
GMVV vasaras pētnieciskās un radošās darbnīcas sākumskolas skolēniem 

 

Urā! Vasara ir sākusies! Bezdarbība, blēņas, 

atpūta, velosipēdi, ūdeņi… 

Daudzi skolēni šo laiku izmanto, lai atpūstos pēc 

nogurdinošā un darbīgā mācību gada, bet liela daļa 

sākumskolas skolēnu, šo laiku pavada vasaras 

pētnieciskajās un radošajās darbnīcās, kuras jau trešo 

gadu jūnija mēnesī piedāvā aktīvie, radošie un darba spara pārpilnie GMVV pedagogi. 

Katrs rīts darbnīcās iesākas ar Lielo apli, kurā tiek saplānotas dienas aktivitātes, izvērtēts 

iepriekš paveiktais, spēlētas jautras spēles. 

Turpinājumā- pētnieciskais darbs. 

 Šajās nedēļās tika meklēti un pētīti: 

 ārstniecības augi, kas aug tuvākajā apkārtnē,  

 jūra un dzīvība tajā, 

 taureņi, 

 vardes, 

 ķērpji, 

 augu stāvi mežā. 

Izzināta velosipēdu un braucamo ar motoriem vēsture. Izzinātas un apgūtas aktīvas spēles 

dabā, lai vasarā brīvo laiku varētu pavadīt aktīvi kustoties, ne spēlējot datorspēles un skatoties 

TV. 

Radošajās nodarbībās skolēni iemācījās: 

 veidot astoņkāji no dzijas, 

 pīt draudzības rokassprādzītes, 

 dekupēt pudeles, 

 dekorēt burciņas, 

 veidot aplikācijas un objektus no dabas materiāliem, 

 strādāt ar stiepli, veidojot dekoratīvus kokus, 

 gatavot cepures, 

 iepazīt kubu un veidot dāvanu kastītes,  

 locīt papīru origami tehnikā, 

 izgatavot velosipēdu no salmiņiem, 

 iedarbināt vairāku veidu lego figūriņas, izmantojot un nostiprinot iegūtās zināšanas 

un prasmes datorikas stundās. 

Šo divu nedēļu laikā skolēni mācījās veikt dažādus eksperimentus. ”Ūdens”, „Elektrība”, 

„Gaisma”, „Cilvēks dabā. Ēna un realitāte”. 



Pētījumu un radošo nodarbību process bija jautrs, aizraujošs, izzinošs. Rezultātā 

secinājums, ka mācoties darot un izzinot pašam, zināšanas ir noturīgākas un paliekošākas, un, 

sadarbojoties un dzīvojot draudzīgi, mācīšanās un izziņas process ir vieglāks, jo- dalīta bēda vai 

smagums ir tikai pusbēda vai pussmagums. Izpētes objekti- Garkalnes meži, parks, ceļmalas… 

Izrādās, arī tepat Garkalnē ir tik daudz ko redzēt un pētīt! 

Viens no gaidītākajiem momentiem- sporta aktivitātes, kurās sporta skolotāji skolēniem 

piedāvāja dažādas stafetes, komandu saliedēšanas spēles, spēles ar noteikumiem, virves vilkšanu, 

kustību spēles. 

Visjaukākie, protams, bija izbraukumi no skolas. Jautrība, smiekli un dažādās aktivitātes 

„Jūras aicinājumā”. Ekskursijas un tur gūtie neaizmirstamie iespaidi Salaspils botāniskajā dārzā 

un Saulkrastu velosipēdu muzejā. Interesantie pārgājieni, noslēguma ballīte… un vēl…, un vēl…, 

un vēl…. 

Paldies visiem, kas uzņēmās rūpes par darbnīcu aktivitāšu plānošanu, norisi, par dalībnieku 

drošību, ēdināšanu, vizināšanu, izklaidēm! 

Jauku un iespaidiem bagātu vasaru! 

Darbnīcu dalībnieku un skolotāju vārdā  

Sākumskolas MK vadītāja Gunta Garanča. 


