
eTwinning projekts „Baskets in hand”    

Februāra sākumā grupā „Spārītē” norisisnājās eTwinning projekts „Baskets in hand”. Projekta 

galvenais mērķis bija kopīgot Lieldienas svinēšanas tradīcijas ar eTwinning valstīm, tajā pašā laikā 

pilnveidojot bērnu zināšanas un pieredzi par Lieldienu svinēšanas tradīcijām Latvijā. Saskarsme un 

mijedarbība starp projekta dalībniekiem notika divos veidos: caur forumu un elektroniskām izziņām 

eTwinningā un caur pastu. 

Neskatoties uz bērnu vecumu (3-6 gadi) darbība projektā ritēja ļoti radoši, aizraujoši, interesanti. 

Pedagogi  iesaistīja ne tikai bērnu vecākus, bet arī pirmsskolas iestādes darbiniekus. Vecāku stūrītī 

pedagogi organizēja informācijas stendu par projekta jaunumiem un notikumiem. Projekts sākas ar  

Lieldienu talismānu izgatavošanas procesu Eiropas konkursam. Konkursā piedalījās pirmsskolas iestādes 

no dažādām Eiropas valstīm: no Latvijas, Greķijas, Rumānijas, Polijas, Turcijas un Spānijas. Bērni kopā ar 

viņu  vecākiem izgatavoja Lieldienu talismānus, kuri piedalījās tiešsaistes balsošanā.Visi uzvarētāji 

saņēma apbalvojumu - uzvarētāju diplomu.  

Nakošais solis – kopā ar bērniem caur dažādām aktivitātēm izpētīt un apkopot informāciju par 

sava valsts Lieldienas tradīcijām un prezentēt to partneriem projekta sadaļā “Informācija par mūsu 

Lieldienu tradīcijām”. Rezultātā bija izveidota elektroniskā grāmata “Lieldienu tradīciju e-grāmata”. Ar 

savām Lieldienu tradīcijām -  dziesmām, rotaļām, ticējumiem un aktivitātēm - skolas dalījas arī projekta 

sadaļā “Lieldienu aktivitātes”. Rezultatā otrajā videokonferences laikā bērni iepazīstinājas ar Eiropas 

Lieldienu tradīcijām un prezentēja savas Lieldienu rotaļas un dziesmas. Projekta gaitā mēs izveidojām 

Lieldienu vārdnīcu, uzrakstījām pašus nozīmīgus vārdus un caur video iepāzīstīnājām mūsu partnierus ar 

mūsu vārdnīcu. Lieldienu vārdus mēs apkopojām projekta sadaļā “Lieldienu vārdnīca”. Katriem svētkiem 

raksturīgas savas nianses arī ēdienkartē, tāpēc ļoti aktuāli bija uzzināt, kādi ir Lieldienu ēdieni. Un katrā 

valstī tie atšķiras. Un projekta sadaļā “Kulinārijas žurnāls” bija izveidota, lai katra skola varētu prezentēt 

pati popularāko ēdienu, kuru tradicionāli pagatavo Lieldienās. Rezultātā tika izveidots elektronisks 

kulinārijas žurnāls “Lieldienu receptes” /2019.gada aprīlis/. Visa projekta gaitā bērni labprāt piedalījās 

aktivitātēs, interesejas par katra valsts tradīcijām, ar interesi aplūkoja partneru video, fotoattēlus un 

zīmējumus. Īpaši interesanti bija pašiem spēkiem izgatavot un sūtīt pa pastu apsveikumu kartītes saviem 

draugiem no citām valstīm. Maija beigās projekta rezultātus novērtēja visi projekta dalībnieki – gan 

skolotājas, gan bērni, gan vecāki. 

Projekta laikā tika izmantoti daudzi pielikumi: Google prezentācijas, Google kartes, Google 

formas, trisaiders balsošanai, videomateriāli darba prezentēšanai u.c. Mēs sadarbojamies izmantojot 

izziņu apmaiņu Twin Spase un caur konferenci. Savus materiālus prezentējām ar Point prezentācijas 

programmas palīdzību. Bērni aktīvi piedalījās visu projekta produktu izstrādē un prezentēšanā. Kopā ar 

bērniem mēs filmējām, piemērām, recepti “Sviestmaizes ar olām”, eksperementus nedēļas projekta 

“Kāda ir ola?” ietvaros, prezentējām Lieldienu vārdnīcu savā valodā utt.  

Pateicoties šim projektam mums izdēvās izplātīt informāciju par mūsu valsts Lieldienu tradīcijām 

un uzzīnāt, kā svin Lieldienas arī citās valstīs. Mēs audzinājām mūsu bērnos piederības, atbildības izjūtu 

un lepnumu par savu zemi, senčiem, kā arī toleranci un cieņu pret citu valstu tradīciju īpatnībām. 

Mācījām bērnus vērot, salīdzināt, secināt, vērtēt un balsot, izmantojot demokrātiskās iekārtas principus. 

Mums izdevās veiksmīgi piesaistītprocesā arī bērnu vecākus, jo ģimene ir tā vide, kurā bērns aug, 

attīstās, pilnveidojas.Ģimene ir kā pamats personības attīstībai, jo tieši vide, kurā bērns aug ietekme 

katru indivīdu.  

Projekts „Baskets in hand”   bija augsti novērtēts un tika apbalvots ar  eTwinning Kvalitātes zīmi 

(13.06.2019.) un Eiropas Kvalitātes sertifikātu (30.10.2019.) 
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