
Dabaszinību nedēļa sākumskolā  

Bet mežs nāca un nāca, mežam tik daudz bija ziedu un lapu, ka trokšņi apauga ar sūnām.Pelēkos 

pilsētas putekļus mežs ievilka savās zaļajās nāsīs, nošķaudījās, noklepojās, un putekļu jau vairs nebija, 

gaiss atkal bija tīrs un dzidri zaļš. Tikai smakas vēl cīnījās. Taču meža zaļie koki cīnījās drosmīgi un 

pašaizliedzīgi. 

                                                                                                                Fragments no I.Ziedoņa „Zaļās pasakas” 

No 30.septembra līdz 7.oktobrim sākumskolas gaiteņos un klasēs sevi pieteica dabaszinību nedēļa. 

Skolēni katru rītu saņēma Dienas jautājumu. Kopīgiem spēkiem vajadzēja atrast atbildes uz 

visdažādākajiem jautājumiem –  

Lūk, daži no tiem : 

 Kas ir migla? 

 Kas ir maizes koks? 

 Kur rodas sāls?  

 Kāpēc cilvēkam cirtojas mati? 

 Kur ziemo sikspārņi? 

Pirms stundām, starpbrīžos un pēc stundām tapa viskošākie, visinteresantākie plakāti „Rudentiņš 

bagāts vīrs .....”. Iepazīstoties ar visu klašu paveikto, secinājām, ka rudens ir visbagātākais gadalaiks, jo visi 

ražas apcirkņi ir pilni un pietiks garajai ziemai, pavasarim. 

Lai pārbaudītu sevi un savus klasesbiedrus 2.- 4.klases spēlēja spēli „Vesels un drošs”. Cik daudz 

dažādu situāciju, kurās jāatceras par drošību! Turpmāk būsim uzmanīgāki! 

1.oktobrī satraukums valdīja 1.-2.klasēs. Šodien lekcija – praktiskā nodarbība. Par to, lai skolēni varētu 

iejusties dažādos meža dzīvnieku, augu, dabas parādību tēlos parūpējās lektores no Madonas puses 

„Pakalniešiem”. Skolēniem tika dota iespēja uzzināt vairāk par Latvijā sastopamajiem dzīvniekiem, to 

paradumiem, dzīvesveidu. Visiem kopā bija iespēja izjust, izpētīt, iepazīt koku. Daudziem liels atklājums 

bija, ka koka izmantošanai ir tik daudz dažādu iespēju.  

3.oktobrī  4 drosmīgākie visu klašu pārstāvji piedalījās viktorīnā „Krustām šķērsām pa dabaszinībām”. 

Īsts pārbaudījums tas bija pirmo klašu komandām, jo pirmo reizi bija jāiztiek ar saviem spēkiem un sevi 

jāpierāda, kā īstiem cīnītājiem. Viktorīnas dalībniekeim bija jāsaliek puzle – Latvijas kontūra. To visātrāk 

izdarīja tieši pirmklasnieki. Pēc tam katrai klašu grupai vajadzēja atbildēt uz jautājumiem par Latvijas 

novadiem, upēm, augstākiem pauguriem. Aizraujoši likās minēt Latvijā dzīvojošo savvaļas dzīvnieku 

nosaukumus. Nebijušas sajūtas pārņēma, kad vajadzēja pēc smaržas noteikt – piparmētru, krustnagliņas, 

piparus un konfektes . Bez uzdevuma nepalika arī līdzjūtēju komandas – viņiem bija jāatrisina krustvārdu 

mīklas. Noslēgumā katra komanda saņēma diplomu un uzlīmes.  

4.oktobrī Dabas muzeja izbraukuma lekcijas klausījās, uzdeva jautājumus un aizpildīja darba lapas 3.-

4.klašu skolēni. Skolēniem dzirdētais likās tik interesants, ka lekcijas turpinājās arī starpbrīdī. 

7.oktobrī klases pulcējās uz Dabaszinību nedēļas noslēgumu. Katra klase par piedalīšanos saņēma 

pateicību un spēli.  

Lai šajā nedēļā gūtās zināšanas, interese un vēlme nepazūd arī turpmāk! Būsim vērīgi, zinātkāri un 

saudzīgi pret dabu! Uz tikšanos citās mācību priekšmetu nedēļās! 

Sākumskolas metodiskās katedras vadītāja Danija Kundziņa 


