
 

 AKTIVITĀTES
7.maijā

KONSULTĀCIJAS, STĀSTĪJUMI:

10:00-10:30 Augu lapu antimikrobiālās īpašības projekta “Biotehnoloģiju kompetences attīstība
augstvērtīgu dārzkopības produktu ieguvei” (19-00-A01612-000006) ietvaros /Dalija Segliņa/
/skolas 1.stāvs, 118.kab./;
10:30-11:00 Rožu, dekoratīvo krūmu kopšana pavasarī /Marta Saulīte /skolas priekšā pie lielā
ozola/;
10:30-12:00 Ievads sava dārza dizaina veidošanā /Mariana Smona/ /skolas 2.stāvs, 232.kab./;
11:00-11:30 Augļu koku un ogulāju stādīšana un kopšana pavasarī /Gunta Krastiņa/ skolas
priekšā pie lielā ozola/;
11:00-12:00 Izveido salvešu locījumu svētku galdam! /skolas 1.stāva spoguļzāle/;
11:00-13:00 "Atpazīsti dotos pārtikas produktus!" /132.kab./;
11:00-15:00 Spēle "Atpazīsti augu mēģenē!" /skolas 1.stāvs 118.telpa/;
11:30-12:00 Minerālorganisko mēslojumu izmēģinājumi BDV (krūmmellenes, vīnogas) /Dzintra
Dēķena/ skolas 1.stāva vestibils/;
12:00-13:00 Degustācija-Neliels cienasts no skolas topošo pavāru komandas /121.telpa/;
12:30-13:00 Viengadīgo un divgadīgo puķu audzēšana un augu kompozīciju stādīšana, konsultē
Laima Ozoliņa /skolas parkā pie Bulduru telts/.
                                                              

IZKLAIDE UN AKTIVITĀTES BĒRNIEM un PIEAUGUŠAJIEM: 

10:00-16:00 Ceļojošā izstāde “Skaistie un bīstamie augu kaitnieki” (skolas vestibils)
10:00-15:00  Zīmē uz akmentiņiem vai izveido zvēriņa masku /skolas parks- bērnu spēļu zona/;
10:00-15:00 Spēlē Lielās koka spēles /skolas parks bērnu spēļu zona/;
10:00-16:00 Izgatavo savu atslēgu piekariņu ar sev tīkamu simbolu (maksas meistarklase -1 eiro)
SIA "Kāpiņa" skolas parks
10:00-15:00 Piepūt balonu kopā ar lauviņu vai zaķi /skolas parks bērnu spēļu zona/;
10:00-15:30 Ponija izjāde, kaziņas, trusīša barošana /skolas parks bērnu spēļu zona/;
10:00-16:00 Iepazīsties ar bīstamāko kaitēkli- milzgrauzi /skolas parks bērnu spēļu zona/;
10:30-15:30 Uzkāp kokā ar arborista aprīkojumu/ Uzbūvē torni!/skolas parks bērnu spēļu zona/;
11:00-15:00 Iestādi savu pavasara puķu, garšaugu kompozīciju, vai Saulespuķi! Nes mājās un
rūpējies! (maksas meistarklase 2-3,50 eiro)/ Bulduru siltumnīcas
13:00-14:00 Bērnu un jauniešu tautu deju kolektīva "Zītariņi" priekšnesums /skolas priekšā/;
12:00-14:00 Mazu puķu pušķīšu darināšana floristikas darbnīcā /skolas 2.stāvs, 242.kab./
15:00-16:30 Dejas darbnīca “Dejas Bulduros”, sadarbībā ar JVLMA studentiem un draugiem
(skolas sporta zāle) .

Visa pasākuma garumā par saulainu noskaņojumu rūpēsies DJ!

Lai izdodas izbaudīt pavasari un svētkus Bulduros!            
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