I E VA D S
KAS IR CŪKMENA DETEKTĪVI?
“Cūkmena detektīvi“ ir ekoprogramma, kuras mērķis ir bērnos rosināt atbildību par vidi, vairojot izpratni
par vērtīgo un lieko dabā. Programma ir tapusi AS “Latvijas valsts meži“ sociālās kampaņas “Nemēslo
mežā!“ ietvaros, un tā paredzēta 5–7 gadus veciem bērniem. Darbojoties programmā kopā ar pedagogu,
bērni var soli pa solim atklāt dažādus meža noslēpumus un kļūt par Cūkmena detektīviem.

Pirmajā mācību gadā programmu veido 4 tēmas
1. Meža netīrie noslēpumi
2. Cūkmenam pa pēdām
3. Mežs rotaļlietu kastē
4. Audzēsim skābekli!

Otrajā mācību gadā programmu papildina 3 aktivitātes

DETEKTĪVU SOĻI PIRMAJĀ MĀCĪBU GADĀ
Lai kļūtu par Cūkmena detektīviem, bērnudārza
grupiņai kopā ar pedagogu viena mācību
gada laikā ir jāveic noteikti detektīvu soļi jeb
uzdevumi par četrām tēmām, kas aprakstīti šajā
metodiskajā materiālā. Pēdējos soļus, kas saistīti
ar skābekļa tēmu, iesakām spert aprīlī, kas
ir koku sēšanai piemērotākais laiks.

1.

Rudens piedzīvojums mežā

2.

Ziemas piedzīvojums mežā

3.

Pavasara piedzīvojums mežā

Daba ir labākā mācību klase, tāpēc
programmā ir iekļauta darbošanās brīvā
dabā. Bērni mācās rotaļājoties un izmantojot
visas maņas. Svaigs gaiss un pašatklāsmes
prieks padara bērnu laimīgāku un veselāku!

DETEKTĪVU SOĻI OTRAJĀ MĀCĪBU GADĀ
Lai nostiprinātu bērnu zināšanas un saikni
ar mežu, bērni dodas dabā trijos gadalaikos,
veicot novērojumus un radot savu meža
dienasgrāmatu. Programmas noslēgumā
bērni veido meža piedzīvojumu izstādi un
uzvedumu par meža vērtībām pārējām
bērnudārza grupiņām un saviem vecākiem!
Soļot detektīviem palīdzēs daudzveidīgi
mācību materiāli, kas atrodami pielikumos.
Materiāli ir pieejami arī elektroniski vietnē

www.cukmens.lv.
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1.
tēma

MEŽA NETĪRIE NOSLĒPUMI

156

Detektīvu soļi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2.
tēma

Iepazīstamies – Cūkmens
Lasām grāmatu “Meža netīro noslēpumu burtnīca“
Skaidrojam, kam jāatrodas mežā, bet kam – atkritumu tvertnē
Laižamies Cūkmena dejā
Veidojam Cūkmena lelli
Krāsojam dažādos meža iemītniekus

CŪKMENAM PA PĒDĀM

158

Detektīvu soļi:
1.
2.
3.
4.
5.
2.
tēma

Klausāmies pasaku par vāverēnu Lullīti un melniem maisiem
Sakopjam dabu, veidojot uz papīra savu mežu
Spēlējam galda spēli “Meža detektīvi“
Dodamies ārā, lai noskaidrotu, kādi meža iemītnieki esam
Meklējam labās un sliktās pēdas dabā

MEŽS ROTAĻLIETU KASTĒ

1511

Detektīvu soļi:
1.
2.
3.
4.
5.
4.
tēma

Klausāmies pasaku par lietaskoku un vietaskoku
Noskaidrojam, kā no sēkliņas top koka rotaļlietas
Koka rotaļlietu darbnīca
Papīra liešanas darbnīca – gatavojam apsveikuma kartītes vecākiem
Lasām grāmatu “Meža draugi“

AUDZĒSIM SKĀBEKLI!

13

Detektīvu soļi:
1.
2.
3.
4.
5.

Pētām koku kā skābekļa rūpnīcu
Rotaļājamies, laižot gaisā skābekli
Skābekļa darbnīca – audzējam paši savus kokus
Mācāmies Meža alfabētu
Iepazīstam skaistākās vietas Latvijas valsts mežos

PIELIKUMS – MĀCĪBU MATERIĀLI

15

Otrais mācību
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SATURS
1.
aktivitāte

RUDENS PIEDZĪVOJUMS MEŽĀ

57

Detektīvu soļi:
• Iepazīstamies ar savām zeķēm
• Gatavojamies rudens piedzīvojumam
• Dodamies rudens piedzīvojumā mežā
• Atskatāmies uz rudens piedzīvojumu mežā
2.
aktivitāte

ZIEMAS PIEDZĪVOJUMS MEŽĀ

76

Detektīvu soļi:
• Gatavojamies ziemas piedzīvojumam
• Dodamies ziemas piedzīvojumā mežā
• Atskatāmies uz ziemas piedzīvojumu mežā

3.
aktivitāte

PAVASARA PIEDZĪVOJUMS MEŽĀ

85

Detektīvu soļi:
• Dodamies pavasara piedzīvojumā mežā
• Atskatāmies uz pavasara piedzīvojumu mežā
• Veidojam Meža piedzīvojumu gada noslēguma izstādi

PIELIKUMS – NODERĪGI DATI MEŽA IZZIŅAI

92

1. tēma
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ATKLĀJUMI

Bērni atklāj netīrākos meža noslēpumus – cūcības
Latvijas dabā – un to, ka mežā atkritumiem nav vietas.
Tur jādzīvo dzīvniekiem un jāaug kokiem, bet
atkritumiem jāatrodas atkritumu tvertnē. Katram no
mums ir iespēja darīt savu zemi tīrāku un kļūt par
Cūkmena detektīvu!

JAUTĀJUMU LOKS
Vai atkritumus drīkst mest zemē? Un mežā?
Kādus atkritumus bērni ir redzējuši mežā?
Kāpēc radies Cūkmens? Par ko viņš cīnās?
Kur bērni mājās liek atkritumus?

DETEKTĪVU SOĻI
1.

Kā kopīgiem spēkiem iespējams palīdzēt Cūkmenam?

3.

IEPAZĪSTAMIES – CŪKMENS
Bērni izsaka savu viedokli par to, kas ir
Cūkmens. Pēc tam klausās Cūkmena leģendu –
Cūkmens kādreiz bija cilvēks, bet reiz izmeta
atkritumus mežā un pārtapa par cūku. Tad
saprata, ka mēslot ir kaitīgi ne tikai pašam, bet
arī mežam un dzīvniekiem, un kļuva par tīru
mežu aizstāvi. Bērni mācās svinīgo solījumu –
nemēslo mežā! Par cūku pārvērtīsies!

2.

LASĀM GRĀMATU “MEŽA NETĪRO
NOSLĒPUMU BURTNĪCA“
Bērni klausās vai paši lasa asprātīgus, īsus
stāstiņus par dažādiem atkritumu veidiem, kas
nonāk mežā, kā arī pilda atjautības uzdevumus.
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SKAIDROJAM, KAM JĀATRODAS MEŽĀ,
BET KAM – ATKRITUMU TVERTNĒ
Bērni no darba lapām izgriež attēlus, kuros redzams
tas, kas sastopams dabā: labos meža iemītniekus un
sliktās drazas. Tad meža iemītniekus līmē mežā, kur
tiem ir vieta, bet atkritumus līmē atkritumu tvertnē.

4.

LAIŽAMIES CŪKMENA DEJĀ
Bērni mācās Cūkmena dziesmu un dejas soļus.
Pēc tam visi kopā dzied un dejo mūzikas pavadībā.
Dejas video meklējiet vietnē www.cukmens.lv.

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

NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLI

5.

VEIDOJAM CŪKMENA LELLI
Bērni darina Cūkmena papīra lelles,
ar kurām spēlēties un kuras paņemt
līdzi uz mājām, lai ar Cūkmenu varētu
iepazīties arī vecāki. Nodarbību laikā
bērni var darināt arī Cūkmenu no
plastilīna, papīra u. c. materiāliem un
taisīt Cūkmena sejas maskas.

6.

Pielikums Nr. 1

KRĀSOJAM DAŽĀDOS
MEŽA IEMĪTNIEKUS
Bērni attēlos izkrāso visu to, ko var
atrast mežā, un atzīmē ar priecīgu
vai bēdīgu sejiņu atkarībā no tā, vai
izkrāsotais ir labs vai slikts mežam.

PLAKĀTS
“Cūkmena leģenda“

DARBA LAPAS
“Mežos
izmesto atkritumu tops“

DARBA LAPAS
“Kam jāatrodas mežā,
bet kam – atkritumu
tvertnē?“

DARBA LAPA
“Cūkmena lelle“

KRĀSOJAMĀS LAPAS
“Dažādie meža
iemītnieki“

GRĀMATA*
“Meža netīro noslēpumu
burtnīca“

* Materiāls elektroniski pieejams vietnē www.cukmens.lv
vai http://ej.uz/mezanoslepumi

PADOMS
Bērni var skatīties dažādus Cūkmena video
un klausīties Cūkmena pasakas vietnē
www.cukmens.lv. Savukārt viedierīcēs
var spēlēt spēli “Bezgalīgais mežs”.

AS “Latvijas valsts meži“ ekoprogramma bērnudārziem “CŪKMENA DETEKTĪVI“. Pirmais mācību gads
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2. tēma
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Bērni nošķir labu rīcību no sliktas, piegružotu meža vidi
no sakoptas un skaistas. Aktīvi darbojoties ārpus telpām,
bērni iepazīst dabas daudzveidību un cilvēka vietu dabā.
Viņi saprot, ka atrasties mežā – tas ir dabīgi!

JAUTĀJUMU LOKS
Vai tu bieži dodies dabā? Kur tu dodies un ar ko kopā?
Ko tev pašam patīk darīt mežā?
Kāds mežs tev patīk labāk – tīrs vai piesārņots?
Vai cilvēkam ir vieta mežā?
Ko mežs mums sniedz?
Ko mēs varam sniegt mežam?

DETEKTĪVU SOĻI PIRMS DOŠANĀS ĀRĀ
1.

KLAUSĀMIES PASAKU PAR VĀVERĒNU
LULLĪTI UN MELNIEM MAISIEM
Bērni atkārto iepriekšējā reizē apgūto vielu.
Pēc tam klusās pasaku par vāverēnu Lullīti un
melniem maisiem. “Es gribu izlasīt pasaku par
melniem cilvēkiem ar melniem maisiem. Tā ir
pasaka par tiem cilvēkiem, kuri speciāli brauc uz
mežu, lai to piesārņotu. Klausies un uzzini, kas
notika ar melniem cilvēkiem.“

2.

3.

SPĒLĒJAM GALDA SPĒLI
“MEŽA DETEKTĪVI”
Bērni nelielās grupās ar metamo kauliņu spēlē
galda spēli, kura veidota pēc populārās spēles
”cirks” noteikumiem. Labie faktori virza bērnus
ātrāk uz uzvaru, bet sliktie – atmet atpakaļ.

SAKOPJAM DABU, VEIDOJOT UZ
PAPĪRA SAVU MEŽU
Plakātam, kurā redzams piesārņots mežs,
katram bērnam ir iespēja uzlīmēt attēlus ar to,
kas mežā labs, izgriežot tos no darba lapas. To
skaitā ir arī traktors, kas mežā strādā – novāc
koku ražu, jo arī tam ir loma meža audzēšanā.
Bērni uz papīra var uzzīmēt arī citus labumus,
izgriezt tos un ielīmēt savā mežā – varbūt
peldvietas ar laivu piestātni, labiekārtotas
dabas takas ar laipām, koka rūķu mājas? Katrs
bērns parāda citiem savu veikumu un pastāsta
par to, kāds, viņaprāt, ir skaists mežs.
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AS “Latvijas valsts meži“ ekoprogramma bērnudārziem “CŪKMENA DETEKTĪVI“. Pirmais mācību gads

DETEKTĪVU SOĻI DABĀ
4.

DODAMIES ĀRĀ, LAI NOSKAIDROTU,
KĀDI MEŽA IEMĪTNIEKI ESAM
Pedagogs aicina bērnus sastāties vilcieniņā ar
pedagogu priekšgalā un dodas dabā, atainojot kopā
ar bērniem dažādu dzīvnieku gaitu: kā zaķi – lecot,
kā gliemeži – lēni rāpojot, kā dzērves – augstu cilājot
kājas, kā brieži – ātri skrienot utt.

Adrians noķer kamolu un tālāk sauc cita bērna
vārdu un meža iemītnieku, kam bērns šodien
līdzinās, “Žizele šodien līdzinās lapsai, jo viņai ir
oranža šalle”. Paturot dzijas pavedienu vienā rokā,
Adrians ar otru roku met kamolu tālāk Žizelei.
Tā bērni turpina mest dzijas kamolu, kamēr visi
bērni tur rokā dzijas pavedienu, un grupiņa ir
savstarpēji sasaistīta.
Pedagogs viegli pavelk dzijas pavedienu, lai bērni
sajustu, ka ir savienoti, un skaidro: “dabā viss ir
savstarpēji saistīts – arī mēs esam daļa no dabas.
Cilvēki, tāpat kā dzīvnieki un augi, atstāj pēdas
mežā – svarīgi, lai tās dabas daudzveidību vairotu,
nevis apdraudētu. Tāpēc cilvēkiem jācīnās pret
meža piemēslošanu un jāgādā, lai mežs vienmēr
spētu atjaunoties. Arī mēs nākamajās nodarbībās
izaudzēsim jaunus kociņus! Bet tagad satīsim
kamoliņu atpakaļ un dosimies paši meklēt
pēdas dabā”!

Bērni ar pedagogu sastājas lielā aplī, un visi kopīgi
noskaidro, kādiem meža iemītniekiem viņi šodien
līdzinās – var minēt jebko, kas saistās ar mežu: ogas,
sēnes, dzīvniekus, kokus, kukaiņus u. c. Bērniem ir
uzdevums saskatīt minēto lietu krāsas citu apģērbā.
Pedagogs nosauc kāda bērna vārdu un meža
iemītnieku, kuram šodien bērns līdzinās, un tad
bērnam met kamolu, paturot dzijas pavedienu otrā
rokā. Piemēram, “Adrians šodien līdzinās vilkam, jo
viņam mugurā ir pelēka vējjaka”.

AS “Latvijas valsts meži“ ekoprogramma bērnudārziem “CŪKMENA DETEKTĪVI“. Pirmais mācību gads
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5.

MEKLĒJAM LABĀS UN SLIKTĀS PĒDAS DABĀ
Bērni meklē pēdas, veicot uzdevumus no “slepenā meža
maisa”. Bērni no maisa velk ārā lapiņas ar dažādām
lietām, kas jāatrod apkārtnē un jāatnes:
kas skaists;
kas jocīgs;
kas mitrs;
kas ēdams;
kas jauns;
kas veselīgs;
kas ripināms;
kas spīdīgs;
kas vecs.

Vai sašķirot atrastās lietas ir viegli? Vai arī daudzas
lietas var ielikt jebkurā no groziem?
Dabai piederīgais der gandrīz visos grozos,
bet atkritumi – tikai atkritumu grozā, kur tos
nodarbības beigās var ielikt. Papildus: bērni var
atrastos dabas priekšmetus skaitīt un
ar tiem rotaļāties – mest mērķī vai ripināt no
kalna. Galvenais – lai jautri!
Dzīvnieku pēdas var atrast arī bērnudārza
pagalmā, piemēram, vāveru apgrauztus
čiekurus, putnu spalvas, peļu alas u.c. Ja
nodarbība notiek mežā, tad pedagogs ar
bērniem var saskatīt lielo meža zvēru pēdas
dubļos vai sniegā un mēģināt tās atpazīt. Vai
zināji, ka cilvēka pēda visvairāk līdzinās lāča
pēdas nospiedumam?

Kad bērni ir lietas atraduši, nākamais uzdevums ir
padomāt par šo lietu nozīmi dabā un sagrupēt tās trīs
lielās grupās (tie var būt trīs grozi, uz kuriem ir uzlīmēts
katras grupas vizuāls simbols):
1) daba – vieta dzīvniekiem un augiem,
2) daba – vieta cilvēku atpūtai,
3) daba – vieta sēņu, ogu un kokmateriālu ieguvei.
Uzdevumi atkarīgi no vides, kurā bērni atrodas.
Uzdevumus var attēlot arī bilžu veidā, ja bērni
vēl nemāk lasīt. Jārēķinās, ka atrastie priekšmeti
var būt gan dabas priekšmeti, gan arī cilvēku
atstāti – konfekšu papīriņi, tukšas plastmasas
pudeles u. tml., tāpēc bērniem laikus jāuzvelk
darba cimdi, kā arī pedagogam līdzi jāpaņem
miskastes maiss, jo atrastos atkritumus pēc
nodarbības zemē atstāt nevajadzētu.

NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLI

PADOMS
Daudzveidīgas idejas nodarbībām brīvā dabā
ir atrodamas AS “Latvijas valsts meži“ izdotajā
metodiskajā līdzeklī pamatskolām “Izzini mežu“,
kas pielāgojams arī pirmsskolas vecuma bērnu
grupām. Elektroniski materiāls ir pieejams
www.mammadaba.lv/skolam sadaļā “Mācību
materiāli“. Ja vien ir iespējams, iesakām
jums nodarbību vadīt mežā, kur var taisīt
pikniku, kas bērnam būs liels piedzīvojums.
Labiekārtotas meža atpūtas vietas meklējiet
vietnē www.mammadabakarte.lv

Pielikums Nr. 2

PAPILDUS
Auduma maiss un trīs grozi
PLAKĀTS
“Pasaka par vāverēnu
Lullīti un melniem
maisiem“
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DARBA LAPAS
“Sakopsim mežu!“

GALDA SPĒLE
“Meža detektīvi “

Lapiņas ar uzdevumiem slepenajam maisam
Dzijas kamols
Cimdi un atkritumu maisi

AS “Latvijas valsts meži“ ekoprogramma bērnudārziem “CŪKMENA DETEKTĪVI“. Pirmais mācību gads
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Bērni uzzina, ka mežs ir mums visapkārt – arī
grāmatu lapās un rotaļlietu kastēs. Ja par mežu
rūpējas, tas atjaunojas. Tāpēc koks ir viens no
dabai draudzīgākajiem materiāliem. Ar to var
droši darboties arī bērni!

JAUTĀJUMU LOKS
Kā aug koks? Kā no sēkliņas var izaugt liels koks?
Ko iespējams izgatavot no koka?
Kādas koka lietas atrodamas bērnudārzā?

DETEKTĪVU SOĻI
1.

KLAUSĀMIES PASAKU PAR
LIETASKOKU UN VIETASKOKU

Kāpēc koka lietas ir dabai draudzīgas?

2.

Bērni klausās pasaku par diviem kokiem,
kur viens koks – lietaskoks – grib, lai no viņa
uztaisa rotaļlietas, kas priecē bērnus, bet otrs –
vietaskoks – grib palikt mežā un priecēt
putnus un dzīvniekus. Ja tu būtu koks,
kurš no viņiem tu gribētu būt?

NOSKAIDROJAM, KĀ NO SĒKLIŅAS TOP
KOKA ROTAĻLIETAS
Bērni iepazīst koku augšanas un izmantošanas
gaitu, apskatot bilžu kartītes ar paskaidrojošu
tekstu pedagogiem. Kartītes bērni var izgatavot,
izmantojot pielikumā pievienoto darba lapu.
Pedagogs rosina diskusiju: “Mēs jau zinām, ka
koks ražo skābekli un ka no koka var izgatavot
dažādus priekšmetus, bet vai jūs zināt, kā aug
koki? Man rokās ir piecas kartītes, kuras ir
jāsaliek pareizā secībā. Vai palīdzēsiet?”

3.

KOKA ROTAĻLIETU DARBNĪCA
Bērni iepazīst koku kā materiālu, radoši veidojot
sev rotaļlietas, kuras pēc tam var ņemt līdzi uz
mājām. Bērni var veidot leļļu mēbelītes, mašīnas,
robotus u. c. rotaļlietas no bieza kartona, bērza
tāss vai skaliņiem, koka ripiņām, izmantot
arī dažādus plānus koksnes vai saplākšņa
atgriezumus, ja tādi pieejami. Stiprināšanai var
izmantot karsto līmi, lina auklas vai koka tapiņas.
Galvenais – ļaut bērniem darboties pašiem un
palīdzēt tikai tur, kur citādi nevar.

AS “Latvijas valsts meži“ ekoprogramma bērnudārziem “CŪKMENA DETEKTĪVI“. Pirmais mācību gads
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4.

PAPĪRA LIEŠANAS DARBNĪCA –
GATAVOJAM APSVEIKUMA KARTĪTES
VECĀKIEM

5.

Bērni iemācās izgatavot papīru, izmantojot
otrreizējās izejvielas. No rakstāmpapīra, vecām
avīzēm vai olu kastītēm sagatavo papīra masu,
saplēšot papīru 8 x 8 cm gabaliņos, pēc tam
gabaliņus izmērcē bļodā un sakuļ viendabīgā
masā (vislabāk ar mikseri). Šādai masai var
pievienot ziedlapiņas, skujiņas vai citus
dekoriņus – interesantākas faktūras radīšanai.
Papīra masu plānā kārtiņā uzlej uz nerūsējošā
tērauda sietiņa, caur kuru virs bļodas vai paplātes
notek liekais ūdens. Jo šķidrāka masa, jo plānāka
būs papīra kārta. Kad darbs ir nožuvis, uz tā var
līmēt dekoru no dabas materiāliem – izmantot
čiekuriņus, sūnas u. c. dabas materiālus, ko
bērni iepriekš salasījuši. Katrs bērns noslēgumā
ieraksta kādu vēstījumu, piemēram,
KOKS IR LABS!

LASĀM GRĀMATU “MEŽA DRAUGI”
Bērni kopā ar skolotāju lasa grāmatiņu un pilda
tās uzdevumus, lai dzīvāk – caur Tērvetes
dabas parka mākslinieces ilustrētajiem
meža dzīvnieku piedzīvojumiem –
saprastu, kā Latvijā tiek audzēts
un lolots jaunais mežs.

NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLI

Pielikums Nr. 3

PLAKĀTS
“Pasaka par lietaskoku
un vietaskoku“

LASĀMGRĀMATA AR
UZDEVUMIEM
“Meža draugi“*

DARBA LAPAS
“No sēkliņas līdz
rotaļlietai“

*Materiāls elektroniski pieejams vietnē www.cukmens.lv
vai http://ej.uz/mezadraugi

PAPILDUS

PADOMS
Lejot papīru, pedagogs var izstāstīt bērniem, ka papīru
rūpnieciski taisa no koksnes atlikumiem, tāpēc nebūs
īsti taisnība, ja teiksim, ka, otrreizēji izmantojot papīru,
glābjam veselus kokus. Tomēr tā mēs mācāmies
maksimāli lietderīgi izmantot atjaunojamās
meža veltes, tāpēc tā ir dabai
patiesi draudzīga rīcība.

Izejmateriāli koka rotaļlietu darbnīcai:
biezs kartons, bērza tāss vai skaliņi, koka
ripiņas, saplākšņa atgriezumi u. tml.
Karstā līme, lina auklas vai koka tapiņas
koka rotaļlietu darbnīcas materiālu
stiprināšanai
Izejmateriāls papīra darbnīcai: lietots
rakstāmpapīrs, avīzes
Ūdens, bļodas, mikseris, metāla sietiņi
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ATKLĀJUMI
Bērni saprot, ka mežs ir ne tikai tas, ko var ieraudzīt, bet
daudz kas vairāk – arī skābeklis, ko elpojam. Mēs varam
to vairot, tāpat kā visu labo pasaulē, aktīvi darbojoties
un iesaistot arī citus!

JAUTĀJUMU LOKS
Kāpēc cilvēkiem nepieciešams skābeklis?
Kā koki ražo skābekli? Kas vēl ražo skābekli?
Kādi koki vairāk ražo skābekli – jauni vai veci?

DETEKTĪVU SOĻI
1.

PĒTĀM MEŽU KĀ SKĀBEKĻA RŪPNĪCU
Bērni skatās vizuālo materiālu, un pedagogs
rosina diskusiju: “Vai jūs zināt, kas ir skābeklis?
Tas ir tas, ko mēs ieelpojam. Tagad visi kopā dziļi
ieelposim un aizturēsim elpu. Tagad izelposim.
Tas, ko mēs ieelpojam, ir skābeklis, bet izelpojam mēs ogļskābo gāzi, kas mums nav vajadzīga.
Skābeklis mums ir nepieciešams, lai dzīvotu. Ja
nebūtu skābekļa, nekā nebūtu. Kamēr koki aug,
tie ražo skābekli un uzņem sevī ogļskābo gāzi,
bet izauguši to vairs nespēj. Tad tos nocērt, bet
vietā iestāda jaunus. No nocirstajiem kokiem
izgatavo dažādas lietas, par kurām runājām
iepriekšējā nodarbībā. Savukārt iestādītie kociņi
atkal turpina ražot skābekli un savākt sevī
ogļskābo gāzi.”

2.

Kā mēs varam vairot Latvijā skābekli?

nocirst, dodot vietu daudziem maziem kociņiem, kas
ražos skābekli. Bērni, vai esat gatavi laist gaisā skābekli?
Tad palaidiet rokas vaļā un metiet balonus gaisā! Tā mēs
sliktās gāzes varam pārvērst skābeklī!

3.

ROTAĻĀJAMIES, LAIŽOT GAISĀ SKĀBEKLI
Bērni rotaļas veidā izspēlē iepriekš pārrunāto vielu.
Bērni piepūš gaiši zilus balonus ar ogļskābo gāzi –
“gāzītēm”, bet pedagogs un auklīte sadodas rokās un
paceļ tās, izveidojot “koku” – vārtiņus, caur kuriem
bērniem skriet cauri. Kad “koks” dzied tautasdziesmu
“Kas kaitēja nedzīvoti diža meža maliņā”, bērni,
sadevušies rokās, skrien ar baloniem cauri “kokam”.
Kad melodija apklust, skolotāji rokas nolaiž un noķer
kādu bērnu – daļu ogļskābās gāzes, kas pievienojas
kokam. Tā rotaļa turpinās, kamēr visi bērni ir
pārtapuši par lielu koku. Tagad «koks» ir sasniedzis
savu maksimālo izmēru – ir pieaudzis, un to var

SKĀBEKĻA DARBNĪCA – AUDZĒJAM PAŠI
SAVUS KOKUS
Bērni sēj Skābekli! Īstus pašmāju kokus – priedes, egles,
ozolus. Lai aug, griežas un pārstrādā visas auto izplūdes
gāzes skābeklī. Kāpēc? Jo mums ir zaļākie meži, ņiprākie
koku stādītāji!.

PRIEDE, EGLE
Vēlamais sēšanas laiks – aprīlis, maijs.
SĒŠANA KŪDRAS BRIKETĒ
Sēšanai parasti izmanto kastītes, bet bērni katrs savu
kociņu var ērti izdiedzēt ~ 2 cm diametra kūdras briketē.
Ar ko sākt? Kūdras briketīti bērns ievieto seklā trauciņā
un aplej ar ūdeni, ļaujot tai uzbriest. Uzbriedušās
briketes augšgalā iespiež apmēram 1 cm dziļu bedrīti,
kur ievieto 1–2 sēkliņas un uzmanīgi aizrauš ciet.
Gatavs! Uz trauciņa bērns uzraksta savu vārdu!

KUR NOVIETOT?
Iesētu sēkliņu nevajag traucēt, jāļauj tai pašai pamosties.
Pirmajā nedēļā trauciņu ar briketi novieto kādā ēnainā
vietā, bet pēc nedēļas pārceļ uz palodzes gaismā. Vislabāk
sēkliņa jutīsies istabas temperatūrā ~ +20 °C. Mazais
kociņš uzdīgs 5–10 dienās

AS “Latvijas valsts meži“ ekoprogramma bērnudārziem “CŪKMENA DETEKTĪVI“. Pirmais mācību gads
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4.

LAISTĪŠANA

Mežs, par kuru rūpējas, sniedz daudz labumu – tas
jāsaprot ikvienam bērnam, pabeidzot ekoprogrammas
“Cūkmena detektīvi” pirmo mācību gadu. To palīdzēs
apgūt galda spēle “Meža burtotava”, kurā bērni
iepazīst gan meža labās lietas, gan alfabēta burtus.
Vispirms sagatavojiet spēles materiālus no pielikumā
esošajiem paraugiem. Spēlējot spēli, aiciniet bērnus to
papildināt, minot viņu pašu atklātās meža labās lietas
pie katra no alfabēta burtiem. Tā spēle var kalpot visu
ekoprogrammas norises laiku, arī pēc tam atgādinot–
NEMĒSLO MEŽĀ!

Laistīšana nepieciešama ik pēc 2–3 dienām, galvenais –
jāuzmanās, lai kūdra nav pārāk mitra vai neizkalst.

NESAM ĀRĀ
Pēc salnām jūnija vidū kad ārā jau ir ~ +18 grādi, kūdras
briketi ar sadīgušo kociņu var iestādīt ārā dobē vai lielākā
podā. Vislabāk stādiņam patiks vieta, kur to apspīdēs rīta
saule. Arī ārā tas jāturpina laistīt. Ja grib, lai kociņš augtu
spēcīgāks un lielāks, vasaras vidū jāapber tam riņķī skuju
kokiem domāti minerālmēsli. Ja stādiņš reiz iznests ārā,
tad atpakaļ telpās to nevajadzētu nest – kociņam jāiemācās
pārziemot pašam.

Papildus kopā ar bērniem varat izpētīt arī Cūkmena
alfabētu, kurā rotaļīgā veidā minētas dažādas
ekoprogrammas laikā skatītās meža tēmas.

UZ MEŽU
Kad kociņš trīs gadus ir audzis
piemājas dobē vai podiņā,
tas ir gatavs pārstādīšanai
mežā vai kādā citā
pastāvīgā vietā!

MĀCĀMIES MEŽA ALFABĒTU

5.

IEPAZĪSTAM SKAISTĀKĀS VIETAS LATVIJAS
VALSTS MEŽOS
Bērni kopā ar pedagogu izpēta plakātu – Latvijas karti.
Noskaidro, vai kāds no bērniem jau ir apciemojis kopā ar
ģimeni kartē attēlotās vietas. Kur bērni visvairāk gribētu
aizbraukt? Kuras vietas atrodas vistuvāk bērnudārzam?
Kad iespējams, dodieties ceļā un paši atklājiet dabas
dārgumus, ko piedāvā Mammadaba!

MEŽS – SKĀBEKĻA
NEPIECIEŠAMIE
MATERIĀLI
RŪPNĪCA
Fotosintēze

OZOLS

Gaisma

Ūdens

CO2

Ūdens

Glikoze

Skābeklis

Pielikums Nr. 4

H2 O

Rudenī jāsalasa zīles, kas sakritušas zem kāda ozola.
02
C02
Salasītās zīles saber maisiņā, samaisot kopā ar kūdru
vai granti, lai zīles ziemošanas laikā neizkalstu un
nezaudētu dīgtspēju. Tad jānoliek ziemu glabāties vēsā
vietā, piemēram, pagrabā, uzmanīgi izvēloties vietu, lai
C
klāt netiek peles un žurkas. Līdzīgi kā egles un priedes,
PLAKĀTS
ALFABĒTS
zīles sēj no aprīļa līdz maija vidum. Vispirms tās jāsēj
“Mežs – skābekļa rūpnīca“
“Cūkmena alfabēts“
kastītē, atstājot apmēram 4 cm atstarpes starp zīlēm.
H20
Laistīšana nepieciešama reizi 2–3 dienās. Kad
parādās
Koki
augot ražo skābekli un piesaista ogļskābo gāzi.
pirmie dīgļi, jūnija vidū pēc salnām var nestTāpēc
ārā un
mežsaimnieki strādā tā, lai vecos kokus īstajā brīdī nomaina jaunaudze.
kastīti novietot pusēnā. Lai veicas!
Gaisma

Ogļskābā gāze

Skābeklis

Ogleklis

C

Papildu informācija www.skabeklis.lv.

APBALVOŠANA
Noslēdzot pirmo mācību gadu ekoprogrammā
“Cūkmena detektīvi”, skolotājs apbalvo bērnus ar
īpašiem Cūkmena detektīvu diplomiem (paraugs
atrodams pielikumā). Bērni tagad ir kļuvuši par
rūdītiem Cūkmena detektīviem un
var mesties meža piedzīvojumos
otrajā ekoprogrammas
mācību gadā!
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LATVIJAS KARTE
“Aicinām atpūsties Latvijas valsts mežos“

GALDA SPĒLE
“Meža burtotava“

PAPILDUS
Gaiši zili baloni
Materiāli koku sēšanai – koka kastītes vai
papīra krūzītes, zeme vai kūdras briketes,
koku sēklas, ūdens.
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Pielikums Nr. 1

CŪKMENA LEĢENDA
Es esmu Cūkmens – cūcīgākais no supervaroņiem. Es ar
to nebūt nelepojos. Gluži otrādi – es mēģinu ļaudis
pasargāt no likteņa, kas piemeklējis mani.
Pirms daudziem gadiem es biju jauns cilvēks:
bez šņukura, bez apmetņa un bez mazākās
vēlmes uztraukties par atkritumiem. Kādreiz
es domāju – ja tu nomet papīru zemē, gan
jau būs kāds, kurš to pacels. Ja tu izsvied
ledusskapi krūmos, gan jau, kāds to savāks.
Es tieši tā arī darīju – ko nevajag, to no
mašīnas pa logu ārā. Kā draza, tā zemē. Reiz es
gatavojos izliet vecu motoreļļu mežā. Domāju:
kas tad tur slikts? Skrūvēju jau vaļā korķi, te
pēkšņi dzirdēju: „Nelej to eļļu, par cūku kļūsi!” Es
paskatījos – tas bija mazs vīrelis, sirmu bārdeli un
cūku padusē. “Nelej gan to eļļu”, viņš atkārtoja.
Cūka sāka spirināties, un nez no kurienes uzradās vējš.

Es nobijos, bet turpināju mežā liet eļļu. Atskanēja apdullinoša dārdoņa, un visa pasaule
iekrāsojās rozā. Es domāju, ka tas ir pērkona grāviens, bet nē! Tas bija varens, dobjš un
ilgs kuiļa kvieciens. Es nokritu, tad piecēlos. Kaut kas bija mainījies. Es ielūkojos mašīnas
spogulī. Rozā apmetnis, šņukurs, aste gredzenā, un plaukstu vietā šķelti nagi. Es biju
pārvērties par cūku. Es mēģināju atbrīvoties no apmetņa. Veltīgi. Tas bija pieaudzis pie
muguras. Pataustīju šņukuru. Tas tagad bija daļa no manas sejas. Nekas nespētu aprakstīt
manu izmisumu. Viss, ko vēlējos – atgūt savu iepriekšējo izskatu. Bet es nezināju, kā. Es
saucu vīreli ar sivēnu. Veltīgi. Es savācu izlieto eļļu līdz pēdējai pilītei. Nekāda rezultāta.
Nejauši iebāzu roku apmetņa iekškabatā un atradu zīmīti: „No šī brīža tev būs cīnīties
par tīru mežu. Tu runāsi ar cilvēkiem. Tu mācīsi bērnus! Tu sludināsi tīrus mežus un to,
ka ikviens, kurš mēslo mežā, agri vai vēlu taps par cūku. Tikai tad, kad Latvija būs tīrākā
valsts pasaulē, tu tapsi atpakaļ par cilvēku”. Pārējo jūs jau zināt.

Un šis ir mans vēstījums: Nemēslo mežā!
Pirmkārt, tu tapsi par cūku. Otrkārt, tu nodarīsi kaitējumu mežam, saindēsi un nonāvēsi
daudz dzīvu radību. Treškārt, tu sabojāsi prieku daudziem cilvēkiem.

Mežo

atkritu
s izmesto

m u to p s

Mežo

atkritu
s izmesto

m u to p s

Mežo
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Pielikums Nr. 2

PASAKA PAR VĀVERĒNU LULLĪTI UN
MELNAJIEM MAISIEM
Ričards Greidiņš – 2. klase
Vaverēns Lullītis ļoti agrā rītā pamodās no ļoti dīvainām skaņām, kas atbalsojās visā mežā. Hm, kas
tas varētu būt? Vāverēns klusiņām, lai nepamodinātu mammīti, brālīti un māsiņu, vēl samiegotām
acīm pielīda pie koka dobuma un ieraudzīja dīvainu skatu – meža ielokā bija iebraucis varenliels
auto un... vai manu dieniņ... no tā melni cilvēki meta ārā melnus maisus, kuri, atsitotis pret zemi,
grabēja, šķindēja un taisīja traku troksni, ka ausis plīsa pušu. Izskatījās nelāgi. Vāverēnu biedēja
ne tikai lielais auto un melnie clivēki, bet mazajai sirsniņai lika, straujāk pukstēt arī dīvainie,
lielie, melnie, trokšņainie maisi. Nez, kas tur varēja būt iekšā? Pēc kāda laika auto ar melnajiem
cilvēkiem aizbrauca. Lullītis bija nedaudz nobažījies, gribēja jau māmiņu modināt, bet tad nolēma,
ka būs drosmīgs, un, ziņkārības vadīts, nokāpa pa koka stumbru lejā, lai gan māmiņa bija stingri
piekodinājusi, ka viens pats tāds maziņš lejā nedrīkst kāpt.
Bet, tā kā ziņkārība bija lielāka, vāverēns tomēr gāja lūkot — kas tur īsti lejā samests. Naski pieskrējis pie melnajiem maisiem,
vāverēns iešķaudījās — fui, kas tā par tādu smaku viņu smaržīgajā mežā parādījusies? Piegājis maisiem tuvāk, Lullītis ieraudzīja,
ka no tiem trakajiem metieniem un šķindoņas maisi bija atsprāguši vaļā, un pavērās baiss skats, vāverēnam acis iepletās, kā
tik tur visa nebija: stikla lauskas, pudeles, plastmasas pudeles, papīri, bundžas un vēl visādas drazas (ai, māmiņai nepatiktu šis
vārds, bet kā tad lai savādāk to visu nosauc). Vāverēns tā kā sastinga, jo nevarēja atcerēties, vai kāds būtu stāstījis, ka šādām
lietām būtu jāatrodas mežā. Pēkšņi garām ļepatoja Zaķu mamma un arī apstājās pie dīvainās, smacīgās kaudzes.
Kas tad tas? Kur tāds nesmukums mežā radies? Ai, ai... un stikla lauskas jau izbirušas — ka tikai
kāds nesadur ķepiņas! Te kaut kas pavisam nav kārtībā. Ko tagad darīt?
Tajā mirklī vāverēna sirsniņa ietrīcējās, jo viņš izdzirdēja satrauktas un nedaudz dusmīgas
māmiņas balsi: „Lullīti, Lullīti, kur tu esi?”
Vāverēns jau nebija bailulis, viņš neslēpās, bija labi audzināts un tūlīņ atsaucās māmiņai.
Māmiņa, viņu ieraudzīdama un tālumā īsti nesaprazdama, pie kā viņš stāv, ātri steidzās pie
dēliņa. Nu arī mammītei bija negaidīts pārsteigums, jo, kamēr viņa gulēja, mežs bija pārvērsts
par izgāztuvi. Vāverēns satraukts jautāja māmiņai: „Vai tad tā drīkst darīt?”
Māmiņa, protams, atbildēja, ka nē. Tad Lullītis satraucies vaicāja: „ko tagad darīt?” Māmiņa
padomāja un atcerējās, ka nesen vecais āpsis viņu iepazīstināja ar dīvainu tēlu — ne cilvēku, ne
zvēru... pag, pag... kā viņu sauc? Pareizi — par Cūkmenu, kurš visiem māca, kā sargāt dabu un
soda tos, kuri mēslo mežā. Tikai kur viņu atrast?
Te pēkšņi zvēriņi izdzirdēja skaļu blaukš, kas atskanēja pa visu mežu, un dīvainas skaņas, tā kā
kliedzienus, tā kā kviekšanu. Kas tad tas? Nu visi ātri skrēja skatīties. Netālu no viņiem kokā bija
ieskrējis lielais auto. Tikai dīvaini, kur tad melnie cilvēki? Nebija neviena. Tad pēkšņi no auto ārā
līda, kūņodamies un aizķerdamies aiz melnajām drēbēm, vairāki sivēni, bet uz auto jumta stāvēja
neviens cits kā Cūkmens un skaļi sauca: ”Jūs mēslojāt mežā un tapsiet par cūkām, jo, mēslojot
mežā, jūs to saindējat un varat nonāvēt daudz dzīvu radību!”
Mazais vāverēns Lullītis vēl īsti nesaprata, kas te noticis. Tad Cūkmens pienāca mazulim klāt un
izstāstīja, ka tādas dīvainības notiek ar visiem, kuri mēslo mežā. Šādi mēslotāji pārvēršas par
cūkām. Un tas vēl ātrāk notiekot, ja Cūkmens gadās notikuma vietai netālu.
Sabijies, draudziņ? Tas ir labi, tad zināsi, ka nedrīkst mežā atstāt savus atkritumus, jo tur var
ķepiņu sagriez zaķītis, striķos var sapīties stirnas mazulis, kā arī putni var apēst ko nelāgu vai
sagriezt kājiņas, un arī kukainīšiem atkritumi nepatīk.

Mežam jābūt skaistam, tīram un jāsmaržo pēc meža.
Nākamajā dienā mežā ieradās Cūkmena labākie draugi — čaklie skolēni ar māmiņām un tētiem —
un aizvāca melnos maisus ar visiem atkritumiem, un aizveda uz Atkritumu savāktuvi, kur tiem īstā
vieta. Mežs nu bija tīrs, un vāverēns varēja droši skraidīt
kokā augšā un no koka lejā, nebaidoties sadurt ķepiņu.
Tāpēc mazie draugi — nemēslojiet ne mežā, ne ārpus tā, un zvēriņi, putniņi un kukainīši jums
būs pateicīgi.

Sakopsim

mežu!

Sakopsim

mežu!

Pielikums Nr. 3

PASAKA PAR LIETASKOKU UN VIETASKOKU
Divu draugu stāsts – Lietaskoks un Vietaskoks
Mežā starp sūnām un sēnēm auga divi īpaši koki. Abi, jau mazi būdami, ražoja svaigu gaisu, kas
mums, cilvēkiem, ir tik ļoti nepieciešams. Tādēļ tas bija ļoti svarīgs darbs. Koki, cik jaudas, elpoja
un glabāja sevī mums indīgo ogļskābo gāzi, bet pasaulei deva vērtīgo skābekli.
Abi koki bieži runājās par cilvēkiem, kuri parādās mežā, nocērt kokus un aizved tos nezināmā
virzienā. Viens no viņiem ilgojās pēc piedzīvojumiem un vēlējās doties pasaulē laimi meklēt.
Otrs ļoti uztraucās – ja kokus aizvedīs, kas tad ražos svaigo gaisu? Nē, kokiem jāpaliek uz vietas!
Sarunas un strīdus dzirdēja Vāvere, un abus tā arī iesauca – vienu par Lietaskoku, kas grib
darīt lielas lietas, bet otru – par Vietaskoku, kas labāk gan vēlētos palikt tur pat uz vietas — savā
iemīļotajā mežā.
Kā gadījās, kā ne, jau pēc neilga laika mežā ieradās cilvēki lielās meža mašīnās, un notika tieši
tā, kā abi koki bija runājuši. Lietaskoku, kas gribēja pasaulē doties, kopā ar daudziem citiem
nozāģēja un aizveda nezināmajā virzienā. Vietaskoks, kas gribēja palikt savā mežā, turpat arī
palika – tikai tagad nu jau izcirtumā kopā ar Vāveri. Lai gan sākumā viņš skuma par pazudušo
draugu, ilgi skumt nebija laika – savos zaros un mizā viņam nācās dot mājvietu kukaiņiem un
putniem, sēt jaunu koku sēklas un pašam turēt taisnu muguru.
Tā pagāja pieci gadi, un nocirsto koku vietā sastādītie mazie kociņi jau bija paaugušies. Izcirtums
nu bija kļuvis par jaunaudzi. Vietaskoks, kas tā arī bija palicis uz vietas, bija jaunaudzes vecākais
un gudrākais koks, tādēļ apmācīja jaunos kokus, kā ražot mums nepieciešamo svaigo gaisu. Te
kādu rītu pie Vietaskoka ieradās Vārna ar vēstuli, kurā bija rakstīts:

Sveiks, Vietaskok!
Te tavs vecais draugs Lietaskoks, kurš devās pasaulē laimi meklēt! Zinu, ka uztraucies
un esi neziņā, kas noticis ar mani un citiem mūsu kaimiņiem. Noticis ir ļoti daudz!
Mašīnas mūs aizveda pie cilvēkiem, un izrādījās, ka cilvēki bez kokiem nevar iztikt!
Katram no mums ir jauns darbs. Kādreiz sakņupušais Bērzs tagad ir svarīga
persona – kļuvis par skaistu papīru, uz kura drukā gudras grāmatas. Starp citu,
vienu lapu vinš atvēlēja šai vēstulei! Jautrais Osis kļuva par koka riteni un katru
dienu kopā ar bērniem dodas uz rotaļu laukumu vizināties. Ozols, stingrais vīrs,
kļuva par skaistu koka galdu, pie kura bērni sēž un spēlē spēles! Eglei vienmēr
patikusi mūzika, un arī tagad viņa strādā par skanīgu kokli. VēI daži koki kļuva par
mēbelēm, citi par rotaļlietām vai instrumentiem. Zini, ja prātīgi cilvēki nozāģē koku,
viņi izmanto pat zāģu skaidas un mizas! Piemēram, artām apkurina skolas un
bērnudārzus, lai bērniem ziemā būtu silti. Jautāsi, ko daru es pats? Es strādāju par
koka gultiņu, kur katru dienu bērni guļ pusdienlaiku. Dzīvoju lielā, skaistā mājā.
Tā kā šādas mājas stāv simtiem gadu, tad kādu laiku vēl būšu tepat! Bet nu par
svarīgāko! Atceries, kā strīdējāmies, labāk palikt mežā vai strādāt pie cilvēkiem?
Izrādās, taisnība bijusi mums abiem! Tev bija jāpaliek mežā, lai izcirtumā būtu,
kur dzīvot Vāverei, putniem un kukaiņiem, un lai sētu sēklas jauniem kokiem –
skābekļa ražotājiem. Savukārt mēs, lietaskoki, arī pēc nociršanas rūpējamies,
lai gaiss būtu tīrs un svaigs, tādēļ nepūšam ārā sakrāto indīgo ogļskābo gāzi! Es
vienkārši vairs nevarēju no jauna ražot labo skābekli, jo sirmā vecumā tas darbs
man jau būtu par grūtu. Tādēļ cilvēki ir izrēķinājuši, cik koku mežā jācērt, cik
jāatstāj, cik jāizaudzē klāt. Lai zvēriem un augiem ir mežs, kur dzīvot, cilvēkiem –
labas koka lietas, un visai pasaulei – tīrs gaiss, ko elpot.
Tā, lūk, mans draugs. Turi saknes dziļi, galotni augstu, sniedz mājvietu gan
kukainīšiem, gan putniņiem un priecājies par dzīvi tāpat kā es.
Tavs mīļais draugs Lietaskoks.

Izlasījis vēstuli, Vietaskoks, kas vēl joprojām stāvēja turpat uz
vietas, klusi nošalca, iztaisnoja savus zarus un sajutās laimīgs.
Kā visi, kas ir savā vietā un lietā!

s lī
No sēliņa

dz rotaļl

ietai

otaļlieta

i

Mežs ir jākopj un par to ir jārūpējas visu laiku. Vecos, nu
jau 100 gadus sasniegušos kokus nocērt un to vietā
iestāda jaunus. Jauni kociņi ražo daudz vairāk skābekļa
un sevī sakrāj nelabās gāzes, kuras tiem ir nepieciešamas
kā barība augšanai. Jaunaudzē kociņi iesējas paši, kā arī
tiek stādīti. Tos kopj un par tiem rūpējas.

s līdz r
No sēliņa

Kad sēkliņa ir iesēta, tā jau pēc 2–3 nedēļām spraucas ārā
no zemes. Koši zaļais stādiņš nu aug, par to ir jārupējas.
Kad jaunais kociņš ir audzis divus gadus, tas sasniedz
15–40 cm augstumu un ir gatavs stādīšanai mežā.
Pavasaros un rudeņos notiek meža stadīšana, un ik gadu
AS “Latvijas valsts meži” iestāda vairāk kā 25 miljonus
jauno kociņu.

Vai zini, kur nonāk nocirstie koki? Tie turpina dzīvot!
Paskaties, vai redzi sev tuvumā kādu koka lietu? Koks ir
dabai visdraudzīgākais un veselīgākais materiāls! Koka
gultiņa, mašīnīte, koka putras karote, pat liela
dzīvojamā māja, un vēl tik daudz, daudz lietu, kuras ir
mums visapkārt, darinātas no kokiem – nākušiem no
meža un augušiem no mazas, sīkas sēkliņas.

Katrs koks, arī pats lielākais, izaug no sīkas sēkliņas.
Tāpat kā burkāns un dille.
Lai mežs nākotnē augtu veselīgs un kociņi tajā būtu
skaisti un stalti, sēklas tiek ievāktas no īpašām meža
sēklu plantācijām. Visā Latvijas teritorijā ir izvietotas
šādas speciālas audzētavas, kuras apsaimmnieko
AS “Latvijas valsts meži”.
Iesēj arī tu savu kociņu pavasarī!

Kas ir mežs? Tajā aug lieli, skaisti koki, dzīvo dzīvnieki,
putni un kukaiņi, aug sēnes un ogas. Vai zini, cik garas ir
Latvijas augstākās priedes? Tērvetes dabas parkā tās
izaugušas līdz pat 47 metriem – kā māja ar 15 stāviem.
Kad koki ir sasnieguši vecumu, kad tie vairs neaug un
neražo mums tik ļoti nepieciešamo skābekli, tos nozāģē,
lai vietā iestādītu jaunus koku stādiņus. Bērzi aug līdz 70,
egles līdz 80, bet priedes pat līdz 100 gadu vecumam.
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Tāpēc mežsaimnieki strādā tā, lai vecos kokus īstajā brīdī nomaina jaunaudze.

Koki augot ražo skābekli un piesaista ogļskābo gāzi.
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par kuru rūpējas, sniedz daudz labumu.
Tāpēc – necūkojies pat un atgādini to
citiem – lai dzīvojam zaļākajā
valstī pasaulē!
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Berlīnes krustojums B
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Kalsnavas arborētums –
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B – Atpūtas vieta
D – Dabas taka
G – Makšķerēšana
C – Apskates objekts
Ī – Skatu tornis
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Atpūtas vieta pie Gaujas tilta B
Strenču pilsētas meža taka BDC
Vijciema čiekurkalte – muzejs C
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Cērtenes pilskalns BC
Silvas dendrārijs – eksotisku koku
un krūmu stādījumi C
Smiltenes velotakas BD
Niedrāja ezers.
Atpūtas vietas ap ezeru B
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Atpūtas vieta pie jūras ”Zīvartiņš” BD
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Aicinām atpūsties Latvijas valsts mežos!

Daugava

GALDA SPĒLE BĒRNIEM MEŽA UN
BURTU ATKLĀŠANAI
SPĒLES NOTEIKUMI
Gluži kā alfabētu veido dažādi burti, tā arī mūsu ikdienu veido dažādi produkti, kas nākuši no meža. Visbiežāk
mūs ar mežu saista ogu un sēņu pilni grozi, koka mēbeles un rotaļlietas. Tomēr mežā slēpjas vēl kas vairāk –
mācīsimies to izburtot! Kopā atklāsim, kā mežs aug, kas tajā notiek un kā vecs mežs top par jaunu.

IZBURTO MEŽU:
A atklāj, ar kādiem burtiem sākas mežs,
B izpēti burtus meža biezoknī,
C radi no burtiem jaunu mežu.

<
skaits – 1
Spēlētāju
5+
vecums –
Spēlētāju
bežots
s – neiero
m
u
g
il
s
Spēle

A Rūpīgi izpēti spēles laukumu (tas atrodams pielikumā ar nosaukumu “Meža burtotava“) un nosauc visu,
kas tajā pazīstams. Tavs uzdevums – saklausīt, ar kādu skaņu jeb burtu sākas katrs nosauktais vārds.
B Izgriez no pielikuma visas 33 krāsainās vārdu kartītes ar aprakstiem un novieto tās apkārt spēles
laukumam. Izgriez no pielikuma arī visas 33 bilžu kartītes un saliec tās kaudzītē blakus spēles laukumam.
Tad paņem 1 krāsaino bilžu kartīti ar burtu un nosauc attēloto vārdu un burtu. Tavs uzdevums – saklausīt,
vai burts atrodas vārda sākumā, vidū vai beigās. Esi vērīgs, jo daži burti vārdos var atkārtoties! Tad atrodi
šai kartītei atbilstošu pāri no vārdu kartītēm, kurā redzama pareizā atbilde un lasāmi interesanti fakti
par mežu. Šajā uzdevumā tev palīdzēs krāsainās kartīšu maliņas – tās pārim ir vienādas. Kad uzdevums
izpildīts, izmantoto vārdu kartīti atliec malā, bet bilžu kartītei atrodi atbilstošu vietu spēles laukumā.
Turpini spēli, ņemot nākamo bilžu kartīti ar burtu. Ņem vērā, ka vēlāk bilžu kartītes uz spēles laukuma
sāks pārklāties kā īstā meža biezoknī, tāpēc nāksies tām vietu meklēt arvien rūpīgāk – arī zem citām
kartītēm, jo mežā viss ir saistīts. Kad visas 33 bilžu kartītes ar burtiem būs nonākušas mežā, apsveic sevi
ar meža alfabēta apgūšanu!
C Laiks jaunam mežam! Atbrīvo spēles laukumu no krāsainajām bilžu kartītēm. No pielikuma izgriez visas
mazās burtu kartītes un no tām 5 paņem sev. Tavs uzdevums – atrodi tām vietu mežā, novietojot katru
burtu uz atbilstoša attēla spēles laukumā. Burtam jābūt saklausāmam attēlotā vārda sākumā, vidū vai
beigās. Piemēram, L burtu var likt uz lapsas attēla vai arī vilka. Izvēle – tava! Tad pārējās mazo burtu
kartītes novieto sev priekšā. Nu sākas īsta burtošanās – skaļi izrunā izvēlētos vārdus, saklausi pārējos
burtus vārdā un sameklē tos starp mazo burtu kartītēm. No atrastajiem burtiem saliec līdz galam visus
5 vārdus uz spēles laukuma.
Kad vārdi izveidoti, pārbaudi – vai no atlikušajām mazo burtu kartītēm vari izaudzēt vēl citus vārdus, kas
kuplinās tavu bezgalīgo mežu!
Mūsu valoda ir mūsu bagātība, tāpat kā mežs – Latvijas zaļais zelts!

© AS “Latvijas valsts meži”, 2017
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TEKSTU KARTĪTES

A LNIS

GR Ā MATA

B E B RS

GLUŽI KĀ KOKIEM ARĪ
GRĀMATĀM IR LAPAS.
TĀS VEIDOTAS NO PAPĪRA,
KO RAŽO NO KOKSNES
ATLIKUMIEM. KOKSNI IZMANTO
DAUDZ KUR – PAT ZOBU PASTĀS
UN SALDĒJUMOS.

BEBRS AR PRIEKŠZOBIEM
KĀ AR CIRVI NOCĒRT
KOKUS UN NO TIEM BŪVĒ
AIZSPROSTUS UN CEĻ
MĀJOKĻUS UZ MEŽA UPĪTĒM,
STRAUTIEM UN GRĀVJIEM,
REIZĒM APPLŪDINOT MEŽU.

SĒRKO C IŅI

Č IEKURS

PRIE D E

SĒRKOCIŅUS RAŽO
NO APSES KOKSNES.
IEKUROT UGUNSKURU MEŽĀ,
LIETOJIET TOS UZMANĪGI,
JO UGUNS MEŽAM VAR
NODARĪT LIELU POSTU.

ČIEKUROS NOGATAVOJAS
KOKA SĒKLAS. MEŽSAIMNIEKI
IEVĀC EGĻU UN PRIEŽU
ČIEKURUS, LAI NO IEGŪTAJĀM
SĒKLĀM AUDZĒTU STĀDUS
MEŽA ATJAUNOŠANAI. KAD
SĒKLIŅAS IESĒJ ZEMĒ,
IZAUG JAUNI KOCIŅI.

E GL E

B Ē RZS

EGLE IR KOKS, KURŠ PACIEŠ
ĒNU, BET NAV TIK IZTURĪGS
PRET LIELU VĒJU. NO EGLES
KOKSNES MEISTARI DARINA
VISLABĀKĀS VIJOLES.

PAVASAROS NO BĒRZIEM
IEGŪST GARDU SULU. BĒRZA
KOKSNI IZMANTO SAPLĀKŠŅA
RAŽOŠANAI, BET NO LAPOTIEM
BĒRZU ZARIEM DARINA
SMARŽĪGAS PIRTSSLOTAS.

ALNIS IR LIELĀKAIS DZĪVNIEKS
LATVIJĀ, KAS NĒSĀ BĀRDU.
AĻŅIEM ĻOTI GARŠO SVAIGIE
DZINUMI, TĀPĒC TIE MĒDZ
APKOST MAZO KOCIŅU
GALOTNES.

O G AS
VIENAS NO GARDĀKAJĀM
MEŽA OGĀM IR MEŽA ZEMENES
UN AVENES, KURAS VASARĀ
VAR ATRAST SAULAINOS
IZCIRTUMOS UN MEŽMALĀS.

PRIEDE IR VISIZPLATĪTĀKAIS
KOKS LATVIJAS MEŽOS.
NO TĀS TAISA MĒBELES UN
BŪVĒ MĀJAS. PAT ELEKTRĪBAS
STABUS TAISA NO PRIEŽU
STUMBRIEM.

FOTOGRĀ F S
MEŽA DZĪVNIEKU
FOTOGRAFĒŠANA IR DAUDZU
CILVĒKU VAĻASPRIEKS.
TOMĒR TIKAI RETAJAM IZDODAS
IERAUDZĪT MASKĒŠANĀS
MEISTARU LŪSI.

ZĀ Ģ IS
CILVĒKI IZMANTO ZĀĢUS, LAI
KOPTU UN RETINĀTU MEŽU.
RETINĀŠANA IR NEPIECIEŠAMA,
LAI MEŽSAIMNIEKU AUDZĒTIE
KOKI VARĒTU AUGT AUGSTĀKI,
STIPRĀKI UN RESNĀKI.

B

TEKSTU KARTĪTES

B

H ĀRVESTERS
KAD KOKS IR IZAUDZIS, TO
NOZĀĢĒ AR SPECIĀLU MEŽA
MAŠĪNU – HĀRVESTERU.
AR TO PRASMĪGS CILVĒKS KOKUS
NOZĀĢĒ, NOTRAUC ZARUS UN
SAZĀĢĒ GABALOS TĀLĀKAI
PĀRSTRĀDEI, LAI RAŽOTU
VĒRTĪGUS KOKSNES PRODUKTUS.

MĀ J A
NO KOKIEM BŪVĒTA MĀJA IR
VIDEI UN CILVĒKAM DRAUDZĪGA.
TĀ ELPO UN PALĪDZ
IZVAIRĪTIES NO ALERĢIJĀM.

H

I

J

K

ĀPS I S

ĀPSIS MEŽOS ROK SAZAROTAS
ALAS AR DAUDZĀM IZEJĀM.
NEAPDZĪVOTĀS ALĀS BIEŽI
IEMITINĀS CITI ZVĒRI, PIEMĒRAM,
JENOTSUŅI UN LAPSAS.

K RĒSLS

KAMĒR KOKS AUG, TAS IZDALA
SKĀBEKLI UN UZŅEM OGĻSKĀBO
GĀZI, RADOT KOKSNI. PĒC
KOKA NOCIRŠANAS OGĻSKĀBĀ
GĀZE PALIEK NOGLABĀTA NO TĀ
RADĪTAJOS KOKSNES PRODUKTOS.
SKĀBEKLIS TURPINA RASTIES,
AUGOT JAUNIEM KOKIEM.

Z Ī LES

OZOLZĪLES ĻOTI GARŠO
MEŽACŪKĀM.
ZĪĻU IZPLATĪŠANU VEICINA
PUTNI, IT ĪPAŠI SĪĻI, KĀ ARĪ
GRAUZĒJI, KAS ZĪLES IZNĒSĀ,
GĀDĀJOT ZIEMAS KRĀJUMUS.

ZA Ķ IS

ZAĶIS IR AKTĪVS GALVENOKĀRT
KRĒSLAS STUNDĀS. PAMANĪT
BRIESMAS TAM PALĪDZ ĪPAŠS
ACU NOVIETOJUMS, KAS
ĻAUJ, NEPAGRIEŽOT GALVU,
SKATĪTIES GAN UZ PRIEKŠU,
GAN UZ AIZMUGURI.

CE L MS

BA Ļ ĶI

ZĪ M ULIS

CELMS IR KOKA VIRSZEMES
DAĻA, KAS PALIEK MEŽĀ PĒC
KOKA NOZĀĢĒŠANAS UN
LĒNĀM SAIRST. CELMOS MĪT
SĒNES, KUKAIŅI UN CITI
SĪKI ORGANISMI.

LAI IZAUDZĒTU VESELĪGUS
KOKUS VĒRTĪGU BAĻĶU
IEGŪŠANAI, MEŽSAIMNIEKI
KOKUS RETINA UN AIZSARGĀ
PRET DZĪVNIEKU, KUKAIŅU UN
SĒŅU BOJĀJUMIEM.

KOKA ZĪMULI AR SERDENI
IZGUDROJA SALĪDZINOŠI
NESEN, BET AGRĀK CILVĒKI
RAKSTĪŠANAI LIETOJA TINTĒ
IEMĒRKTAS PUTNU SPALVAS
UN KOKA IRBULĪŠUS.

DZE N IS
DZEŅA MĒLE IR TRĪS REIZES
GARĀKA PAR TĀ KNĀBI, UN
TĀS GALĀ IR ĀĶĪTIS, AR KURA
PALĪDZĪBU PUTNS IZVELK
ZEM MIZAS VAI KOKSNĒ
PASLĒPUŠOS KUKAIŅUS.

N

SĒ Ņ OTĀJA

LATVIJAS MEŽOS DAUDZI
ATPAZĪST GARDĀS BARAVIKAS
UN GAILENES, BET PAR SUŅU
SĒNĒM SĒŅOTĀJI DĒVĒ VISAS
TĀS SĒNES, KURAS NEPAZĪST
VAI NAV ĒDAMAS.

TEKSTU KARTĪTES

O Z O LS

LA P SA

R ŪĶIS

DIŽENS UN VECS OZOLS BIEŽĀK
ATRODAMS LAUKA VIDŪ NEKĀ
MEŽĀ, JO SENIE LATVIEŠI
LAUKUS VEIDOJA AUGLĪGĀS
VIETĀS, KUR KĀDREIZ AUGA
RAŽENI MEŽI. ŠOBRĪD MEŽI
SEDZ VAIRĀK NEKĀ PUSI
LATVIJAS TERITORIJAS.

LAPSAS MĀK PIEMĒROTIES
DZĪVEI CILVĒKU TUVUMĀ,
KĀ ARĪ PROT RIET.
NO LAPSĀM, KAS NEMAZ
NEBAIDĀS, IR JĀPIESARGĀS,
JO TĀS VAR PĀRNĒSĀT
BĪSTAMAS SLIMĪBAS.

KĀ VĒSTA PASAKAS,
MEŽOS REIZ DZĪVOJUŠI RŪĶI.
KOKA RŪĶUS
JOPROJĀM VAR SASTAPT
LATVIJAS VALSTS MEŽU
DABAS PARKĀ TĒRVETĒ.

BRIEDI S
STALTBRIEŽU BUĻĻIEM
IR STALTĀKIE RAGI LATVIJĀ.
BRIEŽU MĀTĪTĒM RAGU NAV,
UN TĀS DĒVĒ PAR
BRIEŽU GOVĪM.

SK U DRA
SKUDRAS MEŽĀ VEIDO LIGZDAS
JEB SKUDRU PŪŽŅUS NO
SKUJĀM UN MAZIEM ZARIŅIEM.
KATRĀ PŪZNĪ IR VIENA
KARALIENE, KAS DĒJ OLAS,
VAIROJOT SKUDRU SAIMI.

S

MU Š MIRE

TRAK TORS

VISAS MUŠMIRES IR INDĪGAS,
BET PATI INDĪGĀKĀ SĒNE
LATVIJĀ IR ZAĻĀ MUŠMIRE.
MUŠMIRES NODER DZĪVNIEKIEM,
LAI ATBRĪVOTOS NO VĒDERĀ
MĪTOŠIEM NEVĒLAMIEM
TĀRPIEM.

LAI MEŽS ĀTRĀK ATJAUNOTOS,
IZCIRTUMOS AR TRAKTORIEM
UN SPECIĀLIEM ARKLIEM
MEŽSAIMNIEKI UZAR AUGSNI,
KURĀ VĒLĀK IESĒJAS SĒKLIŅAS
VAI TIEK STĀDĪTI JAUNI KOCIŅI.

Č Ū SKA

VILKS

LATVIJĀ VIENĪGĀ INDĪGĀ ČŪSKA
IR ODZE. TO VAR SASTAPT
SAULAINĀ LAIKĀ, SILDOTIES UZ
MEŽA TAKĀM VAI IZCIRTUMOS
PIE CELMIEM.

VILKI IR IZVEICĪGI MEDNIEKI,
KURI GALVENOKĀRT MEDĪ
MEŽACŪKAS. SAVUS MIDZEŅUS,
KUR IZAUDZINĀT JAUNOS
VILCĒNUS, VILKI VEIDO PURVU
SALIŅĀS, CILVĒKAM GRŪTI
PIEEJAMĀS VIETĀS.

E Z IS

ME Ž ACŪKA

EZIS BAROJOTIES ČAKLI
IZNĪCINA MEŽSAIMNIECĪBAI
UN LAUKSAIMNIECĪBAI
KAITĪGOS KUKAIŅUS UN SĪKOS
GRAUZĒJUS. EZIS PĒC ĒŠANAS
SEVI NOMAZGĀ APLAIZOTIES.

MEŽACŪKU BARĀ GALVENĀ
IR STIPRĀKĀ MĀTĪTE, KURU
KLAUSA PĀRĒJIE. AIZSTĀVOT
SIVĒNUS, TĀ VAR ARĪ UZBRUKT
BARA TRAUCĒTĀJAM.

MAZĀS BURTU KARTĪTES

A A A Ā Ā Ā B B B
A A A Ā Ā Ā B B B
C C C Č Č Č D D D
C C C Č Č Č D D D
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MAZĀS BURTU KARTĪTES
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AS “Latvijas valsts meži“ ekoprogramma bērnudārziem

CŪKMENA DETEKTĪVI

DIPLOMS
PAR AKTĪVU LĪDZDALĪBU
MEŽA NETĪRO NOSLĒPUMU ATKLĀŠANĀ
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OTRAIS MĀCĪBU GADS

SVEIKI!
ESMU ZEĶE!

Kādas lietas es varu
redzēt, dzirdēt un
pieredzēt mežā?

AR VISĀM (ZEĶU) MAŅĀM

SA

S
T
Ā
T
L
U
Z
E
R
S
SNIEDZ AMAI

1.

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.

2.

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.

VIETAS IZVĒLE PIEDZĪVOJUMIEM DABĀ
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.

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.
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ATKLĀJUMI
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.

IEPAZĪSTAMIES AR SAVĀM ZEĶĒM!
1.

Ieskaties
savā kurpē!

VARIANTS
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!
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Ieskaties
savā kurpē!

MĀJĀS IR TIK GARLAICĪGI

TĀ ESMU ES!

MEŽĀ IR ĻOTI DAUDZ PIEDZĪVOJUMU!
AS “Latvijas valsts meži“ ekoprogramma bērnudārziem “CŪKMENA DETEKTĪVI“. Otrais mācību gads

2.

VARIANTS
Teātra izrāde (šī iespēja ir daudz laikietilpīgāka). Skolotājs izveido un parāda bērniem nelielu
lugu. Zemāk ir redzams lugas piemērs, kuru variet pielāgot saviem uzskatiem:
PIEMĒRS ĪSAI LUGAI PAR ZEĶĒM (BĒRNIEM)
“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.

PADOMS
Lai sagatavotu arī bērnu vecākus gaidāmajiem pārgājieniem
dabā, varat nosūtīt viņiem vēstuli. Elektroniskā formā tā
pieejama arī vietnē www.cukmens.lv.
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Esiet sveicināti,
dārgie pieaugušie!
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!
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!
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Jūsu
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GATAVOJAMIES RUDENS PIEDZĪVOJUMAM
DETEKTĪVU SOĻI

1.

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

DARINĀM SAVAS ZEĶES
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.
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.
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2.

PAGATAVOJAM MEŽA DIENASGRĀMATU
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.

SAKOPĒ (3 x A3)!

PĀRLOCI!

MEŽA
DIENASGRĀMATA

MEŽA
DIENASGRĀMATA

SASKAVO!
MEŽA
DIENASGRĀMATA

MEŽA DIENASGRĀMATA –

nozīmīga, lai iemūžinātu bērnu pieredzi,
piedzīvojumus un spilgtākos brīžus no
pārgājieniem mežā.
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
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3.

APGŪSTAM DROŠĪBU MEŽĀ
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?”
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.

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:
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!
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DARBA LAPA – KO ES VARU
PIEREDZĒT MEŽĀ?
AIZPILDI AR EMOCIJZĪMĒM!

IZVĒLIES KĀDU NO ŠĪM
Viņi mani nesadzels!

Duub-ļiii!

Mēs te drusku
palidināsimies!

DUBĻI

MEŽA OGAS

KUKAIŅU KODUMI
Viens,
divi, trīs...

STRAUTS

MEŽA ZVĒRI

SPĒLES

Es salasīju sēnes!
Ak nē!
Manas zeķes ir
slapjas!

LIETUS

Es arī!

PASTAIGA

SĒNES
Un ja nu kāds man sekotu ...

ŠTĀBIŅU BŪVĒŠANA

UZRAKSTI, KO VĒL TU
VARI PIEREDZĒT MEŽĀ!

MEŽACŪKAS

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

4.

NOSKAIDROJAM, KĀ UZVESTIES MEŽĀ
“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.

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.
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DARBA LAPA – MEŽA NOTEIKUMI
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5.

SAPROTAM, KO ŅEMT LĪDZI UZ MEŽU?
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.

6.

PAGATAVOJAM PIEDZĪVOJUMU ĶĒRĀJU
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.

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?
KĀDU SOMU LAI IZVĒLAS?

KO ES MEŽĀ ĒDĪŠU?

KO DZERŠU?

KAS JĀVELK MUGURĀ?

UN JA NU LĪST LIETUS?

KO LIKŠU GALVĀ?
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UN KĀJĀS?

VAI VĒL KAUT KAS?

DODAMIES RUDENS PIEDZĪVOJUMĀ MEŽĀ
DETEKTĪVU SOĻI

1.

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

-

ROSINĀM INTERESI
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.
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2.

SPĒLĒJAM SPĒLI “LAIŽAM MEŽĀ!”
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.
“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?

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.

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.

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.

Cilvēks mežā

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

Pieci cilvēki

Trīs cilvēki

Viens cilvēks

Nākamos sižetus var veidot paši bērni
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3.

ĶERAM KRĀSAS DABĀ
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.

4.

REDZAM, BET NEESAM REDZAMI
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?”

5.

IZVEIDOJAM ZEĶU ŠTĀBIŅU
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.
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6.

FIKSĒJAM MEŽA MAINĪGO SKAISTUMU
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.

7.

DALĀMIES PIEREDZĒ
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.

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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ATSKATĀMIES UZ RUDENS PIEDZĪVOJUMU MEŽĀ
DETEKTĪVU SOĻI

1.

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

IESKATĀMIES PIEDZĪVOJUMOS
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.

2.

PĀRSKATĀM MEŽA NOTEIKUMUS
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.
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3.

VEIDOJAM ZEĶU TEĀTRI
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.”
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.
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.
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ATKLĀJUMI
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.

DETEKTĪVU SOĻI

1.

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

PĀRSKATĀM MEŽA NOTEIKUMUS
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.

2.

IZVĒRTĒJAM, KO ŅEMT LĪDZI UZ MEŽU ZIEMĀ
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).
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3.

GATAVOJAM GARDUMUS DZĪVNIEKIEM
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.

PIEMĒRI:
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.
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

Uzkoda uz kociņa

Ābolu ezis

Barotava sēklām

Kokosrieksts

Sēklu čiekurs
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DODAMIES ZIEMAS PIEDZĪVOJUMĀ MEŽĀ

DETEKTĪVU SOĻI

1.

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

-

ROSINĀM INTERESI
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.
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2.

SPĒLĒJAM IZDZĪVOŠANAS SPĒLI
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!”

3.

SEKOJAM DZĪVNIEKU PĒDĀM
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.”

4.

ĶERAM ZIEMAS KRĀSAS
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?”

5.

REDZAM, BET NEESAM REDZAMI ZIEMĀ
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?”
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6.

ATRODAM ZEĶU ŠTĀBIŅU MEŽĀ
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.

7.

FIKSĒJAM DABAS MAINĪGO SKAISTUMU
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.

8.

RŪPĒJAMIES PAR DZĪVNIEKIEM ZIEMĀ
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.

9.

DALĀMIES IESPAIDOS
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.
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ATSKATĀMIES UZ ZIEMAS PIEDZĪVOJU MEŽĀ
DETEKTĪVU SOĻI

1.

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)

ATCERAMIES PIEDZĪVOJUMUS
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.
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2.

PĀRSKATĀM MEŽA NOTEIKUMUS
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.

3.

KĻŪSTAM PAR MEŽA MUZIKANTIEM
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.

4.

SPĒLĒJAM ZEĶU TEĀTRI
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.

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.
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3.
aktivitāte
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ATKLĀJUMI

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).

DODAMIES PAVASARA PIEDZĪVOJUMĀ MEŽĀ
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
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1.

ROSINĀM INTERESI
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!.
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.

2.

SPĒLĒJAM PUTNUS
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.
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!

88

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

3.

ĶERAM PAVASARA KRĀSAS UN SMARŽAS
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?

4.

ATRODAM SAVU KOKU
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?

5.

SATAUSTĀM DABU
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.
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6.

APCIEMOJAM ZEĶU ŠTĀBIŅUS
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.

7.

FIKSĒJAM DABAS MAINĪGO SKAISTUMU
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).

8.

DALĀMIES IESPAIDOS
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.
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ATSKATĀMIES UZ PAVASARA PIEDZĪVOJUMU MEŽĀ
DETEKTĪVU SOĻI

1.

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

IESKATĀMIES PIEDZĪVOJUMOS
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.

2.

GATAVOJAMIES ZEĶU IZRĀDEI
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:
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.
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VEIDOJAM MEŽA PIEDZĪVOJUMU GALA NOSLĒGUMA IZSTĀDI
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.

PIEDZĪVOJUMU IZRĀDE
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.
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.
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.
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!

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.
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DARBA LAPA – MEŽA KRONIS

IZGRIEZ UN SALĪMĒ!
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Pielikums

NODERĪGI DATI MEŽA IZZIŅAI
Autors: Dr. sc. ing. Zigurds Saliņš

Kādas ir atpūtas iespējas Latvijas mežos?
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.

Latvijas iedzīvotāju

Latvijas iedzīvotāju

tautas dziesmu =
K

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.
K

tautas dziesmu =

100%

Vai Latvijā mežu ir daudz vai maz?
Mežainums (meža
55%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.

0% 100%

52%

0%

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%.

x2

=
x2=

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.

1,4 ha
Latvija

1,5 ha

0,5 ha

Igaunija

Lietuva

/ pieaugums gadā = + 12 000 000 m

3

/

pieaugums gadā

= + 12 000 000 m3

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.
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.

>0,1 ha

=
0,1 ha = 1000 m

mežs

2

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.

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

Vai Latvijā ir ilgtspējīga mežsaimniecība?
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.
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”.

Vai Latvijas meža nozare ir konkurētspējīga?
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.

Latvijas meža nozares sadarbības
partneri un jomas
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