
LASI! PĒTI!UZZINI!PAJAUTĀ! PĀRBAUDI! 

  

PARTNERU KOPDARBS PROJEKTA LAIKĀ  (2019.gada februāris – maijs) 



Skolēnu darbi projekta laikā  

Veidojam video sveicienus mūsu draugiem – partneriem ! 

 

 

Savus draugus iepazīstinām ar sevi, cik mēs esam dažādi – aktīvi, 

jautri, draudzīgi, gudri un zinātkāri 
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VANGAŽU VIDUSSKOLA, 2.KLASE 



Mūsu klase projekta uzdevumu strādā skolas bibliotēkā. Cik tur daudz 

grāmatu, žurnālu, enciklopēdiju! Tur meklējām grāmatas par putniem. 

Atradām dažādu rakstnieku grāmatas. Cik interesanti bija lasīt! 

 

Mūsu uzdevumus bija sameklēt grāmatā dzejoli par putniem. Mēs 

bijām pārsteigti, cik daudz un dažādus dzejoļus mēs atradām – par 

strazdu, zvirbuli, pūci, zvirbuli, cielavu, lakstīgalu, balodi un žagatu. 
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Mūsu klasē ir liela siena, kurā 

skolotāja mums atļauj izlikt 

projekta laikā izstrādātos 

uzdevumus! Tas ir jauki!Mums tas 

patīk! Visi, kas ienāk mūsu klasē, 

var redzēt, cik mēs čakli 

strādājam, un arī var iepazīt mūsu 

veidotos darbus. Mēs lepojamies 

ar saviem darbiem. Pārrunājam 

pēc padarītā darba, kā kuram 

veicies. Mēs paslavējam viens 

otru, un tas dod jaunu enerģiju 

mūsu turpmākajiem darbiem. 



Projekta laikā mēs skatāmies, kā veicas ar uzdevumu veikšanu mūsu 

projekta partneriem – mūsu draugiem no citām Latvijas skolām. Esam 

noskatījušies partneru video, kurā pastāsta par sevi. 

 

Emocijām bagāta un piesātināta diena mums bija, kad ciemos ieradās 

lielie skolēni no 7.a klases pie mums ciemos, lai iemācītu mums ar 

savām rokām izveidot putnu – sarkankrūtīti. Darba procesa laikā vēl 

skatījāmies 2 video, kurā parādīja putnus dabā, cik skaisti tie dzied. 
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Veidot putnus nebija nemaz tik vienkārši. Darba procesā mēs izmantojām putnu 

šablonus no melna kartona, šķēres, līmi, dažādu krāsu dziju – balta, sarkana, 

pelēka un melna. Darbs prasīja pacietību. Ļoti smalks darbiņš bija veidot putna 

vēderiņu. Liels smaids rotāja mūsu sejas pēc padarītā darba, jo skaisti putni 

sanāca! Mums patika, ka lielie palīdz mums un māca mūs. 

 

 

MĀCĪBU EKSKURSIJAS laikā skolēni devās uz Dabas muzeju Rīgā, lai 

pilnveidotu savas zināšanas par putniem. Tur bija ļoti daudz 

informācijas, dažādi apskates objekti. 
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Projekta laikā skolēni sadarbojas ar saviem partneriem. Ir interesanti strādāt 

citu  skolēnu darbos, kas veidoti mums. Paldies partneriem! 

 

Skolotāja Lāsma Kaļabina mūsu 2.klasei organizēja Dabasstundu dabā ārpus 

telpām. Cik tas bija brīnišķīgi! Svaigā gaisā saulainā dienā vērot dabā uzdotos 

uzdevumus, nevis lasīt grāmatā. Mēs paši pētījām, jautājām, meklējām atbildes, 

uzdevām jautājumus. Visiem bija daudz pozitīvu emociju! Lieliski  ! 
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29. aprīlī 2.klase kopā ar skolotāju Lāsmu Kaļabinu 1x piedalījās 

videokonferencē  Tas bija satraucošs un patīkams moments savus partnerus – 

draugus satikt virtuālajā vidē  Mums patika tiešsaistes onlainā satikt draugus, 

kuri čakli strādā ar līdzīgiem uzdevumiem kā mēs. Interesanti bija uzzināt, kā 

viņiem veicās ar darbu pildīšanu, kas patika, kādi nākotnes plāni. 

 

Darba procesā katram 2.klases skolēnam tika izveidota sava Putnu grāmatiņa, 

kurā ir apkopoti veiktie darbiņi (putna ķermeņa pētījums, putnu zīmējumi, 

bibliotēkā meklētie putnu dzejoļi, dabaszinības dabā – tabula, secinājumi utt.) 
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Esam priecīgi, gandarīti un lepni par savu paveikto darbu!!!! 

 

 

Vangažu vidusskolas komanda – klases audzinātāja Lāsma Kaļabina un 30 

skolēni: Kristena, Ričards, Markuss, Amanda, Reinis, Rūdolfs, Taisija, Rūta, 

Kārlis, Toms, Tīna, Elīna, Emīls, Amīra, Artūrs, Hugo, Margarita, Jūlijs, Deniss, 

Anna, Pauls, Rihards, Kevins, Mārtiņš, Toms, Roberts, Stella, Artūrs, Toms. 

2.klases SIENAS DEKORS klasē! 
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Paldies partneriem par kopīgi veidoto e-žurnālu! Lielisks darbs!    

https://issuu.com/saulevidusskola/docs/e-zurnals-

putni_2019..docx_56e2c963d78ec4?fbclid=IwAR1_7aH0y-

wnpmuG4_eMEzQXpW5U9Yffumya2uBP1Bw1k-R3NfGZwHt8UVc 
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