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CLOT ZIŅAS 
Mūsu piektā partneru tikšanās Slovēnijā 18-22.03.15 

Mūsu oficiālo programmu mēs sākām Otroski Vrtec, kur mūs sagaidīja bērni un personāls. Pēcpusdienā mēs 

tikāmies ar mēru Darko Zevnik. 19.martā mēs visi apmeklējām Mini Olimpiādi, kurā piedalījās sekojošie 

bērnudārzi:  

1.       OTROŠKI VRTEC METLIKA 

2.       OTROŠKI VRTEC OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ 

3.       OTROŠKI VRTEC SONČEK SEMIČ 

4.       OTROŠKI VRTEC VINICA 

5.       OTROŠKI VRTEC DRAGATUŠ 

Pēdējā dienā mēs apmeklējām bērnu dārzu Postojnā, Vtrec Postojna. 

 

Pirmā darba sesija 

Mēs visi prezentējām Mazo roku konkursa rezultātu. Daudz radošu instrumentu. 

 

Otrā darba sesija 

Horvātija prezentēja mums savu bukletu un deva mums instrukcijas. Vēlāk buklets tika izprintēts. 
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 Trešā darba sesija 

Norādījumi priekš pēdējās tikšanās Turcijā: 

- Mēs visi sagatavosim prezentāciju saistībā ar projektu – ko mēs esam iemācījušies un izdarījuši. 

Katra no tām ilgs 10 minūtes. 

- Mums visiem jāizmanto E-twinning un viss jāpievieno pirms maija sākuma. 

- Katrs sadarbības partneris līdzi uz Istanbulu ņems 3 rotaļlietas – 1 tradicionālu rotaļlietu, 2 

rotaļlietas, kas izgatavotas mazo roku ateljē (1 mūzikas instrumentu, 1 lelli – lellei nevajag būt 

tradicionālai. No Turcijas puses tiks nosūtīta forma, kura būs jāaizpilda, iekļaujot rotaļlietas vārdu un 

datumu, kad tā izgatavota, bērna vārdu, kurš rotaļlietu izgatavojis, valsts nosaukumu, kā arī citu 

informāciju (attiecas tikai uz tradicionālajām rotaļlietām - rotaļlietas vēsture). Turcija šīs formas 

nosūtīs Bulgārijai, kura tās kopā ar fotogrāfijām publicēs E-twinning. Stāsti netiks iekļauti.  

- Pēdējā Mazo roku ateljē bērni izgatavos paši savas lelles – var izmantot otrreiz pārstrādājamos 

materiālus, dziju, diegus, pogas, karotes.. pilnīgi jebko un tam nav jābūt tradicionālai 

lellei/rotaļlietai.  

- Gala atskaite 
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Ceturtā darba sesija 

Kopā ar Otroski Vrtec personālu mums bija muzikālā nodarbība. 

 

  

Mediju linki: 

http://www.metlika.si/Admin/load.asp?sif_file=novice_z_galerijo&sif_novice=391 

http://www.lokalno.si/2015/04/03/131868/zgodba/Otroski_vrtec_Metlika_gostitelj_mednarodnega_sreca

nja_partnerjev_projekta_Comenius/ 

http://www.vrtec-metlika.si/index.php/projekti-1/comenius-project/2437-kako-je-potekal-obisk-

partnerjev-projekta-comenius 

 

 

Svarīgie datumi 

Turcija 18—22.maijs, 2015 
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