijas noslēgumā.

PUTNI UN VISTU VANAGS – šai spēlei nepieciešams atrast piemērotu vietu – meža malu vai noru. Spēles 
noteikumi ir vienkārši, un bērni tos viegli uztvers. Spēles mērķis ir ļaut bērniem saprast, ka dabā nav “labie” 
vai “sliktie”, bet viss ir saistīts noteiktās barības ķēdēs – putni meklē barību saviem mazuļiem – sēklas, 
kukaiņus, kāpurus, kamēr vistu vanags medī šos pašus putnus kā barību saviem mazuļiem. Šai spēlei 
nepieciešams laukums, kurā bērni var skriet un skaļi uzvesties, lai iedrošinātu viņus izpaust visas emocijas 
(bailes būt noķertam brīdī, kad putnu mazuļi sauc vecākus tos pabarot). Bērni vismaz būs noguruši no 
kliegšanas visas atlikušās ekskursijas garumā.

2. SPĒLĒJAM PUTNUS

1.    Paskaidrojiet spēles noteikumus bērniem un ar bērnu mugursomām atzīmējiet spēles laukumu – viena 
teritorijas puse tiks izmantota kā putnu ligzdas, bet pretējā puse kā pārtikas avots (piemēram, čiekuri).

2.    Sadaliet bērnus divās grupās – puse ieņems putnu – vecāku lomu, bet otra puse ieņems putnu mazuļu 
lomu. Skolotājs sākotnēji tēlos vistu vanagu, kurš medī putnus – vecākus.

3.    Putni – vecāki “izlido” (skrien ārā) no savām ligzdām un skrien uz otru pusi, kur atrodas ēdiens. Ja tos 
nenoķer vistu vanags, tie var atgriezties atpakaļ ar vienu čiekuru savam mazulim. Tomēr, ja vistu vanags 
tos noķer, skrienot pēc ēdiena, tie paši arī kļūst par vistu vanagiem. Nākamajā raundā vistu vanagi sadodas 
rokās un medī kā viens vesels. Medīšanas laikā vanagi vienlaicīgi var skaitīt sekojošu pantiņu “Putniņi, 
putniņi, vistu vanags nāk!”.

4.     Ja putnu mazulis saņem divus čiekurus, tas kļūst par pieaugušo. Tādā gadījumā bērns ieņem pieaugušā 
putna lomu un mēģina pabarot atlikušos putnu mazuļus.

5.     Spēle turpinās tik ilgi, kamēr nav neviena putna, kuru ķert. Kad spēle ir beigusies, to var atkārtot. Šoreiz 
skolēni ieņem pretējas lomas – tie, kuri bija vecāki, tagad ir mazuļi, bet tie, kuri bija mazuļi, tagad ir vecāki. 
Bērni, kas to vēlas, var ieņemt vistu vanaga lomu. 

6.    Spēles beigās pārrunājiet gūtos iespaidus ar bērniem: kā viņi jutās, kad tos medīja, un kā jutās, medījot 
paši? Vai tie jutās satraukušies par saviem mazuļiem? Tāpat pieminiet, ka, arī vistu vanagiem ir mazuļi, par 
kuru izaudzēšanu viņi rūpējas, gādājot tiem barību. Līdzīgi aktīvi mednieki ir ērgļi. Latvijas mežos mīt lielākā 
jūras ērgļu populācija Eiropā! 

Nonākot mežā, bērnus kārtējo reizi sveic skolotājs un viņa Zeķe. Tā var pateikties bērniem visu Zeķu vārdā 
par visiem piedzīvojumiem, kas līdz šim ir pieredzēti, un izspēlēt stāstu ar otru Zeķi par to, kas sekos turpmāk. 
Bērni jau iepriekš ir pētījuši mežu, izmantojot savas acis un ausis, bet šoreiz meža izpētei tie liks lietā degunus 
un taustes izjūtu!. 

1. ROSINĀM INTERESI
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Šo uzdevumu var veikt, dodoties no vienas vietas uz citu, kad bērniem tiek dota iespēja izveidot savu 
pavasara krāsu paleti uz kartona loksnes no dabā atrodamajām krāsām līdzīgi, kā viņi to darīja rudenī 
un ziemā. Vēlreiz atgādiniet bērniem par saudzīgu attieksmi pret dabu, tomēr ļaujiet viņiem raut arī 
kādas lapas vai zariņus – kokiem tas īpaši nekaitēs. Piemērota vieta šai aktivitātei ir pilna ar sūnām, zāli, 
ziediem, lapām utt. 

SMARŽU MEKLĒŠANA MEŽĀ: Šoreiz bērni meklēs ne tikai meža krāsas, bet arī tā smaržas. Pēc tam viņi 
šīs smaržas apkopos kopīgā meža smaržā viņu Zeķēm. Parādiet skolēniem, kā tie var izveidot burvīgas 
meža smaržas papīra glāzītē, izmantojot vairākus dabas materiālus (pavasara ziedus, lapas, augsni, koka 
mizu utt.)

Kad mežā nolemsiet nedaudz atpūsties, iepazīstat viens otra guvumus: “Kādu krāsu toņus jūs saskatījāt 
mežā?”. Tāpat varat pasmaržot viens otra meža aromātus, kurus pagatavojāt. Pajautājiet bērniem, kur tie 
meklēja sastāvdaļas, kuras smaržas ir visstiprākās un kura smarža tos pārsteidza visvairāk?

Šai aktivitātei piemērotākā ir vieta, kurā aug daudz koku un starp tiem var brīvi pārvietoties. 

Bērni sadalās pāros. Viens no bērniem aizver acis, bet otrs viņu vada caur kādu meža platību. Skolotājs 
no sākuma demonstrē, kā notiek “aklā cilvēka” vadīšana, lai tā būtu patīkama un noritētu bez 
negadījumiem un ievainojumiem (“aklais “ tiek vadīts piesardzīgi un lēni, kamēr partneris tur viņa roku, 
brīdinot par nelīdzenumiem, lai nepakluptu, liekot “aklā“ rokas uz koka stumbra, lai tajā neieskrietu 
brīdī, kad tam tuvojas). ”Aklā” uzdevums ir censties atpazīt koku, izmantojot tikai tausti (bērns koku 
drīkst apķert ar abām rokām, lai noskaidrotu tā diametru, meklētu zarus vai izaugumus, aptaustītu 
saknes utt.). Pētot kokus, bērni drīkst izmantot citas maņas un mēģināt atcerēties koku smaržu vai lapu 
čaukstoņas īpašo skaņu. “Aklais“ nedrīkst kokam neko pielikt vai to jebkādā veidā atzīmēt. Pēc tam 
bērns, kurš ir ieņēmis pavadoņa lomu, nogādā biedru atpakaļ sākumpunktā. “Aklais “ drīkst atvērt acis 
un nu viņa uzdevums ir atrast “savu” koku. Pēc tam bērni mainās lomām. 

Aktivitātes noslēgumā visi sapulcējas un izveido apli. Skolotājs uzdod jautājumus: Vai bija grūti atrast 
savu koku? Ka jūs atpazināt savu koku? Kādas maņas jums visvairāk noderēja? 

Šīs aktivitātes laikā mēs pētīsim mežu, izmantojot ožu un tausti. Vienkāršākais veids, kā paskaidrot 
uzdevuma noteikumus, ir rādīt piemēru bērniem. Piemēram, dūrē noslēpiet nedaudz augsnes un ļaujiet 
bērniem to pasmaržot, lai tie uzminētu, kāda meža daļa atrodas jūsu rokā. Kad ir izskanējuši jau vairāki 
minējumi, parādiet plaukstas saturu. Vēlreiz paslēpiet rokas aiz muguras un paņemiet tajās, piemēram, 
čiekuru. Aiciniet bērnus pagriezties pret jums ar mugurām un aizlikt rokas aiz muguras. Ielieciet viņu 
rokās priekšmetu (čiekuru) uz neilgu brīdi un ļaujiet atpazīt, kas tas ir par priekšmetu. 

Tālāk bērni sadalās pāros un savā starpā pārbauda savu ožu un tausti ar citu priekšmetu palīdzību, 
kurus bērni atrod mežā. Ir svarīgi atgādināt, ka spēlei jābūt patīkamai ne tikai pašiem bērniem, bet arī 
mežam. Spēles beigās vēlreiz pārrunājiet pieredzēto: kādas lietas atpazīt bija vienkārši, bet kādas – 
sarežģīti, kura smarža šķita patīkama, kāds priekšmets bija patīkamāks taustei, vai kāda smarža 
atgādināja tiem par citu pieredzi?

Papildus varat spēlēt arī “Izjūtu pāru spēli”, meklējot divas vienādas smaržas.

3. ĶERAM PAVASARA KRĀSAS UN SMARŽAS

4. ATRODAM SAVU KOKU 

5. SATAUSTĀM DABU 
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Sasniedziet vietas, kuras bērni jau iepriekš ir izveidojuši  savām Zeķēm. Lieciet tiem palūkoties apkārt un 
kopā ar Zeķēm aprakstīt atšķirības, kuras tie saskata salīdzinājumā ar ziemu un rudeni. Zeķes vēlreiz var 
meklēt jebkuru priekšmetu, kas tiem atgādinās par pieredzi vai piedzīvojumu, kuri tie iepriekš šeit ir guvuši.

Ekskursijas beigās kopīgi atrodiet vietu, kuru iepriekšējās reizēs esiet fotografējuši vai zīmējuši. Ar bērniem 
pārrunājiet, kā šī vieta ir mainījusies kopš pēdējā apmeklējuma, un to atkal nofotografējiet vai uzzīmējiet, cik 
precīzi vien iespējams. Bērni jau var sākt patstāvīgi meklēt dārgumus.

Dārgumu atrašana. Šoreiz dārgumus varat noslēpt, piemēram, mugursomu kaudzē. Un kas būs iekšā? 
Lietas, kas palīdzēs Zeķēm sagatavoties Zeķu teātrim. Visi profesionālie aktieri izrādēs izmanto tērpus. Tāpēc 
dārgumu maisā ievietojiet tādas lietas, kā, piemēram, kreppapīru, līmlenti, knaģīšus, gumijas utt. Ar šo līdzekļu 
un dabā savākto materiālu palīdzību bērni var izrotāt savas Zeķes lielajai izrādei. Tāpat tie var izveidot dažādus 
kostīmus. Brīdiniet bērnus – ja tie rotās zeķes ar svaigiem materiāliem, tie, visticamāk, būs izkaltuši, pirms 
sāksies izrāde (taču tas var būt maznozīmīgi). Lai vieglāk iedomātos, kas darāms, varat parādīt bērniem, kā 
zeķei piestiprināt dabā atrastos materiālus ar gumijas palīdzību, kamēr zeķe atrodas uz rokas (piemēram, zeķe 
izrotāta ar čiekuriem, kas nostiprināti ar gumiju, zeķe ar galvas rotu no līmlentes un papardes).

Pašās brauciena beigās ir svarīgi novērtēt visu, kas ir pieredzēts, un ar to dalīties. Kārtējo reizi 
iesakām rezumēt par to, kas kopīgi pieredzēts un kuras emocijas bijušas visstiprākās. 
Bērniem var dot nedaudz laika, lai atrastu dabas priekšmetus, kurus nogādāt 
Piedzīvojumu ķērājā.

6. APCIEMOJAM ZEĶU ŠTĀBIŅUS

7. FIKSĒJAM DABAS MAINĪGO SKAISTUMU

8. DALĀMIES IESPAIDOS
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DETEKTĪVU SOĻI NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLI

1. Ieskatāmies piedzīvojumos Zeķes, piedzīvojumu ķērājs, dabas materiāli, meža 
dienasgrāmatas, krāsaini zīmuļi, krītiņi

    2. Gatavojamies Zeķu izrādei Audums ar caurumiem, zeķes, dabas materiāli, 
mūzikas instrumenti, krāsas

Kad pagājusi vismaz nedēļa pēc ekskursijas mežā, 
atkal sapulcējaties un iztukšojat Piedzīvojumu ķērāja 
kasti. Pētot visus priekšmetus, kas tikuši ievietoti 
kastē, runājiet par pieredzēto un zīmējiet šos 
piedzīvojumus savās Meža dienasgrāmatās. Zīmējot 
dienasgrāmatās, kopīgi varat aplūkot arī Meža 
noteikumus un atzīmēt tos, kurus izdevies ievērot 
vislabāk, salīdzinot ar iepriekšējo reizi.

Piedzīvojumu ķērāja kastē jau atkal atrodas noslēpumains sainis, kurā šoreiz ievietoti marķieri, 
akvareļu krāsas, krītiņi – viss, ko uzskatāt par nepieciešamu. Izmantojot šos materiālus, bērni var 
dekorēt izrādei nepieciešamo fonu – audumu ar caurumiem Zeķēm. Līdz šim brīdim audums ir bijis 
balts, taču būtu labāk, ja tas izskatītos vairāk pēc meža. Būtu vēlams kopā ar bērniem vienoties par 
to, kādu stāstu rādīs Zeķes gala izrādē vecākiem, vēl pirms bērni sāk rotāt fonu. Tas var būt visu 
piedzīvojumu kopsavilkums vai pilnīga jaunrade, piemēram:

1. IESKATĀMIES PIEDZĪVOJUMOS

2. GATAVOJAMIES ZEĶU IZRĀDEI

a)    Uzstājas zeķu klase – Zeķes dodas ekspedīcijā, tām uz mugurām ir somas, atrodoties mežā, 
tās sev priekšā tur kartes, tās atrod nelielus dārgumu iepakojumus, kurās ir miniatūri binokļi, un, tos 
izmantojot, zeķes pēta koku mizu, pēc tam to aprakstot kā milzu kalnus un ielejas, bet sūnas un ķērpji 
ir pirmatnējie meži u. c. 

b)    Rādot izrādi, Zeķes spēlē paslēpes mežā un attēlo to, kā tās maskēsies, izmantojot dabā 
atrodamos materiālus. Vai, iespējams, rāda lugu par trokšņojošo Zeķu klasi: Zeķu klase dodas 
izbraucienā uz mežu; visi ir ļoti skaļi un nobiedē zaķi, putnu un ezi. Visi šie mazie dzīvnieki skrien 
projām. Zeķēm tas nerūp un tās turpina trokšņot un skaļi sist kājas pret zemi. Taču tajā pašā laikā 
zeķes pamodina mežacūku, kura tās nobiedē un liek visām Zeķēm mukt projām. 

c)    Stāsts par zeķu klasi, kura devās piknikā uz mežu un visus atkritumus atstāja tupat. Ezis un citi 
mazie dzīvnieki pētīs šo vietu, kurā Zeķes pusdienoja, un brīnīsies par to, ko zeķes ir atstājušas. Tie 
sūdzēsies par to, ka kāds tur ir bijis un aiz sevis atstājis nekārtību, viens no dzīvniekiem mielosies ar 
atkritumiem un tam sāks sāpēt vēders. 

Kopā ar bērniem vienojieties par gala stāstu, attēlu, ko zīmēsiet uz fona, un kurš zīmēs kuru attēla 
daļu. Daži bērni zīmēs, citi gatavosies kā aktieri un gatavos tērpus, bet citi mēģinās radīt mūziku, 
izmantojot meža mūzikas instrumentus. Rīkojiet vairākus izrādes mēģinājumus, lai visi aktieri, mūziķi 
un “skatuves darbinieki” spēj apgūt savas lomas.

ATSKATĀMIES UZ PAVASARA PIEDZĪVOJUMU MEŽĀ
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Klasē vai citā piemērotā telpā iekārtojiet vietu, kurā paredzēta meža piedzīvojumu prezentācija. Tai 
ir trīs daļas – meža dienasgrāmatu izstāde, dabā atrasto priekšmetu un foto stāsti, un, visbeidzot, arī 
Zeķu izrāde. 

Lūdziet bērniem izvēlēties vienu dabā atrasto priekšmetu un vienu no attēliem, kas ir viņu meža 
dienasgrāmatās. Piemērotā vietā izvietojiet meža dienasgrāmatas, kurās atvērta lappuse ar izvēlēto 
attēlu. Virs katra attēla novietojiet dabas priekšmetus, kas saistīti ar attēla saturu. Redzamā vietā 
novietojiet arī Piedzīvojumu ķērāju, kurā vēl joprojām atrodas dažas no mežā atrastajām lietām. 
Izrādes fonu piestipriniet tam paredzētajā vietā. 

Aiciniet vecākus, skolotājus un citas grupiņas noskatīties izrādi – viss 
atkarīgs no tā, kādas ir pašu vēlmes un iespējas (izrāde var notikt arī 
vecāku sapulces laikā). Varat izveidot arī izrādes plakātus un ielūgumus. 
No sākuma varat sasveicināties ar viesiem un iepazīstināt viņus ar Meža 
dienasgrāmatu izstādi, Piedzīvojumu ķērāju un foto-trio (dažādos 
gadalaikos uzņemtās vienas ainavas fotogrāfijas novietojat blakus citu citai 
un pievienojiet klāt informatīvu zīmīti par datumiem, kad tās uzņemtas). 
Kad apmeklētājiem ticis dots pietiekami daudz laika, lai iepazītos ar 
izstādi, varat sākt izrādi. Zeķu izrādei nav jābūt izcilai. Galvenais ir kopīgi 
izklaidēties un censties parādīt saistošu stāstu. Pēc saņemtajiem aplausiem 
aktieri var pievienoties saviem skatītājiem. 

Zeķu piedzīvojuma noslēgums. Kad atkal būsiet vieni paši ar bērniem, iesakām vēlreiz aprunāties ar 
bērniem par visu piedzīvoto un nokļūt pie secinājumiem. Tā ir lieliska iespēja dalīties patīkamajās 
pieredzēs un apspriest tās, kuras nešķita tik patīkamas. Varat pārrunāt to, kā bērniem kopumā paticis 
Zeķu piedzīvojums un kādu iespaidu tas uz tiem atstājis.

PADOMS
Bērni, kam iepatikusies aktīva atpūta dabā, var vienoties 
mācību gada noslēgumā ar vecākiem doties kopīgā 
ekskursijā uz mežu! Ja laikapstākļi ir pietiekami silti, 
varat palikt mežā pa nakti teltīs. Bērniem tas būs 
neaizmirstams piedzīvojums – cepot desiņas tumsā pie 
ugunskura! Informācija par labiekārtotām atpūtas vietām 
un interesantiem apskates objektiem ir apkopota 
AS “Latvijas valsts meži” vietnē www.mammadaba.lv.

Lai apbalvotu bērnus par ekoprogrammas “Cūkmena detektīvi” otrajā mācību gadā paveikto darbu, 
skolotājs sagatavo pārsteigumu bērniem – īpašus Meža kroņus, kas simbolizē cilvēku saplūsmi ar dabu 
ar visām maņām, prātu un sirdi Latvijas valsts mežos, kur ikvienu vienmēr mīļi gaida Mammadaba.

Katrs bērns saņem savu Meža kroni un kļūst par Latvijas valsts mežu zinību un gudrību pārvaldītāju!

Dažas idejas, kā iesaistīt vecākus un citus izrādes apmeklētājus:

      Noskaidro, kas ir iekšā – dabā atrastie materiāli salikti maisos/kastē.

      Smaržu glāzītes (ja iespējams, izmantojiet svaigas tieši no meža).

      Meža gardumi (ēdami garšaugi, ogas, priežu pumuri).

      Binokļu izmēģinājums.

      Mēģinājums spēlēt meža mūzikas instrumentus.

VEIDOJAM MEŽA PIEDZĪVOJUMU GALA NOSLĒGUMA IZSTĀDI

PIEDZĪVOJUMU IZRĀDE
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DARBA LAPA – MEŽA KRONIS 

IZGRIEZ UN SALĪMĒ!



Pielikums



Latvijā mežs ir ārkārtīgi nozīmīgs tūrisma un rekreācijas objekts, īpaši ainaviski nozīmīgajās 
teritorijās un mežos ap pilsētām. Visos Latvijas mežos drīkst brīvi pārvietoties, izņemot tur, kur to 
aizliedz ierobežojumu zīmes. Ir noskaidrots, ka mežā mīl atpūsties ap 80% Latvijas iedzīvotāju! 
Cilvēkiem mežā ir iespēja aktīvi atpūsties pastaigājoties, sportojot, medījot, sēņojot, ogojot un 
riekstojot. Latvijā konstatētas vairāk nekā 3600 sēņu sugu, kas gadā dod aptuveni 60 000 t 
ēdamās produkcijas. Vienā gadā Latvijas mežos var iegūt 10 000 t dzērveņu, 9000 t zileņu, 
16 000 t melleņu, 3000 t brūkleņu, 1500 t aveņu, 1800 t ārstniecības augu, 200 000 t bērzu sulu 
un aptuveni 225 000 Ziemassvētku eglīšu.

Mežs un koki latviešiem vienmēr ir bijuši arī būtiska kultūras sastāvdaļa. Par meža nozīmi seno 
latviešu dzīvē liecina tas, ka vidēji katrā desmitajā tautasdziesmā minēts kāds koks. Lapu koki 
simbolizējuši dzīves cikliskumu un atdzimšanu, savukārt skuju koki – mūžību. Latviešu dainās 
apdziedāti arī daudzi meža iemītnieki – kukaiņi, rāpuļi un zvēri. Kopumā tautasdziesmās minētas 
vismaz 20 zīdītāju, 50 putnu, 15 zivju, abinieku, rāpuļu un kukaiņu sugas.

Kādas ir atpūtas iespējas Latvijas mežos?

tautas dziesmu =

Latvijas iedzīvotāju

K

tautas dziesmu =

Latvijas iedzīvotāju

K
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Šobrīd Latvija ir ceturtā “mežainākā” valsts Eiropā. Mums ir vairāk nekā 1,4 ha meža uz katru 
iedzīvotāju (Lietuvā – 0,5 ha, Igaunijā – 1,5 ha). Tiek uzskatīts, ka valsts iedzīvotāji ir nodrošināti ar 
koksni, ja uz vienu tās iedzīvotāju ir 0,5 ha meža. Tāpēc mēs kokmateriālus varam eksportēt.

Vismežainākā Latvijā ir Ventspils apkaime, kur meži klāj gandrīz 63% teritorijas. Arī Alūksnes, Talsu, 
Valkas, Aizkraukles, Limbažu, Gulbenes, Cēsu, Kuldīgas un Rīgas reģionā mežainums pārsniedz 
50%. Vismazāk mežu – ap 30% – ir Jelgavas, Dobeles, Preiļu un Rēzeknes pusē.

Vai Latvijā mežu ir daudz vai maz?
Mežainums (meža platība, izteikta % no valsts teritorijas) Latvijā pusotras reizes pārsniedz pasaules 
vidējo mežainumu. Mūsdienās mežs Latvijā aizņem aptuveni 52% no valsts kopplatības un arvien 
turpina paplašināties, ieaugot lauksaimniecībā neizmantotajās zemēs.

Laika posmā no pagājušā gadsimta sākuma līdz mūsdienām mežainums Latvijā ir pieaudzis 
vairāk nekā divas reizes. Var droši prognozēt, ka sakarā ar mazproduktīvu lauksaimniecības zemju 
apmežošanu meža platības pieaugs un mežainums Latvijā nākotnē sasniegs vismaz 60%.
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Mežs Latvijā ir ārkārtīgi daudzveidīgs, jo tāpat kā cilvēks tas dažādos dzīves posmos izskatās un 
uzvedas atšķirīgi. To ievērojami ietekmē dzīves vide (augsne, klimatiskie apstākļi u. c. faktori). Mežs 
ir ekosistēma visās tā attīstības stadijās, kurā dominē koki, kuru augstums konkrētajā vietā var 
sasniegt vismaz piecus metrus un pašreizējā vai potenciālā vainagu projekcija ir vismaz 20 procenti 
no mežaudzes aizņemtās platības (LR Meža likums). Būtisks nosacījums, lai ar kokiem apaugušu 
nogabalu uzskatītu par mežu – tam jābūt lielākam par 0,1 hektāru.

Latvijā mežs nepārtraukti atjaunojas, jo pēc nociršanas mežkopji to atjauno. Meža 
audzēšanai Latvijā ir labvēlīgi klimatiskie un citi apstākļi. Meža atjaunošanos un meža 
platību pieaugumu ietekmē vairāki faktori: 

dabiska atjaunošanās – mežs ir spējīgs pats atjaunoties, pārņemot pamestas lauku mājas un 
zemi, radot jaunas mājvietas meža dzīvniekiem un augiem,

mežsaimnieciskā atjaunošana – rūpīga plānošana un ilgtspējīga mežu apsaimniekošana ļauj 
cirst mežu, lai sagatavotu kokmateriālus mums tik nepieciešamo produktu – mēbeļu, saplākšņa, 
papīra un citu koksnes izstrādājumu – izgatavošanai. Pēc cirsmu izstrādes platības tiek rūpīgi 
atjaunotas un izaudzēts mežs nākamajām paaudzēm,

dabas katastrofa – vētra var nopostīt lielu meža nogabalu dažās stundās, bet drīz vien starp 
nogāztajiem stumbriem parādīsies mazi zaļi asniņi, kas veidos jaunu mežu,

cilvēku faktors – ar mežsaimnieku gādību daudzas noplicinātās un degradētās zemes, piem., 
izstrādāti karjeri, tiek apmežotas un tajās atkal ieaug ražīgi un skaisti meži.

•

•                       

•

•                       

Katru gadu Latvijas mežos izaug ~25 milj. kubikmetru koksnes, bet ik gadu nocērt ~10 –12 milj. 
kubikmetrus kokmateriālu – tikai pusi. Tātad ik gadu Latvijas mežos koksnes daudzums palielinās 
par ~12 milj. kubikmetru koksnes.



Par Latvijas mežiem un to nākotni valsts līmenī rūpējas arī Meža konsultatīvā padome (MKP). MKP 
tiek pārstāvētas meža īpašnieku vai pārvaldītāju, kokrūpniecības, pakalpojumu sniedzēju, vides 
un dabas aizsardzības, darba ņēmēju jeb arodbiedrību, profesionālās un augstākās izglītības un 
zinātnes iestāžu interešu grupas, kā arī valsts pārvaldes iestādes un Latvijas Pašvaldību savienība. 
Tātad MKP ir “forums”, kur notiek meža nozares interešu grupu viedokļu saskaņošana un tiek 
veidota līdzsvarota un ilgtspējīga meža nozares attīstības politika.

Meža politiku un likumdošanu Latvijā veido LR Zemkopības ministrija, bet meža politikas un 
normatīvo aktu ievērošanu visā Latvijas teritorijā uzrauga Valsts Meža dienests.

Gandrīz pusi no Latvijas teritorijas sedz lauksaimniecības zeme, ūdens u. c. Otru pusi – meži. 
Puse no visiem Latvijas mežiem pieder valstij, bet pārējie – kopumā 150 000 privātajiem meža 
īpašniekiem, pašvaldībām, baznīcām u. c. Valstij piederošās meža zemes 1,63 miljonu hektāru 
apmērā kopš 2000. gada apsaimnieko akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” (LVM).

Kam pieder Latvijas meži?



Šādu “atbildīgās” mežsaimniecības sertifikātu ir saņēmuši arī daudzi Latvijas privāto mežu 
īpašnieki. Līdz ar to lielākā daļa Latvijas mežu tiek apsaimniekoti, lai šodien un nākotnē 
saglabātu dabas daudzveidību un mežā esošās kultūrvēsturiskās vērtības, iegūtu augstvērtīgus 
kokmateriālus, atjaunotu izcirtumus, kā arī sniegtu rekreācijas iespējas sabiedrībai. Turklāt 
mežsaimniecība, nodrošinot koksnes audzēšanu un izmantošanu dažādos produktos, spēlē 
nozīmīgu lomu globālās sasilšanas mazināšanā. Proti, kokmateriālus izmantojot dažādu 
kokrūpniecības produktu ražošanā, tajos visā to ekspluatācijas laikā saglabājas ievērojama daļa 
koksnē saistītā oglekļa.

Viens m3 koksnes izaugot saražo 727 kg skābekļa un piesaista 1000 kg oglekļa dioksīda. Līdz 
ar to atmosfērā samazinās ogļskābās gāzes daudzums, bet pieaug skābekļa īpastvars. Turklāt 
plašs pieprasījums pēc koksnes produktiem veicina mežu stādīšanu un atjaunošanu. Jauns, 
augošs mežs pastiprināti piesaista oglekli un izdala skābekli, tāpēc arī mežus sauc par planētas 
“zaļajām plaušām”, bet koksni – par “oglekļa noliktavu”.   

Šobrīd apmēram ceturtā daļa no valsts mežiem Latvijā ir īpaši aizsargāti. Tas nozīmē, ka 
kokmateriālu ieguve šajos mežos ir daļēji ierobežota vai arī pilnīgi aizliegta. Eiropas Savienības 
valstis ir apņēmušās izveidot kopīgu aizsargājamo teritoriju tīklu ar nosaukumu Natura 2000. No 
direktīvu sarakstos iekļautajām sugām un biotopiem Latvijā atrodamas un tiek aizsargātas 20 
augu, 20 bezmugurkaulnieku, 5 zīdītāju, 3 rāpuļu, 11 zivju, 70 putnu sugas un 60 biotopu veidi.

Latvijas valdība 1993. gadā Helsinkos parakstīja Eiropas pirmās un otrās ministru konferences 
“Par mežu aizsardzību Eiropā” rezolūcijas, tādējādi apņemoties nodrošināt Latvijas mežu 
ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Šis mērķis ir nostiprināts arī Latvijas Meža politikā (akceptēta 
Ministru kabinetā 1998. gada 28. aprīlī). Ilgtspējīga mežu apsaimniekošana nozīmē ne vien 
dabas aizsardzību, bet arī līdzsvarotu cilvēka ekonomisko un sociālo interešu ievērošanu meža 
un meža zemju pārvaldīšanā un izmantošanā vietējā, nacionālā un globālā līmenī. 

Šobrīd visi AS “Latvijas valsts meži” apsaimniekotie meži (1,63 miljoni ha) ir pilnībā sertificēti 
pēc starptautiski atzītās PEFC sistēmas, kas garantē to, ka mežus apsaimnieko, ievērojot vides 
aizsardzības, darba drošības un sabiedrības ekonomiskās intereses. 

Vai Latvijā ir ilgtspējīga mežsaimniecība?



Meža nozare kopumā dod 10–14% lielu ieguldījumu Latvijas iekšzemes kopproduktā un nodarbina 
apmēram deviņus procentus no visiem tautsaimniecībā strādājošajiem. Meža nozare ir lielākā 
eksporta nozare valstī. Pateicoties spējai operatīvi pielāgoties eksporta tirgus prasībām, tā kļūst 
aizvien konkurētspējīgāka. Meža nozares produkcijas eksports kopš 1996. gada ir pieaudzis 
vairāk nekā divas reizes, sasniedzot aptuveni 27% no Latvijas kopējās eksporta vērtības. Latvijas 
meža nozare apvieno meža resursus un meža produktu ražošanu, tirdzniecību un patēriņu vienotā 
sistēmā, kurā tās sastāvdaļas ir savstarpēji saistītas. To veido mežsaimniecība, mežrūpniecība un 
nekoksnes produktu ķīmiskā pārstrāde. Mežsaimniecība ietver meža zemes apsaimniekošanu, 
tā piegādā mežā iegūto produkciju un pakalpojumus tieši patēriņa tirgum vai izejvielas tālākai 
produkcijas ražošanai. 

Meža nozare ir saistīta ar daudzām un dažādām nozarēm Latvijā. Meža nozares sekmīga attīstība 
dod ieguldījumu gan ar to saistīto nozaru, gan visas valsts tautsaimniecības attīstībā. Meža nozare 
kopā ar saistītajām nozarēm dod darbu 75–80 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju.
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