Ievads
un
_
noslegums
Dienas ievadā un noslēgumā visi dalībnieki pulcējas kopā “pļavā”, no
kurienes paceļas gaisa baloni saviem lidojumiem.
VADĪTĀJI
Ģimene, kas kopā apceļo Latviju. Vai cits sastāvs – skolotājs un daži bērni.
DEKORĀCIJAS
• Gaisa balons – atkarībā no telpas – telpisks vai vienā plaknē. Svarīgi, lai “grozs” ir
tik liels, ka tajā var iekāpt vai aiz tā var nostāties visi dalībnieki. (Ja izvēlas pagatavot
telpisku, noderēs lielas sadzīves tehnikas iepakojuma kastes).
• Siena ķīpas – ja telpa atļauj, tik daudz, ka dalībnieki var uz tām sasēsties, ja ne – kā
dekorācijas telpas priekšā.
• Pļavu ziedi, meijas
• Griestos iekārti mākoņi, putni
• Svētku noskaņu piešķirs startp meijām izvilktas karodziņu virtenes
• Latvijas karogs
PROGRAMMA
Dots programmas ietvars, bet ne lomās sadalīti dialogi.
Dziesmas - katru dienu “Prieka dziesma” un VBS himna “Visa Latvija
slavē to Kungu”, kā arī vienas dienas tēmas dziesma.
VĒL NEPIECIEŠAMS
Katrai komandai balsošanas kartītes A, B, C
Katrai komandai trauks, kurā krāt balviņas par pareizām
atbildēm uz viktorīnas jautājumiem.
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Sveicināti, bērni! Zēni un meitenes! Jūsu tik daudz! Te jau stunda paies, kamēr ar visiem jums
sasveicināsimies!
Kāds no bērniem iesaka – nodziedāsim “Prieka dziesmu” un būsim ar visiem sasveicinājušies.
PRIEKA DZIESMA – vārdi uz ekrāna (dziesmas projekcija un notis – pielikumos)
Nu tā, sasveicinājušies esam. Tātad – mūs sauc ..........
Izstāstīsim, kā mēs šeit nokļuvām.
Tas notika tā – ziemā plānojām, kur vasarā varētu doties. Un tā runājot, dažādus variantus apspriežot,
nonācām pie lēmuma – nebrauksim uz augstiem kalniem vai karstiem tuksnešiem. Paliksim Latvijā,
mūsu mājās!
Un tad mūsu ģimenes jaunākais dalībnieks, (norāda uz konkrēto bērnu), ieteica – ja nelidojam nekur ar
lidmašīnu, varbūt varam apceļot Latviju gaisa balonā? Hm... Traka ideja! Bet, ja ko ļoti vēlies, tad tas
biež vien arī izdodas.
Tā nu esam šeit, lai dotos mūsu pirmajā ceļojumā! Uz kurieni? To nemaz nezinām. Kur vējš nesīs, tur
lidosim.
Mēs šim piedzīvojumam esam izvēlējušies īpašu dziesmu par Latviju, tā būs mūsu ceļojuma himna. Ja
esat izlēmuši šajā piedzīvojumā būt kopā ar mums, iemācīsim jums to, lai varam dziedāt kopā.
VISA LATVIJA SLAVĒ TO KUNGU – skatīt fonogrammu un dziesmas ierakstu www.dzilisirdi.lv, pieejama arī videoversija.
Tad nu iesim uz gaisa balonu! Bet vispirms paskatāmies – vai šodien ir gaisa balona lidojumam
labvēlīgi laikapstākļi? (pieliek roku pie pieres, it kā skatoties tālumā - pa labi un pa kreisi) Lietus netuvojas? Vētras nav gaidāmas? Tad varam pacelties?
Dosimies mūsu pirmajā piedzīvojumā. Jūs palieciet uz zemes un sekojiet līdzi lidojumam, mēs dosim
jums kādu ziņu!
Vadītājiem ieņemot vietas gaisa balona grozā un “paceļoties”, skan dziesma “Lidojums ar gaisa balonu”,
vadītāji māj ar roku, izpilda brīvas kustības, saskaņotas ar dziesmu – brīnās, kāds nedaudz bailīgi ieķēries
“groza” malā. (Visu dziesma pieejama http://ej.uz/lidojums_ar_gaisa_balonu; ievadā tiek izmantos
fragments, kas pieejams programmas elektroniskajā versijā) Grupu vadītāji rāda priekšzīmi, mājot tiem,
kas balonā, plaukšķinot līdzi dziesmai un kustoties tās ritmā.
Kad dziesma izskanējusi, turpinās saruna.
Kur tad mēs lidojam? Kur vējš mūs nes? Vai atpazīstat? Ko tur redzat?
Projekcijas, saskaņotas ar runāto tekstu, saruna ar bērniem balonā, iesaistot arī visus dalībniekus.

Informācija, kuru iekļaut sarunā –

Skat, kāda līkumaina upe!
Kas tā varētu būt?

Tās upes krastos ir pils.
Izskatās ļoti sena pils.
Pielidosim tuvāk

Tā taču Turaidas pils, netālu no Siguldas.

Jā, un skatieties, tur arī gaisa tramvajiņš pāri Gaujai!
Gauja ir tika skaista! Tā ir garākā upe, kas tek tikai pa
Latvijas teritoriju!
Lidojam tālāk!

Atkal kāda pilsēta. Tik daudz sarkanu dakstiņu jumtu!
Šī pilsēta arī izskatās ne īpaši jauna!

Paskat, tur arī pils!
Pielidojam tuvāk!

Tā taču Cēsu pils!
Vai zināt, ar ko Cēsis īpašas? Te ir Latvijas karoga
dzimšanas vieta. Jā, sarkanbaltsarkanais karogs pirmo reizi
minēts jau 13. gadsimtā, tāds bijis karavīriem no Cēsīm.
Latvijas karogs ne vienmēr bija atļauts. Bet, kad sākās
Trešā atmoda, pirmā vieta, kur Latvijas karogs tika
pacelts atkal, bija Cēsis, tas bija Cēsu pils tornī!

Atkal ūdeņi! Vai tā joprojām būtu Gauja?

Nē, tas vairāk izskatās pēc ezera ar salu. Kas uz tās salas
atrodas? Pielidojam tuvāk!

Tur ir estrāde un stadions.
Tā taču Alūksne! Un Alūksnes ezers, kas ir 11. lielākais
ezers Latvijā. Tajā esot vairāk nekā 12 zivju sugas.
Alūksne esot Latvijas visaugstāk esošā pilsēta – 200 m
virs jūras līmeņa. Ziemās tā ir arī viena no aukstākajām
pilsētām.

Alūksnē arī ir kāda īpaša ēka – tas ir Bībeles muzejs!
Alūksnē dzīvoja Ernests Gliks. Viņš iztulkoja Bībeli
latviešu valodā!
Šajā muzejā ir simtiem dažādu Bībeļu!

Kurā novadā esam?
Tā ir VIDZEME!
Vidzemē būtu daudz vietu, ko apmeklēt!
Limbažu pusē dzimis Baumaņu Kārlis – viņš ir mūsu Latvijas himnas “Dievs, svētī Latviju!” autors.
Vidzemē ir Latvijas augstākā vieta – Gaiziņš! Te bijušas brāļu draudzes, te Jurjānu Andrejs un viņa
brāļi komponējuši dziesmas, te Emīls Dārziņš un Rūdolfs Blaumanis dzīvojuši. Vidzemi pelnīti mēdz
saukt par Latvijas apgaismības vietu.
Kas tad tas? Aploksne. Paskatīsimies, kas tajā?
Neko nesaprotu, kaut kādi burti, kaut kādi cipari. Izskatās pēc kāda slepena koda. Te ir vairākas tādas
lapas! Sūtīsim mūsu palīgiem uz zemes, varbūt viņi mums palīdzēs to atrisināt? (aizlidina kā lidmašīnu
katrai grupai)
Grupa, kas atrisina, sauc atbildi – JĒZUS IR CEĻŠ!
Ko tas varētu nozīmēt? Ceru, ka šodien par to uzzināsim vairāk.
Bet tagad dosimies izpētīt Vidzemi!
Kad būsiet pabijuši Lustīgajā pļavā, Mežpiņķerī, Skat-tornī un Brīnumpurvā un arī paciemojušies
kādās mājās, gaidām jūs atpakaļ. Vēlēsimies uzzināt, kā jums gājis.

_

NOSLEGUMS
Prieks jūs visus redzēt pēc ceļojuma pa Vidzemi!
Vai bijāt ciemos pie aklā, atvainojos, tagad redzīgā vīra?
Vai Lustīgajā pļavā spēles spēlējāt?
Vai Mežpiņkerī kaleidoskopu izveidojāt?
Vai Brīnumpurvā zvaigzne tapa?
Vai Skat-tornī tumsas nedarbiem līdzdzīvojāt?
Jūs visur esat bijuši!
Bet ko jūs tur uzzinājāt? To tūlīt pārbaudīsim!
VIKTORĪNA
Par pareizām atbildēm papildina ar dienai piemērotu našķi komandu kastes vai traukus, kurus bērni
saņems VBS noslēgumā.
Kura pilsēta Vidzemē ir Latvijas karoga dzimšanas vieta? (Cēsis)
Kā sauc garāko upi, kas tek tikai Latvijas teritorijā? (Gauja)
Kur aklajam vīram bija jāiet mazgāties? (uz dīķi)
Vai mēness spīd? (nē, atstaro gaismu)
Kā sauc vīru, kurš iztulkoja latviski Bībeli? (Ernsts Gliks)
Ziniet, par ko man šodien bija jādomā? Par to, ko jūs no rīta palīdzējāt mums atšifrēt! Atceraties?
Tas rakstīts Jāņa evaņgēlijā 14. nodaļas 16. pantā (atver Bībeli un lasa):
- Jēzus saka “Es esmu ceļš” – ja esam kopā ar Jēzu, tad staigājam droši, jo dzīve kopā ar viņu ir
Dieva gaismas apgaismota, nav jātaustās kā pa tumsu, tad mēs esam droši, ka neapēdīsim tārpus, ka
nenomaldīsimies no ceļa. Ja zinām, ka Jēzus ir ceļš un ejam pa to ceļu, kuru Viņš rāda, tad nonāksim
mērķī – pie Dieva debesīs.

Šajā pantā vēl kas rakstīts. Par to padomāsim rīt un parīt, un aizparīt. Mēs taču turpināsim ceļot
kopā?
Vēl nevēlaties doties mājup? Labi, tad varam iemācīties vēl kādu dziesmu. Tajā arī teikts, ka Jēzus ir kā
gaisma mūsu ceļā.
VIŅŠ IR MŪSU TĒTIS
Tagad gan laiks doties katram uz savām mājām.
Jums katram ir kādi uzdevumi, kuri mājās paveicami. Grupu vadītāji jums tos iedos. Aplieciet tos kā
aproci, lai atcerētos izpildīt!
ZIŅOJUMI
Pēc izvēles – noslēdz ar dziesmu “VISA LATVIJA SLAVĒ TO KUNGU”
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IEVADS
PRIEKA DZIESMA – vārdi uz ekrāna (dziesmas projekcija un notis – pielikumos)

Sveicināti, bērni! Zēni un meitenes! Prieks jūs šodien atkal redzēt! Vai esat gatavi ceļojumam?
Kā jūtaties pēc vakardienas ceļojuma pa Vidzemi? Aicina balsot ar īkšķiem – uz augšu, uz leju, pa
vidam.
Paskatāmies – vai šodien ir gaisa balona lidojumam labvēlīgi laikapstākļi? (pieliek roku pie pieres, it kā
skatoties tālumā - pa labi un pa kreisi) Lietus netuvojas? Vētras nav gaidāmas? Tad varam pacelties?
Dosimies mūsu otrajā piedzīvojumā. Jūs paliekat uz zemes un sekojiet līdzi lidojumam, mēs dosim
jums kādu ziņu! Paldies par vakardienu, ka palīdzējāt mums atrisināt uzdevumu! Tagad mums ir
skaidrs – Jēzus ir ceļš! Lai Viņš vada un palīdz arī mums šodien mūsu ceļojumā
Vadītājiem ieņemot vietas gaisa balona grozā un “paceļoties”, skan dziesma “Lidojums ar gaisa balonu”,
vadītāji māj ar roku, izpilda brīvas kustības, saskaņotas ar dziesmu – brīnās, kāds nedaudz bailīgi ieķēries
“groza” malā. (Visu dziesma pieejama http://ej.uz/lidojums_ar_gaisa_balonu; ievadā tiek izmantos fragments, kas pieejams programmas elektroniskajā versijā) Grupu vadītāji rāda priekšzīmi, mājot tiem, kas
balonā, plaukšķinot līdzi dziesmai un kustoties tās ritmā.
Kad dziesma izskanējusi, turpinās saruna.
Kur tad mēs lidojam? Kur vējš mūs nes? Vai atpazīstat? Ko tur redzat?
Projekcijas, saruna ar bērniem balonā, iesaistot arī visus dalībniekus.
Informācija, kuru iekļaut sarunā –

Kur lidojam?
Te tik daudz ūdeņu, izskatās, vējš mūs nes uz Rietumu pusi.
Lidojam uz jūru?
Labāk sākumā apskatām kādu pilsētu.

Re, tie taču Talsi!
Kā tu to zini?
Talsos ir ezers ar strūklaku un tam apkārt pilsēta uz 7
pakalniem.

Redzi, te vēl kāda pilsēta.
Kādēļ tilti tik tuvu viens otram?
Man gan šķiet, ka tilts ir tikai viens.
Ja nekļūdos, tā ir Kuldīga un Ventas rumba.
Nolaidīsimies zemāk un aplūkosim.

Tiešām, tā ir Ventas Rumba!
Tas ir platākais ūdenkritums Eiropā.
Nu gan lidojam uz jūras pusi.

Te jau tā ir – mūsu mīļā jūra!
Daudzas tautas mūs apskauž, ka mums ir tik skaista
pludmale!

Skat, re kur vienā pludmalē pacelts Zilais karogs. Tā ir
īpaši laba vieta iedzīvotājiem un atpūtniekiem.

Vai tad Zilā karoga pludmalē pastaigājas zilas govis?
Ai, nē – tā taču Ventspils. Dažādas apgleznotas govis
tur atrodamas dažādās pilsētas vietās. Arī šeit – uz
mola, pa ceļam uz bāku.

Pilsēta mums aiz muguras.
Kas tur guļ jūras malā?
Tās ir laivas. Zvejnieki droši vien bijuši zvejā. Tagad
iznākuši krasā un aiznesuši lomu uz mājām.
Vai jūtat, kā te smaržo gaiss? Pēc zivīm, pēc dūmiem.

Kurā novadā mēs esam?
Lidojam pār KURZEMI! Pār Kurzemi, kur jūras krastos ir tik daudz zvejnieku ciematu. Kur dzīvo
drosmīgi cilvēki, kas nebaidās no vētrām. Šeit pirms vairāk kā 150 gadiem bija arī drosmīgi cilvēki,
kas dibināja pirmās baptistu draudzes.
Skat! Arī šoreiz mums atstāta grozā slepenā ziņa! Kas tur būs? Atver aploksni. Es te neko nesaprotu...
Tas jau ir par traku! Neviena burta, tikai zīmējumi! Sūtīsim mūsu palīgiem uz zemes, varbūt viņi
mums palīdzēs to atrisināt? (aizlidina kā lidmašīnu katrai grupai)
Grupa, kas atrisina, sauc atbildi – JĒZUS IR PATIESĪBA
Ko tas varētu nozīmēt? Ceru, ka šodien par to uzzināsim vairāk.
Pirms dodamies pētīt Kurzemi, kā būtu nodziedāt kādu dziesmu par kuģi un kapteini?
KUĢIS – dziesmas ieraksts video formātā –
Kad būsiet pabijuši Lustīgajā pļavā, Mežpiņķerī, Skat-tornī un Brīnumpurvā un arī paciemojušies
kādās mājās, gaidām jūs atpakaļ. Vēlēsimies uzzināt, kā jums gājis.

_

NOSLEGUMS
Prieks jūs visus redzēt pēc ceļojuma pa Kurzemi!
Vai zvejniekus satikāt?
Vai Lustīgajā pļavā spēles spēlējāt?
Vai Mežpiņkerī zivtiņas locījāt? Vai zināt jau, kādu bildi liksiet zivju statīvā?
Vai Brīnumpurvā atklājāt, kā neļaut griķiem noslīkt?
Vai no Skat-torņa kapteini Lauri redzējāt?
Jūs visur esat bijuši!
Bet – ko jūs tur uzzinājāt? To tūlīt pārbaudīsim!
VIKTORĪNA
Par pareizām atbildēm papildina ar dienai piemērotu našķi komandas kastes vai traukus, kurus bērni
saņems nometnes noslēgumā.
Kas bija Jēzus pirmie mācekļi? (zvejnieki)
Kas ir kristiešu atpazīšanās zīme? (zivs)
Kur ir Eiropā platākais ūdenskritums? (Kuldīgā)
Jēzus satiktos vīrus aicināja kļūt par cilvēku (zvejniekiem)
Kurā Kurzemes pilsētā uz ielām ir govis? (Ventspilī)
Kas bija šodien slepenajā zīmītē?
Bērni – JĒZUS IR PATIESĪBA
Ko Bībele par to saka? Bībelē ir tieši tādi vārdi:
Es atveru Jāņa evaņgēlijā 14. nodaļu un lasu 16. pantu:
- Jēzus saka “Es esmu ceļš” – to pirmdien uzzinājām, ja esam kopā ar Jēzu, tad staigājam droši, jo dzīve

kopā ar viņu ir Dieva gaismā, nav jātaustās kā pa tumsu.
- “Es esmu patiesība” – to saka Jēzus.. Jēzus aicina sev sekot. Viņš zina, kas mēs patiesībā esam un kas
varam būt! Viņš zina patiesību par mums – pat vairāk nekā mēs paši zinām. Viņš arī saka patiesību
par Dievu. Par to viņš stāstīja tiem cilvēkiem, kurus satika, kad dzīvoja uz zemes. Mēs patiesību par
Dievu varam izlasīt Bībelē.
Tagad laiks doties katram uz savām mājām.
Jums katram ir kādi uzdevumi, kas mājās paveicami. Grupu vadītāji jums tos iedos. Aplieciet tos kā
aproci, lai atcerētos izpildīt!
ZIŅOJUMI
Tagad mēs zinām, ka Vidzemē un Kurzemē ir cilvēki, kas slavē Dievu. Pēteris, Andrejs, Kārlis un
Jānis, arī Dace un Anna, Maija un Paija!
VISA LATVIJA SLAVĒ TO KUNGU – pēc izvēles.
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IEVADS
Sveicināti, bērni! Zēni un meitenes! Prieks jūs šodien atkal redzēt!
Vai esat gatavi ceļojumam? Kā jūtaties pēc ceļojuma uz Kurzemi?
Ja esi gatavs doties ceļojumā arī šodien – piecelies kājās.
Ja vēl neesi gatavs doties ceļojumā – pietupies.
Ja nevari vēl izdomāt, doties vai nē – paliec sēdus.
Dziedāsim kopā “Prieka dziesmu” un sasveicināsimies ar saviem ceļabiedriem.
PRIEKA DZIESMA

Cik labi, ka arī šodien ir ceļojumam labvēlīgi laika apstākļi!
Nevilksim neko garumā! Dodamies uz gaisa balonu!
Bet jūs (norāda uz publiku) nekur nepazūdiet! Ja nu arī šodien gaisa balonā atstāts kāds uzdevums, ar
kuru paši netiekam galā?! Jūs tik labi esat mums palīdzējuši!
Vadītājiem ieņemot vietas gaisa balona grozā un “paceļoties”, skan dziesma “Lidojums ar gaisa balonu”,
vadītāji māj ar roku, izpilda brīvas kustības, saskaņotas ar dziesmu – brīnās, kāds nedaudz bailīgi ieķēries
“groza” malā. (Visu dziesma pieejama http://ej.uz/lidojums_ar_gaisa_balonu; ievadā tiek izmantos fragments, kas pieejams programmas elektroniskajā versijā) Grupu vadītāji rāda priekšzīmi, mājot tiem, kas
balonā, plaukšķinot līdzi dziesmai un kustoties tās ritmā.
Kur tad mēs šodien lidojam? Uz kuru Latvijas novada pusi?
Projekcijas, saruna ar bērniem balonā, iesaistot arī visus dalībniekus.
Informācija, kuru iekļaut sarunā –

Vai tie kādi ezeri?
Tas taču purvs?
Vai tas varētu būt Ķemeru purvs? Varbūt Tīreļpurvs?

Latvijā gan liela dažādība.
Pirms mirkļa purvs un te jau pils.
Šķiet, nav Latvijā neviena tik grezna pils kā šī – Rundāles
pils! Tās arhitekts ir Rastrelli.
Nemaz neizklausās pēc latvieša.
Nav jau arī, viņš bija francūzis.

Paskat, kādi pie tās dārzi! Tik precīzi izplānoti.
No augšas izskatās, ka tur aug dilles, burkāni un salāti.
Nē, nē – tur aug simtiem šķirņu rozes!

Franču Rastrelli izplānojis Latvijā franču dārzu!
Kā ar lineālu nomērīts.
Šķiet, es pat nedaudz sajūtu rožu smaržu!

Tur vēl viena pils!
Izskatās līdzīga tai, kuru jau redzējām.
Pielidojam tuvāk!

Jā, ļoti līdzīga!
Mana vecmāmiņa teiktu – kā divas ūdens lāses.
Tām bijis viens arhitekts?
Jā, tas pats. Tas francūzis...
Jā, Rastrelli. Viņš bijis arī Jelgavas pils arhitekts.
Šajā pilī mūsdienās ir Latvijas Lauksaimniecības
universitāte.

Atkal pils! Tā gan neizksatās pēc tā francūža darba.
Jā, Bauskas pils ir celta vairākus gadsimtus pirms
Rastrelli bija dzimis.
Vai ievērojāt – pils atrodas starp divām upēm!

Bauskas pilij no vienas puses tek Mēmele, no otras –
Mūsa.
Kad satek kopā – tad tā ir Mēmelmūsa vai Mūsmēmele?
Nē, neviens no variantiem nav pareizs.
Tad izveidojas liela upe, kuru sauc par Lielupi!

Tās krastos tik daudz lauku!
Tur droši vien izaug laba labība.

Jā, kvieši, rudzi, mieži – šī ir ļoti laba vieta
graudkopībai. Cilvēki šo apvidu sauc par Latvijas
maizes klēti!

Cik skaists šis novads. Kā raiba sega. Žēl, ka cilvēki,
braucot ar mašīnu pa Latvijas ceļiem, to nemaz neredz.

Kurā novadā mēs esam?
Lidojam pār ZEMGALI!
Skat! Arī šoreiz mums atstāta grozā slepenā ziņa! Kas tur būs? Atver aploksni. Es te neko nesaprotu...
Te ir vairāki eksemplāri! Sūtīsim mūsu palīgiem uz zemes, varbūt viņi mums palīdzēs to atrisināt?
(aizlidina kā lidmašīnu katrai grupai)
Grupa, kas atrisina, sauc atbildi – JĒZUS IR DZĪVĪBA
Ko tas varētu nozīmēt? Ceru, ka šodien par to uzzināsim vairāk.
Ah, līdzpaņemtās maizītes nemaz neesam apēduši. Esat izsalkuši? Tad apēdam. Bet vispirms –
pateicamies Dievam!
PATEICĪBU PIENESAM – visi kopā, vārdi uz ekrāna. Bērni turpina dziedāt, līdz vadītāji apēduši maizītes.
Dosimies izpētīt Zemgali!
Kad būsiet pabijuši Lustīgajā pļavā, Mežpiņķerī, Skat-tornī un Brīnumpurvā un arī paciemojušies
kādās mājās, gaidām jūs atpakaļ. Vēlēsimies uzzināt, kā jums gājis.

_

NOSLEGUMS
Prieks jūs visus redzēt pēc ceļojuma pa Zemgali!
Vai bijāt ciemos pie Andreja?
Vai Lustīgajā pļavā spēles spēlējāt?
Vai Mežpiņkerī pirkstus izlocijāt, sīkās sēkliņas satverot?
Vai Brīnumpurva akrobātus satikāt?
Vai no Skat-torņa maiznīcā ielūkojāties?
Jūs visur esat bijuši!
Bet ko jūs tur uzzinājāt? To tūlīt pārbaudīsim!
VIKTORĪNA
Par pareizām atbildēm papildina ar dienai piemērotu našķi komandas kastes vai traukus, kurus bērni
saņems nometnes noslēgumā.
Kura maize ir visveselīgākā? (rupjmaize)
Cik garš ir visgarākais pasaulē izceptais maizes klaips? (9200m, vairāk kā 9km)
Kādas maizītes bija līdzi zēnam, kurš gāja satikties ar Jēzu? (5 miežu maizītes)
Kur Latvijā izaug vislabākie kvieši? (Zemgalē, ap Jelgavu)
Ar kādu maizi sevi salīdzina Jēzus? (ar Dzīvības maizi)
Ko Bībele par to saka?
Es atveru Jāņa evaņgēlijā 14. nodaļu un lasu 16. pantu:
- Jēzus saka “Es esmu ceļš” – to pirmdien uzzinājām, ja esam kopā ar Jēzu, tad staigājam droši, jo dzīve
kopā ar viņu ir Dieva gaismā, nav jātaustās kā pa tumsu.
- “Es esmu patiesība” – to vakar uzzinājām. Jēzus aicina sev sekot. Viņš zina, kas mēs patiesībā esam
un kas varam būt!
- “Es esmu dzīvība” – hm, tiešām, ja nepaēdam, mēs nevaram ilgi dzīvot. Ja mums ir Jēzus, mēs Viņam

varam lūgt ne tikai maizīti katrai dienai, lai mēs dzīvotu. Viņš var mums dot daudz vairāk – Mūžīgo
dzīvību! Varbūt rīt par to uzzināsim ko vairāk?
Tagad laiks doties katram uz savām mājām.
Jums katram ir kādi uzdevumi, kas mājās paveicami. Grupu vadītāji jums tos iedos. Aplieciet tos kā
aproci, lai atcerētos izpildīt!
ZIŅOJUMI
Pirms dodaties mājās, mēs nodziedāsim vēl šīs nometnes himnu.
Visa Latvija – Vidzeme, Kurzeme, Zemgale..
Kas vēl palicis? Kur mēs rīt varētu doties?
VISA LATVIJA SLAVĒ TO KUNGU
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Sveicināti, bērni! Zēni un meitenes! Prieks jūs šodien atkal redzēt!
Ceru, tas nevienam vairs nav noslēpums – arī šodien dosimies ceļojumā ar gaisa balonu!
Mums ir tik skaistas mājas – Latvija!
Zini, es šodien domāju – cik putni laimīgi! Viņi katru dienu Latviju var apskatīt no augšas. Ziemā, kad
viss sasnidzis balts, un pavasarī, kad viss plaukst, kā arī rudenī, kad Latvija krāsojas krāšņi jo krāšņi.
Skaisti ir arī tas, ka visos Latvijas novados ir cilvēki, kas pielūdz un slavē Dievu!
Jā, Tu pateici gluži to pašu, ko katru dienu esam dziedājuši mūsu ceļojuma himnā!
VISA LATVIJA SLAVĒ TO KUNGU!
Cik labi, ka arī šodien ir ceļojumam labvēlīgi laika apstākļi!
Nevilksim neko garumā! Dodamies uz gaisa balonu!
Bet jūs (norāda uz publiku) nekur nepazūdiet! Ja nu arī šodien gaisa balonā atstāts kāds uzdevums, ar
kuru paši netiekam galā?! Jūs tik labi esat mums palīdzējuši!
Vadītājiem ieņemot vietas gaisa balona grozā un “paceļoties”, skan dziesma “Lidojums ar gaisa balonu”,
vadītāji māj ar roku, izpilda brīvas kustības, saskaņotas ar dziesmu – brīnās, kāds nedaudz bailīgi ieķēries
“groza” malā. (Visu dziesma pieejama http://ej.uz/lidojums_ar_gaisa_balonu; ievadā tiek izmantos fragments, kas pieejams programmas elektroniskajā versijā) Grupu vadītāji rāda priekšzīmi, mājot tiem, kas
balonā, plaukšķinot līdzi dziesmai un kustoties tās ritmā.
Kur tad mēs šodien lidojam? Uz kuru Latvijas novada pusi?
Paskat, atkal atstāta aploksne. Varbūt šoreiz paši varēsim to atrisināt?
Punktiņš punktiņš, svītriņa
Sanāk cilvēciņš?
Nē, te to punktu un svītriņu visai daudz.
Bērni ir pierādījuši, ka ļoti labi tiek galā ar šiem slepenajiem ziņojumiem. Sūtīsim vien viņiem šo
uzdevumu!
Grupa, kas atrisina, sauc atbildi – DIEVS MANI MĪL.
Mani Dievs mīl?
Nē, mani.
Mani, mani. Tur nebija teikts – tevi!
Mieru, tikai mieru – visus mīl. Mani, tevi, viņu, viņu, visus!
Dievs mums visiem dāvā mīlestību!
MĪLESTĪBAS ROTA
Kamēr jūs te strīdējāties, un kamēr mēs jauno dziesmu iemācījāmies, esam jau labu gabaliņu
nolidojuši.
Kur mēs esam?

Projekcijas, saruna ar bērniem balonā, iesaistot arī visus dalībniekus.
Informācija, kuru iekļaut sarunā –
Atkal upe.
Liela upe.
Šī būtu Lielupe?
Nē, šī upe vēl lielāka par Lielupi, pa tās krastiem var
aiziet līdz pat Krievijas robežai un vēl tālāk!

Un kādus lokus tā met!
Mūsu kaimiņi teica, ka šogad braukšot ar plostu pa
Daugavas lokiem. Esot 9 loki. Varētu būs interesanti.
Varbūt arī mēs nākamajā vasarā varam nevis ar gaisa
balonu, bet ar plostiem pa Latvijas upēm? Gauju,
Ventu, Mēmeli, Mūsu, Lielupi – vēl kādu upi esam šajā
nedēļā redzējuši?
Jā – Mūsmēmeli! (smejas)

Paskat, šī upe tek cauri arī kādai pilsētai. Ļoti liela
pilsēta. Vai tā nav Rīga?
Nē, nebūs gan. Tad būtu redzams Televīzijas tornis
Daugavas vidū. Bet tā ir otra lielākā pilsēta Latvijā.
Liepāja? Nē.
Jūrmala? Nē.
Tā ir Daugavpils!

Kādi tur krāšņi baznīcu torņi!

Vai te daudz lietus lijis, ka tik daudz lauku pārplūduši?
Tie ir ezeri. To te patiešām ļoti daudz.

Paskaties apkārt – visur ezeri!
Ir dziesma par Zilo ezeru zemi. Vai šī būtu tā vieta?

Te atkal kāda pilsēta.
Skat – tur vēl viens gaisa balons. Arī viņi apceļo
Latviju!
Ko viņi tur aplūko? Nolaidīsimies zemāk.

Kāda īpatnēja ēka! Šķība un greiza.
Tas ir “Zeimuls” – tur Rēzeknes bērniem ir dažādi
interešu pulciņi, arī tūristi dodas turp, lai uzzinātu
nepieciešamo informāciju. Tur ir veikaliņš, kur nopirkt
Latgales māla izstrādājumus, kā arī kafejnīca.

Kurā novadā tad mēs esam?
Lidojam pār LATGALI!
Pamāsim tiem, kas lido tajā balonā! Izskatās, viņi tikai
tagad dodas uz Daugavas lokiem.

Šķiet, ka vienu lietu gan no gaisa balona nevarējām Latgalē ieraudzīt.
Te taču ir tik daudz podnieku, kas gatavo skaistus un noderīgus māla traukus. Varbūt ar viņiem
iepazīsieties dienas gaitā?
Dosimies izpētīt Latgali!
Kad būsiet pabijuši Lustīgajā pļavā, Mežpiņķerī, Skat-tornī un Brīnumpurvā un arī paciemojušies
kādās mājās, gaidām jūs atpakaļ. Vēlēsimies uzzināt, kā jums gājis.

_

NOSLEGUMS
Prieks jūs visus redzēt pēc ceļojuma pa Latgali!
Vai bijāt ciemos pie podnieka?
Vai Lustīgajā pļavā spēles spēlējāt?
Vai Mežpiņkerī lampiņu pagatavojāt?
Vai Brīnumpurvā zeimuļus, tas ir – zīmuļus, eksperimentā izmantojāt?
Vai Skat-tornī mālmaizītes dekorējāt?
Jūs visur esat bijuši!
Bet – ko jūs tur uzzinājāt? To tūlīt pārbaudīsim!
VIKTORĪNA
Par pareizām atbildēm papildina ar dienai piemērotu našķi komandas kastes vai traukus, kurus bērni
saņems nometnes noslēgumā.
Kas ir Latvijas otrā lielākā pilsēta? (Daugavpils)
Kā vēl dēvē Latgali? (Zilo ezeru zeme)
Cik smilšu mīklā ir daudz smilšu? (nemaz)
Kā sauca pravieti, kuram Dievs atklāja, ka Viņš ir kā podnieks? (Jeremija)
Kas katram cilvēkam ir atšķirīgs (pirkstu nospiedumi)
Ko Bībele par to saka?
Es atveru Jāņa evaņgēlijā 14. nodaļu un lasu 16. pantu:
- Jēzus saka “Es esmu ceļš” – to pirmdien uzzinājām, ja esam kopā ar Jēzu, tad staigājam droši, jo dzīve
kopā ar viņu ir Dieva gaismā, nav jātaustās kā pa tumsu.
- “Es esmu patiesība” – to otrdien uzzinājām. Jēzus aicina sev sekot. Viņš zina, kas mēs patiesībā esam
un kas varam būt!
- “Es esmu dzīvība” – tā bija trešdienas ziņa. Ja nepaēdam, mēs nevaram ilgi dzīvot. Ja mums ir Jēzus,
mēs Viņam varam lūgt ne tikai maizīti katrai dienai, lai mēs dzīvotu. Viņš var mums dot daudz vairāk
– Mūžīgo dzīvību!
- “Neviens netiek pie Tēva kā vien caur mani” – Dievs saka, ka Viņš mūs mīl. Viņš mīl mūs tik ļoti, ka
deva Jēzu! Jēzus mums parāda ceļu pie Dieva. Jēzus izcieta sodu par mūsu grēkiem. Tikai Jēzus ceļš
dod arī mums ceļu pie Dieva, un Dievs mūs kā podnieks veido, lai mēs kļūtu viņam līdzīgāki.
Tagad laiks doties katram uz savām mājām.
Jums katram ir kādi uzdevumi, kas mājās paveicami. Grupu vadītāji jums tos iedos. Aplieciet tos kā
aproci, lai atcerētos izpildīt!

ZIŅOJUMI
Mēs šodien neesam dziedājuši PRIEKA DZIESMU. Dziedāsim to tagad, tikai vārda “sasveicinies”
vietā dziedāsim “atsveicinies”!
PRIEKA DZIESMA
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Sveicināti, bērni! Zēni un meitenes! Prieks jūs šodien atkal redzēt!
Mums šī ir pēdējā diena, kuru esam nolēmuši pavadīt, apceļojot gaisa balonā mūsu
mājas, mūsu Latviju.
Es jau šorīt pamostoties zināju, ka “Prieka dziesmu” nevarēšu dziedāt priecīgi.
Tad varbūt nemaz to tagad arī nedziedam?
Mēs esam bijuši –
Vidzemē – Latvijas apgaismības novadā;
Kurzemē – kur garajā jūras piekrastē daudz zvejnieku ciematu;
Zemgalē – kur laukos briest labība, tā ir mūsu maizes klēts;
Latgalē – kur podnieki darina brīnumskaistus māla traukus.
Visa Latvija apceļota. Ko šodien darīsim?
Šodien nodziedāsim dziesmu par visiem šiem novadiem.
Kuru?
Katru dienu esam dziedājuši un dziedāsim arī šodien! Un dziedāsim priecīgi!
VISA LATVIJA SLAVĒ TO KUNGU!
Dziesmā nav neviena cita vieta minēta. Tad šodien ceļojumā nedosimies?
Dosimies gan!
Visi uz gaisa balonu – maršs!
Es tomēr vēlos dziedāt PRIEKA DZIESMU
Kā tad mēs šodien tā – bez sasveicināšanās ar visiem ceļabiedriem?
PRIEKA DZIESMA
Bet nu gan nekavējam ne mirkli!
Gaisa balons gatavs pacelties. Skriešus turp!
Vadītājiem ieņemot vietas gaisa balona grozā un “paceļoties”, skan dziesma “Lidojums ar gaisa balonu”,
vadītāji māj ar roku, izpilda brīvas kustības, saskaņotas ar dziesmu – brīnās, kāds nedaudz bailīgi ieķēries
“groza” malā. (Visu dziesma pieejama http://ej.uz/lidojums_ar_gaisa_balonu; ievadā tiek izmantos fragments, kas pieejams programmas elektroniskajā versijā) Grupu vadītāji rāda priekšzīmi, mājot tiem, kas
balonā, plaukšķinot līdzi dziesmai un kustoties tās ritmā.
Kur tad mēs šodien lidojam?

Projekcijas, saruna ar bērniem balonā, iesaistot arī visus dalībniekus.
Informācija, kuru iekļaut sarunā –
Ai, acis apžilba no spožās saules!
Kur esam?
Vai tas ir gailis? Pētergailis? Vai arī Doma baznīcas
gailis?
Aizlidosim no otras puses, lai saule nespīd acīs!

Šī vieta šķiet pazīstama. Tā taču ir Latvija?
Neesam aizlidojuši uz Tallinu?
Nē, Latvija gan. Un izrādās, ka noslēguma dienā mums
uzdāvināts lidojums virs Rīgas.

Te visa Vecrīga kā uz delnas.
Rīga Daugavas krastos jau vairāk kā 800 gadus!

Cik to tiltu ir pār Daugavu?
Mēs redzam Akmens tiltu, Dzelzceļa tiltu, Salu tiltu,
tālumā Dienvidu tilts.
Ak, Vanšu tilts mums aiz muguras!

Kas tās par teltīm?
Tas Rīgas Centrāltirgus. Visi tūristi, kas atbrauc no
ārzemēm, par šo vietu brīnās.

Daugava, lokus izmetusi, atplūst līdz pat Rīgai.
Vai zināt, kas tā par māju kreisajā pusē?
Tā Prezidenta pils.
Nevaru saredzēt – vai Latvijas karogs mastā? Vai blakus
arī prezidenta karogs? Ja tā, tad prezidents ir Latvijā, ja
karoga nav – viņš devies ārpus valsts.

Šo vietu gan visi pazīst, vai ne?
Brīvības piemineklis! Vai zināt, ka kādreiz par ziedu
nolikšanu tur varēja pat ielikt cietumā? Vienmēr
brīvība Latvijā nav bijusi. Tēvzeme un brīvība – tās ir
Dieva dāvanas mums!
Kad būsim beiguši ceļojumu, aiziesim un noliksim arī
mēs tur ziedus. Tagad taču to drīkst darīt?!

Pag, uzmanīgāk! Ne tik tuvu!
Tā vēl aizķersimies aiz Brīvības pieminekļa zvaigznēm!

Skat, redzi – teātris. Te mēs esam gājuši skatīties
“Sudraba slidas”.
Jā, te ir dažādas izrādes, bet šī vieta ir ļoti nozīmīga
visai Latvijai – te 1918. gada 18. novembrī tika
pasludināta Latvijas valsts, tāpēc mēs katru gadu 18.
novembrī svinam Latvijas dzimšanas dienu.

Kas šī par ēku? Izskatās pēc šokolādes namiņa.
Šī ir Saeima. Te deputāti pieņem likumus, diskutē. No
visas Latvijas ievēl 100 cilvēkus, lai viņi šeit strādātu.

Un te redzat vēl kādu nozīmīgu ēku. Redzat baznīcu
kreisajā pusē? Tieši pretī tai, alejas otrā pusē ir
Ministru kabineta ēka. Te uz sēdēm sanāk Latvijas
valdība.

Rīgā ir tik daudz nozīmīgu vietu!
Rīga atrodas Latvijas centrā. Tā ir mūsu valsts galvaspilsēta.
Dosimies izpētīt Rīgu!
Kad būsiet pabijuši Lustīgajā pļavā, Mežpiņķerī, Skat-tornī un Brīnumpurvā un arī paciemojušies
kādās mājās, gaidām jūs atpakaļ. Vēlēsimies uzzināt, kā jums gājis.

_

NOSLEGUMS
Prieks jūs visus redzēt! Esat Rīgu izstaigājuši?
Vai bijāt ciemos pie viesmīlīgās Martas?
Vai Lustīgajā pļavā spēles spēlējāt?
Vai Mežpiņkerī Latviju zīmējāt?
Vai Brīnumpurvā caur papīra lapu izlīdāt?
Vai Skat-tornī smilšu kino redzējāt?
Jūs visur esat bijuši!
Bet ko jūs tur uzzinājāt? To tūlīt pārbaudīsim!
VIKTORĪNA
Par pareizām atbildēm papildina ar dienai piemērotu našķi komandas kastes vai traukus, kurus bērni
saņems nometnes noslēgumā.
Kurā datumā ir Latvijas dzimšanas diena? (1918. gada 18. novembrī)
Kā sauca Martas māsu? (Marija)
Cik zvaigznes Brīvības piemineklī? (trīs)
Kurā vietā tika pasludināta Latvijas valsts? (Latvijas Nacionālajā teātrī)
Viena vissvarīgākā lieta ir (būt kopā ar Jēzu)
Es tikai tagad ievēroju – pie mūsu gaisa balona ir piestiprināta kāda zīmīte (ārpusē)! Tiešām, šorīt
taču to nedabūjām. Palīdzēsiet mums to atšifrēt?
Grupa, kas atrisina, sauc atbildi – ES MĪLU DIEVU
Ko Bībele par to saka?
Es atveru Jāņa evaņgēlijā 14. nodaļu un lasu 16. pantu:
ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.

- Jēzus saka “Es esmu ceļš” – to pirmdien uzzinājām, ja esam kopā ar Jēzu, tad staigājam droši, jo dzīve
kopā ar viņu ir Dieva gaismā, nav jātaustās kā pa tumsu.
- “Es esmu patiesība” – to otrdien uzzinājām. Jēzus aicina sev sekot. Viņš zina, kas mēs patiesībā esam
un kas varam būt!
- “Es esmu dzīvība” – tā bija trešdienas ziņa. Ja nepaēdam, mēs nevaram ilgi dzīvot. Ja mums ir Jēzus,
mēs Viņam varam lūgt ne tikai maizīti katrai dienai, lai mēs dzīvotu. Viņš var mums dot daudz vairāk
– Mūžīgo dzīvību!
- “Neviens netiek pie Tēva kā vien caur mani” – Dievs saka, ka Viņš mūs mīl. Viņš mīl mūs tik ļoti, ka
deva Jēzu! Jēzus mums parāda ceļu pie Dieva. Jēzus izcieta sodu par mūsu grēkiem. Tikai Jēzus ceļš
dod arī mums ceļu pie Dieva. Un Dievs mūs kā podnieks veido, lai mēs kļūtu viņam līdzīgāki.
Tas viss parāda, cik ļoti Dievs mūs mīl.
- Es mīlu Dievu! – ko gan citu mēs varam darīt?! Viņš mūs tik ļoti mīlējis! Viņš tik ļoti rūpējas par
mums!
Ja mēs sakām, ka mīlam Dievu, tad mēs:
Sarunājamies ar viņu – tā ir lūgšana;
Vēlamies uzzināt, ko viņš saka – tādēļ lasām Bībeli;
Stāstām citiem par viņu!
Mīlēt Dievu – tā ir vissvarīgākā lieta! Latvijas centrā ir Rīga. Mūsu dzīves centrā – kas ir tur? Dievs
vēlas būt katra mūsu dzīves centrā. Viņš grib būt mūsu sirds prezidents.
Un ziniet – tas ir Lielākais bauslis – mīlēt Dievu! Esat par to dzirdējuši? Ir kāda dziesma, kas mums to
atgādinās.
LIELĀKAIS BAUSLIS
Bet nu mūsu ceļojums beidzies!
Esam apceļojuši mūsu kopīgās mājas – mūsu Latviju.
Tagad laiks doties katram uz savām mājām.
Jums katram ir kādi uzdevumi, kas mājās paveicami. Grupu vadītāji jums tos iedos. Aplieciet tos kā
aproci, lai atcerētos izpildīt!
ZIŅOJUMI
Atvadīsimies ar PRIEKA DZIESMU. Dziedāsim to tagad, tikai vārda “sasveicinies” vietā dziedāsim
“atsveicinies”!
Lai Dievu slavē Kurzemē, Vidzemē, Latgalē, Zemgalē.
Lai Dievu slavē katrās mājās.
Lai Dievu slavē arī Tavās mājās.
Lai Dievu slavē mūsu visu mājās – Latvijā!
PRIEKA DZIESMA
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