
 

 

 

Ilgums – 1 stunda 

NU UZ PRIEKŠU, NU UZ PRIEKŠU, ATPAKAĻ, ATPAKAĻ,                                                                                  

KĀ MĒS ŠURPU ATNĀCĀM, TĀ MĒS PROJĀM AIZIESIM. 

 

Satikšanās  - pie Fauna galvas.  
Tēlnieka V.Jākobsona strūklaka „Fauna galva” atrodas netālu no 
ieejas Kokneses parkā, muižas dīķu malā.     
        
Ko darām – satiekamies, iepazīstamies, fotogrāfējamies, saņemam uzdevumus: 1)tīrības 
inspektors, 2)rakstvedis, 3)krāsu speciālists, 4)rotdaris, 5)dziesminieks, 6)rotaļnieks, 
7)kārtības uzturētājs. 
 

 Pie Sama  

 Dziedam vai stāstām – dziesmas un makšķernieku stāsti, spēle 
„Zvejnieks” 

 

 Uz tiltiņa 
Rotaļa „Pērses tilts” 

 

 Ceļa rādītājs 
Pārdomu brīdis – uz kuru pusi... pa kuru ceļu... 

 

 Šūpoles 
Uzmini nu! 

 

 Mūžība 
Vai tu zini, ka četriem Kokneses parka vecajiem ozoliem 

 (apmēram 400 gadu veci)  
tēlnieks Ģ.Burvis devis jaunu mūžu?  

 
 

 Tēvu tēvi laipas met,                                                                           
Bērnu bērni izlaipoj’;                                                                                                                               
Tā, bērniņi, laipojat,                                                                                                                   
Ka pietika mūžiņam. 

 

 

 

 

 

 



 Jaunā pils  
Kur ir pils spoks? Vai tu zini kādu spoku stāstu?  
Jaunā pils, kas būvēta 1894.gadā muižas īpašniekam baronam O. fon Lēvenšternam,  šobrīd nav saglabājusies, bet ir 
redzamas tikai pils pamatu drupas un pagrabi. Pirmā Pasaules kara laikā pils daļēji tika sagrauta un to vairs neatjaunoja. 
1905.gada nemiernieki Jaunās pils pagrabus izmantoja par baronu un viņu ģimenes locekļu ieslodzījuma vietu. 
 

 Esi vērīgs 
Cik kultūrvēsturiskus objektus tu vari saskaitīt? Griezies un grozies uz riņķi, kamēr saskaiti! Nu – 
cik ir? Nosauc tos!  
 

 Lielgabali 
Kur agrāk atradušies šie lielgabali?  
 

 Krustceles 
Lecam krustus. Izdejo un atrodi savu laimi arī tu!   

Krustiem lecu, krustiem deju,  
Krustiem lecu, krustiem deju,                                                    
Krustiem lecu, krustiem deju,                                                  
Krustiem zvaigznes debesīs. 

 Upe Pērse 
Ejam rotaļu „Strauja, strauja upe tecēj” 
 

 Krustu ceļi 
Skaitām skaitāmpantu:                                                                                
„Vīneņa, ūteņa, tīteņa, tāteņa, šaraku, maraku, kukū čiks!”  - kurš pirmais?  
 

 Laivas 
Pasēžam un apdomājam – ko uzzinājām, ko ieguvām, ko izdarījām? Fotosesija pārīšiem...   
 
Noslēgums Kokneses pilsdrupās vai Kokneses estrādē  
(pēc ekskursantu izvēles)  
Takas kopsavilkums, izvērtējums, apbalvošana, dz. „Kas kaitēja nedzīvoti”, rot. „Dindaru, dandaru” 
vai „Trīs riņķīši dundurs grieza”, dancis „Lācis” 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Papildus iespējas (par atsevišķu 
samaksu): Kokneses pilsdrupu 
apmeklējums, naudas kalšana. 
Priekšpilī iespējamas arī 
viduslaiku spēles – maisu kaujas, 
ūdens nešana, ratu riteņa 
ripināšana no kalna u.c.  
 
 
 
 
 

Pārsteigumu un 
piedzīvojumu taka vienā 

elpas vilcienā:                                 
3 EUR no personas 

  
Inguna  

T: + 371 26575499 
 


