Pirmsskolas rudens ekskursijas un pārgājieni
6.grupas ekskursija uz Minhauzena muzeju un Saulkrastu jūrmalu
5.oktobrī 6.grupiņa devās ekskursijā uz Dunti, kur atrodas slavenais Minhauzena muzejs. Muzeja gida
pavadībā aplūkoja ekspozīcijas par stāstnieka Minhauzena piedzīvojumiem.
„Mums ļoti patika “Medību istaba”, kur varējām
aplūkot dažādus putnu un dzīvnieku izbāzeņus. Kā arī
bija iespēja aplūkot skaistās dāmu kleitas, kuras tajos
laikos valkāja”.

„Pēc muzeja mēs devāmies uz Saulkrastiem, uz
pludmali pie jūras. Pludmalē kārtīgi izskrējāmies,
gājām rotaļās, rakstījām smiltīs, kļuvām par dabas
pētniekiem, vācot dabas materiālus nodarbībām
(mēs savācām dažādus akmeņus, sprungulīšus un
jūras smiltis Tēvu dienas gatavotajām kastītēm)!”
Skolotājas Ilze, Mairita, Ilona.

Pārgājiens uz Garkalnes garajiem kalniem –
13.oktobrī
6.grupas pārgājienā bērni kārtīgi izbaudīja kustību
prieku Garkalnes smilšainajos kalnos un lejās, kā arī
novēroja rudenīgās izmaiņas dabā. Tika ieturētas arī
vēlās brokastis un veikts vides sakopšanas uzdevumssalasīt maisos atkritumus, padarot apkārtējo vidi kaut
nedaudz tīrāku. Bērni zina, ka nedrīkst izmest
atkritumus mežā un apkārtējā vidē.

5.grupas ekskursija uz Piemājas Zoodārzu „Brieži” – 19.oktobrī
5.grupa viesojās Zoodārzā „Brieži”, kas atrodas Stopiņu novadā. Bērni redzēja daudz dažādus
dzīvniekus un putnus. Zoodārza saimniece par tā iemītniekiem stāstīja daudz interesanta, un bērni
aizrautīgi vēroja dzīvniekus – melno cūku Pigī, gaiļus, vistas, tītarus, pāvu, zosis, pīles, ponijus, ēzeli,
kazas, aitas, jūras cūciņas, vāveres, trušus, briežus ar skaistiem ragiem, kā arī suni un runci. Bērni varēja
dzīvniekus arī pabarot - tas bija notikums!

Tālā pastaiga uz Peldezeru
16.oktobrī 5.grupa devās tālajā pastaigā, kuras galamērķis bija Garkalnes Peldezers. Maršruts
veda pāri lielajai šosejai, cauri skaistajam rudenīgajam mežam, kur bērni ar skolotājām novēroja koku
dzeltēšanu, sastapa vāveri un priecājās, ieraugot koku spoguļošanos mirdzošajā ezerā. Pie ezera visi
ceļotāji atpūtās, nobaudot rupjmaizi ar medu un meža aveņu ievārījumu, kā arī siltu tēju. Atpakaļceļā
dodoties, sajutuši nogurumu, bet ieguvuši daudz pozitīvu iespaidu par skaisto rudeni savā novadā!
Skolotājas Iveta, Vita, Aija

Skolas grupa- tālajā pastaigā uz Peldezeru
24.septembrī Skolas grupiņa „Zīmulīši” devās tālajā pastaigā uz Peldezeru – iepazīt tuvāko
apkārtni, pētīt dabu un izbaudīt silto rudens dienu. Katram bērnam bija sava „Mazā dabas pētnieka
burtnīca” ar dažādiem uzdevumiem – ievērot, ieklausīties, sataustīt, sasmaržot! Viss ieraudzītais
jāatzīmē burtnīcā! Liels pārsteigums bija ieraudzīt ūdens zirnekli un pīles. Dzerot tēju, bērni priecājās
par dabas daudzveidību un iespaidiem tepat – mūsu apkārtnē!
Skolotājas Svetlana, Liene, Rita

4.grupa – Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā!
Reiz senos laikos...tā sākas daudzas pasakas, un dažādas gadskārtu tradīcijas arī attiecas uz šo
laiku. Lai iepazītu tā laika sadzīvi un tradīcijas, interjerus un darba rīkus, devāmies uz Etnogrāfisko
brīvdabas muzeju. Apskatījām Kurzemes sētu, Zvejnieku namiņu, laivas, dzirnavas, darbojāmies bērnu
atrakcijās un sarīkojām sev pikniku!
Skolotājas Elga, Ineta

Esam izstaigājuši un izbraukājuši tuvāku un tālāku apkārtni, guvuši jaunus iespaidus un pieredzi.
Visi sakām lielu paldies Garkalnes skolas direktoram par nodrošinājumu ar autobusiem, lielu paldies
laipnajiem šoferīšiem par drošu un patīkamu braukšanu, un lielu paldies šo notikumu organizētājām un
īstenotājām - grupu skolotājām un viņu palīdzēm!
Apkopoja metodiķe Inga

