
ATKLĀSIM PASAULI!
Aktīva nometne Dabā!

Biedrība «Mēs dzīvojam zaļi»



Par mums

2013. gada rudenī izveidojām biedrību, kuras mērķi 

ir popularizēt un vecināt «zaļās» domāšanas 

attīstību, sabiedrības izglītošana aktīvam, veselīgam 

un vispusīgam dzīvesveidam, pilnvērtīga brīvā laika 

pavadīšana un popularizēšana.



Biedrības darbības virzieni

• Neformāla  bērnu un jauniešu 
izglītošana vides izpratnes jomā,

• Neformāla pieaugušo izglītošana 
apkārtējās vides izzināšanā,

• Piederības sajūtas Latvijai 
veidošana,

• Veselīgas vides un dzīvesveida 
popularizēšana. 



Kā mēs to darām?

• Organizējam pārgājienus vietējo vides 

vērtību apzināšanai:

-Dabas daudzveidība- no Vāgnera dārza 

līdz Lapegļu audzēm,

-Ezeri, avoti un upes,

-Kalni un gravas kā ledus laikmeta sekas

-Meži- pasaules plaušas 



Kā mēs to darām?

• Organizējam veselīgās vides dienas 
skolēniem, iekļaujot sekojošas tēmas:

- Dabas daudzveidības izzināšana 
(aizsargājamie augi un dzīvnieki),

- Tīra un nepiesārņota vide (tikšanās ar 
Cūkmenu),

- Aktīva dzīvesveida popularizēšana 
(skriešana, orientēšanās, slēpošana, sporta 
spēles dabā);



Kā mēs to darām?

• Organizējam bērnu vasaras nometnes:

- Vides aizsardzības nometnes-sadarbībā 
ar Latvijas Vides aizsardzības fonda 
administrāciju,

- Aktīvas nometnes dabā «Atklāsim 
pasauli»- sadarbībā ar orientēšanās un 
ceļojumu klubu «Silva»

- Nometnes «Esi radošs dabā» –jaunāka 
vecuma bērniem



Nometne «Atklāsim pasauli» 

notiek Atpūtas kompleksā «Sveikuļi» Tukumā, pie Jumpravas ezera



Nometnē «Atklāsim pasauli»

Bērni iepazīst:

- Ūdens pasauli,

- Dabiskas un kultivētas pļavas,

- Dzīvi mežā,

- Vēja un tīra gaisa nozīmi,

- Purvu skaistumu un dabas 
daudzveidību



Nometnes «Atklāsim pasauli» laikā

Bērni:

- vāc materiālu,

- pēta,

- mēra,

- salīdzina,

- apraksta,

- attēlo,

- iepazīst



Nometnē «Atklāsim pasauli»

Viss notiek:

- radoši,

- praktiski, 

- sportiski,

- aktīvi



Radoši



Praktiski



Sportiski



Aktīvi



Ko iegūst bērni?

Jaunus draugus



Ko iegūst bērni?

Jaunas zināšanas un pieredzi



Ko iegūst bērni?

Atbildības iemaņas



Ko iegūst bērni?

Interesanti un neikdienišķi pavadītu laiku



Ko iegūstam mēs?

Gudrus, aktīvus un veselus bērnus!



Un tāpēc

Lūdzam Jūsu atbalstu

mikroskopu, binokulāru un tālskatu iegādei



PALDIES!

Biedrība «Mēs dzīvojam zaļi»

www.facebook.com/ Mēs dzīvojam zaļi

e-pasts: evita@mesdzivojamzali.lv

Evita Freimane mob. tel. 29267142

www.sveikuli.lv/nometnes,

www.coksilva.lv/nometnes

http://www.facebook.com/
mailto:evita@mesdzivojamzali.lv
http://www.sveikuli.lv/nometnes
http://www.coksilva.lv/nometnes

