
GARKALNES NOVADS
BERĢU MŪZIKAS UN MĀKSLAS PAMATSKOLA

RADOŠĀ DARBNĪCA „Zaļās vārnas skola 2011”

Norises laiks – 13.06.-17.06; 27.06.-01.07.
Norises vieta – Upesciems, Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
Radošās darbnīcas veids - dienas (no pl.8.30 līdz pl.17.30)
Dalībnieku izmitināšana –skolas telpās un ārpus telpām
Dalībnieku vecums - 6-18 gadi
Dalībnieku skaits –30 bērnu
Dalības maksa vecākiem –80 Ls (8Ls dienā); māsām, brāļiem 50 Ls (5Ls dienā)
Radošās darbnīcas organizētājs – SIA "Līče"
LV 40103260052
Juridiskā adrese: Saulgriežu iela 3, Garkalnes novads
VA/S Latvijas Hipotēku un zemes banka
Kods: LHZB LV22
Konts: LV76LHZB2500175729001
Radošās darbnīcas vadītāja – Ieva Križevica (nometnes vadītājas

apliecības Nr. RR000125)
Kontakttālrunis vadītājai – (+371)26024263
E-pasts – ieva.krizevica@gmail.com

Īss satura apraksts:
Radošās darbnīcas laikā kopā ar radošiem pasniedzējiem dalībniekiem būs iespēja ne
tikai pilnvērtīgi atpūsties, bet arī pilnvērtīgi pavadīt vasaru, atbilstoši savām
interesēm, vajadzībām, jo būs iespēja gan mācīties un uzzināt par daudzām
interesantām lietām ārpus mācību programmas, apkārtējo vidi, dabas brīnumiem, gan
arī vienaudžu vidū attīstīt un pilnveidot prasmes, kuras ir nepieciešamas ikdienā,
paplašināt savu redzesloku, piedalīties nodarbībās un radošās darbnīcās, mācību
ekskursijās un pārgājienos un pilnvērtīgi atpūsties savu draugu pulkā. Tā ir lieliska
iespēja atpūsties, vienlaicīgi pārbaudot skolā uzkrātās teorētiskās zināšanas praktiskās
situācijās. Radošās darbnīcas darbība ir plānota tā, lai dalībnieki izzinātu sevi un
tuvāko apkārtni kustībā, izmantojot iespēju pašiem redzēt, dzirdēt, vaicāt un atbildēt,
analizēt un sadarboties dažādās aktivitātēs brīvā dabā, muzeju, iestāžu apmeklējumos,
radošās darbnīcās un prezentācijās. Šāda veida pieeja bagātinās mācību gada laikā
apgūtās zināšanas, palielinās bērnu pašnovērtējumu, kā arī radīs interesi par iespējām
papildināt savas zināšanas arī turpmāk. Tā kā mūsu skolai jau ir gandrīz 10 gadu
sadarbība ar Lietuvā esošu skolu (Mastaiču pamatskolu), šķiet, ir pienācis laiks
mazliet dziļāk ielūkotie vēl vienā baltu valodā, tāpēc šajā gadā plānota jauna darbnīca
–lietuviešu valoda-, ko vadīs pasniedzēja no Lietuvas.

Radošās darbnīcas un citas aktivitātes:
 keramika;
 zīmēšana/gleznošana;
 filcēšana;
 floristika;
 batikošana;
 rotu gatavošana;
 danči, rotaļas, spēles;
 ritms (muzicēšana);
 lietuviešu valoda;
 sportiskas aktivitātes;



 ekspedīcija -novada iepazīšana (Garkalnes novada domes apmeklējums; zirgu
staļļi; J.Jaunsudrabiņa dzīves vieta; Baltezera ūdenssūkņu attīrīšanas stacija;
tikšanās ar novadniekiem u.c.)

 pikniks brīvā dabā
 ekskursijas, muzeja apmeklējums

Šāda veida izglītojoša atpūta radošās darbnīcās būs ieguvums tiem vecākiem, kuri
vasaras laikā vēlas savu atvasi nodarbināt izklaidējoši izglītojušās aktivitātēs, bet
tomēr vēlas, lai bērns nakšņotu mājās. Dienas nometne sāksies no plkst.8.30 līdz
plkst. 17.30 vakarā, kad vecāki var ērti parūpēties par atvasēm pirms un pēc sava
darba laika, tajā pašā laikā neuztraucoties par bērna dienas gaitām vasaras brīvlaikā.
Tiek nodrošināta 2x ēdināšana –pusdienas, launags –siltie, aukstie dzērieni; materiāli.
Aktīvās un radošās darbnīcas ilgums –desmit dienas.

Radošo darbnīcu noslēgums Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas telpās -
prezentācija par paveikto, radošo darbu skate, koncerts (danči, muzicēšana).


