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Pasākuma apskats



Nodarbība «Raibā sēņu pasaule»



Kas jauns tika uzzināts un iegūts
(skolēnu atbildes)

Man nodarbībā patika tas, ka, lai iegūtu informāciju, mēs izmantojām dažādas
metodes, kuras vairāk bija līdzīgas spēlei. Man patika, ka informācija bija pamācoša
un viegli saprotama.

/Evelīna Ruslevica/

Šī ekskursija bija diezgan jautra. Tur stāstīja par sēnēm un mēs spēlējām dažādas
spēles, pēc nodarbības mēs visa klase apskatījāmmuzeju.

/Keita Majore/

Šajā ekskursijā uz Dabas muzeju, es ieguvu daudz jaunu zināšanu par sēnēm un par
mežu. Mums stāstīja, ka ieēdot indīgu sēni inde var sākt iedarboties apmēram
nedēļas laikā un pirmajās dienās nekas var nenotikt. Vēl mums stāstīja, kā atpazīt
sēnes pēc to izskata.

/Melora Madara Vītola/



Kas jauns tika uzzināts un iegūts
(skolēnu atbildes)

Es šajā ekskursijā uzzināju, kurā vietā var meklēt katru sēņu vedu. Es
šajā ekskursijā uzzināju ļoti daudz par ēdamajām un neēdamajām
sēnēm.

/Klāvs Zemturs/

Es visvairāk atceros to spēli, kurā bija meži un bija jāmeklē sēnes, kuras
var tajos mežos atrast. Vēl stāstīja par dzīvniekiem, kuru ēd sēnes.
Stāstīja arī par ēdamajām sēnēm.

/Dinija Kudrasova/

Man patika, jo mums ne tikai stāstīja par sēnēm, bet arī spēlējām
spēles saistošas ar sēnēm.

/Viktorija Paula Vagale/



Kas jauns tika uzzināts un iegūts
(skolēnu atbildes)

Es atceros visu, ko tur stāstīja par sēnēm. Man patika, ka mēs spēlējām
spēli, kurā mēs likām magnētus pie meža, lai katra sēne ir savā mežā, jo
man liekas, ka sadarbošanās ir vajadzīga mūsu klasē. Visi centās
klausīties, bet daži neklausījās.

/Marta Vilima/

Man šajā ekskursijā patika, ka mums bija grupu darbs un ka stāstīja par
sēnēm. Es atceros, ka sēnes aug mežkoku, skuju koku un jauktu koku
mežos. Sēnes ir indīgas un visindīgākā sēne Latvijā ir baltā un zaļā
mušmire.

/Sintija Gaile/

Es uzzināju vairāk sēnes, nekā, cik es zināju pirms tam. Ļoti laba gide,
kura pastāstīja par sēnēm un mežiem. Šīs sēnes aug mežkoku, jauktu
kokumežos un skuju kokumežos. Šajā muzejā var apskatīt daudz!

/Amanda Degaine/



Kas jauns tika uzzināts un iegūts
(skolēnu atbildes)

Man nodarbībās ļoti patika tas, ka mēs varējām uzzināt daudz ko par
sēnēm, kuras ir indīgas, kuras nē. Mēs uzzinājām daudz jaunus sēņu
veidus, kur tās aug, piemēram, skuju koku mežā, tur varēja apskatīt ne
tikai sēnes, bet arī dzīvu būtņu manekenus.

/Laura Vētra/

Man šī ekskursija ļoti patika, jo nodarbības vadītāja izmantoja daudzas
un radošas pieejas, lai būtu vieglāk saprast un iegaumēt. Vadītājamums
pastāstīja par indīgajām un ēdamajām sēnēm. Man šī visa informācija
ļoti noderēja, jo mana ģimene ir sēņotāji.

/Emīls Ciprus/


