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Skola ir vide, kur atbalstīt skolēnus 
dažādajās interesēs, iedrošināt viņus 
darīt vairāk, kā arī palīdzēt izvēlēties 
turpmāko dzīves ceļu. Tas ir atbildīgs 
uzdevums. Izglītotājiem, kas darbojas 
ar jauniešu ieinteresēšanu vides 
izpētē, dabas vērtību apzināšanā 
un saudzēšanā, talkā nāk Latvijas 
Ornitoloģijas biedrības skolu 
programma “Putni un mēs” – ar 
materiāliem, idejām un padomiem gan 
stundu norisei, gan interešu izglītības 
un fakultatīvajām nodarbībām.

LOB jau vairāk nekā sešus gadus 
darbojas skolu programma “Putni un 
mēs”. Tā ir iespēja apvienot jauniešus, 
kuriem interesē daba un putni, un kopā 
ar skolotājiem padziļināt zināšanas 
aizraujošā un praktiskā veidā. 

Ieguvumi no dalības 
Reģistrējoties dalībai programmā, skola 
saņem metodisko materiālu “Putni un 
mēs”, kas piedāvā iespēju skolotājam 
kopā ar skolēniem mācību gada laikā 
veikt dažādas ar putniem saistītas 

Jaunumi LOB skolu programmā 
“Putni un mēs”

aktivitātes. Programmas metodiskais 
materiāls sniedz ierosinājumus 
pētījumiem, praktiskiem darbiem 
un spēlēm, kas padziļinās skolēnu 
zināšanas par putniem un dabu. 
Programmas aktivitātes, atbilstoši 
norisēm dabā, sadalītas divos ciklos – 
“Rudens” un “Ziema”, “Pavasaris” un 
“Vasara”, un tās paredzētas dažāda 
vecuma skolēniem. Programmas 
metodiskais materiāls izstrādāts 
sadarbībā ar Bērnu Vides skolu, ik gadu 
tiek papildināts, un tajā var rast daudz 
ideju un noderīgas informācijas, kas 
palīdzēs gan stundu darbā, gan vadot 
ārpusklases pulciņu.

Dalību programmā iespējams no-
for mēt arī kā ornitoloģijas pulci-
ņu – metodiskais materiāls var tikt 
izmantots kā gatava programma pul-
ciņa nodarbībām, kuras iespējams vadīt 
visa mācību gada garumā.

Ja tiek izveidota Skolu grupa, kurā 
darbojas viens pieaugušais un vismaz 
pieci skolēni, skolā vienreiz gadā 
viesojas ornitologs ar bezmaksas lekciju 
par putniem.

Plāni tuvākajam gadam
2013./2014. mācību gadā LOB 
skolu programmā aktīvi darbojās 
10 skolas. Jaunajā mācību gadā 
plānots piesaistīt vairāk dalībnieku 
un attīstīt savstarpējas sadarbības 
tīklu. Paredzēts aptaujāt skolotājus 
par nepieciešamajiem mācību 

materiāliem, papildināt izstrādāto 
materiālu daudzumu, rīkot tikšanās 
pasākumus, kā arī veicināt savstarpēju 
materiālu apmaiņu iesaistīto skolotāju 
vidū un programmas aktīvāko skolu 
apbalvošanu. Šoziem vēlamies apzināt 
dažādas idejas putnu barotavu 
gatavošanai no otrreiz pārstrādātiem 
materiāliem. 

Informācija par LOB šā gada 
aktivitātēm skolām un iespējām 
iesaistīties tiks izplatīta oktobrī. 

Šajā mācību gadā tiks papildināta 
gan LOB interneta vietnes sadaļa 
skolotājiem http://www.lob.lv/
lv/skolotajiem/, gan programmas 
materiālu apkopojums ar idejām, 
uzskates līdzekļiem. Piemēram, šobrīd ir 
pievienots materiāls, kā skolā iespējams 
noorganizēt izglītojošu “Putnu dienu” 
(vai pēcpusdienu), iesaistot dažādu 
priekšmetu skolotājus un visus skolas 
vecuma jauniešus, balstoties uz Rīgas 
internātvidusskolā bērniem ar dzirdes 
traucējumiem notikušās “Putnu dienas” 
idejām un pieredzi.

Kā iesaistīties
Programmā “Putni un mēs” 
var piedalīties jebkura Latvijas 
vispārizglītojošā vai profesionālā skola, 
kā arī interešu izglītības centri. To 
iespējams veikt, reģistrējoties LOB 
divos veidos: izveidojot LOB Skolu 
grupu vai kļūstot par programmas 
“Putni un mēs” dalībskolu.

Daiga 

Brakmane

JAUNUMI

Maija Terēze, Mārtiņš un Gustavs vēro un atzīmē putnus. Mārtiņš pēta meža pīļu spalvu “tērpus".
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Jebkura
Latvijas

skola
Bibliotēka 

saņem žurnālu 
“Putni dabā” 

un ir pieejami 
mācību materiāli 

(krustvārdu mīklas, 
krāsojamās lapas, 

uzdevumi, 
prezentācijas u.c.)

www.lob.lv/lv/
skolotajiem/.

LOB programmas 
“Putni un mēs”

dalībnieki
“Putni un mēs”

dalībskola
Skolu grupa (viens skolotājs 

un vismaz pieci skolēni)

Saņem:
- žurnālu “Putni dabā”,
- metodiskos materiālus
nodarbībām,
- bezmaksas lekciju par
putniem vienreiz gadā un
- skolotājs - biedra apliecību 
un atlaides veikalā 
motacilla.lv.

Lai iestātos:
- aizpilda reģistrācijas 
veidlapu un
- skolotājs ir vai kļūst par
LOB biedru, ik gadu maksājot 
biedra naudu 9 EUR.

Skola veic:
- vismaz vienu aktivitāti
semestra laikā un
- par paveikto nosūta 
pārskatu LOB.

Aktīvākie saņem balvas!

Skolēniem iespējas
izvēlēties:

Nekļūt par LOB 
biedru:
- žurnālu “Putni dabā” 
lasīt pie skolotāja vai 
bibliotēkā.

vai

Kļūt par LOB 
biedru, maksājot 5 
EUR gadā:
- žurnālu “Putni 
dabā” saņemt uz 
savu adresi un
- saņemt biedra 
apliecību un atlaides 
veikalā motacilla.lv.

Saņem:
- žurnālu “Putni dabā” un
- metodiskos materiālus
nodarbībām.

Lai iestātos:
- aizpilda reģistrācijas veidlapu.

Nedz skolotājs, nedz
skolēni nekļūst par LOB
biedriem. Tas iespējams,
kļūstot par Skolu grupu
vai par biedriem
individuāli.

Skola veic:
- vismaz vienu aktivitāti
semestra laikā un
- par paveikto nosūta
pārskatu LOB.

Aktīvākie saņem balvas!

Summary
LOB Program for Schools – News /Daiga Brakmane/

Program joins teachers and students who are interested in birds from all over Latvia. In the last year, 10 schools 
took active participation. This year we would like more schools to join in. New materials will be made and 
meetings organised to promote co-operation between schools participating in the program.

Lai izveidotu Skolu grupu, jāaizpilda 
reģistrācijas anketa. Grupā jābūt 
vienam pieaugušajam (parasti tas ir 
skolotājs), kurš ir vai kļūst par LOB 
biedru un maksā biedra naudu 9 EUR 
gadā, un vismaz pieciem skolēniem. 
Ja iesaistītie interesenti paši arī vēlas 
būt par LOB biedriem, viņi individuāli 
aizpilda biedra pieteikuma anketu, 
maksā 5 EUR gadā biedra naudu kā 
jaunieši, saņem LOB biedra apliecību 
un žurnālu “Putni dabā” uz savu 
norādīto adresi. Skolu grupa vienreiz 
gadā saņem bezmaksas lekciju par 
putniem.

Lai kļūtu par LOB programmas 
“Putni un mēs” dalībskolu, jāaizpilda 

reģistrācijas anketa. Tādā gadījumā 
skolotājam nav obligāti jābūt LOB 
biedram. Žurnālu “Putni dabā” 
saņem visas Latvijas skolas, un to būs 
iespējams lasīt skolas bibliotēkā.

Pēc Skolu grupas izveides vai 
iesaistīšanās “Putni un mēs” 
programmā, skola saņems metodisko 
materiālu. Mācību gada laikā 
skolotājs kopā ar skolēniem veic 
regulāras aktivitātes (jāveic vismaz 
viena aktivitāte semestra laikā) un 
par paveikto nosūta pārskatu LOB. 
Dalības līmenis ir atkarīgs no katras 
skolas vēlmes un iespējām. Aktīvākās 
skolas mācību gada noslēgumā saņems 
atzinības rakstus un īpašu balvu.

Lai kļūtu par programmas “Putni 
un mēs” dalībniekiem, nepieciešams 
sazināties ar programmas koordinatori 
Daigu Brakmani, tālr.: 26454504, 
e-pasts: daiga@lob.lv.

Vairāk informācijas un visiem 
pieejamus mācību materiālus par 
putniem var meklēt LOB interneta 
vietnes sadaļā “Skolotājiem” http://
www.lob.lv/lv/skolotajiem/. 
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