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Mārītes par tīru dabu! 
Mums, mazajām «Mārītēm», vienmēr ir patikusi tīra tuvākā apkārtne, tāpēc ejot pastaigās audzinātājām vienmēr 
līdzi jābūt maisam, jo mūsu actiņas ātri atrod to, ko cilvēki nav mācējuši iemest konteinerī. Dažreiz ar vienu 
maisiņu ir pa maz! Mācam arī mūsu vecākus rūpēties par dabu, un par to viņi mūs slavē audzinātājām. Mūsu 
moto – Par vidi bez atkritumiem!



Atkritumu šķirošana!
Šis gan mums bija kaut kas  jauns, tādēļ cītīgi mācījāmies. Klausījāmies audzinātāju teiktajā un skatījāmies video kā to pareizi ir 
jādara. Tagad arī ikdienā mēs to darām mūsu grupā «Mārītes». Mēs zinām, ka zaļā konteinerī liek stiklu, bet, tā kā ikdienā stiklu 
neizmantojam, izlēmām ka tur mums būs citi atkritumi.



Atkritumu šķirošana!
Tagad šīm kastēm mūsu grupā ir īpaša vieta, lai turpinātu mācīties šķirot atkritumus.



Radīto atkritumu samazināšana!
Lai samazinātu radītos atkritumus mums visapkārt,  mēs esam sākuši šķirot atkritumus, lai vēlāk tos 

varētu pārstrādāt. 
Lai ikdienā grupiņā katram būtu sava ūdens pudele no kuras padzerties, mēs neizmantojam pet ūdens 

pudeles, vecāki mums ir sarūpējuši katram savu, ko var izmantot ilgstoši.
Kopīgi mācamies un mācam arī mūsu vecākus, ka ejot uz veikalu jāņem līdzi savu auduma maisiņu. 
Veicot dažādus radošos darbiņus izmantojam - otrreiz izmantojamos materiālus ( pudeļu korķīšus, 

tualetes papīra rullīšus, plastmasas pudeles, dzijas un audumu atgriezumus, kartona atgriezumus, dažāda izmēra 
kastes, avīzes, maisiņus u.c ). 

Un arī dabas materiālus (zīles, kastaņus, piepes, oļus, čiekurus, u.c),  kurus savācam dodoties pastaigā.



Pastaigas svaigā gaisā!
Tās mums ļoti patīk, varam ieraudzīt ko jaunu! Kā arī kur doties pastaigā vēlreiz, lai savāktu aiz citiem izmētātos 
atkritumus . Bet šoreiz mēs staigājot pa tuvējo mežu atkritumus neatradām, bet pēc lielā vēja zemē sakritušus 
zarus. Esam aktīvi, tādēļ šos zarus salikām lielā kaudzē….un tā radās ideja mūsu «Zaļākā svētku egle 2020» grupā 
«Mārītes». Lai nogādātu tos uz grupu, tur gan audzinātājas jautāja mūsu tētu palīdzību, bijām noguruši, lai paši 
to aiznestu.  



Egles rotas.
Kas gan būs mūsu svētku egle, ja tajā nebūs rotas! Tādēļ pētījām kas mūsu grupā ir pieejams, ko varētu izmantot. 
Audzinātājas tik ļoti mūs pazīst, mums ļoti patīk darboties ar plastilīnu, bet šoreiz tā ir sāls mīkla! Jūs domāsiet 
kādēļ tā, jo mums bija palikuši milti no pīrāgu cepšanas un tos vajadzēja steidzami izlietot. Kā arī, sāls mīkla, 
mūsuprāt, ir dabai draudzīgāks materiāls.



Kad mūsu veidotās formas no sāls mīklas bija izkaltētas, mēs tās krāsojām un varējām beidzot tām piešķirt 
mirdzumu ar spīdumiem!



Darbu mums daudz un darboties mums patīk!
Skatoties attēlus, kādas ir svētku egles, ievērojām, ka tām galotnē ir zvaigzne. Tad mums arī tādu vajag! To 
izgriezām no izlasītām avīzes lappusēm un dekorējām ar spīdumiem.
Sāls mīklas rotas mēs vērām krellītēs. Burzot un saspiežot avīzes, ieguvām bumbiņas, kuras ietērpām sarkanās 
salvetēs.



Kuram gan svētkos nepatīk saņemt dāvanu!
Mums ļoti.. Saņemt jaunu automašīnu vai lelli, bet tagad zinām, cik daudz atkritumu paliek pēc tam – iepakojums 
un dāvanu papīrs vai maiss.  
Mēs ilgi domājām kā dāvanu uz svētkiem iesaiņot un, mūsuprāt, ja ļoti vēlas iesaiņot dāvanu, tad  dāvanu 
maisiņu var izmantot atkārtoti; to skaisti iesaiņot jau izlasītajās avīzes lappusēs;  vai arī dāvināt bez speciāla 
iepakojuma.



Šī ir mūsu egle!
Šī egle mūsu grupā nebūs tikai šajos Ziemassvētkos, mēs to un tās rotas izmantosim arī nākamajos, aiznākamajos 
un aizaiznākamajos. Katrā ziņā, tā dzīvos ilgi mūsu grupā. Saudzēsim dabu un ļausim mūsu zaļajām eglēm skaisti 
augt dabā! Kā arī rūpēsimies par mūsu dabu, nepiesārņosim to ar atkritumiem. 



Darba autors: Vaiņodes novada PII «Zīlīte» grupa «Mārītes» 24 bērni, vecuma grupā 
4-5 gadi.
Audzinātājas – Ķauķe un  Kandere.
Sagatavošanas ( datums ) - laika posms no 07.12.2020 - 18.12.2020
Sagatavošanas vieta – Vaiņode.



Paldies ka noskatījies mūsu egles tapšanas 
stāstu!

Priecīgus un ģimeniskus Ziemassvētkus. 
Labāku un bez atkritumiem 2021.gadu,

novēl grupiņa «Mārītes».


