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Par mani!



Uzticies sev!

Sāc lēnām, maziem 
solīšiem.

Iedvesmojies no 
panākumiem.

Domā par 
ieguvumiem! 

Lūdz palīdzību!
https://etwinning.lv/komanda/

Izglītojies par savu 
mērķi.

https://etwinning.lv/komanda/


- Media literacy and
Disinformation

https://groups.etwinning.net/151326/h
ome

- Creative Classroom
https://groups.etwinning.net/7624/home

Grupas

https://groups.etwinning.net/151326/home
https://groups.etwinning.net/7624/home


Materiāls izmantots no Spānijas eTwinning NAD  mājas lapas

http://etwinning.es/es/actividades-para-proyectos/actividades-sobre-alfabetizacion-mediatica/

http://etwinning.es/es/actividades-para-proyectos/actividades-sobre-alfabetizacion-mediatica/






Īsie projekti 

• Winter is fun

Ziemā skolotāji no sešām valstīm (Polijas,
Grieķijas, Igaunijas, Rumānijas, Latvijas,
Lietuvas) saviem skolēniem organizēja āra
spēles un aktivitātes. Partneri izveidoja e
albūmu, lai veicinātu āra izglītību citu
skolotāju vidū un iedvesmotu bērnu
vecākus pavadīt laiku kopā ar bērniem ārā .

• Let’s put our hands
together

Dalīties zināšanās par Eiropas karogu
krāsām. Ļaut bērniem izpētīt savas valsts
karogu un tā nozīmi. Uzzināt par citu valstu
karogiem un simboliem. Karogus
atspoguļot plaukstiņās.



Vārdnīcas 

Somu valodas vārdnīca

Labdien! – Hyvää päivä ( huvai paivā)
Paldies! -Kiitos! ( kītos)
Lūdzu ! - Ole hyvä! (ole hiva)
Būsim draugi ! - On ystäviä (on ustavja)
viens, divi,trīs, četri, pieci - yksi, kaksi, 
kolme, neljä (nelja), viisi (vīsi)

Igauņu valodas vārdnīca
Paldies !: Aitäh! (aita)
Lūdzu! – Palun!

Sveicināti !: Tere!
Uzredzēšanos!: Hüvasti (hūvasti)
Būsim draugi: Olgem sõbrad (ualgem

sobra)
Viens – üks; divi – kaks; trīs - kolm; 
četri –neli; pieci – viis(vīs)

https://zvaninsinfo.blogspot.com/2015/

https://zvaninsinfo.blogspot.com/2015/


Esi radošs un videi draudzīgs! Skolēni 
kopīgi ar saviem sadarbības 
partneriem sacer pasaku, kuru ilustrē 
un iestudē leļļu lugā. Pasakas saturs ir 
vienojošs un vēstošs par dažādām 
dzīves situācijām - laukos, mežā, pie 
jūras un pilsētā. Lugas sagatavošanā 
izmanto otrreizējos lietošanas 
materiālus (lietotu apģērbu, pogas, 
auduma atgriezumus, makulatūras 
papīru, dabas materiālus). Projekta 
noslēgumā izveido digitālu pasaku 
grāmatu.
Projekta ilgums 6 mēneši.

Projekta ideja

„No manis pie tevis !” 

"От меня к тебе !”

https://www.youtube.com/watch?v=Y0pml57yz5k

https://live.etwinning.net/projects/project/124957
https://www.youtube.com/watch?v=Y0pml57yz5k


Jautājumi?

Jauna vizuālā 
identitāte

Jauna lapa 
www.etwinning.lv

Aktivitātes 
sociālos tīklos

Svarīgākie 
pasākumi


