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SpēleS SākumS
Katrs spēlētājs vienu reizi met metamo kauliņu. Pirmais spēli 
uzsāk spēlētājs, kam izkritis vislielākais skaitlis, tad spēlētājs ar 
otru lielāko skaitli utt. Spēlētājs, kuram uzkritis vismazākais skaitlis, 
spēli uzsāk pēdējais. Ja metot kauliņu vairākiem spēlētājiem 
uzkritis vienāds skaitlis, metamo kauliņu met atkārtoti.
SpēleS gaita
Katra gājiena sākumā spēlētājs met metamo kauliņu un pārvietojas 
uz priekšu par tik lauciņiem, cik rāda uz metamā kauliņa izkritušie 
cipari. Ja spēlētājs ir uzkāpis uz lauciņa, kurā atrodas zīmējums, 
spēlētājs papildus dodas vairākus lauciņus uz priekšu vai atpakaļ 
atkarībā no lauciņa, kurā atrodas (uzkāpjot uz šāda lauciņa tālāk 
jāseko līdzi spēlei pievienotajiem norādījumiem, kas izlasāmi 
nākošajā lapas pusē). Uzmetot skaitli seši, spēlētājs drīkst atkārtoti 
mest metamo kauliņu, ja vien nav uzkāpis uz spēles lauciņa, kas 
liek izlaist gājienu.
Spēli uzvar tas, kurš pirmais sasniedz pēdējo – 36. spēles lauciņu!

Spēlētāju SkaitS: 2 līdz 6
Spēlētāju vecumS: bez ierobežojuma
Nepieciešamie materiāli:
• metamais kauliņš
   (vai nu īsts vai digitāls)
• spēļu figūriņas
   (par tām var kalpot jebkas)
• izdrukāts spēles laukums (pieejams šeit:
    http://www.geo.lu.lv/skolotajiem/)

izdrukā spēli lielformātā, izklāj uz 
zemes jebkurā vietā un pārvietojies 
pa spēles laukumu, apvienojot fiziskas 
un intelektuālas aktivitātes.
lietainā dienā izdrukā spēli mazākā 
formātā un lieto kā galda spēli.

Spēle “vides draugs” ir balstīta uz pasaulē populārās spēles “cirks” pamatprincipiem. Spēlētāji 
pārvietojas uz priekšu un atpakaļ pa spēles lauciņiem, nonākot dažādās sadzīviskās situācijas, kurās 
visbiežāk kaitējam apkārtējai videi vai varam to pasargāt. Spēle papildināta ar interesantiem vides 
faktiem un pamācībām, kā pareizi rīkoties katrā no situācijām.

http://www.geo.lu.lv/skolotajiem/


5. lauciņš. izbaudi pavaSari, apēd SvieStmaizi!
izlaid gājienu!

 » Lai izaudzētu un saražotu pārtiku, ir jāpatērē daudz 
enerģijas un ūdens. nepērc vairāk pārtikas kā spēj apēst!

 » Pirms došanās uz veikalu sagatavo nepieciešamo produktu 
sarakstu, kā arī nedodies uz veikalu pēc produktiem katru 
dienu, bet reizi divās vai trijās dienās – tā ietaupīsi gan 
laiku, gan naudu.

 » Gatavojot ēdienu, izmanto vāku! Tā samazināsi enerģiju, ko 
patērē plīts.

10. lauciņš. tu atradi āboliņu ar četrām 
lapiņām – tev veicaS!

dodies uz 15.lauciņu!
 » atbalsti vietējos ražotājus! Lieto uzturā vietējā ražojuma 

ūdeni un pārtiku atbilstoši sezonai! Pārtikas transportēšana 
atstāj lielu ietekmi uz vidi.

 » Lieto uzturā vairāk dārzeņu un augļu! Veģetāra ēdiena 
izaudzēšana un pagatavošana patērē mazāk enerģijas nekā 
gaļas un zivju produkcija.

12. lauciņš. autobraucējS
atgriezies uz 3. lauciņu!

 » Cik vien bieži iespējams, izmanto divriteni, sabiedrisko 
transportu vai ej kājām! autotransports rīgā rada 70% no 
bīstamā putekļu piesārņojuma, kas kaitē cilvēka veselībai. 

Pusi no šī piesārņojuma autotransports rada tikai ar savu 
kustību, saceļot gaisā jau esošos putekļus. 

 » Esi draudzīgs! nebrauc ar auto viens, bet paņem līdzi 
draugus, kolēģus vai kaimiņus!

 » Izkrāmē bagāžnieku! neved līdzi lietas, kuras nav 
nepieciešamas. Tā atbrīvosi gan vietu, gan taupīsi degvielu. 

14. lauciņš. eNergoefektīvS
dodies uz 25.lauciņu!

 » nomaini kvēlspuldzes pret energoefektīvajām LEd 
spuldzēm! Tās kalpo ilgāk un patērē mazāk enerģijas.

 » Izslēdz gaismu un elektroierīces, kad tās neizmanto! 
Piemēram, televizors gaidīšanas režīmā patērē 25% no 
strādājošas elektroierīces enerģijas.

 » Izslēdz arī datoru!

17. lauciņš. velobraucējS
dodies uz 30.lauciņu!

 » Cilvēks elpojot diennaktī rada 0,5 līdz 1 kg Co2, bet trīs 
stundu brauciens automašīnā no rīgas uz Liepāju rada 
aptuveni 30 kg Co2 izmešu.

22. lauciņš. padomā labi!
izlaid gājienu!

 » Šķiro! Pasaulē vienā minūtē saražo ap 350 000 alumīnija 
bundžiņu. Pārstrādājot vienu vienīgu alumīnija bundžiņu, 

var ietaupīt enerģijas daudzumu, kas darbinātu televizoru 
veselas trīs stundas.

26. lauciņš. NemēSlo mežā!
atgriezies uz 9. lauciņu!

 » dabā atstāta plastmasas pudele nesadalīsies pat vairākus 
simtus gadu. Pārstrādājot 2l plastmasas pudeli, var ietaupīt 
enerģijas daudzumu, lai darbinātu 60W spuldzīti trīs 
stundas.

 » no pārstrādātas plastmasas var izgatavot dažādas sadzīvē 
noderīgas lietas. Piemēram, lai izgatavotu vienu parka 
soliņu, nepieciešamas 3400 2l plastmasas pudeles.

27. lauciņš. makulatūraS vācējS
dodies uz 31. lauciņu!

 » Papīra un kartona šķirošana ietaupa 40% no enerģijas, 
kas būtu nepieciešama, lai saražotu materiālus no jauna. 
Šķirojot makulatūru, Tu saudzē arī mežus – tajā mītošos 
dzīvniekus un augus.

29. lauciņš. maiSiņu Nevajag!
dodies uz 32.lauciņu!

 » Izmantojot vairākkārt lietojamo auduma maisiņu, tu ietaupi 
gan dabas resursus, gan savu naudu. 

 » Esi stilīgs! Plastmasas maisiņi ar produktu reklāmām 
nepiestāv ne modes dāmai, ne veiklākajam sportistam. Esi 

unikāls un pagatavo pats savu auduma maisiņu no veca 
T-krekla!

33. lauciņš. aizmārša
atgriezies uz 21. lauciņu!

 » dzer krāna ūdeni! Lai saražotu viena litra ūdens pudeli, 
jāpatērē četri litri ūdens. Latvijā krāna ūdens kvalitāte ir ļoti 
laba, to regulē tie paši normatīvie akti, kas pudeļu dzeramo 
ūdeni.

 » aizgriez ūdens krānu starplaikā, kad mazgā zobus vai 
ziepējies dušā.

 » dārza laistīšanai savāc lietus ūdeni.

35.lauciņš. ieStādi koku!
izlaid gājienu!

 » Lai izaudzētu Ziemassvētku eglīti paiet 8 līdz 12 gadi, kuru 
laikā eglīte nemitīgi patērē Co2 un ražo mums skābekli, 
tādējādi samazinot globālo sasilšanu.
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aiziet!
uzSpēlēSim!

Spēle vides draugs Spēles norādījumi


