
AKTIVITĀTES BĒRNIEM UN PUSAUDŽIEM   

Mīļie vecāki un bērni! 

Programmā ir iekļauti divu veidu pasākumi bērniem: 

 neierobežotam bērnu skaitam un  

 nelielām grupām (piem., radošās darbnīcas, Godly Play nodarbības).  

Daļa pasākumu tiks atkārtoti vairākas reizes. 

Informācija par bērnu skaitu grupās (arī par piemērotāko vecumposmu) norādīta Baznīcas 

dienu grāmatiņā – pasākumu programmā un aprakstā (A–Z) . Uz pasākumiem, kuros var 

piedalīties ierobežots bērnu skaits, lūdzam laikus pierakstīties reģistrācijas teltī Nr.2: 

 31.jūlijā reģistrācija bērnu pasākumiem no 12:00 -17:45  

 1.augustā reģistrācija bērnu pasākumiem no 9:00 -17:00  

 2.augustā reģistrācija bērnu pasākumiem no 9:00-11:00  

  

Aicinām pierakstīties uz visu dienu pasākumiem jau pirmajā ierašanās dienā! 

(A–Z) 

Animācijas filmu programmā būs iespēja noskatīties daudziem jau pazīstamas un iemīļotas 

filmiņas. Rīgas Krusta draudzes mācītājs I. Jēkabsons kopā ar skatītājiem pārdomās, kāpēc 

reizēm vasarā  jūtamies kā ziemā un ko par to stāsta filma “Sarkanie zābaciņi”.  Un aizraujoši 

bērnu un rotaļu robotiņa piedzīvojumi, nonākot dažādos Bībeles notikumos, gaida tos, kuri 

skatīsies animācijas filmas “Grāmatu Grāmata” sērijas. Filmas latviešu valodā.  

Darbnīcas dārzā – Cēsu Sv. Jāņa draudzes svētdienas skolas skolotājas Dagnija, Santa, Biruta 

un Ingūna aicina Tevi uz kādu brīnišķīgu vecu dārzu, kas atrodas pie mājas, kurā kādreiz 

dzīvojis māc. V. Maldonis. Šeit Tu varēsi pats uzmeistarot kādu vienkāršu  mūzikas 

instrumentu, muzicēt un dziedāt. Tu varēsi mīcīt mālu un veidot no tā. Varēsi mīcīt arī mīklu 

un cept ugunskurā skautu maizi.  

Divas takas – nāciet, pielūgsim un slavēsim kopā ar Rīgas Sv. Pāvila draudzes jauniešu grupu 

“Divas takas”! Skanēs 2 balsis, ģitāra, vijole un sitamie instrumenti. Vecumposms: 

pamatskolas vecums, arī vidusskolēni 

Domu darbnīca “Dieva mīlestība” – vai esi domājis par to, kas ir piedošana un brīvība? 

Skolotāja Elona no Rīgas Krusta draudzes aicina kopīgi izdzīvot stāstu par Dieva mīlestību. 

Gaismas dāvana – Apes draudzes skolotājas Līvija un Aiva kopā ar Tevi pārdomās Bībeles 

vēsti par Gaismu un tad jūs kopīgi darināsiet sveču lukturīšus, izmantojot stikla traukus un 

dekupāžas tehniku. Vecumposms: pirmsskola, sākumskola. 

Godly Play (“Līdzība par sējēju”, “Lielā ģimene”, “Plūdi un šķirsts”, “Radīšana” un 

“Kristības”) – Bībeles stāstu var iepazīt dažādi. Šoreiz Tu piedzīvosi Bībeles notikumus ar 

Godly Play metodes palīdzību. Sākumā Tu varēsi klausīties, vērot un domāt, tad varēsi 

atsaukties un radoši darboties. Vecumposms: 5–12 gadi, arī mazliet jaunāki un vecāki. 

Godly Play metode izmanto arī vairākas M. Montesori. pedagoģijas atziņas. Nodarbības vada 



Cesvaines, Salaspils un Staļģenes dr. skolotājas Kristīna, Līga, Regīna un Vineta. Piedāvājam 

arī pieaugušajiem iepazīt šo metodi (ceturtdienas vakara nodarbība pieaugušajiem). 

Ir ko padomāt! – Dobeles draudzes skolotājs Jānis un draudzes jaunieši dāvās Tev iespēju 

darināt kristīgus suvenīrus no pērlītēm un citiem materiāliem. Un vēl Tev būs iespēja 

izmēģināt spēkus un atjautību, atšifrējot Bībeles pantus. Vecumposms: skolēni un jau lasīt 

protoši pirmsskolēni. 

Kustību prieks – aplis, bumba, lecamaukla un – kustību prieks ir klāt!  

Laiks dejot! – apgūsti hip-hop deju soļus kristīgas mūzikas pavadībā kopā ar misijas 

“Luterāņu Stunda” komandu! Vecumposms: Laiks dejot! 1  – sākumskola; Laiks dejot! 2 – 

pamatskola 

Maizes ceļš  –  kopā ar Straupes draudzes skolotājām Inetu. Ievu un palīgiem Tu izpētīsi, kā 

izskatās labības vārpas un kāds ir ceļš no grauda līdz maizes klaipam. Tu varēsi gan klausīties, 

gan mācīties dziesmas, kā arī dzirdēt skolotājas Ievas spēlēto kokli, stabuli. 

Mūzikas cepumiņi – koncerts, kurā skanēs Lienes Veitneres dziesmas bērniem. Liene, viņas 

ģimene un draugi dziesmās stāstīs par To, kurš radījis mammas un tētus, un bērniņus mazus. 

Dziedāsim par varavīksni, kas pastāsta par Dievu un citas sirsnīgas dziesmas un dziesmiņas. 

Slavēsim Dievu! – dziedāsim ģitāras pavadījumā, slavējot kopā ar Rīgas Krusta draudzes 

slavētāju Aivaru Ozoliņu. Vecumposms: pamatskola, arī vidusskola 

Smilšu zīmējumi – izrādās, ka zīmēt var ne tikai uz papīra un smiltīs, bet arī ar smiltīm! Jēzus 

draudzes evaņģelizācijas grupas “LEAF” jaunieši aicina veidot zīmējumus ar krāsainām 

smiltīm un kļūt arī par pētniekiem – pašiem pamatīgi izpētīt Cēsu Sv. Jāņa baznīcu no 

ārpuses. Vecumposms – pirmsskola, sākumskola. 

SpēlMūz – ja Tev patīk dziedāt un dziesmās slavēt Dievu, tad nāc, slavē un dziedi kopā ar 

Burtnieku un Rubenes draudzes jauniešiem, kuri aicina būt kopā mūzikā un spēlēs! Slavēsim 

Dievu, jo Viņa žēlastība jau līst…  Vecumposms: skolēni 

Sports, kustību rotaļas – ja Tev patīk kustēties, sportot, rotaļāties, sacensties, tad vienkārši 

nāc un piedalies! Vada skolotāja Rasa un palīgu komanda.  Aicināti visi – pirmsskolēni un 

skolēni! 

Stāsti Dieva vārda klētī – ja Tev patīk klausīties stāstus, nāc un satiksimies Sv. Jāņa baznīcā, 

lai dzirdētu  gan dažādus Cēsu Sv. Jāņa draudzes locekles Maijas Kalnupas savāktos stāstus 

par Dievu un cilvēkiem, gan psalmu dziedājumus. 

Zīmē un līmē pats! – papīrs, zīmuļi, uzlīmes ar Bībeles tekstiem – tas viss Tavā rīcībā! Nāc un 

patstāvīgā darba centriņā Tev to visu iedos! Lekciju un dažu citu lielo koppasākumu laikā 

estrādes malā atradīsies tā sauktais patstāvīgā darba centrs (i) bērniem. 

Svarīgi! 

 Vecāki paši savlaicīgi atved un aizved bērnu uz un no nodarbībām! 
 Bērnam ir līdzi vecāku tālruņa numurs, ūdens un galvassega pret sauli!  
 Vecāki informē Godly Play un maizes cepšanas darbnīcas dārzā vadītājus, ja 

bērns nedrīkst lietot kādu pārtikas produktu! 
 Estrādes malās priekšlasījumu un dievkalpojumu laikā darbosies 1–2 

patstāvīgā darba centri Zīmē un līmē pats!  bērniem. 



 


