Dārgie Studijas viesi – cienījamie apmeklētāji!
Esiet sveicināti un mīļi aicināti “Dabas Vēstniecībā”!
Lai mēs kopīgi varētu izzināt Dabas skaistumu, mācīties viņas
valodu un izbaudīt savu radošumu, lūdzam Jūs būt
pretimnākošiem un ievērot
Studijas kārtību!
1. Pieteikt vizīti Studijā „Dabas vēstniecība”, var izdarīt klātienē pie speciālistiem vai pa tālr.
29340177.
2. Ar Studijas piedāvājumu un speciālistu koordinātēm, varat iepazīties inerneta mājas lapā dabasvestnieciba.lv
3. Būsim savstarpēji pieklājīgi un atbildīgi! Jūs tiekat gaidīti un speciālisti īpaši gatavojas
katrai nodarbībai vai pasākumam. Par neierašanos pieteiktai nodarbībai, konsultācijai vai
citai aktivitātei “Dabas Vēstniecībā”, lūdzam savlaicīgi !!! - iepriekšējā dienā vai īpašās
situācijās, konkrētās dienas rītā brīdināt speciālistu vai studijas administratoru ( tālr.
29340177). Jūsu neierašanās gadījumā bez brīdinājuma, mums nāksies iekasēt nodarbības
daļēju samaksu - 50% apmērā.
4. Studija ir domāta gan maziem, gan lieliem, staigātājiem un rāpotājiem, tādēļ ienākot telpās ,
ielas apavus jānoauj un uzturēties mūsu sarūpētajās “čībiņās” vai līdzi paņemtajās
vilnas zeķēs, deju čībiņās. Uzturoties Studijā īsu mirkli, pāri ikdienas apaviem var vilkt
„bahilas”.
5. Visām nodarbībām, konsultācijām un pasākumiem ir paredzēts konkrēts laiks. Studijas
telpās darbojas vairāki speciālisti, tāpēc aicinām ievērot nodarbību laikus un bez īpašas
vajadzības ilgstoši neuzkavēties studijas telpās.
6. Nodarbībās, kurās darbojas bērni, vecākus aicinām saskaņot ar speciālistu savas līdzdalības
kārtību. Arī gadījumos, kad bērna nodarbībās vēlas piedalīties abi vecāki, vairāki
pieaugušie, nodarbību vēlaties filmēt utt. iepriekšējā nodarbībā nepieciešams vienoties ar
speciālistu.
7. Mums ir svarīgi, lai katram bērnam un pieaugušajam studijā būtu mājīgi un patīkami. Tāpēc,
lūdzam, studijas iekārtojuma elementus un inventāru ( Dabas materiālus, kolekcijas,
mūzikas instrumentus, rotaļlietas u.c.), tīšuprāt, nepārbaudīt uz izturību. Lūdzam vecākus
sekot sava un citu bērnu aktivitatēm un pēc vajadzības pārtraukt tīšu mantu bojāšanu.
8. Pirms nodarbību uzsākšanas, vecāki iepazīstas ar iekšējās kārtības noteikumiem un ar
parakstu apliecina savu piekrišanu Nodarbību kārtības ievērošanai.

Nodarbību kārtība
Mazuļu nodarbības kopā ar māmiņu
 Nodarbības paredzētas bērniem līdz 3.gadu vecumam, kopā ar māmiņu;
 Nodarbībā piedalās 3-4 bērni un atbilstošs skaits pieaugušo (ja ģīmenē ir vairāki mazuļi,
nodarbībā var piedalīties tētis, auklīte, vai cita uzticības persona);
 Bērniem paredzētas rotaļas siltajās smiltīs, dziesmu skandēšana, attīstošas spēles;
 Radošajās aktivitātēs māmiņa rūpējas par bērna drošību un higiēnu prasību ievērošanu;
 Nepieciešamības gadījumā Studijā ir pieejama dušas telpa, bērnu pārtinamais galdiņš.
Radošās grupu nodarbības
 Nodarbībā, bez vecāku klātbūtnes, var piedalīties
bērns sākot no 3- 4.gadu vecuma, kad ir
apgūtas pašapkalpošanās un komunikācijas prasmes;
 Dabas vides estētikas nodarbības tiek organizētas noteiktā metodiskajā kārtībā, kura atbilst
dabas cikliem (4,8,12, 24 nodarbības);
 Lai bērns iegūtu pilnu radošā cikla „efektu” ieteicams apmeklēt visas paredzētās nodarbības.
Silto smilšu nodarbībā iekārtā WARMSANDBOXR
 Uzsākot nodarbību WSB, bērns pārģērbjas vieglā, ērtā, dabīga materiāla apģērbā - kokvilnas
krekliņā ar īsām rokām, legingi meitenēm, īsi šortiņi puišiem, vai līdzīgi.
 Speciālists vizuāli apseko bērnu, veic roku un kāju pēdu dezinfekciju, tā nodrošinot higiēnas
normu ievērošanu.
 Bērns var piedalīties, ja nav paaugstināta t o, ādas bojājumi, vai citas sūdzības. Pirms nodarbību
uzsākšanas, lūdzam vecākus brīdināt par mazā klienta veselības stāvokli, alerģijām, vielu
nepanesībām, vai citām īpatnībām.
 Mazuļiem noteikti jāvelk autiņbikses;
 Esot kaut mazākajai varbūtībai, ka bērns slapina biksēs (pat ja minimāli un tikai aizspēlējoties
vai šķaudot), atbilstošas autiņbikses jāvelk arī lielākiem bērniem !!!
 Nodarbībā, atrašanās siltajās smiltīs paredzēta no 10- 35min.
 Silto smilšu pieskārieni atšķirīgi iedarbojas uz ikviena bērna fizioloģiju un emocijām, bērni
mēdz dažādi izturēties arī katrā nodarbībā.
 Ja bērns izvairās no smiltīm, vai tajās pavada pavisam īsu mirkli, speciālists, nodarbības mērķu
sasniegšanai, var izvēlēties citu radošās darbības veidu, dominējošo materiālu.
 Ja bērnam smiltis nepatīk, iesākumā, atbilstoši metodikai ir pieļaujamas bērna rotaļas pie
gaismas galda, vai tupus uz spilventiņa pārliecoties smilšu kastes malai; tad pamazām pierodot,
sēžot uz spilvena smilšu kastē, un beidzot pašās smiltīs.
 Nodarbības noslēgumā, bērnam tiek piedāvāts padzerties tīru ūdeni.
 Smiltis no rokām un kājām tiek notīrītas ar birstītes vai otas palīdzību. Lai notrauktu pašus
sīkākos smilšu graudus, vēlreiz veic apstrādi ar mitro salveti vai rokas nomazgā ūdenī.
 Pēc nodarbības siltajās smiltīs, bērnam ir nepieciešamība neliela pastaiga, vai citas aktivitātes
svaigā gaisā. (pēc iespējas - 15 – 60min.)

Ar cieņu, Dabas vides estētikas studijas speciālisti

