Īstenotās Erasmus + programmas projekta
„Sāksim ēst kopā, visi ap vienu galdu” aktivitātes 2015.gadā:

 Izveidota iepazīšanās prezentācija par Apes PII “Vāverīte” un Latviju, un nosūtīta
partneriem;
 Iekārtots “Erasmus +” stūrītis iestādē;
 Apes novada mājas lapā izveidota projekta sadaļa, iekļaujot projekta aprakstu un
saites uz saistītajiem rakstiem;
 Izgatavots projekta talismans –Fūdijs;
 Esam piedalījušies pirmajā transnacionālajā projekta koordinatoru sanāksmē
Bordo, Francijā. Ieskats foto albumā ar projekta talismanu šeit
 Izveidota projekta sadaļa - mājas lapa ar rezultātiem E-twinning vidē;
 Veikta vecāku un bērnu anketēšana par ēšanas paradumiem ģimenē. Šobrīd notiek
darbs pie rezultātu apkopošanas. Ar anketu iespējams iepazīties šeit: Anketa
vecākiem un bērniem par ēšanas paradumiem;
 Bērni ir ierunājuši 22 vārdus un frāzes latviešu valodā, kas tika nosūtītas Turcijas
partnerim apkopošanai, kā rezultātā ir radusies franču, turku, grieķu, rumāņu,
bulgāru un latviešu interaktīvā vārdnīca, ko bērni var gan redzēt, gan dzirdēt:
Ikdienas vārdi un frāzes partneru valodās;
 6-7 gadus veco bērnu grupa “Vāverēni” ir iedziedājusi Ziemassvētku dziesmu
latviešu valodā. Dziesmu iespējams noklausīties šeit: Spoži sprēgā svecītes;
 Grupas 6-7-gadīgie bērni “Vāverēni “ un 5-gadnieku grupa “Kodoliņi” ir mācījušies
gatavot latviešu tautas tradicionālos Ziemassvētku ēdienus.
 Gr. “Vāverēni “ bērni kopā ar skolotāju Ivetu ir grauzdējuši cukuru, smalcinājuši
garšvielas, sijājuši miltus, sparīgi mīcījuši un rullējuši, kā arī nobeigumā paši
izcepuši gardum gardās piparkūkas.
 Savukārt “Kodoliņi” ar skolotājām Antu un Sanitu, kā arī piepalīdzot vecākiem, ir
vārījuši, maluši, griezuši un pat sīpolus mizojuši, cepuši un maisījuši, kā arī
nobeigumā skaistas apaļas pikas savēluši, lai izdotos sajust latvisko garšīgo zirņu
piku garšu, kas visiem kopā likās - Ai, cik garšīga! - Zirņu pikas
 Ir tulkotas un aizsūtītas projekta partneriem latviešu tautas Ziemassvētku
svinēšanas tradīcijas.
 Projekta draugiem ir nosūtīti Ziemassvētku apsveikumi.
 Visas valstis 17.decembrī tikāmies Skypā, lai nodziedātu katra skola savu
dziesmiņu un apsveiktu draugus svētkos!

Apes PII “Vāverīte” Erasmus+ programmas īstenoto projektu “Sāksim ēst kopā, visi ap vienu galdu” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

