
eTwinning projekts
«Stories about Minibeasts»
Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde „Mežmaliņa”



 Projekta norises laiks:
● 25.10.2018. – 30.06.2019

 Vecuma grupa:
●  4- 6 gadus veci bērni



Sadarbības partneri
● PALEIS kleuterschool 

Diepenbeek, Beļģija

● Priekuļu pirmsskolas 
izglītības iestāde 
«Mežmaliņa», Latvija

● Dječi Vrtič Matije 
Gupca, Zagreba, 
Horvātija



Pūcītes  skoliņas  grupa



Kā veidot starptautisko projektu?



Ko dara koordinators?         Ko dara partneri?
● Piedāvā projekta ideju
● Uzaicina piedalīties 

skolotājus
● Nosaka projekta ilgumu
● Paredz izmantojamos 

rīkus
● Paredz sadarbības 

kanālus, projekta valodu
● Projekta kopdarbs

● Prezentē savu skolu, 
valsti

● Izglītības pakāpes 
īpatnības

● Brīvlaiku garums, svētku 
dienas, uc.

● Piedāvā to, ko katrs var 
dot projekta gaitā (stiprā 
puse)



Situācijas analīze pirms projekta

Jautājumi Atbildes

Kurām mācību jomām, no tām, ko 
mācu, būtu jēgpilnāk izmantot projektu?

Valodas, Matemātikas, Sociālā un pilsoniskā, Dabaszinātņu, Kultūras izpratne un 
pašizpausme mākslā, Tehnoloģijas

Kas ir mūsu (skolotāju un bērnu) 
kopīgās intereses, ko mēs varētu 
izmantot projektā?

Dabas, kukaiņu vērošana, pastaigas parkā. Interese par IKT.

Cik daudz laika es un mani skolēni 
varam veltīt šim projektam?

1-3 stundas nedēļā

Kāda ir pievienotā vērtība tam, ka šis ir 
starpskolu projekts?

Iespēja bērnu un skolotāju sadarbībai un domu apmaiņai. 

Par ko vēl mums jādomā, lai projekts 
būtu izdevies?

Lai tas ir interesants visiem, kas iesaistījušies. Nezaudē aktualitāti.



Īss projekta idejas apraksts
3 bērnudārzi kopā ar talismaniem - 2 kaķiem un vardi - 
izzina tuvāko apkārtni, pēta kukaiņu un sīko radību 
pasauli. Bērni mācās veidot stāstus par kukaiņu dzīvi, 
risināt dažādas problēmsituācijas, dot padomus un 
izvēlēties risinājumus.
No daudzveidīgiem materiāliem tiek veidoti kukaiņu 
tēli, veidotas dekorācijas. Bērni kopā ar skolotājiem, 
izmantojot dažādus IKT rīkus, atveido 3 stāstus 
animācijas filmās. Projekta izskaņā bērni darbojas ar 
Beebot robotu, izveido galda spēli, apgūst  
programmēšanas pamatus un  stāstu kodēšanu. 
Projekta noslēgumā tiek organizēta Skype konference.



Aktivitāšu plāns bērniem

Aktivitāte
Ko veiksiet, lai sasniegtu mērķi - var būt 

vairākas aktivitātes vienam mērķim

Laiks
Datums vai 

ilgums

Bērna darbība
Sasniedzamais rezultāts

Ievadaktivitāte: Iepazīšanās 
ar skolām, partneriem, 
vecāku iepazīstināšana ar 
projektu, projekta stenda 
izveidošana. Iepazīstināšana 
ar katras komandas 
talismanu.

1 mēnesis ● Novēro, kā rudens ietekmē augus un dzīvniekus tuvākajā apkārtnē.
● Stāsta par novēroto dabā un attēlos, izmantojot pieejamos uzskates 

līdzekļus.
● Izzina augu dzīves cikla saistību ar citiem gadalaikiem.
● Pēta kukaiņus, mācās tos nosaukt.

Bērni izspēlē stāstus ar 
veidotajiem kukaiņiem. 
Izvēlas vienu galveno 
kukaini savam stāstam. 
Katra skolas komanda 
nosūta partneriem 1 kukaiņa 
dublikātu.

2 mēneši ● Bērni veido kukaiņus no dažādiem materiāliem.Radoši izmanto dabas 
veltes, citus materiālus.

● Kukaiņu veidošanā iesaista savus vecākus.
● Veido radošu darbu izstādei.
● Mācās veidot stāstījumu par konkrētu tematu pēc dotajiem nosacījumiem.
● Mācās klausoties uztvert tekstu un prognozēt tā turpinājuma saturu pēc 

uzdotā jautājuma.



Aktivitāšu plāns bērniem

Aktivitāte
Ko veiksiet, lai sasniegtu mērķi - var būt 

vairākas aktivitātes vienam mērķim

Laiks
Datums vai 

ilgums

Bērna darbība
Sasniedzamais rezultāts

Katra komanda izvēlas vienu 
stāstu. Stāsta galvenais 
varonis sastopas ar 
problēmu, kuru atrisināt 
palīdzēs citu komandu 
kukaiņi.

1 mēnesis ● Klausās stāstu un modelē tā turpinājumu, kā partnerskolām izkļūt 
no problēmsituācijas.

● Turpina iesākto stāstu un nobeidz to. Pamato savu ideju.
● Izspēlē stāstu. Atdarina varoņus, maina balss tembru.
● Zīmē un krāso dekorācijas.

Stāsta izspēlēšana un 
filmēšana. Stāstu kodēšana.

2 mēneši ● Dažādu stāsta situāciju izspēlēšana.
● Stāsta varoņu darbības izspēlēšana un filmēšana.
● Kartes izveidošana un Bee-Bot programmēšana.

Noslēguma aktivitāte: Skype 
konference ar partnervalstu 
skolām

4.jūnijs ● Dzied kopā ar citiem un komunicē tiešsaistē ar projekta partneriem.



Projektā lietojamie IKT rīki
Izvēlētais rīks Kā to izmantosiet? Piezīmes

Stop Motion Filmēšanā Skolotāji un bērni

Epasts, WhatsApp grupa Saziņai Skolotāji

Google Dokumenti Sadarbībai starp skolām Skolotāji

Youtube Filmu augšupieāde

Skype Tiešsaistes tikšanās Bērni un skolotāji

Padlet siena Informatīvā iepazīšanās rīks



Ko  iemācījās  bērni? Kādi bija sasniedzamie rezultāti:

1. Novērot kukaiņus dabā, atpazīt tos/ Stāstīt par pārmaiņām dabā
2. Apgūt stāstu veidošanas  pamatus/ izdomāt teksta turpinājumu
3. Izveidot personāžus filmai no dažādiem materiāliem/vēro, klausās un 

iztēlojas, rada un īsteno ideju daudzveidīgā darbībā
4. Izspēlēt stāstus un izveidot filmas ar pieaugušā palīdzību/Izspēlēt un 

inscinēt kopīgi radītu stāstu
5. Apgūt programmēšanas pamatus, izmantojot Beebot, kodēt izveidotos 

stāstus/Mācās modelēt situācijas, kas raksturo saskaitīšanu 



Filmas producentu grupa



Papildus aktivitāte - stāstu programmēšana



Caurviju prasmes
Pašvadīta mācīšanās        Pētot dabu, mācās pamatot savu viedokli
kritiskā domāšana un problēmrisināšana            izvērtējot situācijas, 
piedāvājot situācijas atrisināšanu
Digitālās prasmes            Ar skolotāja  palīdzību, apgūt programmēšanas 
pamatus darbojoties ar Beebot 
Domāšana un radošums          Stāstu  kodēšana              



Kāpēc  šis  projekts  bija  vērtīgs?
● Bērni  attīstīja  sadarbības prasmes, 

komunicējot  savā starpā  un  neklātienē 
sazinoties ar citu skolu audzēkņiem

● Pētot  dabu bērni daudz laika pavadīja ārā, 
veidojot piederības sajūtu savai dzīvesvietai

● Raisīja  bērnos  interesi  par  stāstu kodēšanu 
un  programmēšanu



Kopīgais citos projektos - dalībnieku veidoti tēli



Mākslas projekta noslēgumā - partneru darbu izstāde 



Projekts Makaton zīmju valodā - dziesmas video



Erasmus+ projekti pirmsskolā
Ieguvumi: 

1. Pedagogu profesionālā pilnveide, pieredzes apmaiņa, 
svešvalodas apguve un pielietošana.

2. Bērnu un vecāku iesaiste projekta gaitā.
3. Iegūti draugi un iepazītas citas valstis, to izglītības 

sistēmas.
4. Iegūtas zināšanas un kontakti jaunu Erasmus, eTwinning, 

u.c.projektu uzsākšanai.



Paldies  par  uzmanību!


