
“TAURIĶIS”Sestdien, 2018. gada 6. janvārī 1. lpp.

3x3 2018 Grīnhilā - 5. - Sestdien, 6. janvārī

Vakardienas notikumi - izbraukums

Pieaugušie seko gida stāstam par fotogrāfu Dombrovski.
Bērni skatās Dombrovska darbu 
grāmatu. Foto: Iveta

Pēc izstādes apmeklēšanas Kanberas Nara parkā, piknikā. Pūta viegls vējiņš un pašu taisītās 
maizītes labi garšoja. Foto: Iveta
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7. 
janvārī

Dienas norise

Svētdien, 7. janvārī

7.00 Rīta pastaiga/vingrošana 
7.45 Dabas klusuma baudīšana
8.00 Brokastis
9.00 Dienas ievadīšana zālē
9.20 Rasa un Rozīte 
 “Saskarsmei ģimenē jākļūst par drošas rītdienas pamatu”
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 Jautro izdarību vakars
20.30 Pasaka, “Aijā, žūžū..”. 
21.00  Spēles.  3x3 valdes sēde
22.30 Zolīte, kārtis,  satikšanās...

Kas tad notiek Grīnhilā- „Tauriķis“ vēl, vēl un vēl gaida rakstiņus!
Redaktori  nepacietīgi gaida rakstiņus par dienas notikumiem. Lūdzu uzņemiet arī fotogrāfijas 
un nogādājiet redakcijā pēc iespējas ātrāk, lai varam publicēt nākamajā “Tauriķī”.

6. 
janvārī

Sestdien, 6. janvārī

7.00 Rīta pastaiga/vingrošana 
7.45 Dabas klusuma baudīšana
8.00 Brokastis
9.00 Dienas ievadīšana zālē
9.20 “3x3 darbība Austrālijā” - vairāki 3x3 bijušie vadītāji
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 Atvadu vakars
Priekšnesumi
20.30 Pasaka, “Aijā, žūžū..”. 
21.00 Atvadu vakars Lūdzu visas ievirzes padomāt par 
priekšnesumu
Priekšnesumi
22.30 Dejošana, zolīte, jautrības turpinās...
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Mākslas ievirze

Vai patiešam mēs katrs varētu būt mākslinieks, ja piestrādātu? Šonedēļ pavadīsim 10 
stundas mākslas ievirzē. Vai nedēļas laikā spēsim attīstīt savas mākslinieciskās spējas? Vai 
būsim saražojuši skaistus darbus audumos, ar kuriem varēsim lepoties?

Katru pēcpusdienu divas stundas piedalāmies mākslas ievirzē, kuru vada māksliniece 
no Kanberas Lelde Vītola. Lelde ir atvedusi līdzi pašas veidotus tekstīla mākslas darbus, 
grāmatas (piemēram Matisse) un ilustrācijas. Stāsta mums par dažadām tehnikām savos 
darbos.

Mums vajag izdomu un iedvesmu, bet ir arī jāapgūst tehnika. Vispirms Lelde mūs sūta ārā, 
meklēt, pēc patikas - mizas, lapas, žagarus, smilgas, vārpas utt. Nākamais uzdevums - 
savu dabas elementu uzzīmēt uz papīra, tad pārzīmēt uz plastika un ar asu nazīti izgriezt.  
Izgriezto stensilu uzlikām uz auduma un izkrāsojām, ar rulli nevis otu.

Rīt būs pārrunas, kā dažādus elementus salikt un kādas krāsas lietot, lai veidotu attēlu. 
Vispirms izmēģinām apdrukāt papīru, bet, kad tehnika kaut cik apgūta, sākam apstrādāt 
audumus - trauku dvieļus, t-kreklus, spilvendrānas, galdautus. Krāsas pēc savas gaumes 
samaisām, izvietojam dabas elementus un izkrāsojam. Mājās audums vēl būs jāizgludina, lai 
nostiprinātu krāsas un mākslas darbs būs gatavs!
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Sarma, Elvīra un Daila cītīgi 
izgriež smalkus rakstiņus 
saviem darbiņiem. Lelde 
rāda savu veidoto audumu. 
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Koklēšana

N. Foto: Iveta

Rīta dziesma
Rītā agri saule lēca, 3x
Zelta rasu notraukdama.
Agri gāja Laimes māte
Ļaudīm laimi vēlēdama.
Vienam deva mantu, slavu,
Otram gudru padomiņu.
Ko laimiņa man tu lemsi
Savā gudrā padomā?

Laima grūši nosapūta,
Sniedzās pūra dibenā.
Izvelk skaņu zelta kokli,
Izvelk dziesmu vācelīti.
Še, bērniņ, tev zelta kokle,
Še tev dziesmu vācelīte.

(latviešu tautasdziesma)

Trešais referāts. To nolasīja Pēteris Strazds. Referāta 
secinājums - dabas fotogrāfs Pēteris Dombrovskis izglāba 
Tasmāniju. Foto: Iveta

Referāts

Pirmais peldēšanas kluba noteikums ir: nerunā 
par peldēšanas klubu.
Nē, tāda nemaz nav. Labprāt pastāstam, ka 
vairākas ģimenes piektdienas pēcpusdienā 
izbaudīja Murrumbidgee upi, lai atvēsinātos pēc 
karstās dienas. Īpaši bērniem peldēšana sagādāja 
lielu prieku. Varēja izrādīt spējas, kādas nu 
katram ir, izpētīt upes klinti, un bēgt no “mammas 
upju zvēra”. 
Kad izbrauc pa nometnes vārtiem, jāpagriežas 

pa kreisi un jābrauc tikai dažas minūtes 
pa Cotter ielu līdz pagriezienam, kas ir 
apzīmēts “Casuarina Sands”. Tur var viegli 
noparkot un tikt pie upes. Upes gultne 
vietām ir smilšaina, vietām - akmeņaina, un 
dziļums mainās, bet lielākoties ir sekls. 
Pareizāk būtu teikt, ka peldēšanas kluba 
pirmais noteikums ir: apzinies savas spējas! 
Katram pašam ir jābūt atbildīgam par sevi un 
saviem bērniem.    Valda

Peldēšanas klubs


