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Ievads
Mācību priekšmeta programmas struktūra
Mācību priekšmeta programmas (turpmāk – programma) paraugs bioloģijā ir veidots,
lai palīdzētu skolotājiem īstenot Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos
Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu
paraugiem” (turpmāk – standarts) noteiktos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus
dabaszinātņu mācību jomā.

•
•
•
•
•

Programmā iekļauti:
mācību priekšmeta mērķis un uzdevumi;
mācību saturs;
mācību satura apguves norise;
mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni;
ieteikumi mācību darba organizācijai.

Katram programmas tematam piedāvāti gan plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti,
gan to apguvei aptuveni paredzētais laiks, izmantojamās mācību metodes un nepieciešamie
mācību līdzekļi. Apkopojošs mācību satura apguvei izmantojamo mācību līdzekļu uzskaitījums pievienots 6. pielikumā.
Programmā mācību saturs ir veidots atbilstoši standartā noteiktajiem dabaszinātņu
mācību jomas plānotajiem skolēnam sasniedzamajiem rezultātiem, no tiem atvasinot
mācību priekšmetā apgūstamos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus katrā klasē.
Mācību satura apguves norisē parādīts, kā pakāpeniski tiek sasniegtas standarta
prasības zināšanu apguvē, izpratnes veidošanā un prasmju un vērtībās balstītu ieradumu attīstīšanā. Ieteicamā mācību satura apguves norise veidota ar detalizētiem
tematiem. Katrā tematā ir norādīti plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti, to skaitā
ziņas (apraksta nozīmīgākās temata apguves rezultātā iegūtās zināšanas un izpratni
par mācību jomas lielajām idejām), prasmes, vērtībās balstīti ieradumi un kompleksi
sasniedzamie rezultāti (raksturo skolēna spēju koordinēti lietot zināšanas, prasmes un
ieradumus jaunās, neierastās situācijās). Katra temata ietvarā iekļautas arī nozīmīgākās skolēna darbības, kas nepieciešamas šo rezultātu sasniegšanai. Bioloģijas mācību

priekšmeta programmas tematu pārskats pievienots 4. pielikumā. Dabaszinātņu mācību
jomas tematu pārskats pievienots 5. pielikumā.
Programma veidota, paredzot, ka mācību priekšmeta apguvei 7.–9. klasē tiks atvēlētas
210 mācību stundas. Taču skolai ir iespējams mācību darbu organizēt arī citādi, saskaņā
ar standartu par 10 % (par 25 % valsts ģimnāzijām) samazinot vai palielinot stundu skaitu
mācību priekšmetā. Ieteikumus mācību darba organizācijai skatīt programmas sadaļā “Ieteikumi mācību darba organizācijai”.
Programmas paraugam ir ieteikuma raksturs. Skolotāji var izvēlēties šo programmu vai
arī pēc šī parauga izstrādāt savu programmu.
Izmantojot šo programmu, ir jāņem vērā, ka pirmajos trijos gados, uzsākot pilnveidotā
mācību satura un pieejas īstenošanu, bioloģiju sāks mācīties skolēni, kuri vēl nebūs apguvuši dabaszinības saskaņā ar jaunajā standartā iekļautajiem plānotajiem skolēnam sasniedzamajiem rezultātiem dabaszinātņu mācību jomā, beidzot 3. un 6.klasi. Šajā laikā papildu
uzmanība jāpievērš skolēnu pētnieciskās darbības pamatu apguvei, veicot lauka darbu, un
prasmēm strādāt ar mikroskopu.

Mācību satura un pieejas akcenti
Pamatizglītības satura īstenošanas mērķis ir vispusīgi attīstīts un lietpratīgs skolēns, kurš
ir ieinteresēts savā intelektuālajā, sociāli emocionālajā un fiziskajā attīstībā, dzīvo veselīgi
un droši, mācās ar prieku un interesi, sociāli atbildīgi līdzdarbojas sabiedrības norisēs un
uzņemas iniciatīvu, ir Latvijas patriots.
Lietpratība jeb kompetence ir indivīda spēja kompleksi lietot zināšanas, prasmes un
paust attieksmes, risinot problēmas mainīgās reālās dzīves situācijās. Tā ir spēja adekvāti
lietot mācīšanās rezultātu noteiktā kontekstā (izglītības, darba, personiskajā vai sabiedriski
politiskajā). Lietpratība jeb kompetence ir kompleksa – tā ietver zināšanas, izpratni, prasmes un ieradumus, kas balstīti vērtībās.
Lai katrā mācību priekšmetā nodrošinātu ikvienam skolēnam mūsdienīgas lietpratības
izglītību, būtiski ikvienam skolotājam neatkarīgi no mācību priekšmeta plānot un vadīt
skolēna mācīšanos, izvirzot skaidrus sasniedzamos rezultātus, izvēloties atbilstošus un
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daudzveidīgus uzdevumus, sniedzot atbalstošu un attīstošu atgriezenisko saiti un iespēju
mācīties iedziļinoties – skaidrot darbību gaitu, domāt par mācīšanos un sasniegto rezultātu; veidot fiziski un emocionāli drošu mācību vidi; regulāri sadarboties ar kolēģiem, kopīgi
plānojot mācību satura īstenošanu un sekojot katra skolēna attīstības dinamikai, un veikt
nepieciešamos uzlabojumus mācību procesā, ņemot vērā katra skolēna individuālās mācīšanās un attīstības vajadzības.
Dabaszinātņu apguve pamatskolā ir sistēmiska un pēctecīga. Mācību saturs ir veidots,
ievērojot koncentrisko principu, katrā no izglītības posmiem atgriežoties pie jau apgūtā
padziļināti. Mācību satura attīstība pamatizglītībā: pamatizglītības 1.–6. klašu posmā skolēns apgūst vienotu mācību priekšmetu – dabaszinības, bet, sākot ar 7. klasi, atsevišķus
mācību priekšmetus – bioloģiju, ģeogrāfiju, ķīmiju un fiziku.
Tiek turpināts jau 2006. gadā aizsāktais virziens mācību satura un pieejas pilnveidē
dabaszinātņu mācību jomā, uzsverot padziļinātas izpratnes veidošanu, rosinot domāt,
attīstot pētnieciskās prasmes, praktiski darbojoties, eksperimentējot, modelējot, secinot.
Tiek akcentēta kompleksu, autentisku dabaszinātnisku un tehnoloģisku problēmu risināšanas pieredzes ieguve, palielinot komplekso uzdevumu īpatsvaru mācību saturā, iekļaujot jēgpilnus kompleksus uzdevumus, veidojot ilgtermiņa starpdisciplinārus projektus.
Būtiski, lai iegūtās prasmes tiktu darbinātas visos dabaszinātņu mācību priekšmetos, matemātikā un tehnoloģijās, kā arī pārnestas uz reālām situācijām jebkurā cilvēku darbības jomā.
Bioloģijas mācību priekšmeta programma 7.– 9. klasei (turpmāk – programma) veidota,
īpaši ņemot vērā šādus mācību satura un pieejas akcentus.
• Programma ir veidota, par pamatu ņemot nozīmīgākās dzīvības procesu norises, uzsverot organismu (cilvēka, dzīvnieku, augu) uzbūves un dzīvības procesu vienotību, kā arī

•

•

•

•

organismu un vides mijiedarbību un savstarpējo attīstību. Šādā veidā skolēnam veidojas
dziļāka izpratne par dabas daudzveidību un organismu kopīgajām un atšķirīgajām pazīmēm.
Katra temata apguves sākumā skolēns mācās cilvēka bioloģiju – izskata attiecīgos
anatomijas un fizioloģijas aspektus, kā arī ar veselību saistītus jautājumus atbilstoši
vecumposmam. Šādā veidā skolēnam veidojas mācību satura personiskais nozīmīgums
atbilstoši savām interesēm, izglītošanas un pašizglītošanās vajadzībām. Katra temata
apguves turpinājumā tiek piedāvāts atrast kopsakarības starp cilvēka, citu dzīvnieku un
augu organismos notiekošajiem procesiem.
Apgūstot programmu, skolēnam attīstās ieradumi saudzīgi izturēties pret savu ķermeni
sadzīves situācijās, orgānu sistēmas darbības traucējumu gadījumos rīkoties atbilstoši
situācijai (atpazīt risku, domāt, rīkoties), rūpēties par savu veselību. Lai to sasniegtu,
gandrīz katrā tematā piedāvāts apskatīt aktuālus veselības jautājumus, neiedziļinoties
sīkāk orgānu slimību simptomos; tas nodrošinās veselību veicinošu un saglabājošu
uzvedību un profilaksi. Piemēram, ir piedāvāti varianti, kā pēc iespējas praktiskāk –
izmantojot dažādas simulācijas un lomu spēles – apgūt pirmās palīdzības sniegšanu.
Mācību saturā lielāks uzsvars ir likts uz pētniecisko prasmju apguvi, apgūstot starpdisciplinārus tematus un veicot lauka darbus. Bioloģijā lauka darbs ir iespēja skolēnam
padziļināti izprast procesus un parādības dabā, kā arī lietot prasmes un rīkus, lai uzdotu
jautājumus, iegūtu, analizētu, interpretētu informāciju un pieņemtu lēmumus. 8. klases
beigās vai 9. klases sākumā, veicot lauka darbu, paredzēts apgūt prasmes strādāt ar
primārajiem datiem.
Mācību saturs saskaņots ar bioloģijai tuvu mācību priekšmetu (ģeogrāfija, fizika, ķīmija,
sports un veselība, dizains un tehnoloģijas) mācību saturu un to apguves secību.
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Mērķis un uzdevumi
Dabaszinātņu mācību jomas apguves mērķis skolēnam ir atpazīt, piedāvāt un izvērtēt
skaidrojumus noteiktam dabas parādību klāstam; izmantot pētnieciskās prasmes problēm
risināšanā un pētījumu veikšanā; analizēt un izvērtēt datus, izteikt viedokli un argumentus
dažādos veidos; no datiem izdarīt secinājumus; rīkoties atbildīgi apkārtējās vides saglabāšanā.
Bioloģijas mācību priekšmets veido skolēna dabaszinātnisko pratību līdztekus dabas
zinību, fizikas, ģeogrāfijas un ķīmijas mācību priekšmetiem.
Bioloģijas mācību priekšmeta apguves mērķis skolēnam ir veidot skolēna izpratni par
organismu daudzveidību, organismu un vides mijiedarbību, organismu uzbūvi un tajos
notiekošajiem procesiem, likumsakarībām dabā; attīstīt pētnieciskās un sadarbības prasmes; apzināties atbildību par savu un citu dzīvību, veicinot skolēna aktīvu līdzdalību sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā.
Bioloģijas mācību priekšmeta uzdevumi ir dot iespēju skolēnam
• veidot izpratni par sava organisma un citu organismu uzbūvi, tajos notiekošajiem procesiem un likumsakarībām;
• veidot izpratni par mijiedarbību starp organismiem un to dzīves vidi;
• veidot izpratni par ģenētiskās informācijas nodošanu no vienas organismu paaudzes
nākamajai;
• apgūt un pilnveidot praktiskās un pētnieciskās darbības prasmes bioloģijā;
• veidot izpratni par organismu daudzveidības, izmantošanas un saglabāšanas nozīmi vietējā, reģionālā un globālā mērogā.
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Mācību saturs
Mācību saturs ir veidots, fokusējoties uz skolēnam būtiskāko, lai veidotos lietpratība
(kompetence) kā komplekss skolēna mācīšanās rezultāts ilgākā periodā. Mācību saturs ir
organizēts saskaņā ar mācību satura būtiskākajiem pamatjēdzieniem jeb lielajām idejām
(Li), kas skolēnam jāapgūst, lai veidotos vienota izpratne par apkārtējo pasauli un sevi tajā.
Lielās idejas veido obligātā mācību satura strukturālo ietvaru; tām atbilstoši aprakstītas
prasības mācību satura apguvei jeb plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti, pabeidzot
noteiktu izglītības pakāpi.
Dabaszinātņu mācību jomas saturs ir strukturēts 13 lielajās idejās, kas tiek kopīgi attīstītas visos dabaszinātņu jomas mācību priekšmetos. Katra lielā ideja strukturēta, sadalīta
apakšnodaļās un satur kompleksus sasniedzamos rezultātus. Sasniedzamie rezultāti formulēti no skolēna pozīcijām, akcentējot likumsakarības un skolēnam nozīmīgus mērķus.
Lielās idejas palīdz skolēnam uztvert apkārtējo pasauli un kopsakarības, ļauj fokusēties
uz būtiskāko un, jau no pirmsskolas pēctecīgi attīstot izpratni, skaidri saprast, ko viņš mācās
un kur viņam šīs zināšanas un prasmes noderēs. Lielās idejas ir ietvars, kas ļauj gan skolēnam, gan skolotājam pievērst uzmanību galvenajam. Tās aptver skolēnam sasniedzamos
rezultātus izpratnes veidošanai par parādībām un procesiem dabā, ko apraksta, izmantojot
jēdzienus: viela, lauks, kustība un spēki, enerģija, Zeme, Saules sistēma, dzīvie organismi,
ekosistēma un mijiedarbība, ģenētika, evolūcija (1.–10. lielā ideja) u. c. Vienlaikus skolēni
attīsta pētnieciskās prasmes, modelē, argumentē, apgūst, kā notiek izziņas process zinātnē
un tehnoloģiju attīstība, kādi ir zinātnes ētiskie, sociālie, ekonomiskie un politiskie konteksti
(11.–13. lielā ideja).
Dabaszinātņu mācību jomas lielās idejas, par kurām skolēns veido izpratni arī bioloģijas
mācību priekšmetā.
• Organismu dzīvības procesus nodrošina šūnas, kuru dzīves ilgums ir ierobežots – skolēns veido priekšstatu par vienotu organismu uzbūvi, dzīvības procesiem un dzīvības
uzturēšanas nosacījumiem, organismu dzīves ciklu un dzīvības organizācijas līmeņiem,
veselīga dzīvesveida ievērošanu.
• Organismi bieži ir atkarīgi no citiem organismiem vai konkurē ar tiem par enerģiju un
materiāliem – skolēns iepazīstas ar ekosistēmu veidošanās principiem un barošanās
attiecībām starp visiem ekosistēmas organismiem.

• Ģenētiskā informācija tiek nodota no vienas organismu paaudzes nākamajai – skolēns
gūst priekšstatu par organismu pazīmju pārmantošanu, skaidro un prognozē pazīmju
iedzimšanu.
• Esošo un izmirušo organismu daudzveidība ir evolūcijas rezultāts – skolēns veido
priekšstatu par Zemes augu un dzīvnieku lielās dažādības cēloņiem, skaidro organismu
pielāgotību noteiktām ekosistēmām, saskata dažādu faktoru ietekmi uz organismu
izdzīvošanu un attīstību evolūcijas procesā.
• Zinātnes uzdevums ir atrast dabā novērojamo parādību cēloņus – skolēns saskata
cēloņsakarības un procesus dabā un izdara secinājumus; plāno pētniecisko darbību
cēloņsakarību atklāšanai, izvirzot pieņēmumu; lietojot ierīces un paņēmienus, iegūst,
apstrādā un analizē datus, izvērtē savu darbību un komunicē par to.
• Skaidrojumi, teorijas un modeļi ir zinātniski, ja tie vislabāk atbilst konkrētajā laikā pieejamiem novērojumiem un faktiem – skolēns zinātniski pamatoti skaidro un argumentē,
izmantojot faktus, modeļus un lietojot nepieciešamo simbolu valodu.
• Zinātnes pielietojumam bieži vien ir ētisks, politisks, ekonomisks un sociāls konteksts –
skolēns izvērtē dabaszinātņu sasniegumu nozīmi, spriež par resursu pieejamību, izmantošanu un taupīšanu, apzinās sociāli atbildīgu lēmumu pieņemšanas nozīmi.
Standartā plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti mācību jomā un no tiem atvasinātie sasniedzamie rezultāti mācību priekšmeta programmā ir kompleksi – galarezultāts
veidojas darbībā, ietverot gan mācību jomā iegūtās zināšanas, izpratni un pamatprasmes,
gan caurviju prasmes, gan vērtībās balstītus ieradumus. Katra mācību priekšmeta skolotāja
uzdevums ir tos attīstīt.
Caurviju prasmju apguve un izmantošana ikdienā ir nozīmīgs priekšnoteikums dziļākas
izpratnes veidošanai mācību priekšmetā. Vingrinoties izmantot caurviju prasmes mācību
priekšmetam specifiskos veidos un situācijās, skolēns vienlaikus ir ieguvis vispārīgas prasmes, kuras varēs izmantot visu dzīvi.
Bioloģijas mācību priekšmeta apguves procesā īpaši attīstās problēmrisināšanas, pilsoniskās līdzdalības un pašvadītas mācīšanās caurviju prasmes.
Standartā plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti caurviju prasmēs, beidzot 3., 6. un
9. klasi, pievienoti 2. pielikumā. Skolēnam attīstāmie ieradumi bioloģijas mācību priekšmetā
pievienoti 3. pielikumā.
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Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni
Vērtēšanas pieeja un pamatprincipi
Viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem, īstenojot mūsdienīgu izglītību, kuras rezultāts ir patiesa izpratne, spēja izmantot skolā apgūto neierastās situācijās un lietpratība, ir
esošās vērtēšanas prakses pārvērtēšana, atbilstoši saskaņojot vērtēšanas mērķi, formu un
saturu.
Vērtēšanas uzsvars mainās no skolēna mācību sasniegumu novērtēšanas uz vērtēšanu,
lai uzlabotu mācīšanos. Vērtēšana, lai uzlabotu mācīšanos, ir efektīvas atgriezeniskās saites
sniegšana skolēnam, dodot viņam iespēju un laiku uzlabot savu sniegumu atbilstoši plānotajiem skolēnam sasniedzamajiem rezultātiem un vērtēšanas kritērijiem.
Vērtēšana primāri ir neatņemama mācīšanās sastāvdaļa, kas ļauj plānot gan skolotājam,
gan skolēnam uzlabojumus mācību procesā, nevis tikai vērtējuma izlikšana, piemēram, atzīmes veidā.
Vērtēšanas uzsvaru maiņa ir svarīga arī skolas līmenī. Kļūst būtiski svarīgi veidot sistēmas, kas ļauj sekot līdzi katra skolēna izaugsmei un sniegt atbalstu tieši tajā laikā un vietā,
kur tas ir nepieciešams.

1.
2.

3.
4.

5.

Vērtēšanas norises laiku mācību procesā un biežumu, saturu, uzdevuma veidu, vērtēšanas formu un metodiskos paņēmienus, vērtēšanas kritērijus, vērtējuma izteikšanas veidu
un dokumentēšanu izvēlas atbilstoši vienam no trim vērtēšanas mērķiem – diagnosticējošā,
formatīvā vai summatīvā vērtēšana. Informācija par tiem ir apkopota tabulā.

Vērtēšanai standartā ir noteikti šādi pamatprincipi.
Sistēmiskuma princips – mācību snieguma vērtēšanas pamatā ir sistēma, kuru raksturo
regulāru un pamatotu, noteiktā secībā veidotu darbību kopums.
Atklātības un skaidrības princips – pirms mācību snieguma demonstrēšanas skolēnam
ir zināmi un saprotami plānotie sasniedzamie rezultāti un viņa mācību snieguma vērtēšanas kritēriji.
Metodiskās daudzveidības princips – mācību snieguma vērtēšanai izmanto dažādus vērtēšanas metodiskos paņēmienus.
Iekļaujošais princips – mācību snieguma vērtēšana tiek pielāgota ikviena skolēna dažādajām mācīšanās vajadzībām, piemēram, laika dalījums un ilgums, vide, skolēna snieguma demonstrēšanas veids, piekļuve vērtēšanas darbam.
Izaugsmes princips – mācību snieguma vērtēšanā, īpaši mācīšanās posma noslēgumā,
tiek ņemta vērā skolēna individuālā mācību snieguma attīstības dinamika.
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Vērtēšanas
Vērtēveidi
šanas aspekti

Vērtēšanas mērķi

Diagnosticējošā vērtēšana

Formatīvā vērtēšana

Summatīvā vērtēšana
Noteikt skolēna apgūtos sasniedzamos
rezultātus mācību rezultāta novērtēšanai
un dokumentēšanai.

Noteikt skolēna apgūtās zināšanas, izpratni,
prasmes, vērtībās balstītus ieradumus un
kompleksus sasniedzamos rezultātus (turpmāk –
plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus)
mācību procesa plānošanai un pilnveidei,
piemēram, turpmāko plānoto skolēnam
sasniedzamo rezultātu precizēšanai, mācību
uzdevumu izvēlei.

Noteikt skolēna apgūtos sasniedzamos rezultātus
atgriezeniskās saites sniegšanai skolēnam
un skolotājam, lai uzlabotu skolēna sniegumu
un plānotu turpmāko mācību procesu.

Norises laiks
mācību procesā
un biežums

Ieteicams veikt temata, mācību kursa vai mācību
gada sākumā.

Veic mācību procesa laikā. Skolotājs to organizē
pēc nepieciešamības.

Veic mācīšanās posma (piemēram, temata, vairāku
tematu vai temata loģiskās daļas, mācību gada,
izglītības posma vai pakāpes) noslēgumā.

Vērtēšanas saturs

Saturu veido iepriekšējā mācīšanās posmā
plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti, kuri
nepieciešami turpmākā mācību satura apguvē.

Saturu veido plānotie skolēnam sasniedzamie
rezultāti mācīšanās posma laikā.

Saturu veido plānotie skolēnam sasniedzamie
rezultāti mācīšanās posma noslēgumā.

Vērtēšanas
uzdevumu veidi

Uzdevuma veidu skolotājs izvēlas atbilstoši plānotajam skolēnam sasniedzamajam rezultātam. Tas var būt, piemēram, atbilžu izvēles uzdevums, īso atbilžu
uzdevums, strukturēts uzdevums, esejas tipa uzdevums, uzdevums, kurā skolēns var demonstrēt savu sniegumu darbībā vai izstrādājot produktu.

Vērtēšanas
formas un meto
diskie paņēmieni

Mutiski, rakstiski, praktiski vai kombinēti.

Vērtēšanas
kritēriji, to izveide

Kritēriji nepieciešami vērtēšanas objektivitātes nodrošināšanai. Kritērijus izstrādā skolotājs atbilstoši plānotajam skolēnam sasniedzamajam rezultātam,
vērtēšanas formai un metodiskajam paņēmienam. Kritēriju izstrādē un vērtēšanā var iesaistīt skolēnus, lai pilnveidotu skolēna pašvadītas mācīšanās prasmes.

Vērtējuma
izteikšanas
veids un
dokumentēšana

Vērtējumu izsaka, dokumentē un komunicē atbilstoši mērķauditorijai (piemēram, skolēns, kolēģis,
atbalsta personāls, skolas vadība, vecāks), lai mērķtiecīgi atbalstītu skolēna mācīšanos un sekotu līdzi
skolēna sniegumam ilgtermiņā. Vērtējumu var izteikt apguves līmeņos, procentos, punktos,
ieskaitīts/neieskaitīts u. tml.

Veicināt skolēna mācību motivāciju attīstīt
pašvadītas mācīšanās prasmes, iesaistot viņu
vērtēšanas procesā.

Summatīvās vērtēšanas rezultātus var izmantot
arī, piemēram, lai uzlabotu skolēna sniegumu,
izvērtētu mācību procesā izmantotās metodes,
pieņemtu lēmumus par turpmāko darbu.

Novērošana, saruna, aptauja, uzdevumu risināšana, darbs ar tekstu, laboratorijas darbs, demonstrējums, vizualizēšana, eseja, projekts, diskusija, etīde u. tml.

Vērtējumu 1.–3. klasē izsaka apguves līmeņos
atbilstoši nozīmīgākajiem plānotajiem skolēnam
sasniedzamajiem rezultātiem mācību jomā,
4.–9. klasē vērtējumu izsaka 10 ballu skalā katrā
mācību priekšmetā.
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Vērtēšanas saturs, kritēriji, formas un metodiskie
paņēmieni
Mācību priekšmeta programmā tematu ietvaros paredzēti četru veidu plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti: ziņas, prasmes, vērtībās balstīti ieradumi, komplekss sasniedzamais rezultāts. Plānojot vērtēšanu, skolotājam svarīgi izvēlēties plānotajam skolēnam
sasniedzamajam rezultātam atbilstošus kritērijus, metodiskos paņēmienus un uzdevumu
vērtēšanas veidu.
Ziņu apguve parāda skolēna izpratni. Tas attiecas uz plānotajiem skolēnam sasniedzamajiem rezultātiem standartā, kas parasti sākas ar darbības vārdiem “apraksta, skaidro,
pamato…”. Piemēram: “Skaidro organismu un to organizācijas līmeņu pakārtotību (organisms, suga, ekosistēma, bioma, biosfēra)”; to apguvi skolēns parāda, veicot uzdevumus,
risinot problēmas, piedaloties sarunās vai diskusijās u. tml. To vērtē atbilstoši kritērijiem.
Prasmju apguvi skolēns demonstrē darbībā (piemēram, modelē, attēlo, aprēķina u. c.);
to vērtē, izmantojot snieguma līmeņa aprakstu. Piemēram: “Pagatavo mikropreparātu,
ievērojot darba gaitu, lai mikroskopā ar atbilstošu palielinājumu novērotu pētāmā objekta
uzbūvi un saistītu to ar veicamajām funkcijām”.
Ieradumus, kas balstīti vērtībās, skolēns demonstrē darbībā; to vērtē, novērojot skolēna
darbību ilgākā laika posmā, īpaši situācijās, kas ietver izvēles iespējas. Piemēram: “Attīsta
ieradumu segaudu traucējumu gadījumos rīkoties atbilstoši situācijai (atpazīt risku, domāt,
rīkoties). (Tikums – atbildība; vērtība – dzīvība)”. To vērtē, izmantojot snieguma līmeņa
aprakstu.
Kompleksu sasniedzamo rezultātu apguvi skolēns demonstrē darbībā. Piemēram:
“Skaidro novēroto šūnu uzbūves saistību ar veicamajām funkcijām, izmantojot mikroskopu
ar atbilstošu palielinājumu un lietojot gatavus un pašu veidotus mikropreparātus”. Kompleksa sasniedzamā rezultāta vērtēšanai izmanto dažādas formas – rakstveida, mutvārdu
vai kombinēts pārbaudes darbs, individuāls vai grupas projekts u. c. Kompleksam sasniedzamajam rezultātam raksturīgs vairāku pazīmju kopums, ko vērtē, izvirzot atbilstošas snieguma vērtēšanas dimensijas un ar katru dimensiju saistītus kritērijus. Kompleksu sasniedzamo rezultātu vērtē, izmantojot snieguma līmeņu aprakstu.
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Ieteikumi mācību darba organizācijai
Satura stardisciplinaritāte
Dabaszinātnēs tiek pētīti visi dabā noritošie procesi un parādības, un bieži vien iedalījums fizikālajās, Zemes un dzīvības zinātnēs nav viennozīmīgs, jo ir parādības un procesi,
kuru skaidrojums pārsniedz vienas zinātnes robežas. Tas norāda, ka dabaszinātņu apguve
ir starpdisciplināra un ar dabaszinātņu mācību jomu saistīto mācību priekšmetu skolotāju
sadarbībai ir īpaša nozīme.
Bioloģijas kā dzīvības zinātnes apguve sākas jau pirmsskolā, turpinās 1.–6. klases dabaszinību mācību priekšmetā un pēc tam bioloģijas mācību priekšmetā, ko skolēni apgūst no
7. līdz 9. klasei. Mācību saturs ir veidots koncentrisks – apgūto mācību saturu skolēni
atkārto turpmākajās klasēs, veidojot padziļinātu izpratni un turpinot attīstīt prasmes. Tāpēc
dabaszinātņu, to skaitā bioloģijas, jēdzienu un prasmju apguve ir pēctecīga un savstarpēji
saistīta. Jau pirmajās klasēs skolēni mācās novērot, eksperimentēt, iepazīst augus kā dzīvus
organismus, iepazīst sevi kā dzīvu būtni, nākamajos izglītības posmos apgūto papildinot.
Katrā klasē apgūstamajiem tematiem ir saistība ar cilvēka veselību un konkrētu orgānu
veselības veicināšanu. Ieteicams sadarboties ar sporta un veselības skolotāju vai medmāsu,
apgūstot reālas zināšanas un praktiskas prasmes, veicot dažādas simulācijas un lomu spēles
par pirmās palīdzības sniegšanu un veselības saglabāšanu.
Visas dabaszinātnes balstās uz loģisko domāšanu un matemātiku, tāpēc šo mācību
priekšmetu apguve skolā ir cieši saistīta jau no pirmsskolas. Lai veidotu labāku prasmju
pārnesumu starp dabaszinātnēm un matemātiku, ir svarīga rēķinpratība, kas parāda matemātikā apgūto prasmju saistību ar citu mācību priekšmetu saturu, sākot jau no 1. klases. Lai
veicinātu matemātisko prasmju izmantošanu citos mācību priekšmetos un ilustrētu mācību
satura sasaisti, ir izveidoti kopīgi temati mācību priekšmetu programmās.
Īpaša nozīme dabaszinātņu apguvē ir tehnoloģijām. Datori, sensori, telpiskās tehno
loģijas u. c. mūsdienās sniedz iespēju ērtāk un ātrāk iegūt informāciju, veidot un izmantot modeļus, veikt mērījumus, apstrādāt pētījuma datus un komunicēt par iegūtajiem
rezultātiem. Prasmju pēctecība darbā ar tehnoloģijām bioloģijas mācību priekšmeta pro
grammā ir saskaņota ar datorikas mācību priekšmeta programmu, t. i., konkrētā prasme
tiek apgūta datorikas ietvaros un tikai pēc tam izmantota bioloģijā dažāda konteksta
uzdevumu veikšanai.

Tiek pastiprināts uzsvars inženiertehniskās domāšanas attīstīšanai, dabaszinātņu likumsakarību pārnesei vienkāršu inženiertehnisku risinājumu radīšanai.
Dabaszinātņu mācību priekšmetu apguvi plānojot, ir jāņem vērā, ka starp mācību
priekšmetiem pastāv vairāki starpdisciplinaritātes līmeņi – mācību priekšmetu programmās
ir iekļauta tradicionālā starppriekšmetu saikne kā norādes par citos mācību priekšmetos
apgūto, ir izveidoti kopīgi temati divos vai vairākos mācību priekšmetos, kuru starpdisciplinaritātes pakāpe mainās no formāla apvienojuma (var mācīt kopā vai atsevišķi) līdz pat
pilnīgai integrācijai.
Svarīgi nostiprināt skolotāju sadarbību – lai skolēnam veidotos vienota izpratne par
dabu, pētnieciskās u. c. prasmes tiktu pēctecīgi un sistēmiski apgūtas, kā arī pārnestas no
viena mācību priekšmeta uz citu, izšķiroša loma ir konstruktīvai skolotāju sadarbībai. Skolotāju sadarbība nepieciešama gan mācību satura plānošanai, gan īstenošanai.
Sadarbība starp vecāko un jaunāko klašu skolotājiem nepieciešama, lai skolēna eksperimentālās un pētnieciskās prasmes tiktu attīstītas pakāpeniski un pēctecīgi vairākos izglītības posmos, sākumā izmantojot skolotāja piedāvātās stratēģijas, līdz skolēns patstāvīgi prot
izvēlēties stratēģiju konkrēta mērķa sasniegšanai.

Stundu sadalījums
Lai skolēns mācītos risināt kompleksas, autentiskas dabaszinātniskas un tehnoloģiskas
problēmas, veicot starpdisciplinārus pētnieciskos darbus, veidojot modeļus, īstenojot dažādus projektus, ir nepieciešama sadarbība starp dažādu mācību priekšmetu skolotājiem.
Piemēram, starpdisciplināro tematu “Pētījums mežā” ir iespējams plānot gan 8. klasei
pavasarī (aprīlis/maijs), gan 9. klasei rudenī (septembris/oktobris). Pētnieciskā darba izstrādei kopā nepieciešams ieplānot 32 stundas (1 stunda = 40 minūtes), no kurām 24 stundas
paredzētas pētījuma plānošanai, darbam ar datiem un pārskatu sagatavošanai, bet pārējās
8 stundas – datu vākšanai mežā. Tomēr jāatceras, ka pētnieciskā darba izstrādei ieteicamais
laiks un plānojums ir elastīgi pielāgojums katras skolas situācijai un skolotāju sadarbības
iespējām. Organizatorisku apsvērumu dēļ ir ieteicams pētījumam paredzētās stundas plānot
4 vai 5 secīgās dienās. Tas nepieciešams, lai skolēni precīzāk izprastu pētījuma kontekstu un
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gaitu. Pirmajā dienā, uzsākot pētniecisko darbu, ieteicams ieplānot teorētiskās nodarbības
visos mācību priekšmetos, lai to laikā būtu iespējams apgūt vai aktualizēt darba veikšanai
nepieciešamās zināšanas un prasmes (piemēram, matemātikā – riņķa laukuma aprēķināšana, ģeogrāfijā – zināšanas par Latvijas mežu tipiem un mežu nozīmi, bioloģijā – augu un
citu organismu sugu noteicēju izmantošana, parauglaukuma izveidošana organismu noteikšanai).
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Mācību satura apguves norise
1)
2)
3)
4)
5)

Mācību satura apguves norise ietver
katrā mācību gadā apgūstamos tematus;
tajos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus;
apguvei paredzēto laiku;
nepieciešamās skolēna darbības sasniedzamo rezultātu apguvei;
tematu apguvei izmantojamos mācību līdzekļus un metodiskos paņēmienus.

Šajā sadaļā ar detalizētu tematu ietvaru palīdzību parādīts, kā pakāpeniski tiek sasniegtas standarta prasības zināšanu apguvē, izpratnes veidošanā, prasmju un vērtībās balstītu
ieradumu attīstīšanā.
Katra temata ietvaru parāda temata ietvara struktūras paraugs.
Programmā lietoto kodu skaidrojums pievienots 1. pielikumā.
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Temata ietvara struktūras paraugs
Temata numurs un nosaukums

Temata numurs un nosaukums

Temata numurs un nosaukums

Temata numurs un nosaukums

Temata numurs un nosaukums

Temata apguvei ieteicamais laiks
Temata apguves mērķis – tematā plānoto skolēnam sasniedzamo rezultātu kopums un apguves pamatojums.
Sasniedzamie rezultāti
Ziņas

Apraksta nozīmīgākās temata apguves rezultātā iegūtās zināšanas un izpratni par
mācību jomas lielajām idejām. Iekavās norādīts kods standarta attiecīgās mācību
jomas plānoto skolēnam sasniedzamo rezultātu tabulā, uz kuru lielo ideju attiecas
konkrētā ziņa.
Komplekss sasniedzamais rezultāts

Skolēna spēja koordinēti lietot zināšanas, prasmes un ieradumus jaunās, neierastās
situācijās. Iekavās norādīts kods no standarta attiecīgās mācību jomas plānoto skolē
nam sasniedzamo rezultātu tabulas. Ja tematā tiek sasniegts tabulā minētais plānotais
skolēnam sasniedzamais rezultāts pilnībā, pirms koda iekļauta vienādības zīme.

Prasmes

Mācību priekšmetam specifiskās un vispārīgās jeb caurviju prasmes, ko skolēns
apgūs attiecīgajā tematā.

Ieradumi

Vērtībās balstīti ieradumi, kuru attīstīšanai plānots pievērst pastiprinātu uzmanību
attiecīgajā tematā.

Jēdzieni – nozīmīgākie jēdzieni, par kuriem skolēns gūs izpratni tieši šajā tematā.
Temata apguves norise
Temata vienuma nosaukums
Temata vienuma nosaukums
Temata vienuma nosaukums

Tematā plānoto skolēnam sasniedzamo rezultātu apguvei nepieciešamās skolēna darbības. Tabula veidota, grupējot apgūstamos
sasniedzamos rezultātus un katrai sasniedzamo rezultātu grupai jeb temata vienumam piedāvājot nepieciešamās skolēna
darbības. Tabulā nav uzskaitītas visas iespējamās skolēna darbības, norādīts uzdevumu skaits, vingrināšanās ilgums vai intensitāte.
Galvenā uzmanība pievērsta skolēna darbību veidiem un būtībai.

Mācību līdzekļi – tieši šī temata apguvei nepieciešamo mācību līdzekļu uzskaitījums.
Starppriekšmetu saikne – norāda, kā skolēns apgūs ar attiecīgo tematu saistītus sasniedzamos rezultātus kontekstā ar citiem mācību priekšmetiem.
Metodiskais komentārs – attiecīgā mācību priekšmeta nozīmīgu saturisku vai metodisku jautājumu skaidrojums, kas aktuāls tieši šī temata apguvē.
Papildiespējas – papildu idejas un ieteikumi, kā vēl paplašināt un padziļināt skolēna mācīšanās pieredzi attiecīgajā tematā, piemēram,

ieteikumi mācību ekskursijām, pētniecības projektiem.
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7. klase

Bioloģija 7.–9. klasei

7.1. Kas ir organisma
pamatvienība, un kā to
pēta?

7.2. Kas sedz organismus?

7.3. Kas nodrošina augu un
dzīvnieku balstu un kustības?

7.4. Kā organismi elpo?

7.1. Kas ir organisma pamatvienība, un kā to pēta?
Ieteicamais laiks temata apguvei: 20 mācību stundas
Temata apguves mērķis: padziļināt izpratni par bioloģijas zinātni, tās virzieniem, pētījumu objektiem un pilnveidot modelēšanas un mikroskopēšanas prasmes.
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Bioloģija 7.–9. klasei

Sasniedzamie rezultāti
Ziņas

Prasmes

• Bioloģija ir zinātne, kas pēta dzīvos organismus. (D.Li.12.)
• Dzīvajiem organismiem piemīt dzīvības pazīmes (elpošana, barošanās, vielu izvadīšana,
kairināmība, vairošanās, kustīgums, šūnu uzbūve, augšana un attīstība, spēja
evolucionēt). (D.Li.7.; D.Li.8.)
• Dzīvos organismus var sakārtot sistemātiski, suga ir sistemātikas pamatvienība,
balstoties uz evolūcijas atklājumiem. (D.Li.10.)
• Dzīvības organizācijas pamatlīmeņu secība no zemākā uz augstāko: šūna, audi, orgāni,
orgānu sistēmas, organisms. (D.Li.7.; D.Li.8.)
• Dzīvo organismu uzbūves un funkcionālā pamatvienība ir šūna. (D.Li.7.)
• Zinātnē veido modeļus, lai skaidrotu šūnā notiekošos procesus. (D.Li.12.)
• Dažādu organismu šūnu uzbūve ir pielāgojusies veicamajām funkcijām. (D.Li.7.)
• Organisma uzbūves sīkākās sastāvdaļas pēta ar dažādām palielināšanas ierīcēm,
izvēloties tās pēc pētāmā objekta. (D.Li.11.)
• Mikroskopā novēroto reģistrē digitāli vai, veidojot bioloģisko zīmējumu. (D.Li.11.)
• Preparātu aplūkošanai mikroskopā pagatavo, ievērojot noteiktu darbību secību.
(D.Li.11.)

• Pagatavo mikropreparātu, ievērojot darba gaitu, lai mikroskopā ar atbilstošu
palielinājumu novērotu pētāmā objekta uzbūvi un saistītu to ar veicamajām funkcijām.
(D.9.7.4.2.; D.9.11.8.1.)
• Klasificē (sistematizē) dotos organismus pēc līdzīgām un atšķirīgām pazīmēm.
(D.9.10.3.)
• Veido daudzveidīgus modeļus (t. sk. digitālus), lai skaidrotu šūnas uzbūvi un tās saistību
ar veicamajām funkcijām; mērķtiecīgi ievēro modelēšanas procesa soļus. (D.9.12.2.1.)
• Salīdzina un attēlo bioloģiskajā zīmējumā šūnas, izmantojot mikroskopu, lai aplūkotu
gatavus un pašu veidotus mikropreparātus. (D.9.11.8.1.; D.9.11.9.1.; D.9.7.4.2.)
• Skaidro augu un dzīvnieku valsts šūnu uzbūvi (kodols, plazmatiskā membrāna,
citoplazma, šūnapvalks, vakuola, mitohondrijs, hloroplasts). (D.9.7.2.1.; D.9.11.8.1.)
• Reģistrē pētījuma laikā veiktos novērojumus un iegūtos datus, izvēloties piemērotāko
datu reģistrēšanas veidu (bioloģiskais zīmējums, tabula, fotogrāfija u. c.) un
tehnoloģisko rīku. (D.9.11.9.1.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts

Ieradumi

• Skaidro mūsdienu dzīvo organismu iedalījumu valstīs, izmantojot sistemātikas shēmas
(atbilstoši Vitakera klasifikācijai), dažādus informācijas avotus, novērojumus. (D.9.10.1.)
• Skaidro novēroto šūnu uzbūves saistību ar veicamajām funkcijām, izmantojot
mikroskopu ar atbilstošu palielinājumu un lietojot gatavus un pašu veidotus
mikropreparātus. (D.9.7.4.1.; D.9.7.4.2.)

Attīsta ieradumu izvēlēties pētījumam piemērotākos darba piederumus, ievērot darba
gaitu un darba drošības noteikumus. (Tikums – atbildība; vērtība – darba tikums)

Jēdzieni: audi, citoplazma, hloroplasts, kodols, membrāna, mitohondrijs, sistemātiskā piederība, šūnapvalks, plazmatiskā membrāna, vakuola, evolūcija
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Bioloģija 7.–9. klasei

Temata apguves norise
Kāpēc nepieciešamas
bioloģijas zināšanas?

Izmanto kluso prātavētru, lai pierakstītu, ar ko asociējas vārds “bioloģija” un ko tā ietver. Kopīgi secina, ka bioloģijas zinātne apskata dzīvību visās tās
izpausmēs. Spriež, kā pēc nonākšanas uz svešas planētas varētu atpazīt, vai objekts, ko ierauga, ir dzīvs, un pamato savu spriedumu ar piemēriem,
faktiem.
Videofragmentos vēro organismus un atpazīst dzīvības pamatpazīmes (elpošana, barošanās, vairošanās, vielu izdalīšana u. c.), balstoties uz iepriekšējo
pieredzi.
Izmantojot dažādus informācijas avotus (interneta resursi, enciklopēdijas, mācību grāmatas u. c.), veido bioloģijas zinātnes attīstības laika skalu,
iekļaujot nozīmīgus atklājumus, jaunu zinātnes apakšnozaru veidošanos. Skolēni izlozē profesijas (kurās nepieciešamas bioloģijas zināšanas) un
prezentē bioloģijas zināšanu nepieciešamību dažādās nozarēs (darbības vieta, virziens, nozīme u. c.)1.
Versija - skolēni apgūst profesiju iespējas, spēlējot lomu spēli, iejūtoties dažādu zinātņu pārstāvju (profesiju) lomās un kopīgi risinot aktuālu problēmu2
(piemēram, ceļu būve caur dabas teritoriju, putnu gripas/cūku mēra uzliesmojums, atkritumu/kūlas dedzināšana u. c.).

Kā tiek grupēti
organismi?

Izmantojot dažādu dzīvo organismu valstu pārstāvju attēlus (alnis, līdaka, slieka, tauriņš, egle, pienene, ozolpaparde, baravika, piepe, dzeltenais
sienas ķērpis, amēba, hlorella, pūšļu fuks, laminārija, baktērija, zilaļģes u. c.), sistematizē organismus pēc pašu izvēlētām pazīmēm un pamato, kādēļ
organismi tika grupēti tieši pēc šīm pazīmēm.
Salīdzina pašu izveidoto organismu sistemātiku ar Vitakera klasifikācijas shēmām. Diskutē par sistemātikas nozīmi zinātnē un ikdienā.
Lietojot sistemātikas shēmas, nosauc organisma piederību ne tikai valstij, bet arī zemākām sistemātikas vienībām (tips, nodalījums, klase, kārta u. c.).

No kā sastāv šūna?

Izmantojot šūnu, audu, orgānu, orgānu sistēmu attēlus, sakārto tos atbilstoši dzīvības organizācijas pamatlīmeņiem3. Dotajos attēlos, modeļos un
shēmās pieraksta dzīvības organizācijas pamatlīmeņus (šūna, audi, orgāns, orgānu sistēma, organisms).
Izmantojot dažādus informācijas avotus (interneta resursi, enciklopēdijas, mācību grāmatas u. c.), aizpilda tabulu par augu vai dzīvnieku šūnas
sastāvdaļām un to funkcijām. Izmantojot aizpildīto tabulu un dažādus materiālus, pāros vai grupās veido auga vai dzīvnieka šūnas uzbūves modeli4,
ievērojot aptuvenas šūnas sastāvdaļu proporcijas.
Prezentējot izveidotos modeļus, skaidro auga/dzīvnieka šūnas uzbūvi un sastāvdaļu funkcijas, veic citu grupu modeļu novērtēšanu pēc dotajiem
kritērijiem. Spriež, kas ir jāmaina auga šūnas modelī, lai tas atbilstu dzīvnieku šūnas uzbūvei, un otrādi.
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Bioloģija 7.–9. klasei

Kas jāievēro, lietojot
mikroskopu?

Grupā veido mikroskopa lietošanas noteikumus, balstoties uz iepriekšējo pieredzi, veido pamatojumu, kāpēc tie ir jāievēro, salīdzina izveidoto
noteikumu sarakstu ar atgādni un papildina savu sarakstu, ja nepieciešams.
Apskata gatavu mikropreparātu, ievērojot mikroskopa lietošanas noteikumus, fokusē attēlu mikroskopā, maina objektīvus5.
Aprēķina mikroskopa palielinājumu (sareizina objektīva un okulāra palielinājumu), spriež, kāpēc ir jāmaina mikroskopa palielinājums.
(Laboratorijas darbs – LD). Veicot darbības noteiktā secībā, pagatavo mikropreparātu (izmanto ūdens mikroorganismus, sūnas skrajlapītes/elodejas
lapu, sarkanā sīpola virsmiziņu) un apskata to gaismas mikroskopā.
Spriež par mikroskopā novēroto šūnu uzbūves sastāvdaļu izskata atbilstību izveidotajiem šūnu modeļiem (kuras šūnu sastāvdaļas mikroskopā var/
nevar saskatīt).
Izvērtē savas prasmes mikroskopēšanā, izmantojot atgādni par mikroskopa lietošanu un snieguma līmeņu aprakstu.
Veido ieradumu ievērot darba drošību un noteiktu darbību secību mikroskopa lietošanā, kā arī aprēķināt objekta palielinājumu. Iepazīstas ar
bioloģiskā zīmējuma veidošanas noteikumiem, saskata atšķirības starp attēlu (no interneta resursiem, grāmatām vai ar telefonu iegūtu, fotografējot
mikroskopā redzamo) un bioloģisku zīmējumu (jāizmanto atgādne par bioloģisko zīmējumu veidošanu; iespēja atsaukties uz matemātikas tematu par
proporcijām). Izvērtē savas prasmes bioloģiskā zīmējuma veidošanā, izmantojot snieguma līmeņu aprakstu par bioloģiskā zīmējuma veidošanu.

Mācību līdzekļi
Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis
Organismu sistemātikas shēmas (Vitakera klasifikācija), dažādu organismu attēli (alnis,
līdaka, slieka, tauriņš, egle, pienene, ozolpaparde, baravika, piepe, dzeltenais sienas ķērpis,
amēba, hlorella, pūšļu fuks, laminārija, baktērija, zilaļģes u. c.), šūnu uzbūves attēli, dažādi
informācijas avoti (interneta resursi, enciklopēdijas, mācību grāmatas u. c.), mikroskopa
uzbūves shēma, atgādne par mikroskopa lietošanu, atgādne par šūnas sastāvdaļām, atgādne
par bioloģiskā zīmējuma veidošanu, ar bioloģijas zināšanām saistītu profesiju saraksts

Darba piederumi
Gaismas mikroskops, ierīce ar fotografēšanas funkciju (mobilais telefons), gatavi šūnu mikropreparāti, mikropreparāta pagatavošanas komplekts
Mācību vide
Bioloģijas laboratorija
Citi ieteicamie resursi
Digitālais mikroskops

Izejmateriāli
Dažādi materiāli šūnas modeļa veidošanai, ūdens mikroorganismi vai sūnas skrajlapītes/
elodejas lapa, sarkanā sīpola virsmiziņa
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Bioloģija 7.–9. klasei

Metodiskais komentārs
Par sistemātikas shēmu lietošanu – mācās izmantot shēmas, bet nemācās no galvas
visas sistemātikas vienības.
1
Skolēns iepazīstas tikai ar nosauktajām bioloģijas apakšnozarēm. Bioloģijas zinātnes
apakšnozares ir botānika, zooloģija, ekoloģija, ģenētika, sistemātika, anatomija, morfoloģija,
fizioloģija, biotehnoloģija.
2
Vēlams izvēlēties skolēniem aktuālu problēmu tuvākā apkārtnē; skolēni paši grupās var
spriest, kas ir aktuālāks un ko viņi vēlētos atrisināt.
3
Skolēns veido kopsakarības par dzīvības organizācijas līmeņu pakārtotību, neiedziļinoties konkrētos audu, orgānu vai orgānu sistēmu veidos. Veido izpratni, ka arī šūnas organoīds nodrošina atbilstošu dzīvības pamatpazīmi.
4
Attiecīgās šūnas sastāvdaļas tiek mācītas 7. klasē: kodols (glabā iedzimtības informāciju), citoplazma (šūnas šķidrā vide), plazmatiskā membrāna (aizsargā, regulē vielu uzņemšanu, izvadīšanu), mitohondrijs (nodrošina šūnai enerģiju). Augiem ir arī šūnapvalks (aizsargā, nodrošina formu), hloroplasti (piedalās fotosintēzē), lielas vakuolas (uzkrāj šūnsulu).
5
Ir svarīgi izmantot dotos mikroskopa sastāvdaļu nosaukumus (gaismas mikroskops
sastāv no statīva, priekšmetgaldiņa, okulāra, objektīva, gaismas avota, mikroskrūves, makroskrūves), tos nepārveidojot. Dabaszinībās līdz 5. klasei skolēns ir darbojies ar gaismas
mikroskopu, neizmantojot dažādus palielinājumus.
Ieteicams temata beigās likt skolēnam salīdzināt, kas ir kopīgs un atšķirīgs cilvēkam,
dzīvniekam un augam, tostarp arī saistībā ar ķermeņa segu. Skolēns to izpilda, veidojot
domu karti, Venna diagrammu u. c. Balstoties uz to, skolēns var skaidrot, kāpēc šādi pielāgojumi ir izveidojušies attiecīgajā dzīves vidē. Tādējādi skolēnam veidojas dziļāka izpratne
par organismu vienotību un atšķirībām, kas radušās evolūcijas gaitā.
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Bioloģija 7.–9. klasei

7.1. Kas ir organisma
pamatvienība, un kā to
pēta?

7.2. Kas sedz organismus?

7.3. Kas nodrošina augu un
dzīvnieku balstu un kustības?

7.4. Kā organismi elpo?

7.2. Kas sedz organismus?
Ieteicamais laiks temata apguvei: 14 mācību stundas
Temata apguves mērķis: veidot izpratni par cilvēka, augu un dzīvnieku ķermeņa segas
uzbūves pielāgojumiem veicamajām funkcijām un dzīves videi, modelējot ādas uzbūvi;
pilnveidot prasmi plānot un veikt eksperimentu; attīstīt ieradumu rīkoties atbilstoši situācijai ādas traumu gadījumos.
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Bioloģija 7.–9. klasei

Sasniedzamie rezultāti
Ziņas

Prasmes

• Cilvēka organismu sedz āda un tās pārveidojumi – mati, nagi. Ķermeņa dobumus un
orgānus izklāj/klāj gļotāda. (D.Li.7.)
• Organisma ķermeņa sega nodrošina aizsardzību no ārvides kaitīgiem faktoriem un
vielu apmaiņu starp ārvidi un organisma iekšējo vidi. (D.Li.7.)
• Evolūcijas procesā radušies pielāgojumi videi – ādas veidojumi (spalvas, zvīņas, mati,
nagi, ragi u. c.). (D.Li.10.)
• Organismus no ārpuses sedz audi, kuri ir pielāgoti veicamajām funkcijām un dzīves
vides apstākļiem. (D.Li.7.)
• Nestandarta situācijās saistībā ar segaudiem ir jāizvērtē iespējas un jārīkojas atbilstoši
savām spējām. (D.Li.7.)

• Pagatavo mikropreparātu, ievērojot darba gaitu, un skaita auga atvārsnītes mikroskopa
redzes laukā. (D.9.11.8.1.)
• Novēro (šūnas, audus) un skaidro novērotās uzbūves saistību ar veicamajām funkcijām,
izmantojot mikroskopu ar atbilstošu palielinājumu, lietojot gatavus vai pašu veidotus
mikropreparātus. (D.9.11.8.1.; D.9.11.9.1.)
• Veido modeli, lai attēlotu ādas uzbūves saistību ar veicamajām funkcijām. (D.9.12.2.1.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts

Ieradumi

• Salīdzina un skaidro, ka mūsdienu dzīvo organismu (piemēram, mugurkaulnieku, tārpu,
augu) ķermeņa segas daudzveidības un uzbūves pielāgotības dzīves videi pamatā ir
evolūcija, izmantojot sistemātikas un evolūcijas shēmas, dažādus informācijas avotus,
novērojot, modelējot. (D.9.10.1.; D.9.7.2.2.; D.9.12.2.2.)
• Rīkojas atbildīgi pret savu un citu veselību, analizējot pirmās palīdzības sniegšanu
segaudu traumu gadījumā. (D.9.7.5.1.)

• Attīsta ieradumu izvēlēties pētījumam piemērotākos darba piederumus, ievērot darba
gaitu un darba drošības noteikumus darbā ar mikroskopu un mikropreparāta izveidē.
(Tikums – atbildība; vērtība – darba tikums).
• Attīsta ieradumu segaudu traucējumu gadījumos rīkoties atbilstoši situācijai (atpazīt
risku, domāt, rīkoties). (Tikums – atbildība; vērtība – dzīvība)

Jēdzieni: augu segaudi, āda, gļotāda, hitīna apvalks, segaudu orgānu sistēma, vielu apmaiņa
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Temata apguves norise
No kā sastāv āda?
Kā sniegt pirmo
palīdzību ādas traumu
gadījumos?

Izmantojot lupu, apskata savu ādu, nagus, raksturo redzēto, atbildot uz skolotāja jautājumiem (piemēram, kā āda atšķiras plaukstas iekšpusē un
ārpusē, kādas ādas sastāvdaļas var redzēt, ārēji aplūkojot ādu).
Izmantojot ādas mulāžu un attēlus no dažādiem informācijas avotiem, pārī veido ādas modeli – attēlā, kurā redzami 3 ādas slāņi, no plastilīna veido
ādas sastāvdaļas – sviedru dziedzerus, matus, asinsvadus, tauku dziedzerus u. c.
Izmantojot izgatavoto modeli, individuāli veido domu karti par katras ādas sastāvdaļas funkcijām un grupā papildina domu kartes.
Versija (LD). Strādājot pārī un izmantojot dažādus priekšmetus (piemēram, vates kociņi, zobu bakstāmie, spalvas), salīdzina pieskārienu raksturu un ādas
jutīgumu dažādās ķermeņa vietās (piemēram, pirkstu gali, plaukstas iekšpuse, roku pirkstu nagi, apakšdelms), lai secinātu, kura ķermeņa vieta ir visjutīgākā,
un pamatotu jutīguma nozīmi dažādās ķermeņa daļās.
Versija. Aplūkojot attēlus dažādos informācijas avotos (enciklopēdijas, interneta resursi u. c.), saskata atšķirības dažādu ķermeņa dobumu (piemēram, deguna
gļotāda, zarnu bārkstiņas, dziedzeri) segaudu daudzveidībā un spriež par to uzbūves pielāgotību funkciju veikšanai.
Grupā veido shēmu par sadzīves situācijām, kas var radīt ādas traumas (apdegums, nobrāzums, iegriezums, plēsums, kodums, apsaldējums u. c.).
Izmantojot dažādus informācijas avotus, papildina shēmu par pirmās palīdzības sniegšanas procedūru, sniedzot palīdzību ādas traumu gadījumos
katrā no situācijām. Izspēlē lomu spēli (cietušais – palīdzības sniedzēji), sniedzot palīdzību dažādās sadzīves situācijās, kad gūta ādas trauma, attīstot
ieradumu izvērtēt situāciju un rūpēties par savu un citu veselību, drošību.

Kāda ir dzīvnieku
ķermeņa segu
daudzveidība?

Ar lupu apskata zivju zvīņas, gliemju čaulas, pēta putnu spalvu veidus un zīdītāju matus. Izmantojot tekstu par dažādu dzīvnieku ķermeņa segu
daudzveidību, veido domu karti par dzīvnieku ķermeņa segu veidiem, pielāgojumiem un veicamajām funkcijām. Izmantojot domu kartes, spriež
par iemesliem, kāpēc evolūcijas ceļā ir izveidojušies dažādi dzīvnieku ķermeņa segu veidi un pielāgojumi dzīves videi.
Versija. Stunda datorklasē, kad skolēni meklē un apkopo informāciju par dzīvnieku ķermeņa segas veidojumiem un ievieto materiālu koplietošanas dokumentā.
Apskatot citu ievietoto informāciju, secina, kāpēc evolūcijas ceļā ir izveidojušies dažādi pielāgojumi dzīves videi.

Augu segaudi

Apskatot dažādu augu orgānu paraugus ar matiņiem, biezu vaska kutikulu, dzeloņiem (piemēram, pelargonijas, vaska puķes, līdakastes, sanpaulijas
lapas; pienenes, papardes, orhidejas, diedzētu pupu saknes; bērza, priedes, ozola, kārklu, graudzāļu, selerijas, rozes, nātres stumbri, kas ir pieejami
tuvākā apkārtnē vai herbārijā1), veido augu pielāgojumu fotokolāžu (vai domu karti, sarakstu, tiešsaistes dokumentu u. c. uzskatāmu materiālu).
Spriež par augu segaudu daudzveidības un pielāgojumu nozīmi augu dzīvē.2
Versija. Ar telefoniem mājās iegūst dažādu dzīvo organismu (augu, dzīvnieku) ķermeņa segas tuvplānu fotogrāfijas; veido viktorīnu – kurš organisms
nofotografēts, kas par to liecina.
Versija. Pētot koku (liepa, kļava) stumbru mizu, salīdzina tās krāsojumu un struktūru jaunajiem dzinumiem, zariem, pamata stumbram, skaidro atšķirību
cēloņus.
Versija. Pētot mikropreparātus, salīdzina saknes šķērsgriezuma uzbūvi vai diedzēta zirņa saknes ārējo uzbūvi saknes galā un aptuveni 1cm no gala (uzsūkšanas
un vadīšanas zonās), skaidrojot atšķirību cēloņus.

© Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā

23

Bioloģija 7.–9. klasei

Mācību līdzekļi
Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis
Dažādi informācijas avoti (enciklopēdijas, interneta resursi, mācību grāmatas u. c.), ķermeņa
dobumu gļotādu attēli (piemēram, deguna gļotāda, zarnu bārkstiņas, dziedzeri)
Mulāžas vai attēli par ādas uzbūvi
Izejmateriāli
Dažādi materiāli ādas uzbūves modeļa veidošanai (plastilīns, attēls ar 3 ādas slāņiem (bez
sastāvdaļām), vates kociņi, zobu bakstāmie, spalvas), dažādu augu orgānu (piemēram, pelargonijas, vaska puķes, līdakastes, sanpaulijas lapas; pienenes, papardes, orhidejas, diedzētu
pupu saknes; bērza, priedes, ozola, kārklu, graudzāļu, selerijas, rozes, nātru stumbri, kas
pieejami tuvākā apkārtnē vai herbārijā) paraugi
Darba piederumi
Lupa, mikroskops, ierīce ar fotografēšanas funkciju (mobilais telefons)

Citi ieteicamie resursi
Dažādu sugu zivju zvīņas, putnu spalvas, gliemju čaulas, dzīvnieku ragi

Starppriekšmetu saikne
Ar fiziskās sagatavotības skolotājiem vai skolas medmāsu, izspēlējot lomu spēli par rīcību
nestandarta situācijās.

Metodiskais komentārs
Māca par tiem augu segaudiem un veidojumiem, kas ir labi saskatāmi, piemēram,
atvārsnītes, spurgaliņas, korķa kārta, lapu matiņi. Nevajadzētu iedziļināties segaudu sīkākā
sistemātikā ar tai raksturīgiem bioloģiskiem terminiem.
2
Uz augu segaudiem esošās atvārsnītes var pētīt, izmantojot nagu laku (laku uzklāj uz
lapas, ļauj sacietēt, pēc tam nagu lakas plēvīti aplūko mikroskopā).
1

Mācību vide
Datorklase (vai datori ar interneta pieslēgumu)
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7.1. Kas ir organisma
pamatvienība, un kā to
pēta?

7.2. Kas sedz organismus?

7.3. Kas nodrošina augu un
dzīvnieku balstu un kustības?

7.4. Kā organismi elpo?

7.3. Kas nodrošina augu un dzīvnieku balstu un kustības?
Ieteicamais laiks temata apguvei: 14 mācību stundas
Temata apguves mērķis: pilnveidot izpratni par cilvēka balsta un kustību orgānu
sistēmas uzbūvi un funkcijām, par dzīvnieku skeleta pielāgotību dzīvesveidam, pētīt auga
orgānu mehānisko izturību, modelēt muskuļu darbību, attīstīt ieradumu rīkoties atbilstoši
situācijai balsta un kustību orgānu sistēmas traumu gadījumos.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas
• Dzīvnieku kustības nodrošina muskuļi un skelets. Muskuļi ir piestiprināti pie skeleta
ar cīpslām. Muskuļus iedala grupās atkarībā no kustību veida (saliecējmuskuļi,
atliecējmuskuļi). Muskuļu noguruma cēlonis ir barības vielu izsīkums un vielmaiņas
galaproduktu uzkrāšanās. (D.Li.7.)
• Lai izvairītos no skeleta un muskuļu traumām, sporta treniņi jāveic trenera vadībā,
ievērojot drošības noteikumus. (D.Li.7.)
• Balsta un kustību orgānu sistēmas traumu gadījumos jārīkojas atbilstoši situācijai.
(D.Li.7.)
• Nestandarta situācijās saistībā ar balsta un kustību orgānu sistēmu ir jāizvērtē iespējas
un jārīkojas atbilstoši savām spējām. (D.Li.7.)
• Dzīvniekiem evolūcijas procesā skelets ir pielāgojies dzīvesveidam, tas var būt ārējais
(hitīna), iekšējais (kaula un/vai skrimšļa) vai hidrostatiskais. (D.Li.10.; D.Li.7.)
• Dzīvnieku ārējie pārvietošanās orgāni ir kustību ekstremitātes, to skaits un izskats
pielāgoti dzīves videi un dzīvesveidam. (D.Li.10.)
• Augiem balstu nodrošina uzbiezināti šūnapvalki, balstaudi, daļēji arī pamataudi un
vadaudi. (D.Li.7.)
• Organismu kustību darbības principus izmanto cilvēkam vajadzīgu tehnoloģiju un
materiālu izstrādei. (D.Li.12.)

Prasmes
• Pagatavo auga stumbra šķērsgriezuma mikropreparātu, ievērojot darba gaitu.
(D.9.11.8.1.)
• Salīdzina un attēlo bioloģiskajā zīmējumā šūnas un audus, izmantojot mikroskopu,
lai aplūkotu gatavus un pašu veidotus mikropreparātus. (D.9.11.9.1.)
• Veido kustīgu modeli, lai attēlotu muskuļu darbu. (D.9.12.2.1.)
• Skaidro procesus un parādības, izmantojot abstraktas idejas, jēdzienus, sakarības,
matemātiskos simbolus, zīmes, grafikus, zinātnisko terminoloģiju. ( D.9.12.1.1.1.)
• Formulē pētāmos jautājumus un nosaka pētījuma lielumus par muskuļu nogurumu
un rokas pirkstu muskuļu spēku. (D.9.11.3.2.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts

Ieradumi

• Salīdzina un skaidro dažādu organismu (mugurkaulnieki, posmkāji, tārpi, gliemji, augi)
balsta un kustību orgānu sistēmas, izmantojot dažādus informācijas avotus, modelējot.
(D.9.7.2.2.)
• Skaidro dažādu faktoru ietekmi uz dzīvo organismu balsta un kustību orgānu sistēmu,
veido ieteikumus tās veselības saglabāšanai, izmantojot daudzveidīgu informāciju un
izvērtējot tās ticamību. (D.9.7.5.1.)

• Attīsta ieradumu izvēlēties pētījumam piemērotākos darba piederumus, ievērot darba
gaitu un darba drošības noteikumus darbā ar mikroskopu un mikropreparātu izveidē.
(Tikums – atbildība; vērtība – darba tikums)
• Attīsta ieradumu reģistrēt un analizēt datus, veicot pētījumu. (Tikums – centība;
vērtība – darba tikums)
• Attīsta ieradumu balsta un kustību orgānu sistēmas traumu gadījumos rīkoties
atbilstoši situācijai (atpazīt risku, domāt, rīkoties). (Tikums – atbildība; vērtība – dzīvība)

Jēdzieni: ārējais skelets, balstaudi, cīpsla, iekšējais skelets, hidrostatiskais skelets, locītava, muskuļi, muskuļaudi, skrimšļaudi
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Temata apguves norise
Kā darbojas cilvēka
balsta un kustību
orgānu sistēma, un kā
saglabāt tās veselību?

Izmantojot dažādus kaulus/kaulu attēlus un informācijas avotus (interneta resursi, enciklopēdijas, mācību grāmatas u. c.), meklē to nosaukumus un
nosaka to atrašanās vietu skeletā. Salīdzina dažādu veidu kaulu (garie, īsie, plakanie, jauktie) uzbūvi, spriež par to uzbūves saistību ar veicamajām
funkcijām un vietu organismā.
Grupā spriež par kaulu savienojumu veidiem un to kustību iespējām. Pētot savu locītavu kustīgumu, skaidro, kāpēc ir vajadzīgi dažādi kaulu
savienojumi ķermenī.
Izmantojot dažādus avotus, pēta muskuļu uzbūvi un darbības principus, lai skaidrotu, kāpēc muskuļi darbojas pāros (piemēram, rokas augšdelma
saliecējmuskulis un atliecējmuskulis).
Patstāvīgi vai, ja nepieciešams, ar skolotāja palīdzību formulē pētāmos jautājumus un nosaka pētījuma lielumus par muskuļu darbu un nogurumu.
Veicot eksperimentu (piemēram, uz sāniem izstieptās rokās tur (statisks darbs)/ritmiski cilā (dinamisks darbs) grāmatas, ūdens pudeli), spriež par
muskuļu darbības principiem un saista tos ar iegūtajiem rezultātiem.
Izmantojot informāciju par uztura un dzīvesveida nozīmi skeleta attīstībā un vērojot videofragmentus par stājas traucējumiem, spriež par paradumu
(sēdēšana, apavu izvēle, somas nešana, smagumu celšana, augumam piemērotu mēbeļu izvēle u. c.) nozīmi skeleta veselībā. Izvērtē savus ikdienas
paradumus un veido ieteikumu sarakstu, kā varētu uzlabot/uzturēt balsta un kustību orgānu sistēmas veselību.
Vadoties pēc savas pieredzes, izvērtē dažādas ikdienas situācijas, kurās iespējams gūt balsta un kustību orgānu sistēmas traumas, spriež par
traumu daudzveidību un pieredzi dažādās situācijās. Vēro video vai pedagoga demonstrējumu par pirmo palīdzību traumas gadījumā. Ieteicams
grupu darbs pirmās palīdzības sniegšanā ar sadalītām lomām (cietušais saņem aprakstu par traumas gūšanas apstākļiem un veidu un tēlo lomu, divi
palīdzības sniedzēji uzklausa cietušo un sniedz pirmo palīdzību, ziņotājs vēro pirmās palīdzības sniegšanu un izvērtē, vai tika ievēroti visi noteikumi),
sadarbojoties ar citu mācību jomu (piemēram, tehnoloģiju vai veselības un fiziskās aktivitātes) skolotājiem un skolas medmāsu.
Versija. Eksperiments – rokas pirkstu muskuļu spēks (LD). Veicot veļas knaģa saspiešanu un noturēšanu (uzņemot laiku, cik ilgi var noturēt knaģi saspiestu)
ar īkšķi un kādu no pārējiem pirkstiem (piemēram, īkšķis un rādītājpirksts, īkšķis un mazais pirkstiņš), spriež par rokas pirkstu muskuļu spēku, nogurumu,
pielāgotību dzīvesveidam, faktoriem, kas ietekmē rokas pirkstu muskuļu attīstību, spēku.
Versija (LD). Vērojot animācijas filmu par muskuļu darbību, veido kustīgu rokas modeli, kas imitē muskuļu darbu. Lai rosinātu idejas, var skatīties
videomateriālus par zinātniekiem, kuri mēģina izveidot robotus, kas paši spēj kustēties, un par “gudrajām protēzēm” vai kinētiskajām skulptūrām.

Kā dzīvnieku balsta un
kustību orgānu sistēma
pielāgota dzīves videi
un veidam?

Izmantojot kukaiņu kolekcijas, vēžu, gliemju čaulas un hordaiņu skeletu paraugus vai to attēlus, grupē skeletus vai to attēlus pēc veida (ārējais,
iekšējais kaula, iekšējais skrimšļa, hidrostatiskais). Izvērtē, kādas priekšrocības un trūkumi ir dažādiem skeletu veidiem.
Analizē dažādu dzīvnieku skeletu veidus, iekrāso ar vienu krāsu līdzīgos kaulus (piemēram, lāpstiņas) cilvēkam un dzīvniekam, spriež, kā mainījusies
to forma, kā dzīvnieka dzīves vide un dzīvesveids ietekmē skeleta formu un pārvietošanos.
Izmantojot daudzveidīgus informācijas avotus, veido domu karti par dzīvnieku kustību pielāgojumiem dzīves videi un dzīvesveidam.
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Kas nodrošina augu
balstu?

Veic vairākus vienkāršus eksperimentus, salīdzinot mehāniskas iedarbības ietekmi uz dažādām augu daļām:
• izmantojot statīvu un atsvarus, pārbauda atšķirīgu augu (koku, lakstaugu) stumbru fragmentu izturību pret stiepšanu, laušanu;
• vertikāli un horizontāli sakārto salmus (niedru, kviešu, smilgu, papīra u. c.), pēta, cik lielu smagumu var uzlikt uz attiecīgās kaudzītes;
• salīdzina auga lapas un no papīra izgrieztas līdzīgas formas lapas izturību.
Izvērtējot eksperimentu rezultātus, izdara secinājumus par augu balstu (kā atšķiras dažādu auga orgānu balsts, kāpēc augiem nepieciešama balstaudu
sistēma, kas balsta augu orgānus). Apskatot gatavus stumbru šķērsgriezumus mikroskopā vai attēlos, spriež par balstaudu un citu audu (vadaudu,
pamataudu) nozīmi augu mehāniskās izturības nodrošināšanā.
Versija. Loka liepas zarus, kuros ir cietā lūksne (lūksnes šķiedras) un kļavas, ābeles zarus, kuros ir citāds audu sakārtojums. Spriež par dažādu augu balstaudu
atšķirībām.

Mācību līdzekļi
Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis
• Dabaszinātņu un matemātikas (DZM) animācijas filma par saliecējmuskuļu un atliecējmuskuļu darbību; dažādu dzīvnieku skeletu attēli; cilvēka skeleta modelis, kauli vai to attēli
• Videomateriāls par kaulu savienojumu veidiem: Proco. The 6 Types of Joints – Human
Anatomy for Artists [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 23. septembrī]. Pieejams: https://www.
youtube.com/watch?v=0cYal_hitz4 (Kaulu savienojumu 6 veidi – cilvēka anatomija māksliniekiem)
• ESF projekts “Dabaszinātnes un matemātika”. Skeleta deformācijas. [tiešsaiste, skatīts
2019. gada 23. septembrī]. Pieejams: http://www.dzm.lu.lv/mat/atbalsts1/Biologija9/
VM/9_6/index6_2.html (Mācību filmas par skeleta izmaiņu cēloņiem)
• ESF projekts “Dabaszinātnes un matemātika”. Pirmā palīdzība balsta un kustību traumu gadījumos. [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 23. septembrī]. Pieejams: http://www.dzm.lu.lv/mat/
atbalsts1/Biologija9/VM/9_6/index6_1.html (Mācību filmas par ķermeņa daļu fiksēšanu)
• spamstoper3. Biggest Tree on Earth HD – The General Sherman Tree. Sequoia National Park.
[tiešsaiste, skatīts 2019. gada 23. septembrī]. Pieejams: https://youtu.be/QJvtJeB2Iq0
(Lielākais koks uz Zemes – milzu sekvoja jeb mamutkoks “Ģenerālis Šērmens” Sekvoju
Nacionālajā parkā)

Izejmateriāli
Rokas modeļa veidošanai – kokteiļu salmiņi, kartons, dzija, līmlente
Stingri koka veļas knaģi
Darba piederumi
Statīvs, atsvari
Citi ieteicamie resursi
Šinas, saites; kukaiņu, gliemju čaulu kolekcijas, hordaiņu skeleti; kļavas lapa, kārkla un lakst
auga stumbrs, kastaņas vai ozola sēkla; dažādu sugu tievi stumbri, salmi

Starppriekšmetu saikne
Ar veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomu (iesildīšanās un atsildīšanās nepieciešamība muskuļu labākai darbībai; pirmās palīdzības sniegšanas lomu spēle).

Metodiskais komentārs
Apgūstot tematu, ir ļoti svarīgi veidot izpratni par to, kāpēc organismiem vispār ir vajadzīga balsta un kustību orgānu sistēma. Ir svarīgi noskaidrot augu, dzīvnieku un cilvēku
balsta un kustību orgānu sistēmu kopīgās un atšķirīgās pazīmes. Apgūstot tematu, ieteicams paralēli veidot Venna diagrammu vai domu kartes, kurās pamazām attēlo kopsakarības starp dažādiem organismiem.
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7.1. Kas ir organisma
pamatvienība, un kā to
pēta?

7.2. Kas sedz organismus?

7.3. Kas nodrošina augu un
dzīvnieku balstu un kustības?

7.4. Kā organismi elpo?

7.4. Kā organismi elpo?
Ieteicamais laiks temata apguvei: 14 mācību stundas
Temata apguves mērķis: padziļināt izpratni par dažādu dzīvo organismu elpošanas
procesa norisi, dzīvnieku elpošanas veidu pielāgotību to dzīves videi un dzīvesveidam, attīstīt ieradumu rīkoties atbilstoši situācijai elpošanas traucējumu gadījumos.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas

Prasmes

• Elpošana nodrošina enerģijas iegūšanu šūnā. (D.Li.7.; D.Li.8.)
• Elpošanas posmi ir: gaisa uzņemšana; gaisa attīrīšana, mitrināšana, sildīšana; skābekļa
uzņemšana plaušu kapilāros; skābekļa pārnese no asinīm uz šūnām. (D.Li.7.)
• Cilvēka elpošanas orgānu sistēmu veido plaušas un elpceļi. Ieelpa notiek, saraujoties
ribstarpu muskuļiem un diafragmai. (D.Li.7.)
• Elpošanas orgānu sistēmu ietekmē dzīvesveids un vides faktori. (D.Li.7.)
• Elpošanas orgānu sistēmas traucējumu gadījumos rīkojas atbilstoši situācijai – atpazīst
risku, domā, rīkojas. (D.Li.7.)
• Dzīvnieku elpošanas orgāni ir pielāgoti noteiktam dzīvesveidam un dzīves videi.
(D.Li.7.; D.Li.10.)
• Augi elpo nepārtraukti, uzņemot skābekli caur segaudiem un izmantojot fotosintēzes
procesā radušos skābekli. Elpo visi auga orgāni, arī sēklas un augļi. (D.Li.7.)
• Sēnes, mikroorganismi uzņem skābekli caur šūnu membrānu no apkārtējās vides.
(D.Li.7.)

• Veido cilvēka elpošanas orgānu sistēmas modeli, lai skaidrotu diafragmas nozīmi plaušu
kustībās. (D.9.12.2.1.)
• Izvirza pētījuma lielumus un pētāmos jautājumus elpošanas biežuma izmaiņu mērīšanai
atšķirīgu fizisko slodžu rezultātā. (D.9.7.2.3.; D.9.11.3.2.; D.9.11.9.1.)
• Iegūst datus par augu un sēņu elpošanas procesiem, izmantojot CO2 sensoru un
apstrādājot datus ar IKT. (D.9.11.10.1.)
• Saskata kompleksa dabaszinātniska teksta jēgu un pārveido izlasīto, lietojot simbolus,
apzīmējumus, formulas, grafiskus attēlus un vienādojumus, izvēloties atbilstošāko
stratēģiju. (D.9.12.3.1.)
• Salīdzina un skaidro dažādu dzīvo organismu (dzīvnieku, augu, sēņu) elpošanas
procesa saistību ar organisma uzbūvi, modelējot, eksperimentējot, izmantojot dažādus
informācijas avotus. (D.9.7.1.1.; D.9.7.2.2.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts

Ieradumi

• Skaidro elpošanas procesa saistību ar organisma uzbūvi un tajā notiekošajiem
procesiem, eksperimentējot (elpošanas biežums, plaušu dzīvības tilpums) un izmantojot
dažādus informācijas avotus. (D.9.7.1.1.; D.9.7.2.2.; D.9.7.2.3.)
• Veido ieteikumus un izdara secinājumus par dzīvesveida ietekmi uz elpošanas orgānu
sistēmas veselību, izmantojot daudzveidīgu informāciju un izvērtējot tās ticamību.
(D.9.7.5.1.)

• Attīsta ieradumu risināt dabaszinātniskus uzdevumus, lietojot simbolus, apzīmējumus,
formulas, grafiskus attēlus un izvēloties atbilstošāko stratēģiju. (Tikums – centība;
vērtība – darba tikums)
• Attīsta ieradumu elpošanas orgānu sistēmas darbības traucējumu gadījumos rīkoties
atbilstoši situācijai (atpazīt risku, domāt, rīkoties). (Tikums – atbildība; vērtība – dzīvība)

Jēdzieni: alveola, balsene, bronhi, diafragma, elpošanas orgānu sistēma, elpceļi, elpvads, gaisa maisi, plaušas, rīkle, kapilāri, traheja, žaunas
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Temata apguves norise
Kā cilvēks elpo?

Izmantojot daudzveidīgus informācijas avotus (interneta resursi, mācību grāmatas u. c.), elpošanas orgānu sistēmas uzbūves shēmā pieraksta orgānu
nosaukumus un funkcijas, ko tie veic organismā. Spriež par materiālu veidiem, ko var izmantot katra orgāna attēlošanai modelī (piemēram, krūšu
dobums – plastmasas pudele, elpceļi – salmiņi, plaušas – baloni, maisiņi).
Izmantojot attēlus un video par elpošanas orgānu sistēmas darbību, no līdzi paņemtiem resursiem izgatavo elpošanas orgānu sistēmas modeli.
Izvērtē savu un citu veidotos modeļus pēc kritērijiem. Skaidro elpošanas orgānu sistēmas uzbūvi un tās saistību ar veicamajām funkcijām, izmantojot
izveidoto modeli.
(LD). Izmantojot spirometru vai balonus, nosaka plaušu dzīvības tilpumu; spriež par faktoriem, kas ietekmē plaušu dzīvības tilpumu.
Izmantojot daudzveidīgus informācijas avotus, veido domu karti par faktoriem (fiziskās aktivitātes, kaitīgie ieradumi, gaisa piesārņojums, slimības
u. c.), kas ietekmē elpošanas orgānu sistēmu. Spriež un veido ieteikumus, kā saglabāt elpošanas orgānu sistēmas veselību.
Izvērtē dažādas situācijas (aizrīšanās, smakšana dūmos, slīkšana, astmas lēkme u. c.) un spriež par iespējām sniegt pirmo palīdzību.

Kā elpo dzīvnieki?

Izmantojot aprakstu par dzīvnieku elpošanas sistēmu/orgānu veidiem, veido shēmu/tabulu/domu karti par dažādiem dzīvnieku elpošanas orgānu
sistēmu pielāgojumiem dzīves videi. Izvēlas konkrētu dzīvnieku un uzraksta saviem vārdiem, kā tā elpošanas veids ir pielāgojies videi un dzīvesveidam.

Kā elpo augi un sēnes?

Izmantojot daudzveidīgus informācijas avotus, shematiski attēlo, kā notiek elpošana augā (kad un kādas gāzes augs uzņem un izdala, kuri auga orgāni
piedalās elpošanā).
Plāno pētījumu par augu un sēņu elpošanu, lai atbildētu uz dažādiem jautājumiem, piemēram: kuras auga daļas (lapas, sakne, stumbrs, augļi, sēklas)
elpo intensīvāk? Kura auga lapas elpo intensīvāk? Kura auga sēklas elpo intensīvāk? Kā rauga elpošanu ietekmē barības vielu koncentrācija? (CO2
koncentrācijas pieaugumu traukā ar auga daļām vai sēnēm konstatē ar CO2 sensoru1).
Izmantojot pētījuma laikā iegūtos datus, saskata likumsakarību un izdara secinājumus par auga orgānu, rauga elpošanas intensitāti un to
ietekmējošiem faktoriem.
Versija (LD). Iepazīstas ar informāciju par gaisa kvalitāti un tās ietekmi uz elpošanas orgānu sistēmu. Plāno un veic pētījumu par ķērpju izmantošanu gaisa
tīrības bioindikācijai. Novēro un secina, vai ir atšķirības ķērpju izvietojumā tuvāk ceļam un tālāk no tā. Saista gaisa tīrību ar iespējamiem piesārņojuma
avotiem.2
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Mācību līdzekļi

Starppriekšmetu saikne

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis
• ESF projekts “Dabaszinātnes un matemātika”. Cilvēka plaušu dzīvības tilpuma noteikšana.
[tiešsaiste, skatīts 2019. gada 23. septembrī]. Pieejams: https://www.siic.lu.lv/mat/
atbalsts1/Biologija9/PDF/3Temats/DarbaDemonstrejumsCilvekaPlausu.pdf (Pētnieciskā
darba protokols plaušu dzīvības tilpuma mērīšanai ar balonu un salīdzināšanai ar teorētiski iespējamo lielumu, izmantojot cilvēka ķermeņa virsmas laukumu)
• Manuel’s Web. BSA Calculator. [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 23. septembrī]. Pieejams:
http://manuelsweb.com/bsa.htm (Plaušu dzīvības tilpuma kalkulators)
• Rīta Panorāma. “Pirmās palīdzības ABC” – ko darīt, ja aizrijies pieaudzis cilvēks? [tiešsaiste,
skatīts 2019. gada 23. septembrī]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=VUb7R7rmvDA (Sižets par pirmās palīdzības sniegšanu aizrīšanās gadījumā)

Ar matemātikas mācību priekšmetu – datu nolasīšana no grafiska attēla plaušu dzīvības
tilpuma noteikšanai; ar veselības un fiziskās aktivitātes mācību priekšmetu par pareizas
elpošanas un iesildīšanās nozīmi gāzu apmaiņas nodrošināšanai.

Izejmateriāli
Plaušu dzīvības tilpuma mērīšanai – baloni (vai spirometri), lineāli
Plaušu modeļa veidošanai – baloni, plastmasas pudeles, salmiņi, plastilīns, līmlente
Darba piederumi
Spirometri, CO2 sensors vai O2 sensors
Citi ieteicamie resursi
Dīgstošas pupiņu (vai citu augu) sēklas (ieteicams iemērkt sēklas ūdenī 2–3 h pirms mācību
stundas), raugs (slapjajam raugam pievienot ūdeni, cukuru vismaz 1 h pirms demonstrēšanas), dažādu augu orgāni (lapas, stumbri, saknes, sēklas, augļi)

Metodiskais komentārs
Ja nav skābekļa vai ogļskābās gāzes sensora, var demonstrēt videomateriālu: Vernier Software & Technology. Vernier Lab – Cell Respiration (Computers). [tiešsaiste, skatīts
2019. gada 23. septembrī]. Pieejams: https://youtu.be/cWJdDB73jvU (Videomateriāls par
to, kā izmantot O2 un CO2 gāzes sensorus, lai izmērītu gāzes koncentrāciju zirņu šūnu
elpošanas laikā).
2
Pētījuma gaitā skolēnam galvenais ir konstatēt, kas ir bioindikācija, un to, ka pastāv
dažādas gaisa tīrības noteikšanas metodes. Var izmantot sagatavotus pētījumus par šo
tematu: Dabas aizsardzības pārvalde. Ķērpji kā gaisa tīrības bioindikatori. [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 23. septembrī]. Pieejams: https://www.daba.gov.lv/upload/File/DOC/
SabM_R_03_Kerpji-GaisaKvalitate.pdf;
ESF projekts “Dabaszinātnes un matemātika”. Gaisa piesārņojuma bioindikācija.
[tiešsaiste, skatīts 2019. gada 23. septembrī]. Pieejams: https://www.siic.lu.lv/bio/IT/B_10/
default.aspx@tabid=9&id=151.html
Mācot par elpošanu, ir svarīgi uzsvērt, ka ieelpo un izelpo gaisu, nevis ieelpo tikai skābekli vai izelpo tikai ogļskābo gāzi. Temata apguves laikā ir svarīgi skolēnus virzīt pašiem
veidot atbildi uz jautājumu par to, kāpēc dažādiem organismiem (cilvēkam, dzīvniekiem,
augiem, sēnēm) ir izveidojušies dažādi elpošanas pielāgojumi. Ja pēta auga zaļo daļu elpošanu ar sensoru, tad jāņem vērā, ka gaismā notiek arī fotosintēze.
1
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8. klase

Bioloģija 7.–9. klasei

8.1. Kā barojas organismi?

8.2. Kā organismi uztver
apkārtējo vidi?

8.3. Kā notiek vielu
transports organismos?

8.4. Kā organismi izvada
vielmaiņas galaproduktus?

8.1. Kā barojas organismi?
Ieteicamais laiks temata apguvei: 14 mācību stundas
Temata apguves mērķis: padziļināt izpratni par cilvēka gremošanas orgānu sistēmas
uzbūvi un procesa norisi, dzīvnieku gremošanas orgānu sistēmas pielāgotību barībai, augu
barošanos un organismu barošanās attiecībām, veikt lauka pētījumu, ierīkojot parauglaukumus, attīstīt ieradumu gremošanas orgānu sistēmas darbības traucējumu gadījumā rīkoties
atbilstoši situācijai.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas
• Barošanās ir vielu uzņemšana organismā, lai šūnas saražotu organismam raksturīgās organiskās
vielas, kuras tiek izmantotas uzbūvei un enerģijas ieguvei šūnās. (D.Li.7.)
• Cilvēka gremošanas orgānu sistēmu veido gremošanas orgāni, kuri nodrošina secīgus procesus:
barības uzņemšana; barības mehāniska sasmalcināšana un sajaukšana; barības organisko vielu
ķīmiska šķelšana; šķeļproduktu uzsūkšana asinīs un limfā; nesagremoto vielu izvadīšana. (D.Li.7.)
• Ķīmisku šķelšanu nodrošina gremošanas sulas ar enzīmiem (fermentiem), kas šķeļ organiskās
vielas; olbaltumvielas, ogļhidrātus, taukus. (D.Li.7.)
• Pilnvērtīgs uzturs satur ogļhidrātus, olbaltumvielas, taukvielas (lipīdus), vitamīnus, minerālvielas
un ūdeni optimālā daudzumā, tā enerģētisko vērtību raksturo kaloriju daudzums. (D.Li.7.)
• Gremošanas orgānu sistēmas darbības traucējumu gadījumos rīkojas atbilstoši situācijai (atpazīst
risku, domā, rīkojas). (D.Li.7.)
• Dzīvnieku gremošanas orgāni ir pielāgojušies noteiktam barības veidam. (D.Li.7.; D.Li.10.)
• Augi barojas ar organiskajām vielām, kuras paši ražo fotosintēzes procesā, izmantojot ogļskābo
gāzi, ūdeni, minerālvielas un gaismas enerģiju. (D.Li.7.)
• Ekosistēmās notiek organismu savstarpēja mijiedarbība, kuru var attēlot ar barošanās ķēžu un
tīklu palīdzību. (D.Li.8.)
• Fotosintēzes procesā saražotās organiskās vielas uzkrājas dažādās augu daļās un ir citu
organismu barības pamatā. (D.Li.7.)
• Bioloģiskās sistēmas darbojas arī pēc fizikālām likumsakarībām, t. i., saskaņā ar enerģijas
nezūdamības un pārveidošanās principu. (D.Li.7.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts
• Skaidro augu un dzīvnieku valsts pārstāvju dzīvības procesu (barošanās) saistību ar organisma
(orgāni, orgānu sistēmas) uzbūvi, veidojot vizuālus materiālus, modelējot gremošanas orgānu
sistēmu, eksperimentējot. (D.9.7.1.1.; D.9.7.2.1.; D.9.7.2.2.)
• Veido ieteikumus un izdara secinājumus par dzīvesveida ietekmi uz gremošanas orgānu sistēmas
veselību, izmantojot daudzveidīgu informāciju un izvērtējot tās ticamību. (D.9.7.5.1.)
• Skaidro, ka organismu (mugurkaulnieku, posmkāju, augu) daudzveidības un pielāgotības dzīves
videi pamatā ir evolūcijas process, izmantojot sistemātikas un evolūcijas shēmas, novērojot
organismus ekosistēmā, modelējot barošanās ķēdes un tīklus. (D.9.10.1.; D.9.8.1.2.; D.9.8.2.1.)

Prasmes
• Veido parauglaukumus ekosistēmās, salīdzina tos pēc noteikto organismu
skaita. (D.9.11.3.3.)
• Plāno, kā eksperimentāli pierādīt cietes klātbūtni auga daļās un veic
to kvalitatīvo analīzi (cietes noteikšana), reģistrējot datus (D.9.11.3.2.;
D.9.11.9.1.)
• Salīdzina dažādu organismu (dzīvnieku, augu) barošanos, modelējot,
eksperimentējot un izmantojot dažādus informācijas avotus. (D.9.7.2.1.)
• Salīdzina dažādu dzīvnieku (mugurkaulnieki, posmkāji, tārpi, gliemji)
gremošanas orgānu sistēmas, izmantojot dažādus informācijas avotus,
modeļus. (D.9.7.2.2.)
• Pamato darba piederumu un vielu izvēli (eksperimentāli nosakot cietes
klātbūtni augu daļās), pierakstot rezultātus, izmantojot pieņemtos
apzīmējumus, nosaukumus. (D.9.11.4.1)

Ieradumi
• Attīsta ieradumu izvēlēties pētījumam piemērotākos darba piederumus,
ievērot darba gaitu un darba drošības noteikumus, veicot pētījumu.
(Tikums – centība; vērtība – darba tikums)
• Attīsta ieradumu gremošanas orgānu sistēmas darbības traucējumu
gadījumos rīkoties atbilstoši situācijai (atpazīt risku, domāt, rīkoties).
(Tikums – atbildība; vērtība – dzīvība)

Jēdzieni: augēdājs, barošanās tīkls, fotosintēze, gremošanas orgānu sistēma, gremošanas sulas, visēdājs, enerģijas plūsma, ražotājs, noārdītājs, organiskās vielas, patērētājs, enerģijas
un vielu iegūšanas veids
© Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā

35

Bioloģija 7.–9. klasei

Temata apguves norise
Kā darbojas cilvēka
gremošanas orgānu
sistēma, un kā
saglabāt tās veselību?

Izmantojot dažādus informācijas avotus, grupā veido cilvēka gremošanas orgānu sistēmas modeli, pievieno dotos nosaukumus (mutes dobums,
zobi, mēle, siekalu dziedzeri, rīkle, barības vads, kuņģis, divpadsmitpirkstu zarna, tievā zarna, aklā zarna, resnā zarna, taisnā zarna, aknas, žultspūslis,
aizkuņģa dziedzeris) un katrai gremošanas orgānu sistēmas daļai pieraksta funkciju, ko tā veic organismā.
Izmantojot apzīmējumus, modelē gremošanas procesa norisi (vielu ceļš, šķelšana un uzsūkšana, nesagremoto atkritumvielu izvadīšana) organismā
(piemēram, olbaltumvielu apzīmēšanai izmanto aplīti, kas mutes dobumā ir vesels, kuņģī – sašķelts 2 daļās, divpadsmitpirkstu zarnā – sašķelts 4 daļās
utt.).1 Vērojot animāciju (par gremošanas procesa norisi), precizē savā modelī iekļauto informāciju par barības vielu šķelšanu un uzsūkšanu.
Pētot informācijas avotus, spriež par sava organisma uzņemtās un patērētās enerģijas atbilstību pilnvērtīgam uzturam. Analizējot ēdienkartes/ēdienu
receptes/produktu etiķetes, aprēķina produktu enerģētisko vērtību produkta iepakojumam, spriež par produkta uzturvērtības proporciju attiecībā
pret ieteicamo diennakts devu (cik lielu daļu no diennaktī ieteicamā kaloriju daudzuma var uzņemt, apēdot visu produkta iepakojumā esošo apjomu).
Argumentēti diskutē par pilnvērtīgu uzturu. Analizē informāciju saistībā ar pārtikas produktu uzglabāšanu, apstrādi, lietošanu, izvērtējot riskus
gremošanas orgānu sistēmas veselībai. Veido personiskās higiēnas un uztura uzņemšanas noteikumus gremošanas sistēmas veselībai, prezentē tos.

Kā dzīvnieku
gremošanas orgānu
sistēma pielāgojusies
barības veidam?

Analizējot attēlus un informāciju, spriež par dažādu dzīvnieku gremošanas orgānu sistēmu kopīgajām un atšķirīgajām sastāvdaļām, funkcijām
(posmkāju mutes orgāni, zīdītāju zobi, putnu, zīdītāju gremošanas trakts).

Kā notiek augu
barošanās?

Izmantojot dažādus informācijas avotus, skaidro fotosintēzes norisi un augu lomu ūdens un oglekļa apritē dabā.

Pētot attēlos dotās dzīvnieku gremošanas sistēmas, nosaka uzņemamās barības veidu dažādiem dzīvniekiem (piemēram, gaļēdājiem – lieli ilkņi,
augēdājiem – dzerokļi, putniem – atšķirīgi knābju veidi, atgremotājiem – kuņģis, kas sastāv no vairākām daļām). Diskutē par mājdzīvniekiem
piemērotu barību saistībā ar gremošanas sistēmas uzbūvi un funkcijām.

Sadarbojoties pārī/grupā, plāno, kā eksperimentāli pierādīt cietes veidošanos (fotosintēzes rezultātā) auga organismā.
(LD). Pārī eksperimentāli nosaka cietes klātbūtni augu daļās (piemēram, auga lapās, kartupeļa bumbulī, burkāna saknē, ķirbju, hurmas augļos) un
izdara secinājumu par fotosintēzes nozīmi (saražoto vielu nozīme citu organismu dzīvē).
Novēro un secina, kādas pārmaiņas notiek ar augiem, kas ir novietoti tumsā.

Kādas ir organismu
barošanās attiecības
ekosistēmā?

Grupā veido parauglaukumus ekosistēmās, salīdzina ekosistēmas pēc sugu daudzveidības un pēc datu analīzes spriež par izpētītās ekosistēmas
organismu mijiedarbībām, attēlo pētītajām ekosistēmām raksturīgās barošanās ķēdes un tīklus.2
Veido barošanās ķēdes un tīklus, izmantojot dzīvo organismu attēlus no dažādām ekosistēmām un iedalot tos pēc enerģijas un vielu iegūšanas veida
(ražotājs, patērētājs, noārdītājs), skaidro organismu mijiedarbības veidus (simbioze, plēsonība, konkurence, parazītisms, neitrālisms) un enerģijas
plūsmu ekosistēmā.
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Mācību līdzekļi
Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis
• Kartītes ar gremošanas orgānu nosaukumiem; cilvēka un dažādu dzīvnieku gremošanas sistēmu attēli; produktu enerģētiskās vērtības tabulas, informācija par gremošanas
orgānu sistēmā dzīvojošiem organismiem; dzīvnieku galvaskausu, zobu un mutes orgānu
attēli; dzīvnieku gremošanas sistēmu un to daļu (kukaiņu mutes orgānu, augēdāju, gaļēdāju, visēdāju, atgremotāju) attēli; fotosintēzes norises shēma, attēli par vielu apriti dabā
• Mācību spēle Bon Apetit jeb “Labu apetīti”, kas ir pieejama DZM materiālos
• Animācijas filma par gremošanas procesa norisi
• ESF projekts “Dabaszinātnes un matemātika”. Atbalsta materiāli bioloģijā. [tiešsaiste,
skatīts 2019. gada 23. septembrī]. Pieejams: https://www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/Biologija9/VM/9_4/B_09_04_VM_02.swf (Gremošanas procesa norise)

Citi ieteicamie resursi
Augu daļas (sēklas, kartupeļi, ķirbji u. c.), kas satur cieti

Starppriekšmetu saikne
Ar tehnoloģijas mācību jomu, mācot par uzturvielām, ēdienkartes veidošanu un sabalansētu
uzturu. Sadarbojoties ar tehnoloģijas skolotājiem, skolēni izveido savus 1×1 m parauglaukumus veģetācijas pētīšanai ekosistēmās. Ar ķīmijas mācību priekšmetu, mācot par vielu
iedalījumu un organiskajām vielām.

Metodiskais komentārs
Mācot par olbaltumvielu, taukvielu (lipīdu), ogļhidrātu šķelšanu, nav detalizēti jāmāca
par konkrētu enzīmu darbību.
2
Pastāv vairāki pētījuma varianti atkarībā no pieejamajām ekosistēmām. Var savstarpēji
salīdzināt dažādas meža, pļavas ekosistēmas vai arī sīkāk salīdzināt dabiskās un cilvēka
veidotās ekosistēmas. Pētījumā iekļauto organismu piemēri: graudzāles, kokaugi, lakstaugi
bez ziediem, lakstaugi ar ziediem, bites/kamenes/dienas tauriņi, skudras, zirnekļi, zīdītāji).
Ieteicams skaidrot parauglaukuma nozīmi pētījuma veikšanai lauka darbos bioloģijā un ģeo
grāfijā – parauglaukuma metode nodrošina to, ka var savstarpēji salīdzināt datus dažādās
teritorijās, kuru izmēri var atšķirties atkarībā no pētāmā objekta – vai tā būtu zemsedze vai
kokaugi. Veģetācijas pētīšanai ieteicams izveidot 1×1 m lielus parauglaukumus. Ir jāskaidro
arī parauglaukumu izvietošana pētāmajā laukumā – pēc nejaušības principa vai ievērojot
kādu sistēmu. Turklāt jāvērš skolēna uzmanību uz parauglaukumu skaitu jeb atkārtojumiem,
kas nepieciešami, lai spriestu par visu teritoriju.
1

Izejmateriāli
Baloni, plastilīns, auklas u. c. materiāli cilvēka gremošanas orgānu sistēmas modeļu veidošanai; dažādu produktu etiķetes; ēdienkartes, receptes; joda šķīdums spirtā, 96 % etilspirts;
gaismnecaurlaidīgs materiāls vai tumša telpa; marle
Darba piederumi
Piesta, cilvēka gremošanas orgānu sistēmas mulāžas
Mācību vide
Ekosistēmas (piemēram, pļava, mežs, purvs, parks)
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8.1. Kā barojas organismi?

8.2. Kā organismi uztver
apkārtējo vidi?

8.3. Kā notiek vielu
transports organismos?

8.4. Kā organismi izvada
vielmaiņas galaproduktus?

8.2. Kā organismi uztver apkārtējo vidi?
Ieteicamais laiks temata apguvei: 14 mācību stundas
Temata apguves mērķis: padziļināt izpratni par cilvēkam raksturīgāko maņu (redze,
dzirde, oža, garša, tauste) veidošanos un to saglabāšanu, spriest par dzīvnieku, augu, vienšūņu pielāgotību apkārtējai videi, plānot un veikt eksperimentu, attīstīt ieradumu rīkoties
atbilstoši situācijai maņu orgānu traucējumu gadījumos.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas

Prasmes

• Cilvēkiem un dzīvniekiem raksturīgās galvenās1 maņas ir redze, dzirde, oža, garša, tauste.
(D.Li.7.)
• Kairinājumu uztver specializētas šūnas – receptori. (D.Li.7.)
• Maņu orgānu (sensorā) sistēma sastāv no uztverošās, vadošās un analizējošās daļas. (D.Li.7.)
• Redzes sensoro sistēmu veido acābols, redzes nervs un redzes centri galvas smadzenēs.
(D.Li.7.)
• Acābola nozīmīgākā daļa ir optiskā sistēma, kas nodrošina skaidra attēla veidošanos uz
tīklenes, kur atrodas redzes receptori.2 (D.Li.7.)
• Dzirdes sensoro sistēmu veido auss, dzirdes nervs un dzirdes centri galvas smadzenēs. (D.Li.7.)
• Redzi nodrošina acs, to veido radzene, zīlīte, varavīksnene, lēca, stiklveida ķermenis, tīklene,
dzīslene. Pa redzes nervu impulsi nonāk galvas smadzenēs. (D.Li.7.)
• Dzirdi nodrošina auss, to veido auss gliemežnīca, ārējā auss eja, bungādiņa, vidusauss – dzirdes
kauliņi, iekšējā auss. Pa dzirdes nervu impulsi nonāk galvas smadzenēs. Dzirdes receptori
atrodas iekšējās auss daļā3 (D.Li.7.)
• Garšu nodrošina garšas receptori mēles garšas kārpiņās, ožu – ožas receptori deguna dobuma
virsmā, tausti – taustes receptori ķermenī. No maņu orgāniem impulsi pa nerviem nonāk
galvas smadzenēs. (D.Li.7.)
• Dzīvnieku maņu orgāni evolūcijas gaitā ir pielāgojušies noteiktam dzīvesveidam un dzīves
videi. (D.Li.7.; D.Li.10.)
• Augu šūnas spēj uztvert gaismas viļņus, gravitācijas spēku, mitrumu, tāpēc augu stumbri un
lapas aug gaismas, bet saknes – Zemes pievilkšanas spēka virzienā. (D.Li.7.)
• Vienšūņiem piemīt kairināmība – spēja uztvert vides izmaiņas. (D.Li.7.)

• Salīdzina dažādu dzīvo organismu (dzīvnieku, augu, vienšūņu) apkārtējās vides
uztveres veidus. (D.9.7.1.1.)
• Analizē un apstrādā eksperimenta laikā iegūtos datus, novērtē to precizitāti un
ticamību. (D.9.11.3.2.; D.9.11.4.1.)
• Plāno pētījumu, izvirza pētījuma lielumus un pētāmos jautājumus par sēklu
dīgstu augšanu dažādos vides apstākļos (temperatūra, gaisma, ūdens).
(D.9.10.2.; D.9.11.3.2.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts

Ieradumi

• Salīdzina dažādu dzīvo organismu atbildes reakcijas uz kairinājumu un izdara secinājumus par
dzīvesveida ietekmi uz maņu orgānu sistēmas veselību, izmantojot daudzveidīgu informāciju
un izvērtējot tās ticamību. (D.9.7.1.1.; D.9.7.5.1.)
• Skaidro, ka mūsdienu dzīvo organismu (mugurkaulnieku, posmkāju, augu) daudzveidības un
pielāgotības dzīves videi pamatā ir evolūcijas process, izmantojot filoģenētiskās, sistemātikas
un evolūcijas shēmas un tematā sagatavotos skolēnu ziņojumus par dažādu dzīvnieku maņu
orgāniem. (D.9.7.1.1.; D.9.7.5.1.; D.9.10.1.)

• Attīsta ieradumu izvēlēties pētījumam piemērotākos darba piederumus, ievērot
darba gaitu un darba drošības noteikumus. (Tikums – atbildība; vērtība – darba
tikums)
• Attīsta ieradumu saudzīgi izturēties pret savu ķermeni sadzīves situācijās
un maņu orgānu sistēmas darbības traucējumu gadījumos rīkoties atbilstoši
situācijai (atpazīt risku, domāt, rīkoties) un rūpēties par savu veselību.
(Tikums – atbildība; vērtība – dzīvība)

Jēdzieni: acs optiskā sistēma, ārējā auss, dzīslene, iekšējā auss, lēca, nervu impulss, radzene, receptori, sānu līnija, tālredzība, tīklene, tuvredzība, varavīksnene, vidusauss
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Temata apguves norise
Kāda ir cilvēka maņu
orgānu uzbūve un
funkcijas?

Pēta gaismas ceļu acī, analizējot acs uzbūves modeli un izmantojot dažādus informācijas avotus, nosauc acs sastāvdaļas2 un to nozīmi.
Variants (LD). Grupā veido vai lieto redzes lauka noteikšanas iekārtu, lai izpētītu savu redzes leņķi, un spriež par redzes leņķa nozīmi cilvēka un dažādu
organismu dzīvē.
Pēta skaņas ceļu ausī, izmantojot auss uzbūves modeli, attēlus vai videomateriālus, skaidro katras auss sastāvdaļas nozīmi skaņas viļņu vadīšanas
procesā ausī.
Izmantojot dažādus informācijas avotus, skaidro garšas, ožas un taustes receptoru uzbūves un novietojuma organismā saistību ar veicamajām
funkcijām.
Grupā pārbauda dažādas maņas (garša, oža, tauste), nosaka saņemtos objektus4, izmantojot tikai vienu no maņām. Secina, ka ir vajadzīgas visas
maņas, lai pilnvērtīgi uztvertu apkārtējo vidi.
Variants (LD). Veido “garšas laboratoriju”, izmantojot dažādu koncentrāciju cukura šķīdumus, kakao un smaržīgus produktus. Eksperimentāli pārbauda,
kā garša ir saistīta ar ožu, garšo produktus, bloķējot ožu.

Kā saglabāt cilvēka
maņu orgānu veselību?

Grupā iepazīstas ar doto informāciju par redzes higiēnu, izstrādā un prezentē redzes saglabāšanas noteikumus (acu aizsardzība intensīvā
apgaismojumā vai spilgtā saules gaismā, acu atpūtināšana, strādājot pie ekrāna u. c.), saista un pamato tos ar acs uzbūvi.
Vēro animācijas/videomateriālus u. c. informācijas avotus par dzirdes traucējumiem, diskutē par dzirdes saglabāšanas noteikumiem (mūzikas
klausīšanās austiņās, koncertu un citu skaļu pasākumu apmeklēšana, ausu tīrīšana u. c.), saista tos ar auss uzbūvi. Secina, ka dzirde neatjaunojas
dabiski, tāpēc īpaši svarīgi ir to aizsargāt. Spriež, kurās ikdienas situācijās jāpievērš uzmanība maņu orgānu veselības saglabāšanai.

Kāda ir dzīvnieku maņu
orgānu daudzveidība?

Izmantojot dažādus informācijas avotus par dzīvnieku maņu orgāniem un to darbību, spriež par to pielāgojumiem videi.
Izmantojot dažādus informācijas avotus, izpēta kāda konkrēta dzīvnieka maņas un skaidro ar piemēriem, kā šīs maņas palīdz pielāgoties apkārtējai
videi.
Veido ziņojumus par dzīvniekiem, kuriem ir īpaši attīstīti kādi maņu orgāni (piemēram, zivīm – sānu līnija, kaķu dzimtas zīdītājiem – vibrisi,
kukaiņiem – hemoreceptori), skaidro to nozīmi un secina, ka maņu orgāni ir pielāgojušies dzīvnieka dzīves videi un dzīvesveidam.

Kā augi uztver
apkārtējo vidi?

(LD). Plāno un veic eksperimentu par augu kairināmību (kā augu augšanu ietekmē gravitācija, gaismas avota novietojums, skaņa u. c. faktori).
Piemēram, gaismas ietekmes pētīšanai uz slapjas vates kārtas uzliek dīgstošas pupiņas vai pupiņu dīgstus vertikāli ievieto uz 3 dienām tumsā. Novēro,
kā dīgsti aug uz augšu, tiecoties uz gaismu, bet saknes aug uz leju, reaģējot uz gravitācijas spēku), patstāvīgi vai ar skolotāja palīdzību nosaka pētījuma
lielumus (fiksētais, neatkarīgais mainīgais, atkarīgais mainīgais), formulē pētāmo jautājumu.
Eksperimenta laikā uzņem videomateriālu vai attēlus, lai vizualizētu savus novērojumus.
Spriež, kas ir kopīgs un atšķirīgs dzīvnieku un augu reakcijai uz apkārtējās vides radītajiem kairinājumiem.
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Mācību līdzekļi
Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis
• Attēli/videomateriāli par maņu orgānu uzbūvi, darbību
• Animācijas filma par gaismas ceļu acī
• Videomateriāls par skaņas ceļu ausī: AsapSCIENCE. How Old Are Your Ears? [tiešsaiste,
skatīts 2019. gada 23. septembrī]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=VxcbppCX6Rk (Videomateriāls “Cik vecas ir jūsu ausis”)
• Zinātniskā literatūra par dažādiem dzīvnieku maņu orgāniem; tabula par sadzīves skaņu
avotu radītajiem decibeliem, bīstamības robežu; informācija par garšas, ožas, taustes
receptoriem
• Videomateriāls par to, kā amēba apēd tupelīti: Olivtitia. Phagocytose 1. [tiešsaiste, skatīts
2019. gada 23. septembrī]. Pieejams: https://youtu.be/aWItglvTiLc (Cinemagic filma par
fagocitozi)
Izejmateriāli
Maisiņš ar dažādiem priekšmetiem taustes izmantošanai, vienkrāsaini šķidrumi – ūdens,
ēteriskās eļļas – ožas izmantošanai, dažādi augļi, dārzeņi – garšas izmantošanai; pupiņu
sēklas; vate
Darba piederumi
Auss modelis, rūpnieciskas vai pašdarinātas iekārtas redzes lauka mērīšanai; acs modelis;
mēģenes, mēģeņu statīvs/Petri plates

Citi ieteicamie resursi
Dīgstošas pupiņu (vai citu augu) sēklas (ieteicams iemērkt sēklas ūdenī 2–3 h pirms mācību
stundas)

Starppriekšmetu saikne
Mācot par acs un auss uzbūvi, jāsadarbojas ar fizikas skolotājiem, turklāt, apgūstot saistītos
tematus par skaņu un gaismu, abos mācību priekšmetos (bioloģijā un fizikā) ir ieteicams
izmantot vienādas auss un acs uzbūves vizualizācijas.

Metodiskais komentārs
Zinātnieki ir atklājuši, ka dzīvajiem organismiem kopumā var būt līdz pat 30 dažādām
maņām (bez jau zināmajām 5 arī telpas uztvere, ķermeņa daļu stāvokļa apzināšanās utt.). Šī
temata ietvaros māca tikai par jau zināmajām 5 pamatmaņām.
2
Māca tikai par tām acs sastāvdaļām, kas ir saistītas ar gaismas ceļu acī (ziņā nosauktās).
3
Māca tikai par nosauktajām auss sastāvdaļām, lai varētu izskaidrot skaņas ceļu ausī
(pārējās auss sastāvdaļas šajā mācību tematā nenosauc).
4
Dodot garšot un smaržot dažādus objektus un vielas, jāpārliecinās, ka skolēniem nav
alerģijas; jāievēro drošība un piesardzība, izmantojot produktus ar intensīvu smaržu vai
“asu” garšu (piemēram, čili pipari).
1
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8.1. Kā barojas organismi?

8.2. Kā organismi uztver
apkārtējo vidi?

8.3. Kā notiek vielu
transports organismos?

8.4. Kā organismi izvada
vielmaiņas galaproduktus?

8.3. Kā notiek vielu transports organismos?
Ieteicamais laiks temata apguvei: 22 mācību stundas
Temata apguves mērķis: padziļināt izpratni par vielu transportu cilvēka, dzīvnieku,
augu organismā, plānot un veikt eksperimentu, attīstīt ieradumu asinsrites sistēmas darbības traucējumu gadījumā rīkoties atbilstoši situācijai.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas

Prasmes

• Vielu transports organismos notiek pa cauruļveida orgāniem (dzīvniekiem – asinsvadi,
limfvadi) vai šūnām (augiem – vadaudi), kas izvietotas visā organismā. Procesa rezultātā
šūnām tiek piegādātas nepieciešamās vielas, bet no šūnām – aizvadīti vielmaiņas
galaprodukti. (D.Li.7.)
• Asinis pārvietojas pa asinsvadiem – no artērijām uz kapilāriem, vēnām un sirdi.
Asinsrite notiek pa asinsrites lokiem (lielais un mazais jeb plaušu). Asinis asinsvados
virza spiediens, ko rada sirds muskuļa saraušanās. (D.Li.7.)
• Par asinsrites sistēmas darbību var spriest pēc asinsspiediena un pulsa rādītājiem,
kurus ietekmē vairāki vides un dzīvesveida faktori. (D.Li.7.)
• Imunitāte ir organisma neuzņēmība pret infekcijas slimībām, kuras izraisa parazītiski
mikroorganismi. (D.Li.7.)
• Vakcīna satur novājinātus infekcijas slimības izraisītājus, tā izraisa imūnās atbildes
reakcijas veidošanos. (D.Li.7.)
• Arteriālas asinis ir piesātinātas ar skābekli, bet venozas asinis – ar ogļskābo gāzi.
Eritrocīti ir asinsķermenīši, kuri piesaista gan skābekli, gan ogļskābo gāzi. (D.Li.7.)
• Asinsrites sistēmas traucējumu gadījumos rīkojas atbilstoši situācijai (atpazīst risku,
domā, rīkojas). (D.Li.7.)
• Dzīvnieku vielu transporta sistēmu dažādība ir evolūcijas procesa rezultāts. (D.Li.7.;
D.Li.10.)
• Augiem vielu transporta sistēma sastāv no vadaudiem, kuros vielu plūsmu ietekmē
dažādi faktori (gravitācija, saknes spiediens, vielu koncentrācijas atšķirības augu
orgānos, spiediens šūnās u. c.). (D.Li.7.)

• Veido pētījuma jautājumu un/vai hipotēzi par kvalitatīvām un kvantitatīvām sakarībām
starp atkarīgo, neatkarīgo un fiksētajiem lielumiem, mainot fizisko slodzi (ilgums,
temps, spēks) un pētot pulsa un asinsspiediena izmaiņas. (D.9.11.3.1.)
• Formulē jautājumus, argumentu precizēšanai izmantojot sakarības starp lielumiem.
(D.9.11.3.2.)
• Pamato mērinstrumenta, tostarp digitālā, izvēli asinsspiediena, pulsa mērīšanai,
pieraksta mērījumu rezultātus, izmantojot pieņemtus apzīmējumus, nosaukumus,
mērvienības. (D.9.11.2.1.)
• Izvēlas piemērotāko informācijas vizualizēšanas veidu, lai demonstrētu pirmās
palīdzības sniegšanas instrukciju un iegūtās zināšanas par asinsrites sistēmu.
(D.9.11.10.1.)
• Veido vizuālus modeļus, lai vizualizētu un skaidrotu vielu transporta sistēmas uzbūvi
cilvēkiem, augiem. (D.9.12.2.1.)
• Reģistrē eksperimenta laikā veiktos novērojumus un iegūtos datus, izvēloties
piemērotāko datu reģistrēšanas veidu (tabula, grafiks, fotogrāfija u. c.) un tehnoloģisko
rīku. (D.9.11.9.1.)
• Pamato ar faktiem dabaszinātņu vēsturiskās attīstības un sasniegumu (piemēram,
vakcinācija, antibiotikas, modernie materiāli) ietekmi uz cilvēku labklājību un
vidi, izmanto dažādus informācijas avotus, tos kritiski izvērtējot. Izvērtē zinātnes
sasniegumu ētiskos, ekonomiskos un politiskos aspektus. (D.9.13.1.1.)
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Komplekss sasniedzamais rezultāts
• Salīdzina un skaidro augu un dzīvnieku valsts pārstāvju vielu transporta saistību ar
organisma uzbūvi (šūnas, audi, orgāni, orgānu sistēmas), veidojot vizuālus materiālus,
modeļus, eksperimentējot. (D.9.7.2.1.; D.9.7.2.2.)
• Atrod likumsakarības starp cilvēka organismā notiekošajiem procesiem,
eksperimentējot (asinsrites rādītāji). Veido ieteikumus asinsrites sistēmas veselības
saglabāšanai un izdara secinājumus par dzīvesveida ietekmi uz asinsrites sistēmas
veselību, izmantojot daudzveidīgu informāciju un izvērtējot tās ticamību. (D.9.7.5.1.;
D.9.7.2.3.)
• Izmantojot sistemātikas un evolūcijas shēmas, asinsrites shēmas un bioloģiskos
zīmējumus, skaidro, ka mūsdienu dzīvo organismu (mugurkaulnieku, posmkāju, augu)
vielu transporta sistēmu daudzveidība un pielāgotība dzīves videi ir evolūcijas procesa
rezultāts. (D.9.10.1.)

Ieradumi
• Attīsta ieradumu izvēlēties pētījumam piemērotākos darba piederumus, ievērot darba
gaitu un darba drošības noteikumus. (Tikums – atbildība; vērtība – darba tikums)
• Attīsta ieradumu asinsrites sistēmas traucējumu gadījumos rīkoties atbilstoši situācijai
(atpazīt risku, domāt, rīkoties). (Tikums – atbildība; vērtība – dzīvība)

Jēdzieni: asinsvadi, arteriālās asinis, artērijas, asinsķermenīši, asinsspiediens, aukstasiņu dzīvnieki, siltasiņu dzīvnieki, imunitāte, kapilāri, limfrites sistēma, plazma, pulss, slēgta
asinsrites sistēma, vadaudi, vaļēja asinsrites sistēma, venozās asinis, vēnas
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Temata apguves norise
Kāda ir cilvēka
asinsrites orgānu
sistēmas uzbūve?

Izmantojot dažādus informācijas avotus, skaidro asinsrites darbības principu un galvenos uzdevumus (vielu transports uz šūnām, vielmaiņas
galaproduktu aizvadīšana no šūnām).
Versija. Mācās par vielu transportu organismā, izmantojot asociācijas. Diskutē par to, kā notiek pārtikas veikala darbība (piegādātāji, patērētāji, atkritumu
savācēji). Secina, ka, tāpat kā organismā, pārtikas veikala darbībā galvenais ir piegādāt nepieciešamās vielas un aizvadīt atkritumvielas. Grupā veido shēmas
par to, kādi ir pārtikas veikala darbības principi, un saista tos ar vielu transportu organismā. Izdara secinājumu par vielu transporta nozīmi dzīvos organismos.
Versija. Izlozē lomas (skābeklis, ogļskābā gāze, šūna, asinis, plaušas, ūdens, nieres) un izspēlē lomu spēli par vielu transportu organismā.1 Iepazīstoties ar stāstu
par nanotehnoloģiju iespējām, risina problēmsituāciju – sakārtot pareizā secībā dotos nanorobota šķērsoto asinsrites sistēmas daļu nosaukumus.
Izmantojot daudzveidīgus informācijas avotus par asinsvadu veidiem, uzbūvi un funkcijām, veido asinsvadu un asinsķermenīšu modeļus.2
Spriež par asinsķermenīšu uzbūvi saistībā ar to veicamajām funkcijām.
Analizē informāciju par asinsgrupu veidiem un asins donoru kustību. Diskutē, kurās situācijās ir svarīgi zināt savu asinsgrupu un kā tas var glābt citu
cilvēku dzīvību, veselību.
Izmantojot dažādus informācijas avotus, spriež par asinsrites sistēmas saistību ar limfrites sistēmu un imunitātes veidošanos organismā. Grupā
diskutē par kopīgo un atšķirīgo limfrites un asinsrites sistēmās, par imunitātes veidošanās nosacījumiem un nozīmi veselības saglabāšanā.
Versija. Pamato ar faktiem dabaszinātņu vēsturiskās attīstības un sasniegumu (piemēram, vakcinācija, antibiotiku atklāšana) ietekmi uz cilvēku labklājību un
vidi, izmanto dažādus informācijas avotus, tos kritiski izvērtējot. Izvērtē zinātnes sasniegumu ētiskos, ekonomiskos un politiskos aspektus.

Kā saglabāt asinsrites
orgānu sistēmas
veselību?

(LD). Veicot pētījumu “Sirdsdarbības rādītāji pirms slodzes un pēc tās”, spriež par rādītājiem, kas raksturo asinsrites sistēmas darbību.
Grupā veido ideālo vienaudža dienas plānu infografikas veidā, kas paredz ievērot veselīgu dzīvesveidu asinsrites sistēmas veselības saglabāšanai. Pēc
tam izveidoto plānu salīdzina ar vienas dienas plānu savā dzīvē un diskutē par riskiem, kādi pastāv, neievērojot veselīgu dzīvesveidu (iegūst un izvērtē
informāciju, vērtējot metožu un ideju precizitāti, vērtību un ticamību).
Dalās ar klasesbiedriem pieredzē par traumām, kuru rezultātā sākās asiņošana, un pirmās palīdzības sniegšanu. Grupā izlozē dažādas sadzīves
situācijas ar asiņošanas sekām (grieztas brūces dažādās ķermeņa daļās ar atšķirīgu asiņošanas intensitāti, deguna asiņošana u. c.).
Grupā filmē īsfilmu, parādot, kā jāsniedz pirmā palīdzība konkrētajā situācijā. Klasē skatās un analizē īsfilmas, diskutējot par attēloto pirmās palīdzības
sniegšanas variantu radītajiem ieguvumiem un riskiem.

Kā notiek vielu
transports dažādos
dzīvniekos?

Izmantojot dažādu dzīvnieku (piemēram, kukaiņa, abinieka, rāpuļa, zīdītāja) asinsrites sistēmas attēlus un daudzveidīgus informācijas avotus, sakārto
dzīvniekus asinsrites evolūcijas secībā. Spriež par organismu attīstību laika gaitā, balstoties uz evolūcijas ideju. Saista secinājumus ar klasifikācijas
shēmām un veido kopsakarības par to, kā vielu transporta sistēma organismos attīstās no vienkāršākas uz sarežģītāku.
Salīdzina dzīvnieku asinsrites orgānu sistēmas ar cilvēka asinsrites orgānu sistēmu, secina, kādas ir to kopīgās un atšķirīgās pazīmes. Izmantojot
dažādus informācijas avotus, skaidro, kas ir aukstasiņu un siltasiņu dzīvnieki, spriež par dzīvnieku asinsrites orgānu sistēmas veida saistību ar dzīves
vidi un dzīvesveidu, par katras organismu grupas priekšrocībām un trūkumiem saistībā ar asinsrites orgānu sistēmas veidu.
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Kā notiek vielu
transports augos?

Izmantojot dažādus informācijas avotus un vērojot animāciju, veido vizuālu modeli un skaidro vielu transporta sistēmas uzbūvi un procesus augos.
Versija (LD). Eksperiments par vielu transportu augos – ziedu, stumbru, lapu iekrāsošana (augu daļas ievieto dažādu krāsu šķīdumos, piemēram, selerijas kātu
sarkanās krāsas šķīdumā, lai uzskatāmi demonstrētu vadaudu darbību).3
Analizējot sistemātikas shēmas, spriež par augu vielu transporta sistēmas attīstību evolūcijas procesā un skaidro vielu transporta sistēmas
pielāgojumu nozīmi.
Salīdzina augu vielu transporta sistēmu ar cilvēka asinsrites sistēmu, spriež par šo sistēmu nozīmi un galvenajām funkcijām organismā.

Mācību līdzekļi

Starppriekšmetu saikne

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis
• Teksts par nanotehnoloģijām: Materials 4 a sustainable future. Uzzini vairāk. [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 23. septembrī]. Pieejams: http://www.materialsfuture.eu/lv/uzzini-vair%
C4%81k/izp%C4%93ti/z%C4%81%C4%BCu-pieg%C4%81de/ (Zāļu piegāde)
• Asinsrites sistēmas uzbūves apraksts (sirds, asinsvadu veidi, uzbūve, funkcijas, asinsrites
loki); populārzinātniskā literatūra par asinsķermenīšu funkcijām, asins sastāvu; dažādu
dzīvnieku asinsrites sistēmas attēli; evolūcijas shēmas; informācija par asinsrites sistēmas
darbību ietekmējošiem faktoriem
• DZM videomateriāls par neatliekamo palīdzību asiņošanas gadījumā: ESF projekts “Dabas
zinātnes un matemātika”. Pirmā palīdzība asiņošanas gadījumos. [tiešsaiste, skatīts 2019. gada
23. septembrī]. Pieejams: https://www.siic.lu.lv/bio/IT/VM_B_9/saturs/9_3/index3.html
(Mācību filmas par to, kā rīkoties, sniedzot pirmo palīdzību asiņošanas gadījumos)
• Videofragmenti par rīcību dažādās situācijās (infarkts, insults)

Ieteicams izspēlēt pirmās palīdzības sniegšanu lomu spēlē, sadarbojoties ar veselības un
fiziskās aktivitātes mācību jomas skolotāju vai medmāsu.

Izejmateriāli
Materiāli asinsvadu modeļa veidošanai
Darba piederumi
Asinsspiediena un pulsa mērītājs, hronometrs
Citi ieteicamie resursi
Seleriju kāti, salātu lapas, ziedi, tinte, pārtikas krāsviela vai animācijas filma par vielu transportu augos; jēdzienu saraksts (aukstasiņu un siltasiņu dzīvnieki, sirds kameras un to skaits,
asinsrites loki un to skaits, asiņu veidi – arteriālas, venozas, jauktas asinis)

Metodiskais komentārs
Lai nostiprinātu zināšanas, ir iespējams izspēlēt DZM pieejamo materiālu “Asinsrite,
limfrite, elpošana”. ESF projekts “Dabaszinātnes un matemātika”. Atbalsta materiāls bioloģijā [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 23. septembrī]. Pieejams: https://www.siic.lu.lv/
mat/atbalsts1/Biologija9/PDF/3Temats/Spele3Temats.pdf (Spēles noteikumi: “Asinsrite,
limfrite, elpošana”).
1

Skolotājs uzsver, ka modeļos jābūt uzskatāmi parādītām asinsvadu uzbūves atšķirībām, jāievēro to lielumu attiecība, asinsvadi jāveido savienoti, nevis kā atsevišķi uzbūves
elementi.
3
Pētījums jāiesāk laicīgi, lai jau konkrētajā stundā varētu iegūt un analizēt rezultātus.
Ir iespējams arī veikt DZM veidoto pētījumu par vielu transportu augos “Vielu vadīšana,
minerālā barošanās, fotosintēze un ūdens iztvaikošana caur lapām”, koncentrējoties tieši
uz vielu vadīšanu. ESF projekts “Dabaszinātnes un matemātika”. Atbalsta materiāls bioloģijā. [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 23. septembrī]. Pieejams: https://www.siic.lu.lv/mat/
atbalsts1/Biologija7/PDF/2Temats/LabDarbsSkolotajam.pdf (Laboratorijas darba paraugs
“Vielu vadīšana, minerālā barošanās, fotosintēze un ūdens iztvaikošana caur lapām”).
2

© Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā

46

Bioloģija 7.–9. klasei

8.1. Kā barojas organismi?

8.2. Kā organismi uztver
apkārtējo vidi?

8.3. Kā notiek vielu
transports organismos?

8.4. Kā organismi izvada
vielmaiņas galaproduktus?

8.4. Kā organismi izvada vielmaiņas galaproduktus?
Ieteicamais laiks temata apguvei: 12 mācību stundas
Temata apguves mērķis: padziļināt izpratni par vielu izvadīšanu no cilvēka, dzīvnieku,
augu organisma, plānot un veikt eksperimentu, attīstīt ieradumu rūpēties par savu veselību,
veidojot ieteikumus izvadorgānu sistēmas veselības saglabāšanai.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas
• Izvadorgānu sistēma nodrošina lieko vielmaiņas galaproduktu (CO2, urīnviela, sāļi,
ūdens, fēces) izvadīšanu no organisma. (D.Li.7.)
• Cilvēka izvadorgānu sistēmā ietilpst nieres, plaušas, āda un taisnā zarna ar anālo atveri.
(D.Li.7.)
• Zīdītāju urīnizvadorgāni ir nieres, kurās no asinīm tiek atfiltrēta urīnviela un citas
nevajadzīgās vielas, veidojot urīnu, kā arī urīnvadi, urīnpūslis un urīnizvadkanāls.
(D.Li.7.)
• Izvadorgānu sistēmas traucējumu gadījumos rīkojas atbilstoši situācijai (atpazīst risku,
domā, rīkojas). (D.Li.7.)
• Augi izvada skābekli un ogļskābo gāzi, transpirācijas procesā izvada lieko ūdeni
(galvenokārt caur segaudu – epidermas – atvārsnītēm). (D.Li.7.)

Prasmes
• Formulē jautājumus, argumentu precizēšanai izmantojot sakarības starp pētījuma
lielumiem, veicot eksperimentu par transpirācijas izmaiņām dažādu faktoru ietekmē.
(D.9.11.3.2.)
• Analizē un apstrādā eksperimenta laikā iegūtos datus, novērtējot to precizitāti un
ticamību. (D.9.11.10.1.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts
• Skaidro augu un dzīvnieku valsts pārstāvju vielu izvadīšanas sistēmas uzbūves saistību
ar veicamām funkcijām, veidojot vizuālus materiālus, modeļus, eksperimentējot,
novērojot ar mikroskopu. (D.9.7.1.1.)
• Izmantojot daudzveidīgu informāciju un izvērtējot tās ticamību, veido ieteikumus
izvadorgānu sistēmas veselības saglabāšanai. (D.9.7.5.1.)

Ieradumi
• Attīsta ieradumu izvēlēties pētījumam piemērotākos darba piederumus, ievērot darba
gaitu un darba drošības noteikumus. (Tikums – atbildība; vērtība – darba tikums)
• Attīsta ieradumu izvadorgānu sistēmas traucējumu gadījumos rīkoties atbilstoši
situācijai (atpazīt risku, domāt, rīkoties). (Tikums – atbildība; vērtība – dzīvība)

Jēdzieni: atvārsnītes, urīnizvadorgānu sistēma, urīnpūslis, urīns, urīnvadi, urīnviela, vielmaiņas galaprodukti
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Temata apguves norise
Kā notiek vielu
izvadīšana no cilvēka
organisma?

Vērojot videomateriālus un animācijas filmas, spriež par vielmaiņas galaproduktiem, kurus organismam vajadzētu izvadīt. Secina, ka ir vairāki orgāni,
kas izvada vielas: elpošanas orgāni, segaudi, urīnizvadorgāni, gremošanas orgānu sistēmas daļas (par elpošanas sistēmu un segaudiem skolēns
jau ir mācījies 7. klasē – var atkārtot jau apgūto sistēmu uzbūvi un funkcijas). Izmantojot dažādus informācijas avotus, mulāžas un attēlus, dotajā
nieres šķērsgriezuma attēlā pieraksta nieres sastāvdaļas (nieres garoza, serde, bļodiņa, piramīdas)1, katras sastāvdaļas galvenās funkcijas un nozīmi
vielmaiņas galaproduktu izvadīšanā. Analizējot dažādus informācijas avotus un izvēloties sev piemērotāko informācijas organizēšanas veidu, vizualizē
vielmaiņas galaproduktu ceļu no asinīm caur nierēm līdz urīnizvadkanālam. Skaidro, kādi vielmaiņas galaprodukti urīnā liecina par veselīgu organismu
un kādas ir pazīmes, kas liecina par organisma darbības traucējumiem.
Izmantojot dažādus informācijas avotus un analizējot dažādu faktoru (sēdēšana uz aukstas virsmas, higiēna, laikapstākļiem piemērots apģērbs,
traumas, slimības, uzturs u. c.) ietekmi uz izvadorgānu sistēmu, veido ieteikumus, kā saglabāt izvadorgānu sistēmas veselību.

Kā notiek vielu
izvadīšana dažādiem
dzīvniekiem?

Izmantojot informāciju par dažādu dzīvnieku (piemēram, posmkāji, abinieki, rāpuļi, zīdītāji) izvadorgānu sistēmas uzbūvi, attēlos iekrāso katram
organismam raksturīgos izvadorgānus un pieraksta to izvadāmos vielmaiņas galaproduktus. Spriež par izvadorgānu daudzveidības saistību ar
organismu evolūciju, dzīvesveidu.

Kā notiek vielu
izvadīšana augiem?

Izmantojot dažādus informācijas avotus, veido domu karti par augu vielmaiņas galaproduktiem un to izvadīšanu.
Plāno un veic LD par ūdens iztvaikošanu caur auga atvārsnītēm. Novēro ūdens līmeņa izmaiņas mēģenēs, kurās ievietoti augi ar dažādi apstrādātām
lapām (atšķirīgs lapu skaits/virsmas laukums, ar krēmu noklāta lapas virspuse un/vai apakšpuse).2 Izmantojot iegūtos datus par atvārsnīšu skaita
atšķirībām un ūdens iztvaikošanu no dažādi apstrādātām lapām, izdara secinājumu par atvārsnīšu nozīmi auga dzīvē.
(LD). Plāno un veic pētījumu par atvārsnīšu skaita atšķirībām dažādiem augiem dažādās ekosistēmās. Veido mikropreparātus ar atvārsnīšu
nospiedumiem nagu lakas kārtā.3 Mikroskopā novēro atvārsnīšu nospiedumus nagu lakas kārtā, skaita tos un salīdzina to skaitu redzes laukā dažādās
ekosistēmās (ūdenstilpe, purvs, kāpas, mitra pļava u. c. – piemēram, ūdensrozes vai lēpes, purenes, bultenes zemūdens lapas, dzērvenes, zilenes,
kāpuniedre, pienene, ceļteka u. c.) augošiem augiem.3 Skaidro ar saviem vārdiem atvārsnīšu skaita atšķirības. Secina, ka atvārsnītes ir saistītas ar
ūdens iztvaikošanu un gāzu maiņu. Ekosistēmās, kur mitrums ir lielāks, augiem var konstatēt lielāku skaitu atvārsnīšu.
Izmantojot oglekļa un ūdens riņķojuma shēmas (starppriekšmetu saikne ar ģeogrāfiju), spriež par augu lomu vielu apritē.

Mācību līdzekļi
Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis
DZM animācija par vielu izvadīšanu, urīna veidošanos; nieres šķērsgriezuma attēli; informācija par dzīvnieku izvadorgāniem, dzīvnieku izvadorgānu attēli, oglekļa un ūdens riņķojuma
shēmas

Izejmateriāli
Ūdens necaurlaidīgs materiāls (maisiņš); krēms; eļļa; dažādās ekosistēmās (ūdenstilpē,
purvā, kāpās, mitrā pļavā u. c.) augoši augi (piemēram, ūdensrozes vai lēpes, purenes, bultenes zemūdens lapas, dzērvenes, zilenes, kāpuniedre, pienene, ceļteka)
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Darba piederumi
Mēģenes; laboratorijas piederumi pētnieciskā darba veikšanai; nieres mulāžas

Metodiskais komentārs
Nav ieteicams mācīt par nefrona uzbūvi. Skolēnam galvenais – izprast un skaidrot ar
saviem vārdiem izvadorgānu sistēmas orgānus, to funkcijas un saglabāšanas veidus.
2
Ir iespējams veikt DZM veidoto pētījumu par vielu transportu augu organismā “Vielu
vadīšana, minerālā barošanās, fotosintēze un ūdens iztvaikošana caur lapām”, koncentrējoties tieši uz ūdens iztvaikošanu caur lapām. ESF projekts “Dabaszinātnes un matemātika”. Atbalsta materiāls bioloģijā [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 23. septembrī]. Pieejams:
https://www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/Biologija7/PDF/2Temats/LabDarbsSkolotajam.pdf
(Laboratorijas darba paraugs “Vielu vadīšana, minerālā barošanās, fotosintēze un ūdens
iztvaikošana caur lapām”).
3
Ieteicams uzklāt caurspīdīgas nagu lakas kārtu uz pētāmā auga segaudiem, ļaut tai
nožūt un veidot no tās mikropreparātu, ko apskatīt mikroskopā. Šādā veidā nav nepieciešams traumēt augu un noņemt no tā plānu auga segaudu kārtiņu, lai to apskatītu mikro
skopā.
1

Citi ieteicamie resursi
Telpaugs ar lielām lapām pētnieciskā darba veikšanai vai dažādās ekosistēmās ievākti augi

Starppriekšmetu saikne
Sadarbība ar ģeogrāfijas skolotājiem, skaidrojot par oglekļa un ūdens riņķojumu dabā.
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9. klase

Bioloģija 7.–9. klasei

9.1. Kā organismi saistīti
ar vidi, kurā tie dzīvo?

9.2. Kā rodas jauns organisms?

9.3. Kā notiek organisma
darbības regulācija?

9.4. Kāpēc organismi
ir tik daudzveidīgi?

9.1. Kā organismi saistīti ar vidi, kurā tie dzīvo?
Ieteicamais laiks temata apguvei: 20 mācību stundas
Temata apguves mērķis: padziļināt izpratni par ekosistēmu veidiem, organismu pielāgošanos videi dažādās ekosistēmās, organismu savstarpējām attiecībām, sugu daudzveidības saglabāšanu, veicot projekta darbu, modelējot; attīstīt ieradumu darboties ilgtspējīgi
un apkārtējai videi draudzīgi, lemt godprātīgi.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas

Prasmes

• Dzīvās dabas sistēmas pēta dažādos līmeņos (dzīvības organizācijas līmeņi), no
šūnas līdz ekosistēmai, kuru veido dažādu sugu organismu kopums un vides faktori.
Ekosistēmā organismi savstarpēji mijiedarbojas un notiek vielu un enerģijas plūsma.
(D.Li.7.)
• Ekosistēmās notiek organismu skaita izmaiņas, tāpēc ir jāapzinās aizsargājamo sugu
(augu, dzīvnieku u. c.) un teritoriju nepieciešamība. (D.Li.8.)
• Laika gaitā un dažādu faktoru (cilvēka darbība, nokrišņu daudzums un režīms,
temperatūra, augšņu tips, augstums virs jūras līmeņa) iedarbības rezultātā ekosistēmas
mainās. (D.Li.8.)
• Organismu daudzveidība ir evolūcijas rezultāts, kas radies, tiem pielāgojoties vides
apstākļiem. (D.Li.10.)
• Ekosistēmas var savstarpēji atšķirties bioloģiskās daudzveidības ziņā. (D.Li.8.)
• Cilvēka saimnieciskā darbība ievērojami ietekmē organismu daudzveidību ekosistēmās.
(D.Li.10.)

• Skaidro organismu un to organizācijas līmeņu pakārtotību (organisms, suga,
ekosistēma, bioma, biosfēra). (D.9.8.2.3.)
• Modelē mākslīgas ekosistēmas un barošanās tīklus. (D.9.12.2.1.)
• Veido pētījuma objektam piemērotu parauglaukumu organismu skaita noteikšanai,
lai savstarpēji salīdzinātu pētāmās teritorijas. (D.9.11.7.1.)
• Nosaka organismu (Latvijā sastopamu augu un dzīvnieku) sistemātisko piederību
atkarībā no pētījuma mērķa, lietojot organismu noteicējus, klasifikācijas shēmas,
novērojot, veicot lauka darbu. (D.9.10.3.)
• Informē par pētījuma, eksperimenta un lauka darba rezultātiem un izdara secinājumus,
izmantojot dotos kritērijus un izvēloties piemērotāko rezultātu izplatīšanas veidu
plānotajai auditorijai, tehnoloģijas (IKT) un terminoloģiju. (D.9.11.12.1.; D.9.11.15.)
• Veido barošanās ķēdes un tīklus, izmantojot dažādus informācijas avotus, novērojumus,
veicot lauka darbu; skaidro organismu mijiedarbības veidus (simbioze, neitrālisms,
plēsonība, konkurence, parazītisms) un enerģijas plūsmu ekosistēmās. (D.9.8.1.1.)
• Sadarbojas komandā vienota mērķa sasniegšanai, risinot vienkāršas dabaszinātniskas
problēmas, veicot pētījumu, līdzdarbojoties dabaszinātņu projektos, daloties ar
resursiem, uzņemoties kopīgu atbildību par rezultātu un apzinoties, ka, darot kopā,
iespējams sasniegt vairāk. (D.9.11.12.2.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts

Ieradumi

• Skaidro organismu savstarpējo saistību ekosistēmā, grupējot tos pēc enerģijas un
vielu iegūšanas veida (ražotāji, patērētāji, noārdītāji) un mijiedarbības veida, izmantojot
dažādus informācijas avotus, novērojot, modelējot (D.9.8.1.1.; D. 9.8.1.2.)
• Veicot lauka darbu un modelējot, salīdzina Latvijai raksturīgās ekosistēmas pēc sugu
daudzveidības (augi, sēnes, gliemji, posmkāji, mugurkaulnieki), apstākļiem (temperatūra,
nokrišņu daudzums un režīms, augsnes tips, apgaismojums), izvietojuma. (D.9.8.3.)
• Sadarbojoties plāno un veic pētījumu, lai izvērtētu meža kopšanas ietekmi uz meža
ražības, dabas apstākļu un organismu daudzveidības izmaiņām, formulējot pētījuma
jautājumu, izvērtējot darba gaitu un iegūto datu ticamību; izvirza priekšlikumus
nākamajiem pētījumiem, komunicējot par pētījuma rezultātiem. (D.9.5.3.1.; D.9.11.1.1.;
D.9.11.3.1.; D.9.11.3.3.; D.9.11.9.1.; D.9.11.10.1.; D.9.11.11.1.; D.9.11.12.1.)
• Saudzīgi izturoties pret vidi, veic lauka darbu, lai skaidrotu dabā notiekošos procesus
novērojot, lietojot parauglaukuma metodi. (D.9.11.7.1.)

• Attīsta ieradumu darboties ilgtspējīgi un videi draudzīgi, lemt godprātīgi, izturēties
saudzīgi pret apkārtējo vidi, veicot pētījumu mežā. (Tikums – atbildība; vērtība – daba)
• Attīsta ieradumu izprast, respektēt un risināt kompleksas problēmas, patstāvīgi vai
sadarbojoties risināt problēmas pētnieciskā ceļā. (Tikums – centība; vērtība – darba
tikums)
• Attīsta ieradumu izvērtēt eksperimenta, lauka darba gaitu un piedāvāt uzlabojumus
norises un precizitātes uzlabošanai. (Tikums – centība; vērtība – darba tikums)

Jēdzieni: ekosistēma, ekosistēmas stabilitāte, konkurence, neitrālisms, parazītisms, simbioze, plēsonība, sugu daudzveidība, invazīva suga, organismu mijiedarbības veidi
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Temata apguves norise
Kāda ir ekosistēmas
struktūra?

Izmantojot doto instrukciju, grupā veido ekosistēmu burkā, spuldzes formas stikla traukā vai pudelē. Novēro to vairākas nedēļas (visā temata apguves
laikā), reģistrē izmaiņas (mēra, skaita, fotografē, apraksta u. c.), lai temata apguves noslēgumā skaidrotu tās eksistences vai bojāejas apstākļus1.
Izmantojot dažādus informācijas avotus, salīdzina vienas cilvēku veidotas ekosistēmas (piemēram, akvārijs, parks, dārzs) un dabiskas ekosistēmas
(piemēram, purvs, mežs, ezers) struktūru (organismu daudzveidība, barošanās ķēdes, organismu organizācijas līmeņi, cilvēka darbības ietekme u. c.),
spriež par ekosistēmām kopīgajām un atšķirīgajām pazīmēm.
Versija. Vēro vienu no ekosistēmām veltītām filmām “Pieci stāsti par dabu” un izvērtē aplūkoto ekosistēmu pēc sugu daudzveidības, ekosistēmas veidošanās
apstākļiem (mākslīga vai dabiska), ilgtspējīguma, cilvēka ietekmes u. c.

Kādas ir organismu
savstarpējās attiecības
ekosistēmā?

Izmantojot ekosistēmas aprakstu (teksts ietver barošanās attiecības, īpatņu skaita izmaiņas laika periodā), spriež par organismu skaita izmaiņu
cēloņiem. Modelē barošanās tīklu un analizē, kā barošanās tīkls ir izmainījies laika periodā un kā izmaiņas ietekmējušas ekosistēmu.
Vēro dažādus videomateriālus par organismu savstarpējo saistību ekosistēmās (simbioze, neitrālisms, plēsonība, konkurence, parazītisms)
un, izmantojot dažādus informācijas avotus, nosaka video redzēto organismu mijiedarbības veidu. Spriež par organismu savstarpējo attiecību
daudzveidības nozīmi ekosistēmās.
Versija. Spēlē lomu spēli vai mēmo šovu par dažādu organismu savstarpējām attiecībām ekosistēmā.

Lauka darbs –
starpdisciplinārs
pētījums2

Iepazīstas ar doto lauka darba problēmsituāciju. Grupā veic lauka darbu ar pētniecības soļiem; tā laikā ar parauglaukumu metodi salīdzina divas
dažādas mežaudzes. Ievāc datus par koksnes krāju, organismu daudzveidību un abiotiskajiem faktoriem (temperatūra, mitrums, apgaismojums).
Pētījumu analizē pamazām visa temata apguves laikā, paralēli apgūstot zināšanas par ekosistēmu nomaiņu un organismu daudzveidību tajās. Grupā
plāno darba gaitu, datu ievākšanas veidus un skaidro parauglaukuma jēgu precīzu datu ievākšanai un salīdzināšanai. Izvērtē savu plānošanas gaitu
pēc kritērijiem. Ieteicams lietot 1 × 1 m lielus parauglaukumus ar 10 × 10 cm lielām rūtīm, lai varētu vieglāk skaitīt/salīdzināt ekosistēmas zemsedzē
noteiktās augu sugas. Aktualizē zināšanas par parauglaukuma veidošanu un sugu noteikšanu. Ja nepieciešams, izmanto sugu noteicējus, t. sk.
digitālos. Nosaka sugu sastopamības biežumu (vidējo aritmētisko) pētītajās teritorijās. Izvērtē gan savu, gan citu darbību, veicot lauka darbu pēc
kritērijiem. Konsultējas ar matemātikas skolotāju par datu ticamību un izmantotajām formulām koksnes krājas noteikšanai. Apkopo un analizē iegūtos
datus digitāli, izmantojot piemērotāko datu vizualizēšanas rīku. Savstarpēji salīdzina mežaudzes pēc organismu skaita, daudzveidības, abiotiskajiem
faktoriem, koksnes krājas. Meklē iegūto datu kopsakarības. Veido pētījuma aprakstu, kurā apkopo rezultātus un secinājumus. Prezentē pētījuma
rezultātus un izvērtē gan savas grupas, gan citu grupu paveikto darbu. Secina, kā cilvēka saimnieciskā darbība ir ietekmējusi pētītās mežaudzes –
koptajā mežaudzē ir lielāka koksnes krāja, kā arī var novērot atšķirīgu organismu daudzveidību.
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Kā notiek ekosistēmu
nomaiņa?

Izmantojot lauka darbā iegūtos rezultātus, spriež par saistību starp sugu daudzveidību ekosistēmā un ekosistēmas stabilitāti.
Izmantojot personīgo pieredzi, kas gūta, novērojot jaunu ekosistēmu veidošanos (piemēram, uz ēku jumtiem, balkoniem), nosauc, kādi apstākļi
ir veicinājuši jaunas ekosistēmas izveidi. Loģiskā secībā sakārto dotos attēlus, kuros parādītas dīķa aizaugšanas stadijas, izcirtuma pakāpeniska
aizaugšana, mazdārziņa pārmaiņas, ja to nekopj u. c. Izmantojot lauka darbā iepriekš iegūtos rezultātus un informāciju par ekosistēmu nomaiņu,
spriež par ekosistēmu stabilitāti ietekmējošiem faktoriem un par cilvēka saimnieciskās darbības ietekmi uz ekosistēmu nomaiņu.
Versija. Izmantojot dotos datus, grupā plāno neapdzīvotas planētas kolonizāciju un nosaka tai nepieciešamos resursus.

Kāpēc ir svarīga
organismu
daudzveidība
ekosistēmā?

Izmantojot lauka darbā iegūtos rezultātus un daudzveidīgus informācijas avotus, veido ziņojumus par Latvijas apdraudēto sugu saglabāšanas iespējām
tuvākajā apkārtnē.
Izmantojot dažādus informācijas avotus, spriež par organismu daudzveidības nozīmi ekosistēmās un par to saglabāšanas iespējām (piemēram,
“Sarkanā grāmata”, liegumi, starptautisko dabas aizsardzības organizāciju darbība, vides aizsardzības likumi).
Versija. Analizējot problēmsituāciju, izspēlē lomu spēli “Latvāņa tiesa”. Veido savu viedokli par invazīvās sugas izplatību Latvijā3.
Versija. Raksta motivācijas vēstuli, CV vai citu lietišķo rakstu, iejūtoties apdraudēto organismu lomā, lai parādītu izpratni par organismu daudzveidības
saglabāšanas nozīmi.
Izmantojot pašu veidotās mākslīgās ekosistēmas novērošanas laikā iegūtos datus, izvērtē organismu izdzīvošanas vai bojāejas iemeslus, vielu apriti,
apraksta barošanās attiecības un izdara secinājumus par ekosistēmas ilgtspēju.

Mācību līdzekļi
Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis
• Instrukcija mākslīgās ekosistēmas veidošanai
• Mācību filmas par piecām Latvijas ekosistēmām: Elmmedia. Pieci stāsti par dabu.
[tiešsaiste, skatīts 2019. gada 23. septembrī]. Pieejams: http://www.piecistastipardabu.
lv/ (Mācību filmas “Pieci stāsti par dabu”)
• Ekosistēmas apraksts (tāds, kurš ietver barošanās attiecības, ekosistēmas izmaiņas laika
periodā), videomateriāls par dažādām barošanās attiecībām
• Mācību materiāls par “Latvāņa tiesu”: ESF projekts “Dabaszinātnes un matemātika”.
Atbalsta materiāls bioloģijā. [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 23. septembrī]. Pieejams:
https://www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/stunduPiemeri/biologija/B_07_05_05.pdf (Mācību
stundas piemērs “Ievestais augs – Sosnovska latvānis”)

Izejmateriāli
Materiāli mākslīgās ekosistēmas veidošanai (pudele, augsne, augi, sīkie bezmugurkaulnieki,
līmlente, ūdens u. c.).
Darba piederumi
Ierīce ar fotografēšanas funkciju
Mācību vide
Ekosistēmas lauka darba veikšanai (sīkāk skat. lauka darba aprakstu un pieejamos atbalsta materiālus, apmeklēt AS “Latvijas valsts meži” (LVM) mājas lapu (sadaļas: “Skolām” –
“8.–9. klasēm”). [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 23. septembrī]. Pieejams: https://www.lvm.
lv/sabiedribai/skolam/8-9-klasem (Projekta apraksts 8.–9. klasēm)
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Citi ieteicamie resursi
Ieteicamos resursus starpdisciplinārā pētījuma realizēšanai skat. nedaudz zemāk.

Starppriekšmetu saikne
Īstenojot starpdisciplināro pētījumu, kurā ietilpst lauka darbs, sadarboties ar ģeogrāfijas,
matemātikas un tehnoloģijas skolotājiem.

Metodiskais komentārs
Skolēns slēgtās ekosistēmas modeli veido pēc instrukcijas, jo viņam vēl nav dziļas
izpratnes par ekosistēmas procesiem. Ieteicams izveidot modeli temata apguves sākumā,
lai tās gaitā varētu veikt ilgstošu pētījumu un skaidrot notiekošos procesus. Rezultātus par,
piemēram, slieku vairošanos un daudzumu var analizēt nākamajā bioloģijas tematā “Kā
rodas jauns organisms?”.
2
Šo tematu ir ieteicams veidot kopā ar attiecīgajiem ģeogrāfijas, matemātikas un tehnoloģiju tematiem – veikt kopīgu lauka darbu, kura laikā ievāc datus par organismiem un to
daudzveidību, uzzina koksnes krāju un abiotiskos faktorus. Pēc tam bioloģijas stundās klasē
analizē šo organismu savstarpējās attiecības un izpētītās ekosistēmas iespējamo aizsardzības plānu. Lai uzzinātu vairāk, var apmeklēt LVM mājas lapu: Latvijas valsts meži (sadaļas:
“Skolām” – “8.–9. klasēm”). [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 23. septembrī]. Pieejams: https://
www.lvm.lv/sabiedribai/skolam/8-9-klasem (Projekta apraksts 8.–9. klasēm).
1

ESF projekts “Dabaszinātnes un matemātika”. Atbalsta materiāls bioloģijā. [tiešsaiste,
skatīts 2019. gada 23. septembrī]. Pieejams: https://www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/stunduPiemeri/biologija/B_07_05_05.pdf (Mācību stundas piemērs “Ievestais augs – Sosnovska
latvānis”).
3

Dotā lauka darba problēmsituācija:2
X mežā 200 m attālumā viena no otras atrodas divas vienāda vecuma mežaudzes. Pēc
pieejamās informācijas, viena no mežaudzēm ir kopta biežāk nekā otra. Lai noskaidrotu, kā
meža retināšana ir ietekmējusi koksnes krājas pieaugumu, mikroklimatu un sugu daudzveidību mežaudzēs, un pieņemtu lēmumu par turpmāko mežaudžu kopšanu, mežzinim jāveic
mežaudžu izpēte.

Pētījuma mērķis: izvērtēt meža kopšanas ietekmi uz meža ražību, abiotisko faktoru un
organismu daudzveidības izmaiņām divās vienāda vecuma mežaudzēs.
Pētījuma jautājums: kā cilvēka saimnieciskā darbība ietekmē koksnes krāju, organismu
daudzveidību, temperatūru, mitrumu un apgaismojumu divās vienāda vecuma mežaudzēs?
Pētījuma uzdevumi:
1) plānot pētnieciskā darba izstrādi (darbu sadale, kas nepieciešams pētījumam);
2) izveidot poligonu aprakstu (ģeogrāfiskais novietojums, dabas apstākļi), izmantojot
sekundāros datus (LVM pieejamās kartes);
3) izveidot parauglaukumu mežaudzes krājas noteikšanai;
4) iegūt un reģistrēt nepieciešamos datus par krājas apjomiem mežaudzēs (koku augstums, stumbra diametrs utt.);
5) aprēķināt un salīdzināt krājas apjomus divās mežaudzēs (datu analīze klasē);
6) iegūt un reģistrēt datus par mežaudzes abiotiskajiem faktoriem (temperatūra, mitrums,
apgaismojums);
7) izveidot parauglaukumus organismu skaita noteikšanai;
8) iegūt un reģistrēt datus par organismu skaitu parauglaukumos;
9) noteikt iespējamos krājas apjoma atšķirību cēloņus (darbs klasē);
10) izveidot pētījuma pārskatu;
11) prezentēt veiktā pētījuma rezultātus.
Resursi
Mežaudžu vēsture, AS “Latvijas valsts meži” lietotne LVM GEO (Google Play; AppStore),
3 m gara mērlente (koku apkārtmēru 1,3 m augstumā un koku augstuma mērīšanai), 5,64 m
gara aukla (parauglaukuma noteikšanai), 70 cm garš spieķītis (līstīte), kura apakšējā daļā
7 cm no gala izveidota atzīme (Bormaņa spieķītis) koku augstuma mērīšanai, lauka mērījumu pierakstu tabulas, zīmulis pierakstiem, laikapstākļiem atbilstošs apģērbs, mobilais tālrunis ar GPS koordināšu noteikšanai, aukla un mietiņi parauglaukumu veidošanai organismu
noteikšanai un skaitīšanai, sugu (piemēram, sūnu) noteicēji, sensori (temperatūra, mitrums,
gaisma).
AS “Latvijas valsts meži” mājas lapa (sadaļas: “Skolām” – “8.–9. klasēm”). [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 23. septembrī]. Pieejams: https://www.lvm.lv/sabiedribai/skolam/8-9-klasem
(Projekta apraksts 8.–9. klasēm).
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Komentārs par starpdisciplinārā pētījuma ar lauka darbu īstenošanu:
Anotācija
Starpdisciplinārais temats “Pētījums mežā” izstrādāts, sadarbojoties ar AS “Latvijas
valsts meži”. “Pētījums mežā” 8. vai 9. klašu skolēniem piedāvā autentiskā kontekstā izstrādāt pētījumu par Latvijai nozīmīga resursa – meža – apsaimniekošanas iespējām. Temats
veidots kā mežkopja ikdienas darba simulācija; tā laikā nepieciešams noteikt mežaudžu krājas, to iespējamo atšķirību iemeslus un pieņemt lēmumu par turpmāko mežaudžu kopšanas
gaitu. Skolēnam, iejūtoties mežkopja lomā un risinot uzdevumus, nepieciešams izmantot
ģeogrāfijas, bioloģijas, matemātikas un datorikas mācību priekšmetu zināšanas un prasmes.
Pētnieciskā darba mērķis ir parādīt skolēnam, ka, regulāri rūpējoties par mežu un kopjot to,
mainās mežaudzei raksturīgie dabas apstākļi, augu sugu sastāvs un koksnes krājas apjoms.
Kopšanas rezultātā mainoties apstākļiem, veidojas labvēlīgāka vide koku augšanai.

Temata plānošana
Starpdisciplināro tematu “Pētījums mežā” iespējams plānot gan 8. klasei pavasarī
(aprīlis/maijs), gan 9. klasei rudenī (septembris/oktobris). Pētnieciskā darba izstrādei kopā
nepieciešams ieplānot 32 stundas (1 stunda = 40 minūtes), no tām 24 stundas paredzētas
pētījuma plānošanai, darbam ar datiem un pārskatu sagatavošanai, bet pārējās 8 stundas –
datu vākšanai mežā. Tomēr ir nepieciešams atcerēties, ka pētnieciskā darba izstrādei ieteicamais laiks un plānojums ir elastīgi pielāgojams katras skolas situācijai un skolotāju sadarbības iespējām. Organizatorisku apsvērumu dēļ ir ieteicams pētījumam paredzētās stundas
plānot 4 vai 5 secīgās dienās. Tas nepieciešams, lai skolēni precīzāk izprastu pētījuma kontekstu un gaitu. Pirmajā dienā, uzsākot pētniecisko darbu, ieteicams ieplānot teorētiskās
nodarbības visos mācību priekšmetos, lai to laikā būtu iespējams apgūt vai aktualizēt darba
veikšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes (piemēram, matemātikā – riņķa laukuma
aprēķināšana, ģeogrāfijā – zināšanas par Latvijas mežu tipiem un mežu nozīmi, bioloģijā –
augu un dažādu dzīvnieku sugu noteicēju izmantošana, parauglaukuma izveidošana organismu noteikšanai).
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9.1. Kā organismi saistīti
ar vidi, kurā tie dzīvo?

9.2. Kā rodas jauns organisms?

9.3. Kā notiek organisma
darbības regulācija?

9.4. Kāpēc organismi
ir tik daudzveidīgi?

9.2. Kā rodas jauns organisms?
Ieteicamais laiks temata apguvei: 18 mācību stundas (iespējams temata apguves
pārtraukums mācību procesā)

Temata apguves mērķis: padziļināt izpratni par dažādu organismu vairošanos, pilnveidot prasmi pagatavot mikropreparātu, preparēt sēklas, veidot bioloģisko zīmējumu, attīstīt
ieradumu rīkoties atbilstoši situācijai, rūpēties par vairošanās orgānu veselību.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas

Prasmes

• Organismu vairošanās un attīstības ciklu daudzveidības un pielāgotības pamatā ir
evolūcijas process. (D.Li.10.)
• Iedzimtības pamatvienība ir gēns – DNS fragments, kas nosaka vienas pazīmes
attīstību. (D.Li.9.)
• Šūnas kodolā DNS molekulas veido hromosomas, katrai sugai ir noteikts hromosomu
skaits un uzbūve. (D.Li.9.)
• Cilvēka ķermeņa šūnās, izņemot dzimumšūnas, ir divkāršs hromosomu komplekts, bet
dzimumšūnās tas ir vienkāršs (hromosomas nevar sagrupēt pa pāriem). (D.Li.9.)
• Organismi vairojas bezdzimumiski un/vai dzimumiski. (D.Li.7.)
• Bezdzimumvairošanās procesā rodas pēcnācēji ar identisku iedzimtības informāciju.
(D.Li.9.)
• Dzimumvairošanās procesā piedalās divas ģenētiski atšķirīgas dzimumšūnas, rezultātā
rodas pēcnācēji ar atšķirīgu iedzimtības informāciju; tas nodrošina sugas izdzīvošanu
mainīgos vides apstākļos. (D.Li.9.)
• Procesi sievietes olnīcās un dzemdē ir cikliski, cikls vidēji ilgst 28 diennaktis. (D.Li.7.;
D.Li.9.)
• Ziedaugu dzimumvairošanās orgāns ir zieds, no tā rodas auglis un sēklas (vai sēkla).
(D.Li.7.; D.Li.9.)
• Vairošanās rezultātā no paaudzes uz paaudzi tiek nodots ģenētiskais materiāls, kas
nosaka organismam raksturīgās pazīmes. (D.Li.9.)

• Loģiskā secībā kārto iedzimtību nodrošinošas struktūras no DNS līdz dzimumorgānu
sistēmai (DNS, gēns, hromosoma, hromosomu komplekts, kodols, dzimumšūna,
dzimumdziedzeris, dzimumorgānu sistēma). (D.9.9.3.)
• Skaidro pazīmju pārmantošanu (bezdzimumvairošanās, dzimumvairošanās), izmantojot
ģenētikas jēdzienus (šūna, kodols, hromosomas, gēni, DNS). Pamato, kāpēc
bezdzimumvairošanās procesā rodas pēcnācēji ar identisku iedzimtības informāciju
un dzimumvairošanās procesā rodas pēcnācēji ar atšķirīgu iedzimtības informāciju.
(D.9.9.3.)
• Novēro un salīdzina diedzētu sēklu, augļu un vasas pārveidņu uzbūvi, attēlo tos
bioloģiskajā zīmējumā. (D.9.7.8.)
• Salīdzina dzīvnieku (tauriņa, sienāža, putna, zivs, rāpuļa, abinieka, zīdītāja) attīstības
ciklu stadijas. (D.9.7.3.1.)
• Izvērtē pazīmes iedzimšanas iespēju un prognozē iedzimšanu nākamajās paaudzēs,
analizējot attēlus, novērojumus, izstrādājot ciltskoku, kurā analizē vienas pazīmes
iedzimšanu. (D.9.9.1.)
• Veido shēmas, salīdzinot organismus pēc ārējā izskata, lai ilustrētu Latvijā biežāk
sastopamo ziedaugu (klases, dzimtas) un mugurkaulnieku (klases, zīdītāju dzimtas)
pārstāvju sugu radniecību, salīdzina iegūtos rezultātus ar sistemātikas, filoģenētiskajām
shēmām. (D.9.10.3.)
• Veido strukturētus skaidrojumus, argumentus, pretargumentus par vairošanās
jautājumiem, atsaucoties uz zinātniskiem skaidrojumiem, teorijām, pētījumiem,
izvērtējot informācijas avotu ticamību. (D.9.12.3.)
• Salīdzina dažādu dzīvo organismu valstu pārstāvju (dzīvnieku, augu, sēņu) vairošanos.
(D.9.7.1.)
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Komplekss sasniedzamais rezultāts
• Skaidro cilvēka attīstības ciklu un faktorus, kas to ietekmē, analizē rīcību reproduktīvās
veselības jomā (piemēram, dzimumdzīves atlikšana, kontracepcijas nozīme), izmantojot
dažādus informācijas avotus, izvērtējot to ticamību. (D.9.7.3.2.)
• Skaidro pazīmju pārmantošanu (bezdzimumvairošanās, dzimumvairošanās), izmantojot
jēdzienus (šūna, kodols, hromosomas, gēni, DNS); pamato, kāpēc bezdzimumvairošanās
procesā rodas pēcnācēji ar identisku iedzimtības informāciju un dzimumvairošanās
procesā rodas pēcnācēji ar atšķirīgu iedzimtības informāciju. (D.9.9.3.)
• Skaidro, ka organismu (mugurkaulnieku, posmkāju, augu) daudzveidības un
pielāgotības dzīves videi pamatā ir evolūcijas process, izmantojot filoģenētiskās,
sistemātikas un evolūcijas shēmas, dažādus informācijas avotus, novērojot, modelējot.
(D.9.10.1.)

Ieradumi
Attīsta ieradumu izvērtēt informācijas ticamību, analizējot dažādus informācijas avotus
par kontracepcijas metožu iedarbību uz veselību. (Tikums – atbildība; vērtība – dzīvība)

Jēdzieni: bezdzimumvairošanās, dzimumvairošanās, DNS, gēns, hromosoma, iedzimtības informācija, iekšējā apaugļošanās, ārējā apaugļošanās, ciltskoks, krustošana, dzimumdzīve,
dzimumdzīves atlikšana, kontracepcija, klonēšana, menstruālais cikls, selekcija
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Temata apguves norise
Kā dažādi organismi
vairojas?

Izmantojot dažādus informācijas avotus, salīdzina bezdzimumvairošanās un dzimumvairošanās procesus, spriež par dažādu organismu vairošanos,
saistot vairošanās veidu ar organisma sistemātisko piederību. Izsaka savus pieņēmumus, kāpēc evolūcijas gaitā ir izveidojušies dažādi vairošanās veidi
un kā tie ir saistīti ar organisma dzīves vidi un evolūcijas pakāpi.
Izmantojot jēdzienus (šūna, kodols, hromosomas, gēni, DNS, krustošana), skaidro, kāpēc bezdzimumvairošanās procesā rodas pēcnācēji ar identisku
iedzimtības informāciju un dzimumvairošanās procesā rodas pēcnācēji ar atšķirīgu iedzimtības informāciju.
Animācijā un mikroskopā novēro, kā notiek rauga vairošanās. Pārrunā novēroto, nosaka vairošanās veidu.
Vērojot videofragmentus par mikroorganismu vairošanos, zarndobumaiņu pumpurošanos, veicot sporu mikropreparātu izpēti, spriež par sēņu,
mikroorganismu vairošanās veidiem (ar sporām, ķermeņa daļām un daloties) un katra veida priekšrocībām, trūkumiem. Pamatojoties uz novēroto
un apgūto, sāk veidot vizuālu materiālu (izvēlas sev piemērotāko informācijas attēlošanas veidu) par organismu vairošanos.
Izmantojot dažādus informācijas avotus, papildina vizuālo materiālu ar mikroorganismu vairošanās piemēriem. Spriež par mikroorganismu vairošanās
īpatnībām un ietekmi uz cilvēka dzīvi un veselību (piemēram, pārtikas sabojāšanās, slimību izraisīšana). Izmantojot dažādus informācijas avotus, veido
ieteikumus par profilakses pasākumiem (roku mazgāšana, pārtikas sagatavošana un uzglabāšana, saskarsme ar dzīvniekiem, slimniekiem, vakcinācija
u. c.), lai pasargātu sevi no mikroorganismu negatīvās ietekmes.
Informācijas avotos, videomateriālos un animācijas filmās uzzina par klonēšanas un selekcijas procesu. Spriež, kādi vairošanās veidi šajos procesos
ir novērojami, un skaidro ar saviem vārdiem, kā cilvēki izmanto šos procesus dažādu produktu ieguvei.

Kā notiek cilvēku
vairošanās?
Kā saglabāt
dzimumorgānu
veselību?

Izmantojot dažādus informācijas avotus, attēlus, shēmas, animācijas, mulāžas, dotajā cilvēka dzimumorgānu sistēmas shēmā pieraksta orgānu
nosaukumus un funkcijas. Izmantojot dažādus informācijas avotus un aplūkojot attēlos olšūnu un spermatozoīdu, spriež par to uzbūves saistību ar
funkcijām. Izmantojot grafiskus attēlus, analizē sievietes menstruālā cikla norisi, nosaka laiku, kurā ir lielāka iespēja apaugļoties olšūnai.
Izmantojot dažādus informācijas avotus par kontracepcijas metodēm, pēc dotajiem kritērijiem (piemēram, ietekme uz veselību, metodes efektivitāte)
izvērtē, iespējams, pretrunīgu informāciju un argumentēti diskutē, kā izvairīties no nevēlamas grūtniecības. Spriež par kontracepcijas metodes
piemērotību noteiktam vecumposmam.
Analizējot dažādas situācijas, spriež, kādas sekas rodas, neievērojot higiēnu un nelietojot barjeras kontracepcijas metodes1.
Vērojot videomateriālus un, animācijas filmas, sakārto embrija un augļa attīstības posmus pareizā secībā, spriež par embrija un augļa izmaiņām,
uz kuru pamata veikta sakārtošana2. Izmantojot dažādus informācijas avotus, diskutē par to, kā grūtnieces dzīvesveids un veselības stāvoklis var
ietekmēt bērna attīstību. Secina, kuras attīstības stadijas ir visvieglāk ietekmējamas.
Izmantojot dažādus informācijas avotus (ciltskokus, ģimenes attēlus u. c.), spriež par pazīmju iedzimšanu nākamajās paaudzēs (kuras pazīmes iedzimst,
kuras netiek nodotas nākamajām paaudzēm).
Analizē vienas iedzimstošas pazīmes pārmantojamību kādā dzimtā, veidojot ciltskoku (zīmējumi vai fotomateriāli)3. Prezentē izveidoto ciltskoku un
pazīmes iedzimšanas veidu.
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Kā notiek dzīvnieku
vairošanās?

Izmantojot vizuālus materiālus un dažādus informācijas avotus par dzīvnieku vairošanos, salīdzina dzīvnieku iekšējo un ārējo apaugļošanos un
izvērtē attīstības ar pilnīgu/nepilnīgu pārvēršanos (tauriņa, sienāža, putna, zivs, rāpuļa, abinieka, zīdītāja attīstības cikli) priekšrocības/trūkumus pēc
pielāgotības videi un dzīvesveidam. Papildina iesākto vizuālo materiālu par dzīvnieku vairošanos.
Izmantojot dažādus informācijas avotus, veido infografikas par dažādu dzīvnieku riesta vai nārsta izpausmēm un rūpēm par pēcnācējiem un spriež
par šo procesu nozīmi sugas izdzīvošanā. Paralēli tam veido shēmas, salīdzinot organismus pēc ārējā izskata, lai ilustrētu Latvijā biežāk sastopamo
mugurkaulnieku (klases, zīdītāju dzimtas) pārstāvju sugu radniecību. Salīdzina iegūtos rezultātus ar sistemātikas, filoģenētiskajām shēmām.

Kā notiek augu
vairošanās?

Izmantojot dažādus informācijas avotus, attēlus, modelē (izvēlas nepieciešamos piederumus modeļa veidošanai) dažādu ziedu (viendzimuma,
divdzimumu, ziedi, kas pielāgojušies dažādiem apputes veidiem – ar vēju, ar kukaiņiem, ar ūdeni u. c.) uzbūvi, nosauc zieda sastāvdaļas un to
funkcijas. Izmantojot izveidoto modeli, spriež par uzbūves saistību ar funkcijām un ziedu daudzveidību.
Izmantojot dažādas augu vairošanās shēmas, attēlus par augļa veidošanos no zieda daļām, preparē diedzētas pupiņu un kukurūzas sēklas, veido
bioloģisko zīmējumu4, spriež par zieda nozīmi augu vairošanās procesā.
Izmantojot dažādus informācijas avotus, salīdzina augu pavairošanas veidu (potēšana, meristēmu kultūra, spraudeņi u. c.) priekšrocības un trūkumus,
spriež par augu pavairošanas veida efektivitāti, izmantošanas iespējām.
Papildina iepriekš izveidoto vizuālo materiālu par augu vairošanos.
Versija. Darba stacijas apvieno tematus par augu, sēņu, mikroorganismu vairošanos un ziedaugu uzbūvi (piemēram, zieda uzbūve, sēklas uzbūve (viendīgļlapji,
divdīgļlapji), sēņu sporas, putekšņi). Skolēns apmeklē darba stacijas un veic tajās doto praktisko uzdevumu, piemēram, pēc stacijā dotās instrukcijas preparē
auga sēklu, ziedu, mikroskopā aplūko putekšņus, sēņu sporas. Apmeklējot dažādas stacijas, izdara secinājumus par dažādu organismu vairošanās veidiem un
orgānu uzbūvi.
Kā temata apkopojumu veido shēmas, salīdzinot organismus pēc ārējā izskata, lai ilustrētu Latvijā biežāk sastopamo ziedaugu (klases, dzimtas)
pārstāvju sugu radniecību. Salīdzina iegūtos rezultātus ar sistemātikas, filoģenētiskajām shēmām.

Mācību līdzekļi
Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis
• Attēli un teksti par organismu vairošanos
• DZM atbalsta materiāls ar evolūcijas un sistemātikas shēmām; videofragmenti par mikro
organismu vairošanos; vizuāls materiāls par augu vairošanās veidiem; pārskatāms ciltskoks ar kādu izteiktu pazīmi demonstrējumam; zīmējumi vai fotomateriāli, kuros saskatāmas iedzimstošas pazīmes (pašu veidoti, skolotāja doti vai arī internetā atrasti materiāli
par kādu slavenības ģimeni)

• Videomateriāls par DNS analīžu izmantošanas iespēju: Momondo – Let’s Open The
World. Momondo – The DNA Journey feat. Ellaha. [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 23. septembrī]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=7mqWYuKvbXY (Filma par DNS
testa rezultātiem)
• Videomateriāli vai animācijas filmas par cilvēka embrionālo attīstību; sievietes men
struālā cikla shēma vai kalendārs; informatīvie bukleti, interneta resursi par kontracepcijas veidiem; informācija par dažādām nevēlamas grūtniecības situācijām un seksuāli transmisīvajām slimībām, bukleti un videomateriāli par kontracepciju; tekstuālā
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informācija par dažādu augu ziedu uzbūvi un to sastāvdaļu funkcijām; DZM atbalsta
materiāls – zieda preparēšana
• Videofragmenti par putnu uzvedību vairošanās periodā: Latvijas valsts meži. Medņu riests.
[tiešsaiste, skatīts 2019. gada 23. septembrī]. Pieejams: www.youtube.com/watch?v=5ni5HHLdT1k (Filma “Medņu riests”); LTV Panorāma. Sācies rubeņu riests. [tiešsaiste,
skatīts 2019. gada 23. septembrī]. Pieejams: www.youtube.com/watch?v=5K41iAMC4_g
(Sižets “Rubeņu riests”)
Izejmateriāli
Raugs, cukurs, plastilīns, līmlente, papīrs, kociņi u. c. materiāli zieda modeļa veidošanai
Darba piederumi
Mikroskops; lupas; darba rīku komplekts preparēšanai

Metodiskais komentārs
Skaidrojot par kontracepcijas metodēm un menstruālo ciklu, ieteicams pieminēt, ka
cilvēka ķermenī rodas vīrišķie un sievišķie dzimumhormoni, kuri nosaka dzimumorgānu darbību. Nav ieteicams sīkāk iedziļināties hormonu veidos.
2
Galvenais, lai skolēns, neiedziļinoties attīstības stadiju nosaukumos, saprastu, ka cilvēka attīstība notiek pakāpeniski.
3
Skolēns pēc savas izvēles var pētīt savas ģimenes vai kādas slavenības ģimenes fotoattēlus (jāņem vērā personu datu aizsardzības likums). Skolēnam, neiedziļinoties iedzimšanas
ģenētiskajos aspektos, ir jārada izpratne, ka pazīmes var iedzimt vai neiedzimt.
4
Versija. Individuālais projekts – dīgstošas sēklas attīstības novērošana, audzējot to
caurspīdīgā CD diska vāciņā un veidojot timelapse (“stopkadru”) videomateriālu (nosaka
datu reģistrēšanas veidu – fotografēšana). Var apskatīt divdīgļlapju (pupiņu, sīpolu, zirņu,
redīsu) sēklas vai viendīgļlapju (kukurūzas vai kviešu) graudus.
1

Citi ieteicamie resursi
Gatavi vai pašu veidoti mikropreparāti (sūnu, paparžu, sēņu sporas); kailsēkļu un segsēkļu
sēklas; viendīgļlapju un divdīgļlapju sēklas preparēšanai; telpaugi, kurus var pavairot veģetatīvi; dažādi ziedi, sēklas, sporas, putekšņi darbam stacijās
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Bioloģija 7.–9. klasei

9.1. Kā organismi saistīti
ar vidi, kurā tie dzīvo?

9.2. Kā rodas jauns organisms?

9.3. Kā notiek organisma
darbības regulācija?

9.4. Kāpēc organismi
ir tik daudzveidīgi?

9.3. Kā notiek organisma darbības regulācija?
Ieteicamais laiks temata apguvei: 12 mācību stundas
Temata apguves mērķis: veidot izpratni par neirālo un humorālo regulāciju, salīdzinot
somatiskās un veģetatīvās nervu sistēmas ietekmi uz organisma darbību, attīstīt ieradumu
rīkoties atbilstoši situācijai, saskatīt un izvērtēt riskus nervu un endokrīnās sistēmas veselības saglabāšanai.
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Bioloģija 7.–9. klasei

Sasniedzamie rezultāti
Ziņas
•
•
•
•
•

Organisma šūnu darbību ietekmē neirālā un humorālā regulācija. (D.Li.7.)
Neirālā regulācija notiek, pārvadot nervu impulsus uz regulējamo šūnu. (D.Li.7.)
Nervu sistēmas uzbūves un darbības pamatvienība ir nervu šūna – neirons. (D.Li.7.)
Humorālā regulācija notiek ar bioloģiski aktīvu vielu – hormonu starpniecību. (D.Li.7.)
Hormonu nonākšanu mērķšūnās galvenokārt nodrošina endokrīnā jeb iekšējās
sekrēcijas dziedzeru sistēma. (D.Li.7.)
• Pastāv vairāki faktori, kas ikdienā ietekmē cilvēka nervu un hormonālās sistēmas
darbību, tāpēc ir svarīgi apzināties riska faktorus un veikt profilaktiskus pasākumus
veselības saglabāšanai. (D.Li.7.)
• Evolūcijas gaitā dzīvniekiem ir izveidojušies atšķirīgi nervu sistēmas uzbūves veidi.
(D.Li.10.)
• Augiem organisma regulācija notiek ar fitohormoniem. (D.Li.7.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts
• Izmantojot daudzveidīgos informācijas avotos atspoguļoto informāciju un izvērtējot tās
ticamību, rīkojas atbildīgi pret savu un citu veselību. Veido ieteikumus un secinājumus
par dzīvesveida (fiziskās aktivitātes, kaitīgie ieradumi) un dienas režīma ietekmi uz
organisma veselību. (D.9.7.5.1.)
• Skaidro, ka mūsdienu dzīvo organismu (mugurkaulnieku, posmkāju, augu)
daudzveidības un pielāgotības dzīves videi pamatā ir evolūcija, izmantojot sistemātikas
un evolūcijas shēmas, dažādus informācijas avotus, novērojot, modelējot. (D.9.10.1.)

Prasmes
• Plāno pētījumu par refleksiem, refleksa loku un reakcijas ātrumu, sistemātiski to
realizē. (D.9.11.3.2.)
• Salīdzina dažādu dzīvo organismu valstu pārstāvju (dzīvnieku, augu) organismu
regulāciju, modelējot, eksperimentējot, izmantojot dažādus informācijas avotus.
(D.9.7.1.; D.9.12.2.1.)
• Nosauc piemērus par cēloņsakarībām dabā; izmanto pētījuma datus/rezultātus
likumsakarību atklāšanai un pamatošanai, secināšanai, izvirza priekšlikumus par
turpmākiem pētījumiem. (D.9.11.1.)

Ieradumi
• Kritiski izvērtē doto informāciju, vai tā atbilst aktuālajām dabaszinātņu teorijām un vai
informācijas avots ir ticams. (Tikums – gudrība; vērtība – darba tikums)
• Attīsta ieradumu izvērtēt veselības riskus, ko rada atkarības izraisošu vielu lietošana.
(Tikums – atbildība; vērtība – dzīvība)

Jēdzieni: aizkuņģa dziedzeris, beznosacījuma refleksi, centrālā nervu sistēma, dzimumdziedzeri, endokrīnais dziedzeris, gangliji, hipofīze, hormoni, humorālā regulācija, iekšējās
sekrēcijas dziedzeris, neirālā regulācija, neirons, nervaudi, nosacījuma refleksi, parasimpātiskā nervu sistēma, perifērā nervu sistēma, refleksa loks, reflekss, simpātiskā nervu sistēma,
somatiskā nervu sistēma, vairogdziedzeris, veģetatīvā nervu sistēma, virsnieru dziedzeris
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Bioloģija 7.–9. klasei

Temata apguves norise
Kā organisma darbību
regulē nervu sistēma?

Izmantojot dažādus informācijas avotus, spriež par organismu darbības regulācijas (neirālās, humorālās) principiem.
Analizējot piemērus par veģetatīvās – simpātiskās un parasimpātiskās – nervu sistēmas darbību, spriež par abu sistēmu līdzsvara nozīmi orgānu
normālas darbības nodrošināšanai.
Veido nervu šūnas (neirona) modeli un skaidro tā sastāvdaļu nozīmi impulsu pārvadē.
Izmantojot dažādus resursus un mulāžas, galvas smadzeņu attēlā pieraksta smadzeņu daļu nosaukumus un funkcijas.
Izmantojot dažādus informācijas avotus, shematiski attēlo vienkāršāko refleksu un attēlā pieraksta refleksa loka posmus. Dotos refleksu piemērus
grupē beznosacījuma un nosacījuma refleksos, nosauc refleksu piemērus.
(LD). Strādājot grupā, veic pētījumu par refleksiem, refleksa loku un reakcijas ātrumu, analizē iegūtos rezultātus un izdara secinājumus par to nozīmi
cilvēka dzīvē.
Versija. Lai veidotu izpratni par organisma procesu regulāciju, stundas sākumā ar CO2 sensoru konstatē CO2 daudzumu gaisā. Pēc tam skolēns izvirza
pētījuma jautājumu par CO2 koncentrācijas izmaiņām klases telpā atkarībā no skolēnu skaita un aktivitātes (stundas laikā skolēni var ik pa laikam veikt
fiziskas aktivitātes). Iesaistās sarunā par to, kas notiek organismā, un to, ka elpošanas un sirdsdarbības regulāciju veic galvas smadzenes, kur caur refleksa loku
nonāk impulsi, kurus rada kairinājums, piemēram, CO2 koncentrācijas izmaiņas asinīs. Vielmaiņas intensitātes pieauguma laikā palielinās CO2 koncentrācija
asinīs, tādējādi paātrinās elpošana un sirdsdarbība. Skaidro gāzes koncentrācijas izmaiņas gaisā, izmantojot refleksa loka shēmu un informāciju par tā
darbību.

Kā organismu regulē
endokrīnā (hormonālā)
sistēma?

Izmantojot dažādus informācijas avotus, dotajā cilvēka endokrīnās sistēmas shēmā pieraksta endokrīno jeb iekšējās sekrēcijas dziedzeru nosaukumus
un funkcijas. Apskatot shēmu, spriež par visiem orgāniem kopīgo. Formulē, kas ir endokrīnā sistēma un kāpēc tā nepieciešama organisma darbības
nodrošināšanai. Analizējot dotās problēmsituācijas par organismu darbības traucējumiem atšķirīgos vecumposmos atkarībā no hormonu daudzuma,
spriež par hormonu nozīmi organismā un vielmaiņas uzturēšanā.
Izmantojot publicēto informāciju par sportistu diskvalifikāciju, diskutē par steroīdo hormonu un dopinga ietekmi uz organisma fiziskajām spējām un
veselību, izsaka savu viedokli un spriež par bioētikas aspektiem saistībā ar steroīdu un dopinga lietošanu.
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Kā saglabāt nervu
sistēmas veselību?

Izmantojot pieejamās mobilās lietotnes, pārbauda savu atmiņu un smadzeņu kreisās/labās puslodes dominanci.
Izmantojot dažādus informācijas avotus, situāciju aprakstus un daloties pieredzē, spriež par emociju lomu organisma darbībā un iespējām emocijas
kontrolēt.
Izvērtējot internetā pieejamo informāciju, veido prezentāciju par dažādiem nervu sistēmu ietekmējošiem faktoriem.
Izmantojot dažādus informācijas avotus, veido vizuālo materiālu ar ieteikumiem nervu un endokrīnās sistēmas veselības saglabāšanai (piemēram,
sports, āra aktivitātes u. c.).
Piedalās prātavētrā par atkarību veidiem (šādi var noskaidrot skolēnu zināšanas par atkarību veidiem, un nevajag mācīt par tām atkarībām, kuras
skolēnam nav aktuālas vai pazīstamas, lai neradītu interesi par tām).
Versija. Ja klasē tas ir aktuāli, iesaistās diskusijā par telefonatkarību, prognozē, cik ilgu laiku patērē, lietojot dažādas mobilās lietotnes. Lejupielādē mobilo
lietotni, kas reģistrē darbībās ar viedtālruni pavadīto laiku (piemēram, Screen Time, My Phone Time u. c.), grupā izveido ieteikumus, ar ko aizstāt viedtālrunī
nelietderīgi pavadīto laiku, un apņemas vismaz vienu no šīm aktivitātēm ieviest savā ikdienā. Pēc noteikta laika dalās savā pieredzē, kā izdevās īstenot
lietderīgo aktivitāti.
Diskutē par dažādu faktoru nozīmi atkarību veidošanās procesā un par to, kā izvairīties no atkarības un saglabāt savu veselību.

Kāda ir dzīvnieku
nervu sistēmas
daudzveidība?

Izmantojot dažādus informācijas avotus, attēlos vai shēmās iekrāso dzīvnieku (piemēram, kukaiņa, rāpuļa, abinieka, zīdītāja) nervu sistēmas; spriež par
kopīgo un atšķirīgo dzīvnieku nervu sistēmu uzbūvē.

Kā notiek augu
regulācija?

Versija (demonstrējums vai LD). Veic eksperimentu – slēgtā traukā ievieto negatavus augļus, piemēram, banānus vai tomātus, kopā ar gataviem āboliem.
Novēro negatavo augļu nogatavošanos (24–48 h laikā). Spriež par novēroto izmaiņu cēloņiem (secina, ka āboli izdala vielas, kuras var ietekmēt apkārtējos
augļus).

Sarindo dzīvniekus pēc nervu sistēmas uzbūves (no vienkāršākās līdz sarežģītākajai). Salīdzina izveidoto secību ar klasifikācijas, evolūcijas shēmām,
spriež par nervu sistēmas attīstību evolūcijas gaitā, par nervu sistēmas uzbūves saistību ar uzvedību.

Izmantojot dažādus informācijas avotus, veido vizuālo materiālu par augu hormonu veidiem un to ietekmi uz auga dzīvības procesiem (ziedēšana,
augļu veidošanās, kustības u. c.).
Salīdzina un spriež, kas ir kopīgs un atšķirīgs dzīvnieka un auga organisma regulācijā.

© Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā

67

Bioloģija 7.–9. klasei

Mācību līdzekļi
Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis
• Teksti, kuros aprakstīta nervu vai endokrīnās sistēmas vadīta dažādu organismu darbības
regulācija
• ESF projekts “Dabaszinātnes un matemātika”. Atbalsta materiāls bioloģijā. [tiešsaiste,
skatīts 2019. gada 23. septembrī]. Pieejams: www.dzm.lu.lv/mat/atbalsts1/Biologija9/
VM/9_7/B_09_07_VM_01.ppt (Datorprezentācija par organisma darbības regulācijas
veidiem)
• Nervu šūnas uzbūves apraksts; galvas smadzeņu un to daļu mulāžas vai attēli
• Animācijas filma par refleksa loku: ESF projekts “Dabaszinātnes un matemātika”. Atbalsta
materiāls bioloģijā. [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 23. septembrī]. Pieejams: www.dzm.
lu.lv/mat/atbalsts1/Biologija9/VM/9_7/B_09_07_VM_02.swf (Animācijas filma “Refleksa
loks”)
• Beznosacījuma un nosacījuma refleksu piemēru apraksti; mobilās lietotnes viedtālruņa
lietošanas paradumu noteikšanai; situāciju apraksti par emociju ietekmi uz fizioloģiskajām norisēm organismā; dzīvnieku nervu sistēmas shēmas; cilvēka endokrīnās sistēmas
shēmas bez nosaukumiem; teksti par endokrīnās sistēmas dziedzeriem un to funkcijām;
informācija medijos par sportistu diskvalifikāciju un tās iemesliem; dažādu dzīvnieku
attēli; situāciju apraksti par veģetatīvās simpātiskās/parasimpātiskās sistēmas darbību;
informācija par galvas smadzeņu daļām un to funkcijām
• Videofragmenti vai attēli par augu hormoniem un to ietekmi uz auga dzīvības procesiem,
piemēram: smartschoolonline. Plant growth hormones. [tiešsaiste, skatīts 2019. gada
23. septembrī]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=Zu9h7Wf7iBI (Animācijas filma par augu hormoniem)

Darba piederumi
Lineāls, hronometrs reakcijas laika pētījumam
Citi ieteicamie resursi
Eksperimentam par augu hormoniem – noslēdzams stikla trauks, negatavi banāni, nogatavojušies āboli

Starppriekšmetu saikne
Ar veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomu (sportistu veselība, steroīdu un dopinga
lietošana), sociālo zinību un pilsonisko mācību jomu (informācija par emociju veidiem un
kontrolēšanu).

Metodiskais komentārs
Apgūstot šo tematu, ir svarīgi, lai skolēns, negūstot padziļinātu informāciju par hormonu
veidiem, saprastu, ka organisma darbību regulē gan nervu sistēma, gan endokrīnā sistēma.
Saskaņā ar veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas speciālistu ieteikumiem nodarbību par atkarību izraisošām vielām ir nepieciešams pielāgot aktuālajai problēmai (ja tāda
pastāv) vai tematam attiecīgajā klasē. Nav ieteicams iepazīstināt ar visiem atkarību veidiem, jo pētījumi pierāda, ka tas palielina jauniešu interesi izmēģināt vēl nezināmas vielas.
Ieteicams aktivitātes par atkarību izraisošām vielām īstenot kopā ar speciālistiem atkarību
veidošanās un emociju kontroles jautājumos.

Izejmateriāli
Materiāli nervu šūnas modelēšanai – plastilīns, papīrs, līmlente
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Bioloģija 7.–9. klasei

9.1. Kā organismi saistīti
ar vidi, kurā tie dzīvo?

9.2. Kā rodas jauns organisms?

9.3. Kā notiek organisma
darbības regulācija?

9.4. Kāpēc organismi
ir tik daudzveidīgi?

9.4. Kāpēc organismi ir tik daudzveidīgi?
Ieteicamais laiks temata apguvei: 10 mācību stundas
Temata apguves mērķis: padziļināt izpratni par mūsdienu bioloģijas sasniegumiem,
šūnu un audu pielāgotību to veicamajām funkcijām un pielāgotības nozīmi organismu
daudzveidībā, salīdzinot augu, dzīvnieku un vienšūņu šūnu uzbūvi, novērojot, modelējot
šūnu uzbūvi.
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Sasniedzamie rezultāti
Ziņas
• Organismu iedzimtības informācijas nesēji ir gēni, ko veido DNS. (D.Li.9.)
• Organismu ģenētisko daudzveidību lielā mērā rada mutācijas DNS uzbūvē, tās rodas
nejaušību un ģenētiski kaitīgu vides faktoru ietekmes rezultātā. (D.Li.9.; D.Li.13.)
• Modernās bioloģijas metodes spēj izmainīt dabiskos evolūcijas procesa rezultātus,
ģenētiski pārveidojot (modificējot) un savairojot cilvēka prasībām atbilstošus
organismus. (D.Li.9.)
• Organismi tiek ģenētiski modificēti (pārveidoti), lai iegūtu vēlamās pazīmes. (D.Li.9.)
• Veicot DNS analīzes, ir iespējams noskaidrot organismu radniecību un iespējamās
iedzimstošās slimības. (D.Li.13.)
• Organismu daudzveidība ir evolūcijas rezultāts, organismiem pielāgojoties mainīgiem
vides apstākļiem. (D.Li.10.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts
• Aplūkojot šūnas un audus ar mikroskopu, veicot pētījumu un meklējot kopsakarības
starp dažādiem organismiem, skaidro dzīvības organizācijas līmeņu pakārtotību
(molekula, šūna, audi, orgāns, orgānu sistēma, organisms). (D.9.7.4.1.; D.9.7.4.2.)
• Izmantojot informācijas avotus un izvērtējot to ticamību, veido pamatotu viedokli par
ģenētiski modificētu organismu lietošanu. (D.9.9.2.; D.9.12.1.1.3.)
• Pētot dažādus organismus, šūnas un audus mikroskopā, ka arī klasifikācijas shēmas,
skaidro, ka organismu daudzveidība ir evolūcijas rezultāts, organismiem laika gaitā
pielāgojoties dzīves videi. (D.9.10.1.)

Prasmes
• Izmantojot dažādus informācijas avotus, skaidro organismu ģenētiskās modificēšanas
mērķus. (D.9.9.2.)
• Salīdzina organismus, kuri radīti ģenētiskās modifikācijas, selekcijas vai klonēšanas
rezultātā (D.9.12.1.1.3.)
• Salīdzina un attēlo bioloģiskajā zīmējumā šūnas un audus, izmantojot mikroskopu,
aplūkojot gatavus vai pašu veidotus mikropreparātus. (D.9.7.4.2.)
• Veido zinātniski pamatotus argumentus par un pret ģenētiski modificētu organismu
lietošanu uzturā. (D.9.12.1.1.3.)
• Skaidro, ka mūsdienu dzīvo organismu (mugurkaulnieku, posmkāju, augu)
daudzveidības un pielāgotības dzīves videi pamatā ir evolūcija. (D.9.10.1.)
• Pamato ar faktiem dabaszinātņu vēsturiskās attīstības un sasniegumu (piemēram,
ģenētiski modificētie augi, klonētie dzīvnieki, mākslīgā apaugļošana) ietekmi uz cilvēku
labklājību un vidi, izmanto dažādus informācijas avotus, tos kritiski izvērtējot. Izvērtē
zinātnes sasniegumu ētiskos, ekonomiskos un politiskos aspektus. (D.9.13.1.1.)

Ieradumi
Attīsta ieradumu izvērtēt informācijas ticamību, kad analizē dažādus tekstus par ģenētiski
modificētu organismu izmantošanu. (Tikums – gudrība; vērtība – darba tikums)

Jēdzieni: ģenētiski modificēts organisms
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Temata apguves norise

Kā šūnas uzbūve
ir saistīta ar tās
veicamajām
funkcijām?

Izmantojot 7. klasē veidotos šūnu modeļus, savus pierakstus un iepriekšējā tematā gūtās zināšanas vai daudzveidīgus informācijas avotus (ja
iepriekšējie materiāli nav saglabājušies), plāno pētījumu par šūnu daudzveidību vienā organismā vai dažādos organismos.
(LD). Veicot pētījumu, apskata mikroskopā (vai attēlos) dažādas šūnas un skaidro, kā noteiktu šūnu uzbūve un forma pielāgojusies funkciju veikšanai
organismā (piemēram, nervu šūna ar gariem izaugumiem impulsu pārvadei, balstaudu šūnas ar uzbiezinātu šūnapvalku augu balsta nodrošināšanai).1
Apskata dažādus vienšūnas organismus (piemēram, tupelīte, amēba, baktērija, vienšūnas aļģe, zaļā eiglēna, lamblija) attēlos, mikropreparātos vai
animācijas filmās un spriež, kas ir kopīgs un atšķirīgs to uzbūvē, kā šūna pielāgojusies funkciju veikšanai un dzīves videi.

Kā uzglabājas un
mainās organismu
iedzimtības
informācija? Kā
veidojas jaunas
šūnas?

Izmantojot dažādus informācijas avotus, spriež par iedzimtības informācijas uzglabāšanos (DNS, gēns, hromosoma) un attēlo minēto struktūru
saistību dažādos vizuālos materiālos.
(LD). Veic praktisku vai virtuālu DNS izdalīšanu no kāda organisma2 un spriež, no kādām organismu daļām var iegūt DNS, balstoties uz zināšanām
par šūnu uzbūvi. Spriež, kurās profesijās un kādos gadījumos ir noderīgi pētīt DNS un veikt atbilstošas DNS analīzes (piemēram, kriminālistikā,
arheoloģijā, slimību diagnostikā un paternitātes noteikšanā).
Vērojot animācijas filmas par šūnu dalīšanos, nosauc tipveida situācijas, kurās ir nozīmīgs šis process (piemēram, augšana, rētu dzīšana). Veido
pierakstus vai vizuālu uzskates materiālu par novērotajiem procesiem3, kas notiek šūnu dalīšanās laikā. Skaidro ar saviem vārdiem, kā ģenētiskais
materiāls nonāk jaunā šūnā.
Vēro animācijas filmu par šūnu saplūšanu (apaugļošanās), hromosomu novietojumu un jaunu šūnu veidošanos (šūnu dalīšanās – embrija veidošanās;
vienšūņu dalīšanās). Spriež, kas ir kopīgs un atšķirīgs šūnu saplūšanas un dalīšanās procesā un kurā procesā tiek nodrošināta lielāka ģenētiskā
daudzveidība. Diskutē par ģenētiskās daudzveidības nozīmi organismu spējā pielāgoties, izdzīvot.
Izmantojot dažādus informācijas avotus par ģenētiski modificētiem organismiem un izvērtējot avotu ticamību, spriež, kādiem mērķiem veido ģenētiski
modificētus organismus. Izmantojot ticamus informācijas avotus, modeļus, atsaucoties uz zinātniskiem skaidrojumiem, teorijām, eksperimentiem un
pētījumiem, veido zinātniski pamatotus argumentus, kāpēc lietot vai nelietot ģenētiski modificētus organismus uzturā. Veido pamatotu viedokli par
ģenētiski modificētu organismu radīšanu un lietošanu.
Salīdzina ģenētiskās modificēšanas rezultātu ar iepriekšējos tematos apgūto klonēšanas un selekcijas procesu rezultātiem. Secina, kādas ir šo metožu
kopīgās un atšķirīgās pazīmes.

Kas ir kopīgs un
atšķirīgs dzīvnieku
un augu audiem?

Izmantojot attēlus, kuros redzami dzīvnieku un augu audi, un audu uzbūves aprakstus, grupē tos pāros (apraksts un atbilstošais audu attēls), salīdzina
dzīvnieku un augu audu uzbūvi un funkcijas, veidojot vizuālu materiālu (piemēram, Venna diagrammu, domu karti, tabulu).
Apskata audu preparātus mikroskopā un attēlos, spriež par to pielāgojumiem noteiktu funkciju veikšanai. Secina, ka vienu orgānu veido vairāku veidu
audi (piemēram, asinsvadu veido epitēlijaudi, muskuļaudi, saistaudi).4
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Bioloģija 7.–9. klasei

Kāpēc organismi
ir daudzveidīgi,
un kāds ir to
daudzveidības
cēlonis?

Izmantojot dažādus informācijas avotus, savus pierakstus un iepriekšējās zināšanas (iepriekšējā tematā veidotos vizuālos materiālus), klasificē dotajos
attēlos redzamos organismus (piemēram, zivs, amēba, tārps, zīdītājs, rāpulis, abinieks, putns, posmkājis, gliemis, zarndobumainis, sūnas, papardes,
kailsēkļi, segsēkļi), diskutē par dažādu dzīvības organizācijas līmeņu (šūna, audi, orgāni, orgānu sistēmas, organismi) pielāgotību un attīstību evolūcijas
procesā (secina, ka visos organizācijas līmeņos vērojama attīstība – lielākoties no vienkāršāka uz sarežģītāku), organismu klasifikācijas saistību ar
evolūciju un organismu uzbūvi (secina, ka organismu daudzveidība ir evolūcijas rezultāts, pielāgojoties vides apstākļiem).

Mācību līdzekļi

Metodiskais komentārs

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis
• Dažādu šūnu un audu attēli, audu apraksti, vienšūnas organismu attēli, mikropreparāti
vai animācijas filmas; animācijas filmas par šūnu dalīšanos (embrija attīstība, vienšūņu
dalīšanās), par šūnu saplūšanu (apaugļošanās); klasifikācijas shēma, evolūcijas shēma,
filoģenētiskā shēma
• Virtuālās DNS izdalīšanas videomateriāls: Learn. Genetics. Genetic Science learning
Center. DNA extraction. [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 23. septembrī]. Pieejams: https://
learn.genetics.utah.edu/content/labs/extraction/ (Animācijas filma par DNS ekstrakciju
no cilvēka šūnām)
• DZM atbalsta mācību materiāls par DNS izdalīšanu no kivi: ESF projekts “Dabaszinātnes
un matemātika”. Pētnieciskā darbība. Bioloģija. 12. klase. [tiešsaiste, skatīts 2019. gada
23. septembrī]. Pieejams: http://priede.bf.lu.lv/grozs/Didaktika/DZM_projekts/Biologija/
Skolotajiem/12/biologija_12_2.1_ST.pdf (Laboratorijas darba piemērs “DNS izdalīšana
no kivi”, 10. lpp.)

Par attiecīgajām šūnas sastāvdaļām tika mācīts 7. klasē: kodols (glabā iedzimtības
informāciju), citoplazma (šūnas šķidrā vide), šūnas membrāna (aizsargā, regulē vielu uzņemšanu, izvadīšanu). Augiem ir arī šūnapvalks (aizsargā, nodrošina formu), hloroplasti (piedalās
fotosintēzē), lielas vakuolas (uzkrāj šūnsulu). Šīs aktivitātes mērķis ir veidot skolēnam kopsavilkumu par pamatskolā apgūto mācību saturu, salīdzinot dažādas šūnas.
2
Virtuālās DNS izdalīšanas videomateriāls: Learn. Genetics. Genetics Science Learning
center. DNA extraction. [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 23. septembrī]. Pieejams: https://
learn.genetics.utah.edu/content/labs/extraction/ (DNS ekstrakcija) vai
ESF projekts “Dabaszinātnes un matemātika”. Pētnieciskā darbība. Bioloģija. 12. klase
[tiešsaiste, skatīts 2019. gada 23. septembrī]. Pieejams: http://priede.bf.lu.lv/grozs/
Didaktika/DZM_projekts/Biologija/Skolotajiem/12/biologija_12_2.1_ST.pdf (Laboratorijas
darba piemērs “DNS izdalīšana no kivi”, 10. lpp.).

Izejmateriāli
Iepriekš veidotie konspekti, pieraksti no iepriekšējām tematiem par orgānu sistēmām
Darba piederumi
Šūnu modeļi, mikroskops, materiāli DNS izdalīšanai, augu un dzīvnieku audu mikropreparāti

1

Procesi, kas ir saistīti ar ģenētiskās informācijas nodošanu un apmaiņu, to, kā jaunās
šūnas iegūst informāciju, tostarp apaugļošanās laikā. Nav ieteicams detalizēti pievērsties
šūnu dalīšanās fāzēm. Skolēnam galvenais – saprast šūnu dalīšanās nozīmi.
4
Tā kā šis ir pēdējais temats pamatskolā, uzdevums ir veidot to kā kopsavilkumu par
iepriekšējos tematos apskatītajām orgānu sistēmām un tās veidojošajiem audiem. Skolēns
veido kopsakarības par apgūtajām orgānu funkcijām un audu novietojumu organismā.
Temata apguvē ir svarīgi, ka skolēnam rodas izpratne par organisma pielāgošanos dzīves
videi.
3

Starppriekšmetu saikne
Ar sociālo un pilsonisko mācību jomu (ģenētiski modificēto organismu radīšanas un lietošanas ētiskie aspekti)
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Pielikumi
1. pielikums

Mācību priekšmetu programmu paraugos lietotie kodi
Atsaucei uz standartu* mācību priekšmetu programmās izmantoti šādi plānoto skolēnam
sasniedzamo rezultātu (SR) un lielo ideju (Li) kodi. (Standarta pielikumi, kuros lietoti šie kodi,
atrodami Skola2030 tīmekļa vietnē.)

SR kodi
Piemērs:
VLM.
Mācību joma
(visu mācību
jomu apzīmē
jumus sk. tabulā)

VLM.3.2.1.9.
3.
Izglītības posma
pēdējās klases
numurs

2.1.9.
Mācību jomas SR kārtas numurs standartā

Mācību jomu apzīmējumi
V

Li kodi
Piemērs:
S.Li.8.
S.
Mācību joma

Li.
Lielā ideja

8.
Mācību jomas Li kārtas numurs standartā

Valodu mācību joma
VL

Latviešu valoda

VLM

Latviešu valoda un literatūra izglītības
iestādēs, kas īsteno mazākumtautību
izglītības programmas

VS

Svešvaloda

VM

Mazākumtautības valoda

K

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā
mācību joma

S

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

D

Dabaszinātņu mācību joma

M

Matemātikas mācību joma

T

Tehnoloģiju mācību joma

F

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

* Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumi Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”.
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2. pielikums

Plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti caurviju prasmēs, beidzot 3., 6. un 9. klasi
Beidzot 3. klasi

Beidzot 6. klasi

Beidzot 9. klasi

1. Kritiskā domāšana un problēmrisināšana
1.1. Formulē atvērtus, uz izziņu vērstus
jautājumus ar personisko pieredzi
saistītās situācijās. Vienkāršu informāciju
salīdzina, interpretē, novērtē, savieno un
grupē pēc dotajiem kritērijiem. Meklē
pārbaudītus faktus, pats tos pārbauda.

1.1. Formulē atvērtus, uz izziņu vērstus jautājumus
situācijās ar dažādiem kontekstiem. Salīdzina, interpretē,
novērtē, savieno informāciju, grupē to pēc dotajiem
un paša radītajiem kritērijiem. Pārliecinās, vai iegūta
pietiekami vispusīga un precīza informācija, pārbauda tās
ticamību.

1.1. Formulē atvērtus, uz izziņu vērstus jautājumus problēmsituācijās
un situācijās, kas ietver vairākas jomas. Izvērsti un plānveidīgi raksturo
rezultātus, savu darbību. Mērķtiecīgi izzina, analizē, izvērtē un savieno
dažādu veidu informāciju un situācijas, izprot to kontekstu. Tiecas iegūt
vispusīgu un precīzu informāciju, nosaka atsevišķus faktorus, kas traucē
iegūt patiesu informāciju.

1.2. Veido savā pieredzē un viedoklī
balstītu argumentāciju. Formulē savus
secinājumus pēc norādījumiem.

1.2. Spriež no konkrētā uz vispārīgo. Atšķir svarīgo no
mazāk svarīgā, situācijai atbilstošo no neatbilstošā. Veido
dotajā kontekstā faktos balstītu argumentāciju. Formulē
tiešus, vienkāršus secinājumus.

1.2. Veido loģiskus spriedumus, spriež no konkrētā uz vispārīgo un no
vispārīgā uz konkrēto. Abstrahē, vispārina vienkāršās situācijās. Atšķir
faktos balstītu apgalvojumu no pieņēmuma, faktus no viedokļa. Izvirza
argumentus un vērtē to atbilstību. Secina, vai argumentācija ir pietiekama
un korekta. Formulē pamatotus secinājumus.

1.3. Atpazīst un formulē problēmu
saistošā, ar personisko pieredzi saistītā
kontekstā. Ar pedagoga atbalstu izvirza
mērķi, piedāvā risinājumus, izvēlas labāko
risinājumu.

1.3. Ar pedagoga atbalstu nosaka reālas vajadzības –
atpazīst un formulē problēmu saistībā ar noteiktu lielumu
(īpašībām, uzbūvi, darbību, izpausmēm u. tml.), parādību,
procesu dotajā kontekstā, izsaka un skaidro idejas
problēmsituācijās. Izvirza mērķi, piedāvā risinājumus,
izvēlas labāko un nolemj to īstenot.

1.3. Nosaka reālas vajadzības un raksturo problēmas būtību – atpazīst
un formulē problēmu kontekstā, kuru raksturo savstarpēji atkarīgi
lielumi, aspekti, cēloņsakarības. Izsaka, skaidro un analizē idejas
problēmsituācijās, formulē kontekstā balstītu un strukturētu pieņēmumu.
Izvirza mērķi, piedāvā risinājumus, izvēlas labāko un nolemj to īstenot.

1.4. Raksturo savu pieredzi līdzīgās
situācijās, izsaka idejas risinājumam.
Ar pedagoga atbalstu veido izvēlētās
problēmas risinājuma plānu, īsteno to,
mācoties vairākas problēmrisināšanas
stratēģijas, un izvērtē rezultātu.

1.4. Veido izvēlētās problēmas risinājuma plānu, īsteno
to, izmantojot situācijai piemērotas problēmrisināšanas
stratēģijas, – eksperimentē domās un praktiski, veidojot
reālus modeļus un objektus, izpētot īpašības un pārbaudot
pieņēmumu, veic pilno pārlasi, sadala problēmu daļās,
pāriet uz vienkāršāku problēmu, izvērtē paveikto pēc paša
radītiem kritērijiem un iesaka uzlabojumus.

1.4. Veido izvēlētās problēmas risinājuma plānu, īsteno to un, ja
nepieciešams, darba gaitā plānu pielāgo situācijai. Kompleksās situācijās
lieto piemērotas problēmrisināšanas stratēģijas – veic plānveida
eksperimentu pieņēmuma pamatošanai. Spriež “atpakaļgaitā”, atrod
pretpiemēru, veido situācijas abstrakto, vispārīgo modeli, pārbauda
iegūtos rezultātus problēmas kontekstā. Meklē citu pieeju, paņēmienu,
ja tas nepieciešams. Izvērtē paveikto un plāno uzlabojumus turpmākajam
darbam.
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Bioloģija 7.–9. klasei

Beidzot 3. klasi

Beidzot 6. klasi

Beidzot 9. klasi

2. Jaunrade un uzņēmējspēja
2.1. Ir atvērts jaunai pieredzei. Ar prieku
fantazē par iespējamiem neierastiem
risinājumiem.

2.1. Nebijušas situācijas uztver ar ieinteresētību, izmanto
iztēli un spontanitāti, lai veidotu neikdienišķas sakarības.
Uzdrīkstas mēģināt paveikt kaut ko jaunu.

2.1. Uz pasauli raugās ar zinātkāri, iztēlojas nebijušus risinājumus.
Ir gatavs pieņemt nenoteiktību un jaunus izaicinājumus.

2.2. Uzdod jautājumus par esošo
situāciju un ar pieaugušā atbalstu
izmanto vairākas radošās domāšanas
stratēģijas. Lai radītu idejas, iedvesmojas
no citu darbiem.

2.2. Izvērtē situāciju un izmanto radošās domāšanas
stratēģijas, lai nonāktu pie idejām tās pilnveidei,
iedvesmojas no citu idejām, tās papildina. Izzina pieejamos
resursus (cilvēku, zināšanu, kapitāla, infrastruktūras) un
rod jaunus, lai īstenotu ieceri.

2.2. Izzina situāciju no dažādiem skatpunktiem, lieto un pielāgo situācijai
atbilstošas radošās domāšanas stratēģijas, lai nonāktu pie jaunām un
noderīgām idejām, iedvesmojas no citu pieredzes. Elastīgi un izsvērti
izmanto pieejamos resursus (cilvēku, zināšanu, kapitāla, infrastruktūras)
un rod jaunus, lai īstenotu savu ieceri.

2.3. Ar pedagoga atbalstu nonāk pie sev
jaunas un noderīgas idejas un īsteno
to, nepadodas, ja neizdodas to īstenot,
bet mēģina vēlreiz.

2.3. Viens vai grupā spēj jau esošiem risinājumiem vai
produktiem vairot pievienoto vērtību, plāno darbu
un apzina resursus, lai īstenotu radīto ideju. Saskaroties
ar grūtībām, meklē atbalstu un izmanto to.

2.3. Viens vai grupā spēj radīt jaunu un sev vai citiem noderīgu produktu
vai risinājumu, prot vadīt procesu no idejas radīšanas līdz tās īstenošanai.
Saskaroties ar grūtībām, neatlaidīgi meklē un rod risinājumu.
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Bioloģija 7.–9. klasei

Beidzot 3. klasi

Beidzot 6. klasi

Beidzot 9. klasi

3. Pašvadīta mācīšanās
3.1. Ar pieaugušā atbalstu izvirza mērķi
mācību uzdevumā un plāno savas
darbības soļus, lai to izpildītu.

3.1. Patstāvīgi izvirza vairākus mācīšanās mērķus un plāno,
kā tos īstenot gan vienatnē, gan grupā.

3.1. Izvirza īstermiņa un ilgtermiņa mērķus, plāno to īstenošanas soļus,
uzņemas atbildību par to izpildi.

3.2. Pastāsta par savas mācīšanās
progresu un prasmēm, kas padodas
vislabāk, kā arī neizdošanos un kļūdām.

3.2. Nosauc savas darbības stiprās un vēl pilnveidojamās
puses, analizē personiskās īpašības un uzvedību, kas
ietekmē izvēli, panākumus vai neizdošanos. Prot pastāstīt
par sava padarītā progresu, izmantojot vienotu kritēriju
sistēmu.

3.2. Patstāvīgi analizē savas darbības saistību ar personiskajām īpašībām
un uzvedību. Atpazīst savas darbības stiprās puses un ar pieaugušā
atbalstu rod dažādus veidus, kā attīstīt savas domāšanas un uzvedības
pilnveidojamās puses.

3.3. Nosauc un izmanto vairākas
uzmanības noturēšanas, iegaumēšanas
un atcerēšanās stratēģijas.

3.3. Lieto dažādas domāšanas stratēģijas atbilstoši mācību
kontekstam.

3.3. Izmanto savas domāšanas stiprās puses un situācijai atbilstošas
domāšanas stratēģijas, lai attīstītu savas spējas un uzlabotu sniegumu.

3.4. Skaidro dažādu emociju ietekmi uz
savu domāšanu un uzvedību. Ikdienišķās
situācijās emocijas pauž sociāli
pieņemami.

3.4. Pauž savas emocijas sociāli pieņemami arī
neikdienišķās situācijās. Skaidro faktorus, kas mācību
situācijā rada dažādas emocijas, motivē sevi darbībai.
Patstāvīgi lieto apgūtos stresa pārvaldīšanas paņēmienus.

3.4. Mācību procesa laikā vada emocijas un uzvedību sociāli pieņemami.
Analizē domu un emociju ietekmi uz atbildīgu personisko lēmumu
pieņemšanu.

3.5. Mācību procesā ar pedagoga
atbalstu seko iepriekš izvirzītu snieguma
kritēriju izpildei un novērtē savu mācību
darbu un mācīšanās pieredzi.

3.5. Patstāvīgi seko iepriekš izvirzītu snieguma kritēriju
izpildei un mācību procesā nosaka, vai un kā sniegumu
uzlabot.

3.5. Patstāvīgi veido savus kritērijus, kas liecina par mērķa sasniegšanu,
izzina sava padarītā progresu un nosaka, vai un kā uzlabot sniegumu.
Kļūdas izmanto, lai mērķtiecīgi mainītu savu darbību. Mācīšanās gaitā
pārplāno dažus soļus, lai nonāktu pie labāka risinājuma.
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2. pielikums

Bioloģija 7.–9. klasei

Beidzot 3. klasi

Beidzot 6. klasi

Beidzot 9. klasi

4. Sadarbība
4.1. Pauž vārdos savas vajadzības, domas
un emocijas, kā arī skaidro, kā citu sejas
izteiksme un ķermeņa valoda saistās
ar konkrētu emociju un kā emocijas
ietekmē attiecības ar citiem.

4.1. Ar pedagoga atbalstu aktualizējot savu rīcību, mācās
patstāvīgi pārvaldīt savas emocijas un saglabā labvēlīgu
attieksmi saskarsmē ar citiem.

4.1. Izvērtē citu cilvēku emocijas un rīcības iemeslus, izrāda empātiju
un pielāgo savu uzvedību un komunikācijas veidu atbilstoši situācijai.

4.2. Pārliecinās, kā sarunas partneris
ir sapratis teikto. Ar pedagoga atbalstu
mērķtiecīgi virza sarunu, lai saprastos,
un apzināti lieto savas sociālās prasmes,
lai ar citiem nodibinātu un uzturētu
pozitīvas attiecības un iesaistītos sociālās
aktivitātēs.

4.2. Saziņā ar citiem atbilstoši situācijai lieto dažādus
saziņas veidus un veido sarunu ar cilvēku, kuram ir
atšķirīgs viedoklis. Atzīst un respektē viedokļu dažādību,
pieņem kopējus lēmumus par piemērotāko rīcību un risina
konfliktus pazīstamās situācijās.

4.2. Pauž savu un uzklausa otra viedokli, ievērojot cieņu pret sarunas
partneri, rod vienojošu viedokli situācijā, kad pusēm ir atšķirīgi uzskati.
Ja nepieciešams, uzņemas sarunas vadību. Sasniedz abpusēji pieņemamus
kompromisus un tiecas pēc taisnīga risinājuma.

4.3. Sadarbojas ar citiem kopēju
konstruktīvu uzdevumu veikšanai.

4.3. Strādā komandā, orientējas uz līdzvērtīgu ieguldījumu,
pieņem un sadarbojas ar dažādiem cilvēkiem, lai sasniegtu
konkrētu mērķi.

4.3. Sadarbojas ar citiem atbilstoši situācijai, kā arī veido un vada
komandu, ievērojot citu cilvēku vajadzības.
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2. pielikums

Bioloģija 7.–9. klasei

Beidzot 3. klasi

Beidzot 6. klasi

Beidzot 9. klasi

5. Pilsoniskā līdzdalība
5.1. Saskata vienkāršas kopsakarības
sabiedrībā (klasē, skolā, ģimenē un
vietējā kopienā).

5.1. Saskata kopsakarības sabiedrībā, vidē un kopienā
nacionālā mērogā, kā arī savu ietekmi, lomu un
nepieciešamību iesaistīties savas kopienas dzīves
uzlabošanā. Skaidro vienas rīcības dažādās sekas
(to ietekmi uz citiem cilvēkiem, attiecībām, vidi).

5.1. Skaidro savu skatījumu par kopsakarībām sabiedrībā, vidē, kopienā
Eiropas mērogā un pamato to, saistot ar dažādos avotos gūtu informāciju
un statistikas datiem. Analizē, kā atsevišķu indivīdu rīcība ietekmē
sabiedrību un vidi.

5.2. Ievēro, ka dažādiem cilvēkiem ir
atšķirīgi viedokļi, nosauc savas vērtības.
Ar pedagoga atbalstu rīkojas saskaņā ar
savām vērtībām.

5.2. Meklē pamatojumu citu rīcībai un viedokļiem, nosauc
un pamato savas, ģimenes locekļu, skolas vērtības. Rīkojas
saskaņā ar savām vērtībām.

5.2. No pieredzes, kā arī analizējot dažādus avotus, secina, kā vērtības
laika gaitā var mainīties. Balstoties savās vērtībās, izvēlas pasākumus,
kuros iesaistīties, un, ja nepieciešams, iesaista citus, paskaidro un pamato
savu izvēli vai iemeslus neiesaistīties. Virza savu rīcību saskaņā ar savām
vērtībām, pamato savas izvēles.

5.3. Piedalās noteikumu un ar mācīšanos
saistītu lēmumu pieņemšanā un ar
pedagoga atbalstu rīkojas atbilstoši
sabiedrībā pieņemtajām normām. Veic
uzticētos pienākumus, saskata, ka rīcībai
ir sekas, un uzņemas atbildību par savu
darbu.

5.3. Piedalās noteikumu un ar mācīšanos saistītu lēmumu
pieņemšanā, mācību procesa plānošanā, pamato ar
to saistītās izvēles, meklē visiem iesaistītajiem labāko
risinājumu un ievēro sev izvirzītos noteikumus, lai uz viņu
varētu paļauties. Uzņemas atbildību ģimenē un attiecībās
ar draugiem, skaidro, kā rīkoties atbildīgi un veidot
uzticēšanos.

5.3. Patstāvīgi ievēro sev izvirzītos noteikumus, lai būtu uzticams un uz
viņu varētu paļauties. Analizē savu iesaisti globālos procesos un rīkojas
atbildīgi. Skaidro savas rīcības sekas un uzņemas par to atbildību.

5.4. Ar pedagoga atbalstu iesaistās skolas
dzīves uzlabošanā un nosaka, kas pēc
tam ir mainījies.

5.4. Iesaistās vietējās kopienas dzīves uzlabošanā
un analizē, vai un kā iesaiste mainījusi kopienas dzīvi.

5.4. Piedāvā īstenojamus un ilgtspējīgus risinājumus vietējās kopienas
dzīves uzlabošanai. Sadarbībā ar citiem kādu no tiem īsteno un pamato
savas iesaistes jēgu.
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2. pielikums

Bioloģija 7.–9. klasei

Beidzot 3. klasi

Beidzot 6. klasi

Beidzot 9. klasi

6. Digitālā pratība
6.1. Izmanto digitālās tehnoloģijas
mācību uzdevumu veikšanai pēc
norādījumiem.

6.1. Izmanto digitālās tehnoloģijas zināšanu ieguvei,
apstrādei, prezentēšanai, pārraidei un pamato digitālo
tehnoloģiju lietojuma nepieciešamību.

6.1. Izvēlas un izmanto iecerei vai uzdevumam piemērotākās digitālo
tehnoloģiju sniegtās iespējas, lieto tās pašrealizācijai un daudzveidīga
satura radīšanai.

6.2. Nosaka digitālās komunikācijas
veidus.

6.2. Nosaka digitālās komunikācijas veidus, to mērķus,
formātus un ietekmi uz auditoriju. Izmanto digitālās
tehnoloģijas komunikācijai un sadarbībai.

6.2. Atbildīgi izmanto digitālo komunikāciju konkrētiem mērķiem,
izvērtējot tās piemērotību mērķgrupas vajadzībām.

6.3. Atpazīst mediju radītus un
popularizētus tēlus un simbolus.

6.3. Analizē mediju lomu realitātes konstruēšanā un
novērtē dažādu informācijas avotu, tajā skaitā digitālā
formā pieejamo avotu, ticamību.

6.3. Kritiski analizē mediju radīto realitāti un informācijas ticamību,
rada savu mediju saturu.

6.4. Skaidro, kā digitālās tehnoloģijas
ietekmē ikdienu, ar pedagoga atbalstu
veido veselīgus un drošus paradumus
digitālo tehnoloģiju lietošanā.

6.4. Skaidro savu izpratni par digitālo tehnoloģiju lomu
sabiedrībā un pašrealizācijā. Ievēro veselīgus un drošus
tehnoloģiju lietošanas paradumus.

6.4. Analizē un novērtē tehnoloģiju ietekmi uz garīgo un fizisko veselību,
sabiedrību un vidi. Ievēro veselīgus un drošus tehnoloģiju lietošanas
paradumus, pamato to nepieciešamību. Konstruē, kontrolē un pārvalda
savu digitālo identitāti.
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Bioloģija 7.–9. klasei

3. pielikums

Skolēnam attīstāmie ieradumi bioloģijas mācību priekšmetā
• Attīsta ieradumu izvēlēties pētījumam piemērotākos darba piederumus, ievērot darba gaitu un darba drošības noteikumus. (Tikums – atbildība; vērtība – darba tikums)
• Attīsta ieradumu reģistrēt un analizēt datus, veicot pētījumu. (Tikums – centība; vērtība – darba tikums)
• Attīsta ieradumu risināt dabaszinātniskus uzdevumus, lietojot simbolus, apzīmējumus, formulas, grafiskus attēlus, izvēloties atbilstošāko stratēģiju. (Tikums – centība; vērtība – darba
tikums)
• Attīsta ieradumu izvērtēt eksperimenta, lauka darba gaitu un piedāvāt uzlabojumus norises un precizitātes uzlabošanai. (Tikums – centība; vērtība – darba tikums)
• Attīsta ieradumu veselības traucējumu gadījumos rīkoties atbilstoši situācijai (atpazīt risku, domāt, rīkoties). (Tikums – atbildība; vērtība – dzīvība)
• Attīsta ieradumu darboties ilgtspējīgi un apkārtējai videi draudzīgi, lemt godprātīgi un uzņemties atbildību par saviem lēmumiem. (Tikums – atbildība; vērtība – daba)
• Attīsta ieradumu izprast, respektēt un risināt kompleksas problēmas. (Tikums – centība; vērtība – darba tikums)
• Attīsta ieradumu kritiski izvērtēt doto informāciju un tās ticamību. (Tikums – atbildība, gudrība; vērtība – darba tikums)
• Attīsta ieradumu izvērtēt veselības riskus, ko rada atkarības izraisošu vielu lietošana. (Tikums – atbildība; vērtība – dzīvība)

4. pielikums

Bioloģijas mācību priekšmeta programmas tematu pārskats
Klase

Temati

7. klase

7.1. Kas ir organisma pamatvienība, un kā to pēta?

7.2. Kas sedz organismus?

7.3. Kas nodrošina augu un
dzīvnieku balstu un kustības?

7.4. Kā organismi elpo?

8. klase

8.1. Kā barojas organismi?

8.2. Kā organismi uztver
apkārtējo vidi?

8.3. Kā notiek vielu transports
organismos?

8.4. Kā organismi izvada
vielmaiņas galaproduktus?

9. klase

9.1. Kā organismi ir saistīti ar vidi, kurā tie dzīvo?

9.2. Kā rodas jauns organisms?

9.3. Kā notiek organisma
darbības regulācija?

9.4. Kāpēc organismi ir tik
daudzveidīgi?
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Bioloģija 7.–9. klasei

5. pielikums

Dabaszinātņu mācību jomas tematu pārskats
Klase

Bioloģija

Ģeogrāfija

Fizika

Ķīmija

7.

7.1. Kas ir organisma pamatvienība,
un kā to pēta?
7.2. Kas sedz organismus?
7.3. Kas nodrošina augu un dzīvnieku
balstu un kustības?
7.4. Kā organismi elpo?

7.1. Kā izmanto Zemes attēlojumus –
kartes un globusu?
7.2. Kā uz Zemes veidojušās Zemes
sistēmas un attīstījusies dzīvība?
7.3. Kā Zemes iekšējie un ārējie procesi
maina Zemes reljefu?
7.4. Kā hidrosfēra mijiedarbojas
ar citām Zemes sistēmām?
7.5. Kāpēc dažādās Zemes vietās
ir novērojams atšķirīgs klimats?

8.

8.1. Kā barojas organismi?
8.2. Kā organismi uztver apkārtējo vidi?
8.3. Kā notiek vielu transports
organismos?
8.4. Kā organismi izvada vielmaiņas
galaproduktus?

8.1. Kas ir dabas resursi?
8.2. Kāpēc uz Zemes izveidojušās
teritorijas ar atšķirīgu dzīvo dabu?

8.1. Ko mācās fizikā?
8.2. Kā ķermeņi kustas?
8.3. Kā svārstības rada skaņu?
8.4. Kāpēc ķermeņi kustas?
8.5. Kāpēc ķermeņi var peldēt
šķidrumos un gaisā?
8.6. Vai darbu var paveikt bez enerģijas?

8.1. Kas ir ķīmija?
8.2. No kā sastāv vielas?
8.3. Kā notiek vielu ķīmiskās
pārvērtības?
8.4. Kāpēc skābes un bāzes ir pretstati?
8.5. Kā izmanto ūdeni?

9.

9.1. Kā organismi saistīti ar vidi, kurā
tie dzīvo?
9.2. Kā rodas jauns organisms?
9.3. Kā notiek organisma darbības
regulācija?
9.4. Kāpēc organismi ir tik
daudzveidīgi?

9.1. Kāpēc valsts ģeogrāfiskais
stāvoklis ir nozīmīgs tās attīstībā?
9.2. Kā Latvijā pieejamos resursus
izmanto saimniecībā?
9.3. Kā demogrāfiskie un migrācijas
procesi maina valsts iedzīvotāju skaitu
un sastāvu Latvijā?

9.1. Kā siltums izplatās un maina
ķermeņu īpašības?
9.2. Kur un kā rodas elektrība?
9.3. Kā mēs ikdienā izmantojam
elektrību?
9.4. Kā magnētisms darbojas cilvēku
labā?
9.5. Kā elektromagnētiskie viļņi palīdz
mums uztvert apkārtējo pasauli?
9.6. Kur es atrodos Visumā?

9.1. Kā iegūst un izmanto metālus?
9.2. Kā izmanto iežus?
9.3. Kas ir organiskās vielas?
9.4. Kāpēc vielas un to pārvērtības
ir daudzveidīgas?
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Bioloģija 7.–9. klasei

6. pielikums

Mācību satura apguvei izmantojamie mācību līdzekļi
Izmantošanas
nolūks
Mācību stundu
sagatavošanai un
demonstrējumiem

Mācību līdzekļu
veids

Mācību līdzekļu nosaukums

Metodiskie materiāli

Organismu sistemātikas shēmas (Vitakera klasifikācija).
Augu un dzīvnieku noteicēji.
DZM izveidotā mācību spēle “BON APETIT” jeb “Labu apetīti”.

Darba piederumi

Preparējamās adatas.
Anatomiskās pincetes.
Skalpeļi.
Šķēres.
Mēģeņu statīvi.
Preparējamo piederumu kastīte.
Mikropreparātu kastītes.
Pastāvīgie preparāti par šūnu uzbūvi un vairošanos.
Pastāvīgie preparāti par augu audu uzbūvi.
Pastāvīgie preparāti par dzīvnieku audu uzbūvi.

Iekārtas

Dators.
Multimēdiju projektors.
Digitālais fotoaparāts.
Demonstrācijas mikroskops ar fotoiekārtu (pieslēdzams datoram).

Modeļi

Cilvēka skeleta modelis.
Dažādi cilvēka orgānu sistēmu modeļi.

IT un ierīces, kuras ir
savietojamas ar IT

Dators.
Interaktīvā tāfele.
Planšetdatori.
Demonstrācijas mikroskops ar fotoiekārtu (pieslēdzams datoram).
Fotokamera/videokamera.
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6. pielikums

Izmantošanas
nolūks
Skolēniem darbam
(individuālajam/
pāru/grupu darbam,
piemēram, laboratorijas
darbiem)

Bioloģija 7.–9. klasei

Mācību līdzekļu
veids

Mācību līdzekļu nosaukums

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzekļi
dažādu organismu attēli (alnis, līdaka, slieka, tauriņš, egle, pienene, ozolpaparde, baravika, piepe, dzeltenais sienas ķērpis,
amēba, hlorella, pūšļu fuks, laminārija, baktērija, zilaļģes u. c.);
ķermeņa dobumu gļotādu attēli;
šūnu uzbūves attēli;
dažādu dzīvnieku skeletu attēli, kauli vai to attēli;
cilvēku un dažādu dzīvnieku gremošanas sistēmas attēli;
dzīvnieku galvaskausu un zobu, mutes orgānu attēli;
dzīvnieku gremošanas sistēmu (kukaiņu mutes orgānu, zālēdāju, gaļēdāju, visēdāju, atgremotāju) attēli;
fotosintēzes norises shēma;
attēli par vielu apriti dabā;
dažādu dzīvnieku asinsrites sistēmas attēli;
nieres šķērsgriezuma attēli;
oglekļa un ūdens riņķojuma shēmas;
DZM izstrādātie atbalsta materiāli.

Darba piederumi

Binoklis.
Mikropreparāta pagatavošanas komplekti (skalpeļi, preparācijas adatas, pincetes, šķēres, pipetes, priekšmetstikliņi un
segstikliņi).
Petri plates.
Piesta.
Mēģenes, mēģeņu statīvs.
Lupa.
Spirometri ar uzgaļiem.
Asinsspiediena un pulsa mērītājs.
Hronometrs.
CO2 sensors.
Preparējamās adatas.
Anatomiskās pincetes.
Skalpeļi.
Šķēres.
Mēģeņu statīvi.
Acu pipetes vai Pastēra pipetes (3 ml).
Mikropipetes (1–10 µl un 100–10000 µl).
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6. pielikums

Izmantošanas
nolūks
Skolēniem darbam
(individuālajam/
pāru/grupu darbam,
piemēram, laboratorijas
darbiem)

Bioloģija 7.–9. klasei

Mācību līdzekļu
veids

Mācību līdzekļu nosaukums

Darba piederumi

Mikropipešu uzgaļi (1–10 µl un 100–10000 µl).
Stikla nūjiņas.
Špatelis/Drigaļska adata.
Mēģenes.
Ependorfa mēģenes.
Kolbas.
Mērcilindri.
Priekšmetstikli un segstikli.
Piestas un piestalas.
Stikla un plastmasas caurulītes.
Petri plates.
Preparējamo piederumu kastītes.
Mikropreparātu kastītes.
Pastāvīgie preparāti par šūnu uzbūvi un vairošanos.
Pastāvīgie preparāti par augu audu uzbūvi.
Pastāvīgie preparāti par dzīvnieku audu uzbūvi.
Ūdens vannas.
Skalojamā vanniņa.
Spirta lampiņas.
Lupas.
Dabas objektu palielināšanas un mērīšanas burciņas.
Planktona tīkliņi.
Auklas.
Mietiņi.
Mērlentes.
Lineāli.

Iekārtas

Ierīce ar fotografēšanas funkciju (viedtālrunis).
Rūpnieciskas vai pašdarinātas iekārtas redzes lauka mērīšanai.
Laboratorijas statīvu (ar gredzeniem un skavām) komplekti.
Laboratorijas svari (elektroniskie).
Spirometri ar spirometru uzgaļiem.
Asinsspiediena mērītāji.
Termometri.
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6. pielikums

Izmantošanas
nolūks
Skolēniem darbam
(individuālajam/
pāru/grupu darbam,
piemēram, laboratorijas
darbiem)

Bioloģija 7.–9. klasei

Mācību līdzekļu
veids

Mācību līdzekļu nosaukums

Iekārtas

Hronometri.
Stereomikroskops (binokulārs).
Skolēnu mikroskopi laboratorijas darbiem, okulāra lineāli (vismaz viens uz diviem skolēniem).
Sensori (O2 un CO2 koncentrācijas, spiediena, gaismas intensitātes, pH, temperatūras, apgaismojuma, EKG, rokas
dinamometrs) un datu ierakstīšanas/demonstrācijas sistēma (dators ar DVD rakstītāju un USB datu nesēju pieslēgtvietām).
Parauglaukums (1×1 m) augu sugu noteikšanai.
Binoklis.

Modeļi

Mulāžas (acs, auss, galvas smadzenes, sirds, elpošanas sistēma, gremošanas sistēma, cilvēka torss).
Skeleti (cilvēka, zivs, abinieka, rāpuļa, putna, zīdītāja).
DNS modelis.
Šūnas modelis.
Telpaugu kolekcija demonstrējumu un laboratorijas darbu veikšanai.
Fosiliju kolekcijas.

Kolekcijas

Gatavi šūnu mikropreparāti,
Dažādu sugu zivju zvīņas, putnu spalvas, gliemju čaulas, dzīvnieku ragi.
Kukaiņu kolekcijas.
Hordaiņu skeleti.
Augļu un sēklu kolekcijas.
Koksnes paraugi.
Kukaiņu attīstības stadiju kolekcija.
Analogie un homologie orgāni.
Augu un dzīvnieku fosilijas.

Izejmateriāli

Dažādi materiāli šūnas modeļa veidošanai.
Filtrpapīrs.
Universālais indikatorpapīrs.
Minerālmēslu komplekts (kompleksie minerālmēsli).
Ūdens mikroskopiskie iemītnieki vai sūnas skrajlapītes/elodejas lapa.
Sarkanā sīpola virsmiziņa.
Dažādi augu orgānu paraugi (piemēram, pelargonijas, vaska puķes, līdakastes, sanpaulijas lapas; pienenes, papardes,
orhidejas, diedzētu pupu saknes; bērza, priedes, ozola, kārklu, graudzāļu, selerijas, rozes, nātru stumbri, kas pieejami
tuvākajā apkārtnē vai herbārijā).
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6. pielikums

Izmantošanas
nolūks
Skolēniem darbam
(individuālajam/
pāru/grupu darbam,
piemēram, laboratorijas
darbiem)

Skolēniem informācijas
ieguvei

Bioloģija 7.–9. klasei

Mācību līdzekļu
veids

Mācību līdzekļu nosaukums

Izejmateriāli

Augu daļas (sēklas, kartupeļi, ķirbji u. c.), kas satur cieti.
Dažādu produktu etiķetes.
Maisiņš ar dažādiem priekšmetiem taustes izmantošanai, vienkrāsaini šķidrumi (ūdens, ēteriskās eļļas) ožas izmantošanai,
dažādi augļi, dārzeņi – garšas izmantošanai, pupu sēklas, vate.
Materiāli mākslīgās ekosistēmas veidošanai (stikla pudele, augsne, augi, sīkie bezmugurkaulnieki, līmlente, ūdens u. c.).
Eksperimentam par augu hormoniem – noslēdzams stikla trauks, negatavi banāni, nogatavojušies āboli.
Dažādi materiāli dažādu organismu orgānu modeļu veidošanai (plastilīns, vates kociņi, zobu bakstāmie, spalvas, kokteiļu
salmiņi, kartons, papīrs, dzija, līmlente, stingri koka veļas knaģi, gaisa baloni, tukšas plastmasas pudeles, auklas.

Vielas

Ciete.
Agars.
Gaļas peptons.
Joda šķīdums spirtā.
Fitohormonu maisījums (apsakņošanas līdzeklis).
Ūdeņraža peroksīds.
Sālsskābe.
Nātrija hidroksīds.
Etanols.
Kālija permanganāts.
Pārtikas krāsviela.
Etilspirts dezinfekcijai un materiālu fiksēšanai.

Drukātā izziņas
literatūra

Dažādas enciklopēdijas.
Informatīvie bukleti par kontracepcijas metodēm.

Elektroniskie izziņas
avoti

• Digitālie karšu servisi (Google Maps).
• Digitālās enciklopēdijas.
• Proco. The 6 Types of Joints – Human Anatomy for Artists. [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 23. septembrī]. Pieejams: https://
www.youtube.com/watch?v=0cYal_hitz4 (Kaulu savienojumu 6 veidi – cilvēka anatomija māksliniekiem).
• ESF projekts “Dabaszinātnes un matemātika”. Skeleta deformācijas. [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 23. septembrī]. Pieejams:
http://www.dzm.lu.lv/mat/atbalsts1/Biologija9/VM/9_6/index6_2.html (Mācību filmas par skeleta izmaiņu cēloņiem).
• ESF projekts “Dabaszinātnes un matemātika”. Pirmā palīdzība balsta un kustību traumu gadījumos [tiešsaiste, skatīts
2019. gada 23. septembrī]. Pieejams: http://www.dzm.lu.lv/mat/atbalsts1/Biologija9/VM/9_6/index6_1.html
(Mācību filmas par ķermeņa daļu fiksēšanu).
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6. pielikums

Izmantošanas
nolūks
Skolēniem informācijas
ieguvei

Bioloģija 7.–9. klasei

Mācību līdzekļu
veids
Elektroniskie izziņas
avoti

Mācību līdzekļu nosaukums
• spamstoper3. Biggest Tree on Earth HD – The General Sherman Tree. Sequoia National Park. [tiešsaiste, skatīts 2019. gada
23. septembrī]. Pieejams: https://youtu.be/QJvtJeB2Iq0 (Lielākais koks uz Zemes – milzu sekvoja jeb mamutkoks
“Ģenerālis Šērmens” Sekvoju Nacionālajā parkā).
• ESF projekts “Dabaszinātnes un matemātika”. Cilvēka plaušu dzīvības tilpuma noteikšana. [tiešsaiste, skatīts
2019. gada 23. septembrī]. Pieejams: https://www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/Biologija9/PDF/3Temats/
DarbaDemonstrejumsCilvekaPlausu.pdf (Pētnieciskā darba protokols plaušu dzīvības tilpuma mērīšanai ar balonu un
salīdzināšanai ar teorētiski iespējamo lielumu, izmantojot cilvēka ķermeņa virsmas laukumu).
• Manuel’s Web. BSA Calculator. [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 23. septembrī]. Pieejams: http://manuelsweb.com/bsa.htm
(Plaušu dzīvības tilpuma kalkulators).
• Rīta Panorāma. Pirmās palīdzības ABC – ko darīt, ja aizrijies pieaudzis cilvēks? [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 23. septembrī].
Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=VUb7R7rmvDA (Sižets par pirmās palīdzības sniegšanu aizrīšanās
gadījumā).
• Vernier Software & Technology. Vernier Lab – Cell Respiration (Computers). [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 23. septembrī].
Pieejams: https://youtu.be/cWJdDB73jvU (Videomateriāls par to, kā izmantot O2 un CO2 gāzes sensorus, lai izmērītu
gāzes koncentrāciju zirņu šūnu elpošanas laikā).
• Dabas aizsardzības pārvalde. Ķērpji kā gaisa tīrības bioindikatori. [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 23. septembrī].
Pieejams: https://www.daba.gov.lv/upload/File/DOC/SabM_R_03_Kerpji-GaisaKvalitate.pdf
• ESF projekts “Dabaszinātnes un matemātika”. Gaisa piesārņojuma bioindikācija. [tiešsaiste, skatīts 2019. gada
23. septembrī]. Pieejams: https://www.siic.lu.lv/bio/IT/B_10/default.aspx@tabid=9&id=151.html
• ESF projekts “Dabaszinātnes un matemātika”. Atbalsta materiāls bioloģijā [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 23. septembrī].
Pieejams: https://www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/Biologija9/VM/9_4/B_09_04_VM_02.swf (Gremošanas procesa norise).
• AsapSCIENCE. How Old Are Your Ears? [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 23. septembrī]. Pieejams: https://www.youtube.
com/watch?v=VxcbppCX6Rk (Videomateriāls “Cik vecas ir jūsu ausis” par skaņas ceļu ausī).
• Olivtitia. Phagocytose 1. [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 23. septembrī]. Pieejams: https://youtu.be/aWItglvTiLc (Cinemagic
filma par fagocitozi: amēba apēd tupelīti).
• Materials 4 a sustainable future. Uzzini vairāk. [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 23. septembrī]. Pieejams: http://www.
materialsfuture.eu/lv/uzzini-vair%C4%81k/izp%C4%93ti/z%C4%81%C4%BCu-pieg%C4%81de/ (Zāļu piegāde).
• ESF projekts “Dabaszinātnes un matemātika”. Pirmā palīdzība asiņošanas gadījumos. [tiešsaiste, skatīts 2019. gada
23. septembrī]. Pieejams: https://www.siic.lu.lv/bio/IT/VM_B_9/saturs/9_3/index3.html (Mācību filmas par to, kā
rīkoties, sniedzot pirmo palīdzību asiņošanas gadījumos).
• ESF projekts “Dabaszinātnes un matemātika”. Atbalsta materiāls bioloģijā. [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 23. septembrī].
Pieejams: https://www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/Biologija9/PDF/3Temats/Spele3Temats.pdf (Spēles noteikumi: “Asinsrite,
limfrite, elpošana”).
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6. pielikums

Izmantošanas
nolūks
Skolēniem informācijas
ieguvei

Bioloģija 7.–9. klasei

Mācību līdzekļu
veids

Mācību līdzekļu nosaukums

Elektroniskie izziņas
avoti

• ESF projekts “Dabaszinātnes un matemātika”. Atbalsta materiāls bioloģijā. [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 23. septembrī].
Pieejams: https://www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/Biologija7/PDF/2Temats/LabDarbsSkolotajam.pdf (Laboratorijas darba
paraugs “Vielu vadīšana, minerālā barošanās, fotosintēze un ūdens iztvaikošana caur lapām”).
• Elmmedia. Pieci stāsti par dabu. [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 23. septembrī]. Pieejams: http://www.piecistastipardabu.lv/
(Pieci stāsti par dabu).
• ESF projekts “Dabaszinātnes un matemātika”. Atbalsta materiāls bioloģijā. [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 23. septembrī].
Pieejams: https://www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/stunduPiemeri/biologija/B_07_05_05.pdf (Mācību stundas piemērs
“Ievestais augs – Sosnovska latvānis”).
• AS “Latvijas valsts meži” mājas lapa (sadaļas: “Skolām” – “8.–9. klasēm”). [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 23. septembrī].
Pieejams: https://www.lvm.lv/sabiedribai/skolam/8-9-klasem (Projekta apraksts 8.– 9. klasēm).
• Momondo – Let’s Open The World. Momondo – The DNA Journey feat. Ellaha [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 23. septembrī].
https://www.youtube.com/watch?v=7mqWYuKvbXY (Filma par DNS testa rezultātiem).
• Latvijas valsts meži. Medņu riests. [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 23. septembrī]. Pieejams: www.youtube.com/
watch?v=5ni5HHLdT1k (Filma “Medņu riests”).
• LTV Panorāma. Sācies Rubeņu riests. [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 23. septembrī]. Pieejams: www.youtube.com/
watch?v=5K41iAMC4_g (Sižets “Rubeņu riests”).
• ESF projekts “Dabaszinātnes un matemātika”. Atbalsta materiāls bioloģijā. [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 23. septembrī].
Pieejams: www.dzm.lu.lv/mat/atbalsts1/Biologija9/VM/9_7/B_09_07_VM_01.ppt (Datorprezentācija par organisma
darbības regulācijas veidiem).
• ESF projekts “Dabaszinātnes un matemātika”. Atbalsta materiāls bioloģijā. [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 23. septembrī].
Pieejams: www.dzm.lu.lv/mat/atbalsts1/Biologija9/VM/9_7/B_09_07_VM_02.swf (Animācijas filma “Refleksa loks”).
• smartschoolonline. Plant growth hormones. [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 23. septembrī]. Pieejams: https://www.youtube.
com/watch?v=Zu9h7Wf7iBI (Animācijas filma par augu hormoniem).
• Learn. Genetics. Genetic Science learning Center. DNA extraction. [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 23. septembrī].
Pieejams: https://learn.genetics.utah.edu/content/labs/extraction/ (Animācijas filma par DNS ekstrakciju no cilvēka
šūnām).
• ESF projekts “Dabaszinātnes un matemātika”. Pētnieciskā darbība. Bioloģija. 12. klase. [tiešsaiste, skatīts 2019. gada
23. septembrī]. Pieejams: http://priede.bf.lu.lv/grozs/Didaktika/DZM_projekts/Biologija/Skolotajiem/12/
biologija_12_2.1_ST.pdf (Laboratorijas darba piemērs “DNS izdalīšana no kivi”, 10. lpp.).
• Mobilās lietotnes telefona lietošanas noteikšanai (piemēram, Screen Time, My Phone Time u. c.).
• AS “Latvijas valsts meži” mobilā lietotne “LVM GEO – kartes darbam un atpūtai”.

Uzskates materiāli

Produktu enerģētiskās vērtības tabulas.
Tabula par sadzīves skaņu avotu radītajiem decibeliem, to bīstamības robežu.
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6. pielikums

Izmantošanas
nolūks
Drošības aprīkojums

Bioloģija 7.–9. klasei

Mācību līdzekļu
veids

Mācību līdzekļu nosaukums

(Darba) piederumi

Šinas, saites, materiāli pārsējiem.
Gumijas cimdi.

Iekārtas

Ugunsdzēšamais aparāts.
Roku žāvējamais aparāts vai salvetes.
Aptieciņa.

Piederumi, iekārtas, ierīces mācību vides
nodrošināšanai

Telpaugu kolekcijas.
Istabas siltumnīca sēklu diedzēšanai un augu audzēšanai.
Aptumšošanas aizkari kabinetam.
Siltumnīca.
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Valsts izglītības satura centra īstenotā
projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā”
mērķis ir izstrādāt, aprobēt un pēctecīgi
ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības
saturu un pieeju mācīšanai, lai skolēni gūtu
dzīvei 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas,
prasmes un attieksmes.
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