Svinēt Skolu jeb 1. septembri
Skolas pirmā diena, ko sauc arī par Zinību dienu, nes līdzi ne tikai pienākuma
apziņu un nelielu satraukumu, bet arī vēlmi šo notikumu izjust kā gana
nozīmīgu, lai to atzīmētu kā svētku dienu.
Kūka – protams, to var iegādāties veikalā jau gatavu, bet interesantāk, sirsnīgāk un
garšīgāk būs kopā gatavota kūka. Kopā izlemiet, kādu kūku gatavosiet, kopā
iepērcieties un sadaliet darbiņus. Mājās gatavotai kūkai būs līdzi nāks kopības sajūta,
radīšanas prieks un tā liksies daudz gardāka.
Kino – šoreiz gribētos ieteikt nevis klasisko ārpus mājas kino, bet gan – mājas kino.
Vakars var paiet gana jautri un aizrautīgi. Kopā izvēlaties filmas, pagatavojiet maltīti,
saklājiet galdu un noteikti – popkorns!
Pikniks – ja laiks atļauj, dodieties piknikā: parkā vai tuvāk dabai. Ja laiks ir vēss un
lietains, tad mājokli padariet par piknika vietu.
Glaunas vakariņas – pirmā skolas diena ir gana labs iemesls, lai dotos uz restorānu
vai no bufetes goda vietā liktu skaistākos traukus. Smukās kleitas un feinās uzvalka
bikses mugurā, sveces uz galda un ar roku rakstīta ēdienkarte.
Dejas – ballītei pieder deju placis. Sarīkot ballīti mājas apstākļos (jālūko, lai
kaimiņiem mūzika netraucē vai – aiciniet tos pulkā) ir jautri, interesanti un noteikti ar
svētku sajūtu. Spēlējiet deju spēles un stafetes.
Gudrās galda spēles – šajā dienā saistošas būs dažādas galda spēles, kas ļauj gan
izteikt, gan papildināt zināšanas.
Sportiskas aktivitātes – solos būs gana daudz laika izsēdēties, tāpēc pirmo skolas
dienu var nosvinēt dārzā vai parkā spēlējot dažādas spēles: bumbu, mētāt “lidojošo
šķīvīti”, apmeklēt parku ar t.s. āra trenažieriem un aktivitātēm.
Jautrās aktivitātes – pievienojiet šķipsnu prieka garšvielas, apmeklējot kādu
izklaides centru vai parku. Labā laikā tie var būt rodeļi, piedzīvojumu parki, bet ne tik
tīkamā: boulinga spēle, deju grīda vai kāda cita iekštelpu izklaides vieta, kura ir
draudzīga ģimenēm ar bērniem.
Dzīvnieki – Latvijā ir daudz dažādu saimniecību, kuras audzē un rūpējas par
dažādiem dzīvniekiem: trusīšiem, strausiem, zirgiem. Apmeklējot kādu no tām, ir
iespēja ne tikai pabarot vai pat papaijāt, bet arī uzzināt ko jaunu. Tā būtu sirsnīga
ekskursija visai ģimenei!
Dāvātprieks – ja reiz svin svētkus, tad arī dāvaniņām jābūt. Tām nav jābūt lielām un
dārgām, tām pat nav jābūt iegādātām veikalā. Sarūpējiet cienastu svētku galdam un

vietu, kur variet ērti viens otram izgatavot apsveikuma un vēlējuma kartītes, kādu
mīļu nieciņu. Kopīga vienošanās: vecāki gatavo bērniem, bērni – vecākiem.
Spēle: atrodi! – Rīgā ir pieejamas vairākas spēļu istabas, kuras būs interesantas
bērniem un arī vecākiem. Piemēram, istaba, kurā bērniem jāmeklē dārgumu lāde.
Vecākiem bērniem un pieaugušajiem ir iespēja arī palauzīt prātu, meklējot izeju no
kādas tematiskās istabas.
Foto sesija – ģimenes foto sesija būs gan izklaidējoša un jautra, gan būs vēlāk kā
lieliska piemiņa. Skaistākās, jautrākās un atraktīvākās bildes izprintējiet un ierāmējiet.
Uz priekšu! – kopīgs izbrauciens ar kartingu vai bagijiem (bērniem) liks izbaudīt
smieklus un stūrētprieku.

