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Ievads

Mācību priekšmeta programmas struktūra

Mācību priekšmeta programmas (turpmāk – programma) paraugs fizikā 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. Mācību satura apguvei izmantojamo mācību līdzekļu apkopojošs uzskai
tījums pievienots 6. pielikumā.

Programmā mācību saturs ir veidots atbilstoši standartā noteiktajiem dabaszinātņu 
mācību jomas plānotajiem skolēnam sasniedzamajiem rezultātiem, no tiem atvasi
not mācību priekšmetā apgūstamos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus katrā  
klasē. 

Mācību satura apguves norisē parādīts, kā pakāpeniski tiek sasniegtas standarta pra
sības zināšanu apguvē, izpratnes veidošanā, kā arī 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 nozī
mīgākās 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 situāci
jās). Katra temata ietvarā iekļautas arī nozīmīgākās skolēna darbības, kas nepieciešamas šo 

rezultātu sasniegšanai. Fizikas mācību priekšmeta programmas tematu pārskats pievienots 
4. pielikumā. Dabaszinātņu mācību jomas tematu pārskats pievienots 5. pielikumā.

Programma veidota, paredzot, ka mācību priekšmeta apguvei 8.–9. klasē tiks atvēlētas 
140 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 “Ietei
kumi 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 trīs gados, uzsākot pilnveidotā 
mācību satura un pieejas īstenošanu, fiziku sāks mācīties skolēni, kuri vēl nebūs apguvuši 
dabaszinības saskaņā ar jaunajā standartā iekļautajiem sasniedzamajiem rezultātiem dabas
zinātņu mācību jomā, beidzot 3. un 6. klasi. Šajā laikā papildu uzmanība jāpievērš skolēnu 
pētnieciskās darbības pamatu apguvei un vispārīgajām jeb caurviju prasmēm (turpmāk – 
caurviju prasmes).

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 vese
līgi 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 reālās dzīves mainīgās 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, pras
mes un ieradumus, kas balstīti vērtībās.

Lai katrā mācību priekšmetā ikvienam skolēnam nodrošinātu 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 rezul
tātu; 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 mācī
šanās 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 sko
lēns 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, attīs
tot pētnieciskās prasmes, praktiski darbojoties, eksperimentējot, modelējot, secinot.

Tiek akcentēta kompleksu, autentisku dabaszinātnisku un tehnoloģisku problēmrisinā
šanas pieredzes ieguve, palielinot komplekso uzdevumu īpatsvaru mācību saturā, veidojot 
ilgtermiņa starpdisciplinārus projektus. Būtiski, lai iegūtās prasmes tiktu darbinātas visos 
dabaszinātņu mācību priekšmetos, matemātikā un tehnoloģijās, kā arī tās pārnestu uz reā
lām situācijām jebkurā cilvēku darbības jomā.

Fizikas mācību priekšmeta programma 8.–9. klasei (turpmāk – programma) veidota, 
īpaši ņemot vērā šādus mācību satura un pieejas akcentus.
• Temati programmā ir izkārtoti abstrakcijas pakāpes pieauguma secībā. Fizikas apgu

ves sākumā 8. klasē skolēni iepazīst ķermeņu kustības un mijiedarbības likumsakarības, 
kurās pētāmie, skaidrojamie un analizējamie procesi ir ikdienas mērogā, sataustāmi un 
saistīti ar sadzīvē gūto pieredzi. 9. klases tematiem ir augstāka abstrakcijas pakāpe, 
piemēram, siltuma un elektrības procesu un parādību skaidrošanā ir jāizmanto abstrakti 
modeļi, jo matērijas uzbūves pamatelementi, kas nosaka siltuma un elektriskās parādī
bas, nav saskatāmi ar neapbruņotu aci.

• Turpinās iepriekšējos gados aizsāktais virziens mācību pieejas pilnveidošanā, uzsverot 
skolēnu pētniecisko prasmju attīstību. Risinot uzdevumus, skolēniem vairāk likumsaka
rību ir jāatklāj pašiem, mazāk jāizmanto skolotāja dotās likumsakarības.

• Lielāku uzsvaru liek uz modelēšanas prasmes attīstību, lai padziļinātu skolēnu izpratni 
par modeli fizikā, kādas ir dažādu modeļu lietošanas priekšrocības un trūkumi un kādēļ 
dažreiz ir optimāli izvēlēties vienkāršāku, bet neprecīzāku modeli, nevis precīzāku un 
sarežģītāku.

• Mācību saturs saskaņots ar fizikai tuvu mācību priekšmetu (ģeogrāfija, bioloģija, 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 sagla
bāšanā.

Fizikas mācību priekšmets veido skolēna dabaszinātnisko pratību līdztekus dabaszinību, 
bioloģijas, ģeogrāfijas un ķīmijas mācību priekšmetiem.

Fizikas mācību priekšmeta apguves mērķis skolēnam ir pilnveidot izpratni par dabas vie
notību un sekmēt skolēnu līdzatbildīgas attieksmes veidošanos apkārtējās vides kvalitātes 
uzlabošanai, izzinot fizikālās parādības un procesus, to cēloņus un likum sa  karības.

Fizikas mācību priekšmeta uzdevumi ir dot iespēju skolēnam
• izprast un izskaidrot fizikālās parādības un procesus, kā arī lietot zināšanas par fizikāla

jām parādībām, jēdzieniem, sakarībām un vienībām;
• pilnveidot pētnieciskās darbības prasmes fizikā;
• apzināties fizikas atklājumu un tehnoloģiju nozīmi, to ietekmi uz vidi un drošas izman

tošanas iespējas.
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Mācību saturs

Mācību saturs ir veidots, fokusējoties uz būtiskāko mācību satura apguvei skolēnam, 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 attīs
tītas visos dabaszinātņu jomas mācību priekšmetos. Katra lielā ideja strukturēta, sadalīta 
apakšnodaļās un satur kompleksus sasniedzamus rezultātus. Sasniedzamie rezultāti formu
lēti 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 sko
lēnam, 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 fizikas 
mācību priekšmetā.
• Visumā matērija sastāv no ļoti mazām daļiņām – skolēns iepazīstas ar vielu kā vienu no 

matērijas izpausmes formām, vielu uzbūvi, daudzveidību, vielu stāvokļiem un īpašībām, 
kā arī procesiem, kuri notiek ar vielām.

• Objekti var attālināti iedarboties cits uz citu – skolēns gūst priekšstatu par skaņas viļ
ņiem, gravitāciju un elektromagnētiskajiem viļņiem, saskata elektriskā, magnētiskā un 
gravitācijas lauka kopīgās īpašības un daudzveidīgās izmantošanas iespējas tehnoloģijās.

• Objekta kustības maiņai ir nepieciešama kopējā spēka iedarbība – skolēns veido priekš
statu par kustības raksturlielumiem un likumsakarībām, skaidro spēku darbību un ķer
meņu mijiedarbību, izvērtē ieteikumus drošai kustībai.

• Enerģija Visumā nezūd un nerodas, enerģija var tikt uzkrāta dažādās formās; noteiktos 
procesos tā pāriet no vienas formas citā – skolēns veido priekšstatu par mehānisko un 
iekšējo enerģiju, skaidro enerģijas nezūdamības likumu, salīdzina dažādu enerģijas veidu 
izpausmes un maiņas.

• Mūsu Saules sistēma ir ļoti maza daļa (vienā no miljardiem galaktiku) Visumā – skolēns 
veido priekšstatu par Visumu, tā lielumu un struktūru, skaidro Saules sistēmas uzbūvi 
un planētas Zeme veidošanās gaitu.

• Zinātnes uzdevums ir atrast dabā notiekošo parādību cēloņus – skolēns saskata un 
secina par cēloņsakarībām un procesiem dabā, plāno pētniecisko darbību cēloņsakarību 
atklāšanai, izvirzot pieņēmumu, lietojot ierīces un paņēmienus, iegūst, apstrādā un ana
lizē datus, izvērtē savu darbību un komunicē par to.

• Skaidrojumi, teorijas un modeļi ir zinātniski, ja tie vislabāk atbilst konkrētajā laikā pieeja
miem novērojumiem un faktiem – skolēns zinātniski 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, izman
tošanu 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, kura ietver gan mācību jomas zināšanas, izpratni un pamatprasmes, gan caurviju 
prasmes, gan vērtībās balstītus ieradumus. Katra mācību priekšmeta skolotāja viens no 
uzdevumiem ir visu to attīstīt. 

Caurviju prasmju apguve un izmantošana ikdienā ir nozīmīgs priekšnoteikums dziļākas 
izpratnes veidošanai mācību priekšmetā. Vienlaikus, vingrinoties izmantot caurviju prasmes 
mācību priekšmetam specifiskos veidos un situācijās, skolēns ir ieguvis vispārīgas prasmes, 
kuras varēs izmantot visu dzīvi.

Fizikas mācību priekšmeta apguves procesā īpaši attīstās problēmrisināšanas, pilsonis
kās 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 fizikas 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 rezul
tāts 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 skolēnam 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, atzī
mes veidā.

Vērtēšanas uzsvaru maiņa ir svarīga arī skolas līmenī. Kļūst būtiski svarīgi veidot sistē
mas, kas ļauj sekot līdzi katra skolēna izaugsmei un sniegt atbalstu tieši tajā laikā un vietā, 
kur tas ir nepieciešams.

Vērtēšanai standartā ir noteikti šādi pamatprincipi.
1. Sistēmiskuma princips – mācību snieguma vērtēšanas pamatā ir sistēma, kuru raksturo 

regulāru un pamatotu, noteiktā secībā veidotu darbību kopums.
2. Atklātības un skaidrības princips – pirms mācību snieguma demonstrēšanas skolēnam 

ir zināmi un saprotami plānotie sasniedzamie rezultāti un viņa mācību snieguma vērtē
šanas kritēriji.

3. Metodiskās daudzveidības princips – mācību snieguma vērtēšanai izmanto dažādus vēr
tēšanas metodiskos paņēmienus.

4. Iekļaujošais princips – mācību snieguma vērtēšana tiek pielāgota ikviena skolēna dažā
dajām mācīšanās vajadzībām, piemēram, laika dalījums un ilgums, vide, skolēna snie
guma demonstrēšanas veids, piekļuve vērtēšanas darbam.

5. Izaugsmes princips – mācību snieguma vērtēšanā, īpaši mācīšanās posma noslēgumā, 
tiek ņemta vērā skolēna individuālā mācību snieguma attīstības dinamika. 

Vērtēšanas norises laiku mācību procesā un biežumu, saturu, uzdevuma veidu, vērtē
šanas 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.
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Vērtēšanas 
Vērtē-                veidi
šanas aspekti

Diagnosticējošā vērtēšana Formatīvā vērtēšana Summatīvā vērtēšana

Vērtēšanas mērķi 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.

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

Noteikt skolēna apgūtos sasniedzamos 
rezultātus mācību rezultāta novērtēšanai 
un dokumentēšanai.

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

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. 

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

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.

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 skolē
nam sasniedzamie rezultāti: ziņas, prasmes, vērtībās balstīti ieradumi, komplekss sasnie
dzamais 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 sasniedza
majiem rezultātiem standartā, kas parasti sākas ar darbības vārdiem “apraksta, skaidro, 
pamato…”. Piemēram: “Skaidro ķermeņu kustības maiņu, izmantojot rezultējošā spēka un 
inerces jēdzienus”; to apguvi skolēns parāda, veicot uzdevumus, risinot problēmas, pieda
loties 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: “Modelē skaņas viļņa izplatīša
nos telpā”.

Ieradumus, kas balstīti vērtībās, skolēns demonstrē darbībā; to vērtē, novērojot skolēna 
darbību ilgākā laika posmā, īpaši situācijās, kas ietver izvēles iespējas. Piemēram: “Attīstīta 
ieradumu rūpēties par savu veselību un drošību, izvērtējot riskus un ievērojot drošības 
noteikumus, veicot eksperimentus ar elektrību un lietojot elektrierīces. (Tikums – atbildība, 
vērtība – dzīvība).” To vērtē, izmantojot snieguma līmeņa aprakstu.

Kompleksu sasniedzamo rezultātu apguvi skolēns demonstrē darbībā. Piemēram: 
“Izmanto daudzveidīgus modeļus, lai salīdzinātu vienmērīgu un nevienmērīgu kustību, kā 
arī taisnlīnijas, līklīnijas un svārstību kustību”. Kompleksa sasniedzamā rezultāta vērtēšanai 
izmanto dažādas formas – rakstveida, mutvārdu vai kombinēts pārbaudes darbs, individu
āls 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 starpdisciplinaritāte

Dabaszinātnēs tiek pētīti visi dabā noritošie procesi un parādības, un bieži vien iedalī
jums 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.

Fizikas pamatu apgūšana sākas jau pirmsskolā, turpinās dabaszinību mācību priekšmetā 
no 1. līdz 6. klasei, un pēc tam fizikas mācību priekšmetā 8. un 9. klasē. Mācību saturs 
ir veidots koncentrisks – apgūto mācību saturu skolēni atkārto turpmākās klasēs, veido
jot padziļinātu izpratni un turpinot attīstīt prasmes. Tāpēc dabaszinātņu, to skaitā fizikas, 
jēdzienu un prasmju apguve ir pēctecīga un savstarpēji saistīta. 

Visas dabaszinātnes balstās uz loģisko domāšanu un matemātiku, tāpēc šo mācību 
priekšmetu apguve skolā ir cieši saistīta jau no pirmsskolas. Lai veidotu labāku prasmju 
pār nesumu starp dabaszinātnēm un matemātiku, ir svarīgas rēķinpratības prasmes, 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 tehnoloģi
jas u. c. mūsdienās sniedz iespēju ērtāk un ātrāk iegūt informāciju, veidot un izmantot 
modeļus, veikt mērījumus, apstrādāt pētījuma datus un komunicēt par iegūtajiem rezul
tātiem. Prasmju pēctecība darbā ar tehnoloģijām fizikas mācību priekšmeta programmā ir 
saskaņota ar datorikas mācību priekšmeta programmu, t. i., konkrētā prasme tiek apgūta 
datorikas ietvaros un tikai pēc tam izmantota fizikā dažāda konteksta uzdevumu veikšanai. 
Mācību satura apguvē lielāks uzsvars likts uz inženiertehniskās domāšanas attīstīšanu, kā 
arī uz dabaszinātņu likumsakarību pārnesi vienkāršu inženiertehnisku risinājumu radīšanai.

Dabaszinātņu mācību priekšmetu apguvi plānojot, ir jāņem vērā, ka starp mācību 
priekšmetiem pastāv vairāki starpdisciplinaritātes līmeņi – mācību priekšmetu program
mās ir iekļauta tradicionālā starppriekšmetu saikne kā norādes par citos mācību priekš
metos 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 un citas prasmes tiktu apgūtas pēctecīgi un sistēmiski, kā arī pārnestas 
no viena mācību priekšmeta uz citu, izšķiroša loma ir konstruktīvai skolotāju sadarbībai. 
Skolotāju sadarbība nepieciešama gan mācību satura plānošanai, gan īstenošanai. Sadar
bība starp vecāko un jaunāko klašu skolotājiem nepieciešama, lai skolēna eksperimentālās 
un pētnieciskās prasmes tiktu attīstītas pakāpeniski un pēctecīgi vairākos izglītības posmos, 
sākumā darbinot skolotāja piedāvātās stratēģijas, līdz skolēns patstāvīgi prot izvēlēties stra
tēģiju konkrēta mērķa sasniegšanai.

Katrā mācību tematā ir paredzēts, ka skolēni mācīsies risināt kompleksas, autentiskas 
dabaszinātniskas un tehnoloģiskas problēmas, veicot starpdisciplinārus pētnieciskos dar
bus, veidojot modeļus, īstenojot dažādus projektus, arī šo prasmju apguvē ir nepieciešama 
sadarbība starp dažādu mācību priekšmetu skolotājiem.
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Mācību satura apguves norise

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

Šajā sadaļā ar detalizētu tematu ietvaru palīdzību parādīts, kā pakāpeniski tiek sasnieg
tas 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 Prasmes

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.

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

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

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.

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 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.

Temata vienuma nosaukums

Temata vienuma nosaukums

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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8. klase
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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. Ko mācās fizikā?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 8 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: analizēt dažādu fizikālo parādību un procesu piemērus, piln
veidot prasmi veikt tiešus un netiešus fizikālo lielumu mērījumus (piemēram, noteikt ķer
meņa izmērus, masu, tilpumu, laiku), lai izprastu, ko un ar kādiem paņēmieniem pēta fizika.  
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Fizikas uzdevums ir formulēt dabas likumus, kuru pamatā ir cēloņseku sakarības. Fizikā 
izmanto fizikas terminoloģiju. Dabas likumsakarības un fizikas atklājumi virza tehnikas 
attīstību, kas gan uzlabo cilvēku dzīvi, gan pakļauj to jauniem riskiem. (D.Li.11; D.Li.12)

• Fizika ir eksperimentāla zinātne. Fizikā atbildes uz jautājumiem iegūst, izvirzot 
pieņēmumus un tos pārbaudot. Pārbaudes pamatā ir zinātniskās izpētes metode ‒ 
rīcības plāns zinātniskās informācijas iegūšanai, apstrādei, nodošanai tālāk un 
izmantošanai. Zinātniskās izpētes metodei ir vairāki secīgi soļi. Jaunas zināšanas 
var iegūt, veicot novērojumus un eksperimentus, kā arī lasot zinātniskus vai 
populārzinātniskus tekstus. (D.Li.11; D.Li.12)

• Lai raksturotu konkrētas īpašības, ir ieviesti fizikāli lielumi, kurus var izmērīt. Mērīšana 
ir fizikālo lielumu vērtības atrašana, izmantojot mērlīdzekļus. Tiešajā mērīšanā rezultātu 
iegūst, nolasot no mērierīces. Veicot mērījumus, jāievēro mērierīces mērapjoms un 
mazākā iedaļas vērtība. Netiešajā mērīšanā rezultātu aprēķina, izmantojot matemātikas 
formulas vai fizikas likumus. (D.Li.11.; D.Li.12.)

• Klasificē fizikālus procesus pēc izvēlēta kritērija. (D.9.11.1.1.)
• Izvērtē riskus fizikas eksperimentos. (D.9.11.4.1.)
• Skaidro cēloņsakarības apkārt esošajos dabas procesos (atšķir, kas ir cēlonis un kas – 

sekas). (D.9.11.1.1.)
• Salīdzina fizikālo lielumu un sadzīves jēdzienu lietojumu. (D.9.12.3.1.)
• Atšķir tekstā fizikālos lielumus. (D.9.12.3.1.)
• Atšķir pētnieciskās darbības soļus. (D.9.11.1.1.)
• Secina par pieņēmuma patiesumu, veicot pētījumu. (D.9.11.1.1.; M.9.5.1.2.)
• Mēra fizikālus lielumus tieši un netieši. (D.9.11.12.2.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Nosauc piemērus cēloņsakarībām dabā. Izmanto pētījuma datus/rezultātus 
likumsakarību atklāšanai un pamatošanai, secināšanai. (D.9.11.1.1.)

• Apzinās drošības noteikumu jēgu un rīkojas atbilstoši savai un apkārtējo drošībai 
dabaszinātņu laboratorijās, sadzīvē, pētot apkārtējo vidi. (D.9.11.4.1.)

• Sadarbojas komandā vienota mērķa sasniegšanai, risinot vienkāršas dabaszinātniskas 
problēmas. (D.9.11.12.2.)

• Saskata kompleksa dabaszinātniska teksta jēgu un pārveido izlasīto, lietojot simbolus, 
apzīmējumus, formulas, grafiskus attēlus un vienādojumus, izvēloties atbilstošāko 
stratēģiju. (D.9.12.3.1.)

Attīsta ieradumu rūpēties par savu veselību un drošību, izvērtējot riskus eksperimenta 
veikšanā. (Tikums – atbildība, vērtība – dzīvība)

Jēdzieni: eksperiments, likumsakarība (cēloņsakarība), fizikāls ķermenis, fizikāls lielums, mērvienība, iedaļas vērtība, mērapjoms, SI sistēma, tiešā mērīšana, netiešā mērīšana
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Temata apguves norise

Fizika – viena no 
dabaszinātnēm

Pārrunā un veido domu karti par to, kas ir fizika un ko tā pēta.

Vēro dažādus skolotāja piedāvātus eksperimentu demonstrējumus (arī virtuālus) un grupē tos pēc pašu izvēlētām pazīmēm (piemēram, gaismas, elek 
triskās, mehāniskās, siltuma parādības). Norāda, kādi riski un bīstamība pastāv šajos procesos, attīstot ieradumu rūpēties par savu veselību un drošību. 

Vēro demonstrējumus vai eksperimentus, lai saskatītu cēloņseku sakarību un noteiktu fizikālu lielumu (griež elektrostatisko mašīnu: cēlonis – kustība, 
sekas – elektriskā izlāde; šaušana ar loku: cēlonis – stiegras atvilkšana, sekas – bultas kustība; ūdens vārīšanās: cēlonis – siltuma pievadīšana, 
piemēram, ar liesmu, sekas – ūdens intensīvi iztvaiko). Strādājot pāros, skaidro novēroto.

Diskusijā analizē dažādu vārdu lietojumu fizikā un sadzīvē, piemēram, vārds “ķermenis” sadzīvē un “fizikāls ķermenis” fizikā.

Kā fizikā rodas jaunas 
zināšanas?

Diskusijā aktualizē un apkopo savā pieredzē esošos zināšanu ieguves veidus. Salīdzina kopīgo un atšķirīgo novērojumam un eksperimentam, secina – 
lai iegūtu jaunas zināšanas, ar novērojumu nepietiek. Izvēlas kādu no skolotāja piedāvātajiem pieņēmumiem un veic pētniecisko darbu,  pārbaudot 
pieņēmumu praktiski, apraksta veiktos soļus, pieraksta mērījumus, novērtē rezultāta atbilstību pieņēmumam (piemēram, piepūsta vaļēja balona 
lidojuma tāluma atkarība no gaisa daudzuma balonā; ūdens pilienu skaits uz monētas atkarībā no monētas diametra). 

Balstoties uz pieredzi, klasē pārrunā un pamato, kādi ir pētījuma soļi. 

Analizē tekstu paraugus, kuros izteikti dažādi pieņēmumi, atpazīst tajos fizikālās parādības un lielumus, izvērtē iespēju veikt pētījumus, lai minētos 
pieņēmumus pārbaudītu (piemēram, dienas horoskopus, latviešu tautas ticējumus un rakstus populārzinātniskos žurnālos). Diskusijā analizē, kā šāda 
analīze var palīdzēt izvērtēt informācijas ticamību.

Kā iegūt pareizu 
mērījumu?

Aktualizē esošo pieredzi par mērīšanu un izveido tabulu, kurā apkopo zināmos fizikālos lielumus, mērvienības, mērierīces. Diskutē par SI mērvienību 
sistēmas nepieciešamību.

Izveido stratēģijas aprakstu (atgādni) mērierīces uzrādīto mērījumu nolasīšanai (mērapjoma, iedaļas vērtības noteikšana, mērījuma rezultāta 
pierakstīšana), izmanto to mērījumu veikšanā.

Strādājot grupās (piemēram, izmantojot “staciju” metodi), veic dažādus netiešos mērījumus, piemēram,  mazu priekšmetu skaita (vai maza priekšmeta 
masas vai garuma) noteikšana pēc to kopējās masas vai kopējā garuma, neregulāras formas ķermeņa tilpuma noteikšana, izmantojot iegremdēšanas 
paņēmienu. Norāda izmantotās ierīces un objektus. Izdara secinājumus par netiešo mērījumu lietošanas iespējām, priekšrocībām un trūkumiem.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis
Saraksti ar fizikāliem jēdzieniem un sadzīves vārdiem diskusijām, izdales materiāli vai inter
neta pieslēgums teksta sagatavju iegūšanai (piemēram, dienas horoskopi, jaunu atklājumu 
apraksti populārzinātniskos žurnālos, latviešu tautas ticējumi).

Darba piederumi 
Ierīces skolotāja izvēlēto elektrisko, optisko, siltumfizikas, magnētisko, akustisko u. c. parā
dību demonstrējumiem un izvēlētajam skolēnu pētnieciskajam darbam.
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Starppriekšmetu saikne

Mācību priekšmets Saturs

Valodu joma Izmanto valodu jomā apgūtās teksta analīzes prasmes, lai novērtētu teksta veidu un informācijas ticamību.

Metodiskais komentārs

Kā izvairīties no stereotipu 
veicināšanas skolēnos par fiziku 
kā sarežģītu mācību priekšmetu?

Pirmās fizikas stundas ir ļoti svarīgas skolēnu attieksmes veidošanā pret fizikas mācīšanos, tāpēc skolotājam ieteicams nesteidzināt šķietami 
vienkāršā mācību satura apguvi, lai nerastos viedoklis, ka fizikas stundās manipulē ar sarežģītiem nesaprotamiem terminiem, kas savukārt rada 
motivācijas kritumu. 

Kā mācīt pareizi lietot fizikas 
terminoloģiju?

Svarīgi, lai skolēni saprastu, ka daudzu vārdu fizikālā izpratne atšķiras no sadzīvē lietotā un ka fizikā liela nozīme ir precīziem formulējumiem, 
pareizo terminu un jēdzienu lietošanai. Skolēni, aprakstot apkārt esošos priekšmetus un parādības, bieži jauc jēdzienus “kopīgais” 
un “atšķirīgais”.

Kā veicināt skolēnu diskusiju 
aktivitāti? 

Aicinot izteikt minējumus par to, ko pēta fizika, jāievēro, ka visas skolēnu atbildes būs daļēji pareizas un ka šīs aktivitātes mērķis ir diskusijas 
kā klases sadarbības formas iedzīvināšana mācību stundā un skolēnu iedrošināšana izteikties par fizikas jautājumiem, kā arī nebaidīties 
no nepareizām atbildēm. 

Ieteicamie jautājumi diskusijas izraisīšanai: “Ko nedzīvajā dabā var pētīt cilvēks? Kā var lidot izmests akmens? Kāpēc fizikā vispār kaut kas 
ir jāpēta? Ko nozīmē formulēt fizikas likumu, un kāpēc tas mums vajadzīgs?”

Kādi ir skolēnu maldīgie 
priekšstati par fizikas izpētes 
objektiem?

Skolēniem no dabaszinību stundām ir izveidojies priekšstats, ka fizika pēta nedzīvo dabu, bioloģija – dzīvo dabu utt. Mācot skolēnus izteikties 
un lietot fizikas terminoloģiju, jāpievērš uzmanība terminam “fizikāls ķermenis” vai “ķermenis”, tajā ietverot jebkuru būtni, priekšmetu vai 
priekšmeta daļu, kas tiek novērota, ar kuru veic eksperimentu vai kuru analizē no fizikas likumsakarību viedokļa. Arī gaiss un ūdens no fizikas 
viedokļa ir fizikāli ķermeņi.

Kā skolēniem mācīt lietot 
fizikālos lielumus un 
mērvienības?

Sākot veidot fizikālo lielumu tabulu, ieteicams skolēniem pašiem iegūt secinājumu, ka katram fizikālajam lielumam ir ne tikai nosaukums. 
Skolēni, izsakot minējumus, nonāk līdz lieluma apzīmējumam, ierīcei, ar kuru lielumu mēra, mērvienībai un mērvienības apzīmējumam.

Kā skolēniem mācīt saskatīt 
dabā cēloņsakarības?

Meklējot cēloņseku sakarību, ir svarīgi trenēt skolēnus veidot cēloņsakarību ķēdes, piemēram, ar vismaz pieciem ķēdes elementiem, 
katru reizi aicinot pamatot, kas notiek turpmāk vai ko tas izraisa, lai skolēnos veidotu izpratni, ka dabā nekas no nekā nerodas.



Fizika 8.–9. klasei

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

Kā skolēnos veidot pētnieciskās 
prasmes, izmantojot domu 
eksperimentus?

Veidojot izpratni par pētnieciskās darbības nozīmi fizikas attīstībā, svarīgi akcentēt, ka nozīmīgs pētnieciskās darbības solis ir hipotēzes 
izvirzīšana un pārbaude, un bieži hipotēze pārbaudē neapstiprinās, tāpēc tiek izvirzīta jauna hipotēze. Ja hipotēze apstiprinās, rodas jauna 
teorija, bet, laikam ritot, tā izrādās maldīga, tāpēc izziņas ceļš ir bezgalīgs.

Ieteicamie jautājumi un domu eksperimenti diskusijas izraisīšanai: “Kur rodas hipotēzes un teorijas? Kādas metodes varētu izmantot skudru 
pūžņa dzīves izpētei, kā pārbaudīt izvirzīto hipotēzi, vai tā būs pilnīgi pareiza? Pieņemsim, ka Latvijā nolaidies citplanētiešu kuģis, kura mērķis 
ir cilvēku izpēte. Ko citplanētieši novēros, un kādus secinājumus no novērotā varēs izdarīt? Kāda būs viņu teorija? Vai tā būs pareiza?”

Kā skolēnos veidot izpratni 
par fizikālo lielumu mērvienību 
nozīmi?

Fizikas apguve nav iespējama, neizprotot fizikālo lielumu un to mērīšanas jēgu – svarīgi veltīt laiku fizikas būtības izprašanai, nevis 
nevainojamam pierakstam. Kā radās fizikālie lielumi, kāpēc tie radās? Kā tos var izmērīt? Kā var pāriet no vienas mērvienību sistēmas uz citu? 
Jānostiprina skolēnu spēja nejaukt fizikālos lielumus un mērvienības. To, ka mērvienības ir cilvēku vienošanās rezultāts, var paskaidrot, aicinot 
skolēnus veikt mērījumus, izmantojot tuvumā esošu kādu citu priekšmetu. Veicot mērījumus, skolēni iegūs dažādas atbildes, bet visas tās būs 
pareizas.

Kā veicināt matemātisko 
prasmju pārnesi fizikā?

Skolēni bieži jauc fizikālo lielumu izmaiņas “par cik mainās” un “cik reižu mainās”. Ieteicami uzdevumi, lai skolēnos veicinātu izpratni, ka tās 
ir dažādas izmaiņas. 

Atgādne no matemātikas. Koka ēnas garums ir 12 m. Pēc 2 stundām ēnas garums kļuva 15 m. Kā izmainījās ēnas garums?  
(Skolēnu atbilde: H = 15 – 12 = 3. Koka ēnas garums palielinājās par 3 m.)

Pārnese jaunā situācijā fizikā. Kāda varētu būt fizikālā jēga izteiksmēm 1) t1 ‒t2 = 20 °C; 2) V1 ‒V2 = ‒3 litri?

Laiks – nozīmīgs fizikālais 
lielums.

Skolēni jau dabaszinību stundās ir iepazinuši garumu, laukumu, tilpumu un masu, veicot to mērījumus, bet fizikā ir vēl viens ļoti būtisks fizikāls 
lielums – laiks, kura mērīšanai un izpratnei jāpievērš īpaša uzmanība. 

Ieteicamie jautājumi un domu eksperimenti diskusijas izraisīšanai: “Kādas iespējas ir akmens laikmeta skolā noteikt mācību stundas ilgumu, 
lai skolēni zinātu, kad ierasties uz nodarbību? Kā senatnē mērīja laiku? Kādi ir pulksteņu veidi (Saules, smilšu, sveces, ziedu utt.), un kā ar šiem 
pulksteņiem var noteikt kāda notikuma sākuma laika momentu un notikuma ilgumu? ” Diskusijas mērķis ir veidot izpratni par laika intervālu, 
procesa sākuma laiku un par to, ko nozīmē apzīmējums t (laika intervāls, kad sākuma moments ir 0). 
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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?

8.2. Kā ķermeņi kustas?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 9 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: vērojot demonstrējumus un veicot eksperimentus, aprakstīt 
un analizēt dažādus kustības veidus, salīdzināt kustību raksturojošos fizikālos lielumus un 
attēlot tos grafiski, lai pilnveidotu izpratni par sakarībām starp fizikālajiem lielumiem, kā arī 
izvērtētu riska faktorus, kas saistīti ar kustību satiksmē.
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Mehāniska kustība ir ķermeņa stāvokļa maiņa attiecībā pret citiem ķermeņiem. Katrs 
ķermenis kustas pa noteiktu līniju – trajektoriju. Trajektorijas garums ir ceļš. Kustība ir 
daudzveidīga, to var raksturot pēc kustības trajektorijas formas (taisnlīnijas, līklīnijas), 
ātruma (ātra un lēna), pēc ātruma maiņas (vienmērīga un nevienmērīga). (D.Li.3.; 
D.Li.12.)

• Vienkāršākais kustības veids ir vienmērīga taisnvirziena kustība. Vienmērīgā kustībā 
ķermenis jebkuros vienādos laika posmos veic vienādus attālumus. Vienmērīgā kustībā 
ātrums nemainās un tas ir vienāds ar veikto ceļu laika vienībā. Kustības ātrumu 
SI vienībās mēra metros sekundē (m/s). (D.Li.3.)

• Ķermeņa kustības likumsakarības iespējams attēlot grafiski. Kustību grafiski var attēlot 
ātruma grafikā vai veiktā ceļa grafikā. Vienmērīgas kustības gadījumā ātruma grafika 
līnija ir taisne, kas paralēla laika asij; ceļa grafika līnija ir taisne, kas ir novietota slīpi 
pret laika asi. Jo ātrāka kustība, jo stāvāka ir ceļa grafika taisne. (D.Li.3.)

• Ja kustības ātrums palielinās, tad kustība ir paātrināta. Ja kustības ātrums samazinās, 
kustība ir palēnināta. Attēlojot nevienmērīgu kustību, vienā ceļa posmā aprēķināto 
ātrumu nevar attiecināt uz visu kustības laiku vai ceļu, bet var izmantot vidējā ātruma 
jēdzienu. (D.Li.3.)

• Apraksta mehāniskas kustības pazīmes. (D.9.3.1.1.; D.9.3.1.2.)
• Klasificē kustības veidus pēc trajektorijas, ātruma, ātruma maiņas. (D.9.3.1.1.; 

D.9.3.1.2.)
• Aprēķina vidējo ātrumu, ceļu un laiku. (D.9.3.1.1.; D.9.3.1.2.; F.9.3.3.)
• Pārveido saliktas mērvienības, izmantojot sevis izvēlētu stratēģiju. (M.9.5.3.2.)
• Nolasa kustības raksturlielumus (ceļš, ātrums, laiks) no grafika. (M.9.5.1.2.)
• Attēlo grafiski kustības raksturlielumu (ceļš, ātrums) izmaiņu laikā. (D.9.12.1.1.; 

D.9.12.2.1.; M.9.5.1.3.; F.9.3.3.)
• Salīdzina vidējo ātrumu un ātrumu noteiktā laika  momentā (momentāno ātrumu). 

(D.9.3.1.1.; D.9.3.1.2.)
• Izvērtē ātrumu kā riska faktoru transporta līdzekļu kustībā. (D.9.3.3.1.)
• Salīdzina vienmērīgu un nevienmērīgu kustību, izmantojot kustības raksturlielumus. 

(D.9.3.1.2.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Analizē vienmērīgu un nevienmērīgu kustību, izmantojot kustības raksturlielumu (ceļš, 
ātrums, laiks) grafisko attēlojumu. (=D.9.3.1.1.)

• Salīdzina vienmērīgu un nevienmērīgu kustību, kā arī taisnlīnijas, līklīnijas kustību. 
(D.9.3.1.2.)

• Izvērtē riska faktorus transportlīdzekļu kustībā. (D.9.3.3.1.)
• Veido daudzveidīgus modeļus, lai analizētu vienmērīgu un nevienmērīgu kustību. 

(D.9.12.2.1.)

Attīsta ieradumu rūpēties par savu veselību un drošību, izvērtējot ātrumu kā riska 
faktoru transporta līdzekļu kustībā. (Tikums – atbildība, vērtība – dzīvība)

Jēdzieni: kustība, trajektorija, momentānais ātrums, atskaites ķermenis, ceļš, ātrums, vidējais ātrums, vienmērīga kustība, nevienmērīga kustība, ceļa grafiks, ātruma grafiks

 



Fizika 8.–9. klasei

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

Temata apguves norise

Vienmērīga kustība Domā pazīmes un skaidrojumu jēdzienam “kustība”. Analizē skolotāja piedāvātos kustības demonstrējumus un, balstoties uz savu pieredzi, vārdiski 
apraksta redzēto. Izmantojot skolēnu aprakstus, vienojas, kādi ir kustības raksturlielumi (trajektorija, ceļš, ātrums, paātrinājums).

Izmantojot eksperimenta datus (laiks, ceļš) par vienmērīgu kustību, rēķina vidējo ātrumu dažādos posmos, zīmē ceļa grafiku un ātruma grafiku 
un izdara secinājumus par vienmērīgas kustības pazīmēm.

Veido un lieto stratēģijas atgādni vienkāršu un saliktu mērvienību pārveidošanai.

Risina uzdevumus par vienmērīgas kustības parametru noteikšanu.

Patstāvīgi plāno un veic projektu (piemēram, filmē kustības video) par vienmērīgas kustības parametru noteikšanu.

Pilnveido prasmi veikt netiešo mērīšanu, aprēķinot ātrumu, ja veic ceļa un laika mērījumus.

Vidējais un 
momentānais ātrums

Analizējot dažādas situācijas (piemēram, automašīna brauc ar ātrumu 60 km/h vai automašīnas vidējais ātrums ir 60 km/h), skolēni salīdzina 
momentāno un vidējo ātrumu.

Izmantojot maksimālā ātruma ierobežojuma zīmes un pārveidojot ātrumu no km/h uz m/s, aprēķina noteiktā laika periodā nobraukto attālumu 
un izvērtē ātruma ierobežojumu nepieciešamību dažādās vietās, tādā veidā arī attīstot ieradumu rūpēties par savu veselību un drošību.

Veic pētniecisko darbu par vidējo ātrumu (var izmantot DZM materiālos piedāvāto laboratorijas darbu “Vidējais ātrums”).

Paātrināta kustība Izmantojot savu pieredzi, skaidro, kas ir nevienmērīga kustība, izsaka priekšlikumus par to, kā iegūt ceļa, laika, ātruma datus, ja ķermenis kustas 
nevienmērīgi taisnā virzienā.  Prognozē, kāds izskatīsies nevienmērīgas kustības ātruma grafiks.

Analizē attēlus, kuros attēlots automašīnas veiktais ceļš ik pēc 1 s, nosaka katrā sekundē veikto ceļu, nosaka kustības veidu (vienmērīga, paātrināta, 
palēnināta).

Strādājot grupās vai pāros, analizē vairākposmu kustības ātruma grafiku un apraksta to vārdiski. Izmantojot situācijas aprakstu vai spidometra 
un hronometra rādījumus, zīmē ātruma grafikus atkarībā no laika (piemēram, kustību sāk no miera stāvokļa, kādā no posmiem ķermenis brauc 
vienmērīgi, tad vienmērīgi samazina ātrumu, apstājas). Salīdzina grafikus, analizē grafiku precizitāti, trūkumus.

Analizē sporta stundās iegūtus datus par nevienmērīgu kustību, piemēram, atspoles skrējienā, zīmējot ātruma un ceļa grafikus.
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Mācību līdzekļi
Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis
Uzdevumi par vienmērīgas kustības parametru noteikšanu; situācijas piemēri ar momen
tāno ātrumu un vidējo ātrumu; laboratorijas darba apraksts “Vidējais ātrums” no DZM 
materiāliem (https://www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/Fizika8/5TematsF/T5tunda6.html); da 
žādi kustības grafiku piemēri.

Darba piederumi 
Piederumi dažādu veidu kustības demonstrējumiem (piemēram, rotaļu automašīna); vien
mērīgas kustības demonstrējuma aprīkojums vai virtuāla simulācija; papīra kēksa cepšanas 
formiņas, hronometri, mērlentes, līmlapiņas; aprīkojums video filmēšanai (var lietot mobilo 
telefonu).

Starppriekšmetu saikne

Mācību priekšmets Saturs

Matemātika M.9.5.1.3. Grafiku zīmēšanā izmanto materiālu no 7. klases 3. temata par grafiku zīmēšanu.

Matemātika Mērvienību pārveidošanā balstās uz stratēģijām, kas skolēniem jau ir bijušas matemātikā.

Sports Analizē nevienmērīgu kustību, par kuru dati iegūti sporta stundā (piemēram, atspoles skrējiens).

Metodiskais komentārs

Kā veidot ātruma jēdziena 
fizikālo izpratni?

Ieviešot jēdzienu “kustība”, ieteicams skolēniem uzdot šādu jautājumu: “Vai mēs šobrīd kustamies, vai esam miera stāvoklī?” Analizējot skolēnu 
atbildes, jāakcentē, ka kustība notiek attiecībā pret citiem ķermeņiem, un atbilde ir atkarīga no tā, attiecībā pret ko mēs aplūkojam savu 
stāvokli (klases grīda, Saule, mūsu Galaktika utt.). Diskusijas mērķis ir radīt skolēnos priekšstatu, ka ķermeņa ātrums vienmēr tiek noteikts 
attiecībā pret kādu citu ķermeni, kuru pieņem par nekustīgu.

Kā analizēt grafikos attēloto 
informāciju?

Skolēniem grūtības sagādā grafiku analīze un zīmēšana. Tādēļ ieteicams šo prasmi veidot soli pa soli, sākot ar vienkāršiem grafikiem, 
piemēram, ātruma grafikā attēlotas divas vienmērīgas kustības, skolēniem jāizprot, ka grafika līnija ir paralēla laika asij, tātad – laiks rit, bet 
ātrums nemainās utt. Skolēniem jāizstrādā stratēģijas, kurās uzraksta soļus, kā analizēt grafika informāciju – kādi lielumi atlikti uz asīm, kādās 
mērvienībās, cik liela ir iedaļas vērtība utt. Tikai pēc tam, kad grūtības nesagādā vairākposmu kustības grafika analīze, ieteicams sākt zīmēt 
grafikus, vispirms datus apkopojot tabulā.

https://www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/Fizika8/5TematsF/T5tunda6.html
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Kā pārveidot ātruma vienības? Skolēniem grūtības sagādā ātruma vienību pārveidošana. Tā kā pastāv vairākas stratēģijas, kā domāt un veikt pārveidojumus soli pa solim,  
tad skolēniem jāizveido katram sava ērta stratēģija kā loģisku spriedumu ķēde  
(piemēram, 60 cm/min = 60 · 1 cm / 1 min = 60 · 0,01 m / 60 s = 0,01 m/s), kuru turpmāk lietot fizikas stundās. Nav ieteicams lietot gatavu 
sakarību ar koeficientu (piemēram, 3,6 km/h = 1 m/s), jo dotā sakarība jāatceras precīzi no galvas, un, ja to aizmirst, tad pārveidojumu skolēns 
nemāk veikt.

Kā no formulām izteikt 
nepieciešamo lielumu? 

Lai atrastu vienmērīgas kustības parametrus, skolēniem jāizmanto formula l = vt. Visbiežāk šī formula nav izmantojama tiešā veidā, bet gan 
vispirms no formulas jāizsaka meklējamais lielums. Raksturīga skolēnu kļūda ir neizteikt lielumu, bet gan sākumā ievietot skaitļus un pēc 
tam veikt formulas pārveidojumus. Ievērojot, ka turpmākā fizikas apguvē skolēni darbosies ar formulām, kuras jāievieto viena otrā (jāveic 
ekvivalenti pārveidojumi, lai beigās iegūtu vienādojumu, kura vienā pusē atrodas nezināmais lielums, bet otrā – dotie lielumi), tad šajā tematā 

skolēniem jāizveido savas stratēģijas, kā darboties ar formulām, piemēram, bieži tiek lietota atgādne .

Kā veidot ātruma jēdziena 
fizikālo izpratni?

Ar jēdzienu “ātrums” skolēni jau ir iepazinušies matemātikas stundās. Fizikas stundās ātruma jēdziens jāpaplašina kā procesa ātrums, 
akcentējot, ka jebkuram dabā vai sabiedrībā esošam procesam var izmantot ātruma jēdzienu. Lai veicinātu jēdziena “procesa ātrums” izpratni, 
ieteicams analizēt kādas labi saprotamas darbības, piemēram, grāmatas lasīšanu. Skolēni var noskaidrot, cik ilgā laikā var izlasīt 10 lappuses 
teksta, aprēķināt, cik lappušu izlasa minūtē, piefiksēt šo skaitli, norādot lasīšanas ātrumu ar mērvienību lpp./min, trenēt ātruma izteiksmes 
izmantošanu, noskaidrojot, cik lappušu, lasot ar šo ātrumu, var izlasīt 30 min, 5 min; cik ilgā laikā var izlasīt 95 lpp. 

Lai nostiprinātu jēdziena “procesa ātrums” izpratni, skolēnus var aicināt izdomāt dažādus procesus un to mērvienības (skolēnu sniegtie 
piemēri: baseina piepildīšanas ātrums, m3/h; cīsiņu apēšanas ātrums, gab./min vai cm/s), katrā piemērā saskatīt parametru (tilpums, cīsiņi utt.), 
pierakstīt procesa ātrumu: ātrums = parametrs/laiks.

Kā nostiprināt izpratni par 
fizikālajiem lielumiem?

Veidojot skolēnos kustības analīzes prasmes, jānostiprina izpratne par laiku, ātrumu, ceļu kā fizikālajiem lielumiem. Jautājumi atgādnei: 
“Ko raksturo fizikālais lielums? Kā to apzīmē? Kādās mērvienībās mēra? Ar ko mēra? Kādu metodi izmanto mērīšanā? Kā šo lielumu var 
aprēķināt? ”

Kādi ir maldīgie priekšstati par 
vidējā ātruma aprēķināšanu? 

Skolēniem neizpratni bieži rada uzdevumi, kuros jāaprēķina vidējais ātrums, ja kustība sastāv no diviem posmiem. Jāievēro, ka vidējo ātrumu 
aprēķina, visu ceļu summu dalot ar visu laiku summu. Kļūda rodas, ja vispirms skolēni katrā posmā aprēķina ātrumu un tad vidējo ātrumu 
iegūst, ātrumus saskaitot un izdalot ar 2. Šī ir nepareiza pieeja vidējā ātruma aprēķināšanā, jo atbilde būs pareiza tikai tad, ja abi kustības 
posmi ilgst vienādu laiku. Turpretī, ja kustības posmu ceļi ir vienādi (laiki ir atšķirīgi), rezultāts būs kļūdains.
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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?

8.3. Kā svārstības rada skaņu?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 12 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: pilnveidot izpratni par skaņas rašanos un izplatīšanos, rak 
sturojot skaņu ne tikai kvalitatīvi (klusa, skaļa, augsta, zema), bet arī kvantitatīvi (skaļums, 
frekvence), lai veidotu izpratni par nepieciešamību saudzēt dzirdi un par to, ko skaņa no 
zīmē dažādu profesiju pārstāvjiem, piemēram, mūziķiem, skaņu režisoriem, arhitektiem.
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Svārstības ir līklīnijas kustības veids, kuru raksturo frekvence un periods. Periods ir 
laiks, kurā tiek veikta viena pilna svārstība. Frekvence ir pilno svārstību skaits laika 
vienībā, tās SI mērvienība ir hercs (Hz). Starp svārstību periodu un frekvenci pastāv 
apgrieztās proporcionalitātes sakarība. (D.Li.2.; D.Li.3.)

• Skaņu rada ķermenis, kas svārstās. Skaņas augstumu raksturo frekvence, skaņas 
skaļumu – amplitūda. Cilvēks spēj saklausīt skaņu, kuras frekvence ir aptuveni no 
20 Hz līdz 20 000 Hz. Troksnis ir dažādu frekvenču skaņu haotisks kopums. Skaņas 
skaļums (intensitātes līmenis) ir atkarīgs no amplitūdas. Skaņas intensitātes līmeni 
mēra dB. Skaņu mēs uztveram ar ausīm. Dzirde ir jāsaudzē. (D.Li.2.; D.Li.11.)

• Skaņa izplatās viļņu veidā no avota uz visām pusēm un apliecas ap šķēršļiem. Skaņas 
viļņa modelis ir vides daļiņu sablīvējumi un izretinājumi, kas pārvietojas no skaņas 
avota līdz uztvērējam. Skaņa atšķirīgās vidēs izplatās ar dažādu ātrumu, skaņas ātrums 
ir atkarīgs no vides blīvuma. Skaņa viendabīgā vidē izplatās vienmērīgi (ar nemainīgu 
ātrumu). Skaņa atstarojas no šķēršļiem. (D.Li.2.; D.Li.12.)

• Skaņu, kuras frekvence mazāka nekā 20 Hz, sauc par infraskaņu. Skaņu, kuras 
frekvence lielāka nekā 20 kHz, sauc par ultraskaņu. (D.Li.2.)

• Definē svārstību kustību. (D.9.3.1.2.)
• Secina par perioda un frekvences funkcionālo sakarību. (D.9.2.1.3.; M.9.4.1.2.; 

M.9.4.2.4.)
• Analizē svārstību kustību, izmantojot perioda, frekvences un amplitūdas jēdzienu. 

(D.9.3.1.2.)
• Mēra un aprēķina svārstību periodu un frekvenci. (D.9.3.1.2.)
• Secina par frekvences un skaņas augstuma un amplitūdas un skaņas skaļuma 

savstarpējo saistību. (D.9.2.1.3.)
• Salīdzina dažādu mūzikas instrumentu skaņas. (D.9.2.1.3.; D.9.3.1.2.)
• Modelē skaņas viļņa izplatīšanos telpā. (D.9.2.1.2.; D.9.12.2.1.)
• Skaidro mehānisko viļņu īpašības, izmantojot dažādus modeļus. (D.9.2.1.2.; 

D.9.12.2.1.)
• Aprēķina attālumu līdz skaņas avotam. (D.9.2.1.2.)
• Salīdzina skaņas viļņa izplatīšanos dažādos materiālos. (D.9.2.1.2.)
• Salīdzina skaņu raksturlielumus, izmantojot svārstību grafiku. (D.9.2.1.3.; D.9.12.2.1.)
• Mēra skaņas intensitātes līmeni. (D.9.2.1.3.)
• Izvērtē nepieciešamību izmantot dzirdes aizsardzības līdzekļus dažādu profesiju 

pārstāvjiem. (D.9.2.1.3.)
• Pārveido mērvienības, izmantojot daudzkārtņu un daļvienību nosaukumus. (M.9.5.3.2.) 

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Skaidro mehānisko viļņu īpašības (rašanās, izplatīšanās, absorbcija, uztveršana, ietekme 
uz cilvēku, lietojums), izmantojot daudzveidīgus modeļus. (D.9.2.1.2.; D.9.12.2.1.)

• Saista skaņas raksturlielumus (periods, frekvence, amplitūda) ar subjektīvo skaņas 
uztveršanu (augstums, skaļums). (=D.9.2.1.3.)

• Izmanto daudzveidīgus modeļus, lai salīdzinātu vienmērīgu un nevienmērīgu kustību, 
kā arī taisnlīnijas, līklīnijas un svārstību kustību. (=D.9.3.1.2.; D.9.12.2.1.)

• Attīsta ieradumu rūpēties par savu veselību un drošību, izvērtējot nepieciešamību 
izmantot dzirdes aizsardzības līdzekļus dažādu profesiju pārstāvjiem.  
(Tikums – atbildība, vērtība – dzīvība)

• Attīsta ieradumu radīt jaunas zināšanas, veicot pētījumu par diega svārsta frekvences 
atkarību no diega garuma. (Tikums – gudrība, vērtība – darba tikums)

Jēdzieni: svārstības, frekvence, periods, svārstību amplitūda, skaņas skaļums, skaņas augstums, skaņas vilnis, skaņas izplatīšanās ātrums
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Temata apguves norise

Svārstības Analizē svārstību attēlus vai kustības aprakstus, pamato pazīmi, pēc kuras izdara secinājumus par kustības veidu.

Nosaka ikdienā un dabā sastopamo procesu periodu, piemēram, sirdsdarbības pulss, paisums un bēgums, koku zaru šūpošanās.

Strādājot grupā, aizpilda tabulu, kurā dotas svārstību periodu vērtības, rakstot atbilstošās frekvences, mēģina saskatīt sakarību starp periodu un 
frekvenci, secina, ka perioda un frekvences reizinājums katram svārstību gadījumam ir vienāds ar 1. Formulē apgrieztās proporcionalitātes sakarību 
starp svārstību periodu un frekvenci.

Aprēķina svārstību periodu un frekvenci, ja dots svārstību skaits un laiks.

Strādājot pāros, izvirza pieņēmumu par diega svārsta frekvences atkarību no diega garuma. Nosaka diega svārsta svārstību periodu un frekvenci, 
secina par svārstību perioda un frekvences atkarību no diega garuma, tādā veidā attīstot ieradumu radīt jaunas zināšanas.

Skaņas raksturlielumi 
un uztveršana

Vēro demonstrējumu, kurā, izmantojot skaņas sensoru, datu uzkrājēju un multimediju projektoru, iegūst skaņas svārstību attēlu, salīdzina skaņas 
pēc augstuma (frekvences) un skaļuma (amplitūdas).

Analizē kamertoņa svārstību attēlojumu uz papīra lapas, saskata sakarību starp svārstību frekvenci un skaņas augstumu, starp amplitūdu un skaļumu, 
saista klusumu un kamertoņa miera stāvokli.

Nosaka kamertoņa vai mūzikas instrumenta nospēlētas nots frekvenci pēc oscilogrāfa grafika, mainot skaļumu un oktāvas, un secina par frekvenču 
atšķirību, saskata atšķirību starp muzikālo skaņu un troksni.

Salīdzina dažādu skaņu frekvences (piemēram, dzīvnieku radīto skaņu frekvences) un nosaka, kuras no tām ir dzirdamas.

Strādājot grupā, diskutē un veido shēmu, kurā grupē skaņu raksturojošus lielumus (skaļums, augstums, amplitūda, frekvence, svārstību forma).

Skaņas izplatīšanās Aktualizē pieredzi un pārrunā, cik ātri skaņa izplatās dažādās vidēs (piemēram, klaudzinot sliedes, skaņas, ko dzird baseinā zem ūdens) un kā skaņa 
izplatās apkārtējā vidē (piemēram, skaņas atbalss kalnos, skaņas rimšana telpās, skaņas skanējums koncertzālēs).

Izmanto tabulu ar skaņas ātrumu dažādās vidēs, salīdzina ātrumus un secina, kāda ir skaņas ātruma atkarība no vielas blīvuma, kurā tā izplatās; secina, 
ka skaņa tukšumā neizplatās; pārrunā, kāpēc orķestri, kas spēlē aiz mājas, neredz, bet dzird ļoti labi. 

Risina uzdevumus par skaņas izplatīšanos dažādās vidēs (skaņas izplatīšanās laiks no zibens uzplaiksnījuma brīža, skaņas izplatīšanās gaisā un metāla 
caurulē, ja pa to uzsit ar āmuru).

Strādājot pārī, analizē attēlus, kuros attēloti dažādu mūzikas instrumentu radītie skaņas viļņi kā gaisa sablīvējumi un izretinājumi, un izdara 
secinājumus par skaņas izplatīšanos, tās frekvenci un amplitūdu.

Strādājot grupās, analizē dažādas situācijas, kurās rodas vai dažādās vidēs izplatās skaņas. Formulē skaidrojumu, izmantojot fizikālos jēdzienus 
(piemēram: “Kāpēc tukšā koncertzālē ir dzirdama atbalss, bet pilnā ar klausītājiem – nav? Vai ir dzirdama skaņa, ja astronauts, kurš ir uz Mēness, 
sasit plaukstas? ”).
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Skaņas riska faktori Pārrunā nosacījumus, kas jāievēro attiecībā uz skaļumu, organizējot pasākumus, veicot remontdarbus dzīvoklī u. c.

Strādājot pāros, veic eksperimentu, ar sensoru un datu uzkrājēju nosakot skaņas skaļumu klasē, paši reizē rada dažādas skaņas (čuksti, 
aplausi, kliegšana), iegūtos datus apkopo tabulā un salīdzina ar uzziņu literatūrā dotajiem lielumiem. 

Strādājot grupās vai pāros, izveido sarakstu ar profesijām, kurās jāsaudzē dzirde, izsaka priekšlikumus aizsardzības pasākumiem, tādā veidā 
attīstot ieradumu rūpēties par savu veselību un drošību.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis
Svārstību piemēru apkopojums (attēli un/vai apraksti).

Darba piederumi 
Diega svārsti (statīvs, lodīte, diegs), mērlentes, hronometri, kamertoņi, oscilogrāfs/virtuālais 
oscilogrāfs, skaņas sensors, datu uzkrājējs, dators ar atbilstošu lietojumprogrammu skaņas 
svārstību grafiskā attēlojuma reģistrēšanai. 

Starppriekšmetu saikne

Mācību priekšmets Saturs

Matemātika Izmanto matemātikā apgūtās prasmes informācijas nolasīšanā no grafika.

Matemātika  M.9.4.1.2. Izmanto stratēģijas, kas ir izmantotas matemātikā, lai saskatītu un formulētu likumsakarības.

Matemātika M.9.5.3.2. Pārveido mērvienības, izmantojot daudzkārtņu un daļvienību nosaukumus, atsauc atmiņā stratēģijas, kas ir lietotas matemātikā, 
iekļaujot tās fizikas kontekstā. 

Metodiskais komentārs

Kā veidot pareizu un precīzu 
priekšstatu par svārstībām?

Skolēniem bieži ir grūti izprast, ko nozīmē viena pilna svārstība. Daudzi sākotnēji kļūdaini pieņem, ka pilna svārstība ir vienāda ar amplitūdu. 
Lai radītu skolēnos noturīgu izpratni par to, ka pilna svārstība ir viena pilna turp un atpakaļ kustība, ieteicams skolēniem ar kustībām 
(lokoties vai kustinot roku vai kāju) pašiem veikt pilnu svārstību.

Kā vizualizēt skaņas viļņus? Skaņas viļņa modeļa izpratni apgrūtina tas, ka skaņas vilnis ir garenvilnis, ko attēlo kā secīgus gaisa sablīvējumus un izretinājumus, savukārt 
uz oscilogrāfa ekrāna skolēni skaņu redz kā sinusoīdu. Lai veicinātu izpratni, ka svārstību attēlojums laikā ir sinusoidāls, ieteicams demonstrēt 
reālu vai virtuālu eksperimentu, kur kā svārsts tiek izmantots priekšmets, no kura birst vai līst ārā kāda viela. Ja zem šī svārsta paliek baltu lapu 
un to vienmērīgi velk, tad iegūst uz lapas svārstību attēlojumu laikā. Uz šīs lapas var arī iezīmēt amplitūdu un periodu, lai veidotu šo jēdzienu 
izpratni.
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Skolēnu maldīgie priekšstati par 
mūzikas klausīšanos ar austiņām 
un drošību.

No drošības viedokļa skolēniem ir maldīgs uzskats, ka, dzelzceļa vai autostrādes tuvumā, klausoties mūziku tikai ar vienu austiņu, otra auss 
būs brīva, tāpēc varēs sadzirdēt tuvojošos transportlīdzekli. Lai mainītu maldīgo uzskatu, ir svarīgi iepazīties ar binaurālā efekta skaidrojumu 
(cilvēka un dzīvnieku spēja noteikt skaņas avota kustības virzienu, uztverot skaņu ar abām ausīm). Ar vienu ausi var daļēji dzirdēt skaņu, 
bet nevar noteikt skaņas avota kustības virzienu un to, vai skaņas avots tuvojas vai attālinās.

Skolēnu maldīgie priekšstati 
par skaņas raksturlielumiem.

Skolēniem bieži jūk subjektīvie un objektīvie skaņas raksturlielumi, kas ir svarīgi, diskutējot par to, vai šobrīd troksnis ir par lielu un ka katram 
cilvēkam ir atšķirīga skaļuma sajūta. Ieteicams skolēniem izveidot tabulu ar skaņas raksturlielumiem, kur katram subjektīvajam raksturlielumam 
ir norādīts objektīvais (skaļums – viļņa amplitūda, augstums – frekvence, tembrs – skaņas svārstību forma) raksturlielums.

Skolēnu maldīgie priekšstati 
par skaņas izplatīšanos dažādās 
vidēs. 

No sadzīves skolēniem ir maldīgi sākotnējie priekšstati par skaņas izplatīšanos dažādās vidēs, to var atrisināt ar vairākiem eksperimentiem 
un demonstrējumiem. Jautājumi diskusijai: “Vai var dzirdēt skaņu, ja kosmonauts, kurš ir uz Mēness, sasit rokas? Kā mēs varētu noskaidrot, 
vai tālumā nebrauc vilciens?” 



Fizika 8.–9. klasei

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

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?

8.4. Kāpēc ķermeņi kustas?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 12 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: veidot izpratni par to, ka kustības maiņas cēlonis ir spēks, 
ka spēks darbojas noteiktā virzienā un tam ir skaitliska vērtība. Lietojot jēdzienus “berze”, 
“inerce”, “svars”, “gravitācija”, kā arī vērojot demonstrējumus un veicot eksperimentus, piln
veidot skolēnu spēju saskatīt dabā un tehnikā spēku veidus, lai veicinātu apzinātu drošības 
pasākumu ievērošanu.
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Ķermeņu kustības maiņas cēlonis ir ķermeņu mijiedarbība, kuras izpausme ir spēks. Spēku mēra 
ar dinamometru. Spēka SI mērvienība ir ņūtons (N). (D.Li.3.)

• Ja uz ķermeni darbojas vairāki spēki, tad ķermeņa kustības izmaiņu nosaka kopspēks (rezultējošais 
spēks). Jo lielāks ir pieliktais kopspēks, jo straujāka ir ātruma izmaiņa. Jo lielāka ir ķermeņa masa, 
jo lielāks spēks jāpieliek, lai mainītu ķermeņa kustības ātrumu vai virzienu. (D.Li.3.)

• Ja kopspēks ir nulle, ķermenis saglabā miera stāvokli vai vienmērīgu taisnvirziena kustību. Inerce 
ir ķermeņa spēja saglabāt savu iepriekšējo stāvokli. Jo lielāka masa, jo lielāka inerce. (D.Li.3.)

• Ķermeņa kustību kavē berzes spēks. Tas ir atkarīgs no ķermeņa smaguma spēka un saskarvirsmu 
īpašībām. Transportlīdzekļa apstāšanās ir atkarīga no braukšanas ātruma un ceļa apstākļiem. 
(D.Li.3.)

• Starp jebkuriem diviem ķermeņiem, kuriem piemīt masa, pastāv pievilkšanās spēks jeb 
gravitācijas spēks. Gravitācijas spēks ir atkarīgs no ķermeņu masas un attāluma starp ķermeņiem. 
Gravitācijas spēks vienmēr darbojas uz abiem ķermeņiem vienādi. (D.Li.2.; D.Li.3.)

• Zeme pievelk visus tās tuvumā esošos ķermeņus. Šo spēku sauc par Zemes pievilkšanas 
spēku. Jo ķermenim ir lielāka masa, jo lielāks Zemes pievilkšanas spēks uz to darbojas. Zemes 
pievilkšanas spēku Zemes tuvumā aprēķina pēc formulas F = mg. (D.Li.2.; D.Li.3.)

• Ķermeņa svars ir spēks, ar kādu ķermenis spiež uz atbalstu vai nostiepj piekari. Svars nav masa. 
Svars var palielināties vai samazināties arī tad, ja ķermeņa masa nemainās. Ja ķermenis brīvi krīt, 
tas ir bezsvara stāvoklī. (D.Li.3.)

• Laika gaitā mērinstrumenta mērīšanas kļūda var sākt pārsniegt pieļaujamo vērtību, tādēļ precīzu 
mērījumu veikšanai mērinstruments ir regulāri jākalibrē. (D.Li.11.)

• Apraksta ķermeņu mijiedarbību, attēlojot spēkus. (D.9.3.2.1.)
• Skaidro dinamometra darbības principu. (D.9.11.2.1.)
• Graduē dinamometru. (D.9.11.2.1.)
• Aprēķina kopspēka virzienu un lielumu, ja spēki darbojas pa vienu taisni. 

(D.9.3.2.1.) 
• Skaidro ķermeņu kustības maiņu, izmantojot jēdzienus “rezultējošais 

spēks” un “inerce”. (D.9.3.2.1.)
• Izvērtē inerces un ceļa segumu kā riska faktorus transportlīdzekļu kustībā. 

(D.9.3.3.1.)
• Mēra berzes spēku, smaguma spēku un svaru, izmantojot dinamometru. 

(D.9.3.2.1.)
• Aprēķina smaguma spēku un svaru. (D.9.3.2.1.)
• Skaidro mehāniskos procesus un parādības, lietojot jēdzienus “inerce”, 

“berzes spēks”, “gravitācija”, “smaguma spēks” un “svars”. (D.9.3.2.1.)
• Apraksta gravitācijas lauka īpašības. (D.9.2.2.1.)
• Izsaka lielumu no formulas, izvēloties atbilstošu stratēģiju. (M.9.4.3.6.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Saskata elektriskā, magnētiskā un gravitācijas lauka kopīgās īpašības. (D.9.2.2.1.)
• Skaidro ķermeņu mijiedarbību, zīmējumā attēlojot spēkus (norādot darbības virzienu, lielumu, 

pielikšanas punktu) un kustības maiņu, izmantojot jēdzienus “rezultējošais spēks un inerce”; 
nosaka berzes spēku, ķermeņa smaguma spēku un svaru. (=D.9.3.2.1.)

• Izvērtē riska faktorus transporta līdzekļu kustībā. (D.9.3.3.1.)
• Ar praktiskiem piemēriem skaidro, kā veidojas mērinstrumentu skala un kāpēc nepieciešama 

mērinstrumentu kalibrēšana. (D.9.11.2.1.)

Attīsta ieradumu rūpēties par savu veselību un drošību, izvērtējot inerces un 
ceļa segumu kā riska faktoru transporta līdzekļu kustībā. (Tikums – atbildība, 
vērtība – dzīvība)

Jēdzieni: spēks, mijiedarbība, berze, inerce, gravitācija, svars
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Temata apguves norise

Spēks kā ķermeņu 
mijiedarbības mērs

Vēro demonstrējumus par ķermeņu kustību raksturlielumu maiņu, sarunā noskaidro, ka kustības maiņa notiek mijiedarbības rezultātā. Ievieš vispārīgu 
jēdzienu “spēks”. Pārrunā, ka svarīgi ir zināt iedarbības virzienu, lielumu un pielikšanas punktu. Vienojas par apzīmējumu, mērvienībām un pielikšanas 
punktu.

Veic dinamometra atsperes graduēšanu, par vienu vienību pieņemot 100 g atsvara iedarbību uz atsperi. Veic dažādu ķermeņu iedarbības uz atsperi 
novērtējumu pēc paša izveidotas skalas. Skaidro dinamometra darbības principu, attēlojot dažādās situācijās pieliktos spēkus zīmējumā, lai parādītu, 
ka smaguma spēks vienmēr ir vienāds ar elastības spēku.

Darbības ar spēkiem Izmanto virves vilkšanas sacensību simulāciju, piemēram, Tug of War. Skaidro, kā mainās kopspēka lielums un virziens dažādos gadījumos 
(skaidrojot ievēro, kurā virzienā vērsti spēki un kāds ir bultiņu savstarpējais garums, izvēlas mērogu, cik rūtiņu atbilst katra spēka lielumam).

Spēks – kustības 
maiņas cēlonis

Vēro demonstrējumus, kuros uzskatāmi var saskatīt ķermeņa kustības raksturlielumu saglabāšanos (v = 0 vai v = const), ja kopspēks ir 0.

Saviem vārdiem skaidro, kas ir inerce.

Modelē iekārtu inerces vērošanai. Piemēram, no pieejamiem materiāliem izveido auto modeli ar divvietīgu sēdekli – vienu ar drošības jostu, bet 
otru – bez. Par pasažieriem izmanto olas (svaigas, nevārītas). Modelē kustības sākumu, novērtē katra pasažiera stāvokli. Modelē auto sadursmi 
ar šķērsli, novēro pasažieru (olu) stāvokli pēc sadursmes un novērtē iespējamās traumas, tādā veidā attīstot ieradumu rūpēties par savu veselību 
un drošību.

Raksturo dažādas ar transportlīdzekļu kustību saistītas situācijas un prognozē trajektoriju, ievērojot to, ka objekts inerces dēļ turpina kustību taisnā 
virzienā.

Berzes  spēks Iedarbojas uz klucīti ar dinamometru (ar spēku), lai saprastu, ka klucītis var nekustēties arī tad, ja uz to iedarbojas ārējs spēks (spēku darbība notiek 
tikai horizontālā virzienā).

Praktiski darbojoties, novērtē berzes spēka atkarību no masas, saskarvirsmu laukuma, virsmu materiāla un to apstrādes veida.

Vērojot animāciju par bremzēšanas ceļa atkarību no sākuma ātruma un ceļa apstākļiem (var izmantot no DZM materiāliem), skaidro bremzēšanas 
ceļa atkarību no ātruma un citiem apstākļiem (ceļa, transportlīdzekļa un vadītāja stāvokļa), tādā veidā attīstot ieradumu rūpēties par savu veselību 
un drošību.

Atrod informāciju par cilvēka reakcijas ietekmi uz apstāšanās ceļa garumu un faktoriem, kas maina cilvēka reakcijas ātrumu.
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Smaguma spēks un 
svars

Mēra (arī ar spēka sensoru) un aprēķina smaguma spēku dažādiem ķermeņiem. 

Skaidro, no kā atkarīgs brīvās krišanas paātrinājums un smaguma spēks uz citas planētas, izmantojot animācijas vai citus informācijas avotus. 
Novēro dinamometra atsperes izstiepuma izmaiņas, ko rada klucītis, ja dinamometrs kustas paātrināti vertikālā virzienā. Skolēni atceras sajūtas, 
kādas novērojuši, braucot liftā. Analizē situācijas un secina par ķermeņa svara izmaiņām.

Formulē kopīgo un atšķirīgo jēdzieniem “svars”, “masa”, “smaguma spēks”, piemēram, izmantojot Venna diagrammu.

Analizē dažādas situācijas un secina, kādēļ un kas maina svaru liftā, izliektos/ieliektos tiltos (ceļa posmos), brīvajā kritienā, kosmosa kuģī.

Analizējot dažādas situācijas, apraksta gravitācijas lauka īpašības (darbības virziens, pievilkšanās/atgrūšanās mijiedarbība, lauka intensitātes atkarība 
dažādos attālumos no lauka avota).

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis
Virtuālā simulācija: phet.colorado.edu/sims/html/forcesandmotionbasics/latest/forces
andmotionbasics_en.html;
Virtuālā simulācija: phet.colorado.edu/sims/html/gravityforcelab/latest/gravityforce
lab_en.html;
Virtuālā simulācija Tug of War: phet.colorado.edu/sims/html/forcesandmotion
basics/1.0.0/forcesandmotionbasics_en.html;
Animācija https://www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/Fizika8/5TematsF/T5tunda7.html.

Starppriekšmetu saikne

Mācību priekšmets Saturs

Matemātika Izmanto matemātikā apgūtās prasmes informācijas nolasīšanā no grafika.

Matemātika M.9.4.3.6. Atsauc atmiņā stratēģijas, lai izteiktu lielumu no formulas, ko izmantoja matemātikā.

Darba piederumi 
Dinamometri, atsvari, negraduēti dinamometri vai atsperes, klucīši, dažāda materiāla vir
smas (piemēram, stikls, smilšpapīrs).

http://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-motion-basics_en.html
http://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-motion-basics_en.html
http://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-force-lab/latest/gravity-force-lab_en.html
http://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-force-lab/latest/gravity-force-lab_en.html
http://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/1.0.0/forces-and-motion-basics_en.html
http://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/1.0.0/forces-and-motion-basics_en.html
https://www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/Fizika8/5TematsF/T5tunda7.html
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Metodiskais komentārs

Skolēnu maldīgie priekšstati 
par masas fizikālo jēgu.

Šajā tematā skolēniem jau dabaszinībās apgūtais un no sadzīves pazīstamais jēdziens “masa” iegūst fizikālu jēgu. Masa ir gan gravitācijas lauka 
avots, gan inerces mērs.

Kā palīdzēt skolēniem apgūt 
vektoriālos fizikālos lielumus?

Šajā tematā skolēni sāk iepazīt jaunas abstraktas mērvienības, piemēram, ņūtons (N). Skolēniem ir viegli iztēloties metru, jo tā ir mērvienība, 
kas saistīta ar ikdienas dzīvi, bet ņūtonu iztēloties ir grūti. Lai palīdzētu skolēniem apgūt jauno mērvienību, ieteicams to “fiziski sajust”, 
piemēram, ņemot dinamometru un sajūtot, cik liels spēks nepieciešams, lai atsperi pavilktu ar 2 N, 3 N utt. lielu spēku.

Skolēnu maldīgie priekšstati 
par kustības iemesliem un 
miera stāvokli.

Ļoti grūti skolēniem ir aptvert un izprast I Ņūtona likuma jēgu, ka ķermenis atrodas vienmērīgā taisnlīnijas kustībā vai miera stāvoklī tik ilgi, 
kamēr uz to nesāk darboties nekompensēts spēks. Situācija, kad spēki viens otru līdzsvaro, no fizikas viedokļa ir identiska gadījumam, kad 
spēki uz ķermeņi nedarbojas vispār. Lai skolēni varētu to izprast, ieteicams veikt domu eksperimentu. Skolēnus aicina iztēloties, ka kosmosa 
kuģis atrodas izplatījumā tālu no jebkāda Visuma objekta (gravitācijas avota), kuģim vairs nestrādā dzinējs, un tas kustas vienmērīgi taisnā 
virzienā. Kas jādara, lai mainītu kuģa kustības ātrumu vai virzienu? Skolēni parasti sniedz atbildes, ka kuģim jāsaduras ar kādu citu lidojošu 
ķermeni, un tad sadursmes rezultātā mainīsies ātruma virziens un lielums (skolēniem vēlreiz jāatgādina, ka ātrums ir vektoriāls lielums). 
Lai pievērstu uzmanību tam, ka spēku darbība var notikt, gan diviem ķermeņiem nonākot kontaktā, gan ķermeņiem iedarbojoties attālināti, 
skolēniem var uzdot jautājumu: “Kas notiks, ja kosmosa kuģis lidojumā pietuvosies kādai planētai vai zvaigznei?” Diskusijas rezultātam jābūt 
skolēnu izpratnei par cēloņseku sakarību: ķermenis maina kustību – tātad uz ķermeni ir iedarbojies cits ķermenis.

Kā skolēniem palīdzēt izprast 
un lietot jēdzienu spēks?

Bieži skolēni vienā teikumā jauc “mijiedarbību”, “spēkus”, “ķermeņa iedarbību uz otru ķermeni”, kas pēc būtības ir viens un tas pats. Lai radītu 
skaidrību terminu lietošanā, veidojot teikumus, ieteicams ar skolēniem izstrādāt blokshēmu.

Blokshēmā esošā bultiņa norāda, ka abu teikumu fizikālā jēga ir vienāda, bet vienkāršāk un ērtāk turpmāk fizikā izmantot spēka jēdzienu, 
tādā veidā aizstājot jēdzienu “otrs ķermenis”.

Kā palīdzēt skolēniem orientēties 
daudzo dabā pastāvošo spēku 
vidū?

Runājot par spēku daudzveidību, skolēnu uzmanība jāpievērš tam, ka dabā pastāv spēki, kas nav atkarīgi no cilvēka gribas/darbības (smaguma 
spēks un Arhimēda spēks), un ir spēki, kas rodas tikai darbības rezultātā (elastības spēks, berzes spēks).

Skolēnu maldīgie priekšstati par 
berzes samazināšanas iespējām.

Skolēniem no dabaszinību stundām un sadzīves ir pieredze un viedoklis, ka berzi var samazināt, pulējot saskarvirsmas. Tomēr svarīgi ir vērst 
skolēnu uzmanību uz to, ka tas ir spēkā līdz vienam noteiktam brīdim. Ja virsmas ir tik precīzi nopulētas, ka starp saskarvirsmām sāk darboties 
starpmolekulārie pievilkšanās spēki, tad notiek tieši pretēji – virsmas salīp kopā, līdz ar to berze starp saskarvirsmām radikāli pieaug.

Uz pirmo ķermeni iedarbojas  
otrais ķermenis Uz pirmo ķermeni darbojas spēks
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Skolēnu maldīgie priekšstati 
par spēku kā vektoriālu lielumu 
saskaitīšanu.

Tipiska skolēnu kļūda ir spēku saskaitīšana, neievērojot to, ka spēks ir vektoriāls lielums un tos saskaita kā skalārus lielumus. Lai šo kļūdu 
likvidētu, skolēnus aicina saskaitīt 2 m + 2 m (šeit situācija ir skaidra un kļūdas nerodas) un pēc tam 2 N + 2 N. Pēc tam rosina izteikt 
minējumus, cik dažādu situāciju var būt, ja jāsaskaita divi spēki. Situācijas attēlo zīmējumā un pārrunā skalāru un vektoriālu lielumu 
saskaitīšanas atšķirības.

Kā palīdzēt skolēniem izprast 
Ņūtona likumu būtību?

Skolēniem bieži rodas grūtības saprast Ņūtona likumus. Vienīgais iespējamais risinājums ir veltīt pietiekami ilgu laiku domu un reāliem 
eksperimentiem, diskusijām. Piemēram, skolēnu diskusiju var rosināt ar šādiem jautājumiem: “Kurš ķermenis – vieglāks vai smagāks – inerces 
dēļ kustēsies ilgāk, ja apstākļi būs vienādi? Kuru ķermeni – vieglāko vai smagāko – var izkustināt no vietas ar mazāku piepūli?” Skolēni savās 
atbildēs lieto jēdzienu “masa” un saista to ar inerces jēdzienu. 

Lai rosinātu sarunu par darbību un pretdarbību, skolēniem var likt risināt šādu domu eksperimentu: “Cilvēks apsēžas uz dīvāna. Cik ilgi viņš 
grims? Kas notiks, ja cilvēka smaguma spēks būs lielāks nekā dīvāna elastības spēks?”

Skolēnu maldīgie priekšstati 
par ķermeņu krišanu.

No sadzīves skolēniem ir priekšstats, ka smagākie ķermeņi krīt ātrāk un ķermeņi Zemes pievilkšanas spēka dēļ krīt ar atšķirīgiem ātrumiem. 
Lai skolēniem pierādītu, ka visi ķermeņi neatkarīgi no masas Zemes gravitācijas laukā brīvi krīt ar paātrinājumu g, nepieciešams demonstrēt 
dažādas masas ķermeņu krišanu vai nu virtuālā demonstrējumā, vai izmantojot Ņūtona cauruli.

Kā palīdzēt skolēniem izprast 
Zemes pievilkšanas spēka 
virzienu?

Jautājot par to, kā ir vērsts Zemes pievilkšanas spēks, skolēni parasti atbild – uz leju. Lai šo atbildi labotu, nepieciešams izveidot zīmējumu, 
kurā attēlo Zemi kā lodi, iezīmē vairākus ķermeņus un Zemes pievilkšanas spēkus, kas uz tiem darbojas, secina, ka šis spēks ir vērsts uz 
Zemes centru.

Skolēnu maldīgie priekšstati 
par masu un svaru.

No sadzīves skolēniem ir priekšstats, ka svars un masa ir viens un tas pats. Tomēr fizikā tie ir atšķirīgi jēdzieni. Lai to kliedētu, mācību procesā 
jāakcentē šādas ziņas: svars ir spēks, to mēra ņūtonos; svars nepiemīt ķermenim; ir situācijas, kad svars un smaguma spēks ir skaitliski 
vienādi. Svarīgi ir dažādas situācijas attēlot zīmējumos un tajos iezīmēt, ka svars ir spēks, kas spiež uz atbalstu vai nostiepj piekari, nevis 
ir pielikts ķermenim, un ir situācijas, kad svars mainās un kļūst lielāks vai mazāks par smaguma spēku – slīpā plakne, kustība liftā, kustība 
pa kalnainu reljefu.
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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?

8.5. Kāpēc ķermeņi var peldēt šķidrumā un gaisā?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 12 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: izmantojot jēdzienu “spiediens”, skaidrot sadzīves parādības, 
kas saistītas ar spēka iedarbību uz laukumu. Skaidrot spiediena un Arhimēda spēka rašanos 
šķidrumos un gāzēs, vērojot demonstrējumus un veicot eksperimentus, lai izprastu šķid
ruma un gāzes spiediena izmantošanu sadzīvē un tehnikā.
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Spiediens skaitliski ir vienāds ar spēku, kas darbojas uz atbalsta laukuma vienību. Spiedienu 
aprēķina, spēku dalot ar atbalsta laukumu. Spiediena apzīmējums ir p. Spiediena mērvienība 
SI ir N/m2 jeb paskāls (Pa). (D.Li.3.)

• Vielu un materiālu raksturo fizikāls lielums – blīvums. Materiāla blīvumu nosaka daļiņas 
(atomi vai molekulas), no kā tas veidots, šo daļiņu izvietojums (savstarpējie attālumi), kā arī tā 
viendabīgums (piemēram, poras). Blīvumu mēra g/cm3 vai kg/m3. Vielu un materiālu blīvumu 
atrod fizikālo lielumu tabulās. (D.Li.1.)

• Spiedienu šķidrumos rada ūdens smaguma spēks, kas atrodas virs iegremdētā ķermeņa. 
Spiediens šķidrumos izplatās vienādi visos virzienos. Šķidruma spiediens uz trauka pamatni 
ir atkarīgs no šķidruma blīvuma un šķidruma staba augstuma. Atmosfēras spiedienu rada 
Zemes tuvumā esošās gaisa masas smaguma spēks, kas spiež uz ķermeņu virsmu. Gāzes 
spiedienu mēra ar manometriem un barometriem. (D.Li.3.)

• Šķidrumos un gāzēs uz ķermeni darbojas cēlējspēks jeb Arhimēda spēks. Tā virziens ir 
pretējs Zemes pievilkšanas spēkam. Arhimēda spēka lielums ir atkarīgs no šķidruma blīvuma 
un iegremdēta ķermeņa tilpuma. Šķidrums mēģina no sevis izgrūst ķermeni ar spēku, kas 
vienāds ar izspiestā šķidruma daudzuma smaguma spēku. Lai ķermenis peldētu, Zemes 
pievilkšanas spēkam jābūt vienādam ar cēlējspēku, kas darbojas uz iegrimušo ķermeni. 
Ja ķermeņa blīvums ir mazāks par šķidruma blīvumu, tad ķermenis šķidrumā uzpeld. (D.Li.3.)

• Secina par spiediena, spēka un laukuma savstarpējo saistību. (D.9.3.2.3.)
• Definē blīvumu kā masas un tilpuma attiecību. (D.9.1.3.1.)
• Analizē sadzīves situācijas, izmantojot jēdzienu “spiediens”. (D.9.3.2.3.)
• Salīdzina dažādu ķermeņu blīvumus, izmantojot fizikālo lielumu tabulas. 

(D.9.1.3.1.)
• Skaidro šķidruma un gāzes spiediena izmantošanu sadzīvē un tehnikā. 

(D.9.3.2.3.)
• Secina par Arhimēda spēka lielumu atkarībā no šķidruma blīvuma un iegrimušās 

daļas tilpuma. (D.9.3.2.2.)
• Analizē ķermeņa peldēšanu dažādās situācijās, izmantojot jēdzienus “blīvums” 

un “Arhimēda spēks”. (D.9.3.2.2.)
• Izvērtē dažādus riska faktorus transportlīdzekļu kustībā uz ūdens un gaisā. 

(D.9.3.3.1.)
• Veido tabulu datu reģistrēšanai. (D.9.11.9.1.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Izsaka blīvumu kā matemātisku sakarību starp masu un tilpumu, nosaka to eksperimentāli 
un atrod dažādos informācijas avotos. (=D.9.1.3.1.)

• Skaidro peldēšanas (piemēram, kuģa un zemūdenes) vai lidošanas (piemēram, gaisa balons) 
nosacījumus. (=D.9.3.2.2.)

• Nosaka spiediena atkarību no ķermeņa smaguma spēka un atbalsta laukuma, 
eksperimentējot un lietojot aprēķinos; skaidro spiediena gāzēs un šķidrumos praktisko 
lietojumu. (=D.9.3.2.3.)

• Izvērtē riska faktorus transportlīdzekļu kustībā. (=D.9.3.3.1.)
• Reģistrē eksperimenta laikā iegūtos datus, izvēloties piemērotāko reģistrēšanas veidu 

un tehnoloģisko rīku. (D.9.11.9.1.)

• Attīsta ieradumu radīt jaunas zināšanas, veicot pētījumu par šķidruma blīvuma 
un iegrimušās daļa tilpuma ietekmi uz Arhimēda spēku. (Tikums – gudrība, 
vērtība – darba tikums)

• Attīsta ieradumu rūpēties par savu veselību un drošību, izvērtējot riska faktoru 
transportlīdzekļu kustībā uz ūdens un gaisā. (Tikums – atbildība, vērtība – 
dzīvība)

Jēdzieni:  blīvums, spiediens, atmosfēras spiediens, Arhimēda spēks, peldēšanas nosacījumi.
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Temata apguves norise

Spiediens Veic eksperimentālu uzdevumu, lai ar ikdienā izmantojamiem priekšmetiem noskaidrotu jēdzienu “spiediens” (piemēram, griež maizi 
ar asu un trulu nazi, uz pleca uzliek smagu somu ar šauru plecu siksnu un platu). 

Veic novērojumu par dažādas masas un izmēra ķermeņu iegrimi sūklī, novērtē spiedienu pēc iegrimes dziļuma.

Kopīgi nonāk pie secinājuma, ka spiediens ir atkarīgs no spēka un laukuma. Ievieš spiediena apzīmējumu, formulu (p = F/S), mērvienības.

Veic pētniecisko darbu, lai aprēķinātu ķermeņa spiedienu uz galda virsmu (izmanto klucīti ar dažāda lieluma skaldnēm), formulē pētāmo jautājumu, 
izvēlas piederumus, uzraksta darba gaitu, kopā ar skolotāju izvēlas datu reģistrācijas veidu, analizē rezultātus un formulē secinājumus, izmantojot 
dotos jautājumus un sagataves.

Skaidro sadzīves un tehnikas situācijas, kas saistītas ar spiedienu (krēsla un galda kāju atbalsta laukums, kurpes ar smailiem papēžiem, kāpurķēžu 
tehnika utt.).

Blīvums Mērot viena un tā paša šķidruma, piemēram, eļļas, masu atkarībā no tilpuma, iegūst, ka masas un tilpuma dalījums ir nemainīgs un tas ir vielu 
raksturojošs fizikāls lielums – blīvums –, ko var atrast fizikālo lielumu tabulās.

Eksperimentāli nosaka regulāras formas ķermeņa, šķidruma, neregulāras formas ķermeņa blīvumu, salīdzina iegūtos rezultātus ar tabulās dotajiem.

Spiediens šķidrumos 
un gāzēs

Vērojot dažādus praktiskus un virtuālus demonstrējumus vai darbojoties ar dažādiem eksperimentiem darba stacijās, izdara secinājumus par 
spiedienu šķidrumos un gāzēs: spiediens ir atkarīgs no blīvuma, no šķidruma vai gāzes staba augstuma, spiediens šķidrumos un gāzēs izplatās vienādi 
visos virzienos, savienotajos traukos vienāda blīvuma šķidruma līmeņi ir vienādi.

Strādājot ekspertu grupās, katrai grupai tiek izdalīta informācija par šķidruma vai gāzes spiediena izmantošanu sadzīvē vai tehnikā (kur un kā). 
Katrā ekspertu grupā skolēni sagatavojas ar šo piemēru iepazīstināt citus skolēnus. Pēc tam katra piemēra eksperts iepazīstina citus skolēnus 
ar savu piemēru.
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Arhimēda spēks Veic eksperimentālu uzdevumu vai analizē zīmējumus un nosaka ķermeņa svaru gaisā un ūdenī. Secina, ka šķidrumā darbojas cēlējspēks (Arhimēda 
spēks), kura lielumu var aprēķināt šādi: Arhimēda spēks = svars gaisā – svars šķidrumā.

Salīdzinot Arhimēda spēku ūdenī un citos šķidrumos ar atšķirīgu blīvumu, izdara secinājumu par cēlējspēka lielumu un atkarību no šķidruma blīvuma.

Veic eksperimentālu uzdevumu, lai noskaidrotu saistību starp ūdenī iegrimuša ķermeņa smaguma spēku un izspiestā ūdens smaguma spēku, tādā 
veidā attīstot ieradumu radīt jaunas zināšanas.  Tukšas tējas svecīšu formiņas pakāpeniski piekrauj ar nelieliem vienādas masas priekšmetiem 
(monētas, skrūves), nosaka priekšmetu kopējo masu, pie kuras formiņa nogrimst, salīdzina priekšmetu masu ar ūdens masu, ko var iesmelt formiņā, 
izdara secinājumu par abu smaguma spēku vienādību.

Veic pētniecisko darbu par Arhimēda spēka atkarību no ūdenī iegremdētās daļas tilpuma (izmanto cilindru, kura blīvums ir lielāks par šķidruma 
blīvumu; atzīmē uz cilindra līnijas, lai noteiktu iegremdēto cilindra daļu), izvēlas piederumus, uzraksta darba gaitu, izvēlas datu reģistrācijas veidu; 
analizē rezultātus un formulē secinājumus, izmantojot dotos jautājumus un sagataves,  tādā veidā attīstot ieradumu radīt jaunas zināšanas.

Apkopo eksperimentos iegūtos rezultātus un formulē kopīgu secinājumu par lielumiem, kas ietekmē Arhimēda spēku.

Praktiskā darbā veido peldierīces no materiāliem, kas parasti grimst ūdenī. Izstrādā kuģu un zemūdeņu peldēšanas nosacījumus un pēta to praktisko 
lietojumu. Analizē zīmējumus, kuros attēloti dažāda blīvuma ķermeņi atšķirīga blīvuma šķidrumos, izsaka spriedumus par ķermeņu uzpeldēšanu, 
peldēšanu un grimšanu. Analizē spēju pacelt noteikta smaguma kravu uzdevumos par gaisa balonu.

Analizējot dažādas ūdens un gaisa transportlīdzekļu katastrofas, izvērtē dažādus riska faktorus transportlīdzekļu kustībā uz ūdens un gaisā, tādā veidā 
attīstot ieradumu rūpēties par savu veselību un drošību.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis
Sagatavoti attēli vai situācijas apraksti, kas saistīti ar spiedienu, sagatavota informācija par 
šķidruma un gāzes spiediena izmantošanu sadzīvē.

Darba piederumi 
Sadzīves priekšmeti spiediena pētīšanai; klucīši ar dažāda lieluma skaldnēm; dinamometri; 
svari; mērtrauki; eksperimentālas ierīces šķidruma un gāzes spiediena īpašību demonstrē
šanai; ķermeņi Arhimēda spēka noteikšanai; tējas svecīšu formiņas; atsvari (monētas, skrū
ves); dažāda blīvuma, bet vienāda izmēra un formas ķermeņi; caurspīdīgs trauks ar ūdeni; 
materiāli masta izgatavošanai; spolīte; kociņi.

Starppriekšmetu saikne

Mācību priekšmets Saturs

Matemātika (M.4.2.1.) Izmanto matemātikas 7. klases 3. temata vizualizāciju un stratēģiju, raksturojot sakarību starp mainīgiem lielumiem.

Inženierzinātnes (T.2.7.2.; T.2.7.2.) Mācību stundu laikā var atsaukties uz projektiem, kas ir veidoti inženierzinātnēs 7. klases 2. tematā  un ir saistīti ar ūdens vai gaisa transportu.
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Metodiskais komentārs

Fizikā ar vienu simbolu var būt 
apzīmēti vairāki fizikālie lielumi.

Mācoties par spiedienu, skolēni saskaras ar situāciju, ka dažādus fizikālos lielumus apzīmē ar vienu burtu. Šajā gadījumā skolēnu uzmanība 
jāvērš uz to, ka spiedienu apzīmē ar mazo p, bet svaru – ar lielo P.

Kā risināt kvalitatīvos 
uzdevumus?

Šajā tematā skolēni apgūst spiediena formulu p = F/S, šī formula ir iespēja trenēt skolēnus pareizi veidot spriedumus, lai izprastu, kā mainīsies 
viens lielums, ja cits palielināsies vai samazināsies. Analizējot dažādas situācijas, ieteicams pielikt bultiņas uz augšu vai leju pie formulā 
esošā burta, lai varētu mācīties risināt kvalitatīvus uzdevumus, piemēram: kā jāmaina laukums, lai spiediens palielinātos; kā jāmaina spēks, 
lai spiediens samazinātos, utt.

Spiediena mērvienības paskāla 
fizikālā izpratne.

Skolēniem nav iepriekšējas pieredzes ar spiediena mērvienību “paskāls”, tāpēc viņiem ir grūti aptvert, vai 1 Pa ir liela vai maza mērvienība. 
Izpratni, ka 1 Pa cilvēka sajūtām ir ļoti mazs, palīdz veidot eksperimentāli uzdevumi vai laboratorijas darbs, kur jānosaka, cik lielu spiedienu 
uz atbalstu radīs kāds klucītis. 

Kā palīdzēt veidot skolēniem 
izpratni par spiediena 
izplatīšanos šķidrumos un gāzēs?

Skolēniem ir grūti veidot izpratni par to, ka spiediens šķidrumos un gāzēs darbojas vienādi visos virzienos. Lai veicinātu skolēnu iesaistīšanos 
diskusijā, var uzdot šādus jautājumus: “Vai šķidrums spiež uz trauka dibenu? Kā var iztēloties spiedienu kā daļiņu triecienus pret trauka sienu? 
Vai šķidrums spiež uz trauka sienām? Vai, esot ūdenī līdz kaklam, mums ir viegli veikt dziļas ieelpas?”

Skolēnu maldīgie priekšstati 
par hidrostatisko spiedienu.

Tipiska skolēnu kļūda ir priekšstats, ka hidrostatiskais spiediens ir atkarīgs no ūdens staba atbalsta laukuma. Šeit var palīdzēt hidrostatiskās 
formulas iegūšana risinājuma ceļā no spiediena formulas (kad skolēni paši saīsina S) vai kvalitatīvo uzdevumu risināšana. Piemēram, kā mainās 
šķidruma spiediens uz trauka dibenu, ja ūdens staba augstums palielinās divas reizes; kā mainās ūdens spiediens uz trauka dibenu, ja trauku 
ar ūdeni no Zemes pārceļ uz Marsu, utt.

Kā palīdzēt veidot skolēniem 
izpratni par Arhimēda spēka 
rašanos?

Skolēniem problēmas rada Arhimēda spēka rašanās izpratne. Ja ir iespējams tam atvēlēt laiku, tad izpratni veicina skolēnu iesaistīšana 
diskusijā un pakāpeniska Arhimēda spēka izskaidrošana, izmantojot hidrostatisko spiedienu. Skolēniem spriedumu veidošanas gaitā vajadzētu 
atbildēt uz jautājumiem: “Kādā virzienā darbojas spiediens ūdenī? Uz kuru ūdenī iegremdēta klucīša skaldni ūdens spiež vairāk – uz augšējo 
vai apakšējo? Kurš atbilstošais spēks ir lielāks? Ko izraisa spēku starpība?” Skolēniem vajadzētu iegūt secinājumu, ka hidrostatiskā spiediena 
starpība mēģina izgrūst ķermeni no ūdens.

Skolēnu maldīgie priekšstati 
par gaisa spiedienu.

Skolēniem abstrakts liekas apgalvojums, ka gaiss rada spiedienu. Šeit var palīdzēt uzdevums, kurā skolēniem jānovērtē, cik liela gaisa masa 
ir klasē un kā tas spiež uz mūsu ķermeni, pēc tam jāiedomājas, cik liela ir visa atmosfēras gaisa masa, kas rada atmosfēras spiedienu.

Skolēnu maldīgie priekšstati 
par Arhimēda spēku.

Skolēni bieži kļūdās, atbildot uz jautājumu, vai Arhimēda spēks vienmēr darbojas uz šķidrumā iegremdētu ķermeni. Ir gadījumi, kad Arhimēda 
spēks nedarbojas. Pirmkārt, ja ķermenis guļ dzelmē un zem tā nav ūdens, tad nerodas spiedienu starpība, un līdz ar to nerodas cēlējspēks, 
tāpēc ir tik sarežģīti zem ūdens pacelt ķermeņus, kas “pieplakuši” pie grunts. Otrkārt, cēlējspēks nedarbojas bezsvara stāvoklī.
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Skolēnu maldīgie priekšstati 
par Arhimēda spēku.

Skolēniem grūtības sagādā kvalitatīvo uzdevumu risināšana, kur jāanalizē zīmējumos attēlotās situācijas un jāizmanto Arhimēda formula. 
Piemēram, jāsalīdzina Arhimēda spēks, ja vienā traukā ar šķidrumu iegremdēta lode un kubs, kuriem ir vienāds tilpums. 

Vēl tipiska kļūda rodas, analizējot attēlu, kurā redzami divi trauki ar atšķirīgu šķidrumu (dažādu šķidruma blīvumu), bet tajos iegremdē 
identiskus ķermeņus. Redzams, ka vienā gadījumā ķermenis ir iegrimis vairāk. Skolēni uzreiz kļūdaini secina, ka tajā gadījumā, kad ķermenis 
ir iegrimis vairāk, darbojas lielāks Arhimēda spēks, lai gan abos gadījumos ķermenis atrodas šķidrumā līdzsvarā un Arhimēda spēks ir vienāds. 
Spriedumu gaitā jābūt pamatojumam, ka Arhimēda spēks ir atkarīgs no šķidruma blīvuma, brīvās krišanas paātrinājuma un iegremdētā 
ķermeņa tilpuma. Tas nav atkarīgs ne no formas, ne no ķermeņa materiāla, ne no iegremdēšanas dziļuma.
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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?

8.6. Vai darbu var paveikt bez enerģijas?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 11 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: apgūt likumsakarības starp darbu, enerģiju un jaudu, ekspe
rimentējot, vērojot demonstrējumus un izmantojot dažādus informācijas avotus, lai izprastu, 
kā var izmantot enerģijas pāreju no viena veida citā un kādi ir enerģijas zudumu cēloņi.
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Mehāniskais darbs ir ķermeņa pārvietošana pieliktā spēka iedarbībā. Darbu aprēķina, 
sareizinot spēku un ceļu. Darbs ir enerģijas maiņas mērs. Darba mērvienība ir 
džouls (J). (D.Li.4.)

• Jauda raksturo, kādu darbu var paveikt vienā laika vienībā. Jauda ir darba veikšanas 
ātrums. Jaudas mērvienība ir vats (W). (D.Li.4.)

• Enerģija ir spēja padarīt darbu. Arī enerģiju mēra džoulos (J). Potenciālo enerģiju 
nosaka savstarpējais stāvoklis starp diviem ķermeņiem vai viena ķermeņa daļām. 
Kinētiskā enerģija raksturo, kādu darbu var padarīt ķermenis, pilnīgi apstājoties 
(neievērojot enerģijas zudumus). (D.Li.4.)

• Noslēgtā sistēmā, palielinoties vienam enerģijas veidam, cits enerģijas veids samazinās 
tā, ka enerģiju summa ir nemainīgs lielums (ja nav enerģijas zudumu). Katrā reālajā 
procesā berzes un pretestības dēļ rodas enerģijas zudumi. (D.Li.4.)

• Definē mehānisko darbu. (D.9.4.4.1.)
• Mēra jaudu, izmantojot netiešo mērīšanu. (D.9.4.4.1.)
• Salīdzina dažādu iekārtu jaudas. (D.9.4.4.1.)
• Secina par darba, enerģijas un jaudas saistību. (D.9.4.4.1.)
• Secina, ka mehānisko enerģiju var uzkrāt, paceļot ķermeni virs zemes, iekustinot 

ķermeni vai atgriezeniski to deformējot.  (D9.4.1.2.) 
• Aprēķina darbu, jaudu, kinētisko un potenciālo enerģiju. (D.9.4.4.1.; D.9.4.1.2.)
• Analizē kinētiskās un potenciālās enerģijas izmaiņu dažādos procesos. (D.9.4.1.2.)
• Skaidro mehāniskās enerģijas zudumus dažādos procesos. (D.9.4.3.1.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Skaidro enerģijas (kinētiskā, potenciālā, pilnā mehāniskā enerģija) izmaiņu kustībā, 
izmantojot kinētiskās un potenciālās enerģijas noteikšanas matemātiskās sakarības, 
stabiņveida diagrammas. (=D.9.4.1.2.) 

• Skaidro pilnās mehāniskās enerģijas izmaiņu kustībā, izmantojot berzes pāreju siltumā. 
(=D.9.4.3.1.)

• Atrod likumsakarības starp darbu, enerģiju un jaudu, salīdzinot dažādās enerģijas 
izpausmes (mehāniskās un siltuma), lietojot fizikālos jēdzienus, lielumus, apzīmējumus 
un matemātiskās sakarības. (D.9.4.4.1.)

• Attīsta ieradumu radīt jaunas zināšanas, vispārinot sakarību starp darbu, enerģiju 
un jaudu (Tikums – gudrība, vērtība – darba tikums).

• Attīstot ieradumu darboties ilgtspējīgi un apkārtējai videi draudzīgi, izvērtē mehāniskās 
enerģijas zudumus dažādos procesos (Tikums – atbildība, vērtība – daba).

Jēdzieni: darbs, enerģija, jauda, pilnā mehāniskā enerģija, potenciālā enerģija, kinētiskā enerģija
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Temata apguves norise

Darbs un jauda Vērojot eksperimentus, sarunās noskaidro, kam jāizpildās, lai varētu konstatēt, ka ir paveikts darbs. Noskaidro, kādi zināmie fizikālie lielumi raksturo 
šos procesus (ceļš un spēks), un atrod sakarību starp lielumiem. Sāk lietot jaunu jēdzienu “mehāniskais darbs”. No sakarības starp lielumiem izveido 
darba aprēķināšanas formulu A = F · s, ievieš apzīmējumus un vienības, salāgojot tās ar SI sistēmu un siltumu. 

Analizējot dažādus gadījumus, kuros ir apkopots atšķirīgu iekārtu padarītais darbs, darbības laiks un jauda, secina par darba, laika un jaudas 
funkcionālo sakarību, tādā veidā attīstot ieradumu radīt jaunas zināšanas. 

Mēra atsvara mašīnas darbības laiku un veikto ceļu. Mainot atsvara smagumu, novēro mašīnas gaitas izmaiņas un aprēķina tās jaudu.

Praktiskā darbā veic savas jaudas aprēķinus, skrienot augšup pa kāpnēm vai lecot pāri šķērslim, vai arī saliecot rokas. Salīdzina iegūtos rezultātus 
ar tabulā dotajām sadzīves iekārtu un sportistu jaudām. 

Atrod informāciju par automašīnu motoru jaudām (kW), piemēram, pētot transportlīdzekļu tehniskās pases datus. Izveido kopīgu tabulu par jaudām 
un prezentē to.

Enerģija Veic eksperimentus par vienāda tilpuma, bet atšķirīgas masas bumbiņu izraisītajām sekām (piemēram, iegrimšanas dziļuma smiltīs, iespiešanās 
plastilīnā), krītot no vienādiem augstumiem, un vienas un tās pašas bumbiņas izraisītajām sekām, krītot no dažādiem augstumiem. Izdara secinājumu, 
ka jo lielāka ir objekta masa m un lielākā augstumā h atrodas objekts, jo lielākas sekas. Iegūst jaunu jēdzienu “potenciālā enerģija”, ko raksturo 
ķermeņa masa, augstums h un brīvās krišanas paātrinājums g. Noskaidro piemēros, kā mainās ķermeņa enerģija, mainoties masai, augstumam 
un brīvās krišanas paātrinājumam, izmantojot bez pierādījuma dotu formulu Ep = m · g · h. Domā piemērus, kuros noteicošā ir potenciālā enerģija.

Veic eksperimentu, deformējot gumiju vai atsperi un mērot kustības attālumu atkarībā no deformācijas lieluma, secina, ka arī deformētiem 
ķermeņiem piemīt potenciālā enerģija (jāuzsver, ka potenciālā enerģija ir spēja veikt darbu; jo lielāks kustības attālums, jo lielāku potenciālo enerģiju 
ķermenis bija uzkrājis).

Sarunājas par to, kāda enerģija piemīt automašīnai, kad tā uzsāk kustību horizontālā virzienā. Vienojas par to, ka potenciālās enerģijas nav, taču darbs 
tiek veikts. Iegūst jaunu jēdzienu “kinētiskā enerģija”.

Novēro kustībā esoša ķermeņa spēju pastumt ķermeni, kas atrodas miera stāvoklī. Lai piešķirtu ķermenim ātrumu, izmanto slīpi noliktu reni. Palaiž 
ķermeni no dažādiem augstumiem, lai ātrumi pirms sadursmes horizontālā virzienā būtu atšķirīgi (jāuzsver, ka situāciju analizē no ķermeņu sadursmes 
brīža). Secina, ka kinētisko enerģiju raksturo ķermeņa masa (m) un kustības ātrums (v). Noskaidro piemēros, kā mainās ķermeņa enerģija, mainoties 
masai un ātrumam, izmantojot bez pierādījuma dotu formulu Ek = m · v2/2. Domā piemērus, kuros noteicošā ir kinētiskā enerģija.
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Enerģijas plūsma Vēro demonstrējumu par vertikāli augšup sviesta ķermeņa kustību. Analizējot situāciju, atbild uz jautājumu “kas ir vienāds visās situācijās”, un formulē 
pilno mehānisko enerģiju kā abu enerģiju summu (lai iegūtu secinājumu, var izmantot datorsimulāciju Energy skate park, kur kinētiskā un potenciālā 
enerģija parādīta ar stabiņdiagrammu). Saviem vārdiem skaidro, ka mehāniskā enerģija mainās, bumbiņai brīvi krītot, velosipēdistam braucot pa BMX 
trasi, slēpotājam braucot no kalna un citās sadzīves situācijās.

Atceras savu šūpošanās pieredzi un to, ka šūpošanās rimst, ja netiek pievadīta papildu enerģija. Skolēni izpēta, kā kustas elastīga bumbiņa, krītot un 
atsitoties pret grīdu, un secina, ka tā nepaceļas tikpat augstu, kā bija iepriekš. Skolēni nosauc sadzīvē redzamus piemērus, kur notiek dažādu veidu 
enerģiju maiņa, bet vērojama kopējās enerģijas samazināšanās. Diskutē par iemesliem, kas rada enerģijas zudumus (galvenokārt, berze) un par to, 
kur palikusi zudusī enerģija (siltums). 

Lai veiktu darbu, cilvēks iegūst enerģiju, uzņemot pārtiku. Izmantojot dažādus informācijas avotus un datus, aprēķina, cik liels darbs jāveic, 
lai patērētu vienas apēstas šokolādes tāfelītes enerģiju, pieņemot, ka cilvēka organisms pusi enerģijas izlieto lietderīgi. Aprēķina pāreju no kcal uz J, 
nolasot enerģētiskās vērtības datus no šokolādes iepakojuma. 

Pēta lifta modeli, izmantojot trīsi un atsvaru. Veic aprēķinus, kā mainās atsvara potenciālā enerģija, liftam paceļoties, un salīdzina ar darbu, ko paveic 
mehānisms, pārvietojot liftu, pacelšanas spēku izmērot ar dinamometru. 

Analizējot arī citus piemērus, katrā variantā iegūst secinājumu, kas ir enerģijas avots, kā izpaužas padarītais darbs un kas rada enerģijas zudumus, tādā 
veidā attīstot ieradumu darboties ilgtspējīgi un apkārtējai videi draudzīgi.

Temata noslēgumā veido vizuālu kopsavilkumu par darba, jaudas un enerģijas saistību.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis
Izdales materiāls par iekārtu un cilvēka jaudu dažādās situācijās, transportlīdzekļu tehnisko 
pasu dati, informācijas avoti par pārtikas produktu enerģētisko vērtību, datorsimulācija 
Energy skate park (https://phet.colorado.edu/en/simulation/energyskateparkbasics).

Darba piederumi 
Ratiņi, diegs, atsvari, hronometri, mērlentes, dažādas masas lodītes, trauks ar smiltīm, 
atsperes vai gumijas, dinamometri, statīvs, rene.

Starppriekšmetu saikne

Mācību priekšmets Saturs

Matemātika M.9.5.1.3. Izmanto iegūtas prasmes un vizualizāciju no 4. klases matemātikas 1. temata stabiņveida diagrammu izveidei.

https://phet.colorado.edu/en/simulation/energy-skate-park-basics
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Metodiskais komentārs

Kā palīdzēt skolēniem saprast 
darba, enerģijas un jaudas 
fizikālo būtību?

Skolēni šajā tematā saskaras ar jēdzieniem “darbs”, “enerģija” un “jauda”, kuru lielumu nav iespējams tieši sajust. Spēku un spiedienu var sajust 
ar maņām, savukārt jaunie fizikālie lielumi ir abstrakti. Viens un tas pats enerģijas daudzums ir sajūtams atšķirīgi – vai tā būtu sitiena enerģija 
vai ūdens sasildīšanas enerģija, vai elektriskās strāvas trieciena enerģija. Skolēniem šajā tematā būs jāmācās atšķirt sadzīviskā un fizikālā 
izpratne par darbu, enerģiju un jaudu.

Skolēnu maldīgie priekšstati 
par mehāniskā darba veikšanu.

Temata mērķis būs sasniegts, ja skolēni izpratīs, ka mehāniskā enerģija ir vienīgi un tikai mērs tam, cik lielu darbu var padarīt, un arī vajadzīga 
ir tikai darba veikšanai. Atšķirībā no sadzīves pieredzes mehāniskā darba fizikālā jēga ir tikai ķermeņa pārvietošana, pieliekot spēku. Piemēram, 
turot aiz saites suni, kas velk saimnieku, netiek veikts darbs, lai gan saimnieks piepūlas, tāpat arī garīgais darbs nav mehāniskais darbs fizikālā 
izpratnē. 

Kā veidot skolēnos izpratni, 
ka mehāniskais darbs ir saistīts 
ar enerģiju?

Skolēnu uzmanība jāpievērš tam, ka ķermenim var piemist enerģija, bet tas var veikt un arī var neveikt darbu. Būtiski saprast, ka darba 
veikšana bez enerģijas nav iespējama, bet tas, ka ķermenim piemīt enerģija, vēl nenozīmē, ka ķermenis veic darbu. Piemēram, cilvēks var 
pacelt akmeni un var arī nepacelt, auto ar pilnu degvielas bāku var braukt, bet var arī stāvēt garāžā un nekur nebraukt, lai gan enerģijas 
(degvielas) pietiek.

Skolēniem ir grūti aptvert, ka darba un enerģijas mērvienības sakrīt. Lai veicinātu izpratni, ieteicams skolēniem analizēt šādu uzdevumu. 
Ķermenim piemīt 20 vienības liela enerģija. Ķermenis veic darbu, un pēc darba veikšanas tam paliek 15 vienības liela enerģija. Cik lielu darbu 
veica ķermenis? Pēc šī piemēra analīzes skolēni paši iesaka darbu un enerģiju mērīt vienās mērvienībās – šī mērvienība ir džouls (J).



9. klase
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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 elektro-
magnētiskie viļņi 

palīdz mums 
uztvert apkārtējo 

pasauli?

9.6. Kur es atrodos 
Visumā?

9.1. Kā siltums izplatās un maina ķermeņu īpašības?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 14 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: mācīties saskatīt fizikālās kopsakarības un to izpausmes 
dabā un tehnikā, analizējot un klasificējot siltuma procesus gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi, 
piemēram, analizējot siltumpārneses veidus, salīdzinot dažādu veidu kurināmos, lai veidotu  
izpratni par ēku siltināšanas nozīmi, apkures veidiem un siltumu kā vienu no svarīgākajiem 
nosacījumiem dzīvības pastāvēšanai.
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Viela sastāv no mazām daļiņām (atomiem un molekulām), kuras nepārtraukti kustas un mijiedarbojas. Daļiņu 
vidējo kustības enerģiju raksturo temperatūra. Jo ātrāk kustas daļiņas, jo augstāka temperatūra. (D.Li.4.; D.Li.11.)

• Ķermeņa temperatūras izmaiņas lielums ir atkarīgs no ķermeņa masas, ķermeni veidojošās vielas 
(raksturojošais lielums – siltumietilpība) un pievadītā siltuma daudzuma, ko starptautiskajā mērvienību sistēmā 
mēra darba un enerģijas vienībās – džoulos (J). (D.Li.4.)

• Vielas daļiņu kustība un mijiedarbība nosaka vielas īpašības. Viela var atrasties trīs stāvokļos: cietā, šķidrā 
un gāzveida. Mainoties temperatūrai, ir iespējama fizikāla pārvērtība – pāreja no viena stāvokļa uz citu, kuru 
raksturo daļiņu savstarpējais novietojums. Mainoties agregātstāvoklim, vielas temperatūra nemainās, jo 
pievadīto/aizvadīto enerģiju patērē saišu izjaukšanā/veidošanā.

• Viena no ķīmiskajām pārvērtībām, kura saistās ar vielas sastāva izmaiņām un kurā izdalās siltums, ir degšana. 
Siltuma enerģija, kas iegūstama no dažādiem kurināmajiem, atšķiras. (D.Li.1.; D.Li.4.)

• Dabā siltuma enerģija pāriet no vieniem ķermeņiem uz citiem, līdz to temperatūra izlīdzinās. Ir trīs siltuma 
pārneses veidi: siltumvadīšana, konvekcija, siltumstarojums. Atkarībā no materiālu siltumvadīšanas īpašībām, 
tos izmanto dažādos tehnoloģiskajos risinājumos, lai taupītu siltumenerģiju. (D.Li.4.)

• Skaidro vizuāla modeļa elementu nozīmi. (D.9.12.2.1.; D.9.1.2.1.)
• Veido vizuālu siltumkustības modeli. (D.9.12.2.1.)
• Apraksta temperatūras ietekmi uz vielas īpašībām. (D.9.1.1.1.; 

D.9.11.2.1.; D.9.1.2.1.)
• Analizē termometru lietošanas ierobežojumus. (D.9.11.2.1.)
• Analizē siltumprocesus, izmantojot lielumus Q, m, c. (D.9.4.2.1.)
• Saista siltumprocesus ar vielas uzbūvi. (D.9.1.1.1.; D.9.1.2.1.)
• Atrod informāciju fizikālo lielumu tabulās. (D.9.4.2.1.)
• Nolasa informāciju no siltuma procesu grafikiem. (D.9.4.2.2; 

M.9.5.1.2.)
• Salīdzina dažādu kurināmo enerģiju. (D.9.4.2.1.)
• Skaidro dažādus siltuma pārneses veidus. (D.9.1.1.1.; 

D.9.4.3.2.)
• Rada tehnisku risinājumu siltumizolācijai. (D.9.4.3.3.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Skaidro ar piemēriem, ka vielas uzsilšanas ātrums vienādos sildīšanas apstākļos dažādām vielām atšķiras un ka, 
sadegot vienādam daudzumam kurināmo materiālu, iegūst atšķirīgu siltuma daudzumu. (=D.9.4.2.1.)

• Skaidro siltuma procesus (sasilšana, atdzišana) un izmanto matemātiskās sakarības siltuma daudzuma 
noteikšanai, kā arī skaidro ar piemēriem, ka procesos (kušana, sacietēšana, iztvaikošana, kondensēšanās) vielas 
temperatūra nemainās. (=D.9.4.2.2.) 

• Skaidro, ka ķermenis ar augstāku temperatūru uzsilda apkārt esošos ķermeņus, ar kuriem tas atrodas kontaktā, 
līdz to temperatūra izlīdzinās; skaidro citus enerģijas pārneses mehānismus ar elektromagnētisko starojumu 
un konvekciju. (D.9.4.3.2.)

• Izvēlas enerģijas taupīšanas paņēmienus ikdienas situācijās, piedāvājot risinājumus efektīvai siltumenerģijas 
izmantošanai. (D.9.4.3.3.)

• Saista mērinstrumenta lietošanas ierobežojumus (piemēram, mērapjoms) ar mērinstrumenta uzbūvi 
(piemēram, šķidruma sasalšanas temperatūra). (D.9.11.2.1.)

• Veido daudzveidīgus modeļus, lai skaidrotu procesus un parādības, mērķtiecīgi ievērojot modelēšanas procesa 
soļus. (D.9.12.2.1.)

• Skaidro matērijas uzbūvi un to veidojošo daļiņu savstarpējo mijiedarbību. (D.9.1.1.1.)
• Salīdzina vielu agregātstāvokļus, attēlojot vielu veidojošo daļiņu izvietojumu, un skaidro grafikā vielas 

agregātstāvokļu maiņu un temperatūras atkarību no siltuma pievadīšanas ilguma. (D.9.1.2.1.)

• Attīsta ieradumu rūpēties par savu veselību un drošību, 
izvērtējot riskus, un ievēro drošības noteikumus, veicot 
eksperimentus par siltuma daudzumu. (Tikums – atbildība, 
vērtība – dzīvība)

• Attīsta ieradumu radīt un attīstīt jaunas zināšanas, 
eksperimentu rezultātā izdara secinājumu, ka Q = cmΔt . 
(Tikums – gudrība, vērtība – darba tikums)

• Attīsta ieradumu darboties ilgtspējīgi un apkārtējai videi 
draudzīgi, veidojot tehnisku risinājumu – siltumizolāciju. 
(Tikums – atbildība, vērtība – daba)
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Jēdzieni:  siltumkustība, siltuma līdzsvars, agregātstāvoklis, temperatūra, siltuma pārnese, siltuma daudzums, siltumietilpība, īpatnējais siltums, konvekcija, siltumvadīšana, 
siltumstarojums

Temata apguves norise

Siltumkustība 
un temperatūra

Sarunā atkārto, kā vizuāli attēlo vielu dažādos agregātstāvokļos un kāda ir katra elementa nozīme (piemēram, ko modelī attēlo ar bumbiņu, ko – 
ar līniju). Vēro animāciju, kurā redzams vielas daļiņu kustības jeb siltumkustības attēlojums dažādās temperatūrās. Formulē, kā daļiņu siltumkustība 
ir saistīta ar temperatūru.

Aplūkojot attēlus, kuros siltumkustība dažādās temperatūrās ir attēlota ar atšķirīgiem modeļiem (piemēram, parādot daļiņu svārstību amplitūdu 
ar dažāda garuma bultiņām, ar vilnīšiem, bumbiņas ir vairāk vai mazāk izplūdušas), formulē katra elementa nozīmi. 

Attēlo vielas siltumkustību dažādiem ķermeņiem sadzīves situācijās, piemēram, krūzē ieliets karsts ūdens, jāattēlo siltumkustība gan krūzes 
materiālam, gan ūdenim, gan gaisam virs ūdens.

Apkopo zināšanas par to, kā temperatūra ietekmē vielas un ķermeņa īpašības (piemēram, vielas agregātstāvokli un ķermeņa izmērus). 

Strādājot darbstacijās, veic apkopojumu par citām vielas īpašībām, kuras var ietekmēt temperatūra (piemēram, krāsu un elektrovadītspēju). Noskaidro, 
ka šo īpašību maiņu var izmantot, lai izveidotu termometru.

Diskusijā pārrunā termometra kā mērinstrumenta lietošanas ierobežojumus (piemēram, mērapjoms), saistot ar mērinstrumenta uzbūvi (piemēram, 
šķidruma sasalšanas temperatūra).

Siltuma daudzums Analizējot dažādus piemērus, kad mehāniskā enerģija pārvēršas siltumā, iegūst secinājumu, ka siltuma daudzumu mēra enerģijas vienībās. 

Plāno eksperimentu ar skolotāja palīdzību, lai noskaidrotu, vai vielas veids ietekmē ķermeņa uzsilšanas ātrumu, nosaka, kas ir neatkarīgais, atkarīgais 
un fiksētais lielums. Plānojot un veicot eksperimentu, izvērtē riskus un ievēro drošības noteikumus, tādā veidā attīstot ieradumu rūpēties par savu 
veselību un drošību. Vēro skolotāja demonstrētu eksperimentu (piemēram, kā vielas izmanto ūdeni un eļļu) un kopīgi izdara secinājumus. Izmantojot 
fizikālo lielumu tabulu, iepazīstas ar vielas siltumietilpību un sarindo dotās vielas pēc to uzsilšanas ātruma.

Strādājot pāros, viens otram skaidro dažādus fizikālos procesus, kuros siltumietilpībai ir liela nozīme (piemēram, Saulei priekšā aiziet mākonis – ūdens 
temperatūra uzreiz nesamazinās, gaisa temperatūra strauji samazinās). 

Plāno un veic eksperimentu, lai noskaidrotu ķermeņa masas ietekmi uz temperatūras izmaiņu, analizē rezultātus un izdara secinājumus, tādā veidā 
attīstot ieradumu radīt jaunas zināšanas.

Iepazīstas ar eksperimenta rezultātu apkopojumu Q = cmΔt. Analizē situācijas, kur rezultātu ietekmē vairāki faktori (Q, m, c).
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Vielas stāvokļu maiņa Aktualizē iepriekšējās zināšanas, pieredzi par to, kas var notikt, ķermenim saņemot (atdodot) siltumenerģiju, – mainās temperatūra un/vai arī notiek 
agregātstāvokļa maiņa.

Vēro demonstrējumu, kurā tiek sildīts ledus (ar ievietotu temperatūras sensoru) tik ilgi, kamēr ūdens sāk vārīties. Analizē ledus un ūdens sildīšanas 
posmus, balstoties uz iepriekšējām zināšanām par dažādu vielu sildīšanai nepieciešamo siltuma daudzumu. Analizē agregātstāvokļa maiņas punktus – 
secina, ka agregātstāvokļa maiņa notiek nemainīgā temperatūrā un ka pievadītais siltuma daudzums tiek tērēts saišu izjaukšanā starp daļiņām.

Izmantojot demonstrējumu un apkopojot savu pieredzi, pārrunā, ka iegūtais siltuma daudzums ir atkarīgs no kurināmā veida.

Siltuma pārnese Novēro temperatūras izlīdzināšanos (piemēram, sakarsēts ķermenis kalorimetrā). Konstatē, ka ar laiku iestājas termiskais līdzsvars.

Izsaka idejas, kādēļ temperatūra izlīdzinās. Vēro demonstrējumā melnu un baltu bumbiņu sajaukšanos, tās kratot. Skaidro temperatūras izlīdzināšanos 
no vielas uzbūves viedokļa. 

Veic pētījumu vai novērojumu grupās – salīdzina dažādu cietu vielu (vienmērīga blīvuma un porainu materiālu) siltumvadītspēju, apkopo rezultātus, 
formulē secinājumus. 

Diskutē par vēl citiem siltuma pārneses veidiem, veicot novērojumus vai apkopojot pieredzi (piemēram, virs sveces liesmas gaiss ir karstāks nekā 
blakus svecei), formulē secinājumu par konvekciju, kā arī diskutē par siltuma saņemšanu veidu no Saules, veicot pētījumu (piemēram, kādas krāsas 
ķermeņi Saulē ātrāk sasilst).

Kā saņemam enerģiju no Saules? 

Praktisks pētījums – skolēni praktiski pēta vai novēro demonstrējumu, kādas krāsas ķermeņi saulē (zem kvēlspuldzes) ātrāk sasilst, formulē 
secinājumu par siltumstarojumu.

Lai apkoptu savas zināšanas par siltumpārnesi un tās nozīmi, veic projekta darbu grupās – izstrādā tehnisku risinājumu iespējami labākam 
siltumizolācijas pārklājumam un nosaka tā siltumizolējošās īpašības, darbus prezentē un apspriež klasē, tādā veidā attīstot ieradumu darboties 
ilgtspējīgi un apkārtējai videi draudzīgi.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis
Sagatavots materiāls darba stacijām par temperatūras ietekmi uz vielas īpašībām, sagata
voti dažādi analizējami gadījumi, kuros temperatūras izmaiņu ietekmē ir vismaz divi faktori 
no Q, c un m, datorsimulācija States of matter (https://phet.colorado.edu/en/simulation/
statesofmatter).

Darba piederumi 
Dažādi termometru veidi demonstrēšanai, temperatūras sensori, plītiņa, vārglāzes, eļļa, 
ūdens; ķermeņi no viena materiāla, bet ar atšķirīgām masām, liesmas no divu veidu avotiem 
(svece, lodlampa, spirta lampiņa u. tml.), bumbiņas, kalorimetri.

https://phet.colorado.edu/en/simulation/states-of-matter
https://phet.colorado.edu/en/simulation/states-of-matter
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Starppriekšmetu saikne

Mācību priekšmets Saturs

Matemātika M.9.5.1.3. Veidojot siltumprocesu grafikus, izmanto materiālu no 7. klases 3. temata par grafiku zīmēšanu.

Metodiskais komentārs

Kā veidot skolēnos izpratni 
par temperatūras fizikālo jēgu?

Lai veicinātu jēdziena “temperatūra” fizikālo izpratni, ieteicams skolēniem uzdot jautājumus: “Kāds fizikālais lielums raksturo atšķirību starp 
karstu ķermeni un aukstu? Kāda ir galvenā temperatūras īpašība?” Sagaidāmā atbilde: “Dažāda sasiluma ķermeņu temperatūras cenšas 
izlīdzināties.”

Skolēnu maldīgie priekšstati 
par dabā pastāvošo 
temperatūru vērtībām.

Skolēniem nav priekšstata par augstu un zemu temperatūru galīgumu vai bezgalību. Noteikti jāpaskaidro, ka dabā zemākā iespējamā 
temperatūra ir –273 °C, bet augstākajai temperatūrai robežas nav.

Skolēnu maldīgie priekšstati 
par temperatūras mērīšanu.

Bieži skolēni apmulst, ja viņiem liek izmērīt telpā esoša galda vai kāda cita priekšmeta temperatūru, netieši norādot, ka pie sienas ir 
termometrs, kas rāda gaisa temperatūru klasē. Daļa skolēnu iztēlojas, kā termometru piestiprināt kontaktā ķermenim, neiedomājoties, ka telpā 
visiem ķermeņiem ir vienāda temperatūra, ja pieņem, ka tie tur atrodas tik ilgi, ka visas temperatūras ir savstarpēji izlīdzinājušās.

Skolēnu maldīgie priekšstati 
par aukstumu un siltumu.

Skolēnus mulsina jautājums, kas noteik, ja vēdina aukstā laikā istabu ‒ siltums aizplūst vai aukstums ieplūst. Fizikā lieto jēdzinu “siltums”, 
siltums aizplūst vai siltums pieplūst. No izpratnes viedokļa svarīgāk, lai skolēni saprot, ka šajos gadījumos notiek temperatūru izlīdzināšanās 
un procesus apkārtējā vidē skaidro no šāda skatpunkta.

Skolēnu maldīgie priekšstati 
par vārīšanos.

Skolēni kļūdaini apgalvo, ka viela iztvaiko tikai vārīšanās temperatūrā, lai gan iztvaikošana noteik jebkurā temperatūrā un iztvaiko arī ledus. 
Piemēram, salā izžūst arī slapjas drēbes.

Skolēnu maldīgie priekšstati 
par temperatūru un siltuma 
subjektīvo sajūtu.

Analizējot piemērus ar metāla un koka priekšmetiem, kas atrodas istabas temperatūrā, jauc temperatūras, siltumietilpības un siltumvadīšanas 
jēdzienus. Taustot ar roku, ir sajūta, ka metāla priekšmets ir aukstāks, bet tā nav, ja abi priekšmeti ilgstoši ir atradušies vienā temperatūrā, 
metāls labāk vada siltumu nekā koks, tāpēc labāk aizvada rokas siltumu, un tas rada cilvēkam aukstuma sajūtu.

Kā palīdzēt skolēniem veidot 
priekšstatu par siltumvadīšanu?

Skolēniem parasti nav sadzīvē balstītas pieredzes par dažādu materiālu spēju vadīt siltumu. Līdz ar to metodiskai neveiksmei ir pakļauti 
piemēri, kas saistīti ar lauksaimniecību, piemēram, kāpēc ziemā lopbarību apsedz ar salmiem, kāpēc augi zem ledus kārtas nosalst, 
bet zem sniega kārtas ir pasargāti no sala? Šo jautājumu iztirzāšanai jāparedz ilgāks laiks un dauzdveidīgāki piemēri.
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Skolēnu maldīgie priekšstati par 
temperatūras mērīšanu.

Skolēni bieži nepareizi rīkojas, veicot uzdevumu, kur jānosaka cieta ķermeņa temperatūra, ja ķermenis ilgstoši atradies telpā, kuras 
temperatūru uzrāda termometrs. Skolēni cenšas termometru piespiest pie cietā ķermeņa, nesaistot kopā zināšanas par to, ka visiem 
ķermeņiem vienā telpā pēc siltumapmaiņas būs viena un tā pati temperatūra, kas vienāda ar gaisa temperatūru.

Kā palīdzēt skolēniem izmantot 
siltuma daudzumu formulu?

Analizējot formulu Q = cm(t2 ‒ t1) dažādās situācijās (viela sasilst vai viela atdziest), skolēni jauc, kura ir sākuma temperatūra t1 un kura ir 
beigu temperatūra t2. Skolēnu uzmanība jāvērš uz to, ka siltuma daudzuma noteikšanai svarīga ir tikai temperatūru starpība Δt. Tāpēc analizē 
ieteicams izmantot formulas veidu Q = cmΔt.
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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 elektro-
magnētiskie viļņi 

palīdz mums 
uztvert apkārtējo 

pasauli?

9.6. Kur es atrodos 
Visumā?

9.2. Kur un kā rodas elektrība?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 12 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: apgūt elektrisko parādību cēloņus un sakarības starp strāvas 
raksturlielumiem, analizējot simulācijas, pētot elektriskās mijiedarbības attēlojumus, veicot 
eksperimentus, lai izprastu elektroierīču izmantošanas riskus un elektrodrošības noteikumu 
ievērošanas nepieciešamību.
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Elektrisko parādību cēlonis ir atomus veidojošās daļiņas, kam piemīt elektriskais lādiņš. Dabā pastāv 
divu veidu elektriskie lādiņi – pozitīvi un negatīvi. Pretēju zīmju lādiņi pievelkas, vienādu – atgrūžas. 
Ķermenis elektrisko lādiņu var iegūt, iegūstot vai zaudējot elektronus. Telpā ap elektriskajiem lādiņiem 
pastāv elektriskais lauks, ko var attēlot ar elektriskā lauka spēka līnijām. (D.Li.1.; D.Li.2.)

• Elektrisko spriegumu rada elektroenerģijas avoti. Elektriskā strāva ir lādiņnesēju plūsma. Lai plūstu 
elektriskā strāva, vielā ir jābūt lādiņnesējiem, kas var brīvi pārvietoties, un vielā jābūt elektriskajam 
laukam. Sprieguma vienība ir volts (V), strāvas stipruma vienība ir ampērs (A). Strāvas stiprumu 
mēra ar ampērmetru, to slēgumā slēdz virknē ar citiem elementiem. Elektrisko spriegumu mēra ar 
voltmetru, to slēdz paralēli tam elementam, uz kura spailēm jāmēra spriegums. Praktiski katram 
elektrības vadītājam piemīt elektriskā pretestība, tās mērvienība ir oms. Elektriskās strāvas stiprums ir 
tieši proporcionāls spriegumam, kas pielikts vadītājam, un apgriezti proporcionāls vadītāja elektriskajai 
pretestībai, to sauc par Oma likumu. (D.Li.4.; D.Li.11.)

• Skaidro elektrisko lādiņu nodalīšanās piemērus dabā un tehnikā, 
izmantojot atoma uzbūves modeli. (D.9.1.1.1.; D.9.12.1.1.1.; 
D.9.12.2.1.)

• Lieto galvaniskā elementa, baterijas, spuldzes, slēdža, rezistora, 
ampērmetra un voltmetra apzīmējumus, veidojot nesazarotas 
elektriskās shēmas. (D.9.12.1.1.1.)

• Izveido vienkāršu elektrisko slēgumu pēc dotas elektriskā slēguma 
shēmas. (D.9.11.4.1.)

• Attēlo elektrisko lauku. (D.9.2.2.1.; D.9.12.1.1.1.)
• Salīdzina elektrisko un gravitācijas lauku. (D.9.2.2.1.)
• Analizē situācijas, izmantojot Oma likumu. (D.9.4.2.4.)
• Mēra strāvas stiprumu un spriegumu. (D.9.11.2.1.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Skaidro elektrovadītspēju kā daļiņu kustības apliecinājumu. (D.9.1.1.1.)
• Saskata elektriskā un gravitācijas lauka kopīgās īpašības (darbības virziens, pievilkšanās/atgrūšanās, 

intensitātes atkarība no attāluma, lauka avota). (D.9.2.2.1.)
• Skaidro elektriskos procesus, izmantojot matemātiskas sakarības starp elektriskajiem raksturlielumiem 

(strāvas stiprums, spriegums, elektriskā pretestība). (D.9.4.2.4.)
• Pamato mērinstrumenta, arī digitālā, izvēli; pieraksta mērījumu rezultātus, izmantojot pieņemtus 

apzīmējumus, nosaukumus, mērvienības. Ar praktiskiem piemēriem skaidro, kā veidojas 
mērinstrumenta skala un kāpēc ir nepieciešama mērinstrumentu kalibrēšana. Saista mērinstrumenta 
lietošanas ierobežojumus ar mērinstrumenta uzbūvi. (D.9.11.2.1.)

• Skaidro procesus un parādības, izmantojot abstraktas idejas, jēdzienus, sakarības, matemātisko 
instrumentāriju (simbolus, grafikus), zinātnisku terminoloģiju. (D.9.12.1.1.1.) 

• Veido daudzveidīgus modeļus, lai skaidrotu procesus un parādības, mērķtiecīgi ievērojot modelēšanas 
procesa soļus. (D.9.12.2.1.)

• Lieto eksperimentam vajadzīgos piederumus, saliekot nepieciešamās iekārtas, izmantojot aprakstu. 
Skaidro drošības noteikumu jēgu un rīkojas atbilstoši savai un apkārtējo drošībai, pētot vidi 
dabaszinātņu laboratorijās un sadzīvē. (D.9.11.4.1.) 

• Attīstīta ieradumu rūpēties par savu veselību un drošību, izvērtējot 
riskus un ievērojot drošības noteikumus, veicot eksperimentus ar 
elektrību un lietojot elektroierīces. (Tikums – atbildība, vērtība – 
dzīvība)

• Attīstīta ieradumu radīt un attīstīt jaunas zināšanas, eksperimentu 
rezultātā izdarot secinājumu, ka I = U/R. (Tikums – gudrība, vērtība – 
darba tikums)

Jēdzieni: elektriskais lādiņš, elektrizācija, elektriski lādētu ķermeņu mijiedarbība, elektriskais lauks, elektriskā strāva, elektriskais spriegums, elektriskā sprieguma avots, elektriskā 
pretestība, strāvas stiprums, elektriskais slēgums (ķēde), elektriskā slēguma shēma
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Temata apguves norise

Elekriskie lādiņi 
un lauks

Atkārtojuma nolūkā salīdzina atoma sastāvdaļu (protoni, elektroni un neitroni) īpašības, apzīmējumus, attēlojumu un novietojumu atomā.

Vērojot simulāciju “Baloons and static electricity”, secina, ka elektriskā mijiedarbība starp objektiem notiek, ja tiek izjaukts lādiņu līdzsvars. Lādiņu 
līdzsvaru var izjaukt gan “aizvadot”, gan “pievadot” lādiņus neitrālam objektam (balons “savāc” lādiņus no džempera), gan pārgrupējot lādiņus neitrālā 
objektā (balons atgrūž negatīvos lādiņus sienā un pievelkas pie pozitīvajiem).

Kā daļu no pārbaudes darba veido komiksu par paša izvēlētu elektrisko parādību, izmantojot atoma uzbūvi (sk. radošais darbs “Komikss 
par elektriskajām parādībām un atoma uzbūvi”).

Skolēniem iedod divus elektriskās mijiedarbības attēlojumus ap kādu avotu (piemēram, divu lādiņu sistēmu). Vienā ir attēlota avota ietekme uz 
ievietotiem lādiņiem ar spēka vektoriem, bet otrā – ar elektriskā lauka līnijām. Skolēni salīdzina abus attēlojumus un secina, kā elektriskā lauka līnijas 
saistās ar elektriskā lauka darbību. Salīdzina elektriskās mijiedarbības attēlojumus. 

Izmantojot simulāciju “Electric Field Hockey”, skolēni secina par elektriskās mijiedarbības virzienu, intensitāti atkarībā no lauka avota attāluma un 
lauka avota īpašībām un salīdzina elektrisko mijiedarbību ar gravitācijas mijiedarbību (piemēram, gravitācijas mijiedarbība ir tikai pievilkšanās, bet 
elektriski uzlādēti ķermeņi var gan atgrūsties, gan pievilkties; lai elektriskā lauka avots radītu intensīvāku mijiedarbību, tam ir jābūt ar lielāku lādiņu, 
lai gravitācijas lauka avots radītu intensīvāku mijiedarbību, tam ir jābūt ar lielāku masu).

Elektriskā strāva. 
Oma likums

Izmantojot nodarbības plānu “Spriegums”, skolēni iemācās skaidrot, ka elektriskais spriegums raksturo elektrības padarīto darbu laika vienībā.

Skolēni mācās mērīt spriegumu gan ar analogu, gan digitālu mērinstrumentu dažādiem avotiem (akumulators, baterija, citrona baterija, galvaniskais 
elements u. c.), salīdzina mērinstrumentus un pamato mērinstrumentu izvēli dažādās situācijās.

Vēro datoranimāciju par elektriskās strāvas procesu cietvielās, šķidrumos un gāzēs. Izmantojot simulāciju un dialogu ar skolotāju (vai darba lapas), 
iegūst secinājumu, ka elektriskā strāva ir ne tikai lādētu daļiņu kustība vispār, bet virzīta kustība. Secina, kā kustību ietekmē elektriskā lauka radītais 
spēks. Apkopo informāciju par sadzīvē un tehnikā lietojamām strāvas stipruma skaitliskajām vērtībām un elektriskās strāvas bīstamību. Veicot 
elektriskās strāvas stipruma mērīšanu ar ampērmetru, gūst pieredzi darbā ar ampērmetru (mērapjoms, mazākā vienība, mērījumu datu reģistrēšana).

Mācās veidot elektrisko slēgumu pēc dotas elektriskā slēguma shēmas. Veic elektriskās strāvas stipruma un elektriskā sprieguma mērījumus 
dažādiem rezistoriem, pētot strāvas stiprumu ķēdes posmā atkarībā no tam pieslēgtā elektriskā sprieguma. Datus reģistrē mērījumu tabulā. Secina, 
ka strāvas stiprums ir proporcionāls spriegumam (I ~ U) un ka atkarību ietekmē izvēlētais rezistors. Pārrunā, ka ir vēl viens elektriskais raksturlielums 
R – elektriskā pretestība, kas raksturo to, cik viegli lādiņiem ir plūst vadītājā. Veic elektriskās pretestības mērījumus. Balstoties uz iegūtajiem mērījumu 
rezultātiem, kopīgi iegūst sakarību I = U/R, attīstot ieradumu radīt jaunas zināšanas. Veicot eksperimentus ar elektrību un lietojot elektroierīces, 
izvērtē riskus un ievēro drošības noteikumus, attīsta ieradumu rūpēties par savu veselību un drošību. 

Izstrādā praktisko darbu “Oma likuma pārbaude”.

Veic aprēķinus un analizē dažādas situācijas, izmantojot Oma likumu.
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Mācību līdzekļi
Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis
Sagatavots divu elektrisko mijiedarbību attēlojums ar spēka virzienu un elektriskā lauka līni
jām; nodarbības plāns “Spriegums”, PhET simulācija “Baloons and static electricity” (https://
phet.colorado.edu/sims/html/balloonsandstaticelectricity/latest/balloonsandsta
ticelectricity_en.html), PhET simulācija “Electric field hockey” (https://phet.colorado.edu/
en/simulation/legacy/electrichockey).

Darba piederumi 
Elektrostatiskas demonstrējumu komplekts ar dažādām nūjiņām un dažāda auduma gaba
liem, elektroskops, voltmetri, ampērmetri, digitālie multimetri, dažādi sprieguma avoti, 
dažādas pretestības rezistori.

Starppriekšmetu saikne

Mācību priekšmets Saturs

Matemātika (M.4.2.1.) Izmanto matemātikas 7. klases 3. temata vizualizāciju un stratēģiju, raksturojot sakarību starp mainīgiem lielumiem.

Metodiskais komentārs

Svarīgais – elektrobīstamības 
izpratne.

Skolēni elektromagnētismu apgūst, balstoties uz teorētiskiem modeļiem, jo šos procesus nevar ieraudzīt ne ar vienu mikroskopu. Lai skaidrotu 
daudzas elektriskās parādības, tiek izmantots jēdziens “elektriskais lauks”, akcentējot, ka elektriskais lauks nav sajūtams ar maņām. Lielākā daļa 
atziņu par elektrību rodas, noticot skolotāja skaidrojumam. Tomēr pats svarīgākais, kam nepārtraukti jāpievērš uzmanība elektrības apguves 
laikā, ir elektrības bīstamība.

Kā palīdzēt skolēniem veidot 
priekšstatu par elektrību?

Sākot apgūt elektrības jautājumus, skolēniem ir iepriekšēja pieredze no dabaszinību stundām un sadzīves. Skolēnus var aicināt uzzīmēt, ko viņi 
saprot ar vārdu “elektrība”. Pamatā skolēni uzzīmēs kādu elektrisku ierīci vai strāvas darbību, neviens neuzzīmēs elektrisko lādiņu. Šī uzdevuma 
mērķis ir likt saprast, ka skolēni zina, ko elektriskā strāva dara, bet viņiem nav priekšstata, kas ir elektriskā strāva un kur tā rodas. Šī temata 
apguves mērķis ir to noskaidrot.

Kā palīdzēt skolēniem apzināties 
elektrības nozīmi cilvēku dzīvē?

Lai veidotu motivāciju apgūt elektrības jautājumus, skolēnus var aicināt veikt šādu uzdevumu: iedomāties, ka ar laika mašīnas palīdzību 
atgriezušies 300 gadus senā pagātnē. Skolēni apraksta, kāda būtu viņu sadzīve un kā viņiem visvairāk trūktu. Uzdevuma mērķis ir likt 
skolēniem aizdomāties, ka mūsdienu dzīve nav iedomājama bez elektrības.

Kā palīdzēt skolēniem veidot 
priekšstatu par elektrisko 
lādiņu?

Šajā tematā skolēni iepazīstas ar jēdzienu “elektriskais lādiņš”, kas ir abstrakts un prasa iztēli. Skolēniem jāakcentē, ka elektriskais lādiņš pastāv 
tikai kopā ar kādu ķermeni, bez ķermeņa, kam tas piemīt, elektriskais lādiņš nevar pastāvēt.

https://phet.colorado.edu/sims/html/balloons-and-static-electricity/latest/balloons-and-static-electricity_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/balloons-and-static-electricity/latest/balloons-and-static-electricity_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/balloons-and-static-electricity/latest/balloons-and-static-electricity_en.html
https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/electric-hockey
https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/electric-hockey
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Skolēnu maldīgie priekšstati 
par ķermeņu elektrizāciju.

Tipiska skolēnu kļūda, apgūstot ķermeņu elektrizāciju, ir neizpratne, kādos gadījumos ķermenis iegūst pozitīvu lādiņu un kādos – negatīvu. 
Lai skolēni nostiprinātu izpratni, kas būs svarīga turpmākā fizikas apguvē, jāpievērš pastiprināta uzmanība atoma uzbūvei – kādas daļiņas 
veido atomus un kad atoms iegūst vai zaudē elektrisko lādiņu. Jāakcentē, ka pozitīvi lādētam ķermenim trūkst negatīvo lādiņu, bet negatīvi 
lādētam ķermenim ir par daudz negatīvi lādēto daļiņu. Abos gadījumos ķermeņa kopējo lādiņu nosaka negatīvi lādētās daļiņas. 

Skolēnu maldīgie priekšstati 
par elektrisko strāvu.

Skolēni temata apguves sākumā bieži kļūdās spriedumos par to, kad elektriskajā ķēdē var plūst strāva. Skolēniem jāvērš uzmanība, ka ir divi 
nosacījumi un tiem abiem jāizpildās vienlaikus – vadā jābūt brīviem lādiņnesējiem un jābūt ierīcei, kas nodrošina lādiņnesēju virzību. Ja uz 
galda stāvēs metāla vads, kas nav pievienots strāvas avotam, tad tajā ir brīvie lādiņnesēji, bet strāva neplūdīs pat tad, ja vadu ievietos spēcīgā 
elektriskā laukā.

Kā palīdzēt skolēniem veidot 
elektriskos slēgumus?

Skolēniem jāvērš uzmanību uz to, ko nozīmē īsta elektriskā ķēde. Skolotājs var piedāvāt divus attēlus – vienā ir vads, kas abos galos savienots, 
un otrā ir vads, kas pieslēgts strāvas avotam, bet nav noslēgts. Skolēniem jāsecina, ka īsta elektriskā ķēde ir tāda, kura ir noslēgta un kurā 
ir strāvas avots, un abiem šiem nosacījumiem jāizpildās vienlaikus.

Skolēnu maldīgie priekšstati par 
elektrisko strāvu kā lādiņņesēju 
plūsmu.

Skolēniem ir neskaidrs viedoklis par to, kā tieši var iztēloties lādiņnesēju kustību strāvas vadā. Ja skolēni uzskata, ka lādiņnesēji kā “zaldātiņi 
soļo” taisnās rindās vienā virzienā, tad tas ir kļūdains priekšstats. Piemērotāks modelis ir odu mākonis – bezvēja laikā odu mākonis stāv uz 
vietas, bet tā iekšienē odi kustas visos virzienos. Ja uzpūš vējš, mākonis sāk kustēties noteiktā virzienā, bet odi, kas veido mākoni, turpina 
tajā haotiski kustēties visos virzienos. 

Skolēniem parasti nav skaidrs, kas notiek ar elektrisko lādiņnesēju, kad tas veic pa noslēgtu vadu pilnu apli un nonāk atpakaļ strāvas avotā. 
Elektrons nonāk līdz pozitīvajam polam, jo negatīvais un pozitīvais pievelkas. Kā elektrons nokļūst līdz negatīvajam polam, lai varētu uzsākt 
jaunu kustību pa ārējo ķēdi? Skolēniem var piedāvāt šādu analogu situāciju: elektrons jāiztēlojas kā slēpotājs, kurš nobraucis no kalna 
(elektrons veicis apli pa ārējo ķēdi); kas jādara, lai slēpotājs atkal tiktu augša kalnā. Skolēni paši atradīs risinājumu, sakot, ka kādam ārējam 
spēkam slēpotājs jāuzvelk augšā. Tieši tā arī notiek strāvas avotā – elektronu pārvieto ārēji neelektriski spēki, piemēram, ķīmiska reakcija, 
mehāniski spēki, gaisma, siltums.

Kā palīdzēt skolēniem izprast 
elektriskās strāvas būtību?

Lai skolēni izprastu elektriskās strāvas būtību, skolotājs var aicināt formulēt, pēc kādām pazīmēm var raksturot cilvēkus, kurus redz ielas 
malā sēdošs novērotājs. Skolēni ātri vienosies par to, ka tas ir ātrums un virziens. Tieši tāpat raksturo strāvu – strāvas stiprums ir saistīts 
ar lādiņnesēju skaitu, kas kustas noteiktā virzienā, bet cilvēku skaits ir saistīts ar elektrisko spriegumu. Jo vairāk lādiņnesēju iziet caur 
vada šķērsgriezuma laukumu, jo lielāks ir strāvas stiprums. Jo ātrāk lādiņnesēji kustas vadā, jo spēcīgāks ir elektriskais lauks vada iekšpusē 
un jo lielāks ir spriegums vadā. 
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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 elektro-
magnētiskie viļņi 

palīdz mums 
uztvert apkārtējo 

pasauli?

9.6. Kur es atrodos 
Visumā?

9.3. Kā mēs ikdienā izmantojam elektrību?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 12 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: apgūt virknes un paralēlā slēguma īpašības, likumsakarī
bas starp elektrības darbu, enerģiju un jaudu, eksperimentējot un meklējot informāciju, lai 
izprastu ilgtspējīgu elektroenerģijas ieguves nozīmību un izvērtētu savus elektroenerģijas 
lietošanas paradumus.
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Galvenie elektroenerģijas patērētāju slēgumi ir virknes slēgums un paralēlais slēgums. Virknes 
slēguma kopējā pretestība ir vienāda ar virknē slēgto patērētāju pretestību summu, kopējais 
spriegums ir vienāds ar virknē slēgto patērētāju spriegumu summu. Strāvas stiprums visos virknes 
punktos ir vienāds. Paralēlajā slēgumā spriegums uz visiem patērētājiem ir vienāds, kopējais strāvas 
stiprums ir vienāds ar atsevišķo strāvas stiprumu summu. Kopējā paralēlā slēguma pretestība 
ir mazāka par katra atsevišķa elementa pretestību. (D.Li.4.)

• Patērētā elektroenerģija ir skaitliski vienāda ar elektriskās strāvas pastrādāto darbu. Elektro
enerģijas mērvienība ir kilovatstunda.  Elektriskā jauda ir ierīces patērētā elektroenerģija laika 
vienībā. Jauda ir skaitliski vienāda ar sprieguma un strāvas stipruma reizinājumu. Elektroenerģijas 
avoti ir baterijas, galvaniskie elementi, saules paneļi, elektroenerģiju ražo elektrostacijas 
(termoelektrostacijas, hidroelektrostacijas, atomelektrostacijas, vēja u. c. elektrostacijas). Katram 
elektroenerģijas ieguves veidam ir savas priekšrocības un atšķirīga ietekme uz vidi. (D.Li.4.)

• Pamato mērinstrumenta izvēli. (D.9.11.2.1.)
• Saslēdz elektrisko slēgumu pēc dotas elektriskā slēguma shēmas. (D.9.11.4.1.)
• Lieto galvaniskā elementa, baterijas, spuldzes, slēdža, rezistora, 

ampērmetra un voltmetra apzīmējumus, veidojot elektriskās shēmas. 
(D.9.12.1.1.1.)

• Analizē situācijas, izmantojot elektrisko slēgumu īpašības. (D.9.12.1.1.1.; 
D.9.4.2.4.)

• Secina par elektrības darba, enerģijas un jaudas savstarpējo saistību. 
(D.9.4.4.1.)

• Analizē elektroenerģijas lietojumu sadzīvē. (D.9.4.4.1.; D.9.11.4.1.)
• Izvērtē dažādu elektroenerģijas iegūšanas veidu  priekšrocības 

un trūkumus. (D.9.4.3.2.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Skaidro elektriskos procesus, izmantojot matemātiskas sakarības starp elektriskajiem 
raksturlielumiem (strāvas stiprums, spriegums, elektriskā pretestība), eksperimentējot un 
vizualizējot virknes un paralēlo slēgumu. (=D.9.4.2.4.)

• Izvērtē dažādu elektroenerģijas iegūšanas veidu priekšrocības un trūkumus (piemēram, termo, 
hidro, kodol, Saules un vēja elektrostacijas). (D.9.4.3.2.)

• Atrod likumsakarības starp elektrības darbu, enerģiju un jaudu, lietojot fizikālus jēdzienus, lielumus, 
apzīmējumus un matemātiskās sakarības. (=D.9.4.4.1.)

• Pamato mērinstrumenta, arī digitālā, izvēli, pierakstot mērījumu rezultātus, izmantojot 
pieņemtus apzīmējumus, nosaukumus, mērvienības. Ar praktiskiem piemēriem skaidro, kā 
veidojas mērinstrumenta skala un kāpēc nepieciešama mērinstrumentu kalibrēšana. Saista, ka 
mērinstrumenta uzbūve ierobežo mērinstrumenta lietošanu. (=D.9.11.2.1.)

• Skaidro procesus un parādības, izmantojot abstraktas idejas, jēdzienus, sakarības, matemātisko 
instrumentāriju (simbolus, grafikus), zinātnisku terminoloģiju. (D.9.12.1.1.1.) 

• Lieto eksperimentam vajadzīgos piederumus, saliekot nepieciešamās iekārtas, izmantojot aprakstu. 
Skaidro drošības noteikumu jēgu un rīkojas atbilstoši savai un apkārtējo drošībai, pētot vidi 
dabaszinātņu laboratorijās un sadzīvē. (D.9.11.4.1.)

• Attīstīta ieradumu rūpēties par savu veselību un drošību, izvērtējot riskus 
un ievērojot drošības noteikumus, veicot eksperimentus ar elektrību 
un lietojot elektroierīces. (Tikums – atbildība, vērtība – dzīvība)

• Attīstīta ieradumu darboties ilgtspējīgi un apkārtējai videi draudzīgi, 
izvērtē dažādus elektroenerģijas iegūšanas veidus. (Tikums – atbildība, 
vērtība – daba)

Jēdzieni: elektriskais slēgums (ķēde), elektriskā slēguma shēma, vadītāju virknes slēgums, vadītāju paralēlais slēgums, elektriskās strāvas darbs, elektriskā jauda
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Temata apguves norise

Elektriskie slēgumi Skolēni mēra spriegumu un strāvas stiprumu gan ar analogo, gan digitālo mērinstrumentu (vai sprieguma un strāvas stipruma sensoriem) dažādos 
slēgumos ar dažādiem strāvas avotiem un patērētājiem. Salīdzina mērinstrumentus un pamato mērinstrumentu izvēli dažādās situācijās.

Analizē dažādas situācijas un pamato mērinstrumenta izvēli (vingrināšanās uzdevumi).

Veicot mērījumus virknes slēgumā, secina, ka
R = R1 + R2 +… + Rn;
U = U1 + U2 +… Un;
I = I1 = I2 =…= In.   

Paralēli pilnveido prasmi veidot elektrisko slēgumu pēc dotas elektriskā slēguma shēmas.

Veicot mērījumus paralēlajā slēgumā, skolēni secina, ka 
U = U1 = U2 =… Un;
I = I1 + I2 +…+ In;

kopējā pretestība ir mazāka par atsevišķo elementu pretestību. 

Veicot eksperimentus ar elektrību un lietojot elektroierīces, izvērtē riskus un ievēro drošības noteikumus, attīstot ieradumu rūpēties par savu veselību 
un drošību.

Analizē dažādas situācijas, izmantojot iegūtas virknes un paralēlā slēguma īpašības.

Strāvas darbs un jauda Analizējot informāciju uz elektriskajiem patērētājiem (piemēram, spuldzes, elektriskā tējkanna) un strāvas avotiem (piemēram, telefona lādētājs, 
akumulatora baterija), secina, ka galvenie lielumi, ko uz tiem norāda, ir jauda P, strāvas stiprums I, spriegums U. Izmantojot demonstrējumu, kurā var 
mainīt patērētāja jaudu un mērīt ķēdē plūstošās strāvas stiprumu I un spriegumu U, kopīgi secina, ka P = IU.

Aktualizējot pieredzi un aktualizējot zināšanas par mehānisko jaudu, izdara secinājumu: lai iegūtu patērēto elektroenerģiju, jauda ir jāreizina ar laiku t. 
Veic aprēķinus elektroenerģijas patēriņam un tam, cik par to ir jāmaksā.

Mācību stundu laikā un mājās skolēni īsteno projektu (sk. “Elektroenerģija manās mājās”), kura laikā analizē un aprēķina patērētāju jaudas, spriegumus 
un strāvas stiprumus, piemēram, savā istabā aprēķina patērēto elektroenerģiju mēneša laikā, un cik par to ir jāmaksā, zīmē potenciālo slēgumu savā 
istabā, kad ir saslēgti vairāki patērētāji. 

Izmantojot darbu stacijās, kurās katrā ir informācija par elektroenerģijas iegūšanas veidiem, veido kopsavilkumu par elektroenerģijas iegūšanas veidu 
priekšrocībām un trūkumiem.
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Mācību līdzekļi
Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis
Vizualizācija “Elektriskās ķēdes apzīmējumi”, vizualizācija “Elektrisko mērinstrumentu apzī
mējumi”.

Darba piederumi 
Digitālie multimetri, galvaniskie elementi (1,5 V), galvaniskā elementa turētāji, spuldzītes, 
slēdži, savienotājvadi, analogais voltmetrs, analogais ampērmetrs, sprieguma sensors, strā
vas stipruma sensors, datu uzkrājējs, reostati, jaudas mērītājs, plates elektrisko slēgumu 
veidošanai, pārslēgu slēdži.

Starppriekšmetu saikne

Mācību priekšmets Saturs

Matemātika (M.4.2.1.) Izmanto matemātikas 7. klases 3. temata vizualizāciju un stratēģiju, raksturojot sakarību starp mainīgiem lielumiem.

Datorika Veido datorprogrammu, kas aprēķina izmaksas par patērēto elektroenerģiju.

Metodiskais komentārs

Kā palīdzēt skolēniem veidot 
elektriskos slēgumus?

Skolēniem grūtības sagādā paralēlā un jauktā slēguma “nolasīšana” no slēguma shēmas un atbilstoša slēguma izveidošana, izmantojot reālus 
ķēdes elementus. Ieteicams vispirms skolēniem veidot elektrisko ķēdi pēc zīmējuma, kurā visi ķēdes elementi ir uzzīmēti reāli, un tikai pēc 
tam pāriet pie abstraktu shēmu izmantošanas.

Skolēnu maldīgie priekšstati 
par virknes un paralēlo slēgumu.

Skolēni jauc, kurā slēgumā ‒ virknes vai paralēlajā ‒ ir vienāds strāvas stiprums vai spriegums, kā summē pretestības, jo neizprot strāvas 
stipruma, sprieguma un pretestības fizikālo jēgu. Ieteicams veltīt pastiprinātu uzmanību un laiku šiem lielumiem.

Skolēnu maldīgie priekšstati par 
elektrisko lielumu mērvienībām.

Skolēni jauc voltus un vatus, kWh un Ws, jēdzienus strāvas stiprums, spriegums un jauda, to visu uzskatot par elektrību. Mācību stundās 
ir jāpievērš uzmanība terminoloģijas precīzam lietojumam un tas jāatgādina/jāatkārto, cik bieži vien iespējams.

Skolēnu maldīgie priekšstati 
par ikdienā izmantotā sprieguma 
vērtībām.

Skolēni bieži nezina sadzīvē lietoto spriegumu, nekad nav redzējuši elektrības rēķinu, nezina, kā tas veidojas, no ikdienas vides nezina, 
cik lielas jaudas ir sadzīves ierīcēm, kādā slēgumā ir saslēgti patērētāji dzīvoklī. Tas viss jāpārrunā fizikas stundās.

Skolēnu maldīgie priekšstati 
par ierīču ieslēgšanu ķēdē.

Veidojot elektriskos slēgumus, nereti pieslēdz tikai vienu ierīces spaili vai nenoslēdz slēdzi. Lai no tā izvairītos, jāpārrunā, kas ir noslēgta ķēde 
un kāda ir slēdža funkcija.

Matemātisko prasmju pārnese 
fizikā.

Zīmējot grafikus, skolēni jauc neatkarīgo un atkarīgo lielumu, tas novērojams visu tematu apguvē. Katrā tematā, kurā paredzēts konstruēt 
grafikus, jāapspriež, uz kuras ass atliek neatkarīgo lielumu, uz kuras – atkarīgo.
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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 elektro-
magnētiskie viļņi 

palīdz mums 
uztvert apkārtējo 

pasauli?

9.6. Kur es atrodos 
Visumā?

9.4. Kā magnētisms darbojas cilvēku labā?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 8 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: veidot izpratni par magnētiskā lauka darbību un saistību 
starp elektrisko strāvu un magnētismu, eksperimentējot, meklējot informāciju un sadar
bojoties, skaidrojot procesus, lai veidotu prasmi analizēt un salīdzināt daudzveidīgo spēku 
un lauku ietekmi uz ķermeņiem, kā arī izprastu elektromagnētisko parādību izmantošanas 
iespējas tehnikā.
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Vielas daļiņām piemīt īpašības, kuru dēļ ap noteiktiem materiāliem (pastāvīgajiem 
magnētiem) veidojas magnētiskais lauks. Katram magnētam ir divi poli – ziemeļpols 
un dienvidpols, kas nav atdalāmi. Vienādie poli atgrūžas, pretējie poli pievelkas. 
Ap magnētu pastāv magnētiskais lauks, ko attēlo ar magnētiskā lauka līnijām. 
Zemeslodei piemīt vājš magnētiskais lauks. (D.Li.1.; D.Li.2.)

• Ap vadu, pa kuru plūst strāva, pastāv magnētiskais lauks. Satinot vadu spolē, iegūst 
elektromagnētu, kas var radīt ļoti spēcīgu magnētisko lauku. Spolē ievietojot dzelzs 
serdi, magnētiskais lauks kļūst spēcīgāks. Ja strāvas vadu ievieto magnētiskajā laukā, 
strāvas vads sāk kustēties. Šī parādība ir pamatā elektromotoru darbībai. Savukārt, 
ja noslēgtu vadu kustina magnētiskajā laukā, tajā sāk plūst strāva. Šī parādība ir 
elektroģeneratoru un transformatoru darbības pamatā. (D.Li.2.)

• Elektriskais, magnētiskais un gravitācijas lauks ir daudzu cilvēkam apkārt esošo spēku 
nesēji. Lauka iedarbībai ir noteikts virziens, katram laukam ir avots, attālinoties no tā, 
lauka iedarbība jeb spēks mazinās. (D.Li.2.)

• Attēlo zīmējumā magnētisko lauku ap patstāvīgo magnētu un elektromagnētu. 
(D.9.2.2.1) 

• Secina par magnētiskā lauka stiprumu un virzienu ap patstāvīgo magnētu 
un elektromagnētu, veicot eksperimentus. (D.9.2.2.1)

• Salīdzina patstāvīgo magnētu un elektromagnētu. (D.9.2.2.1)
• Skaidro patstāvīgā magnēta un elektromagnēta darbības principu. (D.9.1.1.1.; 

D.9.2.2.1)
• Veido videofilmu par patstāvīgajiem magnētiem un elektromagnētiem. (T.9.2.4.6.; 

D.9.11.12.2.)
• Apraksta elektromagnētisko parādību izmantošanas iespējas tehnikā. (D.9.2.2.1)
• Salīdzina elektrisko, magnētisko un gravitācijas lauku pēc dotām pazīmēm. (D.9.2.2.1)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Skaidro magnētiskās īpašības kā daļiņu kustības apliecinājumu. (D.9.1.1.1.)
• Saskata elektriskā, magnētiskā un gravitācijas lauka kopīgās īpašības (darbības virziens, 

pievilkšanās/atgrūšanās mijiedarbība, lauka intensitātes atkarība dažādos attālumos no 
lauka avota). (=D.9.2.2.1)

• Sadarbojas komandā vienota mērķa sasniegšanai, risinot vienkāršas dabaszinātniskas 
problēmas, veicot pētījumu, līdzdarbojoties dabaszinātņu projektos u. c. (D.9.11.12.2.)

• Filmē un ieraksta audio pēc izveidotā scenārija, veic iegūto materiālu video 
pēcapstrādi. Izvēlas lietošanas mērķim atbilstošu attēla, audio vai video izmēru 
un saglabāšanas formātu. (T.9.2.4.6.)

• Attīsta ieradumu lietpratīgi un atbildīgi izmantot informācijas tehnoloģijas, meklējot 
mācību video internetā un filmējot video par patstāvīgā magnēta un elektromagnēta 
darbību. (Tikums – gudrība, vērtība – darba tikums)

• Attīstīta ieradumu izprast, respektēt un risināt kompleksas problēmas, salīdzinot trīs 
fizikālos laukus un to iedarbību uz ķermeņiem. (Tikums – gudrība, vērtība – darba 
tikums)

Jēdzieni:  patstāvīgais magnēts, magnētiskais lauks, magnētiskā lauka līnijas, magnēta pols, elektromagnēts, spole
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Temata apguves norise

Magnēti un 
magnētiskais lauks

Kopīgi vērojot mācību video par magnētismu (piemēram, YouTube kanāls minutephysics, video “Magnets: How do they work?”), noskaidro patstāvīgo 
magnētu magnētisma saistību ar vielu veidojošajām daļiņām, iespējām materiālus magnetizēt, kopīgi formulē atbildi uz jautājumu, kur slēpjas 
magnētisma cēlonis.

Veic eksperimentu sēriju, strādājot pāros, lai praktiski pārbaudītu magnētu mijiedarbību un spēju pievilkt dzelzs priekšmetus, ar magnētu magnetizēt 
dzelzs naglu, to atmagnetizēt ar liesmu un/vai uzsišanu.

Veic praktisku uzdevumu ar patstāvīgo magnētu (dažādas formas), dzelzs skaidiņām un magnētadatām, lai iegūtu magnētiskā lauka līnijas un secinātu 
par lauka virzienu un spēcīgumu, atbilstoši secinājumiem attēlo magnētisko lauku ap stieņmagnētu un pakavveida magnētu.

Elektromagnētisms Veic eksperimentus vai vēro demonstrējumus ar strāvas vadu, salocītu strāvas vadu un spolē satītu strāvas vadu un kompasu, lai secinātu, ka ap vadu, 
pa kuru plūst strāva, pastāv magnētiskais lauks. Izdara secinājumus par magnētiskā lauka virzienu.

Veic pētījumu par magnētiskā lauka stipruma atkarību no strāvas stipruma un spoles vijumu skaita, kas plūst elektromagnētā, lai varētu secināt 
par elektromagnētu izmantošanas iespējām tehnikā. 

Izveido videofilmu (sk. “Patstāvīgā magnēta un elektromagnēta salīdzinājums”) par patstāvīgā un elektromagnēta darbības salīdzinājumu un iespējām 
tos izmantot sadzīvē un tehnikā (iegūst daļu no kopējā temata vērtējuma), tādā veidā attīstot ieradumu lietpratīgi un atbildīgi izmantot informācijas 
tehnoloģijas.

Vēro demonstrējumus ar spolēm, ampērmetru un magnētu, lai secinātu, ka kustīgs magnēts rada spolē elektrisko strāvu, savukārt magnētiskais lauks 
iedarbojas uz strāvas vadu, to pakustinot.

Meklē informāciju (piemēram, mācību video) par elektromotoru, elektroģeneratoru un transformatoru darbības principu, lai spriestu par 
elektromagnētisma parādību izmantošanas iespējām tehnikā, tādā veidā attīstot ieradumu lietpratīgi un atbildīgi izmantot informācijas tehnoloģijas

Gravitācijas, 
elektriskais un 
magnētiskais lauks 
un spēks

Veido kopsavilkumu/vizualizāciju par gravitācijas lauka, elektriskā lauka un magnētiskā lauka salīdzinājumu, izmantojot dotos kritērijus (lauka avots, 
divu ķermeņu mijiedarbība, darbības virziens, pievilkšanās/atgrūšanās, stipruma atkarība no attāluma (izmantojot savus pētījuma rezultātus), lauka 
attēlošana zīmējumā (stiprs lauks, vājš lauks)), lai varētu analizēt, kādi spēki darbojas uz dažādiem ķermeņiem atšķirīgās situācijās, tādā veidā attīstot 
ieradumu izprast, respektēt un risināt kompleksas problēmas.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis
YouTube kanāls minutephysics, video “Magnets: How do they work? “(https://www.youtube.
com/watch?v=hFAOXdXZ5TM); telefona lietotne magnētiskā lauka mērīšanai (piemēram, 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamma.metaldetector&hl=en_US).

Darba piederumi 
Pakavveida un stieņa magnēti, spēcīgi (neodīma) patstāvīgi magnēti, magnētu komplekti, 
dzelzs skaidiņas, metāla saspraudes, tērauda naglas, metāla stieple, kompass vai magnēt
adatas, dažādi galvaniskie elementi un baterijas, spoles ar dažādu vijumu skaitu, reostats, 
slēdzis, elektromotora modelis, elektroģeneratora modelis, strāvas avots ar maināmu sprie
gumu, ampērmetrs vai multimetrs, vai galvanometrs, savienotājvadi.

https://www.youtube.com/watch?v=hFAOXdXZ5TM
https://www.youtube.com/watch?v=hFAOXdXZ5TM
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamma.metaldetector&hl=en_US
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Starppriekšmetu saikne

Tehnoloģiju joma (T.9.2.4.6.) Izmantot tehnoloģiju jomā iegūtās prasmes un zināšanas, lai veidotu video par magnētiem.

Metodiskais komentārs

Skolēnu maldīgie priekšstati 
par magnētiskā dienvidpola 
un ziemeļpola atdalīšanu.

Nepareizie priekšstati magnētismā ir saistīti ar to, ka magnētiskais lauks ir visnoslēpumainākais no mijiedarbības veidiem, jo to cilvēks nesajūt, 
tas parasti ir ļoti vājš un neizraisa acīmredzamas izmaiņas.

1. Maldīgs priekšstats, ka, pārdalot pastāvīgo stieņmagnētu uz pusēm, atsevišķi var iegūt magnētisko dienvidpolu un ziemeļpolu.

Tā kā magnētisma cēlonis slēpjas elementārdaļiņas raksturlielumā (magnētiskajā kvantu skaitlī), tad pats mazākais dabā iespējamais magnēts 
ir elementārdaļiņa, kas nav dalāma, līdz ar to magnēts nav dalāms un poli nav atdalāmi.

Skolēnu maldīgie priekšstati par 
neredzamā starojuma ietekmi 
uz cilvēka veselību

2. No zinātniskās fantastikas filmām par ceļošanu Visumā un populārzinātniskiem materiāliem par Marsa kolonizāciju skolēniem ir priekšstats, 
ka galvenais cilvēka dzīvības apdraudējums ārpus Zemes ir aukstums un vakuums. Tomēr tikpat bīstams ir neredzamais kosmiskais 
radioaktīvais (jonizējošais) starojums. Tas neapdraud dzīvību uz Zemes, jo no tā pasargā Zemes magnētiskais lauks, kas starojuma daļiņas 
novirza uz Zemeslodes poliem.

Skolēnu maldīgie priekšstati 
par elektromagnētiem.

3. Skolēni izveido elektromagnētu vai eksperimentē ar gatavu elektromagnētu, ko baro līdzstrāva. Uzdodot jautājumu, kas notiks, ja līdzstrāvas 
vietā pieslēgs maiņstrāvu, tipiska kļūda ir spriedums, ka poli ātri mainīsies un rezultātā spole nedarbosies kā elektromagnēts. Abi – gan 
maiņstrāvas, gan līdzstrāvas elektromagnēti pievelk dzelzs priekšmetus, jo polu maiņa neietekmē magnētiskās mijiedarbības (magnētiskā 
lauka) stiprumu.

Skolēnu maldīgie priekšstati 
par strāvas rašanos mainīga 
magnētiskā lauka rezultātā 
un elektromagnētisko indukciju.

4. Programmā ir iekļauts demonstrējums par to, ka spolē kustina magnētu, to vienmērīgi pārvietojot iekšā un ārā, nenosaucot 
elektromagnētisko indukciju vārdā. Skolēniem nav skaidrs, ka strāva rodas tikai tad, kad magnēts kustas. Ja pajautā, ko rādīs galvanometrs, 
kad magnēts būs iebīdīts spolē un nekustēsies, skolēni saka, ka strāva plūdīs. Tomēr brīdī pirms magnēta vilkšanas ārā magnēts ir uz īsu mirkli 
apstājies, un inducētā strāva ir nulle. Ja magnēts nekustas, strāva spolē nerodas.

5. Skolēniem sākotnēji šķiet, ka elektriskās strāvas ģenerēšana un elektromotora darbināšana ir nesaistīti procesi. Jāievēro, ka tā ir viena 
un tā pati dabas parādība. Elektriskās strāvas ģenerēšanā izmanto magnētisko lauku un kustību, iegūst spriegumu vai strāvu. Elektromotorā 
izmantojot magnētisko lauku un strāvu, iegūst kustību.
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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 elektro-
magnētiskie viļņi 

palīdz mums 
uztvert apkārtējo 

pasauli?

9.6. Kur es atrodos 
Visumā?

9.5. Kā elektromagnētiskie viļņi palīdz mums uztvert 
apkārtējo pasauli?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 9 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: veidot izpratni par elektromagnētisko viļņu (EM) pieaugošo 
nozīmi tehnoloģijās un ietekmi uz cilvēku; veidot spēju orientēties strauji mainīgo tehno
loģiju vidū, elektromagnētisko viļņu īpašību apguvē izmantojot analoģiju ar mehāniskajiem 
viļņiem uz ūdens virsmas, gaismas īpašību apguvē izmantojot gaismas stara modeli; veidot 
vienotu dabaszinātnisku pasaules ainu, salīdzinot skaņas un gaismas viļņus.
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes:

• Līdzīgi kā vilni uz ūdens virsmas ierosina kustīgs pludiņš, elektromagnētisko vilni 
rada elektrons (elektriskais lādiņš), kas svārstās. Jau zināms, ka ap nekustīgu 
elektrisko lādiņu pastāv elektriskais lauks, bet ap lādiņu plūsmu – magnētiskais lauks. 
Šo abu lauku svārstības rada elektromagnētisko vilni. Elektromagnētiskos viļņus, 
tāpat kā mehāniskos viļņus, raksturo viļņa garums, svārstību frekvence un viļņa 
izplatīšanās ātrums. Jo lielāka svārstību frekvence, jo mazāks viļņa garums. Tukšumā 
elektromagnētisko viļņu izplatīšanās ātrums ir 300 000 km/s. (D.Li.2.)

• EM viļņi, līdzīgi kā viļņi uz ūdens virsmas un skaņas viļņi, atstarojas no šķēršļiem un 
maina virzienu, pārejot citā vidē. EM viļņu atstarošanās un laušanas likumus iegūst, 
izmantojot gaismas stara modeli. Gaismas stara atstarošanās leņķis ir vienāds ar 
krišanas leņķi. Tas nosaka attēla veidošanos plakanā spogulī. Gaisma, šķērsojot 
robežvirsmu starp divām caurspīdīgām vidēm, lūst. Lauztā stara leņķi nosaka 
caurspīdīgās vides blīvums. Lai panāktu gaismas stara virziena maiņu vēlamā virzienā, 
izmanto ieliektas un izliektas lēcas, katru lēcu raksturo fokusa attālums un optiskais 
stiprums. (D.Li.2.)

• Visi EM viļņu diapazoni ir sakārtoti EM viļņu skalā. Katra diapazona EM viļņiem ir 
atšķirīgs lietojums un ietekme uz cilvēka veselību un drošību. Redzamā gaisma sastāv 
no dažādas frekvences EM viļņiem, ko uztveram kā dažādas krāsas. (D.Li.2.)

• Modelē EM, izmantojot mehānisko viļņu uz ūdens virsmas analoģiju. Saskata modelī 
viļņa garumu, periodu un izplatīšanās ātrumu. (D.9.12.2.1.)

• Apraksta viļņu garuma, frekvences un ātruma savstarpējo sakarību. (D.9.2.1.2.)
• Salīdzina skaņas un gaismas viļņu kopīgās un atšķirīgās īpašības, spēju izplatīties 

dažādās vidēs. (D.9.2.1.2.)
• Secina par gaismas krišanas un atstarošanās leņķa savstarpējo sakarību. (D.9.2.1.1.)
• Apraksta gaismas pāriešanu no vienas vides citā, izmantojot gaismas stara modeli. 

(D.9.2.1.1.)
• Secina, kādi lielumi ietekmē lēcas veidoto priekšmeta attēlu. (D.9.2.1.1.)
• Skaidro lēcas nozīmi optiskajos instrumentos, izmantojot gaismas stara modeli. 

(D.9.2.1.1.)
• Veido infografikas par EM viļņu diapazoniem: viļņu īpašībām, EM viļņu ietekmi uz 

cilvēku, aizsardzības līdzekļiem, izmantošanu sadzīvē un tehnoloģijās. (T.9.2.4.3.; 
D.9.2.1.2.; D.9.2.1.1.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Izmantojot gaismas stara modeli, salīdzina gaismas un citu elektromagnētisko viļņu 
izplatīšanos, atstarošanu, laušanu un izmantošanu tehnoloģijās (piemēram, brilles, 
bezvadu ierīces, radio, mikroviļņu krāsns). (=D.9.2.1.1.)

• Saskata un skaidro kopīgās īpašības (rašanās, izplatīšanās, absorbcija, uztveršana, 
ietekme un cilvēku, lietojums) mehāniskajiem (skaņas) un elektromagnētiskajiem 
viļņiem (gaisma, radioviļņi). (=D.9.2.1.2.)

• Veido daudzveidīgus modeļus, lai skaidrotu procesus un parādības. (D.9.12.2.1.)
• Pārzina dažādus datu attēlošanas veidus (to skaitā tiešsaistē) un tos lieto, lai atbilstoši 

sasniegtu savu mērķi. (T.9.2.4.3.)

• Attīstīta ieradumu rūpēties par savu veselību un drošību, izvērtējot dažādu 
elektromagnētisko viļņu ietekmi uz cilvēku un aizsardzības metodes.  
(Tikums – atbildība, vērtība – dzīvība)

• Attīsta ieradumu lietpratīgi un atbildīgi izmantot informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas iespējas, veidojot infografikas par EM viļņiem. (Tikums – gudrība, 
vērtība – darba tikums)

Jēdzieni:  elektromagnētiskais vilnis, gaismas ātrums, gaismas stars, krišanas leņķis, atstarošanās leņķis, laušanas leņķis, savācējlēca, izkliedētājlēca, lēcas fokuss, lēcas optiskais 
stiprums, absorbcija
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Temata apguves norise

EM viļņu rašanās, 
izplatīšanās 
un uztveršana

Grupās eksperimentē ar viļņu radīšanu uz ūdens virsmas (vai vērojot animāciju/video fragmentus), kustinot pludiņu ātrāk un lēnāk, secina: jo ātrāk 
kustina pludiņu, jo īsāks ir viļņa garums.

Atkārto mācīto par elektrisko lauku ap elektrisko lādiņu un to, ka ap kustīgiem lādiņiem veidojas magnētiskais lauks. Izmantojot analoģiju ar viļņiem 
uz ūdens virsmas, izveido EM viļņu modeli.

Mācās sakarību starp EM viļņu garumu, frekvenci un ātrumu.

EM viļņu īpašības. 
Gaisma

Vērojot demonstrējumu, secina, ka gaismas krišanas leņķis ir vienāds ar atstarošanās leņķi.

Vēro demonstrējumu par gaismas laušanu, secina, ka gaismas laušana notiek uz robežas starp divām atšķirīgām caurspīdīgām vidēm un ka laušanas 
leņķis ir atkarīgs no vides materiāla.

Pēta dažādas lēcas, secina, ka atšķirīgas lēcas fokusē gaismu dažādos attālumos. Pārrunā, ka fokusa attālums ir saistīts ar lēcas stiprumu un ka 
fokusētā gaisma ir gaismas avota attēls.

Strādājot pāros, veic eksperimentālu uzdevumu vai laboratorijas darbu, lai izpētītu, kā mainās sveces attēls uz ekrāna, ja maina sveces attālumu līdz 
savācējlēcai. Pēta dažādus gadījumus ar attēlu veidošanos lēcās, kur doti attēli ar staru gaitu savācējlēcā, ja priekšmets atrodas dažādos attālumos, 
salīdzina eksperimentāli un grafiski iegūtos rezultātus.

Izmantojot vizuālos materiālus, kur attēlota staru gaita optiskajos instrumentos, izdara secinājumus par lēcu izmantošanas iespējām.

EM viļņu daudzveidība 
un ietekme uz cilvēku

Grupās izstrādā infografiku (elektroniski vai papīra formātā) par kādu no EM viļņu diapazoniem, vienojas par vērtēšanas kritērijiem (sk. infografika 
“Elektromagnētisko viļņu veidi”). Meklē informāciju par noteiktā EM viļņu diapazona viļņu īpašībām, EM viļņu ietekmi uz cilvēku, aizsardzības 
līdzekļiem, izmantošanu sadzīvē un tehnoloģijās. Nākamajā mācību stundā sniedz un saņem atgriezenisko saiti par infografikas melnrakstu, uzlabo 
savu darbu.

Iepazīstas ar citu grupu veidotajām infografikām un veido kopsavilkumu par visiem EM viļņu diapazoniem.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis
EM viļņu izplatīšanās animācija (https://i.pinimg.com/originals/a2/30/91/
a23091de95809201b48205b898b9c7f5.gif); EM viļņu skala.

Darba piederumi 
EM viļņu skala, lāzers, spogulis, adatiņas, plakanparalēla stikla plāksnīte, gaismas avoti, 
savācējlēcas ar atšķirīgu fokusa attālumu, ekrāns.

https://i.pinimg.com/originals/a2/30/91/a23091de95809201b48205b898b9c7f5.gif
https://i.pinimg.com/originals/a2/30/91/a23091de95809201b48205b898b9c7f5.gif
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Starppriekšmetu saikne

Datorika (T.9.2.4.3.) Veido infografikas, izmantojot tehnoloģiju jomā iegūtās prasmes.

 

Metodiskais komentārs

Skolēnu maldīgie priekšstati 
par gaismas staru.

Skolēniem apmulsumu rada jēdziena “gaismas stars” aspekts par to, cik liels ir gaismas stara resnums jeb diametrs, kad gaismas stars vairs 
nav stars, bet staru kūlis. Skolēniem jāpaskaidro, ka gaismas stars ir tikai virziens, tāpēc jēdziens “biezums” neattiecas uz gaismas staru, 
jo virzienam nav biezuma, bet ir tikai vērsums. 

Skolēnu maldīgie priekšstati 
par varavīksnes krāsām.

Diskusijas bieži izraisa jautājums par krāsu skaitu varavīksnē. Skolēniem dabaszinību stundās ir iemācīts, ka septiņas, bet var saskaitīt gan 
4, gan 6, gan vairāk. Krāsas nav strikti nodalītas, jo pārejas un krāsu spektrs ir nepārtraukts. Katrs pats subjektīvi var pieņemt, cik krāsās 
šo pāreju sadalīt.

Kā skolēniem palīdzēt veidot 
priekšstatu par lēcām?

Lai veicinātu skolēnu izpratni par to, ka savācējlēca lauž gaismas starus, ieteicams uzdevums, kur skolēni uzzīmē divas trīsstūrveida 
stikla prizmas, kas saliktas ar pamatiem kopā. Skolēni pēc iepriekš mācītā zina, kāda ir prizmā lūstoša gaismas stara gaita. Ja uz šo prizmu 
apvienojumu spīdina divus paralēlus starus, abi stari lūst un krustojas uz prizmu apvienojuma simetrijas ass. Ja prizmu asās malas noapaļo, 
tad iegūst lēcu.

Kā skolēniem palīdzēt 
veidot priekšstatu par 
elektromagnētiskajiem viļņiem?

Elektromagnētiskos viļņus skolēniem ir grūti iztēloties, un vienīgais veids, kā attēlot EMV, ir salīdzināt tos ar viļņiem uz ūdens virsmas, kurās 
svārstās makšķeres pludiņš. Pludiņu kustinot ātrāk un lēnāk, var iegūt dažādu garumu viļņus (frekvenci). Kustinot pludiņu straujāk, viļņa 
pārvietošanās ātrums nekļūs lielāks, ātrāk mainīsies pacēlumi un kritumi uz ūdens virsmas. Tieši tādu pašu analoģiju var izmantot, lai skaidrotu 
EMV uztveršanu – ja ūdenī, kurā kustina pludiņu, kādā attālumā ieliks citu pludiņu, tas uzsāks kustēsies ar tādu pašu frekvenci kā pludiņš, 
kas izraisīja vilni.

Svarīgākā atšķirība starp skaņas 
un gaismas viļņiem

Salīdzinot skaņas viļņus un gaismas viļņus, būtiski saprast, ka gaisma ir EMV, bet skaņa ir mehānisks vilnis.

Norādījums par sasniedzamo 
rezultātu novērtējumu.

Lai pārliecinātos, ka ir sasniegti temata sasniedzamie rezultāti (“Apkopo EM viļņu īpašības”, “Skaidro EM viļņu lietojumu tehnoloģijās”, “Izvērtē 
EM viļņu ietekmi uz cilvēku un nepieciešamību ikdienā sevi aizsargāt pret dažādu veidu EM viļņiem”), kas ir daļa no temata kompleksajiem 
sasniedzamajiem rezultātiem, skolēni, strādājot grupās, vairāku stundu laikā veido infografiku par kādu no EM viļņu veidiem. Lai attīstītu 
prasmes izvērtēt savu darbu (caurviju prasme – pašvadīta mācīšanās), skolotājs vienojas ar skolēniem par infografikas vērtēšanas kritērijiem. 
Pārējie sasniedzamie rezultāti tiek pārbaudīti summatīvajā vērtēšanas darbā.
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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 elektro-
magnētiskie viļņi 

palīdz mums 
uztvert apkārtējo 

pasauli?

9.6. Kur es atrodos 
Visumā?

9.6. Kur es atrodos Visumā?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 9 mācību stundas

Temata apguves mērķis: veidot zinātniski pamatotu pasaules uzskatu, lai turpmā
kajā dzīvē skolēni būtu mazāk pakļauti pseidozinātņu ietekmei un spētu orientēties arvien 
pieaugošajā plašsaziņas mediju informācijā par debess ķermeņu izpēti, lai veidotu prasmi 
sistematizēt informāciju, kā arī analīzes, sintēzes prasmju pilnveidošanai un sistemātiskās 
domāšanas attīstībai, iedala debess ķermeņus noteiktās grupās un kategorijās, veido to 
hierarhiju (Zeme – Mēness, Saules sistēma, zvaigzne, Mūsu Galaktika jeb Piena Ceļš, citas 
galaktikas, Visuma struktūra). 
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Zvaigžņotās debesīs novērojamas zvaigznes, vairākas Saules sistēmas planētas, 
daži miglāji, vairākas galaktikas, dažkārt arī komētas un meteori.

• Saules sistēma ir Visuma objektu kopums, kura struktūra ir atkarīga no Saules 
gravitācijas un kosmisko ķermeņu kustības. Saules sistēmas uzbūves modelis ir 
attīstījies zinātnisku pētījumu rezultātā. (D.Li.6.; D.Li.12.)

• Zvaigzne ir milzīga (spīdoša) plazmas lode, kuru kopā satur pašas gravitācija. Zvaigznes 
raksturo ar temperatūru, izstaroto enerģiju, krāsu un citiem raksturlielumiem. 
Zvaigznes vietām veido kopas, bet starpzvaigžņu vide – miglājus. Galaktikas ir 
gigantiskas, patstāvīgas zvaigžņu sistēmas, kas sastāv no daudziem miljardiem 
zvaigžņu. (D.Li.6.)

• Visums – pasaules telpa ar visu, kas tajā ir. Visuma izpēti no Zemes veic ar 
teleskopiem, galvenokārt redzamās gaismas un radioviļņu diapazonā, bet kosmosa 
telpā – ar teleskopiem un citām starojumu reģistrēšanas ierīcēm visos EMV 
diapazonos. (D.Li.6.)

• Analizē apstākļus uz dažādām Saules sistēmas planētām.
• Salīdzina dažādus Saules sistēmas modeļus. (D.9.6.2.1.; D.12.2.3.)
• Salīdzina zvaigznes pēc to raksturlielumiem (temperatūras, krāsas, izmēriem). 

(D.9.6.2.1.)
• Veido hipotēzi par apstākļiem uz Zemes, ievērojot dažādus Saules attīstības posmus 

(kļūstot par sarkano milzi, pēc tam par balto punduri) (D.9.6.2.1.)
• Klasificē galaktikas pēc to uzbūves. (D.9.6.1.2.)
• Izmanto shematisko zvaigžņu evolūcijas attēlojumu. (D.9.6.2.1.)
• Analizē Visuma uzbūves hierarhiju. (D.9.6.1.1.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Ilustrē Visuma struktūru hierarhiju (planētas ap zvaigznēm, galaktikas, galaktiku kopas), 
skaidro, kā iegūstama informācija par Visuma uzbūves elementiem un to īpašībām. 
(=D.9.6.1.1.)

• Skaidro, kas ir galaktika, individuāli vai grupā strukturē informāciju par galaktiku 
daudzveidību. (=D.9.6.1.2.)

• Skaidro Saules sistēmas uzbūvi un ķermeņu kustību, salīdzina Sauli ar citām zvaigznēm 
(izmērs, temperatūra, krāsa, izstarotā enerģija), izmantojot shematisko zvaigžņu 
evolūcijas attēlojumu, skaidro būtiskākās pārmaiņas Saulē tās evolūcijas gaitā. 
(=D.9.6.2.1.)

• Parāda konkrētā piemērā (heliocentriskais modelis), kā, laika gaitā attīstoties teorijām, 
dažādi modeļi tiek pārskatīti. (=D.12.2.3.)

• Attīstot ieradumu radīt un attīstīt jaunas zināšanas, veic pētījumu par krāteru 
veidošanos. (Tikums – gudrība, vērtība – darba tikums)

• Attīstot ieradumu sekmīgi darboties individuāli un komandā, risināt sarunas un 
pieņemt kopīgus lēmumus, veic pāros projektu “Es un Visums”. (Tikums – gudrība, 
vērtība – darba tikums)

Jēdzieni:  pavadonis, meteorīti, asteroīds, komēta, Lielais Sprādziens, planēta, zvaigzne, Visums, Saules sistēma, galaktika
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Temata apguves norise

Zeme un Saules 
sistēma

Diskusijā atkārto savas zināšanas par Zemi un Saules sistēmu, zvaigznēm un galaktikām, un Visumu, paralēli veidojot vizuālu apkopojumu uz tāfeles. 
To nofotografē, lai turpmāk varētu izmantot refleksijai un aktualizācijai.

Grupās apkopo informāciju par Saules sistēmas ķermeņu raksturlielumiem, kas ir nozīmīgi dzīvības pastāvēšanai; izdara secinājumu par attāluma 
līdz Saulei ietekmi uz šiem raksturlielumiem.

Izmantojot dažādus Saules sistēmas attēlus (vizuālus modeļus), analizē, kas katrā modelī ir/nav ņemts vērā, salīdzina ģeocentrisko un heliocentrisko 
modeli, skaidro, kādēļ vispirms radās ģeocentriskais modelis, kādas nepilnības tam bija un kādēļ bija grūtības pieņemt heliocentrisko modeli.

Veic praktisku pētījumu par krāteru veidošanos, piemēram, kā trieciena ātrums, trieciena leņķis, meteorīta masa ietekmē izveidoto krāteri, izmantojot 
bumbiņas un, piemēram, smiltis, attīstot ieradumu radīt jaunas zināšanas.

Skolēni iesāk veidot projektu “Es un Visums”.

Zvaigznes 
un galaktikas

Apkopo informāciju par Sauli un citām zvaigznēm, par zvaigžņu attīstības posmiem. Analizē, kā mainīsies apstākļi uz Zemes, Saulei attīstoties.

Izmantojot dažādus galaktiku attēlus, tos sagrupē pēc izvēlēta kritērija. Atrod informāciju par Zemes novietojumu galaktikā, par tuvākajām galaktikām 
un galaktiku redzamību pie zvaigžņotajām debesīm.

Klātienē iegūst atgriezenisko saiti no citiem skolēniem par sava projekta “Es un Visums” plānu.

Visums Apkopo informāciju par Visuma objektu izpēti dažādos EM diapazonos ar atšķirīgiem teleskopiem un papildina kopsavilkuma informāciju 
no 9.5. temata.

Grupās veic uzdevumu tiešsaistes prezentācijā izveidot slaidu ar informāciju par kādu no Visuma struktūrām, tādējādi attīstot ieradumu sekmīgi 
darboties individuāli un komandā, risināt sarunas un pieņemt kopīgus lēmumus. Stundas noslēgumā informāciju secīgi prezentē, ievērojot Visuma 
struktūru hierarhiju.

Pabeidz izstrādāt projektu “Es un Visums” un prezentē to, cits citu novērtē.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis
Apkopoti Saules sistēmas attēli (vizuāli modeļi) un dažādu galaktiku attēli.

Darba piederumi 
Dažādas bumbiņas, smiltis
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Starppriekšmetu saikne

Datorika Tiešsaistes prezentāciju veidošana.

Metodiskais komentārs

Skolēnu maldīgie priekšstati 
par zvaigžņu izvietojumu 
Visumā.

Skolēniem nepareizi priekšstati par zvaigžņoto debesi rodas, jo Zemes rotācijas dēļ dažādās nakts stundās un dažādos gadalaikos atšķiras 
saskatāmie zvaigznāji un zvaigznes. Tāpēc skolēnu uzmanība jāvērš uz to, ka zvaigznes atrodas noteiktā vietā Visumā, mainās tikai to redzamais 
novietojums. 

Skolēnus ļoti aizrauj viss, kas saistīts ar zvaigznājiem. Mūsdienās visa debesu sfēra ir sadalīta 88 zvaigznājos. Stundās nepieciešams rādīt 
demonstrējumus, kur redzams, ka tās zvaigznes, kas izskatās tuvu, īstenībā var atrasties ļoti tālu viena no otras, jo mēs redzam zvaigžņu 
novietojumu uz sfēras, nevis telpiski.

Skolēnu maldīgie priekšstati 
par zvaigžņu krāsu.

Skolēniem neizpratni rada ziņa, ka zvaigznēm ir dažādas krāsas un krāsa ir saistīta ar zvaigznes temperatūru, jo skolēni pie debess juma redz 
visas zvaigznes baltā krāsā. 

Skolēnu maldīgie priekšstati 
par attālumiem Visumā.

Skolēni neaptver milzīgo attālumu Visumā un to, ka gaisma no Visumā dzīlēm ceļo ļoti ilgi, piemēram, zvaigžņu dzimšanas eksplozijas, ko novēro 
tagad, ir notikušas ļoti senā pagātnē.
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Pielikumi

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

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.3.2.1.9.

Mācību jomu apzīmējumi

V 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

VLM.
Mācību joma
(visu mācību  
jomu apzīmē
jumus sk. tabulā)

3.
Izglītības posma 
pēdējās klases 
numurs

2.1.9.
Mācību jomas SR kārtas numurs standartā

Li kodi
Piemērs: 
 S.Li.8.

S.
Mācību joma

Li.
Lielā ideja

8.
Mācību jomas Li kārtas numurs standartā

https://likumi.lv/ta/id/303768-noteikumi-par-valsts-pamatizglitibas-standartu-un-pamatziglitinas-programmu-paraugiem
https://www.skola2030.lv/lv/macibu-saturs/merki-skolenam/sasniedzamie-rezultati
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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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2. pielikums

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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2. pielikums

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

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

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

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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3. pielikums

Skolēnam attīstāmie ieradumi fizikas mācību priekšmetā

• Attīsta ieradumu rūpēties par savu veselību un drošību. (Tikums – atbildība, vērtība – dzīvība)
• Attīsta ieradumu radīt un attīstīt jaunas zināšanas. (Tikums – gudrība, vērtība – darba tikums)
• Attīsta ieradumu darboties ilgtspējīgi un apkārtējai videi draudzīgi. (Tikums – atbildība, vērtība – daba)
• Attīsta ieradumu lietpratīgi un atbildīgi izmantot informācijas tehnoloģijas. (Tikums – gudrība, vērtība – darba tikums)
• Attīsta ieradumu izprast, respektēt un risināt kompleksas problēmas. (Tikums – gudrība, vērtība – darba tikums)
• Attīsta ieradumu sekmīgi darboties individuāli un komandā, risināt sarunas un pieņemt kopīgus lēmumus. (Tikums – gudrība, vērtība – darba tikums)

4. pielikums

Fizikas mācību priekšmeta programmas tematu pārskats

Klase Temati

8. klase 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?

9. klase 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 elektromagnē
tiskie viļņi palīdz mums 
uztvert apkārtējo 
pasauli?

9.6. Kur es atrodos 
Visumā?
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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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6. pielikums

Mācību satura apguvei izmantojamie mācību līdzekļi

Izmantošanas 
nolūks

Mācību līdzekļu 
veids Mācību līdzekļu nosaukums

Mācību stundu 
sagatavošanai un 
demonstrējumiem

Darba piederumi Eksperimentu komplekts “mehānikā”, eksperimentu komplekts “elektrībā un magnētismā”, eksperimentu komplekts “elektrostatikā”, 
eksperimentu komplekts “optikā”, barometrs, lēcu komplekts – staru optika, toņdakšu komplekts, eksperimentālas ierīces šķidruma 
un gāzes spiediena īpašību demonstrēšanai, elektriskās jaudas mērītājs

Iekārtas Elektrostatiskā mašīna, stroboskops, vakuumkupols, vakuumsūknis, vides parametru mērīšanas komplekts

Modeļi Telūrijs, elektromagnētisko viļņu skala 

IT un ierīces, kuras 
ir savietojamas ar IT

Datori, interaktīvās tāfeles, drukas iekārtas, planšetdatori

Skolēniem darbam 
(individuālajam 
/pāru/grupu 
darbam, piemēram, 
laboratorijas darbi, 
…)

Mācību materiāli • Laboratorijas darba apraksts “Vidējais ātrums” no DZM materiāliem (https://www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/Fizika8/5TematsF/
T5tunda6.html)

• Virtuālā simulācija: phet.colorado.edu/sims/html/forcesandmotionbasics/latest/forcesandmotionbasics_en.html,
• Virtuālā simulācija: phet.colorado.edu/sims/html/gravityforcelab/latest/gravityforcelab_en.html
• Virtuālā simulācija Tug of War phet.colorado.edu/sims/html/forcesandmotionbasics/1.0.0/forcesandmotionbasics_en.html
• Animācija https://www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/Fizika8/5TematsF/T5tunda7.html
• Datorsimulācija States of matter  https://phet.colorado.edu/en/simulation/statesofmatter
• YouTube kanāls minutephysics, video “Magnets: How do they work?” https://www.youtube.com/watch?v=hFAOXdXZ5TM; 

Telefona lietotne magnētiskā lauka mērīšanai, piemēram, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamma.
metaldetector&hl=en_US

• EM viļņu izplatīšanās animācija: https://i.pinimg.com/originals/a2/30/91/a23091de95809201b48205b898b9c7f5.gif
• “SKOLA 2030” mācību materiāli, formulu lapa 

https://www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/Fizika8/5TematsF/T5tunda6.html
https://www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/Fizika8/5TematsF/T5tunda6.html
https://www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/Fizika8/5TematsF/T5tunda7.html
https://phet.colorado.edu/en/simulation/states-of-matter
https://www.youtube.com/watch?v=hFAOXdXZ5TM
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamma.metaldetector&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamma.metaldetector&hl=en_US
https://i.pinimg.com/originals/a2/30/91/a23091de95809201b48205b898b9c7f5.gif
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6. pielikums

Izmantošanas 
nolūks

Mācību līdzekļu 
veids Mācību līdzekļu nosaukums

Skolēniem darbam 
(individuālajam 
/pāru/grupu 
darbam, piemēram, 
laboratorijas darbi, 
…)

Darba piederumi Mērlentes, svari, mērcilindrs, pārplūdes trauks, vārglāze, ķermeņu komplekts – vienādas masas, ķermeņu komplekts – vienāda 
tilpuma, papīra kēksa cepšanas formiņas, hronometri, līmlapiņas, termometri, dažāda materiāla un lieluma lodītes, statīvi, dinamo
metri, atsvari, atsperu komplekts, klucīši berzes izpētei, kalorimetri, sveces, voltmetri, ampērmetri, digitālie multimetri, dažādi 
galvaniskie elementi (baterijas), bateriju turētāji, spuldzītes, spuldzīšu patronas, elektromotoriņi, dažādas pretestības rezistori, 
vadi, spailes, slēdži, montāžas plate, reostati, stieņmagnēti, pakavveida magnēti, neodīma magnēti, dzelzs skaidiņas, kompass, 
elektroģeneratora modelis, lāzers, spogulis, adatiņas, plakanparalēla stikla plāksnīte, savācējlēcas ar atšķirīgu fokusa attālumu, ekrāns

Iekārtas Temperatūras, gaismas, spēka, skaņas, sprieguma, strāvas stipruma sensori, zemsprieguma barošanas bloks

Izejmateriāli Diegs, korķi, irbuļi, baloni, kociņi, skrūves, uzgriežņi, eļļa, saspraudes, naglas, dažāda materiāla stieples, smiltis

Skolēniem 
informācijas ieguvei

Drukātā izziņas 
literatūra

“Ilustrētā zinātne”

Elektroniskie izziņas 
avoti

• https://phet.colorado.edu/
• https://fizmix.lv
• https://jfs.lv
• https://steamup.lv/

Drošības aprīkojums (Darba) piederumi Aizsargcimdi, aizsargbrilles

https://phet.colorado.edu/
https://fizmix.lv
https://jfs.lv
https://steamup.lv/
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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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