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Projekta «Vistas dzīves cikls» sadarbības partneri

• Blontu pagasta PII ( Ludzas nov.)

• Daugavpils Draudzīgā aicinājuma 
vidusskola ( Daugavpils 7.PII)

• Mazsalacas PII «Dārziņš»

• Nīcas PII «Spārīte»

• Rūjienas PII «Vārpiņa»

• Rēzeknes pilsētas PII «Māriņa»

Attēla avots: Canva

3

1

1

1
Izmantoja inkubatoru

Izmantoja pašgatavotu inkubatoru

Sekoja līdzi vistas perēšanas procesam
saimniecībā

Veica pētījumu balstoties uz informācijas
avotiem

Pirmā pieredze!



Projekta uzdevumi

• Pētnieciskā darbība

• Piemērota vide projekta galarezultāta sasniegšanai

• Iegūt jaunas zināšanas

• Mijiedarbība ar sadarbības partneriem

• Sekmēt pašrealizāciju

• Veiksmīgi izperēti cāļi pirmsskolas izglītības iestādes radītos apstākļos.

• E-grāmata

Projekta sasniedzamais galarezultāts



Ko bērni iemācījās?

Bērni apguva informāciju par inkubēšanas procesu.

Izpētīja olas uzbūvi informācijas avotos un 
salīdzināja ar olu dabā.

Papildināja savas zināšanas par vistas dzīvesveidu 
un nozīmi cilvēka dzīvē.

Apguva digitālo rīku jēgpilnu lietošanu.

Kā to iemācījās?

Aktīvi iesaistījās pētnieciskajā darbībā, pētīja un 
apguva informāciju par projekta tēmu. 

Balstoties uz iegūto informāciju, veidoja 
shematiskus attēlus, radošos darbus, galda spēles 
un vizuālus uzskates materiālus, veica 
eksperimentus ar olām. 

Kāpēc šis projekts bija vērtīgs?

Pateicoties dalībai šajā projektā bērni guva vērtīgu 
pieredzi cāļu inkubēšanas procesā, mijiedarbē ar 
citiem projekta dalībniekiem un digitālo rīku 
izmantošanā mācību procesā. Pedagogiem projekta 
realizēšana arī sniedza savu devumu, tie kļuva 
inovatīvāki,  pilnveidoja savu digitālo pratību un  
pašizglītošanās spējas.

Attēla autors: Kristīne Salīte



Tika sasniegts izmērāms rezultāts:

• Izperēti cāļi, kuri tika nogādāti uz saimniecību un joprojām tur 
atrodas.

• Izveidota e-grāmata, kā informatīvs materiāls, pirmsskolas un
sākumskolas vecuma bērniem, to vecākiem un pedagogiem.

E-grāmata Cāļi

Attēla autors: Valentīna Zinovjeva



Tika iepazīti inkubatori un tajos tika 
ievietotas olas

Neilgi pirms tam 
sāka perēt arī 
vistiņa Mazsalacā.

Attēla autors: Kristīne Salīte
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Rēzeknē tapa 
paštaisīts 
inkubators.



Tikšanās ar sadarbības 
partneriem

Pirmie satikās pedagogi, lai saplānotu darbus un 
sadalītu atbildību. 

Pēc nedēļas tika noorganizēta tikšanās bērniem, 
kur viņi iepazinās un pastāstīja par saviem 
ieplānotajiem veikumiem projekta laikā, kā arī 
tie, kuriem bija inkubatori, par tiem pastāstīja. 
Izrādās tie ir pavisam dažādi.



Ar sadarbības partneriem vienojāmies kopīgā dziesmā “Cālīši pulciņā. 
(V.Siliņa/E.Putniņa)

Attēla autors: Kristīne Salīte



Digitālās aktivitātes

Tika liktas puzles
jigsawplanet.com
platformā.

Visu sadarbības partneru darbi tika 
ievietoti menti.com balsošanās
platformā, kurā bērni varēja izvēlēties
sev tīkamākos darbiņus un par tiem
nobalsot!

Bērni kopā ar sadarbības
partneriem tiešsaistē

spēlē Nearpod «Time to 
climb»

Izmanto meklēšanas 
programmas, lai iegūtu 
informāciju.

Attēla autors: Kristīne Salīte
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Bērni runā



Secinājumi

Kas jāņem vērā uzņemoties projekta dibinātāja lomu?

• Jāpiesaista otrs dibinātājs un jāapspriež projekta galvenie elementi, 

jāveic projekta pieteikšana. Jāpievieno citi sadarbības partneri.

• Jānoorganizē tikšanos projekta sadarbības partneru starpā, 

vienojoties par svarīgāko (projekta galaprodukts, bērnu sadarbība, 

uzdevumi, lai sasniegtu mērķi). 

Ko darītu citādi īstenojot projektu?

• Sadarbības partneru skaits

• TwinSpace vides iekārtojums 

Labākais guvums šajā projektā.

• Pētnieciskā darbība



PALDIES PAR UZMANĪBU!


	1: Vistas dzīves cikls. slaids
	2: Projekta «Vistas dzīves cikls» sadarbības partneri. slaids
	3: Projekta uzdevumi . slaids
	4. slaids
	5. slaids
	6: Tika iepazīti inkubatori un tajos tika ievietotas olas. slaids
	7: Tikšanās ar sadarbības partneriem. slaids
	8: Ar sadarbības partneriem vienojāmies kopīgā dziesmā “Cālīši pulciņā. (V.Siliņa/E.Putniņa). slaids
	9: Digitālās aktivitātes. slaids
	10: Bērni runā. slaids
	11: Secinājumi. slaids
	12: PALDIES PAR UZMANĪBU!. slaids

