
Zaļākā 

svētku eglīte

PII Zīļuks, 10.grupa



Mērķis

• Veicināt izpratni par videi 

draudzīgu svētku svinēšanu.

• Veidot izpratni par 

atkritumu samazināšanu.

• Rosināt otrreizējo materiālu 

izmantošanu savu radošo 

ieceru īstenošnai.



Uzevumi

• Rosināt bērnus 

l īdzdarboties, izgatavojot 

svētku rotājumus eglītei 

un grupai, izmantojot 

vide draudzīgus un otrreiz 

izmantojamus materiālus.



Izmantotie 

materiāli

• Reklāmas bukleti, putaplasts, 

kartons no kastēm, kartons no 

zīmēšnas albūmiem, auduma 

atgriezumi, puzles gabal iņi, 

č iekuri, piena paciņas, tualetes 

papīra rul l īš i ,  konfekšu papīriņi, 

dzi jas atgriezumi, l īme, cukurs ,  

guaša krāsas.



Kartona 

piparkūkas 

eglītei

• Izgrieztas dažadu formu 

piparkūkas no izmantotām 

kartona kastēm.

• Bērni tās nokrāso brūnā 

krāsā

• Ar pirkstiņiem sal iek skaistus 

baltus punktiņus, kā glazūru.



Čiekuriņi 

eglītē
• Izmatoti priežu čiekuriņi, kas papildināti 

ar lentīti no auduma atgriezumiem.



Svētku eglītes bumbiņas

• Kartona bumbiņas no 

izmantotām kartona 

kastēm, kuru bērni 

aplīmējuši ar sniega 

pārsliņām, kas izgrieztas no 

reklāmas bukletiem un 

papildinātas ar banīti no 

auduma atgriezumiem.



Dāvaniņas eglītē

• Putaplasta gabaliņi, ko 

bērni papildinājuši ar 

«eņģeļu matiņu» 

spīgulīšiem.



Zābaciņi, cimdiņi un mazās eglītes

• Izmantoti kartoni no 

tukšiem zīmēšanas 

albūmiem un rotāti ar 

reklāmas lapiņu bumbiņām, 

krāsainiem auduma 

gabaliņiem, konfekšu 

papīriņiem un dzijas 

atgriezumiem.



Rūķīši

• Veidoti no kartona, puzles 

gabaliņiem, auduma 

atgriezumiem un guaša 

krāsa.



Mājiņas un eglītes

• Mazās mājiņas veidotas no 

tukšām piena paciņām. 

• Eglītes veidotas no papīra 

rulīšiem, kas eleganti 

apsietas ar mežģīnēm.



Pielikums



Secinājumi

• Bērniem ļoti patika iesaistīties videi draudzīgo svētku rotājumu 

veidošanā. 

• Skolotājām kopā ar bērniem tā bija laba pieredze, kas veicināja 

izpratni par dažādu materiālu atkārtotu izmantošanu savos 

radošajos darbos.

• Piedaloties konkursā bija iespēja vērst l ielāku uzmanību uz 

atkritumu šķirošanu, kā arī izvērtēt iespējas mazāk radīt 

atkritumus.

• Bērni sāka pievērst l ielāku uzmanību apkārtējai videi un vērojo cik 

tā ir sakopta un ko vajadzētu uzlabot.



Dalībnieku informācija

• Pirmsskolas izglītības 

iestāde «Zīļuks» 10.grupa

• 20 bērni vecuma grupā 3-4 

gadi

• Pedagogi: Lelde Stūre un 

Dzintra Iļjina

• Izgatavošanas periods no 

30.nov. -18.dec., Liepāja


