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Video un
  naškis,

Ieteikumi “SKAT-TORNIS” vadītājam:
Iepazīsties ar programmu, esi gatavs novadīt nodarbību neskatoties •	
materiālā!
Iegādājies visu nepieciešamo našķu sagatavošanai!•	
Esi gatavs izmantot alternatīvas, ja kādam no bērniem ir alerģija pret •	
kādu no izmantotajiem produktiem (par to vēlams uzzināt no pietei-
kuma anketas)! Esi vienmēr gatavs iedot arī padzerties!
Nodrošini iespēju bērniem pirms našķu sagatavošanas nomazgāt rokas!•	
Sagatavo tehniku video parādīšanai!•	
Pirms nodarbības lūdz par bērniem un nodarbību!•	
Sagaidi bērnus ar smaidu!•	
Vadi nodarbību, parādi savu prieku par Dievu un Viņa darbiem!•	



SKAT-TORNIS - video un našķis

LATVIJAS KAROGS

VIDEO

Paskatīsimies, kā klājās kādai ģimenei Vidzemes mežos! Kas viņiem vairāk palīdzēja – gaisma 
vai tumsa?

(Aicini bērnus sasēsties, lai skatītos dienas video!)

NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLI:

90 “Selgas” mazie cepumi (250 g pakā ir 80 cepumi);•	
biezpiena masa, sajaukta ar cukuru un putotu saldo •	
krējumu (1 karogam – 1 paciņa  biezpiena, 1 mazais 
iepakojums saldā krējuma);
ķiršu ievārījums;•	
smērējamie naži.•	

Vairāk nekā 40 gadus pēc 2. Pasaules kara tumsā tika slēpts arī Latvijas karogs. Bet tagad jau ir 
pagājuši gandrīz 30 gadi, kopš tas atkal plīvo brīvi gan gaismā, gan tumsā.
Kāds ir Latvijas karogs?
Pagatavosim to!

Vadi bērnu sarunas un lēmums, lai saprastu, kā izveidot proporcionāli pareizu Latvijas karogu no 
50 cepumiem (40 cepumi nolikti atsevišķi, vajadzēs vēlāk).
(Latvijas valsts karoga sarkanbaltsarkano svītru attiecība ir 2:1:2.
Latvijas valsts karoga platuma un garuma attiecība ir 1:2.

Sarunu rezultātā kopā ar bērniem izveidojiet divus sarakstus:

Ierakstiet, kādi ir GAISMAS un TUMSAS “plusi” un “mīnusi”.
Piemēram:
+ gaismā var redzēt ceļu
- gaismā grūti aizmigt
+ tumsā var labi paslēpties
- tumsā ir bail doties vienam ārā
Ļoti iespējams, ka Gaismas “plusi” pārspēs tumsas “mīnusus”, bet Tumsas “plusu” būs 
mazāk nekā tās “mīnusu”. Vadiet sarunas, lai pie šāda secinājuma nonāktu!
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SKAT-TORNIS- video un našķis

Tātad 50 cepumi būs pa 10 cepumiem 
5 rindās, 1 vidus rinda balta, malējās – 
sarkanas)

1.

Visu karoga laukumu noklāj ar biez-
piena masu – kāds nostāsts vēsta, ka 
latvieši reiz devušies cīņā ar baltu 
karogu.2.

Divas augšējās un divas apakšējās rin-
das noklāj ar papildus cepumu kārtu, 
uz kuras uzsmērē ķiršu ievārījumu 
– cīņā kāds virsnieks ticis ievainots, 
nolikts uz baltā karoga. Kad virsnieku 
no karoga nocēla nost, malas bija 
kļuvušas sarkanas, bet vidus - pali-
cis balts. Tā radās karogs, kurš pēc 
vairākiem gadsimtiem kļuva par mūsu 
valsts karogu.

3.

Kad karoga veidošana pabeigta,  
sadaliet to visiem dalībniekiem 
vienādās daļās un apēdiet!   

4.



SKAT-TORNIS - video un našķis

MAKŠKEREŠANA

VIDEO

Aicini bērnus sasēsties, lai skatītos dienas video!

Ja jūs varētu kapteinim Laurim uzdot vēl kādus jautājumus, ko jūs jautātu viņam?

Ja esat iepriekš ar kapteini Lauri (t. 26441749) vienojušies, ka drīkstat viņam piezvanīt, izvēlieties 
vienu no bērnu jautājumiem un piezvaniet, lai pajautātu to viņam! Uzlieciet telefona skaļruni, lai 
visi var dzirdēt atbildi! 

NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLI:

zivju krekeri, sabērti lielā bļodā (daudzums atkarīgs no bērnu skaita un trauciņu  •	
lieluma, pārliecinieties, ka pietiks pilns trauciņš katram dalībniekam);
mazās plastmasas glāzītes vai citi piemēroti trauciņi;•	
burkānu, gurķu un paprikas stienīši;•	
dārzeņu mērces.•	

Kapteinis Lauris teica, ka īpašs prieks ir par lielajiem lomiem. Arī jums šodien būs iespēja 
saņemt lielu lomu. Tā, ka jūsu trauki ir pilni līdz malām!

Katrs bērns ar savu trauciņu “zvejo” no pilnās bļodas pilnu trauciņu ar “zivīm”.

Sīmanim, Andrejam, Jēkabam un Jānim gan reiz tik labi neviecās, viņi visu nakti bija 
zvejojuši, bet neko nebija noķēruši. Viņu mājinieki, uzzinot, ka zivju nebūs, droši vien jau 
bija samizojuši dārzeņus: burkānus, gurķus, papriku. Tad nu arī mēs tos uzēdīsim kopā ar 
sazvejotajām zivīm!

PAPILDUS

 Vai Jēzus par mācekļiem aicināja tikai zvejniekus? Nē, viņa mācekļu vidū bija muitas dar-
binieks, iespējams, kādi tirgotāji, valsts ierēdņi. Jēzus par saviem sekotājiem aicina visus, 
neatkarīgi no viņu vecuma, tautības, garuma, svara, neatkarīgi arī no profesijas.

Spēle “Mēmais šovs” – attēlojot dažādas profesijas.
Pēc katras uzminētās profesijas vadītājs un bērni kopā pasaka: “Jēzus aicina (nosauc profesiju)!”

Bērniem ienākot telpā, skan R. Paula “Kapteinis Reinis”  
(skatīt YouTube vai “Dzeguzītes” albumos)
Vai pazīstat kādu kapteini? Kapteinis Reinis ir ar garu, baltu bārdu, viņš ved krastā 
sapņu kravu.
Bet mēs šodien iepazīsimies ar kapteini Lauri! Vai kapteinim Laurim ir balta bārda? Ko 
krastā vedis kapteinis Lauris – sapņus vai zivis?
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MAIZES DEGUSTACIJA

VIDEO

Aicini bērnus sasēsties, lai skatītos dienas video!

NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLI:

5 šķīvji;•	
5 dažādas maizes;•	
sviests, siers, mīkstais siers, žāvētas gaļas šķēlītes, desa, zaļumi – pēc izvēles;•	
smērējamie naži.•	

Kādas maizes jūs redzējāt filmiņā?
Kādu maizi jūsu ģimenē visbiežāk ēd?
Kādas maizes šķirnes vēl jūs zināt?

Pārādi bērniem 5-7 šķīvjus, uz katra no kuriem uzlikta gabaliņos sagriezta viena vienas šķirnes 
maizes šķēle .
Blakus noliec visu pieejamo maizes šķirņu etiķetes vai iepakojumus!
Aicini bērnus degustēt un izlemt – kura maizes ir kura? (Ja zināt, ka grupā ir bērni, kuri nedrīkst 
ēst maizi, sagatavojiet un piedāvājiet viņiem alternatīvu variantu, iepriekš konsultējoties ar 
vecākiem!)

Pagatavojiet sviestmaizes no pieejamajiem produktiem un apēdiet! Vēlams, ka iepriekš sagatavots 
dzēriens, kuru arī bērniem šajā laikā piedāvāt.

Ja atceraties no rīta dziedāto “Pateicības dziesmu”, nodziediet to kopā!

PAPILDUS:
Izpētiet maizes sastāvu!
Ko katra no izejvielām dod cilvēka organismam?

- ogļhidrāti - nodrošina organismu ar enerģiju;
- olbaltumvielas –  palīdz organismam augt;
- tauki – dod organismam siltumu, palīdz izšķīst vitamīniem A, D, E, K;
- šķiedrvielas – palīdz barībai kustēties pa gremošanas sistēmu.

Uzraksti uz lielas lapas stabiņā burtus J, Ē, Z, U, S
Pārrunājiet, ko dod Jēzus – pierakstot lietas, kas sākas uz katra no šiem burtiem (piemēram - jaunu 
dzīvi, ēdienam svētību, zināšanas, uzvaru, spēku).
Ja iespējams, pastāsti par kādu no tām – liecini bērniem, kā esi piedzivojis, ka Jēzus Tev dod jaunu 
dzīvi (vai par kādu citu no minētajām lietām)!
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MAIZES DEGUSTACIJA

Sadali grupu divās daļās!

Šodien Latgales Skat-tornī skatīsim, kā podnieks veido trauku. Taču šajā video nedzirdam 
nevienu vārdu. Tādēļ uzdevums jums:
1. grupa – skatieties un domājiet – ko domā podnieks?
2. grupa – skatieties un domājiet – ko teiktu māls, ja varētu parunāt?

VIDEO

Aicini bērnus sasēsties, lai skatītos dienas video - https://ej.uz/podnieks_mals

Video noskatās pirmo reizi – laiks grupās apspriesties.
1. grupa - ko gan podnieks domā, veidojot šo trauku? (diskusiju palīdz vadīt grupas vadītājs)
2. grupa – ko gan teiktu māls, ja varētu parunāt?? (diskusiju palīdz vadīt SKAT-TORŅA vadītājs)
Noskatās otro reizi – pastāsta otrai grupai savu pārrunu rezultātus. Vai arī video skatīšanās laikā 
grupas pārstāvis izteiksmīgi nolasa grupas darba rezultātu.

NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLI:

katram bērnam mazes šķēle vai rīsu galete, kas apziesta ar kakao krēmu vai Nutellu;•	
dažādi dekorējamie materiāli – krāsainie cukura gabaliņi, rieksti, sēklas;•	
koka irbulīši.•	

Pēc krāsas izšķir baltus, pelēkus, dzeltenus, sar-
kanus, brūnus, zaļus un melnus mālus. Ja tas video, 
kuru redzējām, ir uzņemts Latvijā, tad māls, ko tajā 
redzējām, ievests no citām zemēm, jo Latvijā baltā 
māla nav.

Bērni dekorē “mālmaizītes”, liekot uz tām pieejamo 
dekoŗējamo materiālu un/vai veidojot reljefa rakstus ar 
koka irbulīšiem. 
Katrs savu maizīti apēd.
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PRIEKA SVETKI

Šonedēļ esam daudz uzzinājuši par Jēzu. Ar ko Viņš ir tik īpašs? 
Kāpēc vairāki miljardi cilvēku pielūdz Viņu? Kāpēc Viņš ir pelnījis, 
ka ir mūsu dzīves centrā? Noskatīsimies video. Tajā smiltis izstāsta 
mums stāstu par Jēzu.

VIDEO

Aicini bērnus sasēsties, lai skatītos dienas filmu https://ej.uz/smilsu_kino

Pārrunājiet video redzēto, īpaši akcentējot, ka Jēzus nomira, lai atbrīvotu mūs no grēka važām!

NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLI:

5 bļodas ar sagrieztiem augļiem, katrā augļi citā krāsā  - zilā (dārza mellenes, •	
zilās plūmes), dzeltenā (apelsīni, persiki, aprikozes), melnā (tumšie ķirši, 
kazenes), zaļā (āboli, zaļās vīnogas), sarkanā (zemenes, ķirši, arbūzs) – bļoda 
saliktas kā olimpiskie riņķi;
jogurts;•	
caurspīdīga glāzīte un karote katram bērnam•	

Ko jums šīs augļu bļodas atgādina?
Tās ir līdzīgas Olimpiskajiem apļiem?! Olimpiskie apļi apzīmē piecus pasaules kontinentus vai 
pasaules daļas– Āfriku, Ziemeļ un Dienvidameriku, Āziju, Eiropu un Austrāliju/Okeāniju – 
Olimpiādē piedalās sportisti no visām pasaules daļām.

Dievs radīja VISU pasauli. Viņš sūtīja Jēzu VISAI pasaulei, Jēzus nomira par VISU cilvēku 
grēkiem, Viņš vēlas, lai cilvēki VISĀ pasaulē iepazītu Dievu, kļūtu par Viņa draugiem un 
varētu mūžīgi būt kopā ar Viņu.

Aicina bērnus ielikt savos trauciņos pa karotei no katras augļu bļodas – katras pasaules daļas, un 
pārliet pāri jogurtu – Jēzus nācis pie VISIEM!

Tie būs patiesi lieli prieka svētki, kad cilvēki no visām tautām satiksies ar Dievu! Mēs jau tagad 
varam par to priecāties un svinēt!

Ar šo prieka svētku augļu gardumu varam svinēt arī prieku par mūsu kopīgo laiku VBS 
“Mājas” un pateikties Dievam par mūsu mājām – Latviju, kurā ir zilas debesis, dzeltena saule, 
melna zeme, zaļi meži un pļavas, sarkans karogs ar baltu svītru vidū!
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