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Trešdien, 3. janvārī

2017.gada 3x3 saietu
atklāja 3x3 Austrālijā
padomes priekšsēdis
Uldis Ozoliņš.
Uldis pastāstīja par
3x3
pirmsākumiem,
par to, kā šī kustība
attīstījusies, pieminēja
to, kāpēc 3X3 ir tik
populārs un svarīgs
Latvijā. Tad nometnes
dalībniekiem, dziedot
Latvijas himnu, Marta
un Elza Svilānes uzvilka
mastā Latvijas karogu.
Pēc tam nometnes
vadītāja Iveta Laine

pastāstīja kas svarīgs
šogad notiks. Izvēlētā
nometnes tēma ir koka
spēks un aicināja visus
iezīmēt savu latvju
zīmi Andas Banikos
veidotajā lielajā koka
attēlā. Tad Iveta no
sirds pateicās savām
vienreizējām palīdzēm
nometnes organizēšanā
Baibai
Harrington,
Valdai Taylor, Ievai
Lapiņai,
Sandrai
Dragūns un protams
Uldim Ozoliņam.
Pēc tam Uldis izrādīja

3x3 koks ar jau iezīmētiem latvju rakstiem.Foto: Iveta

Karoga uzvilkšana. Foto: Valdis

3x3 saieta atklāšana

nometnes vietu un tad jau visi devās vakariņās, ko
tradicionāli iesākām, dziedot “Met, Dieviņi, zelta
krustu”. Kad bijām tikuši līdz saldējumam, aiz
ēdamzāles loga, kur paveras skats uz skaistu kalnu
ainavu, pļaviņā, gluži kā mūs sveicinot, iebrāzās
ķenguru bariņš. Tad bija jauks iepazīšanās vakars
- tā dejojām un uzjautrinājāmies!

Lai visiem burvīgs laiks 3x3 Grīnhilas
kalnā!
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Dienas norise
Trešdien, 3. janvārī

3.

janvārī

7.00 Rīta pastaiga/vingrošana - vai Valda šorīt vadīja
vingrošanu??
7.45 Svētbrīdis - lūdzam tikai baudīt rīta dabas klusumu
8.00 Brokastis
9.00 Dienas ievadīšana lielajā zālē
9.20 Pauls Raudseps
“Simtgades vēlēšanu priekšvakarā: kas notiek Latvijas
politikā”
10.20 Kafija
10.40 Rīta ievirzes
12.40- 13.00 Brīvais laiks
13.00- 14.00 Pusdienas
14.00 - 16.00 Pēcpusdienas ievirzes
16.00 - 16.20 Launags
16.20- 16.40 Brīvais laiks
16.40 Puduri
18.00 Vakariņas
19.00 Danču un rotaļu vakars
Rasa un Rozīte
20.30 Pasaka, “Aijā, žūžū..”.
21.00 Dziedāšana un muzicēšana
22.30 Zolīte, spēles, satikšanās...

Ceturtdien, 4. janvārī

4.

janvārī

7.00 Rīta pastaiga/vingrošana - tiem kuri vēlās
7.45 Dabas klusuma baudīšana
8.00 Brokastis
9.00 Dienas ievadīšana lielajā zālē
9.20 Dace Smildziņa “Jaunumi Latvijas kultūrā”
10.20 Kafija
10.40 Rīta ievirzes
12.40- 13.00 Brīvais laiks
13.00- 14.00 Pusdienas
14.00 - 16.00 Pēcpusdienas ievirzes
16.00 - 16.20 Launags
16.20- 16.40 Brīvais laiks
16.40 Puduri
18.00 Vakariņas
19.00 Viktorīna
20.30 Pasaka, “Aijā, žūžū..”. (Latvijas viesi)
21.00 Vai zināt kādus joku stāstus? Dejas
22.30 Zolīte, satikšanās...

Kas tad notiek Grīnhilā- „Tauriķis“ gaida rakstiņus!

Redaktori nepacietīgi gaida rakstiņus par dienas notikumiem. Lūdzu uzņemiet arī fotogrāfijas
un nogādājiet redakcijā pēc iespējas ātrāk, lai varam publicēt nākamajā “Tauriķī”.
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Iepazīšanās vakars

Pasaka bērniem. Lasa Pauls. Foto: Iveta

Pirmā rotaļa - atceries savu kaimiņu vārdus! Foto: Valdis.

Pirmais Vakars Zaļos Kalnos

veģetāriešu sautējums, krāsnī cepti kartupeļi
ar miziņu, burkāni un brokoļi, sautēta vistiņa,
Šodien Zaļajos kalnos bija liela diena, jo 3x3
zaļie salāt. Saldajā - saldējums (3 veidi) ar
dalībnieki sabrauca no malu malām, lai kopā
augļiem un mērcēm (arī 3 veidi) + mums vēl
vienotos 3x3 nometnes priekā. Mēs ar Rasu
bija iespēja skatīties “National Geographic”
kopā braucām ar Svilānu Saimi, redzējām
speciālizlaidumu, proti, ķenguru uzvedumu
daudz kalnus un dzērām gardu ledus sīrupa
sporta laukumā.
slurpiju. Kad ieradāmies nometnes vietā, te jau
Iepazīšanās vakarā Iveta mums
bija ieradušies daudzi nometnes dalībnieki. Bija
pastāstīja
par visiem norišu vadītājiem un
prieks un gods piespraust pie krūtīm savu vārda
mēs ar Rasu vadījām iepazīšanos, visi izgāja
nozīmīti un ar satraukumu saskatīt un saskaitīt
pārējos nometnes dalībniekus ar nozīmītēm pie evolūcijas spēli (Vable, Vable) un trejdeviņi
rotaļu, kurā Maija ar Dzelmi visu laiku bija
krūtīm. Tad jau sekoja iekārtošanās istabiņās un
‘MĀJĀS’ un mēs nevarējām pabeigt rotaļu.
labāko gultu ieņemšana (man tika labākā gulta
Beigās Pauls stāstīja ekoloģisku pasaku par
15. istabiņā) (piedod Rasa) un svinīgā nometnes
kokiem un mēs dziedājām miega dziesmiņu.
atklāšana ar karoga sardzi un himnu.
Pirmais vakars Zaļajos kalnos ir bijis
Sekoja ekskursija pa nometnes
jauks un kustībām pilns, ceram, ka tikpat kustīga
teritoriju un labākā vakara daļa - vakariņas
būs arī visa 3x3 nometne.			
Rozīte
ar galda dziesmu. Vakariņās bija: vegānu un

20:.30-21:00
21:30-22:30

Iepazīšanās
vakars 35.saieta
dziesma

18.30
Vakariņas

Launags	
  
Brīvs laiks	
  
Dancošana, spēles, rotaļas

18.00
Iepazīšanās ar
saieta vietu un
apkārtni
Pēcpusdienas
nodarbības atkal
sāksies ap
plkst15:00

Atvadu vakars

Launags	
  
Brīvs laiks	
  
Dancošana, spēles, rotaļas

Dažādas pirkstiņu nodarbības

PUSDIENAS	
  

Danču un rotaļu
vakars
Rasa un Rozīte

Filma par Pēteri
Dombrovski

Bērni guļ

Pasaka, Aijā, žūžū	
  

Viktorīna

Jautro izdarī bu
vakars - stafete

Launags
Brīvs laiks
Bērni var piedalīties Puduros – koklēšanā, prievīšu vīšanā, adīšanā
VAKARIŅAS	
  

(Peldēšana ar vecākiem)

Dažādas pirkstiņu nodarbības

Brīvais laiks kopā ar vecākiem
no 12.40-13.00
PUSDIENAS

Rīta augļu pauze

Rīta rotaļas un
dziesmas

Svētdiena
7. janv.

Teātris – gatavošanās uzvedumam

Rīta dziesmas

BROKASTIS
Dienas iezvanīšana

Piektdiena
Sestdiena
5. janv.
6. janv.
Rīta pastaiga/vingrošana 	
  
Svētbrīdis 	
  

Izbraukums

Teātris un Sports :dažādas spēles/pārgājiens

Rīta augļu pauze

Rīta rotaļas un
dziesmas

SAIETA
ATKLĀŠANA

17.30

Teātris

Ierašanās un
iekārtošanās

Cetutrdiena.
4. janv.

BĒRNU PROGRAMA 3X3 2018 Grīnhilā

Atvadīšanās
un uz
redzēšanos
2019. g. 3x3
Adelaidē!

10.30

NOSLĒGUMS

Pakošanās

Pirmdiena
8. jan.

“TAURIĶIS”

16:00-16:20
16:20-16:40
16:40-18:00
18:00-19:00
19:00-20:30

14:00-16:00

13:00-14:00
13:40-15:40
15:40-16:00
16:00-16:30

10:20-10:40
10:40-12:40

7:00-7:45
7:45-8:00
8:00-9:00
9:00-9:20
9:20-10:20

Laiks

Trešdiena
3. janv.

Otrdiena
2. janvāris.

4. lpp.
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