Viena no interesantākajām latviešu
tradīcijām ir Meteņi. Meteņos
vizinās ar ragavām. Ar to šie svētki spēj
iepriecināt katru bērnu. Taču Meteņos
ir arī pēdējā ķekatās iešanas diena.
Meteņu maskas ir interesantas ar to, ka
jau izsenis latvieši šajos svētkos
pārģērbās par pretējo dzimumu. Šī
senā tradīcija mūsdienās izsauc dalītas
jūtas gan bērnu, gan vecāku vidū.
Jāteic, ka bērni gan parasti to pieņem
vienkāršāk... Varbūt tāpēc, ka bērns pēc savas būtības ir „pētnieks”, līdz ar to arī brīdis, kad
puisis uzģērbj meitenes svārkus, būtībā ir pētījums, izziņa, jauna pieredze un sajūtas. Lielāko
tiesu bērni labprāt un ar interesi iejūtas šajās maskās uz svētku mirkli, kā arī ar lielu jautrību
pošas un gatavojas šim pasākumam. Skolotājas pret šo tradīciju izturas visai delikāti – viss
tiek pārrunāts ar bērniem, paskaidrots un tikai tad, ja bērnu vidū tā rod atsaucību, tad tiek
izlemts maskoties šādi.
Meteņi ir vispriecīgākie svētki. Tas ir pats lielākais ķekatu laiks, un beidzamā reize šajā ziemā
kad vēl var iet ķekatās. Ja atceramies, tad ķekatās vai budēļos latvieši sāk iet Mārtiņos, dara to
visu ziemu, arī Ziemas saulgriežos, un noslēdz to Meteņos. Meteņos dodas arī ciemos, brauc uz
tāliem ciemiem. Vēl nav sākušies pavasara darbi, un pa kamanu ceļu zirgam vieglāk mērot
lielus attālumus. Tradīcijas vēsta – jo tālāki ciemi, jo garāki lini vasarā padosies.
Nav īstas skaidrības par laiku, kurā svinami Meteņi. Tas viennozīmīgi ir februāris, taču datumi
dažādos avotos tiek minēti visdažādākie – visa februāra garumā. Šo neskaidrību mēs iestādē
izmatojam, lai varētu sagaidīt piemērotus laika apstākļus, jo viena no jautrākajām Meteņu
tradīcijām mūsu iestādē ir Meteņu sporta aktivitātes, ko organizē un ar katru gadu bagātina
sporta skolotāja. Lai to īstenotu, nepieciešams sniegs un bērnu veselībai labvēlīgi laika
apstākļi.
Ja laika apstākļi ir piemēroti, reizēm
Meteņu ietvaros sadarbībā ar vecākiem,
tiek organizēts sniega skulptūru
festivāls. Iestādes apkārtnē bērni kopā
ar vecākiem būvē sniega skulptūras.
Piemēram – katras grupas laukumā tiek
pagatavots
grupas
nosaukumam
atbilstošais dzīvnieks vai kukainis. Šis
pasākums izvēršas krāšņs un sagādā
daudz prieka pilnus mirkļus visiem –
bērniem, vecākiem, darbiniekiem, un
priecē arī garāmgājēju acis.
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