
2.a un 3.a bauda zelta rudeni Tērvetē 

 

Rudens nāca, lapas bira 

Saule gāja raudādama: 

Smagi šņāca egļu meži, 

Pilni saules asariņu. 

       /L.t.dz./ 

Vai tiešām rudens ir gadalaiks, kad jāraud pēc nupat aizgājušās vasaras? Vai arī rudens ir 

skaists, krāsains, emocijām pārpildīts gadalaiks? Kurš apgalvojums ir patiess?  Atbildi meklēt 

devās 2.a un 3.a klases skolēni un skolotāji Tērvetes dabas parkā.  

 

No paša rīta sēdāmies lielā, ērtā autobusā un 2 stundu ceļš veda mūs uz Zemgales 

līdzenumiem. 

 „Čuku, čuku, čuku tūūuu, ripo vilcieniņš”… 

 

  

 Cauri dabas parkam mūs aizveda uz nodarbību Latvijas mežu Zaļajā klasē. Gidi 

sagatavojuši ļoti interesantus faktus, stāstus, uzskates līdzekļus kilometra garumā. Apstājoties 

„stacijās”, klausījāmies, skatījāmies, taustījām, jautājām. Tika noskaidroti daudz jautājumi, kas 

interesēja mūs. Uzzinājām, ka Latvijas mežos visvairāk aug priežu. Tātad arī mūsu priedes 

Garkalnē ir vispopulārākie koki Latvijā! Otro vietu ieņem bērzi. Jā, arī tos mēs savos mežos 

varam ieraudzīt! Godpilnajā trešajā vietā- staltās egles. Nu re, cik mēs bagāti- visu goda 

pjedestālu varam aplūkot skolas teritorijā! Cik sugu dzīvnieku mīt Latvijas mežos? Kādi tie 

izskatās? Kāds ir dzīvnieku sugu iedalījums? Kāpēc bebrs ūdenī var grauzt kokus? Kā izskatās 

lāča, vilka, lapsas, vāveres ķepu nospiedumi? Kāpēc pie skolas mētājas izplucināti čiekuri? Cik 

gara gada laikā izaug priede? Uhh, cik jautājumu! Uz tiem izdevās arī saklausīt atbildes (ja vien 



uzmanīgi klausījies un skatījies). Šī interesantā nodarbība iedvesmoja trešo klasi turpināt izzināt 

Latvijas mežu bagātību projektu nedēļā. 

Tad jau sekoja jautrākā ekskursijas daļa - gājiens pa rūķu pilsētu. Izdevās padzīvot īstās rūķu 

mājās un baudīt rūķu pilsētiņas labumus. Gadījās ielīst pat īstās rūķu raktuvēs. 

Visapkārt tik daudz pārsteigumu, prieka un emociju! 

„Zemgale- Latvijas maizes klēts. Zemgales līdzenumi.” Bijām dzirdējuši 

un mācījušies dabaszinībās. Kāpēc? Atbildes guvām uzkāpjot  un vērojot 

brīnišķīgo skatu uz zelta rudeni, plašajiem Zemgales līdzenumiem. 

 

 

Vai ir vērts skumt 

par aizgājušo vasaru? Nē! Vai rudens ir 

skumjš gadalaiks? Nē! Vai ir vērts 

atgriezties Tērvetē? Jā! Nu tad - tiekamies 

Tērvetē atkal un atkal! 

 

Ar 2. un 3. klašu audzēkņu un skolotāju emocijām palīdzēja dalīties  Gunta un Una 


