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3.01. Dabas intervija (Kornels, vides
spēle) NP
Šajā aktivitātē jūs izvēlaties akmeni, augu vai dzīvnieku vai citu dabas objektu, kas jums
varētu pastāstīt interesantu stāstu. Piem., jūs varat notvert apkārtni, dzeltenu puķi, klinti
vai kalna virsotni, vai pat vēju.
Izvēlieties jebko, ko jūs labi pazīstat. Cenšaties uzzināt par to pēc iespējas vairāk,
dažādos veidos. Piem., ja esat izvēlējies akmeni vai puķi, varat sajust tā tekstūru ar
rokām. Paskatieties vai kaut kas uz tā aug.  Skatiet kaut kā pierādījumus kā, piem.,
uguns, sausuma vai erozijas – varbūt tas cietis no bojājumiem citādā veidā. Apstājies
nelielā attālumā un apskaties, kā tas iederas apkārtējā vidē.

Viss ir dzīvs, empātija.

Izvēlne

Dabas zinības Eksperimenti

Nepieciešams: 1

Zīmulis.1.

Papīrs.2.

Intervijas jautājumi.3.

Darba gaita: 2

Izvēlieties jautājumu grupu, kurai attiecas jūsu objekts. Tad jautājiet un atbildiet
jautājumus, kas visvairāk tam attiecināmi. Jūties brīvi, lai varētu uzdot savus
paša jautājumus un veidot sarunu.

1.

Pieaugušie ar maziem bērniem var lasīt jautājumus skaļi un pierakstīt bērnu
atbildes.

2.

Dod spēlētājiem ~10 min. interviju veikšanai un tad sauc dalībniekus atpakaļ.3.

Pēc atgriešanās aicina sadalīties pa 3 cilvēki grupā un pastāstīt katram interviju
pārējiem.

4.

Metodiskās norādes: 3

Diena, it visur.

https://www.kimiko.lv/skolotajiem/
https://www.kimiko.lv/skolotajiem/
https://www.kimiko.lv/
https://www.kf.lu.lv/
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Šajā aktivitātē jūs izvēlaties akmeni, augu vai dzīvnieku vai citu dabas objektu, kas
jums varētu pastāstīt interesantu stāstu. Piem., jūs varat notvert apkārtni, dzeltenu
puķi, klinti vai kalna virsotni, vai pat vēju.
Izvēlieties jebko, ko jūs labi pazīstat. Cenšaties uzzināt par to pēc iespējas vairāk,
dažādos veidos. Piem., ja esat izvēlējies akmeni vai puķi, varat sajust tā tekstūru ar
rokām. Paskatieties vai kaut kas uz tā aug.  Skatiet kaut kā pierādījumus kā, piem.,
uguns, sausuma vai erozijas – varbūt tas cietis no bojājumiem citādā veidā.
Apstājies nelielā attālumā un apskaties, kā tas iederas apkārtējā vidē.
 
Adaptēts pēc J. B. Cornell. Sharing Nature: Nature Awareness Activities for All Ages.
Nevada City, Crystal Clarity Publishers. 2015. Sagatavoja Jāzeps Logins
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2 un vairāk cilvēku.

7 gadi un vairāk.

Dabas intervijas DL jautājumu lapa

Iesniegt savu eksperimentu

Latvijas Ķīmijas un farmācijas
uzņēmēju asociācija
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