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THERE IS LOVE IN EVERYTHING-                                   

HERŞEYİN İÇİNDE SEVGİ VARDIR 

Projekta dibinātājs: FUNDA AKTAŞ KOCAELİ SANAYİ ODASI DUMLUPINAR ORTAOKULU, 

Gölcük, Turcija, Gülsüm Çuhadar Divriği Hüsnü Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi, Divriği, 

Turcija.                                                                                
Projekta partneri:Turcija,Serbija,Polija, Lietuva,Latvija. Projekta dalībnieki:11-15 gadi, Darba 

valoda: English, Türkçe.  Starppriekšmetu saikne: Dabaszinības , Drāma, Pilsonības mācība , 

Psiholoģija, Valodas un literatūra , Vides mācība , Ētika.                                                                    
Vangažu vidusskolā piedalās 7.a, 8.a klases skolēni, projekta vadītāja – Solvita Vencjuna 

 
Par 
If there is love in man, there is love in the 
world.World peace begins with love. Many 
characteristic features start from childhood. Our 
project will draw attention to the love in different 
fields by taking the feeling of love as the basis. The 
importance of concepts such as family, friends, 
animals, nature and homeland love in our lives will 
be included. 

 

Ja cilvēkā ir mīlestība, tad pasaulē ir mīlestība. 

 Pasaules miers sākas ar mīlestību. Daudzas  

raksturīgas īpašības sākas jau no bērnības. Mūsu 

projekts pievērsīs uzmanību mīlestībai dažādos  

veidos, uztverot mīlestības sajūtu kā pamatu.  

Tiks iekļauta tādu jēdzienu kā ģimenes, draugu, 

dzīvnieku, dabas un dzimtenes mīlestības nozīme

 mūsu dzīvē. 

Mērķis 
• To increase the feeling of love in children 
• Strengthening family communication and love 
bond 
• To realize the importance of nature in our lives 
and to have environmental awareness 
• To realize the beauty of our country 
• Treat animals more compassionately 
• To develop a sense of social cohesion 

 
 Pilnveidot mīlestības sajūtu bērniem 
• Ģimenes komunikācijas un mīlestības saiknes 
stiprināšana 
• aptvert dabas nozīmi mūsu dzīvē un apzināties
 vidi 
• Iepazīt mūsu valsts skaistumu 
• Sekmiskāka dzīvnieku ārstēšana 
• attīstīt sociālās kohēzijas izjūtu 

 
Darba process 
Feeding street animals (animal love) 
Preparing banner and logo 
Board preparation for animals 
March 
hiking (natüre love) 
flower growth in classroom 
Share nature photos and choose the most 
beautiful photo with poll 
April 
Country love events (country love) 
Preparing the promotional video of our country 
and sharing it with the project partners 
May 
Family activities (family love) 
Preparing love cards for family members 
Forum and webinar works 

Barojošie ielas dzīvnieki (dzīvnieku mīlestība) 

Reklāmkaroga un logotipa sagatavošana 

Gatavība dzīvniekiem 

Marts 

pārgājiens (natüre mīlestība) 

ziedu augšana klasē 

Dalies dabas fotoattēlos un izvēlies skaistāko foto ar 

poll 

Aprīlis 

Lauku mīlestības notikumi (valsts mīlestība) 

Sagatavo mūsu valsts reklāmas video un dalās ar to ar

 projekta partneriem 

Maijs 

Ģimenes aktivitātes (ģimenes mīlestība) 

Notiek mīlestības kartīšu sagatavošana ģimenes 

 locekļiem 

Forums un webinar darbi 

 

 

https://live.etwinning.net/projects/project/213442
https://live.etwinning.net/projects/project/213442
https://live.etwinning.net/profile/1670722
https://live.etwinning.net/profile/1670722
https://live.etwinning.net/profile/school/197533
https://live.etwinning.net/profile/school/340019
https://live.etwinning.net/profile/school/340019


Rezultāts 
• Steps will be taken to become a more peaceful 
and loving society. 
• Children will develop a sense of empathy. 
• Starting from the family, we will see how love 
in every aspect of life makes our lives beautiful. 
• We will notice that love multiplies with sharing. 

• Tiks veikti pasākumi, lai kļūtu par mierīgāku un   

 mīlošāku sabiedrību. 

• Bērniem radīsies empātijas sajūta. 

sākot no ģimenes, mēs redzēsim, kā mīlestība ikvienā

 dzīves aspektā padara mūsu dzīvi skaistu. 
• Mēs ievērosim, ka mīlestība vairojas ar dalīšanos 

 
 


