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„Valentine's Cards
Exchange”
Starptautiskie partneri: Grieķija, Rumānija,

Turcija, Spānija, Polija, Horvātija,
Ukraina, Lietuva
This is an art project connected with sending
handmade Valentine's Cards by post.
It's a project for pupils who are 5-9 years old.
Pupils are making Valentine's cards using
different resources, they can draw, paint, cut and
stick paper etc. Teachers are taking photos while
the children are creating the cards.
At the end we are making a gallery of cards from
different countries in our schools. What's more we
are presenting in Twinspace the photos of pupils
who are making the cards.

Vangažu vidusskolas pirmsskolas bērni kopā
ar
skolotāju Līgu Brizgu
piedalās
starptautiskā
eTwinning projektā no
2019.gada februāra.
eTwinning projekts
„Valentīndienas kartīšu apmaiņa”
Projekta vadītāja: Līga Brizga
Projekta mentore: Solvita Vencjuna
Projekta autore – Nina Rudnicka (Polija)
Darba valoda – angļu valoda

Par projektu:
Šis ir mākslas projekts, kas saistīts ar pašu rokām
izgatavotas Valentīndienas kartītes un sūtīšana pa
pastu.
Tas ir projekts skolēniem, kuri ir 5-9 gadus veci.
Skolēni Valentīndienas kartītes izgatavo,
izmantojot dažādus resursus, tās var zīmēt, krāsot,
griezt un līmēt papīru utt. Skolotāji fotografē,
kamēr bērni veido kārtis.
Projekta noslēgumā skolas gatavo kartīšu galeriju
no dažādām valstīm. Twinspace prezentējam to
skolēnu fotogrāfijas, kuri gatavo kartītes.
Mērķis:

Learning through art – painting, drawing etc.
Making friends with people from different
countries by sending handmade Valentine's cards.
Teaching children to be open to people from
different cultures and languages, to accept them
and be kind to them by sending positive and kind
messages. To show pupils, that people should
respect each other.

Mācīties caur mākslu – glezniecību, zīmēšanu u.c.
sadraudzēties ar cilvēkiem no dažādām valstīm,
nosūtot pašu izgatavotās Valentīndienas kartītes.
Mācīt bērnus būt atvērtiem pret cilvēkiem ar
dažādām kultūrām un valodām, pieņemt viņus un
būt laipniem pret viņiem, nosūtot pozitīvus un
laipnus vēstījumus. Lai parādītu skolēniem, ka
cilvēkiem būtu jāciena vienam otru (tolerance).
Darba process

Beginning of February: Pupils are creating
Valentine's cards using different resources, they
can draw, paint, cut and stick paper etc. Teachers
are taking photos while the children are creating
the cards.
Handmade Valentine's cards are sent till
09.02.2019
Pupils will be open to children from different
countries. They will respect people from different
cultures and languages and learn to be kind to
each other. Every partner of the project will
create a gallery of Valentine's cards from
different countries at their school. We will
present a gallery of photos from the project in
Twinspace.

Februāra sākums: skolēni veidoValentīndienas
kartes, izmantojot dažādus resursus, tās var zīmēt,
krāsot, griezt un līmēt papīru u.c. Skolotāji
fotografē, kamēr bērni veido kartītes.Ar rokām
darinātas Valentīndienas kartītes tiek sūtītas līdz
09.02.2019.
Paredzamie rezultāti:
Skolēni būs atvērti bērniem no dažādām valstīm.
Viņi cienīs cilvēkus no dažādām kultūrām un
valodām un iemācīsies būt laipni viens pret otru.
Ikviens projekta partneris savā skolā izveidos
Valentīndienas kartīšu galeriju no dažādām
valstīm. Prezentēsim fotoizstādi no projekta
Twinspace.

