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*1. periods- 1.un 2.jūlija nedēļa 

*2. periods- 3.un 4.jūlija nedēļa 

*Valodas nometne (Sarunvaloda angļu)- augusta sākums 

 

 

*Īkšķīšu A nedēļa- paralēli ar periodiem 

*Īkšķīšu B nedēļa- paralēli ar periodiem 

*Īkšķīšu C nedēļa- paralēli ar periodiem 

*Īkšķīšu D nedēļa-paralēli ar periodiem 

 

*Valodas Īkšķīši- paralēli valodas nometnei 

*Senču nometne 3x3- augusta beigās 



  

*1. un 2. periods- bērniem no 7 līdz 14 gadiem, kas tekoši 
runā latviski. Nometnes programmā: sports, dziedāšana, tautas 
dejas, koklēšana, šķēršļu gājieni, dievkalpojumi, reliģiskas un 
latviskas apceres, teātra nodarbības, interešu grupas, peldēšana, 
balles un daudz kas cits. 

* 
Valodas periods- bērniem 7 līdz 15 gadiem, kam nav tekoša latviešu 
valoda. Viss augšupminētais par 1. un 2. posmu attiecas 
arī uz valodas periodu. Bērnus iepazīstina ar latviešu kultūras 
bagātību – tautasdziesmām, tautasdejām, latviešu populāro mūziku, 
utt. - bet, nometnes sarunu valoda ir angļu.  Bērni iegūs nelielu 
latviešu vārdu krājumu latviešu valodas stundās. 

* 
Īkšķīšu nometnes- bērniem 2.-6.gadiem, tās ir līdzīgas “lielajai 
nometnei” ar to, ka tās ietilpina visus kristīgās un latviskās 
audzināšanas elementus kā arī veselīgas izklaides nodarbības, bet ir 
tieši pielāgotas maziem bērniem.  Nedēļu ilgo nometņošanas posmu 
bērni pavada kopā ar māti, tēvu vai citu pieaugušo. Piedāvā īkšķīšu 
posmus vairākiem atšķirīgiem valodas līmeņiem. 

http://www.katskilunometne.org/nometne-2012?p=9064
http://www.katskilunometne.org/nometne-2012?p=9064
http://www.katskilunometne.org/valodas-periods-2012?p=9064
http://www.katskilunometne.org/valodas-periods-2012?p=9064
http://www.katskilunometne.org/ikskisi-2012?p=9064
http://katskilunometne.org/ikskisi-2012?p=9064
http://katskilunometne.org/ikskisi-2012?p=9064
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*Māksla 

* Sports- tautasbumba, 

volejs, futenis, 

fizkultūra, sperbumba, 

tolfs 

* Teātris 

* Dziedāšana 

* Tautu dejas 

* Peldēšana 

* Akmeņu piramīdas 

*Meža māju taisīšana 

*Meža spēles 

*Grupu ugunskuri 

* Strautiņa pastaiga 

*Metināšana 

* Paralēlās virves 

* Avīzes gatavošana 

* Koklēšana 

* Laivošana 
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*Iespaidi par valsti 

*Draugi no visas plašās Amerikas, kas runā latviski 

*Lielāks patriotisms 

*Jaunas zināšanas 

*Gūts priekšstats par latvisko ārpus Latvijas 

*Atpūta strādājot! 

*Dalīšanās pieredzē 
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** https://www.youtube.com/user/LatvianUSA/

videos 

*Austošā saule 

* https://www.youtube.com/watch?v=iudNP4j

ayEo 

*   

* vadītāju dziesma 

* https://www.youtube.com/watch?v=Iz7yYNjc

PpE 

*   

* Skaista mana tēvu seta 

* https://www.youtube.com/watch?v=p6pmTb

82PEQ 

*   

* Skaista mana nometnīte 

* https://www.youtube.com/watch?v=KkIRR5T

6rwQ 

 

https://www.youtube.com/user/LatvianUSA/videos
https://www.youtube.com/user/LatvianUSA/videos
https://www.youtube.com/user/LatvianUSA/videos
https://www.youtube.com/watch?v=iudNP4jayEo
https://www.youtube.com/watch?v=iudNP4jayEo
https://www.youtube.com/watch?v=Iz7yYNjcPpE
https://www.youtube.com/watch?v=Iz7yYNjcPpE
https://www.youtube.com/watch?v=p6pmTb82PEQ
https://www.youtube.com/watch?v=p6pmTb82PEQ
https://www.youtube.com/watch?v=KkIRR5T6rwQ
https://www.youtube.com/watch?v=KkIRR5T6rwQ
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