
Tēvu dienas pasākums Krimuldas vidusskolā 

 Septembris Krimuldas vidusskolā iezīmējas ar daudziem skaistiem 

un radošiem pasākumiem. Viens no spilgtākajiem bija Tēvu dienas 

pasākums, kurš visiem klātesošajiem paliks atmiņā kā jautrs, radošs un 

kopīgās aktivitātēs saliedējošs notikums. Pasākums “Es ar savu tēti, 

vectēvu, krusttēvu un brāli…” notika pirmo reizi un to organizēja 

sākumsskolas metodiskās komisijas skolotājas. Pasākuma mērķis bija 

veicināt kopīgas izpratnes veidošanos par aktīvu atpūtu saliedējot 

ģimeni, uzsverot tēva lomu bērna audzināšanas jautājumos. Pasākums 

bija labi apmeklēts, tēvu, vectēvu, brāļu atsaucība ļoti liela. Atbalstītāju 

rindas kuplināja māmiņas, māsas un vecmāmiņas. Priecājamies par to, ka 

mums izdevās atraisīt citkārt tik nopietnos tētus un vectēvus.  

 Mācību gada sākumā katrs 1.- 4.klašu skolēna tētis, vectēvs 

saņēma ielūgumu. Ierodoties uz Tēvu dienas pasākumu katrs viesis 

saņēma krāsainu piespraudi – taurenīti, kuru pasākuma laikā bija jāizrotā 

ar uzlīmītēm, kuras apliecināja tēva un bērna kopīgo piedalīšanos un 

darbošanos radošajās stacijās. Pasākums sākās ar iesildīšanos – 

Olimpiskās dienas vingrojuma kompleksa izpildīšanu kopā ar 10. klases 

meitenēm. Pirmajā  stacijā bija jāsaloka dārgumu lāde. Šī aktivitāte ļāva 

vēl vairāk atraisīties un rast labu noskaņojumu visam vakaram. Dārgumu 

lāde katrā radošajā stacijā tika pildīta ar pārsteigumu, kuru gatavoja 

bērns, kamēr tētis pildīja citu uzdevumu. Pavisam kopā bija piecas 

radošās stacijas – “Kāds ir mans tētis? Tēta labie darbi”, “Tētis virtuvē”, 

“Tētis pie spoguļa”, “Tētis metējs”, “Tētis sporto”.  

Visa vakara garumā darbojās foto stūrītis un garšas laboratorija, 

kurā varēja baudīt dažādu piparmētru dzērienus, saldumu našķus un 

skolotājas Edītes Kanbergas cepto sēklu maizīti.  

Pasākuma noslēgumā katrs bērns pasniedza savam tētim, 

vectēvam  medaļu. No dārgumu lādēm tika veidots kopīgs draudzības 

tornis - piramīda, kā simbols tēvu nozīmīgumam bērna audzināšanā. 

Pirms atvadīties, vēl kopīgas dejas 10.klases meiteņu – Viktorijas un 

Kristijas vadībā. 

Liels paldies visām sākumskolas skolotājām par radošajām idejām 

un to realizēšanu, sporta skolotājai Airai Kurtiņai par idejām sporta 

aktivitāšu sagatavošanā un realizācijā, kā arī 10.klases skolēniem par 

palīdzību svētku organizēšanā! Paldies visiem, kuri piedalījās šajā 

pasākumā!  



Redzot prieku tētu, vectēvu, bērnu un māmiņu sejās un saņemot 

labus vārdus par pasākumu no vecākiem un kolēģiem, jutām 

gandarījumu, prieku par paveikto, lai nākamgad turpinātu šo tradīciju. 

Krimuldas vidusskolas  sākumskolas metodiskās komisijas vadītāja 
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