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Balvu PII „Sienāzītis” piecgadnieku 
Egitas Ozoliņas, Viktorijas Petrovas un Martina Kriviša 

kopdarbs „Reiz mežā dzima eglīte”.

Balvu PII „Sienāzītis” 
audzēknes Rasas Servidovas (5 gadi) 

zīmējums „Egles zars”.

Balvu PII „Sienāzītis” 
audzēknes Viktorijas Kikučas (4 gadi) 

zīmējums „Ziemassvētku eņģelis”.

  

 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
         

Kā Ziemassvētkiem 
pošas Kuldīgas „Bitītē”

Ko es zinu par 
transportlīdzekļiem

Stopiņu novadā –
jauns ekoeglīšu mežs!

Laikraksta „Izglītība un 
Kultūra” elektroniskais 
pielikums „Pirmsskolas Izglītība”
Izdevējs: SIA „AB konsultants”
Vienotais reģistrācijas numurs: 
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Redakcijas adrese: Dzirnavu iela 21 

Rīgā, LV-1010;
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www.izglitiba-kultura.lv
Redaktore: Daiga Kļanska
Korektore: Zigrīda Purvlīce
Maketētāja: Daiga Dzene
Vāks: griestu rotājums Balvu PII 
„Sienāzītis”.

Mājturības nodarbība 
5–6 gadus veciem bērniem
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tuRPInāM

Nosaukums Piegādes formāts Cena EUR gadā Paskaidrojumi 

„Izglītība un Kultūra” Drukāta vai elektroniska 
(PDF) avīze

65,55 Elektroniskās (PDF) avīzes abonents (juridiska persona) ir tiesīgs to pāradresēt saviem 
darbiniekiem.

„Pirmsskolas Izglītība” +„Vecākiem” Elektroniski žurnāli (PDF) 54,95 Abonents (juridiska persona), saņemot žurnālus elektroniski, ir tiesīgs tos pāradresēt saviem darbiniekiem.

„Vecākiem” Elektronisks žurnāls (PDF) 27,00 Abonents (juridiska persona), saņemot žurnālu elektroniski, ir tiesīgs to pāradresēt saviem 
darbiniekiem.

„Izglītība un Kultūra” + 
„Pirmsskolas Izglītība” + „Vecākiem”

Drukāta vai elektroniska (PDF) 
avīze un elektroniski (PDF) žurnāli

92,55 Abonents (juridiska persona), saņemot avīzi un žurnālus elektroniski, ir tiesīgs tos 
pāradresēt saviem darbiniekiem.

„Izglītība un Kultūra” +
„Vecākiem”

Drukāta vai elektroniska (PDF) 
avīze un elektronisks (PDF) 
žurnāls

79,00 Drukātās vai elektroniskās (PDF) avīzes abonents (juridiska persona) var saņemt arī 
elektronisko žurnālu „Vecākiem” ar 50 % atlaidi un ir tiesīgs to pāradresēt saviem darbiniekiem.

„Izglītība un Kultūra” +
„Praktiskie Rokdarbi”

Drukāta vai elektroniska (PDF) 
avīze un drukāts žurnāls

82,89 Žurnāls „Praktiskie Rokdarbi” iznāk 6 x gadā, sākot ar februāri, pāra mēnešos.

„Izglītība un Kultūra” + 
„Praktiskie Rokdarbi” + 
„Pirmsskolas Izglītība” + 
„Vecākiem”

Drukāta vai elektroniska (PDF) 
avīze, drukāts žurnāls un 
elektroniski (PDF) žurnāli

138,00 Žurnāls „Praktiskie Rokdarbi” iznāk 6 x gadā, sākot ar februāri, pāra mēnešos.

„Izglītība un Kultūra” + 
„Praktiskie 
Rokdarbi” +„Vecākiem”

Drukāta vai elektroniska (PDF) 
avīze, drukāts žurnāls un 
elektronisks (PDF) žurnāls

110,00 Žurnāls „Praktiskie Rokdarbi” iznāk 6 x gadā, sākot ar februāri, pāra mēnešos.

Jūlijā laikraksts un tā elektroniskie pielikumi neiznāk ne drukātā, ne elektroniskā formātā. Gaidīsim pieteikumus uz e-pasta adresi info@izglitiba-kultura.lv. 
Pieteikumā norādiet laikraksta abonēšanas formātu (drukāts vai elektronisks), piegādes adresi, maksātāja rekvizītus un e-pasta adresi, uz kuru nosūtīt abonēšanas rēķinu, 
kas ir jāapmaksā ar pārskaitījumu 15 darba dienu laikā.

drukātās un elektroniskās avīzes „Izglītība un Kultūra”, 
elektronisko žurnālu „Pirmsskolas Izglītība” un „Vecākiem” 

2016. gada abonēšanas kampaņu REdakCijā!
Laikraksta gada abonements – 65,55 EUR

(cena VAS „Latvijas pasts” – 69 EUR)

KOMPlEKtā IZdEVīgāK!

+ 

„Izglītība un Kultūra” + žurnāls 
„Praktiskie Rokdarbi” drukāti – 82,89 EUR, 
avīze elektroniski (PDF), žurnāls drukāts – 

82,89 EUR

Žurnāli „Pirmsskolas Izglītība” (PI) +
„Vecākiem” elektroniski 

(PDF)– 54,95 EUR

+ + 
Drukāta avīze „Izglītība un Kultūra” + 

„Pirmsskolas Izglītība” (PI) + „Vecākiem”
elektroniski (PDF) – 92,55 EUR

+ + + 

+ 

+ 
„Izglītība un Kultūra” + „Praktiskie Rokdarbi” + „Pirmsskolas Izglītība”: drukāta avīze 
un žurnāls „Praktiskie Rokdarbi”, PI un „Vecākiem” elektroniski (PDF)– 138,00 EUR

„Izglītība un Kultūra” + „Praktiskie Rokdarbi” + „Vecākiem”: 
drukāta vai elektroniska (PDF) avīze, drukāts žurnāls 

un elektronisks (PDF) žurnāls – 110,00 EUR

+ 
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rotājumi

Kuldīgas pirmsskolas izglītības ie-
stāde (PII) „Bitīte” – attīstības centrs 
gatavojas Ziemassvētkiem, sākot ar 
Pirmo adventi: pošam savu ēku Zie-
massvētkiem – dekorējam logus, tel-
pas un pagalmu.

Katru gadu kopīgā sanāksmē vie-
nojamies par motīvu, kuru izmanto-
sim noformēšanā, piemēram, aizpa-
gājušā gada noformējumā izmanto-
jām rūķu motīvu, bet pagājušajā gadā 
vienojāmies par eglīšu motīvu. Savu-
kārt šogad mūsu logu noformējumu 
vienos zaķu un sniegpārsliņu motīvs. 
Esam secinājuši, ka bērnudārzs izska-
tās skaistāk, ja visi logi ir noformēti 
vienā tematikā.

Savukārt iekštelpas vienojāmies 
rotāt ar puzuriem. Tos izvietojām 
gan pie griestiem, gan koridoros, gan 
vestibilos. Telpu dekorēšanā piedalās 
visi iestādes darbinieki un bērni. Pašu 
rokām varam paveikt daudz – un re-

zultātā ir prieks par padarīto. Ziemas-
svētkus sagaidīsim ar gaišām domām 
un skaistām telpām.

Priecīgus arī jums visiem šos skais-
tos un brīnumu pilnos svētkus!

aija ZEPa,
Kuldīgas PII „Bitīte” – attīstības 
centra vadītājas vietniece mācību darbā

Kā Ziemassvētkiem 
pošas Kuldīgas „Bitītē”

FOTO: Laima Gūtmane

Katru gadu kopīgā sanāksmē PII kolektīvs vienojas par motīvu, kuru izmantos 
noformēšanā, piemēram, šogad bērnudārza logu noformējumu vieno zaķu un 
sniegpārsliņu motīvs.

FOTO: Laima Gūtmane

Pat vienkāršs zars, izrotāts ar nelie-
liem puzuriem un dzijas kamoliņiem, 
izskatās grezni.

FOTO: Laima Gūtmane

Ar lentēm izrotāta burka pārvēršas par 
skaistu Ziemassvētku zvanu.

FOTO: Laima Gūtmane

Bērnudārza iekštelpas šogad ir rotātas 
ar latviešu tradicionālo telpu rotājumu 
Ziemassvētkos – puzuri.

FOTO: Laima Gūtmane

Puzurus izvietojām gan pie griestiem, 
gan koridoros, gan vestibilos. Telpu de-
korēšanā piedalās visi iestādes darbi-
nieki un bērni.
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Filcētas sniegpārsliņas

FOTO: no personiskā arhīva

Uzzīmē sniegpārsliņas kontūru uz 
filca.

FOTO: no personiskā arhīva

Vilnu sarullē desiņā un liek uz uz-
zīmētās kontūras, tad ar filca ada-
tu piefilcē pie auduma (sadursta).

rotājumi

FOTO: Laima Gūtmane

Piešuj pērlītes. Abus filca gabaliņus 
sašuj kopā, vienā stūrī iešujot cilpiņu. 
Ziemassvētku eglītes vai telpu dekors 
ir gatavs.

FOTO: Laima Gūtmane

Sniegpārsliņu filcēšanai nepieciešamie 
materiāli.

Skolotāja strādā jaukta vecuma 
grupā un māca šo rokdarbu pagata-
vot 4–6 gadus veciem bērniem.

Uzzīmē sniegpārsliņas kontūru uz 
filca.

Vilnu sarullē desiņā’ un liek uz uz-
zīmētās kontūras, tad ar filca adatu 
piefilcē pie auduma (sadursta).

Piešuj pērlītes.
Ar otru kvadrāta gabaliņu izpilda 

tās pašas darbības (1.–3.).
Sašuj abus filca gabaliņus kopā.
Vienā stūrī iešuj cilpiņu.
Ar rotājumu dekorē eglīti vai tel-

pas Ziemassvētkos.

aNita SīlE,
Kuldīgas PII „Bitīte’’ – 
attīstības centra skolotāja

Uz stieplītes noteiktā secībā (krāsainā, 2 baltās, krāsai-
nā, 2 baltās utt.) saver 18 pērlīšu.

Savieno aplītī, izverot vienu stieplīti caur krāsaino pēr-
līti.

Veido stariņu (turpmāk strādā ar vienu stieples galu): 
uzver 5 pērlītes, tad 2. pērlītei no augšas izver stiepli otro 
reizi un uzver vēl 3 pērlītes.

Lai nostiprinātu stariņu, stiepli izver cauri tuvākajai 

krāsainajai pērlītei.
Tā turpina, kamēr ir savērti visi stariņi.
Savij abus stieples galus, izveidojot cilpiņu, lai var pa-

karināt.
Šis ir tikai viens veids, kā var savērt pārsliņas. Bērni 

rokdarbos ver arī eņģelīšus. 4–5 gadus vecie bērni strādā 
ar lielākām pērlītēm, bet 5–6 gadus vecie izmanto mazā-
kas pērlītes.

Pērlīšu sniegpārsliņa

FOTO: no personiskā arhīva

Bērni rokdarbu nodarbībās ver arī eņģelīšus. 4–5 gadus ve-
cie bērni strādā ar lielākām pērlītēm, bet 5–6 gadus vecie 
izmanto mazākas pērlītes.

FOTO: no personiskā arhīva

Uz stieplītes noteiktā secībā (krāsainā, 2 baltās, krāsainā, 
2 baltās utt.) saver 18 pērlīšu, ko savieno aplī, vienu stie-
plīti izverot caur krāsaino pērlīti, un tad veido stariņus.

aNita SīlE,
Kuldīgas PII „Bitīte” – attīstības centra skolotāja
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viktorīna

Ko es zinu 
par transportlīdzekļiem
Sagatavošanas grupu viktorīna 
ekoskolas projekta ietvaros par transportlīdzekļiem

NOlikUMS
Mērķis: sekmēt bērnu izpratni par 

transporta līdzekļu daudzveidību, to 
izmantošanas iespējām, prast atšķirt, 
grupēt, analizēt.

Organizators: pirmsskolas skolotāja 
Diāna Škutāne.

Vadītājas: pirmsskolas skolotājas 
Diāna Škutāne un Edīte Fiļimonova.

dalībnieki: sagatavošanas grupu 
„Zvaigznītes”, „Zaķēni”, „Knīpas un 
knauķi” bērni.

Vieta un laiks: Stopiņu novada do-
mes PII „Pienenīte” lielajā aktu zālē 
2015. gada 3. novembrī plkst. 9.30.

Pasākuma norise:
ievads – sasveicināšanās, koman-

du prezentācija (nosaukums, devīze), 
iesildīšanās;
komanda – pieci dalībnieki, kat-

rai komandai ir sava atšķirības zīme, 
devīze; pārējie bērni – līdzjutēji;
prezentācija „Transporta veidi”;
viktorīna „Ko es zinu par trans-

porta līdzekļiem”;
vērtējums un apbalvošana – 

žūrija vērtēs komandas pēc šādiem 
kritērijiem:
precīzākie,
aktīvākie,
gudrākie;
viktorīnas nobeigumā bērni 

saņems diplomus un balvas.
Bērni pa grupām ienāk zālē, attē-

lojot savas komandas nosaukumu. 
Komandas apsēžas pie galdiem, līdz-
jutēji – aiz komandas. Bērnus sagaida 
žagata.

Pele: Labdien, bērni un žagata! Es 
esmu lauku pele, un dzīvoju es laukos, 
bet man ir māsiņa, kura dzīvo pilsētā. 

Un es gribu braukt pie viņas ciemos!
Žagata: Un ko tad tu gribētu pie 

viņas darīt?
Pele (pastāsta).
Žagata: Vai, pelīt, tu domā, ka ar 

tādu transportu tu varēsi aizbraukt 
līdz pilsētai?

Pele: Bet ar ko tad es varētu braukt? 
Varbūt jūs man pastāstīsiet par trans-
porta veidiem, ko ir iespējams izman-
tot ceļošanai?

Žagata: Jā, pelīt, man ir draugs 
vardulēns Kvāks, viņš ir liels ceļotājs. 
Viņš visu zina par transportu, es do-
māju, ka viņa stāstījums tev palīdzēs 
izvēlēties transportu ceļošanai.

Pele: Jā, paldies! Es būtu ļoti laimī-
ga, ja jūs man palīdzētu.

PREZENtāCija
„tRaNSPORta VEidi”
Pele: Vai, cik Kvāks ir gudrs! Bērni, 

vai jūs arī esat tik gudri kā Kvāks – 
visu zināt par transporta līdzekļiem?

Bērni: Jā.
Pele: Nu tad es organizēšu šito… 

nu kā viņu – VIKTORĪNU un pār-
baudīšu, vai tiešām jūs arī esat tik 
gudri kā Kvāks. Tā, tā, tā, bet kur tad 
lai es ņemu uzdevumus? Ā, izdomā-
ju! Iešu pie žagatas, viņai jau viss ir, 
domāju, ka viņa man izpalīdzēs. Ža-
gatiņ, es gribu organizēt bērniem vik-
torīnu, lai pārbaudītu viņu zināšanas 
par transporta veidiem. Bet man nekā 
nav! Vai tu varētu man palīdzēt?

Žagata: Protams, pelīt, es tev pa-
līdzēšu! Mēs ar Kvāku vienā dārziņā 
jau novadījām viktorīnu par trans-
porta veidiem, un bērni bija ļoti čakli 
strādājuši. Es domāju, ka te bērni arī 
ir tikpat čakli un gudri.

Pele: Nu tad mēs varam sākt!
Žagata: Pagaidi, nesteidzies, vikto-

rīna ir ne tikai uzdevumi, bet arī – kas? 

Komanda! Vai mums ir komandas?
Pele: Jā, ir!
Žagata: Katrai komandai ir jābūt 

nosaukumam, kā arī sauklim.
Bērni prezentē savu komandu.
Pele: Nu viss ir – varam sākt!
Žagata: Pagaidi, nesteidzies! Vēl 

katrai komandai ir jābūt līdzjutējiem, 
kas atbalstīs savu komandu.

Pele: Vai mums ir līdzjutēji?
Bērni: Jā!
Pele: Parādiet, kā jūs atbalstīsiet 

savas komandas. (Bērni parāda.)
Žagata: Ir jābūt arī vērīgai žūrijai, 

un, protams, kā tad bez apbalvoju-
miem? Lai mums labāk veiktos, vi-
siem kopā ir jāiesildās.

iesildīšanās rotaļa: vadītājs sauc 
komandas (piemēram, „Vilcieniņš”), 
tad tā komanda un tās līdzjutēji pie-
tupstas. Sākumā tas notiek lēniņām, 
bet, jo tālāk, jo ātrāk. Var arī saukt pa 
divām un vairākām grupām.

Pele: Nu re, cik mums jautri gāja! 
Varam droši sākt viktorīnu!

Par katru uzdevumu bērni saņem 
sejiņas.

ViktORīNa
1. uzdevums: grupas saņem krust-

vārdu mīklas: kartītes ar attēliem + 
lapa ar rūtiņām. Bērniem rūtiņas ir 
jāaizpilda, vārda pirmais burts ir no-
rādīts uz kartītes rūtiņas numura. Iz-
lasa vārdu.

2. uzdevums: komanda izvelk ap-
loksni. Aploksnē ir viens no trans-
porta veidiem – ūdens, zemes, gai-
sa + kartītes ar dažādiem transporta 
līdzekļiem. Ir jāatrod līdzekļi, kas 
atbilst noteiktam grupai norādītajam 
transporta veidam.

3. uzdevums: bērni izlozē darba 

diāNa ŠkUtāNE,
Stopiņu novada domes 
PII „Pienenīte” skolotāja
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viktorīna

lapu. Ir jāatrod un jānosauc ceturtais 
liekais, jāpamato sava izvēle.

4. uzdevums: izlozē aploksni. Ap-
loksnē ir noteikts transporta veids. Ir 
jāatrod transporta veidam atbilstīgas 
detaļas (piemēram, mašīna – riepa, 
durvis…).

5. uzdevums: vardulēns ir ekosko-
las dalībnieks, tāpēc viņš labāk izvēlas 
eko transportu. Viņam ir jāpalīdz 
atrast pareizo ceļu līdz eko transpor-
tam, jānosauc, pa kuru ceļu jāiet un 
ar kādu transportu pārvietosies.

6. uzdevums: bērni klausās apgalvo-
jumus. Ja ir pareizi, visi rāda smaidošu 
sejiņu, ja nepareizi – bēdīgu.
Kad deg sarkana gaisma, drīkst 

iet pāri ceļam.
Lidmašīna un helikopters ir 

ūdens transportlīdzekļi.
Elektromobilis ir ekoloģiski tīrs 

transporta līdzeklis.
Skrejritenis ir sabiedriskā trans-

porta līdzeklis.
Ja deg sarkana gaisma, drīkst iet 

pāri ielai.
Pa gājēju pāreju brauc mašīna.
Traktors ir darba transporta 

līdzeklis.
Prāmis peld zem ūdens.
Braucot ar mašīnu, ir 

jāpiesprādzējas.
Bērni drīkst braukt pie automašīnas 

stūres.
Ugunsdzēsēju mašīna brauc palīgā 

slimam cilvēkam.
Tramvajs brauc pa sliedēm.
Utt.

7. uzdevums: komandām tiek 
sadalītas kastes ar dažādiem materiāliem. 
Bērniem noteiktā laikā ir jākonstruē 
savs transporta līdzeklis, tas jāprezentē.

Pele: Nu re, cik mēs čakli pastrādājām! 
Cik daudz jauna un interesanta 
uzzinājām! Tagad varam arī atpūsties!

Muzikālā rotaļa.
Žagata: Tagad varam pateikties 

mūsu komandām un doties uz savām 
grupām.

Pele: Pagaidi, pagaidi! Bet kā tad 
viktorīna bez balvām un diplomiem? 
Vai ne, bērni?

Žagata: Es jau pajokoju, domāju, 
ka jūs aizmirsāt… Protams, kāda 
viktorīna bez diplomiem un balvām?! 
Un, protams, mūsu vērīga žūrija 
novērtēs, kā tad jūs šodien strādājāt.

PREZENtāCija „tRaNSPORta VEidi”
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viktorīna
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viktorīna

1. UZdEVUMS

2. UZdEVUMS

 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 decembris 2015

viktorīna

3. UZdEVUMS
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viktorīna

4. UZdEVUMS
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viktorīna

  

 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
         

5. UZdEVUMS

aPBalVOŠaNa
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SvĒtki

Stopiņu novadā –
jauns ekoeglīšu mežs!

2014. gada nogalē, verot Stopiņu 
novada pirmsskolas izglītības iestā-
des (PII) „Pienenīte” durvis, mūs pār-
steidza daudzi radošie brīnumi. Ja 
precīzāk – radošie ekobrīnumi eglīšu 
veidolā. Pateicoties izglītības iestādes 
darbībai ekoskolu projekta pasākumos, 
arī bērnu vecāki šajā projektā tika ak-
tīvi iesaistīti. Atverot ekoskolas sadaļu 
PII „Pienenīte” mājaslapā http://www.
ulbroka-pienenite.lv/, mēs, bērnu vecā-
ki, redzam, ka arī turpmāk mūs gaida 
jauni un jauni izaicinājumi radoši iz-
pausties.

2014./2015. mācību gada tēma bija 
„Atkritumi”. Šajā tēmā katras grupas 
uzdevums, sadarbojoties ar vecākiem, 

bija izveidot savu ekoeglīti no otrreiz 
lietojamiem materiāliem. Decembra 
sākumā eglītes „auga” pamazām, bet 
laikā, kad „Pienenīti” pieskandināja 
bērnu Ziemassvētku pasākumi, iestā-
des gaiteņos un vestibilos jau pletās īsts 
ekoeglīšu mežs. Vecāku un audzinātāju 
radošā izdoma ir bezgalīga – par to va-
rēja pārliecināties katrs interesents.

Eglīšu mežā – izstādē „Dabas smar-
ža eglītē” – netrūkst arī sniegavīru. Eg-
lītes ir skatāmas visdažādākajās krāsu 
gammās un faktūrās, lielveikalu eglīšu 
rotājumu sortiments nobāl, salīdzinot 
ar ekoeglīšu rotājumu pārbagātību. 
Turklāt katra, pat vismazākā, darbiņa 
vērtība slēpjas tā vienreizīgumā, oriģi-
nalitātē un saliedētā darba procesā ie-
guldītajās pozitīvajās emocijās.

Paldies PII „Pienenīte” kolektīvam 

par iespēju arī mums, vecākiem, pie-
dalīties attīstošajās spēlēs ar dažādiem 
materiāliem. Gandarījums un lepnums 
par padarīto ir milzīgs.

Eglēs
Guļ
labā
Enerģija

Egles
Gaida
lielu
Entuziasmu

Egles
Glabā
laimes
Eliksīru

Gaišus un priecīgus svētkus!

iNta kalNiņa,
PII „Pienenīte” ekopadomes pārstāve

FOTO: no personiskā arhīva

Stopiņu novada PII „Pienenīte” darbojas ekoskolu projektā. Pagājušā mācību gadā tēma bija „Atkritumi”. Katras gru-
pas uzdevums, sadarbojoties ar vecākiem, bija izveidot savu ekoeglīti no otrreiz lietojamiem materiāliem. Tapa ne tikai 
eglītes, bet arī citi Ziemassvētku simboli.



14 decembris 2015

SvĒtki

FOTO: no personiskā arhīva

Papīra eglītes. Burzīta papīra lapas ir nokrāsotas ar sudra-
ba krāsu un izkārtotas eglītes formā. Tūtiņegle ir tapusi no 
vecu žurnālu lapām.

FOTO: no personiskā arhīva

Bērnu un vecāku kopīgi radītās ekoeglītes „Pienenīti” Ziemassvētku 
laikā padarīja par brīnumainu pasauli.

FOTO: no personiskā arhīva

No otrreiz izmantojamajiem materiāliem darināto eglīšu modes skate.

FOTO: no personiskā arhīva

Bārkstiņeglīte un rullīšu eglīte, kas ir rotāta ar papīra ziediem.

FOTO: no personiskā arhīva

No kartona darinātās eglītes ir rotātas ar piparkūkām un 
lentītēm.
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SvĒtki
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Baltā eglīte ir darināta no dāvanu kastītēm.

FOTO: no personiskā arhīva

No piena tetrapakām ir tapusi eglīte.

FOTO: no personiskā arhīva

No plastmasas pudelēm un tetrapakām veidota eglīte.

FOTO: no personiskā arhīva

No atkritumu maisiem darinātā eglīte ir rotāta ar konfekšu 
papīriņiem, savukārt no kastīšu krāvuma darinātā – ar 
pudeļu korķīšiem, salmiņiem, krāsainām lentītēm.


