
EKO dienas «Zaļais 
darījums. Domājam zaļi!»

Projekta mērķis - veicināt sabiedrības izpratni par materiālu 
otrreizējās lietošanas iespējām, kā arī pareizu atkritumu šķirošanu 
un no šķirošanā radušos otrreizējo izejmateriālu jēgpilnu 
izmantošanu.



1.a. klase – «Ziedi un augi»
Pirmajā dienā bērni uzzināja, kā tieši tiek pārstrādāti dažādi atkritumi un paši 

no plastmasas pudelēm gatavoja ziedus.
Otrajā dienā bērni no plastmasas maisiņiem veidoja ziedu pušķi.



1.b. klase – «Ziedi un augi»



2.a. klase – «Pasakas un 
multiplikācijas filmas varoņi»





2.b. klase – «Pasakas un multiplikācijas filmas 
varoņi»



3.a. klase – «Kukaiņi»

Pārrunā par dabas resursu saglabāšanu un atkritumu pārstrādi
Iepazīstas ar dažādām kukaiņu sugām
Uzzina, ka kukaiņu loma ir praktiski un estētiski svarīga dabā
Saprot  cik svarīga ir cilvēka ietekme uz ekosistēmām
Veido kukaiņus no izlietotām PET pudelēm un produktu iepakojumiem



3.b. klase – «Augļi, dārzeņi, ogas»



4.a. klase – «Putni»



4.b. klase – «Zivis»



5.a. klase –
«Dzīvnieki»



6.a., 6.b. klases –
«Sadzīves un interjera priekšmeti»

Izgatavot praktiski 
pielietojamus 
priekšmetus, 
izmantojot lietošanai 
vairs nederīgas lietas, 
otrreizējās izejvielas 
vai izlietoto 
iepakojumu, dabas 
materiāli.



7.a. klase – «Drēbes un apavi»



7.b. klase – «Mēbeles»
Projekta mērķis: Izgatavot praktiski pielietojamus priekšmetus, izmantojot lietošanai
vairs nederīgas lietas, otrreizējās izejvielas vai izlietoto iepakojumu, dabas materiālus.

Mēs uzzinājām, ka no šķietami 
nederīgām lietām (tādam kā 
maisi, pudeles, penoplasts un tt.) 
var izgatavot dažas praktiski 
pielietojamās lietas: dekoru, 
mēbeles un arī mantas. Mums ir 
žēl, ka pirms šim to visu mēs 
metām miskastē ar domām, ka to 
visu mēs nekur nevarēsim 
izmantot, bet pēc šīm trijām 
dienām mēs uzzinājām, ka tam 
visam var dot otro dzīvi.



8.a., 8.b. klases – «Transporta veidi»
• Vairs nav noslēpums, ka transporta ietekme uz vidi ir ievērojama. Tas izraisa pastiprinātu siltumnīcas 

efektu, gaisa un ūdens piesārņojumu, trokšņa piesārņojumu, augsnes eroziju.

• Bet mēs mēģināsim noskaidrot, kurš transports piesārņo dabu vairāk nekā citi, un kurš ir videi 
draudzīgākais.

Katrs transporta 
veids piesārņo 
vidi, bet būtiska 
priekšrocība –

85% 
piesārņojuma 

veic 
autotransports, 

kas izdala 
izplūdes gāzes.

Videi draudzīgākais 
transporta veids 
pasaulē šobrīd ir 
dzelzceļš. Precīzāk: 
elektrovilcieni un 
vilcieni. Dzelzceļa 
transports veido aptuveni 
40% no pasažieru 
satiksmes, savukārt tas 
rada tikai 2% no 
kopējām 
siltumnīcefekta gāzēm.

Eiropas 
Riteņbraukšanas 
federācija aprēķinājusi, 
ka, ja cilvēks 4 reizes 
nedēļā brauc ar 
velosipēdu un dienā 
nobrauc 8 km, tad viņš 
samazina oglekļa 
dioksīda zīmēšos par 
750 kg gadā jeb ietaupa 
380 litrus benzīna.



10.a., 11.a. klases – «Bērnu rotaļlietas»


