Rokdarbi

MEŽPINKERIS
, ,
Ieteikumi “Mežpiņķera” radošo darbu vadītājam
•
•
•
•
•
•
•

Lūdz par VBS, par bērniem, kuri to apmeklēs, par viņu
vecākiem, par VBS kalpotāju komandu.
Laicīgi sāc gādāt nepieciešamos materiālus.
Iepazīsties laicīgi ar aprakstu un izmēģini rokdarbu.
Sagatavo telpu, lai skolotājiem un bērniem būtu ērti strādāt.
Apklāj galdus ar plēvi, vaskadrānu vai papīru.
Esi laipns un viesmīlīgs, sagaidot bērnus. Smaidi!
Iedrošini, atbalsti un uzslavē bērnus.

KALEIDOSKOPS

1

Jēzus ir sacījis, ka Viņš ir Ceļš. Bet ceļu nevar redzēt, ja nav
gaismas – vai saules, lukturīša vai arī laternu gaismas... Tātad,
ja nav gaismas, neredzam ceļu un līdz ar to nezinām, kurp iet.
Gaisma mums ir nepieciešama. Un Viņš ir Gaisma, kas var
mirdzēt arī mūsos. Tāpēc pagatavosim kaleidoskopu, kurš
savu uzdevumu var veikt pateicoties tieši gaismai. Gaismai
iespīdot pa vienu galu, rodas skaistas gaismas glezniņas.

die

na

NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLI:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

virtuves dvieļu ruļļa kodols (var lietot arī citus līdzīgas formas ruļļus vai izmantot
tualetes rullīša kodolu un izgatavot mazāka izmēra kaleidoskopu);
spoguļpapīrs (uz 1 rokdarbu aptuveni 12x20 cm, kuru saloka 3 daļās (12:3=4 cm),
locījuma vietas vēlams iezīmēt);
šķēres;
krāsains papīrs kaleidoskopa ārpuses aplīmēšanai;
līmes zīmulis;
caurspīdīgas plastmasas lokšņveida/stingrākas plēves materiāls stikliņiem (2 apļi:
1. ar rullīša diametru un 2. ar nedaudz mazāku diametru, lai to varētu iestiprināt
rullīša vidū) var izmantot arī izlietotos iepakojumos izmantoto plastmasu
(piemēram, krējuma bundžiņu vāciņi);
līmlenta;
karstā līmes pistole ar līmes stienīšiem;
krāsaini kartoni vai kristāliņi, kurus bērt starp stikliņiem kaleidoskopā

PIRMS BĒRNU IERAŠANĀS:
• Sagatavo papīrus un spoguļpapīrus sagrieztus atbilstošos izmēros.
• Ieteicams ruļļos mazāko plastmasas aplīti jau iepriekš ielīmēt 0,5-1 cm attālumā no ruļļa gala.
• Laicīgi sagatavo karstās līmes pistoli.
KAD BĒRNI IERODAS:
Ierosmes sarunai darbošanās laikā Kādus gaismas ķermeņus jūs zināt? Saule (ar apkārtmēru 4,379×109 m, kas ir 109 reizes lielāks par
zemeslodes apkārtmēru), zvaigznes, mēness... Vai mēness spīd? (Nē, tas atstaro gaismu) Tāpat arī
mēs varam atstarot Jēzus gaismu. Vai zināt, kāds ir gaismas ātrums? (1 079 252 848,8 km/h, kas
21,5 miljons reižu ātrāk nekā mašīnai vidēji atļauts braukt pa pilsētu) Bet Dievs ir vēl ātrāks nekā
gaisma, jo šodien zina jau to, ko mēs darīsim rīt.
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Katram bērnam izdala spoguļpapīra loksni,
kuru saloka 3 daļās pa norādītajām locījuma
vietām un salīmē vaļējo malu ar līmlenti

1.

2.

Bērni izvēlas pāris krāsainos kartona
gabaliņus vai kristāliņus, kurus bērt
kaleidoskopā starp stikliņiem (paralēli
nākamajam uzdevumam, vadītāji tos
uzber uz ielīmētā stikliņa un ar karsto līmi
uzlīmē otru stikliņu kaleidoskopa galā)

Kaleidoskopa ārpusi ar līmes zīmuļu palīdzību aplīmē
ar krāsainu papīru

3.

Spoguļpapīra trijstūra prizmu var lietot atsevišķi kā
kaleidoskopu aplūkojot ikdienas priekšmetus vai arī
iestiprinot kaleidoskopa caurulē (Ja izvēlēts atbilstoši
trijstūra malu garumi, tad prizma kaleidoskopā var
iestiprināties pietiekami stingri, ka to nav nepieciešams
pielīmēt, un to var pēc patikas ielikt un izņemt)

4.

Uz kaleidoskopiem bērni uzraksta savu vārdu.
Ieskataties kaleidoskopā – cik brīniškīgas krāsas
un raksti veidojas, pateicoties gaismai!
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_
ZIVS FOTO STATIVS
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Jēzus ir teicis, ka Viņš ir Patiesība. Vai esat redzējuši uz
automašīnām, grāmatām un grāmatuzīmēm vai apģērba
šādu zivtiņas simbolu? (parāda kādu piemēru) Tas simbolizē
kristietību. Un tāpēc šodien izveidosim foto statīvu ar zivtiņas
simbolu, kas mums atgādinās par to, ka Jēzus ir Patiesība un
vēlamies Viņam sekot.

die
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NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLI:
•
•
•

koka klucīši (apmēram 4x4x4 cm) vai arī var sazāģēt garāku koka līsti vai izmantot
koka ripiņas (koka pamatnītē nepieciešams ieurbt caurumiņu, kurā iestiprināt stiepli);
metāla stieple (uz 1 rokdarbu apm. 15 cm un ar pēc iespējas lielāku diametru, lai
spētu noturēt fotogrāfiju, tomēr pietiekami lokana, lai bērni to spētu locīt);
knaibles stieples sadalīšanai

* ieteikums izveidot grupas foto, kuru iestiprināt statīvā
** ja ir vēlme, koka pamatnītes var nokrāsot
PIRMS BĒRNU IERAŠANĀS:
• koka klucīšos ieurbj caurumus atbilstoši stieples diametram;
• Stiepli sagriež nepieciešamajā garumā;
• ja koka klucīšus krāso, sagatavo krāsas un otas vai arī flomasterus (atkarībā no pamatnītes
materiāla)
KAD BĒRNI IERODAS:
Ierosmes sarunai darbošanās laikā Vai zināt, kādēļ kristiešu simbols ir šī zivtiņa? Jēzus laikā un ik pa laikam dažādās pasaules vietās
kristiešus vajāja un vietām arī šodien. Mēs varam būt pateicīgi, ka šodien Latvijā varam ticēt
Jēzum, ka mums nav jāslēpjas un nav jārīko šī VBS pa kluso. Agrāk kristieši viens otru atpazina
pēc zivs simbola, viens uzzīmēja vienu ieloku, bet otrs uzzīmēja otru ieloku, izveidojoties zivij
(><>). Tā viņi zināja, ka abi ir kristieši, seko Jēzum un tic, ka Jēzus ir Patiesība. Tad viņi varēja abi
kopā runāt par Dievu un nebaidīties.
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1.

2.

Uz koka pamatnītes uzraksta vārdu, ieurbtajā
caurumā ievieto vienu drāts galu
Otru drāts galu loca, izveidojot zivs formu

Pārbauda, vai izlocītā zivs forma ir pietiekami
cieša, lai tajā iestiprinātu fotogrāfiju vai kādu
piezīmju lapiņu
Ja ir vēlme pamatnīti izkrāsot, to krāso
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_
GRAUDU MOZAIKA
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Jēzus ir sacījis, ka Viņš ir Dzīvības maize un mēs esam šodien
šeit, lai Viņu labāk iepazītu. Mēs vēlamies, lai arī mūsu mīļie
Jēzu iepazīst, tāpēc pagatavosim ielūgumu uz noslēguma koncertu (ja jūs tādu organizēsiet), uz baznīcu vai kādu kartīti ar
Bībeles pantu, kuru uzdāvināt mīļam cilvēkam.

die
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NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dažādi graudi – miežu, kviešu, rudzu, auzu, kukurūzas, griķu, rīsu, prosas, u.c.;
sēkliņas – sezama, saulespuķu, magoņu, ķimeņu, sinepju, ķirbju u.c.;
pākšaugi – zirņi (ko izmanto miltu gatavošanā);
citi – manna, putraimi, sāls, graudu pārslas;
plastilīns;
kartons - iepriekš sagriež nepieciešamā izmērā, (ja A4 lapu pārgriež
uz pusēm un pārloka, no vienas A4 lapas sanāk divas kartītes.),
parastie zīmuļi;
dzēšgumija;
aploksnes;
sagatavota lapiņa, kuru ielīmēt kartiņā (tiem bērniem, kas paši nevarēs uzrakstīt)

PIRMS BĒRNU IERAŠANĀS:
• pārliecinies, ka telpā ir slota;
• katru graudu un sēkliņu veidu ieber atsevišķā traukā (neizber uzreiz visus savus krājumus,
papildini pēc katras grupas);
• katram bērnam sagatavo vienu kartītes sagatavi un gabaliņu plastilīna;
• uz galda noliec zīmuļus, iespējams, ka bērni pirms mozaīkas veidošanas vēlas uzzīmēt skici.
KAD BĒRNI IERODAS:
Ierosmes sarunai darbošanās laikā Kā tiek gatavota maize? No kādiem miltiem? Kādas vēl izejvielas nepieciešamas? Ko vēl pievieno
maizei? (Parādi, kādi graudi jums ir pieejami!) Kā aug labība? Ko piedzīvojāt un redzējāt
iepriekšējās stacijās? Interesanti – kāds ir lielākais pasaulē maizes klaips?
Lielākais maizes klaips tika izcepts 1996. gadā Meksikā, Akapulko pilsētā. Tā garums bija 9200 m
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1.
A4 kartona lapu pārgriež uz
pusēm un pārloka pa vidu,
lai veidotu kartīti.

2.
3.

Uz lapas ar zīmuli uzzīmē vēlamo
mozaīkas formu (var iepriekš sagatavot dažādas formas trafaretus
– piemēram, apli, kvadrātu, sirsniņu
u.c.). Rokās sasilda plastilīnu un
izveido vēlamo mozaīkas formu no
plastilīna plānā kārtiņā, tad novieto to
uz papīra, stingri piespiež un izlīdzina.

4.

Kad darbiņš gatavs, vēlreiz stingri piespiež katru graudiņu un
pārbauda, vai nebirst nost.

Izvēlas graudus, pārslas vai
citus materiālus un lēnām,
stingri piespiežot stiprina
pie plastilīna.

5.

Kartīti ieliek aploksnē, uz kuras
uzrakstīts bērna vārds.

MEŽPIŅĶERIS - rokdarbi

ELLAS
LAMPA
,,
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Jēzus ir sacījis, ka Viņš ir ceļš. Lai mēs varētu redzēt ceļu, ir
nepieciešama gaisma. Kādā citā Bībeles rakstu vietā Jēzus
saka, ka Viņš ir ne tikai ceļš Viņš ir arī Dzīvības gaisma.
Šodien mēs pagatavosim īpašu rokdarbu, kas mums par šo
patiesību atgādinās.

die

na

NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLI:
•
•
•
•
•
•

pašcietējošā māla masa (visizdevīgāk pirkt Depo) – no vienas paciņas
var izveidot 8 lampas;
olīveļļa;
sveces deglis (tā vietā var izmantot arī sarullētu salveti);
zobu bakstāmie kociņi;
mitrās salvetes, ar ko noslaucīt bērniem rokas pēc darba;
kastīte, kurā ielikt pagatavojamo lampu, ja bērni to uzreiz nesīs mājās,
jo māls žūst vismaz 24 stundas.

PIRMS BĒRNU IERAŠANĀS:
• Sadali māla masu vienādās daļās, lai pietiktu katram bērnam.
• Noliec katram bērnam nepieciešamo degļa garumu un vienu zobu bakstāmo kociņu.
KAD BĒRNI IERODAS:
Ierosmes sarunai darbošanās laikā Jēzus dzīvoja pirms diviem tūkstošiem gadu, vai zinājāt, ka tajā laikā nebija elektrības? Bet ko tad
cilvēki darīja diennakts tumšajā laikā? Viņi izmantoja īpašas eļļas lampas. Šodien mēs arī pagatavosim eļļas lampu, līdzīgu tai, ko izmantoja Jēzus laikā, tikai mazāka izmēra.

No māla gabaliņa izveido plānu, ovālu formu un tad
veido lampu. Svarīgi snīpja galā atstāt nelielu caurumu,
kuram cauri izvērt degli.

1.
MEŽPIŅĶERIS - rokdarbi

Kad forma izveidota, ar zobu balstāmo bērni var veidot
dekorus un zīmējumus uz lampas. (Vari pastāstīt,
ka Jēzus laikā nereti eļļas lampas dekorēja ar vīnogu
ķekaru, dažādus augu un dzīvnieku zīmējumiem.)
Kad lampa gatava, snīpī ieliek degli.

2.

Vari parādīt bērniem paraudziņu ar degošu
eļļas lampu. Tikko pagatavotā lampā eļļu
nedrīkst liet, jāpagaida, kamēr tā sakalst.
Pastāsti, ka mājās bērni var palūgt vecākiem
ieliet lampā eļļu un kopā aizdedzināt. Atgādini
bērniem, ka eļļas lampu drīkst dedzināt tikai
kopā ar vecākiem un nedrīkst atstāt bez
uzraudzības!
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_
MISIONARA MAISINS
,

^
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Jēzus mīl mūs un māca mums, ka neviens nevar tikt pie Tēva
– pie Dieva Debesīs – kā vien caur Viņu – Jēzu. Tātad, ja mēs
ticam Jēzum un mīlam Viņu no visas sirds, mēs reiz varēsim
nonākt Debesīs. Un Jēzus mūs māca, ka mums ir jāstāsta
šī labā ziņa arī visiem saviem draugiem, ģimenei, visiem
cilvēkiem Latvijā un arī ārpus tās. Tādēļ kā atgādinājumu
izveidosim maisiņu ar Latvijas kartes formu uz tās, un ar
krāsām parādīsim, ka mums visiem ir jāstāsta par Jēzu, arī
ārpus mūsu Latvijas.

die

na

NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

auduma maisiņš katram bērnam (labs piedāvājums http://www.drukasdarbnica.lv/ - 1.20 eur +PVN);
krāsas audumu apgleznošanai/apdrukāšanai;
virtuves švammītes (var sagriezt vairākās daļās) vai otas;
kartons, avīze vai žurnāls, ko ieklāt maisiņā, lai nenosmērētu tā otru pusi;
izdrukāta Latvijas karte uz A4 lapas kā šablons;
(http://www.cirkulis.lv/wp-content/gallery/krasojami/Lat_kart.pdf );
šķēres šablona izgriešanai;
saspraužamās adatas vai zobu bakstāmie kociņi šablona piestiprināšanai uz maisiņa;
gludeklis (parasti nepieciešams krāsas piefiksēšanai);
mitrās salvetes, ar ko noslaucīt bērniem rokas pēc darba;

PIRMS BĒRNU IERAŠANĀS:
• Novieto katrā darba vietā pa auduma maisiņam, kurā iekšā ieklāta avīze vairākās kārtās.
• Ja ir mazāki bērni, izgriež Latvijas šablonus, lielākiem bērniem var likt pašiem šablonus izgriezt
(vienu šablonu, ja vien tas nav ļoti nosmērēts, var lietot arī vairākkārtīgi).
• Krāsas saliek pa šķīvīšiem, lai tās būtu visiem bērniem pieejamas un sagatavo otas vai
švammītes (virtuves švammīti var sagriezt 4 mazākās švammītēs).
KAD BĒRNI IERODAS:
Ierosmes sarunai darbošanās laikā Vai zināt, kas ir misionāri? Misionāri ir cilvēki, kas tic Dievam un Jēzum Kristum. Viņi tic tam, ka
Jēzus nomira par mūsu grēkiem un ka tādēļ reiz nonāks Debesīs - visbrīnišķīgākajā vietā, kur būs
arī Dievs un Jēzus. Viņi tik ļoti vēlas, lai citi cilvēki uzzina šo labo ziņu, ka stāsta to ne tikai savā
ģimenē vai skolā, bet dodas pat uz Āfrikas džungļiem, Ķīnu, Austrāliju... Kur vēl šādi misionāri
varētu doties? Kas misionāriem ir nepieciešams, lai dotos misijā? Vai misijā vienmēr ir droši? Ne
vienmēr, bet viņi tik ļoti vēlas, lai citi uzzina par Jēzu, ka ir gatavi riskēt.
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1.
Bērni piestiprina Latvijas šablonu
(pašizgrieztu vai jau iepriekš sagatavotu)
ar 2 saspraužamajām adatām vai 2 zobu
bakstāmajiem kociņiem pie maisiņa.

2.

Ar otu vai švammīti klāj krāsu no
šablona malas uz āru visapkārt
šablonam.

Latvijas šablonu noņem.

3.

Maisiņus apstrādā atkarībā no izvēlētās
audumu krāsas (parasti ar gludekli – to
dara, kad krāsa ir nožuvusi).
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