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3. nodarbībaKLIMATA ĀĶIS Videi draudzīgā dzīvesveida spēle
SpēLeS būvnIecībA prIncIpI (SpēLeS būvnIecībĀ vAr IeSAISTīT 
bērnuS):
1. sagriež auklu piecās daļās, katru aptuveni 1,5m garu.
2. tad pie katra slotaskāta piesien vienu auklu.
3. tālāk brīvos auklu galus sasien kopā un savienojuma vietā piesien āķi.
4. spainīšos saber dabas materiālus smagumam, aptuveni 0,5kg katrā.
5. Uz katra no spainīšiem uzraksta skaitli no 1 līdz 10.
6. ar skoču nostiprina spainīšu rokturus tā, lai tie turētos uz augšu 7. un būtu 
iespējams tos aizāķēt.
8. no krāsainajām līmlentēm spēles laukumā izveido divus apļus, kur būs jānovieto 
spainīši, vienas krāsas aplis ir videi draudzīgs, otrs – nedraudzīgs.
9. sāk spēli!
SpēLeS gAITA
katrs dalībnieks paņem rokās vienu no kātiem un tur to ar brīvo daļu piespiestu 
pie zemes (to turpmāk nevarēs pārvietot, kātam jābūt piespiestam pie zemes)
spēles sākumā visi izvietojas vienādā attālumā viens no otra tā, lai auklas 
būtu iestieptas un āķis nepieskartos zemei, bet kāti būtu novietoti taisni jeb 
perpendikulāri zemei.
tālāk spēles vadītājs nolasa apgalvojumu par vidi un tā numuru.
komanda nolemj vai apgalvojums ir videi draudzīgs vai nē un kopīgi mēģina 
“uzāķēt” attiecīgās kārtas skaitļa spainīti uz āķa un novietot vienā no ar krāsaino 
līmlenti iezīmētajiem apļiem – vai nu videi draudzīgajā vai nedraudzīgajā. Visas 
darbības jāveic, turoties tikai pie kātiem.

SpēLēTĀju SKAITS:
5 + spēles vadītājs/skolotājs
SpēLēTĀju vecuMS:
bez ierobežojuma
nepIecIešAMIe MATerIĀLI
(uz 5 dalībniekiem):
 � 5 vienāda garuma slotas kāti ar caurumu 
vienā kāta galā
 � 5 aptuveni 1,5m garas vidēja biezuma 
auklas
 � smags metāla āķis
 � 10 plastmasas spainīši
 �  resns sudraba, baltas vai citas gaišas 
krāsas flomāsters uz spirta bāzes
 � Parastā līmlente
 � Šķēres
 � dabas materiāli smagumam (akmeņi, 
smilts, čiekuri)
 � krāsaina līmlente divās dažādās krāsās

Lai spēli padarītu aizraujošāku, var dot uzdevumu 
sacensties starp komandām un par uzvarētāju 
pasludināt komandu, kas visātrāk vai pareizāk 
izpildījusi noteikumus



1. variants
vIdeI drAudzīgĀS rīcībAS

1. Pirms iešanas uz skolu, izslēdzu gaismu 
mājā;
2. braucu ar velosipēdu uz veikalu pēc piena;
3. Pirms ziemas kārtīgi nosiltināju logus;
4. Šķiroju atkritumus;
5. Pēc mazgāšanās kārtīgi aizgriežu ūdens 
krānu;
6. māju apkurinām ar dabasgāzi;
7. nomainījām veco, resno televizoru pret 
jauno, plakano;
8. nopirkām jaunu, ekonomisku auto;
9. izmantoju ekoloģiskus trauku mazgāšanas 
līdzekļus;
10. Ejot uz veikalu, ņemu līdzi auduma 
maisiņu.

vIdeI nedrAudzīgĀS rīcībAS
1. līgo vakarā piemetu ugunskuram pērno 
traktora riepu;
2. Pērku tikai ārvalstu pārtikas produktus;
3. nomainīju lEd spuldzes pret kvēlspuldzēm;
4. sadedzināju visus sašķirotos atkritumus;
5. Vecās baterijas labi dziļi apraku puķu dobē;
6. māju apkurinām ar akmeņoglēm;
7. izārdīju veco ledusskapi līdz pēdējai 
skrūvītei;
8. ar draugiem dedzinājām plastmasas 
maisiņus;
9. nopirkām amerikāņu auto ar milzīgu 
dīzeļmotoru;
10. automašīnā braucu viens pats.

2. variants
vIdeI drAudzīgĀS rīcībAS

1. Es saplacinu PEt pudeles pirms izmešanas 
miskastē.
2. saplacinot iepakojumu, konteinerā iespējams 
ievietot 3-4reizes vairāk materiāla.
3. Šķirotos atkritumus lieku tikai tīrus!
4. Papīru un kartonu metu zilajā konteinerā.
5. Plastmasu metu dzeltenajā konteinerā
6. stiklus metu zaļajā konteinerā
7. Šķirošanas konteineri paredzēti tikai iepa-
kojumam, tajos nedrīkst mest citus sadzīves 
priekšmetus, traukus u.tml.
8. kartona kastes pirms izmešanas saplacinu
9. mazgājot zobus aizgriežu ūdenskrānu
10.Pēc iespējas vairāk pārtikas izaudzēju savā 
dārziņā
11. aizrādu draugam, kad viņš pēc sevis 
nesavāc atkritumus.

vIdeI nedrAudzīgĀS rīcībAS
1. PEt pudeles pirms izmešanas nav 
jāsaplacina.
2. Var šķirot netīras stikla/plastmasas pudeles
3. stiklus metu zilajā konteinerā
4. Plastmasu metu zaļajā konteinerā
5. Papīru un kartonu metu dzeltenajā 
konteinerā
6. kartona kastes pirms izmešanas nav 
jāsaplacina
7. Zobu mazgāšanas laikā ūdens krānu 
neaizgriežu
8. Pārtiku pērku tikai veikalā
9. sev nevajadzīgās rotaļlietas izmetu miskastē
10. Pērku limonādi PEt pudelē, nevis skārdenē

3. nodarbība

AIzIeT! uzSpēLēSIM!

Apgalvojumi par vidi Klimata āķim


