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Ekskursija bērniem "BURVJU DĀRZS'"
Aktīvā atpūta
Kāda veca vecmāmiņa gaida savus mazbērnus ciemos. Kamēr vecmāmiņa gaida savus mazbērnus, viņa stāsta pasakas citiem
bērniem, kas nāk pie viņas.
1. Ieeja dārzā caur burvju arku uz centrālo lauku.
Stāsts par dārza apkārtni- strūklaka utt.
Tālāk ejam uz atpūtas zonu ar dīvāniem no salmiem un antīkā zirga ratiem- stāsts par zirgu ratiem.
2. Feju dārzs. Feja Karaliene, Ūdens, Zemes, Gaisa, Uguns, Ziedu, Akmens, Dzīvnieku, Putnu, Ziedputekšņu Feja, Feja
Saimniece.
Stāsts par viņu dzīvi un jautājumi bērniem- ko viņi zina par feju dzīvi.
3. Žogs no džinsiem- stāsts par simbolisko žogu.
4. Burvju mežs.
a) Namiņš ar Raganu- Babu Jagu- jautājumi bērniem- kādas pasakas Jūs zināt ar šo varoni utt.
b) Putnu mežs- putnu mājas, kā dārza saimnieces vietas simbols. Cik namiņu atradīs bērni?
c) Namiņš uz koka- putnu un dzīvnieku novērošanas punkts. Binokļi tiek doti.

5. Dārzs “Gada laiki”- stāsts par dārzu, jautājumi bērniem- kādus ziedus viņi zina, to nosaukumi.
6. Akmens maks uz pjedestāla. Saruna ar bērniem par naudu- nauda- kas tas ir, ko tā dara? Tas ir labi vai slikti, ja ir daudz
naudas un pretēji- maz? Nauda- tā ir enerģija, tās koncentrācija. Citiem daudz un citiem maz, lai būtu daudz naudas , vajag gūt
zināšanas un darbā ieguldīt ļoti daudz savas enerģijas, tad arī būs atdeve- atnāks daudz enerģijas naudas izskatā.
Vajag attīstīt sevī spējas atrast savu mīļāko nodarbi un attīstīt to.
7. Rūķu pilsēta- stāsts par viņu dzīvi.
8. Senlaicīgas lietas- gludekļi, šujmašīnas, patvāri. Stāsts- kā senajos laikos lietoja šīs lietas.
9. Kaķu māja- Kaķu tantes pasaka, bērni var pabarot kaķus (tiek dota kaķu barība), var paspēlēties ar tiem.
Nobeiguma stadijā:
1. Vāram tēju patvārī- pēc tam lielā tējkannā vārām zāļu tēju.
2. Putras katls – īsa pasaka un tiek pasniegta putra- ja ir vēlme var ar ievārījumu.
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Pēc pusdienām var uzzīmēt to, kas visvairāk patika un palika atmiņā. Zīmējumus var paņemt uz mājām- parādīt vecākiem vai
atstāt “Burvju dārza” izstādē.
Var nopirkt: sezonas laikā- ogas, dabīgās sulas.
Piedāvā izbaudīt neparastas sajūtas alas pustumsā, kur viens no pagriezieniem
Atveras logs- vieta, kur var apskatīt kā pazemē strādā rūķi, kā viņi atrod dārgakmeņus, meklē dārgumus.
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