
Esiet sveicināti Gulbenes 
1.bērnudārziņā!



No 2012. - Ekoskolu programmā

• Vides izglītība ir dzīves gudrība. Ekoskola ir nākotnes skola.

• Ekopadome.

• Vides novērtējums.

• Vides kodekss.

• Rīcības plāns.

• Sasaiste ar mācību saturu un procesu.

• Ģimeņu un sabiedrības iesaistīšana.

• Pārraudzība un izvērtēšana. Atskaite.



Globālās rīcības dienas:



Gada tēmas:

• 2012./2013. SKOLAS VIDE 
UN APKĀRTNE

• 2013./2014. VESELĪGS 
DZĪVESVEIDS

• 2014./2015. ATKRITUMI

• 2015./2016. PĀRTIKA 
(Ēdam atbildīgi!)

• 2016./2017. MEŽS



Nedēļu tēmas

• «ATKRITUMI»: Mazais pētnieks mācās šķirot, Mazais pētnieks iepazīst 
plastmasu, stiklu, papīru;

• «PĀRTIKA»: Ēdam veselīgi, Putras nedēļa, Piena nedēļa, Ūdens 
nedēļa, Pavasara vitamīnu nedēļa;

• «MEŽS»: Meža dārgumi, Meža pasakas, No koka papīrs, Mežs ziemā, 
Meža spēles, Jaunais mežs, Mākslas dienas mežā;



Ikdiena- resursu taupīšana, atkritumu 
šķirošana

• Makulatūras un izlietoto bateriju
konkursi.

• Pārstrādātais papīrs.

• Dēstu audzēšana.

• Koku stādu audzēšana.

• Ēdiens.

KATRA RĪCĪBA IETEKMĒ PASAULI!



Ikdiena- mācāmies strādāt,  rūpēties par 
putniem, paši izgatavojam rotaļlietas



Ekouzvedumi



Ekskursijas



Kopā ar vecākiem

• Ziemassvētku labdarības darbi 
un dāvanas

• Ziedojumi dzīvniekiem

• Fotoizstādes 

• Lietu otra dzīve 
(pogas, kartona kastes)

• Lielā talka grupu laukumos



Akcijas
• «Uzdāvini bērnudārzam

grāmatiņu!»

• «Meklējam produktus BEZ 
palmu eļļas!»

• «Ideālā ēdienkarte 
mūsu bērnudārzā»

• «Mēs protam taupīt un šķirot!»



Svinam mācību gada noslēgumu



DOMĀ GLOBĀLI- RĪKOJIES LOKĀLI?!

• Vides izglītības projekti

• Zemes stunda

• Zemes, meža, ūdens… 
diena

• Āra nodarbību diena

• Eiropas sporta nedēļa

• Pasaules sniega diena…



Skaitļi palīdz saprast
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Taupa ūdeni Taupa elektrību Taupa degvielu Atkārtoti lieto iepirkumu
maisiņus

Resursu taupīšanas paradumi

2014. gada septembrī

2015. gada maijā
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Vairāk izvēlamies vietējos produktus

Vairāk izvēlamies sezonālos produktus

Rūpīgāk sekojam produktu sastāvam  (E vielas, cukura daudzums,
u.c.)

Izvēlamies produktus BEZ palmu eļļas

Dažkārt aizstājam gaļas produktus ar augu izcelsmes produktiem

Mazāk pārtikas izmetam atkritumos

Mēģinām ēst mazāk, bet labāk

Vairāk interesējamies par mūsu pārtikas globālo ietekmi uz
cilvēkiem un vidi

Lūdzam novērtēt, vai šī mācību gada laikā ir 
mainījušies Jūsu ģimenes iepirkšanās un ēšanas 

paradumi (%)

Darbinieki Gimenes



Esmu pārliecināts, ka vienīgais, kas mani mudināja iet tālāk, bija tas, ka es 
mīlēju to, ko daru. 

Tev ir jāatrod tas, ko mīli. Un tas ir vienlīdz svarīgi gan attiecībā uz darbu, 
gan cilvēkiem.  Darbs aizpildīs lielu tavas dzīves daļu, un vienīgais veids, kā 

būt patiesi apmierinātam, ir ticēt, ka tu dari lielisku darbu.
/Steve Jobs, Stenforda/



Paldies par uzmanību!

gulbenes1pii.eu
pirmsskola1@gulbene.lv

Vadītāja Dace
Vadītājas vietniece Inita

09.02.2017.
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