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Mācības brīvā dabā vēsturiskā perspektīva
Atskatoties atpakaļ vēsturē, mācībad
galvenokārt notika svaigā gaisā, sagatavojot
bērnus
būt
par
labiem
medniekiem,
zvejniekiem un izmantot dabu mājoklim,
pārtikai un veselībai. Bērni agri uzzināja, ka
dabā valda ritms un līdzsvars, kas viņiem ir
jāievēro, kā arī prātīgi jāizmanto resursi.
Jau Platons un Epikūrs Senajā Grieķijā lieli
prāti saprata, cik svarīgi ir mācīties ārpus tās.
Pirmās teorijas par vides izmantošanu izglītībā
radās kopā ar Janu Amosu Komeniusu,
Frīdrihu Frēbeli un Mariju Montessori. "Tas
sākās […] bērnudārzu nozarē, un daži no
vissvarīgākajiem agrīnajiem pionieriem [...] ir
uzsvēruši nepieciešamību bērniem apmeklēt
un mācīties mazāk strukturētā telpā, attīstot
neatkarību un radošumu." XX gadsimta
sākums, tādas starptautiskas organizācijas kā
skautu kustība vai ārēji piesaistīti cilvēki
izmantoja
brīvdabas
pieredzes
apguvi
personīgai
un
sociālai
attīstībai.Dažas
desmitgades vēlāk Meža skolas attīstījās
Dānijā un ātri izplatījās citās Skandināvijas
valstīs. Mūsdienās šādu mežu skaits skolas,
kā arī skolas, kas piedāvā vienu dienu nedēļā
meža grupu programmas, visā pasaulē
nepārtraukti aug.
Arī Ričarda Lūsa “Pēdējais bērns mežā” (2005,
2008) sniedza ievērojamu stimulu dabas
programmām izglītībā. Viņš uzsvēra plaisu
starp mūsdienu paaudzi un viņu vecāku
spēlēm brīvā dabā. Lai arī bērni mūsdienās
vairāk zina par klimata izmaiņām un vides
jautājumiem, viņu “ﬁziskais kontakts, tuvība ar
dabu izbalē. Arvien vairāk daba ir kaut kas
vērojams, patērējams, valkājams - ignorējams.”
Diemžēl pat mūsdienās vispārējā ārējā izglītība
aprobežojas ar pirmsskolas līmeni, un ārpus
skolas
pavadītais
laiks
samazinās,
palielinoties
mācību
gadiem.
Mācību
programma, laiks un ﬁnansiālie ierobežojumi ir
galvenie attaisnojumi izglītības sistēmai, kurā
daba tiek uzskatīta par kaut ko skatāmu un
analizējamu no tālienes, nevis kā par vērtīgu
un neizsmeļamu zināšanu avotu.

‘Atbilstoša izglitība […] nenozīmē
savienot vārdius teikumius un idejas
[…] bet, atverot viņu izpratni par
ārējo pasauli, lai dzīvā straume
varētu plūst no viņu pašu prātiem
tāpat kā lapas, ziedi un augļi, kas
rodas no pumpura uz koka. (J. A.
Komenius)
Jans Amos Komenius
(1592 –1670)

“Bērniem jāmācās, izmantojot sensoro
pieredzi, nevis izmantojot tikai vārdu
skaidrojumu” (Fridrihs Frēbelis)

Fridrihs Frēbelis
(1782-1852)

“Izglītība ir dabisks process, ko veic
bērns, un to neiegūst, klausoties
vārdos, bet gan izmantojot pieredzi
apkārtējā vidē. (Marija Montessori)

Marija Montessori
(1870-1952)
Skautu kustība / āra
aktivitātes/ sākumskolas
kempingi

Dabas deﬁcīts tas iir cilvēku izmaksas, ko
rada atsvešināšanās no dabas. […]
Traucējumus var atklāt indivīdiem,
ģimenēm un kopienām.
(Ričards Louvs)
Ričards Louvs
(dzimis 1949. gadā)
Meža skolas, meža grupas un citas
dabas izglītības programmas
izmanto brīvo dabu, lai attīstītu
XXI gadsimta prasmes..

1. “Klase brīvā dabā vecumā no 3 līdz 7 gadiem, izmantojot Meža skolu idejas, lai bagātinātu mācīšanos“, Karena Constable, Routledge
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Mūsu ķermeņis, prāts un sajūtas ir
paredzēti, lai veidotu savienojumu ar dabu.
(Skots D. Simsons)

Mācīšanas brīvā dabā
ieguvumi

Mūsdienu pasaules
problēmas:

Visām šīm problēmām ir
vienkāršs risinājums:
regulāras Z (zaļā) vitamīna
devas!

1.

Bērnu 25% ir liekais svars

2.

Katru dienu bērni pavada mazāk
nekā stundu ārā, un vairākas
stundas, izmantojot viedierīces.

3.

To bērnu procentuālais
daudzums, kuriem
nepieciešama noteikta veida
garīgās veselības aprūpe,
Eiropā ir pieaudzis līdz 9,9%

4.

Mūsdienu paaudze ir atvienota
no ēdiena ceļojuma.

Man vairāk patīk spēlēties
mājas, jo te ir visas
elektroierīces.

Pierādījumi liecina, ka, tāpat kā vitamīns, kontakts ar
dabu un zaļo vidi ir nepieciešams. To lieto regulāri un
nepārtraukti. (Frances Ming Kuo)
Tagad mēs varam pieņemt, ka tieši tāpat kā bērniem ir
vajadzīgs labs uzturs un pietiekams miegs, viņiem ļoti labi
var būt vajadzīgs arī kontakts ar dabu.
(Scott D. Samson)

1

Pasaules Veselības organizācija "Bērnu un pusaudžu
aptaukošanās desmitkārtīga palielināšanās četrās
desmitgadēs, Londonas Imperiālās koledžas un PVO
jauns pētījums" (tika pētīts 31,5 miljoni cilvēku
vecumā no 5 līdz 19 gadiem) izauga desmitkārtīgi
visā pasaulē, no 11 miljoniem 1975. gadā līdz 124
miljoniem 2016. gadā. Vēl 213 miljoniem cilvēku bija
liekais svars 2016. gadā, bet tie nokrita zem
aptaukošanās sliekšņa.

2

Tiešsaistes aptaujas veica Bērnudārsz Laimīgi Bērni
(Happy Kids Kindergarten) 2017. gadā
Ričards Luvs "Pēdējais bērns mežā“ ("The Last Child
in the Woods“), ASV vidēji bērns katru dienu pavada
tikai 30 minūtes nestrukturētas brīvdabas spēlēs, bet
katru dienu vairāk nekā septiņas stundas pie
elektroniskā ekrāna" (Nacionālā savvaļas dzīvnieku
federācija, 2014 (National Wildlife Federation, 2014)).
Informācija no projekta "Skolas bērnu garīgā veselība
Eiropā" (SCMHE) 2015 rezultātiem, kas apkopoja un
uzraudzīja bērnu (6-11) garīgo veselību ES valstīs
Richard Louv, op. cit. quotes Paul (4th grader).

3

4

5

Mums ir paveicies, ka šo formulu nav grūti ievērot!
Tas ir pārsteidzošs, cik viegli mēs varam pārkārtot
dabu, un tas ir saistīts ar to, ka mēs esam daļa no
tās, un mēs uzskatām, jūtam senču aicinājumu
savienoties ar to.
Kad jūs regulāri spēlējat un mācāties ārā, ir skaidrs,
ka bērni dabiskā vidē izjūt dziļu prieku un interesi.
Bet kādi vēl ir iemesli, lai klase būtu bez sienām?
Arvien vairākos pētījumos tiek parādīts, ka daba ir
laba mūsu ﬁziskajai un garīgajai veselībai gan
individuāli, gan grupā.
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Ieguvumi no mācīšanās ārā

Izaicinājums un riska
novērtējums 5

Eksperimentālā,
praktiska un
efektīvā
mācīšanās2
Fiziskā attīstība9

Augsti skolas
sasniegumi

1.

Amerikas pētījumu institūti "Āra izglītības programmu ietekme uz bērniem Kalifornijā" (2005):
"Pētījumos ir dokumentēti paaugstināti standartizēti testu rezultāti, uzlabota attieksme pret skolu,
uzlabota uzvedība skolā, uzlabota apmeklēšana un vispārēji uzlaboti skolēnu sasniegumi, kad studenti
mācās brīvā dabā un par dabu. Turklāt āra izglītībā efektīvi paaugstina bērnu intelektu."

2.

Valsts izglītības un Vides Apaļais galds "Kalifornijas studentu novērtēšanas projekta otrā fāze: uz vidi
balstītas izglītības ietekme uz studentu" (2005): "Pētījumi rāda, ka studenti uzzina vairāk, piedaloties
autentiskās, uz izziņām balstītās nodarbībās dabiskajā vidē."

3.

Louise Chawla "Learning to Love the Natural World Enough to Protect It“ (2006): "Studies have shown
that students who learn outdoors develop: a sense of self, independence, conﬁdence, creativity,
decision-making and problem-solving skills, and empathy towards others, motor skills, self-discipline
and initiative.“
Luīze Šavla "Mācīties mīlēt dabas pasauli, ir pievienkārši pietiekami to aizsargāt" (2006): "Pētījumi ir
parādījuši, ka skolēni, kuri mācās brīvā dabā, attīstā: sevis izjūtu, neatkarību, pārliecību, radošumu,
lēmumu pieņemšanu un problēmu risināšanas prasmes un empātiju pret citiem, motoriku,
pašdisciplīnu un iniciatīvu. "
Ričards Luvs, "Pēdējais bērns mežā" (2005, 2008): "Bērniem, kuri vairāk laika pavada rotaļās brīvā
dabā, ir vairāk draugu […] visdziļākā draudzība veidojas kopīgas pieredzes ietekmē, īpaši vidē, kurā tiek
atdzīvinātas visas maņas."
Scott D. Sampson, " How to Raise a Wild Child, The Art and Science of Falling in Love with Nature“ (Kā
izaudzināt Savaļļās bērnu, Māksla un Zinātne, kas māca iemīlēties dabā " (2015, 2016): "Pētījumi rāda, ka
bērni šajās skolās (Meža skolās) piedzīvo mazāk nelaimes gadījumu un spēj vairāk pielāgoties,
novērtējot risku. “

4.

5.

6.
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Ieguvumi no mācīšanās ārā

Vairāk draugu,
mazāk iebiedēšanas
4

Emocionālā un
iemaņu attīstība 3

Dziļāka skolas un
ģimenes saikne 8

Samazināti ADHD
simptomi 10

Samazināts stress
un nogurums 7

Labāki ēšanas
paradumi 6

6. Ziemeļkarolīnas Bērnu attīstības un agrīnās izglītības nodaļa "Atbalstoša tīkla un apmācības resursu
izveide naturalizētām mācību vidēm bērnu aprūpē" sadaļā "Āra mācību vide" (2012. gada janvāris): "Bērni,
kuri paši audzē pārtiku, visticamāk ēd augļus un dārzeņus (Bell & Dyment, 2008), un parāda augstāku
zināšanu līmeni par uzturu (Waliczek un Zajicek, 2006). Viņi arī biežāk turpina veselīgus ēšanas
paradumus visa mūža garumā (Morris & Zidenberg-Cherr, 2002). "
7. Skots D. Sampsons, op. cit .: "Vienkārša atrašanās kādā vietā dabā mēdz mazināt stresu un veicināt
relaksāciju. Šādi pārdzīvojumi mazina garīgo nogurumu un palielina garīgo skaidrību, vienlaikus uzlabojot
gan darba sniegumu, gan dziedināšanu."
8. Šerila Čārlza "Bērnu saskarsme ārā un ar dabu: uzmanības centrā ir pedagogi un izglītības iestādes.
“Bērnu un dabas tīkls" rakstā "Pētījumi par āra izglītību un kopsavilkumi" (2010). "Attiecības, kas izveidotas,
mācoties brīvā dabā, veicina lielāku vecāku un sabiedrības iesaistīšanos skolā un atbalstu tai."
9. Skots D. Sampsons, op. cit .: "Salīdzinājumā ar bērniem, kas atrodas telpās, bērni, kuri regulāri spēlē
dabā, parāda pastiprinātu motoro darbību kontroli - ieskaitot līdzsvaru, koordināciju un veiklību."
10. Faber Taylor, A., & Kuo, F. E. “Bērni ar uzmanības deﬁcītu labāk koncentrējas pēc pastaigas parkā”
(2008) “Journal of Attention Disorders Online”: “Daba palīdz studentiem koncentrēties, ieskaitot ADHD
studentus. Studenti vairāk nodarbojas ar mācīšanos, jo daba viņiem ir reāla un aktuāla. ”

9

Ieguvumi no mācīšanās ārā

Veselība un
profilakse 15

Uzlabo redzi 14

Fokuss un
koncentrēšanās
12

Veicina
komunikāciju 13

D Vitamīns 20

11. Patty Born Selly “Pamata āra aktivitāšu mācīšana maziem bērniem "(2017):" Neierobežotu
iespēju rotaļlietas veicina radošumu, sadarbību un maņu apziņu. Tie piedāvā neskaitāmas kognitīvās
izaugsmes iespējas. Bērni, kuri lieto tādas rotaļlietas, intuitīvi zina, ka šiem priekšmetiem ir vairākas
izmantošanas iespējas. Tādā veidā atvērti rotaļu objekti veicina atšķirīgu domāšanu un radošumu. ”
12. Rachel and Stephen Kaplan "Dabas pieredze: psiholoģiskā perspektīva" (1980): "Uzmanības
atjaunošanas teorija: cilvēki var labāk koncentrēties pēc laika pavadīšanas dabā vai pat
skatīšanās uz dabas ainām."
13. Amerikas Pētniecības institūti: "Mācīšanās brīvā dabā veicina komunikāciju. Skolēni, kas
piedalās projektos brīvā dabā vai uz dabas jautājumiem balstītās aktivitātēs, mācās sazināties ar
saviem vienaudžiem.
14. American Academy of Ophthalmology (2011) quoted by North Carolina Division of Child
Development and Early Education op. cit.: "More time spent outdoors is related to reduced rates
of near-sightedness, also known as myopia, in children and adolescents.“
Amerikas Oftalmoloģijas akadēmija (2011), ko citē Ziemeļkarolīnas Bērnu attīstības un agrīnās
izglītības nodaļa: "Vairāk laika, kas pavadīts brīvā dabā, ir saistīts ar samazinātu tuvredzības
līmeni, kas pazīstama arī kā Miopija, bērniem un pusaudžiem."
15. Scott D. Sampson: ”Shinrin – yoku (meža peldēšanās) praktizētāji piedzīvoja stresa hormona
kortizola kritumu par 16% vai pat vairāk. Mežā mēdz pazemināties arī asinsspiediens, savukārt
imūnsistēma saņem lielu impulsu, palielinot balto asins šūnu un pretvēža olbaltumvielu
ekspresiju. Vismaz daļu šo efektu, šķiet, izraisa augu izdalītās ķīmiskās vielas. ”
10
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Tas ir jautri 18

Ilgstoša mīlestība
un rūpes par vidi
17

Vietas un kopienas
izjūta 16

Līdzsvara un
labsajūtas izjūta
19
Sensorā informētība,
radošums un atšķirīga
domāšana 11

16. Cheryl Charles: “Āra mačīšanās pieredze palīdz studentiem uzlabot izpratni par viņu
dabiskumu un cilvēku kopienām, kas rada piederības sajūtu. "
17. Scott D. Sampson" Personas, kas bērnībā daudz laika pavada rotaļās ārpus telpām,
visticamāk, izaug ar lielu pieķeršanos vietai un vides ētikai."
18. Turpat: "Mācīšana un mācīšanās ārā ir jautri [...] Pētījumi ir parādījuši lielāku studentu
entuziasmu mācoties ārā."
19. Florence Williams “Daba palīdz, Kāpēc daba mūs padara laimīgākus, veselīgākus un
radošākus” (2017): “Psihologs Rodžers Ulrihs eksperimentā meģināja izraisīt stresu 120
studentos, rādot viņiem ﬁlmas ar asiņainām nelaimes gadījumiem kokapstrādes veikalā.
Viņš zināja, ka viņi bija satraukti, jo viņš mērīja viņu simpātisko nervu aktivitāti - sviedru
dziedzeri uz ādas, sirdsdarbības ātrumu un asinsspiedienu. Pēc tam daži studentiem tika
piedāvāts noskatīties desmit minūšu video ar dabas ainavām un dažus noskatīties pilsētas
ainas, no gājēju centra līdz automašīnām uz ceļa. Rezultāti bija dramatiski: piecu minūšu
laikā smadzenes atgriezās sākotnējā stāvoklī. Pilsētas vide palīdzēja atjaunot smadzeņu
darbību tikai uz pusēm - kā norāda šie nervu sistēmas darbības- tikai vairāk nekā desmit
minūtes vēlāk. "
20. Joy A. Weydert “D vitamīns bērnu veselībai ", kas publicēts vietnē Semanticscholar.org
(2014):" Papildus skeleta ietekmei, ko tas piedāvā, tagad ir vēl vairāk pierādījumu, kas
apstiprina D vitamīna labvēlīgo ietekmi uz imūno veselību, garīgo veselību un vispārējo
paredzamo dzīves ilgumu. "
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Mācīšanās brīvā dabā
raksturojums

• Outdoor learning takes place in the same place that we visit repeatedly and regularly. This way
• Mācīšanās
brīvā dabāthe
notiek
tajā of
pašā
vietā,
kuru
apmeklējam
unbelonging
regulāri. Tādā
we better understand
rhythm
nature
and
children
developatkārtoti
a sense of
to thisveidā
mēs
labāk
izprotam
dabas
ritmu,
un
bērni
attīsta
piederības
sajūtu
šai
teritorijai;
area;
•• Daba
(skolas pagalmā,
parkā,
siltumnīcā,
piemājas
dārzā,
pļavā,
mežā,
pludmalē
Natureir isvisur
everywhere
(schoolyard,
park,
green house,
meadow,
forest,
beach
etc.)
and all utt.), Un
visi dabiskie biotopi piedāvā mācību iespējas;
habitats present learning opportunities;
• Skolotājs drīzāk ir starpnieks, nevis eksperts, un koncentrējas uz to, kā izmantot pieredzi un
• The
teacher is rather a facilitator than as expect, and focuses on how to use the experience and
mirkļa bailes mācību mērķu sasniegšanai;
awe ofnovērtē
the moment
curricular
aims;
• the
Skolotājs
riskusto
unreach
vienmēr
ir modrs;
•• The
teacher
evaluates
risks
and
stays
alert
at
times;/ mākoņainā dienā nevar novērot kukaiņus,
Jebkurā plānošanā jāņem vērā dabas temps all
(lietainā
• Any
planning
considerledus);
the pace of nature (you can’t observe insects on a rainy or cloudy
bet siltā
dienāshould
nevar novērot
nor canjābūt
you observe
ice onjāizmanto
a warm day);
• day
Mācībām
sensorajām,
apkārtējo dabisko elementu priekšrocības (atrašanas
vieta) un should
aktīvi jāiesaista
bērnitake
(pieredze,
jautājumi);
• Learning
be sensorial,
advantage
of the natural elements around (place-based) and
• Pieredzes
apguvei
vajadzētu
beigties
ar
metaizziņas
involve children actively (experiential, inquiry-based); vingrinājumu, tas ir, domāt, kā process /
parādības var
attiekties
uz mums;
• Experiential
learning
should
end with an exercise of meta-cognition, that is, to think how to
• Brīvā
izpēte
ir
svarīga
mācīšanās
process/ phenomena can apply tobrīvā
us; dabā sastāvdaļa;
•• Bērniem
ir
dažāda
uzvedība
dabā.
Dažreiz
bērns learning;
jūt vajadzību sēdēt un novērot dabu vienatnē, un
Free exploration is an important part
of outdoor
tas ir labi;
• Sometimes, a child feels the need to sit and observe the nature alone, and this is ok;
• Process ir svarīgāks par produktu, un bieži mēs vairāk mācāmies no kļūdām, nevis no
• The
process is more important than the product and often we learn more from mistakes than
panākumiem;
from
success;
• Mācoties
ārpus telpām, mēs atzinīgi vērtējam izaicinājumus, uzņemamies zināmu risku, lai
• In
outdoor
education,
we welcome
challenges,
a certain
amount of risk in order to gain
iegūtu
pārliecību,
neatkarību
un labāk
novērtētuassume
riskantas
situācijas;
independence,
andjāievēro
a betterilgtspējības
assessment principi..
of risky situations;
• confidence,
Vietas izmantošanā
brīvā dabā

• The use of the outdoor place should follow the principles of sustainability.
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Valsts mācību programma
nodarbībās brīvā dabā

Mītu par valsts mācību programmas izmantošanu
dabas programmās atmaskošana::
1.

mīts: Lai ieviestu mācīšanos brīvā dabā skolās, mums jāmaina valsts mācību programma. Mēs
analizējām sešu Eiropas valstu (Grieķijas, Bulgārijas, Itālijas, Latvijas, Rumānijas un Spānijas)
valsts mācību programmas, lai izpētītu, vai saturs ir piemērojams mācībām dabā, un secinājām,
ka katru mācību jomu un katru mērķi var pielietot dabā. Mācības ārpus telpām nav cits
priekšmets vai tēma; tas ir veids, kā mācīt esošos.

2. mīts: Mācības brīvā dabā ir paredzētas tikai ārpusstundu aktivitātēm. Skolotāji var izmantot
mācību priekšmetu apguvi ārpus telpām. Pedagoģijas, dabaszinātņu, matemātikas, mākslas un
valodas attīstības nodarbības dabā darbojas ļoti labi.
3. mīts: Mācības brīvā dabā ir saistītas ar pārgājieniem un ceļojumiem. Nē, mācīšanās brīvā dabā
parasti notiek tajā pašā dabiskajā apgabalā. Tas ir kā lielāka klases telpa dabā.
4. mīts: Kamēr mēs neparādīsim, ka mācīšanās ārpus telpām ietekmē eksāmenu rezultātus, mēs
nevarēsim pārliecināt skolu administrācijas. Jauni pētījumi rāda, ka skolas, kuras vada dabas
programmas, jau ir pieredzējušas uzlabojumus savu skolēnu akadēmiskajos sasniegumos. Saskaņā
ar Amerikas Pētniecības institūtu teikto: “skolās, kas izmanto mācības brīvā dabā un cita veida uz
dabisko pieredzi balstītu praktisko izglītību, ir acimredzami studentu ieguvumi sociālajās studijās,
zinātnē, valodā, mākslā un matemātikā; studenti par 27% ir uzlabojuši savus pārbaudījumus. ”
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Kā bērni mācās
brīvā dabā?

Atrodoties dabā, ziņkārības dzirksts iedegas katra bērna acīs un uz katras sejas
parādās liels smaids. Mācīšanās brīvā dabā var būt ļoti noderīga pieredze, kad
skolotāji remdē savu izsalkumu pēc zināšanām, balstoties uz apkārtējo vidi. No
mūsu pieredzes tradicionālās skolotāju vadītās aktivitātes ar visu klasi reti ir laba
ideja. Vislabāk viss darbojas mazās grupas, kas pēta vidi, pēta dažādas hipotēzes vai
vēlas pierādīt savu viedokli. Visefektīvākās metodes āra mācībās ir:

Uz izziņu balstīta
mācīšanās
Tas ir pētījums, kas sākas ar informācijuas
pieprasīšanas / jautājumiem, ko bieži uzdod bērni,
nevis skolotāji. Skolotāji nodrošina piemērotu
kontekstu un ievadu bērnu pētījumos: viņi novēro,
apšauba, prognozē, vāc datus, eksperimentē, pamato
un secina, pamatojoties uz pierādījumiem. Rezultātu
apspriešana rada jaunus jautājumus, tādējādi
noslēdzot pētījuma ciklu. Daba piedāvā daudz iespēju
un materiālu šādai izpētei: "Ko es varu darīt ar māliem?
Kā lec sienāzis? Kur pazūd lietus? Kādi mākoņi šodien
ir debesīs?"

Eksperimentālā
mācīšanās
Iedvesmojoties no Deivida Kolba “Mācīšanās stilu
modeļi” (1984), eksperimentālās mācīšanās nozīmē
praktisku pieredzi, kurai seko pārdomu laiks, kad jūs
vērojat, apsverat un runājat par pieredzi, tās iznākumu,
kā arī dalībnieku jūtām. Secinājumi radīsies pēc
pamatojuma, un jaunās mācības tiks izmantotas
līdzīgās vai jaunās situācijās. Šis metatzīšanas process
(kas notika, kāpēc man (ne) veicās, kā es varu
pilnveidoties, kā jutos un kāpēc utt.) Nes līdzi ne tikai
ātru mācīšanos, bet arī emocionālo izaugsmi un iekšēju
transformāciju. Ārā ir ideāls iestatījums pieredzes
apguvei, un tādas lietas kā kāpšana lejā pa gravu, rīku
izmantošana,
uzmanības
pievēršana
laika
ierobežojumam vai darbs komandā tiek apgūtas,
izmantojot pieredzes apguves metodi ar redzamiem
rezultātiem.
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Kā bērni mācās brīvā
dabā?
Uz vietu balstīta mācīšanās

Diemžēl bērni uzzina
vārdus, piemēram,
"kokosriekstu koks" vai "ﬂamingo", agrāk nekā vietējos
vārdus "dižskābardis" vai " žagata ". Par laimi, pastāv tāda
mācība kā uz vietas balstīta mācība, kas mācību
programmas īstenošanai izmanto vietējo ainavu un
sabiedrību. Šeit apkārtējā daba ir rīks, un sabiedrība ir
resurss jaunām mācībām.
Bērni ne tikai mācās praktiskā veidā, bet arī
spēcīgi izjūt piederību vietai un uzzina par sabiedrisko
darbu. Kopiena (kaimiņi, ģimene, NVO) aktīvi iesaistās
skolas dzīvē. Bērni, kuri mācās, balstoties uz vietu,
visticamāk, kļūs par aktīvu pilsoņu paaudzi, kuri mīl un
rūpējas par vietējo dabu un sabiedrību. Dārzeņu
audzēšana skolas dārzā, dzīvnieku pēdu lasīšana, vietējo
fermu apmeklēšana vai tikai tiešā fona izmantošana
mācībām ir uz vietu balstītas mācīšanās piemēri.
.

Uz spēli balstīta
mācīšanās
Spēle ir augstākais pētījuma veids, sacīja Alberts
Einšteins. Tas pozitīvi ietekmē bērnu mācīšanos, jo viņi ir aktīvi
un labprātīgi iesaistīti, saturam ir jēga un tas ir piemērots
viņiem, kā arī tāpēc, ka viņi iesaistās sociāli un emocionāli.
Padomāsim: kad viņi uzbūvē pajumti, ko sauc par mājām,
viņiem ir jāšķiro un jāpielāgo labākās nūjas, viņi viens otram
palīdz tos nest, viņi dalās idejās, izmanto savas zināšanas par
reālo pasauli, lai atrisinātu tehniskas problēmas viņi izdomā
stāstus un izmanto savu radošumu, lai pievienotu oriģinālus
elementus, piemēram, pakaramo vai augu aromātu. Un tikmēr
viņi izklaidējas un uzlādē savas iekšējās baterijas.
Spēle brīvā dabā var būt brīvās izvēles spēle, kad bērni seko
savām interesēm vai mērķtiecīga spēle (piemēram, bērni saņem
spoguļus, un viņi atrod veidus, kā tos izmantot savā spēlē.
Tādējādi viņi atklāj vairākas pārdomas, simetriju vai to, ka
spoguļi arī atspoguļo saules siltumu).
Skolotāji var uzņemties dažādas lomas: viņi var dokumentēt
spēli (kamēr bērni veido akmens piramīdu, skolotājs runā par
svara sadalījumu, līdzsvaru, piramīdas pamatu, Ēģiptes Gizas
piramīdām vai Acteku piramīdām); skolotāji var novērot,
pierakstīt piezīmes par bērnu sadarbību un domāšanu (bērni ir
patiesāki, kad spēlē), vai var vienkārši spēlēt kopā ar bērniem.
Šeit ir daži spēles veidi:
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Kā bērni mācās brīvā
dabā?

Simbolu spēle
Žagars
var
būt
cilvēks, akmens var
būt pīrāgs. Simbolu
spēle,
kad
bērni
izmanto
priekšmetus, idejas,
darbības,
lai
tie
uzstātos par citiem
objektiem, idejām vai
darbībām,
veido
stabilu
pamatu
burtiem, cipariem un
abstraktai
domāšanai. Šī spēle
ir īpaši noderīga lomu
spēlēs vai vizuāli
attēlot matemātikas
problēmas.

Meistarības
spēle
Šajā spēlē, bērni var
mainīt elementus to
dabīgajā vidē - viņi
uzbūvē aizsprostu, lai
mainītu
strauta
virzienu, vai pārvieto
akmeņus utt. Šāda
veida spēlēs bērni
bieži
izmanto
dažādus rīkus, lai
varētu strādāt kopā,
lai sasniegtu savus
mērķus.

Radošā spēle

Izpētes spēle

Bērni vizualizē to,
ko viņi vēlas, saprot,
kā to izdarīt, un rada
kaut ko jaunu. Brīvi
elementi ir galvenie
materiāli,
un
kombināciju
iespējas
ir
bezgalīgas.
Bērni
“izveido”
lelli,izmantojot
mazu, lapotu priežu
zaru un tai piesienot
konusu,
vai
arī
izveido
monstru
slazdu, izmantojot
auklu.

Bērni izmanto savas
maņas, lai uzzinātu
par apkārtējo lietu
izskatu, īpašībām un
funkcijām. Viņi vēlas
uzzināt, kur un kā
saknes nonāk zem
zemes, kā skudras
darbojas savā skudru
kalnā, kā lietas virzās
slīpā reljefā vai kā
jūtas varžu olas. Tas ir
kā zinātne, kas tiek
izmantota praksē.

Kopsavilkuma
spēle

Komunikācijas
spēle

Riskanta un rupja
spēle

Vārdu spēles, drāma,
atdarināšana, zināmo
dziesmu rimēšana ir
daži spēļu veidi, kas
attīsta vārdu krājumu,
vārdu izjūtu, runas
prasmi un iztēli. Bērni,
runājot un klausoties
citus, uzlabo savas
runas skaņas, lieto
valodu
sociālajai
attīstībai un mācās no
vienaudžiem.

Iekļauj riska
elementus, lai attīstītu
bērnu riska
novērtēšanas un
pašapziņas izjūtu,
piemēram,
balansēšana uz
piekaramās sijas,
kāpšana augšā pa
gravu, kāpšana kokā.
Rupja spēle bieži tiek
spēlēta starp
pieaugušajiem un
bērniem, un tā ietver
grūšanu vai vajāšanu

Bērni atveido mirkļus
no cilvēces vēstures
leģendām un mītiem
(viņi cenšas izgatavot
šķēpus, vai uguni
tāpat
kā
aizvēsturiskajos
laikos, viņi izmanto
zobenus un taisa
akmens fortus tāpat
kā viduslaiku periodā,
vai arī tie var praktizēt
preču maiņas sistēmu
ar
dabas
elementiem,kurus viņi 16
atrod apkārt).

Lomu spēles
Tā var izpausties kā
sociāli
dramatiska
spēle
(piemēram,
reālu
situāciju
atveidošana,
piemēram, ģimenes
situācijas),
dramatiska
spēle
(piemēram,
bērni
izliekas
par
dzīvniekiem),
fantāzijas spēle (bērni
izliekas par burvjiem,
raganām, lidojošiem
ponijiem vai jebkuru
citu radību, kas pieder
fantāzijas un pasaku
valstībai).

Kā bērni mācās
brīvā dabā?
Ir vēl divi “rīki”, kas jāpiemin, kad mēs runājam par mācībām brīvā dabā:

Stāsts

Jebkurā vidē gan izgudrojuma pakāpe, gan
radošums, gan atklāšanas iespēja ir tieši
proporcionāla mainīgo skaitam un veidam tajā.
(Saimons Nikolsons)

Stāsti ir mūsu spoguļi: viņi runā par mūsu pieredzi,
uzskatiem, morālajām vērtībām, sapņiem kā indivīdiem un kā
cilvēkiem. Gan stāstnieks, gan klausītājs ietilpst stāsta
pārveidojošajā burvībā: tas maina mūsu domas un pat to, kas
mēs esam.
Mēs stāstām stāstus, lai mācītu, dalītos savā mantojumā,
izklaidētu, iedvesmotu. Tautas pasakas, pasakas, leģendas,
mīti, teikas vai mīklas runā par to, ko mēs kā cilvēki esam
pieredzējuši un iemācījušies visā savas vēstures laikā.
Personīgie stāsti var rosināt domāt, dot jums jautājumus
pārdomām, biedēt vai uzjautrināt. Stāstot stāstus, mēs
atceramies, iedomājamies, pamatojam, izmantojam dažādus
balss toņus, izmantojam jaunu vārdu krājumu un ievērojam
loģisku secību.
Stāsta ne tikai skolotāji. Stāstot par savu pieredzi, var
palīdzēt metatzīšanās procesā - bērni padziļina izpratni par
notikumu, pārdomā procesus, iemeslus un rezultātus. Viņi
iegūst pārliecību kā runātāji auditorijas priekšā, uzlabo un
paplašina vārdu krājumu, mācās izteikt jūtas un attīstīt iztēli.
Citiem stāstiem var būt terapeitiska funkcija. Tie ir burvju vieta,
kur mūsu alter-ego var aizbēgt no realitātes, kur mēs varam
būt supervaroņi un stāties pretī savām vissliktākajām bailēm
un tādējādi dziedēt.
Paturēsim prātā, ka stāstu stāstīšana var izpausties
dažādos veidos: verbāls stāstījums, žurnālistika un māksla,
skicēšana un rakstīšana žurnālā, fotografēšana vai bērnu
atklājumu "parādīšana un stāstīšana

Brīvas dabas
elementi
Nūjas, apaļkoki, sakņu daļas, lapas, miza, ziedi, sēklas, pākstis,
čiekuri, salmiņi, ieži, grants, smiltis, māli, dubļi, ūdens - daba ir
brīvo daļu dārgumu lāde. Tos var sajaukt, sadalīt, salikt, pārvietot,
mainīt neskaitāmās kombinācijās. Ja pievienojat dažus redeļu
kastes, grozus, virves, bļodas, krūzītes, audumus, stikla pērles ...
iztēle ir robeža! Nūjas, apaļkoki, sakņu daļas, lapas, miza, ziedi,
sēklas, pākstis, čiekuri, salmiņi, ieži, grants, smiltis, māli, dubļi,
ūdens - daba ir brīvo daļu dārgumu lāde. Tos var sajaukt, sadalīt,
salikt, pārvietot, mainīt neskaitāmās kombinācijās. Ja pievienojat
dažus redeļu kastes, grozus, virves, bļodas, krūzītes, audumus,
stikla pērles ... iztēlei nav robežas!
Lūdzu, pievērsiet uzmanību mazām detaļām, kuras var norīt, un
rīkoties ar instrumentiem (šķēres, naži, āmuri), ja tas tā ir! Brīvās
daļas ir jāiegūst ilgtspējīgi, lai tās īsā laikā varētu ataugt vai
atkārtoti izmantot.
Mēs arī pamanījām, ka, ja bērni strādā ar brīvām detaļām, viņi,
visticamāk, pieņems, ka viņu darbi atkal atradīsies kastēs un
gaidīs jaunu radošo spēles laiku. Ideāli piemērots rotaļām bez
gala, brīvas daļas palīdz acu un roku koordinācijai, smalkas
motorikas
attīstībai, maņu uztverei, radošai domāšanai, redzes
17
uztverei un ... pacietībai
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Pakāpieni uz veiksmīgām āra
nodarbībām
• Pieejas āra izglītībai
• Vietas un grupu pārvaldības padomi
• Kā plānot āra nodarbību?
• Novērtējot bērnu mācības klasē ārā
• Riska novērtējums un vietas apzināšanās
• Ko apģērbt un ko ņemt līdzi?
• Teritorijas Izpētes idejas
• Saziņa ar vecākiem
• Bibliogrāﬁja
• Papildu āra mācību iespējas
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Pieejas
mācībām dabā
Mācīšanās ārpus klases kļūst populārāka
visā pasaulē, ir izstrādātas vairākas
pieejas mācībām ārpus telpām. Tā vietā,
lai nosauktu un prezentētu šīs pieejas, šīs
nodaļas mērķis ir atbalstīt apzinātāku
praksi, tas ir: “Kā un kāpēc es izmantoju
mācības dabā ?”
Viens no veidiem, kā izveidot mācības
ārā, ir saglabāt to pašu mācīšanas un
mācīšanās modeli, bet pārvietot to ārpus
telpām. Šajā gadījumā tas, ko mēs darām,
ir klases struktūras atkārtošana āra
apstākļos.
Tas
pierāda
tādas
priekšrocības kā stresa samazināšana,
labāks
garastāvoklis
un
lielāka
motivācija. Tomēr šajā gadījumā mēs
neizmantojam visu potenciālu, ko var
piedāvāt mācības dabā un ir fakts, ka
mūsu studentiem ārā ir daudz vairāk
mācību iespēju.
Izmantosim vienu piemēru, iedomāties
nodarbību ārā:
Jums ir grupu 4.klašu skolēni un
Fizikas nodaļa "Enerģijas veidi, tādi kā,
gravitācijas, kinētiskā un potenciālā
enerģija". Šeit ir dažas no iespējām, kuras
jūs varat izmantot kā skolotājs:
1.

Jūs mācāt telpās, izmantojot skolas
grāmatu, tāpēc bērni izlasa deﬁnīcijas,
un jūs izmantojat tāfeli, lai ieskicētu
no koka krītošu ābolu, šūpoles, un
bērnu, kurš skrien.

2.

Jūs pārvietojaties ārā uz skolas
pagalmu, sēžat uz zāles aplī un lūdzat
studentus izlasīt deﬁnīcijas no savām
grāmatām. Jūs pasaucāt kādam
studentam, lai parādītu, kā ābols
nokrīt no koka, pēc tam lūdziet citam
studentam šūpoties, kamēr viņa
draugi novēro, un visbeidzot jūs lūdzat
citu studentu ātri skriet ap apli, lai visi
varētu redzēt. Jūs domājat, ka
demonstrācijas laikā klase paliks mierīga
un klusa, uzmanīgi novēros un klausīs
jūs, kamēr jūs runājat un skaidrojat
materiālu?

To fall or

not to fall,
that is the

question!

.
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Pieejas
mācībām dabā
3.

Jūs dodaties ārā ar savu klasi, jūs sadalāt to grupās un katrai grupai piešķirat vienu
enerģijas veidu. Jūs lūdzat viņus atrast piemērus, kur šī enerģija ir atrodama dabā, un
aprakstīt, kā viņi to var sajust ar savu ķermeni un pēc bērni visu prezentē pārējai klasei. Ir
daudz dažādu trokšņu, diskusiju un varbūt pat kašķu, bērni pārvietojas pa visu skolas
pagalmu, daži šķietami tikai skrien un met akmeņus.

4.

Ceturtais un ļoti atšķirīgais risinājums
būtu šāds: jūs zināt, ka agrāk vai vēlāk
mācību gada laikā, jums tik un tā būs
jāiekļauj enerģijas veidi no jūsu ﬁzikas
mācību programmas. Jūsu acis un
ausis ir atvērtas, lai atrastu iespējas
ieviest šos jēdzienus.

Vienā no jūsu braucieniem uz mežu jūs novērojat vairākus
bērnus, kuri spēlējas ar nelielu baļķi, ka viņi ripo pa kalniņu. Jūs
viņiem jautājat, ko viņi domā, kāpēc tas notiek. Jūs piedalāties
viņu diskusijā, uzdodat jautājumus, iesakāt nākamos soļus viņu
spēlē.
Vēlāk, atgriežoties skolā, jūs lūdzat šīm grupām dalīties ar klasesbiedriem par paveikto.
. automašīnas un mudināt viņus spēlēties ar
Nākamajā dienā jūs atvedat bumbiņas un rotaļu
tām skolas pagalma slidkalniņā. Kad jūtat, ka ir īstais laiks, jūs norādāt bērniem uz viņu ﬁzikas
grāmatu, lai turpinātu izpētīt viņu interesi ...

Mēs varam aplūkot šīs četras pieejas diapazonā no tradicionālās, uz skolotāju vērstās
mācīšanas līdz mācībām, kas vērstas uz bērnu un ir bērncentrētas. Pārvietojoties spektrā,
mainās divi svarīgi mācīšanas un mācīšanās aspekti: 1) vertikālā līdzdalība: cik ieinteresēts un
iesaistīts ir viens bērns, un 2) horizontāla līdzdalība: cik bērnu piedalās. Spektra sākumā
vertikālā līdzdalība ir ļoti zema, jo subjekts tiek “piespiests mācīties” bez praktiskām
aktivitātēm un bez reālās dzīves savienojumiem. Tomēr visiem studentiem materiāls ir
prezentēts vienādi, un mēs varam apliecināt, ka viņiem visiem ir vienādas iespējas piedalīties,
tādējādi mums ir augsta horizontālā līdzdalība. Pārvietojoties pa spektru, bērni kļūst
aizraujošāki nodarbības plānojuma dēļ, un galu galā tieši viņi vada mācības un tāpēc ir pilnībā
iesaistījušies. Šeit augsta vertikālā līdzdalība ir savienota pārī ar zemu horizontālo līdzdalību, jo
daži bērni var nekad neiesaistīties mācību procesā.
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Pieejas
mācībām dabā
Tātad, šeit ir daži jautājumi, kas mums jāuzdod sev, izstrādājot nodarbību ārā:
Kurā gadījumā bērni uzzinās vairāk?
Cik liela kontrole man nepieciešama?
Kad esmu pārliecināts, ka visi saprata materiālu?
Vai es jūtos apmierināts ar šīs nodarbības plānu un aktivitātēm?
Vai šī nodarbība varētu notikt iekštelpās?
Vai es pilnībā izmantoju iespējas, ko piedāvā daba?
Vai bērni, mācoties, izmanto dažādus mācīšanos stilus?
Kāds ir šīs nodarbības mērķis? Vai tas ir eksperimentāls ievads koncepcijā, vai
tajā iegūtās zināšanas var pielietot reālās dzīves situācijās?
Kā šī nodarbība saplūdīs ar citu tā paša materiāla mācīšanu? Vai šīs nodarbības
būs pietiekami, lai segtu visu nepieciešamo materiālu, vai arī šī nodarbība ir
tikai daļa no nodarbību sērijas telpās un ārpus tām?

No visa iepriekšminētā kļūst skaidrs, ka nodarbības brīvā dabā ir labi jāplāno un ka šajā
plānošanā jāiekļauj nepārtraukts notiekošās mācīšanās novērtējums. Tas mūs nodrošinās ar
mācīšanās pieredzi, kurā visi bērni ir iesaistīti.

Kādus soļus Jūs spersiet?
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Vietu un grupu
pārvaldības padomi
“Mums visiem rūp mūsu studentu labklājība
un mēs vēlamies nodrošināt pozitīvu vidi, kurā
studenti ir veseli, motivēti un radoši mācās.
Katrā izglītības iestādē, neatkarīgi no tā, vai tā
ir pilsēta vai lauki, ir šāda vieta ... brīvā dabā ”.
(Children & Nature Network, Natural Teachers
Network eGuide)
Jaunas rutīnas uzsākšana lielākajai daļai
no mums var būt biedējoša. Domājot par dabas
izmantošanu
mūsu
regulāro
nodarbību
mācīšanai, var būt mazliet biedējoši, ja neesat
tam gatavs. Šīs nodaļas mērķis ir sniegt jums
rīkus un padomus vietas ārā un bērnu grupu
organizēšanai.

Vietas ārā organizēšana
Vai jums ir pastavīga vieta, kur varat doties
kopā ar bērniem? Fantastiski! Pēc tam apmeklējiet
šo skolu bez sienām un izdomājiet piekļuves veidus
un labākos ieejas / izejas punktus. Pēc tam
uztaisiet robežas ("Bērni var iet no šī garā koka līdz
kokam blakus straumei"), izlemiet par pulcēšanās
vietām,
kā arī par līdzenām teritorijām, kas
.
piemērotas spēlēm un grupu aktivitātēm.
Katra āra telpa aicina uz noteikta veida
aktivitātēm. Analizējiet teritoriju un pārliecinieties,
vai ir koki, uz kuriem droši var kāpt, vieta dārzeņu
dārzam vai dīķis ūdens aktivitātēm. Jūs varat atrast
kaļķa akmeni vai mālu, kas ir īsti dārgumi.
Izpētiet apkārtni ar bērna acīm, pēc tam veiciet
rūpīgu riska novērtējumu. Ja redzat bīstamas vietas
(asas klintis, gravas), turiet tās ārpus noteiktām
robežām. Paskaties apkārt un pārliecinieties, vai ir
kādi bīstami elementi (stikls, kairinoši augi un
šļirces). Mēģiniet tos novākt vai, ja to nevar izdarīt,
atrodiet labāku vietu vai paņemiet šo vietu ārpus
savām robežām.
Iekštelpās jums ir rakstāmgaldi vai krēsli. Ārpusē
jums būs nepieciešams sēdēt uz apaļkokiem, uz
brezenta vai uz zemes, un jums būs nepieciešama
neliela tāfele rakstāmgaldam vai kaut kas cits.
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Izdomājiet, kur jūs varat patverties, ja laika
apstākļi pēkšņi mainīsies. Pat parasta telts ir
labāka par neko. Izveidojiet arī plānu, kā ātri un
drošos apstākļos doties prom! Ļoti svarīgas ir
vietas, kur cilvēki var apmeklēt tualeti. Darbojas
arī pārnēsājamās tualetes.
Visbeidzot, dažas mazas nojumes ir patiešām
noderīgas, lai dažus rīkus novietotu tā, lai jūs tos
katru reizi tos nevajadzētu nesr, it īpaši, ja jūsu
skolā ir ikdienas āra programma. Lāpstas,
grābekļi, spaiņi, pat dubļu virtuve var viegli
iekļauties šādā šķūnī, ietaupot jums daudz laika
utt.

palieciet vietā! Apskaujiet koku, lai justos droši
- grupai ir daudz vieglāk jūs atrast". Izmantojiet
pūces saucienu vai citu dzirdes signālu, lai
savāktu grupu, un dariet viņiem zināmu, ka ir
laiks meklēt un klausīties, kad viņi to ir
izdarījuši. Atrodoties telpās, praktizējiet atbildi
uz saucienu un izveidojiet loku, lai apspriestu
darbības.
Svilpe ir vēl viens signāls. Kad skolotājs to
lieto, tas nozīmē, ka kāds dara kaut ko bīstamu
vai pārāk riskantu, tāpēc visiem vajadzētu
sastingt pozā, būt klusam un gaidīt turpmākas
instrukcijas.

Vienojieties par noteikumu kopumu, un tie
būs jūsu "Likumi", kas jāievēro visiem.
Dienu pirms došanās ārā pārbaudiet laika
apstākļus un informējiet bērnus un vecākus par
vietu, laiku un plānotajām aktivitātēm, kā arī
apģērbu un līdzi nēsājamajām lietām. Sākoties
skolas gadiem, jūs varat informēt vecākus par
vasaras un ziemas āra apģērbu, tāpēc viņiem
būs zināms laiks, lai šīs lietas iegādātos, pirms
programma faktiski sākas.
Ar pirmsskolas vecuma bērniem āra
programmu mēs nesākam tieši mācību gada
sākumā, bet pēc pāris nedēļām, kad bērni jau ir
pielāgojušies jaunajai grupai un skolotājam.
Pirms došanās ārā pārliecinieties, vai visi ir
pareizi ģērbušies un vai viņiem ir viss
nepieciešamais (pārtika, ūdens, sauļošanās
krēms utt.).

Bērnu grupas organizēšana
Pastāv vispārējs nepareizs uzskats, ka brīvā
dabā bērni “trako” un viņus ir grūti pārvaldīt, jo
viņi izturas haotiski un pakļauj sevi briesmām.
Pēc savas pieredzes mēs varam pateikt, ka tas
nenotiek, ja jums ir regulāra, labi organizēta
programma. Gluži pretēji, bērni patiešām
iesaistās uzdevumos, vienlaikus priecājoties
būt ārā.
Pirms pirmo reizi dodaties uz savu vietu ārā,
sāciet tur, kur atrodaties, skolas teritorijā.
Palūdziet skolēnim ieteikt pamatnoteikumus
(sākumā ne vairāk kā 3). Daži grupas drošības
noteikumi var būt “Izvēlieties partneri un turiet
šo personu visu dienu redzeslokā” vai “Ja jūs
pēkšņi atdalāties no grupas,

24

" Es mīlu būt ārā! Tas man

palīdz maniem muskuļiem (un
viņš rāda bicepsu), palīdz arī
sadraudzēties un attīstīt manas
smadzenes. "

(Matei, 8 gadi)

" Atsauksmes par āra
aktivitātēm vienmēr ir pozitīvas.
Ne tikai par lieliem notikumiem,
piemēram, pārgājienu mežā vai
nometni, bet pat par pastaigām
skolas pagalmā, parkā vai
vienkārši par nodarbību ārā. "

(Kiril Kolev, skolotājs)
AWESOME

Vecāki, kas apmeklēja skolas
brīvdabas pasākumu:"Tā bija
unikāla pieredze, mēs to
izbaudījām pilnībā."(Marija
un Hosē, Migela 1. klases
skolēna vecāki)

Pirmo reizi tur nokļūstot brīvā dabā, pārliecinieties, ka bērni praktizē
norunātos noteikumus un signālus, izprot robežas un veic vietas izpēti. Tas
palīdz, jo šajā pirmajā ekskursijā viņi saprot, kā reljefs iet uz augšu un uz
leju, kā arī katra apkārtnes veida atšķirīgās apskates vietas, jūtas un
smaržas (piemēram, mežs ir vēss un mitrs, savukārt vidusdaļa ir saulaina
un ziediem pilna).

Īpaši padomi lieliskiem skolotājiem
Kad bērns uzdod jautājumus, mēs, skolotāji, jūtamies labi, lai uzreiz
sniegtu atbildi. Tomēr šādi rīkojoties, mēs varam nogalināt bērna zinātkāri
un iniciatīvu. Tā vietā, lai sniegtu atbildi, labāk uzdosim pareizos
jautājumus, kas iededzinās bērna izpētes un iztēles garu. Tādi jautājumi kā
“Kas notika? Kam tas ir līdzīgs / atšķirīga citai pieredzei / lietai ...? Kāpēc
jūs domājat, ka tas notiek? Kas notiks, ja jūs…? Ja tad …? Kāds ir jūsu
secinājums? Vai jūs to varat pierādīt? Kāds ir stāsts? “Iesaistiet bērnus ar
apkārtējo dabu un palīdziet viņiem izdarīt savus atklājumus.
Ja uzdodat pareizos jautājumus, ja iesaistāties blakus pētījumos, vairāk
klausāties nekā runājat un mudināt bērnus stāstīt savus stāstus, jūs kļūstat
mazāk skolotājs un vairāk tilts starp bērniem un apkārtējo pasauli.
Tad diezgan bieži gadās, ka plānojat darbību, kas, jūsuprāt, būs
pārsteidzoša un ļoti interesanta. Jūs pavadāt laiku tā plānošanai un visu
nepieciešamo savācat kopā. Tomēr dažreiz notiek kaut kas negaidīts: vējš
pūš lapas virpulī, sīks putns sāk dziedāt vai sienāzis lec uz bērna rokas. Tas
ir pietiekami, lai
apstādinātu jūsu darbību. Neuztraucieties! Šie
neparedzētie notikumi sniedz lielisku mācību pieredzi. Ejiet līdzi plūsmai:
kamēr bērni mācās un nodarbojas ar atklājumiem, jūs uzvarējat!
Parādiet aizraušanos un pieķeršanos apkārtējai pasaulei un neaizmirstiet
izklaidēties ar bērniem. Dodiet bērniem brīvību izpētīt, atklāt un radīt dabā.
Jūs varētu būt pārsteigts par negaidītajām atklājumiem, ko viņi iemācīsies,
vienkārši būdami bērni!
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Kā plānot
nodarbību ārā?
Kurš plāno?

Pirmie jautājumi ir, kas un kā plāno? Vairumā gadījumu tas ir klases audzinātājs, bet, ja jums ir paveicies,
ka jums ir āra pasniedzēju komanda, ir vieta kopīgai plānošanai. Klases audzinātājam vajadzētu būt
atbildīgam par to, “ko mēs mācām brīvā dabā” un “kā tas ir saistīts ar mācībām telpās”, savukārt āra
komanda var palīdzēt ar idejām un atbildēt par grupas vadību, drošības jautājumiem un kopējo
organizāciju. Ja nav āra komandas, kas varētu palīdzēt, varat paļauties uz vecākiem, kas brīvprātīgi
piedalās, un ieteicamā bērnu / pieaugušo attiecība ir 5-7 / 1 atkarībā no bērnu vecuma.

Svarīgi mainīgie
Pirms plānošanas
tagad vairāk nekā
jebkad ir jāņem vērā
daži
mainīgie:
pirmkārt,tā ir sezona.
Ja jūs plānojat dienu
ar putniem, tai jābūt
agri pavasarī, kad
putni ir ļoti aktīvi un
jūs varat tos viegli
pamanīt. Nākamais ir
laika apstākļi. Tas
nosaka
ne
tikai
aktivitāšu
veidus
(dinamiskāki
/
statiskāki atkarībā no
temperatūras,
izvēlētās
vietas
(saulē / ēnā), bet arī
citus
svarīgus
faktorus, piemēram,
apģērbu un apavus,
kas
arī
regulēs
aktivitāšu
veidus
(skriet lielā attālumā
zābakos ir grūti). Ārā
ir iespējams veikt
noteiktas aktivitātes
(jūs
varat
stādīt
dārzeņu dārzā), bet,
ja plānojat novērot
dīķa dzīvi, jūs attiecīgi
mainīsiet vietu.
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Kā plānot
°nodarbību ārā?
Citi svarīgi mainīgie ir bērnu vecums (bērniem līdz
diviem gadiem ir ērtāk uz līdzenas zemes), bērnu
skaits, pieredze brīvā dabā un pieaugušo skaits, kas
piedalās aktivitātēs.
Dažreiz var notikt kaut kas ārkārtējs, kas ietekmēs
jūsu dienu: piemēram, milzīga vētra, kas sagrauj
dažus kokus, kas traucēs nodarbībai un ietekmēs
veģetāciju.

Klasiskā plānošana vai plānošana otrādi
Klasiskais veids ir mācību un mācību gada
un nedēļas plānošana. Diena brīvā dabā tiks
iestrādāta nedēļas plānā, bet āra sesiju mērķi
tiks
pielāgoti
tā,
lai
tie
atbilstu
iepriekšminētajiem
mainīgajiem
un
izmantotu dabiskos elementus ārpus telpām.
Piemēram, pirmsskolas līmenī, ja jūsu
iknedēļas tēma ir “Pavasaris ir klāt!”, Bērni var
būt detektīvi, lai pamanītu pēc iespējas vairāk
pavasara pazīmju. Sākotnējās izglītības
pakāpē, ja tēma ir “Es esmu unikāls šajā
lielajā, plašajā pasaulē”, bērni var izvēlēties
sev apkārt esošos simboliskos elementus, lai
runātu par viņu ﬁziskajām īpašībām,
personību, stiprajām un vājās puses. Atkal
mēs atgriežamies pie idejas, lai ļautu vietu
spontāniem un unikāliem mirkļiem, kas
dažkārt notiek dabā.
Vēl viena pieeja ir plānošana otrādi, kas
balstīta uz spēlēm un ir orientēta uz bērniem.
Atrodoties ārā, bērni izvēlas, kā / ko un ar ko
spēlēt. Skolotājs atvieglo viņu atklājumus un
izmanto viņu interesējošo uzmanību par
pamatu nākamās dienas / nedēļas
plānošanā. Šāda veida pieeja ir ļoti piemērota
agrīnam vecumam un ļauj attīstīt individuālās
prasmes.

Piemēram, jūs novērojat, ka bērnu grupa ir aizņemta ar rakšanu un viņi brīnās par lietām, ko viņi
atrod zem zemes. Pirmkārt, jūs tuvojaties grupai un izmantojat viņu entuziasmu, lai pievilinātu arī
citus bērnus uz šo vietu. "Kas, jūsuprāt, ir? Kas jūs tā domā?" Nākamajai nedēļai jūs varat plānot
nodaļu ar nosaukumu “Zem zemes”, ko var sākt ar uzņemtajiem attēliem un bērnu stāstiem par
viņu pašu “zinātnisko” darbu.
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Kā plānot
nodarbību ārā?
Diena brīvā dabā

Kā izskatās diena brīvā dabā? Vispirms jums jāplāno, kā jūs un bērni nokļūstat attiecīgajā vietā. Kad
pulcēšanās notiek ārā, ieteicams sākt ar rīta dziesmu (piemēram, mēs dziedam ļoti īsu dziesmu, sveicinot
cilvēkus un apkārtnes dabas elementus), kam seko noteikumu pārskatīšana (signāli, vispārīgi drošības
noteikumi, piemēram, “Saudzejiet sevi un citus”, un īpaši noteikumi, kas attiecas uz šo dienu). Apļa laiks
beidzas, aprakstot dienas sesijas un dažus vispārīgus veiksmes kritērijus. Galvenajai aktivitātei sadaliet
bērnus vairākās grupās, katru pārrauga skolotājs / skolotāja palīgs. Katra grupa strādās savā punktā.
Punkta maiņa ir iespējama tikai tad, ja jums ir pietiekami daudz laika. Tomēr, ja jūsu laiks ir ierobežots, katra
grupa ziņo par gūtajām zināšanām dienas beigās. Katras grupas aktivitāte notiek pēc parastās nodarbības
soļiem:

5 soļu nodarbības plāna paraugs1
Ievada komplekss

•
•
•

Jauna materiāla ieviešana

•
•
•

Ja nepieciešams, nosakiet 1-2 īpašus noteikumus /
vienošanās šai konkrētajai nodarbībai.
Iesaistiet skolēnus ar pārsteiguma elementu.
Paskaidrojiet, ko studenti var iemācīties un darīt, lai
nodrošinātu efektīvu mācīšanos.
Aktivizējiet iepriekšējās zināšanas.
Uzdodiet pareizos jautājumus un sniedziet
kontekstu jaunajai mācībai.
Modelējiet jaunas prasmes.

Vadīta prakse

•
•

Veicināt studentu individuālo / grupu darbu.
Pārbaudīt sapratni un izdarīt secinājumu par
atklājumiem.

Noslēgums

•
•
•

Palūdziet studentiem īsi apkopot savu mācīšanos.
Saistiet jaunas zināšanas ar reālo dzīvi.
Palūdziet skolēniem atgriezenisko saiti un arī
sniedziet atgriezenisko saiti.

Pēdējais punkts ir noslēguma daļa, kura ir ļoti svarīga: kad skolēni apkopo savu mācīšanos
un tas ir metakognitīvs moments(kā jaunā mācīšanās var būt aktuāla jums un pasaulei, kurā
dzīvojat). Noslēguma daļa ir lielisks vērtēšanas instruments. No otras puses, atgriezeniskā saite
(tas, kas mums patika, kādas grūtības pārvarējām utt.) nodrošina nepieciešamo emocionālo
saikni.
Atcerieties ieplānot kādu laiku ēšanai, un bērniem ir nepieciešams arī tualetes un rotaļu laiks.
Gadījumā, ja jūsu laiks ir ierobežots līdz vienai / divām stundām dienā, jums jāizvēlas tuvumā
esošā vieta, nevis jātērē ilgs laiks, lai nokļūtu kādā vietā.
Ziemā, kad ir sniegains un auksts laiks, mums ir cita veida organizācija: mēs dodamies
pārgājienos, lai uzturētu bērnus kustībā, un, kad viņiem ir kļūst pietiekami silti, mēs apstājamies,
lai kaut ko uzkostu vai izdarītu 10-15 minūtes ilgas aktivitātes, tad mēs atkal turpinām savu ceļu.
1. avots:

https://study.com/academy/lesson/5-step-lesson-plan-template.html
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Bērnu mācību ārā vērtēšana
Kad jūs esat kopā ar jūsu klasi ārā, tik daudz kas notiek ar jūsu studentu ķermeni, sirdi un
smadzenēm. Viņi attīsta savas kustību prasmes, atbrīvojas no stresa, kā arī daudz ko uzzina par
sevi un apkārtējo pasauli, izmantojot savas maņas un pieredzi. Viņi mācās par saules trajektoriju,
gravitāciju, kas liek ūdeni virzīties, kā tā nonāk augsnē, koku un augu dzīves loku.

But what about speciﬁc items of the
curriculum that we want our students to
learn, what about the math, science,
language that we want to teach them in
nature? When outdoors, teachers may often
ﬁnd themselves worried about how they can
assess if their students are learning and how
they can know if an outdoor learning session
has achieved its goals.
Bet kā ar konkrētiem mācību programmas
priekšmetiem, kurus mēs vēlamies, lai mūsu
studenti apgūst, kā ir ar matemātiku,
zinātnēm, valodu, ko mēs viņiem vēlamies
Kā es varu to novērtēt?
iemācīt dabā? Atrodoties ārā, skolotāji bieži
vien var satraukties par to, kā viņi var
novērtēt, vai viņu skolēni mācās, un kā viņi
var uzzināt, vai āra mācību sesija ir
sasniegusi savus mērķus.
Kad mēs atrodamies ārā ar savām klasēm,
liela daļa no mācīšanās notiek, balstoties uz
pieredzi un eksperimentiem. Šī situācija
piedāvā to, ko sauc par mācību efektivitātes
novērtēšanu. Šis pastāvīgais novērtējums
ļaus mums pielāgot savu nodarbību brīvā
dabā atbilstoši tam, kā studenti uz to reaģē,
un palīdzēs mums plānot nākamo nodarbību
(telpās vai ārpus tām) vienā un tajā pašā
priekšmetā.
Tas,
ko mēs patiesībā darām, ir tas, ka mēs ieviešam paņēmienus, rīkus un darbības, kas ļaus
mums atbildēt uz jautājumiem, kas stundas laikā vienmēr “moka” skolotāju: vai viņi ir sapratuši
vai esmu tos pazaudējis, vai tas ir pārāk grūti vai viņi saprot, kāpēc tas ir svarīgi un kur to var
pielietot, vai viņi mācās, vai viņi kaut ko atcerēsies pēc tam, kad mēs būsim izdarījuši?

"Mācību vērtēšana ietver skolotājus, kuri
izmanto pierādījumus par studentu
zināšanām, izpratni un prasmēm, lai
informētu par mācīšanos."
(Jaunā Dienvidvelsas Izglītības standartu pārvalde,
Austrālija)
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Viens veids, kā kategorizēt rīkus, metodes
un darbības, kurus jūs izmantojat, lai
vērtētu mācības, ir idejas par triangulācijas
avotiem izmantošana. Tas ir, lai novērtētu
studentu mācīšanos, jūs apkopojat
informāciju no trim avotiem: novērošana,
saruna, produkti.

Bērnu mācību ārā vērtēšana
Protams, mums jāpatur prātā, kādi bija mūsu brīvdabas
nodarbību mērķi, un atbilstoši tiem noformēt
vērtēšanu. Šajos mērķos jāņem vērā īpašā vērtība un
dažāda veida mācīšanās, kas notiek ārpus klases.
Piemēram, ja mēs rīkojam āra nodarbību, kas ir saistīta
ar dalīšanu,kad skolēni mēra un griež žagarus 3 vai 4
vienādos gabalos, mūsu mērķis noteikti nebūtu tas, ka
skolēni labāk apgūtu dalīšanas tehniku. Drīzāk šīs
brīvdabas nodarbības mērķis būtu piedāvāt bērniem
labāku izpratni par to, kā dalīšana darbojas un kad tā
tiek piemērota.

Tāpēc, lai novērtētu šo nodarbību, tā vietā, lai
pārbaudītu, ka bērniem būtu jāpabeidz virkne
dalījumu, labāk:
Novērojiet bērnus, lai redzētu, vai viņi izmantoja
dalīšanu, lai aprēķinātu, cik ilgam jābūt katram
nūjiņam, ko viņi sagriež, ja visi katras grupas
dalībnieki
bija
vienisprātis
un
klausījās
matemātiskajā valodā, kuru viņi izmantoja.
Veiciet sarunu aktivitātes beigās, kur katra
komanda iepazīstinās ar savu darbu un izmantos
matemātisko pamatojumu, lai izskaidrotu, kā
viņiem veicās.
Atgriežoties skolā, katrs skolēns izgatavos nelielu
nūju zīmējumu pilnā garumā un sagrieztus
mazākos gabaliņos ar visiem sadalījumiem un
citām matemātiskām darbībām, kuras komanda
izmantoja.

Izmantojot triangulācijas avotu idejas, mēs varam panākt diezgan precīzu secinājumu par
mūsu skolēnu izpratni par dalīšanas darbību.
Atkal, tāpat kā jebkurā brīvā dabā notiekošajā nodarbībā, mums vajadzētu novērtēt to, ko vēl
var iemācīties mūsu skolēni papildus dalīšanas darbībai. Viņi mācās sadarboties, izmantot iztēli
problēmu risināšanai, pārrunāt, izteikt un pārbaudīt pieņēmumus, analizēt neveiksmes, tikt galā
ar neveiksmēm, pārvaldīt laiku, uzklausīt citus, novērot, mācīties.
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Dabas izglītības
organizācijas
Organizācijas, kas darbojas dabas izglītības jomā un kurās mēs varam atrast vairāk informācijas
par dabas programmām bērniem un ģimenēm::
1. World Organization of the Scouts Movement
https://www.scout.org/
2. Learning about Forests – the Leaf Programme
https://www.leaf.global/
3. Inside Out Nature Center
http://insideoutnaturecentre.com/
4. Outward Bound International
https://www.outwardbound.net/
5. Child & Nature Network
https://www.outwardbound.net/
6. Eco-Schools
https://www.ecoschools.global/material
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Noderīga literatūra
Autors

Grāmata

Richard Louv
(Ričards Luvs)

(2008) Algonquin Books of
Chapel Hill

Richard Louv

Vitamin N (N vitamīns)

(2016) Algonquin Books of
Chapel Hill, New York

(Ričards Luvs)

David Sobel (Deivids
Sobels)

How to Raise a Wild Child (Kā audzināt savvaļas (2016) Mariner Books
bērnu)

Jane
Williams-Siegfredsen
(Džeina
Viljamsa-Zīgfredsena)
Clare Walker Leslie
(Klāra Vokere Leslija)

Understanding the Danish Forest School
Approach (Izpratne par Dānijas Meža skolas
pieeju)

Jane Worroll and
Peter
Houghton(Džeina
Vorrola un Pīters
Hauttons)

Klusa vieta un laba grāmata ir vislabākās
zāles. (Anonīms)

Izdevējs

Last Child in the Woods (Pēdējais bērns mežā)

(2011) Routledge

The Nature Connection - An Outdoor Workbook (2010) Storey
for Kids, Families, and Classrooms(Dabas
savienojums - āra darbgrāmata bērniem,
ģimenēm un darbam klasēs)
Play the Forest School Way, Woodland Games,
(2016) Watkins
Crafts and Skills and Adventurous Kids (Spēle
Meža skolas ceļš, Meža spēles, Amatniecība un
prasmes un Piedzīvojumu bērni)

Jane Worroll and
Peter Houghton
(Džeina Vorrola un
Pīters Hauttons)

A Year of Forest School, Outdoor Play and
(2018) Watkins
Skill-building Fun for Every Season (Meža skolas,
brīvdabas spēļu un prasmju veidošanas izklaides
gads katrai sezonai)

Juliet
Robertson(Džuljeta
Robertsone)

Dirty Teaching - A Beginner’s Guide to Learning
Outdoors (Netīra mācīšana - iesācēju ceļvedis
mācībām ārpus telpām)

(2014) Independent
Thinking Press

Juliet Robertson
Messy Maths - A playful, Outdoor Approach to
(Džuljeta Robertsone) Early Years (Jaukta matemātika - rotaļīga, āra
pieeja agrīnajos gados)

(2017) Independent
Thinking Press

Peter Wohlleben

The Hidden Life of Trees (Koku slēpenā dzīve)

(2018) Harper Collins
Publishers

Can you hear the trees talking? (Vai jūs dzirdat
koku sarunu?)

(2019) Greystone Kids

Peter Wohlleben

.

Clare Walker Leslie
The Nature Connection, an Outdoor Workbook
(Klāra Vokere Leslija) (Dabas savienojums, āra darbgrāmata)

(2010) Storey Publishing

Laura England

Looking for Learning -Loose Parts (Izmantojot
mācībām nepiesaistītas daļas)

(2019) Featherstone

Dan Westall, Naomi
Walmsley

Forest School Adventure (Meža skolas
piedzīvojums)

(2018) GMC Publications

Sara Knight

Forest School in Practice (Meža skola praksē)

(2016) SAGE Publications
Ltd;

Angela J. Hanscom

Balanced and Barefoot (Līdzsvarots un basām
kājām)

(2016) New Harbinger
Publications

Constable Karen
(Konstable Kārena)

Outdoor Classroom in Practice (Āra klase
praksē)

(2018) Taylor & Francis
LTD

Annie Davy (Annija
Deivija)

A Sense of Place: Mindful Practice Outdoors
(Vietas izjūta: apzinīga prakse brīvā dabā)

(2019) Featherstone
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This is a calendar of international and national days on nature that people in the partner countries
celebrate.
June

January

21 Squirrel Apreciation Day
26 National Environment Education Day
28 CO2 Reduction Day
30 Peace Day (Sp)

1 International Child Day
5 World Environment Day
8 World Oceans Day
15 World Wind Day / Nature Photography Day
21 World Sun Day
22 ENYOV Day (PG picking herbs day)
24 Mid Summer’s Day (RO-Sanzienele) / St. Giovanni
(IT+SP)
29 Danube River Day, International Mud Day

February

July

1 SURVAKI (BG) to wish health and wealth, good
weather
11 Step in a puddle and Splash your Friends Day
17 St. Antony Day – the protector of farm animals (IT)

27 National Tree Day
28 Schools Tree Day
29 National Anthem Day (RO)

2 World Wetland Day
14 Energy Day (SP)
17 Random acts of kindness day
20 Love your pet day
40 days before Easter = CARNIVAL (IT & SP)

August
8 International Cat Day
9 Indigenous People World Day
10 Shooting Star Day (IT)
26 International Dog Day
29 European Night of Bats/ Anti-Nuclear Testing Day

March
3 World Wildlife Day
5 International Energy Eﬃciency Day
12 Plant a Flower Day
16 Everything you do is a ﬁne day
20 World Sparrow Day
22 World Water Day
23 World Meteorological Day
24 Earth Hour Day
25 Forest National Day (RO)

September
16 International Day of Protecting the Ozone Layer
22 European Mobility Week (it starts on the 16th)
26 Carpathians’ Days (RO)
30 Walking Day

October
April

2 World Farm Animals’ Day
4 International Day of Animals –St. Francis, Protector of
Animals Day (IT)
7 World Habitat Day
16 World Food Day
21 Apple Day
31
. Black Sea Day (RO+BG)

1 International Birds’ Day
7 National Forest Week (BG, starts on the 1st)
19 Bicycle World Day
22. Earth Day, The Symphony of Tulip (RO)
24. Global Day of Banning Experiments on Animals

\

May

November

1 Wild Flower Not Picking Day (GR)
5 World Day of Laughter
10 Birds and Trees Day
11 Flower Festival (IT)
15 Zelenika Day (BG Rhododendron Plant)
17 3XR Day (SP)
22 International Day of Biodiversity
23 Outdoor Classroom Day / International World Turtle
Day
24 European Day of Parks
30 Water a Flower Day

7 World Eco Schools Day
11 St. Martin, Chestnut Day (IT)
17 International Hiking Day
21 Children’s Rights Day
22 Go for a Bike Ride Day

December
5 World Soil Day
6 St. Nicolas Day, Protector of the Fisherman (BG)
11 World Mountain Day
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Can you hear the trees talking?
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Understanding the Danish Forest School (2011) Routledge
Approach
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Adventurous Kids

(2016) Watkins

Jane Worroll and A Year of Forest School, Outdoor Play
Peter Houghton and Skill-building Fun for Every Season

(2018) Watkins

Clare Walker
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(2010) Storey
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(2016)
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New York
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(2010)
Publishing

Laura England
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(2019) Featherstone
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(2018)
Publications

Sara Knight

Forest School in Practice

(2016)
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David Sobel

How to Raise a Wild Child

(2016)
Books

Angela J.
Hanscom

Balanced and Barefoot: How
Unrestricted Outdoor Play Makes for
Strong, Conﬁdent, and Capable
Children

(2016) New
Harbinger
Publications

Constable
Karen

Outdoor Classroom in Practice

(2018) Taylor &
Francis LTD

Annie Davy

A Sense of Place: Mindful Practice
Outdoors

(2019) Featherstone
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.
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Mariner
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Useful literature
Richard Louv

Last Child in the Woods

(2008) Algonquin Books of
Chapel Hill

Scott D. Sampson

How to Raise a Wild Child, The Art
and Science of Falling in Love with
Nature

(2016) First Mariner Books

Juliet Robertson

Dirty Teaching - A Beginner’s Guide
to Learning Outdoors

(2014) Independent Thinking Press

Juliet Robertson

Messy Maths - A playful, Outdoor
Approach to Early Years

(2017) Independent Thinking Press

Peter Wohlleben

The Hidden Life of Trees

Peter Wohlleben

Listen to the Trees

Jane
Williams-Siegfreds
en

Understanding the Danish Forest
School Approach – Early Years
Education in Practice

This book can be very well used
with kids. It is a child-friendly
approach of the themes in The
Hidden Life of Trees

.

(2011) Routledge
Jane Worroll and
Peter Houghton
Play the Forest School Way,
Woodland Games, Crafts and Skills
and Adventurous Kids
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Book

Publisher
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Last Child in the Woods

(2008) Algonquin Books
of Chapel Hill
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David Sobel
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Jane
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Williams-Siegfredsen Approach

(2011) Routledge

Clare Walker Leslie

The Nature Connection - An Outdoor
Workbook for Kids, Families, and Classrooms

(2010) Storey

Jane Worroll and
Peter Houghton

Play the Forest School Way, Woodland Games, (2016) Watkins
Crafts and Skills and Adventurous Kids

Jane Worroll and
Peter Houghton

A Year of Forest School, Outdoor Play and
Skill-building Fun for Every Season

(2018) Watkins

Juliet Robertson

Dirty Teaching - A Beginner’s Guide to
Learning Outdoors

(2014) Independent
Thinking Press

Juliet Robertson

Messy Maths - A playful, Outdoor Approach
to Early Years

(2017) Independent
Thinking Press

Peter Wohlleben

The Hidden Life of Trees

(2018) Harper Collins
.
Publishers

Peter Wohlleben

Can you hear the trees talking?

(2019) Greystone Kids

Clare Walker Leslie

The Nature Connection, an Outdoor
Workbook

(2010) Storey Publishing

Laura England

Looking for Learning -Loose Parts

(2019) Featherstone

Dan Westall, Naomi Forest School Adventure
Walmsley

(2018) GMC Publications

Sara Knight

Forest School in Practice

(2016) SAGE Publications
Ltd;

Angela J. Hanscom

Balanced and Barefoot

(2016) New Harbinger
Publications

Constable Karen

Outdoor Classroom in Practice

(2018) Taylor & Francis
LTD

Annie Davy

A Sense of Place: Mindful Practice Outdoors

(2019) Featherstone
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Useful literature
This is a calendar of international and national days of the countries envolved in Exploring the
Curriculum Through Nature Program with days to celebrate outdoors:
June

January

1 International Child Day
5 World Environment Day
8 World Oceans Day
15 World Wind Day / Nature Photography Day
21 World Sun Day
22 ENYOV Day (PG picking herbs day)
24 Mid Summer’s Day (RO-Sanzienele) / St. Giovanni (IT+SP)
29 Danube River Day, International Mud Day

1 SURVAKI (BG) to wish health and wealth, good weather
11 Step in a puddle and Splash your Friends Day
17 St. Antony Day – the protector of farm animals (IT)
21 Squirrel Apreciation Day - Ziua aprecierii veveritelor (RO)
26 National Environment Education Day
28 CO2 Reduction Day
30 Peace Day (Sp)

July
27 National Tree Day
28 Schools Tree Day
29 National Anthem Day (RO)

February
2 World Wetland Day
14 Energy Day (SP)
17 Random acts of kindness day
20 Love your pet day
40 days before Easter = CARNIVAL (IT & SP)

August
8 International Cat Day
9 Indigenous People World Day
10 Shooting Star Day (IT)
26 International Dog Day
29 European Night of Bats/ Anti-Nuclear Testing Day

March
3 World Wildlife Day
5 International Energy Eﬃciency Day
12 Plant a Flower Day
16 Everything you do is a ﬁne day
20 World Sparrow Day
22 World Water Day
23 World Meteorological Day
24 Earth Hour Day
25 Forest National Day (RO)

September
16 International Day of Protecting the Ozone Layer
22 European Mobility Week (it starts on the 16th)
26 Carpathians’ Days (RO)
30 Walking Day

October
2 World Farm Animals’ Day
4 International Day of Animals –St. Francis, Protector of Animals Day
(IT)
7 World Habitat Day
16 World Food Day
21 Apple Day
31 Black Sea Day (RO+BG)

April
1 International Birds’ Day
7 National Forest Week (BG, starts on the 1st)
19 Bicycle World Day
22. Earth Day, The Symphony of Tulip (RO)
24. Global Day of Banning Experiments on Animals

November

May

7 World Eco Schools Day
11 St. Martin, Chestnut Day (IT)
. International Hiking Day
17
21 Children’s Rights Day
22 Go for a Bike Ride Day

\

1 Wild Flower Not Picking Day (GR)
5 World Day of Laughter
10 Birds and Trees Day
11 Flower Festival (IT)
15 Zelenika Day (BG Rhododendron Plant)
17 3XR Day (SP)
22 International Day of Biodiversity
23 Outdoor Classroom Day / International World Turtle Day
24 European Day of Parks
30 Water a Flower Day

December
5 World Soil Day
6 St. Nicolas Day, Protector of the Fisherman (BG)
11 World Mountain Day
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Useful literature
This is a calendar of international and national days of the countries envolved in Exploring the
Curriculum Through Nature Program with days to celebrate outdoors:
January

March

1 SURVAKI (BG) to wish health and wealth, good weather
11 Step in a puddle and Splash your Friends Day
17 St. Antony Day – the protector of farm animals (IT)
21 Squirrel Apreciation Day - Ziua aprecierii veveritelor (RO)
26 National Environment Education Day
28 CO2 Reduction Day
30 Peace Day (Sp)

3 World Wildlife Day
5 International Energy Eﬃciency Day
12 Plant a Flower Day
16 Everything you do is a ﬁne day
20 World Sparrow Day
22 World Water Day
23 World Meteorological Day
24 Earth Hour Day
25 Forest National Day (RO)

February
March

2 World Wetland Day
14 Energy Day (SP)
17 Random acts of kindness day
20 Love your pet day
40 days before Easter = CARNIVAL (IT & SP)

3 World Wildlife Day
5 International Energy Eﬃciency Day
12 Plant a Flower Day
16 Everything you do is a ﬁne day
20 World Sparrow Day
22 World Water Day
23 World Meteorological Day
24 Earth Hour Day
25 Forest National Day (RO)

March
3 World Wildlife Day
5 International Energy Eﬃciency Day
12 Plant a Flower Day
16 Everything you do is a ﬁne day
20 World Sparrow Day
22 World Water Day
23 World Meteorological Day
24 Earth Hour Day
25 Forest National Day (RO)

November
7 World Eco Schools Day
11 St. Martin, Chestnut Day (IT)
17 International Hiking Day
21 Children’s Rights Day
22 Go for a Bike Ride Day

August
8 International Cat Day
9 Indigenous People World Day
10 Shooting Star Day (IT)
26 International Dog Day
29 European Night of Bats/ Anti-Nuclear Testing Day

November
7 World Eco Schools Day
11 St. Martin, Chestnut Day (IT)
17 International Hiking Day
21 Children’s Rights Day
22 Go for a Bike Ride Day

November

August

7 World Eco Schools Day
11 St. Martin, Chestnut Day (IT)
17 International Hiking Day
21 Children’s Rights Day
22 Go for a Bike Ride Day

8 International Cat Day
9 Indigenous People World Day
10 Shooting Star Day (IT)
26 International Dog Day
29 European
Night of Bats/ Anti-Nuclear Testing Day
.
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Noderīga literatūra

:

Šis ir to valstu starptautisko un nacionālo dienu kalendārs,
kurās ir iesaistītas programmas “Mācību programmas caur
Jūnijs brīvā dabā:
dabu”
izpētē ar dienām, kuras var svinēt
Janvāris
1 Starptautiskā bērnu diena
1 SURVAKI (BG) novēlēt veselību un bagātību, labus laika
apstākļus
11 Solis peļķē un Šļakatas Draugu dienā
17 Svētā Antonija diena - lauksaimniecības dzīvnieku
aizstāvis (IT)
21 Vāveres atzinības diena- Ziua aprecierii veveritelor (RO)

5 Pasaules vides diena
8 Pasaules okeānu diena
15 Pasaules vēja diena/ Dabas fotogrāﬁjas diena
21 Pasaules Saules diena
22 ENYOV Diena (PG garšaugu savākšanas diena)
24 Vasaras vidus svinēšanas diena(RO-Sanzienele) / St. Giovanni
(IT+SP)
29 Donavas upes diena, Starptautiskā dubļu diena

26 Nacionālā vides izglītības diena
28 CO2 samazināšanas diena
30 Miera diena (Sp)

Jūlijs
27 Nacionālā koku diena
28 Skolas koku diena
29 Valsts himnas diena (RO)

Februāris
2 Pasaules mitrāju diena
14 Enerģijas diena (SP)
17 Nejaušas laipnības diena
20 Mīliet savu mājdzīvnieku diena
40 Dienas pirms Lieldienām= CARNIVAL (IT & SP)

Augusts
8 Starptautiskā kaķu diena
9 Pasaules pamatiedzīvotāju diena
10 Zvaigžņu Šaušanas /medību diena (IT)
26 Starptautiskā suņu diena
29 Eiropas sikspārņu nakts/ Anti-kodolizmēģinājumi diena

Marts
3 Pasaules savvaļas dzīves diena
5 Starptautiskā energoefektivitātes diena
12 Ziedu stādīšanas diena
16 Viss, ko jūs darāt, ir jauka diena
20 Pasaules zvirbuļu diena
22 Pasaules ūdens diena
23 Pasaules meteoroloģijas diena
24 Zemes stundas diena
25 Meža nacionālie svētki (RO)

Septembris
16 Starptautiskā ozona slāņa aizsardzības diena
22 Eiropas mobilitātes nedēļa (tas sākas 16t. datumā)
26 Karpatu diena(RO)
30 Pastaigu diena

Octobris
2 Pasaules lauksaimniecības dzīvnieku diena
4 Starptautiskā dzīvnieku diena–St. Francis, Protector of Animals
Day (IT)
7 Pasaules biotopa diena
16 Pasaules pārtikas diena
21 Ābolu diena
31 Melnās jūras diena (RO+BG)

Aprīlis
1 Starptautiskā putnu diena
7 Nacionālā mežu nedēļa (BG, sākas ar 1.)
19 Pasaules velosipēdu diena
22. Zemes diena, Tulpju simfonija(RO)
24. Vispasaules eksperimentu uz dzīvniekiem aizliegšanas diena

Novembris

Maijs

7 Pasaules Ekoskolu diena
11 Svētā Mārtiņa, Kastaņu diena (IT)
. Starptautiskā pārgājienu diena
17
21 Bērnu tiesību diena
22 Velobraucienu diena

\

1 Savvaļas ziedu neplūkšanas diena (GR)
5 Pasaules smieklu diena
10 Putnu un koku diena
11 Ziedu svētki (IT)
15 Zelenika diena (BG Rododendru augs)
17 3XR Diena (SP)
22 Starptautiskā bioloģiskās daudzveidības diena
23 Klases diena brīvā dabā/ Starptautiskā pasaules bruņurupuču
diena
24 Eiropas parku diena
30 Ūdens ziedu diena

Decembris
5 Pasaules augsnes diena
6 Sv. Nikolaja diena, zvejnieka aizstavējs (BG)
11 Pasaules kalnu diena
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Useful literature
This is a calendar of international and national days of the countries envolved in Exploring the
Curriculum Through Nature Program with days to celebrate outdoors:
January

March

1 SURVAKI (BG) to wish health and wealth, good weather
11 Step in a puddle and Splash your Friends Day
17 St. Antony Day – the protector of farm animals (IT)
21 Squirrel Apreciation Day - Ziua aprecierii veveritelor (RO)
26 National Environment Education Day
28 CO2 Reduction Day
30 Peace Day (Sp)

3 World Wildlife Day
5 International Energy Eﬃciency Day
12 Plant a Flower Day
16 Everything you do is a ﬁne day
20 World Sparrow Day
22 World Water Day
23 World Meteorological Day
24 Earth Hour Day
25 Forest National Day (RO)

February
March

2 World Wetland Day
14 Energy Day (SP)
17 Random acts of kindness day
20 Love your pet day
40 days before Easter = CARNIVAL (IT & SP)

3 World Wildlife Day
5 International Energy Eﬃciency Day
12 Plant a Flower Day
16 Everything you do is a ﬁne day
20 World Sparrow Day
22 World Water Day
23 World Meteorological Day
24 Earth Hour Day
25 Forest National Day (RO)

March
3 World Wildlife Day
5 International Energy Eﬃciency Day
12 Plant a Flower Day
16 Everything you do is a ﬁne day
20 World Sparrow Day
22 World Water Day
23 World Meteorological Day
24 Earth Hour Day
25 Forest National Day (RO)

November
7 World Eco Schools Day
11 St. Martin, Chestnut Day (IT)
17 International Hiking Day
21 Children’s Rights Day
22 Go for a Bike Ride Day

August
8 International Cat Day
9 Indigenous People World Day
10 Shooting Star Day (IT)
26 International Dog Day
29 European Night of Bats/ Anti-Nuclear Testing Day

November
7 World Eco Schools Day
11 St. Martin, Chestnut Day (IT)
17 International Hiking Day
21 Children’s Rights Day
22 Go for a Bike Ride Day

November

August

7 World Eco Schools Day
11 St. Martin, Chestnut Day (IT)
17 International Hiking Day
21 Children’s Rights Day
22 Go for a Bike Ride Day

8 International Cat Day
9 Indigenous People World Day
10 Shooting Star Day (IT)
26 International Dog Day
29 European
Night of Bats/ Anti-Nuclear Testing Day
.
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