Gan kopā ar skolotājiem un klases biedriem, gan arī ar draugiem un domubiedriem
- Ķemeru nacionālā parka Dabas skola aicina bērnus, pusaudžus un jauniešus
doties dabā!

Kas ir Dabas skola un tās skolotāji?

Dabas skola var piedāvāt gan vienu atsevišķu nodarbību, veltītu specifiskai tēmai,
gan apvienot vairāku nodarbību elementus vienā. Dabas skolas dalībnieki izziņas
procesā izmanto binokļus, lupas, termometrus, kukaiņu ķeramos trauciņus, ūdens
dzīvnieku pētīšanas ierīces un citu ekipējumu, ar kuru strādā dabas pētnieki.

Dabas skola ir dabas izglītības centra „Meža māja” dabas izglītības piedāvājums.
Dabas skolā zinības neapgūst vienīgi no grāmatām vai attēliem, bet viss tiek
pārbaudīts, meklēts un pētīts dabā. Šī skola dod iespēju interaktīvā, dzīvā veidā,
just, iepazīt un saprast dabu.

Nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā ir iespējams nodarbības organizēt tikai
iekštelpās – dabas izglītības centrā „Meža māja”, kur piedāvājam noskatīties filmu
par Ķemeru nacionālā parka dabas vērtībām, kā arī apmeklēt interaktīvu izstādi.
Labiekārtotā nodarbību telpā šobrīd pieejamas dažādas vides izziņas spēles, bet
ziemas sezonai tiks sagatavotas papildus nodarbības iekštelpām.

Dabas skolas skolotāji ir Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki – dabas un vides
speciālisti. Viņi ikdienā pēta un vēro norises un izmaiņas florā un faunā, un ir gatavi
savā pieredzē dalīties.

Bieži skolas izvēlas apvienot vienā nodarbībā gan iekštelpu, gan āra aktivitātes, arī
tas ir iespējams.

Kam domāta Dabas skola?

1. – 12. klases vecuma skolēniem, kuri vēlas ne tikai staigāt pa dabas takām un
elpot svaigu gaisu, bet arī ieraudzīt to, ko citi neredz - pazīt un atšķirt augus un
dzīvniekus, izzināt, kas notiek ezera vai upes zemūdens pasaulē, iepazīt brīnumaino
jūras piekrasti, iemācīties klausīties dabas skaņās.

Kad notiek nodarbības?

Intensīvākais Dabas skolas darbības laiks ir pavasaris, vasaras sākums un rudens –
šajā periodā dabā notiek visaktīvākās un uzskatāmākās pārmaiņas. Tomēr Dabas
skola interesentiem ir atvērta visa gada garumā - arī vasarā un ziemā.

Kā un kur notiek nodarbības?

Atbilstoši katrai vecuma grupai sagatavotas atsevišķas nodarbības un izstrādāti
maršruti Ķemeru nacionālā parka teritorijā, kā arī jaunatklātajā dabas izglītības
centrā „Meža māja”.

Ierodoties uz nodarbībām, jāņem vērā:
•
•
•
•
•
•

jābūt gataviem pavadīt svaigā gaisā un brīvā dabā 1 - 2 stundas;
apģērbam un apaviem jābūt piemērotiem laika apstākļiem un pastaigām
dabā!
uz nodarbību pie ūdeņiem – upes vai ezera, jāvelk gumijas zābaki un līdzi
jāņem citi apavi, lai var pāraut kājas, ja gadās tās samērcēt;
iesakām nodrošināties ar pretkukaiņu līdzekļiem un vēlams potēties pret
ērču encefalītu;
nodarbībās priecāsimies par disciplinētiem un zinātkāriem jaunajiem
pētniekiem!
Dabas skolas inventārs paredzēts tikai un vienīgi lietošanai nodarbības
ietvaros (pētījumu procesam), pēc nodarbības tas atdodams atpakaļ
nodarbības vadītājam.

