
ETWINNING SADARBĪBAS PROJEKTU
PIEREDZE PIRMSSKOLĀ

 

 

 Salaspils novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādes "Salaspils 1.pirmsskola" 
skolotāja Mārīte Petrovska



Projekts "Koki rudenī" (2019. gada sept.-dec.):

Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Salaspils
1.pirmsskola", 

Rūjienas pirmsskolas izglītības iestāde "Vārpiņa", 

Rīgas privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Panda".

 

 



Projekts "Koki rudenī mūsu dārziņa teritorijā"
 (2021. gada sept.-dec.):

Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Salaspils
1.pirmsskola", 

Daugavpils 8. pirmsskolas izglītības iestāde,

Daugavpils 21. pirmsskolas izglītības iestāde,

Daugavpils 28. pirmsskolas izglītības iestāde.

 

 



 

 

Sākuma sākums Valmierā

2019. gada augusts - eTwinning seminārs pirmsskolas skolotājiem
 

http://www.visit.valmiera.lv/lv/ko_redzet_un_dari/dab/5713_gaujas_stavie_krasti/



Aizsākām projektu "Koki rudenī" (2019. gada sept.-dec.):

satikāmies partnerdārziņu skolotājas (Salaspils, Rūjiena, Rīga),

vienojāmies par projekta nosaukumu, mērķiem un uzdevumiem
(svarīgi, lai tie atbilst sasniedzamiem rezultātiem un jēgpilni iekļaujas
mācību procesā),

izveidojām mapītes TwinSpace vidē.

 



Projekts "Koki rudenī" (2019. gada sept.-dec.):

Mērķis: sekmēt bērnu pētniecisko darbību, iepazīstot kokus rudenī. 

Uzdevumi:
iepazīt dažādus kokus (nosaukumi, kopīgs/atšķirīgs, nosacīto mēru
izmantošana),

radošo darbu veikšana izmantojot koku veltes,

gala spēles izgatavošana, nosūtīšana.

 



TwinSpace vide
Katram dārziņam izveidojām mapītes, kurās projekta laikā tika
ievietotas noteiktās aktivitātes. Ar bērniem šīs aktivitātes pētījām,
salīdzinājām, diskutējām.



Mēs viens otru atradām

Izmantojām puzles, Latvijas karti, grāmatas, enciklopēdijas.
Noskaidrojām, kas tajā pilsētā svarīgs un nozīmīgs.



Pētījām kokus

Skaitījām, cik un kādi koki aug mūsu dārziņa teritorijā, analizējām, kas
tiem kopīgs, kas atšķirīgs, mērījām tos ar dažādiem nosacītiem mēriem,
salīdzinājām ar partnerdārziņa informāciju. Bērni mācījās no bērniem.



Veidojām radošos darbus no koku veltēm

Veidojām daudz un dažādus darbus no koku veltēm, pētījām
partnerdārziņu veidotos darbus, veidojām pēc partnerdārziņa bērnu
paraugiem.



Dāvana - galda spēle  partnerdārziņa bērniem

Plānošana, analīze - kādu galda spēli veidot?
Informācija par dāvanas sūtīšanu pa pastu - kāpēc jāņem numuriņš,
kāpēc paciņa jāsver, kāpēc marka jālīmē, kad to saņems u.c.



Bērnu izvērtējums par dalību projektā



Nedaudz papildus...

bērni darbojās veidojot interaktīvās spēles par kokiem (www.wordwall.net, www.cirkulis.lv),
tika organizēti tiešsaistes pasākumi "Mini, mini mīkliņu" (bērni uzdeva viens otram pašu
sacerētās mīklas) un "Mana+Tava=mūsu spēle" (bērni izspēlēja saņemtās spēles).

Otrajā projektā par kokiem :



Secinājumi

Izvirzīt jēgpilnu projektu, lai tas atbilst
sasniedzamiem rezultātiem.

Sadarboties ar aktīvu partneri.

Jautāt par neskaidro.



Paldies par uzmanību!


