
 

 

Izdomā un uzraksti savas komandas nosaukumu! Izpēti karti!  

Rūpīgi iepazīsties ar visiem apskates punktiem! Lasi uzmanīgi dotās norādes!  

Lai veicas uzdevumu izpildē! 

Jāņtārpiņš 

Apskati attēlu! 

 
Vai Tu zini, kur Salaspils 1. pirmsskolas “Jāņtārpiņš” 
teritorijā ir paslēpies šis jāņtārpiņš? Atrodi un izveido 
ar to kopā fotogrāfiju! 
 

 
Izkrāso mani! 

    
 

Raibie burti  

BĶBIIOŠLĒTAK 
Burtu virknē ir apslēpts vietas nosaukums uz kuru jādodas. 
Samaini vietām burtus un noskaidro, kas tā ir par vietu! 
(Pievērs uzmanību - ir arī 2 lieki burti) Dodies uz šo vietu!  
 
Es nonācu   _________________________. 

 
Izveido fotogrāfiju tā, lai fonā redzams šis nosaukums! 

               Pastaiga parkā 

Apskati karti! Dodies uz kartē norādīto vietu un saskaiti soliņus!  Radoši izdomā kā 
attēlot iegūto soliņu skaitu un izveido foto tā, lai redzams iegūtais soliņu skaits! 
 
Es saskaitīju _____________ soliņus.  

 

 

Komandas nosaukums 

________________ 



Salaspils sporto 

Dodies uz vietu, kur satiekas dažādi sporta veidi! 
Mēģini nosaukt kādus sporta veidus pārstāv uz ēkas 
attēlotie sportisti!  
 

________________________________________  
_________________________________________  
_________________________________________  

Nofotografējies ar izvēlēto sporta veida siluetu! 

Pasaules karte 

Vai zināji, ka Salaspilī ir 
atrodama pasaules karte? 
Dodies uz vietu, kas sniedz 
daudz jaunu zināšanu un 
mācību! Atrodi Latviju un 
izveido fotogrāfiju ar to! 

Krāsainā māja  

Dodies uz adresi Daugavas iela 2 un atradīsi Salaspils 
krāsaināko māju! Uzraksti kādas krāsas vari saskatīt! 
 
 ________________________________________  
_________________________________________ 
 ________________________________________  
_________________________________________  
_________________________________________  
 
Izveido fotogrāfiju tā, lai var saskatīt vismaz  
4 krāsas, kas attēlotas uz mājas! 

Draudzības māja 

Apskati attēlu! 

 
 

Vai zini, kur atrodas šis vides objekts uz daudzdzīvokļu ēkas 
sienas, kurā apvienojušās četras partnerpilsētas – Finsponga 
Zviedrijā, Finstervalde Vācijā, Veliševa Polijā un Salaspils?  
Uzraksti šīs ēkas adresi. 
 
_____________________________ 
 
Izveido fotogrāfiju tā, lai fonā redzama šī ēka! 

 

Dabas draugi 

Rīgas ielā atrodi Salaspilī vienīgo ceļa zīmi, kurā ir 
attēloti putni un nobildējies ar to!  

Es atradu, ka ceļa zīmē bija attēlotas ___________. Mūzikas pasaulē  

Citos dārzos aug sīpoli un burkāni, bet šeit mājo mūzikas 
instrumenti! Atrodi šo muzikālo dārzu un izveido radošu 
fotogrāfiju ar sev tīkamāko mūzikas instrumentu!  

 

Augu valstība 

Šeit atrodas ļoti daudz augu un te var iegūt jaunu un 
vērtīgu informāciju par tiem. Šī vieta ir kā milzīga 
dabas enciklopēdija. Esi vērīgs un apskati ieeju. Cik 
puķupodi ir atrodami pie ieejas sienas?  

Es saskaitīju ____ puķupodus.  

No tiem ____ ir violeti, ___ ir dzelteni un ___ ir 
sarkani.  Izveido foto tā, lai fonā šie puķupodi ir 
redzami! 

Garda profesija 

Apskati attēlu! 

 
Pēc dotā attēla atrodi šo objektu! Nofotografējies tā, lai būtu 
redzams šīs ēkas nosaukums. Ieraksti kādi profesijas pārstāvji 
šeit darbojas! 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

Latvijai 100! 

Salaspilī ir atrodams akmens, kas veltīts Latvijas 100. 
gadadienai. Izveido fotogrāfiju ar to! 
Bet vai Tu zini cik gadu ir Salaspilij? 
Kopā ar vecākiem noskaidro kuru dzimšanas dienu 
šogad svinēs Salaspils?   

 
Salaspils svinēs ____ dzimšanas dienu! 

 

Paldies par aizraujošo komandas veikumu! 

 

Izveidotās fotogrāfijas un izpildīto darba lapu iesūti ELIIS kā vienu ziņojumu grupas skolotājam līdz 29.05.2022. 


