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Pārgājiens "Pretīm Zelta rudenim" 
 

Šāgada 9.oktobrī, piektās grupiņas "Taurenīši" devāmies "Pretīm Zelta rudenim"- uz vienu no 
Garkalnes jaunākajām un modernākajām vietām - "Kodes", kas ir interesanta ar savu neparasto 
arhitektūru. Daļa no mūsu grupiņas bērniem dzīvo šajā ciematiņā. Maršruts bija ļoti garš, bet pirms 
šķērsojām ielas un dzelzceļa sliedes, mēs rūpīgi pārrunājām ceļu satiksmes drošības noteikumus. Kaut 
gan diena bija apmākusies, tā radīja zinātkāri redzēt ko jaunu un interesantu.  

Ejot vērojām krāsaino dabu, ieklausījāmie vējā un lapu čaboņā, ik pa brīdim apstājoties, lai izietu 
kādā jautrā rotaļā. Aizejot līdz "Kodes" ciematiņam, bērni juta nelielu nogurumu, tādēļ iegriezāmies 
skaistajā bērzu mežā un atvilkām elpu, ieelpojot tīro un rudenīgi dzestro gaisu. Nelielu pauzi ieturot 
turpinājām jestri doties uz bērnudārzu, kur mūs gaidīja siltas un garšīgas pusdienas, kā arī mīkstās 
gultiņas. 

Atgriezāmies nedaudz piekusuši, bet priecīgi! 
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Ekskursija uz maizes ceptuvi “Lāči”  
 

21. oktobra skaistā rītā ar 25 bērnu lielu grupu, diviem vecākiem un auklīti, ar skolas autobusiņiem 
devāmies uz Babītes novadu "Piņķiem", lai apmeklētu klātienē, kā top viena no garšīgākajām un 
izslavētākajām."Lāču" maizītēm.  

Ar smaidu sejā mūs sagaidīja jauka meitene, kura mums vadīja ekskursiju. Arī mēs bijām 
sagatavojuši dziesmiņu par maizīti, kura viņai ļoti patika. Ieejot ēkā mēs pamanījām lielu, brūnu lāci, kas 
aicināja bērniem uzvilkt neparastos halātus uncepures, nomazgāt rokas un doties maizes ceptuvē. 
Ceptuvē redzējām neparastas abras un kā maizītei mīkla rūgst, kā arī lielu krāsni. Maiznieks izveidoja 
maizes kukulīti, kuru izveidoja savām rokām un nodeva maizes cepējam,lai ceptu ļoti augstā temperatūrā-
530 grādos. Kā izrādās, pašu lielāko un smagāko var iegādāties veikalā, kura svēra 6 kg. Tāpat tikām pie 
vairāku veidu maizes degustācijas. Kā izrādījās, bērniem visvairāk garšoja maizīte ar burkāniem.  
 Ekskursijas vadītāja caur rotaļu bērniem izskaidroja maizītes cepšanas procesu. Tas likās 
interesanti un bērniem saprotami. Braucot mājās, bērni degustēja iegādātos gardumus un ilgi vēl kavējās 
atmiņās par piedzīvoto. 
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