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Gaidāms pasākums. Kas jāņem vērā?

1. Mērķauditorijas novērtēšana (informācija par grupu) – vecums, skaits, 
dzimums, profesija. Skolas klase, ģimene, deju kolektīvs, jaukta grupa 
utml.? Iespējamās intereses. Galvenā kontaktpersona.

2. Plānotais mērķis: kas un kāpēc jāuzzina, kādas specifiskas zināšanas, 
prasmes, iemaņas, attieksmes iegūs, kur tās izmantos. Kad un kur 
notiks, cik ilgi. Laikapstākļi.

3. Saturs – tēma, temats, nosaukums, darba gaita.

4.  Metodes. Kādu darba stilu izvēlas gids? 

5.  Reklāma, informācijas izplatīšana.



• Tehniskas lietas – fotografēšana, filmēšana

• Sadzīves lietas – tualete, ēšana, suvenīri.

• Noteikumi – telefoni, skriešana un spēles, kavēšana, grupas 
turēšanās kopā.

• Sasveicinoties un uzrunājot, pasakiet kaut ko par vietu, no kuras nāk 
grupa.

Vienošanās ar pedagogu, ja ir klase.

Vēlmju un iespēju novērtēšana.

Papildus ekipējums, ja vajadzīgs.





6. Resursi:

Intelektuālie.

Materiālie, finansiālie.

Laika.

Cilvēkresursi.



Padomāt!

• Gadalaiki

• Objekta pievilcība, 
izskats

• Piekļuve līdz objektam, 
redzamība

• Komforts

• Atraktivitāte



Ievads (nodarbības sākums)

• noformējums,

• sasveicināšanās,

• uzruna,

• iepazīstināšana ar sevi,

• pirmais teikums,

• vārda zīme.





Ievada informācijā jāiekļauj:

• ekskursijas ilgums, attālumi, apstākļi,

• pauzes ekskursijas laikā, iespēja paēst un 
apmeklēt tualetes,

• apģērbs un apavi, fotografēšana, filmēšana, 
suvenīri.

Laiks var mainīties, izdomājiet alternatīvas!

• kartes, shēmas, informatīvas lapiņas,

• kārtības un uzvedības noteikumi – “kārtības 
rullis”, aizsargājamās teritorijas noteikumi.



• Ievadā - kas īsti notiks, lai 
dalībnieki justos droši (došanās 
dabā ir ierastās vides maiņa!).

• Maršruts un temats - piemērots 
konkrētās mērķauditorijas spējām 
un interesēm.



• Grupas kopības un 
piederības izjūta.

• Smaidiet, izrādiet savu 
prieku, ka Jums ir iespēja 
strādāt tieši ar šo grupu. 



Uzvedība ekskursijas, nodarbības 
laikā
Ierodieties laicīgi. Aiciniet dalībniekus tuvāk.

Vieta, vēja virziens. Saule.

• Brilles, acis, apģērbs. 

• Rādāmā objekta redzamība.

• Pulkstenis, laika grafiks.

• Telefons.

• Troksnis negaidīts.

• Teritorijas pārzināšana.

• Tolerance, politiskie un reliģiskie uzskati.



Tematiska interpretācija

TĒMA – vispārīga, plaša; vēsta, par ko būs stāsts.

Pūces

• TEMATS - konkrēts (ko uzzinās, iemācīsies)

• Pūču sugas

• Pūču dzīvesveids

• Latvijas pūces

• Pūču balsis

• Meža pūces ķermeņa pielāgojumi medībām

Jāsaprot, jāuzzina:

Lai medītu, Meža pūce spēj lieliski redzēt un dzirdēt un to nosaka viņas ķermeņa īpašā 
uzbūve

Nosaukums - vilinošs, ar intrigu, dīvains, nedaudz jocīgs. Var būt jautājums vai 
izsaukums?!

Meža pūces Menardas medību stāsts




