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Ievads

Mācību priekšmeta programmas struktūra

Mācību priekšmeta programmas (turpmāk – programma) paraugs dabaszinībās ir vei-
dots, lai palīdzētu skolotājiem īstenot Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteiku-
mos 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 uzskaitī-
jums pievienots 6. pielikumā.

Programmā mācību saturs ir veidots atbilstoši standartā noteiktajiem dabaszinātņu 
mācību jomas plānotajiem skolēnam sasniedzamajiem rezultātiem, no tiem atvasinot 
mācību priekšmetā apgūstamos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus katrā klasē.

Mācību satura apguves norisē parādīts, kā pakāpeniski tiek sasniegtas standarta 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 skolēnu darbības, kas nepieciešamas šo 
rezultātu sasniegšanai. Dabaszinību mācību priekšmeta programmas tematu pārskats pie-
vienots 4. pielikumā. Dabaszinātņu mācību jomas tematu pārskats pievienots 5. pielikumā.

Programma veidota, paredzot, ka mācību priekšmeta apguvei 1.–3. klasē plānotas 
210 mācību stundas, 4.–6. klasē 210 mācību stundas. Taču skolai ir iespējams mācību darbu 
organizēt arī citādi, – saskaņā ar standartu par 10 % (par 25 % valsts ģimnāzijām) samazi-
not vai palielinot stundu skaitu mācību priekšmetā. Ieteikumus mācību darba organizācijai 
skatīt programmas sadaļā “Ieteikumi mācību darba organizācijai”. 

Programmas paraugam ir ieteikuma raksturs. Skolotāji var izvēlēties šo programmu vai 
arī pēc šī parauga izstrādāt savu programmu.

Izmantojot šo programmu, ir jāņem vērā, ka pirmajos trijos gados, uzsākot pilnveidotā 
mācību satura un pieejas īstenošanu, dabaszinības 4. klasē sāks mācīties skolēni, kuri vēl 
nebūs apguvuši dabaszinības saskaņā ar jaunajā standartā iekļautajiem plānotajiem sasnie-
dzamajiem rezultātiem dabaszinātņu mācību jomā, beidzot 3. klasi. Šajā laikā papildu uzma-
nība jāpievērš skolēnu caurviju prasmju apguvei.

Mācību satura un pieejas akcenti

Pamatizglītības satura īstenošanas mērķis ir vispusīgi attīstīts un lietpratīgs skolēns, kurš 
ir ieinteresēts savā intelektuālajā, sociāli emocionālajā un fiziskajā attīstībā, dzīvo veselīgi 
un droši, mācās ar prieku un interesi, sociāli atbildīgi līdzdarbojas sabiedrības norisēs un 
uzņemas iniciatīvu, ir Latvijas patriots. 

Lietpratība jeb kompetence ir indivīda spēja kompleksi lietot zināšanas, prasmes un 
paust attieksmes, risinot problēmas 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 sko-
lēna mācīšanos, izvirzot skaidrus sasniedzamos rezultātus, izvēloties atbilstošus un daudz-
veidīgus uzdevumus, sniedzot atbalstošu un attīstošu atgriezenisko saiti un iespēju mācīties 
iedziļinoties – skaidrot darbību gaitu, domāt par mācīšanos un sasniegto rezultātu; veidot 
fiziski un emocionāli drošu mācību vidi; regulāri sadarboties ar kolēģiem, kopīgi plānojot 
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mācību satura īstenošanu un sekojot katra skolēna attīstības dinamikai, un veikt nepiecie-
šamos uzlabojumus mācību procesā, ņemot vērā katra skolēna individuālās mācīšanās un 
attīstības vajadzības.

Dabaszinātņu apguve pamatskolā ir sistēmiska un pēctecīga. Mācību saturs ir veidots, 
ievērojot koncentrisko principu – katrā no izglītības posmiem atgriežoties pie jau apgūtā 
padziļināti. Mācību satura attīstība pamatizglītībā: pamatizglītības 1.–6. klašu posmā 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, iekļaujot 
jēgpilnus kompleksus uzdevumus, veidojot ilgtermiņa starpdisciplinārus projektus. Būtiski, 
lai iegūtās prasmes tiktu darbinātas visos dabaszinātņu mācību priekšmetos, matemātikā 
un tehnoloģijās, kā arī tās pārnestu uz reālām situācijām jebkurā cilvēku darbības jomā.

Dabaszinību mācību priekšmeta programma 1.–6. klasei (turpmāk – programma) vei-
dota, īpaši ņemot vērā šādus mācību satura un pieejas akcentus.
• Programma veidota pēctecīgi, ievērojot tematu koncentrisko principu (tematis-

kos lokus), veidojot skolēniem pakāpenisku jēdzienu izpratni caur sajūtām, vārdisku 
jēdzienu aprakstīšanu, lai 7.–9. klases posmā jēdzienu aprakstīšanai varētu izmantot 
simbolu valodu – formulas. Piemēram, 3. klases 5. tematā skolēni sver dažāda materiāla 
vienāda tilpuma objektus, nosakot, kura viela ir vieglāka/smagāka (D.3.1.3.1.). 5. klases 
2. tematā, nomērot 1 ml ūdens un 1 ml eļļas vai sverot 1 cm3 dažāda materiāla kubi-
ciņus, vārdiski formulē blīvuma jēdzienu kā vienas tilpuma vienības masu (D.6.1.3.1.). 
Savukārt 8. klases ķīmijas 3. tematā veido spriedumu un matemātisku sakarību, kas 
saista gāzes tilpumu un gāzes moltilpumu (D.9.1.3.1.).

• Jaunu zināšanu apguvē izpratne veidojas pakāpeniski, veicot lauka darbu un izmanto-
jot dažādus informācijas avotus. Piemēram, 1. klases 1. tematā skolēni, veicot novē-
rojumus dabā, atšķir pēc pazīmēm (cilvēka darbības klātbūtne) dabas teritorijas no 
teritorijām, kurās konstatējama cilvēka darbība (D.3.5.2.1.). 3. klases 4. tematā salī-
dzina dabas un cilvēka veidotās teritorijas pēc mitruma, apgaismojuma, augu augšanas 
apstākļiem, dzīvnieku uzturēšanās un barošanās apstākļiem (D.3.10.2.; D.3.8.2.1.), 

attēlo (piemēram, zīmējot, modelējot, veidojot kolāžas), kas var augt tuvumā esošajās 
dabas teritorijās (D.3.8.2.1.), un ar skolotāja palīdzību spriež par dabas teritoriju izmai-
ņām, cilvēkam tās pārveidojot (D.3.13.2.1.). 5. klases 1. tematā skolēni iepazīstas ar 
jēdzienu “ekosistēma” un strukturē tekstā iegūtu informāciju, lai attēlotu, no kā sastāv 
ekosistēma (D.6.8.2.1.; D.6.12.3.1.), attēlo barošanās attiecības ekosistēmā, izveidojot 
barības ķēdes modeli (D.6.8.1.1.), un skaidro, kā organismi pielāgoti dzīvei dažādās 
ekosistēmās (D.6.10.1.).

• Skolēns pēctecīgi pilnveido un apgūst pētnieciskās darbības prasmes. Mācību satura 
izpratne tiek veidota izsakot pieņēmumus, kurus pārbauda, veicot eksperimentālās 
darbības, tostarp arī par maldīgiem priekšstatiem (piemēram, cimdi silda rokas). Piemē-
ram, skolēns pilveido savas plānošanas prasmes 1. klases 3. tematā, sadarbojoties pārī, 
veic eksperimentu pēc skolotāja dotā plāna. 1. klases 4. tematā – lai pārbaudītu pie-
ņēmumu, ar skolotāja palīdzību mutiski veido plānu, mācās plānot novērojumu dabā, 
nosakot, ko un kāpēc novēros, kā novēroto pierakstīs vai attēlos un kādus drošības 
noteikumus ievēros. 2. klases 2. tematā ar skolotāja palīdzību plāno eksperimentu un, 
to veicot, pārbauda prognozi. 2. klases 3. tematā, lai pārbaudītu pieņēmumu, sadarbo-
joties pārī, sakārto secībā skolotāja piedāvātās darba gaitas plānojuma punktus. 3. kla-
ses 5. tematā, sadarbojoties grupā, veido eksperimenta plānu, ko pārrunā, izveidojot 
variantus. 4. klases 3. tematā veido plānu, sadarbojoties pārī. 5. klases 1. tematā indi-
viduāli plāno eksperimentu. 8. klases 1. tematā individuāli plāno darba gaitu maisījumu 
atdalīšanai.

• Dabaszinību mācību priekšmetā skolēniem ir iespēja apgūt dažādas stratēģijas, piemē-
ram, 1. klases 5. tematā skolēni mācās veidot Venna diagrammu, 3. klases 2. tematā – 
pamatot apgalvojumus, izmantojot eksperimenta datus, 5. klases 2. tematā – iepazīst 
inženiertehniskās problēmrisināšanas stratēģiju.

• Apgūstot dabaszinību mācību priekšmetu, veidoti arī integrētie temati vai tematu 
sadaļas. Piemēram, 3. klases 3. temats “Kā orientēties apkārtnē?” veidots integrēti ar 
matemātikas 3. klases 3. tematu “Kā veidot plānu?”, 5. klases 2. temats “Kā izmanto 
materiālus?” veidots integrēti ar dizaina un tehnoloģiju jomas 5. klases 2. tematu “Kā 
izgatavo izstradājumu no kompozītmateriāliem?”, 5. klases 2. temata sadaļa par atkri-
tumu apsaimniekošanu – integrēta ar 5. klases 4. temata sadaļu. Tā skolotājam ir iespēja 
izvēlēties, kurā tematā skolēni apgūs šīs zināšanas.

• Mācību saturs saskaņots ar dabaszinībām tuvu mācību priekšmetu (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 problēmri-
sināšanā, pētījumu veikšanā; analizēt un izvērtēt datus, izteikt viedokli un argumentus dažā-
dos veidos un no datiem izdarīt secinājumus; rīkoties atbildīgi apkārtējās vides saglabāšanā.

Dabaszinību mācību priekšmets veido skolēna dabaszinātnisko pratību līdztekus biolo-
ģijas, fizikas, ģeogrāfijas un ķīmijas mācību priekšmetiem.

Dabaszinību mācību priekšmeta apguves mērķis skolēnam ir veidot skolēna izpratni par 
dabas sistēmu vienotību un procesu likumsakarībām tajās. 

Dabaszinību mācību priekšmeta uzdevumi ir dot iespēju skolēnam
• veidot izpratni par dabas sistēmām un procesiem, dabas daudzveidību un vienotību;
• apgūt pētnieciskās darbības pamatus dabaszinātnēs;
• veidot izpratni par dabaszinātņu sasniegumu nozīmi ikdienas dzīvē un apzināties vides 

un veselības saudzēšanas nepieciešamību;
• gūt praktisku pieredzi vides kvalitātes saglabāšanā un uzlabošanā.
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Mācību saturs

Mācību saturs ir veidots, fokusējoties uz skolēnam būtiskāko, lai veidotos lietpratība 
(kompetence) kā komplekss skolēna mācīšanās rezultāts ilgākā periodā. Mācību saturs ir 
organizēts saskaņā ar mācību satura būtiskākajiem pamatjēdzieniem jeb lielajām idejām 
(Li.), kas skolēnam jāapgūst, lai veidotos vienota izpratne par apkārtējo pasauli un sevi tajā. 
Lielās idejas veido obligātā mācību satura strukturālo ietvaru; tām atbilstoši aprakstītas 
prasības mācību satura apguvei jeb plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti, pabeidzot 
noteiktu izglītības pakāpi.

Dabaszinātņu mācību jomas saturs ir strukturēts 13 lielajās idejās, kas tiek kopīgi 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 fokusē-
ties uz būtiskāko, un, jau no pirmsskolas pēctecīgi attīstot izpratni, skaidri saprast, ko viņš 
mācās un kur viņam šīs zināšanas un prasmes noderēs. Lielās idejas ir ietvars, kas ļauj 
gan skolēnam, gan skolotājam pievērst uzmanību galvenajam. Tās aptver skolēnam sasnie-
dzamos 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).  

Obligātais mācību saturs dabaszinību mācību priekšmetā ietver visas Dabaszinātņu 
mācību jomas lielās idejas, par kurām skolēns veido izpratni un apgūst attiecīgajā vecum-
posmā (3. vai 6. klasi beidzot). 

Plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti mācību jomā standartā un no tiem atvasinātie 
sasniedzamie rezultāti mācību priekšmeta programmā ir kompleksi, tie atklāj galarezultātu 
darbībā, ietverot gan mācību jomas zināšanas, izpratni un pamatprasmes, gan caurviju pras-
mes, gan vērtībās balstītus ieradumus. Katra mācību priekšmeta skolotāja uzdevums ir tos 
attīstīt. 

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

Dabaszinību mācību priekšmeta apguves procesā īpaši attīstās problēmrisināšanas, pil-
soniskās 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 dabaszinību mācību priekš-
metā 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 viņam iespēju un laiku uzlabot savu sniegumu atbilstoši plāno-
tajiem 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 nozīmīgi veidot sistēmas, 
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 standartā plānotajiem skolēnam 
sasniedzamajiem rezultātiem, kas parasti sākas ar darbības vārdiem “apraksta”, “skaidro”, 
“pamato” u. c. Piemēram: “Skaidro iežu veidošanos dabas procesu darbības rezultātā”; plā-
noto skolēnam sasniedzamo rezultātu apguvi skolēns parāda, veicot uzdevumus, risinot 
problēmas, piedaloties sarunās vai diskusijās u. tml. To vērtē atbilstoši kritērijiem.

Prasmju apguvi skolēns demonstrē darbībā (piemēram, modelē, attēlo, aprēķina u. c.); 
to vērtē, izmantojot snieguma līmeņa aprakstu. Piemēram: “Modelē upes tecēšanas vir-
zienu un prognozē krastu izmaiņas, pieaugot straumes ātrumam, plūdu laikā”.

Ieradumus, kas balstīti vērtībās, skolēns demonstrē darbībā; to vērtē, novērojot skolēna 
darbību ilgākā laika posmā, īpaši situācijās, kas ietver izvēles iespējas. Piemēram: “Attīsta 
ieradumu izvirzīt augstas prasības gan sev, gan citiem, kvalitatīvi izstrādā un noformē pat-
stāvīgi sagatavotos kartogrāfiskos materiālus (Tikums – centība)”. Ieradumus vērtē, izman-
tojot snieguma līmeņa aprakstu.

Kompleksu sasniedzamo rezultātu apguvi skolēns demonstrē darbībā. Piemēram: 
“Pamato ar pētījumā un novērojumā iegūtiem datiem, ka dzīvnieku un augu dzīvošanai 
nepieciešams uzņemt ūdeni un gaisu, barību, izvadīt atkritumvielas”. Kompleksa sasnie-
dzamā rezultāta vērtēšanai izmanto dažādas formas – rakstveida, mutvārdu vai kombinēts 
pārbaudes darbs, individuāls vai grupas projekts u. c. Kompleksam sasniedzamajam rezul-
tātam raksturīgs vairāku pazīmju kopums, ko vērtē, izvirzot atbilstošas snieguma vērtēša-
nas 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 ieda-
lījums 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.

Visas dabaszinātnes balstās uz loģisko domāšanu un matemātiku, tāpēc šo mācību 
priekšmetu apguve skolā ir cieši saistīta jau no pirmskolas. Lai veidotu labāku prasmju pār-
nesumu starp dabaszinātnēm un matemātiku, ir svarīgas rēķinpratība, kas parāda matemā-
tikā apgūto prasmju saistību ar citu mācību priekšmetu saturu, sākot jau no 1. klases. Lai 
veicinātu matemātisko prasmju izmantošanu citos mācību priekšmetos un ilustrētu mācību 
satura sasaisti, ir izveidoti kopīgi temati mācību priekšmetu programmās.

Īpaša nozīme dabaszinātņu apguvē ir tehnoloģijām. Datori, sensori, telpiskās tehno-
loģijas u. c. mūsdienās dod iespēju ērtāk un ātrāk iegūt informāciju, veidot un izmantot 
modeļus, veikt mērījumus, apstrādāt pētījuma datus un komunicēt par iegūtajiem rezultā-
tiem. Prasmju pēctecība darbā ar tehnoloģijām dabaszinību mācību priekšmeta programmā 
ir saskaņota ar datorikas mācību priekšmeta programmu, t. i., konkrētā prasme tiek apgūta 

datorikas ietvaros un tikai pēc tam izmantota dabaszinībās dažāda konteksta uzdevumu 
veikšanai.

Ir pastiprināts uzsvars inženiertehniskās domāšanas attīstīšanai, dabaszinātņu likumsa-
karību pārnesei vienkāršu inženiertehnisku risinājumu radīšanai.

Dabaszinātņu mācību priekšmetu apguvi plānojot, ir jāņem vērā, ka starp mācību 
priekšmetiem pastāv vairāki starpdisciplinaritātes līmeņi – mācību priekšmetu programmās 
ir iekļauta tradicionālā starppriekšmetu saikne kā norādes par citos mācību priekšmetos 
apgūto, ir izveidoti kopīgi temati divos vai vairākos mācību priekšmetos, kuru starpdiscip-
linaritātes pakāpe mainās no formāla apvienojuma (var mācīt kopā vai atsevišķi) līdz pat 
pilnīgai integrācijai. 

Svarīgi nostiprināt skolotāju sadarbību – lai skolēnam veidotos vienota izpratne par 
dabu, pētnieciskās u. c. prasmes tiktu apgūtas pēctecīgi un sistēmiski, kā arī pārnestas no 
viena mācību priekšmeta uz citu, izšķiroša loma ir konstruktīvai skolotāju sadarbībai. Sko-
lotāju sadarbība nepieciešama gan mācību satura plānošanai, gan īstenošanai. 

Sadarbība starp vecāko un jaunāko klašu skolotājiem nepieciešama, lai skolēna ekspe-
rimentālās un pētnieciskās prasmes tiktu attīstītas pakāpeniski un pēctecīgi vairākos izglī-
tības posmos, sākumā darbinot skolotāja piedāvātās stratēģijas, līdz skolēns patstāvīgi prot 
izvēlēties stratēģiju konkrēta mērķa sasniegšanai. 
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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.



1. klase
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1.1. Kā pētīt dzīvos 
organismus?

1.2. Kā pētīt 
materiālus?

1.3. Kā pētīt nedzīvos 
objektus?

1.4. Kā pētīt dabas 
teritorijas?

1.5. Kā pētīt Visumu?

1.1. Kā pētīt dzīvos organismus?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 12 mācību stundas

Temata apguves mērķis: mācīties novērot apkārtējo organismu (augu un dzīvnieku) 
pazīmes, ārējās uzbūves īpatnības un saskatīt atšķirības starp dažādiem dzīviem organis-
miem, ievērojot drošību; skaidrot cilvēka ķermeņa darbību. 
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Katram organismam ir tam raksturīgas pazīmes – forma, krāsa, ķermeņa daļas, pēc 
kurām tos iespējams pazīt, atšķirt, salīdzināt un grupēt. (D.Li.7.)

• Augi ir dažādi, taču tiem ir līdzīga uzbūve (lapa, arī skuja, stumbrs, sakne, zieds, auglis). 
(D.Li.7.)

• Dzīvnieki ir dažādi (atšķirīgs izskats atkarībā no dzīvesvietas un dzīvesveida), taču tiem 
ir līdzīga uzbūve (galva, ķermenis, pārvietošanās orgāni – kājas, spārni, spuras u. c.). 
(D.Li.7.)

• Dzīvie organismi atšķiras no nedzīvajiem objektiem, jo tie kustas, reaģē uz stimulu 
(sajūt) un uzņem barību. (D.Li.7.)

• Novēro organismus dabā (augus, dzīvniekus), izmantojot dažādas maņas: redzi, dzirdi, 
ožu, tausti. (D.3.11.8.1.; D.3.11.7.1.; D.3.11.9.1.)

• Salīdzina novērotos objektus (augus, dzīvniekus), nosaucot līdzīgās un atšķirīgās 
pazīmes. (D.3.11.1.1; D.3.10.1.)

• Pastāsta saviem vārdiem par novērotajām pazīmēm pēc skolotāja dota plāna. 
(D.3.11.1.1.; D.3.12.3.1.; D.3.10.1.; D.3.12.1.1.2.; D.3.12.3.1.)

• Ar skolotāja palīdzību uzdod jautājumus par novērotajām organisma pazīmēm. 
(D.3.11.1.1.)

• Grupē organismus pēc vienas vai vairākām pazīmēm. (D.3.7.1.1.)
• Pēc pazīmēm atšķir un nosauc raksturīgākos augus (piemēram, kokus – ozols, bērzs, 

kļava, priede, egle, lakstaugus – mārpuķīte, ceļteka) un skolas apkārtnē sastopamos 
dzīvniekus (piemēram, balodis, vārna, zvirbulis). (D.3.10.2.)

• Saviem vārdiem stāsta, kādus uzdevumus paša organismā veic dažādas ķermeņa daļas 
(rokas, kājas, galva, deguns, mēle, seja utt.). (D.3.7.2.2.; D.3.12.1.2.)

• Skaidro organisma darbību, stāstot saviem vārdiem par dažādu ķermeņa daļu (rokas, 
kājas, galva, deguns, mēle, seja utt.) uzdevumiem. (D.3.7.4.1.; D.3.12.1.1.2.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Nosaka augus, dzīvniekus un to daļas, izmantojot organismus, augu un dzīvnieku 
modeļus, zīmējumus, informācijas avotus, tajā skaitā digitālos (biežāk sastopamos 
augus un dzīvniekus), piemēram, ozols, bērzs, pienene, alnis, vilks, ezis, suns, kaķis, 
čūska, muša, balodis, slieka). (=D.3.7.2.1.; D.3.10.2.)

• Novērojot augus un dzīvniekus tuvākajā apkārtnē, ievēro drošības noteikumus, saskata 
atšķirību starp dzīvo un nedzīvo dabā, nosaucot pazīmes dzīvajiem organismiem 
(kustība, vairošanās, reaģēšana uz stimulu). (=D.3.7.1.1.; D.3.10.2.; D.3.12.1.1.2.)

• Attīstīta ieradumu darboties ilgtspējīgi un apkārtējai videi draudzīgi, lemt godprātīgi 
un uzņemties atbildību par saviem lēmumiem, uzmanīgi vērojot (dabu, eksperimentu, 
notiekošo), precīzi aprakstot novērojumus, saudzīgi izturoties pret dabu, lauku darbā 
izmantojot tikai augošus augus, tos nenoplūcot. (Tikums – atbildība, vērtība – daba)

Jēdzieni: organisms, pazīme, dzīvs, nedzīvs, ķermeņa daļas
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Temata apguves norise

Kā cilvēks uztver 
apkārtējo pasauli?

Saviem vārdiem pamato, kā (pēc skolotāja dotā plāna) informācijas iegūšanai izmanto maņas – ožu, tausti, dzirdi, redzi. Novērojot dažādus ikdienā 
satopamus dzīvos organismus gan telpā, gan dabā, nosauc organismu pazīmes (piemēram, “es redzu” (ko?), “tas ir” (krāsa, forma), “tā virsma ir” (kāda?), 
“tas smaržo/nesmaržo” (kā?), “tas rada/nerada skaņas” (kādas?).

Veicot novērojumus dabā, ievēro drošības noteikumus.

Kā raksturot 
organismus?

Saskata un nosauc atšķirību starp dzīvo un nedzīvo dabā, novērojot augus un dzīvniekus tuvākajā apkārtnē, atbildot uz skolotāja uzdotajiem 
jautājumiem un minot dzīvības procesus (kustība, vairošanās, reaģēšana uz stimulu). Piemēram, dodoties dabā, novēro dzīvu putnu, savukārt skolotājs 
demonstrē rotaļlietu putnu, uzdod atvērto jautājumu (“Ar ko šie putni atšķiras viens no otra?”) vai arī, parādot dzīvu augu un mākslīgu augu, uzdod 
to pašu jautājumu, lai veidotu secinājumu, ka dzīvie organismi kustas, reaģē uz stimulu (sajūt), viņiem jāuzņem barība u. c, bet nedzīvie objekti nejūt, 
nepārvietojas, tiem nav vajadzīga barība u. c.).

Ar skolotāja palīdzību mācās precīzi norādīt organismu pazīmes – formu, krāsu, daļu izvietojumu, radītās skaņas. Salīdzinot tuvākajā apkārtnē esošos 
organismus, uzdod atvērtos jautājumus par novērotajām pazīmēm (forma, krāsa, izmērs, daļu izvietojums, smarža, skaņa, sajūta aptaustot u. c.). 
Piemēram, kādas krāsas un formas lapas ir bērzam, kā var atšķirt bērza un liepas lapas, kā tu iemācīsi draugam pazīt bērzu. Ar skolotāja palīdzību 
secina, ka organismu atpazīšanai nepieciešamas vairākas pazīmes.

Novērojot un salīdzinot (piemēram, bērzu un liepu, egli un priedi, suni un kaķi), mācās saskatīt pazīmes, pēc kurām organismus var atšķirt/atpazīt, 
attēlo novēroto organismu, uzzīmējot raksturīgās pazīmes – formu, krāsu, lapu, ziedu izvietojumu. Stāsta citiem, kādas pazīmes raksturīgas katram 
attēlotajam organismam vai tā daļām.

Kādas ir augu 
ārējās pazīmes? 
Kā tās izmanto augu 
atpazīšanai?

Āra nodarbībā novēro dažādus augus (ziedaugus, sūnas, ķērpjus) un atšķir auga daļas pēc to raksturīgām pazīmēm – lapa, stumbrs, augļi, sakne 
(piemēram, skolēns izvēlas augu, kuru novēros ilgāku periodu, to uzzīmē vai nofotografē, stāsta saviem vārdiem par novēroto, nosaucot augu daļas 
un minot pazīmju maiņu).

Mācās grupēt augus pēc vienas vai vairākām pazīmēm (lapu forma, krāsa, stumbra krāsa, augļu forma, krāsa u. c.), novietojot vienā grupā augus 
ar līdzīgām pazīmēm un saviem vārdiem pamatojot augu piederību attiecīgai grupai. Mācās novērtēt prasmi grupēt.

Izmanto pazīmes augu atpazīšanai, ar skolotāja palīdzību secina, ka novērošana jāveic, precīzi novērojot vairākas organismam raksturīgās pazīmes, 
lai to būtu iespējams atpazīt.

Saviem vārdiem raksturo vai ar skolotāja palīdzību apraksta (vai uzzīmē) dotā auga daļu (lapu, ziedu, sēklu vai augli), novērošanai izmantojot lupu 
(piemēram, ja katram skolēnam klasē iedota viena veida auga daļa, koku zariņi vai vienādi augļi vai lapas u. c.). Tad, saliekot kopā auga daļas vai augļus, 
atrod sava aprakstītā (vai uzzīmētā) auga daļu (zariņš, auglis, lapa) pēc novērotajām pazīmēm (krāsa, forma, izmērs, īpašas pazīmes u. c.).
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Kādas ir cilvēku un citu 
dzīvnieku kopējās un 
atšķirīgās pazīmes?

Nosaka dzīvnieka ķermeņa daļas un izmanto šo daļu raksturīgās pazīmes (galva, vēders, mugura, spārni, spuras u. c.), lai pēc tām āra nodarbībā vai 
videomateriālos redzētos dzīvniekus atpazītu (piemēram, izkrāso putnu siluetus pēc novērotajām pazīmēm).

Ar skolotāja palīdzību (atbildot uz jautājumu “kāpēc? ”) pamato dzīvnieka ķermeņa daļu atšķirības, saistot ar veicamajām funkcijām, pastāsta saviem 
vārdiem, kādus uzdevumus organismā veic dažādas ķermeņa daļas (pārvietojas, sajūt, saklausa, redz u. c., piemēram, kāpēc stārķim ir garas kājas, bet 
pīlei – īsas, kāpēc vilks ir pelēks, bet sienāzis – zaļš).

Saskata kopīgo un atšķirīgo dzīvnieku un cilvēka organisma uzbūvē (piemēram, salīdzina kaķa, suņa kājas ar cilvēka kājām, zaķa, peles ausis ar cilvēka 
ausīm).

Skaidro cilvēka ķermeņa daļu (galva, vēders, mugura, rokas, kājas) nozīmi savā organismā, sadarbojoties (piemēram, mēģina pārvietot kādu 
priekšmetu ar vai bez roku palīdzības, spriež, kādas darbības nevarētu veikt bez kāda orgāna).

Spēlējot spēli, vispirms apraksta pazīmes, pēc tam atrodot vai arī mutiski pēc raksturīgām pazīmēm, vērojot dabā, izmantojot zīmējumus, attēlus, 
nosaka raksturīgākos tuvākajā apkārtnē sastopamos augus (ozols, bērzs, pienene u. c.) un dzīvniekus (ezis, suns, kaķis, muša, balodis, slieka u. c.).

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis 

Vielas un materiāli
Dažādu organismu attēli (egle, priede, bērzs, liepa, suns, kaķis u. c.), videomateriāli par 
dažādiem dzīvniekiem (putns, zivs, zīdītājs), kurā labi redzamas organisma daļas, dzīvnieku 
siluetu attēli (dažādi putni, piemēram, stārķis, gulbis, zvirbulis, ērglis ), zīmējumi vai attēli ar 
tuvākajā apkārtnē augošiem augiem (ozols, bērzs, pienene) un sastopamiem dzīvniekiem 
(ezis, suns, kaķis, muša, balodis, slieka), dzīvnieka rotaļlieta (putns, zīdītājs, abinieks), dažādu 
formu, krāsu, izmēra augu lapas (piemēram, bērza, liepas, kļavas, kastaņas u. c.), dažādi augļi 
(ābols, bumbieris, valrieksts, banāns, lazdu rieksts u. c.), dažādas sēklas (ķirbju, magoņu, 
ābolu, pupiņu, zirņu, saulespuķu, u. c., kas pieejamas)

Darba piederumi
Ierīce ar fotografēšanas funkciju vai papīrs un zīmuļi, lupa

Mācību vide
Iespēja iziet ārā un pētīt augus, dzīvniekus tuvākajā apkārtnē
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Metodiskais komentārs

Kā organizēt mācību 
procesu?

Tā kā skolēnu lasītprasme ir nepietiekama, visus uzdevumus veic skolotāja vadībā pēc dotajām norādēm. Skolēni mācās novērot, saskatīt 
un saviem vārdiem pastāstīt par novēroto. Mācību procesā, lai iegūtu atgriezenisko saiti no skolēniem, izmanto sarunu un lieto vienkāršus, 
saprotamus jēdzienus.

Āra nodarbībās novēro augus un mācās saskatīt un nosaukt to daļas – sakne, stumbrs, zieds, lapa, auglis. Piemēram, salīdzina augu daļas pienenei 
un ceļtekai. Saviem vārdiem raksturo vai ar skolotāja palīdzību apraksta (vai uzzīmē) dotā auga daļu (lapu, ziedu, sakni). Novēro un pastāsta par 
augu raksturīgām pazīmēm, ar ko šie augi atšķiras, kas tiem ir līdzīgs.

Nodarbībās noteikti runā par drošību āra nodarbībās un dabā. Pārrunā noteikumus: nedrīkst ēst, uzmanīties, kur iet, visu laiku uzmanīgi klausīties 
norādes. Nepieciešams veidot uzvedības modeļus āra nodarbībai. Tie jāapgūst soli pa solim, taču tie var būt arī rituāli, piemēram, ikreiz minūti 
klausīties skaņas ar aizvērtām acīm, attīstot sensoro jutīgumu un nomierinot prātu.

Kam pievērst uzanību? Temata sākumā skolēni apgūst prasmi veidot jautājumus, izmantojot atbalstam vārdus, ar kuriem sākt jautājumus, piemēram: “Kur?”, “Kas?”, 
“Kam?”, “Kādā krāsā?”

Ļoti būtiski izprast jēdzienu “pazīme” un to izmantot savos novērojumos. Dažādiem objektiem un dzīviem organismiem nosauc novērotās 
pazīmes – krāsu, formu, lielumu, skaņu, smaržu u. c. Skolotājs kopā ar skolēniem var veidot vārdu banku, kā nosaukt pazīmes, kas atrodas klasē 
redzamā vietā, vai izmantot vizualizāciju “Kā raksturot novēroto organismu?”.

Mācās salīdzināt, saskatot kopīgo un atšķirīgo, izmantojot pazīmi. Novērojot un sarunājoties saprot, un ar skolotāja palīdzību secina, ka konkrēta 
objekta vai organisma atpazīšanai nepieciešamas vairākas pazīmes, jo viena pazīme var būt kopīga vairākiem organismiem. 

Mācās grupēt organismus pēc vienādām pazīmēm (piemēram, ja ir spārni un knābis, tas ir putns). Mācās nosaukt dzīvnieku ķermeņa daļas, 
raksturot tās un pastāstīt par to nozīmi (piemēram, putnam ir spārni, lai spētu lidot, pīlei ir pleznas, lai varētu peldēt un arī vardei ir pleznas, lai 
varētu peldēt).

Savus novērojumus mācās fiksēt, zīmējot, grupējot attēlus, krāsojot šablonus, mācoties jautāt, saskatīt, stāstīt saviem vārdiem.

Raksturojot organismus, jāatceras, ka nedrīkst jaukt izmērus – mazāks, lielāks, garāks, īsāks, smagāks, vieglāks – ar pazīmēm.
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1.1. Kā pētīt dzīvos 
organismus?

1.2. Kā pētīt 
materiālus?

1.3. Kā pētīt nedzīvos 
objektus?

1.4. Kā pētīt dabas 
teritorijas?

1.5. Kā pētīt Visumu?

1.2. Kā pētīt materiālus?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 12 mācību stundas

Temata apguves mērķis: mācīties eksperimentāli noteikt materiālu īpašības – izturību 
(papīram, audumam, plastmasai), elastību (gumijai, linu auklai, vilnas dzijai), mitrumizturību 
(dažādu veidu papīram), grupēt materiālus pēc šīm īpašībām un pamatot materiālu izvēli 
konkrētam izmantošanas nolūkam, ņemot vērā šīs īpašības.
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Materiāli ir koks, stikls, āda, papīrs, gumija, metāls u. c., tos izmanto 
dažādu priekšmetu izgatavošanai. (D.Li.1.)

• Materiāliem ir dažādas īpašības, piemēram, stiprība, elastība, 
mitrumizturība. Materiāli cits no cita atšķiras pēc šīm īpašībām. (D.Li.1.)

• Materiālu īpašības jāņem vērā, izvēloties materiālu noteikta priekšmeta 
izgatavošanai. (D.Li.1.; D.Li.11.)

• Stikla, papīra, plastmasas izstrādājumus pēc izmantošanas šķiro atbilstoši 
noteikumiem, jo tos var pārstrādāt. (D.Li.13.) 

• Saviem vārdiem pastāsta, kas ir materiāls, aplūkojot no dažādiem materiāliem izgatavotus objektus. 
(D.3.1.1.2.; D.3.11.5.1.)

• Grupē dažādus priekšmetus pēc izmantotā materiāla. (D.3.1.1.2.; D.3.12.1.1.2.)
• Pēc skolotāja dotā plāna (pakāpeniski), sadarbojoties pārī, veic eksperimentu materiālu īpašību 

pārbaudei. (D.3.11.3.2.)
• Saviem vārdiem pastāsta par eksperimenta rezultātiem – pārbaudītajām materiālu īpašībām 

(stiprību, elastību, mitrumizturību). (D.3.11.3.1.; D.3.11.3.2.; D.3.11.12.2.; D.3.11.4.1.; D.3.12.1.1.2.)
• Sadarbojas pārī, lai veiktu eksperimentu, ievērojot drošības noteikumus. (D.3.11.3.1.; D.3.11.3.2.; 

D.3.11.12.2.; D.3.11.4.1.; D.3.12.1.1.2.)
• Salīdzina materiālus pēc to īpašībām (lielāka/mazāka izturība, elastīgs/nav elastīgs, mitrumizturīgs/

nav mitrumizturīgs), izmantojot eksperimenta datus. (D.3.11.1.1.; D.3.11.5.1.)
• Jautā, lai uzzinātu un pamatotu materiāla izvēli noteikta priekšmeta izgatavošanai. (D.3.1.3.2.)
• Skolotāja rosināts, izsaka prognozi par materiālu izvēli konkrētam nolūkam. (D.3.11.3.1.; D.3.11.3.2.)
• Ar skolotāja palīdzību veido pieņēmumu. (D.3.11.3.1.; D.3.11.3.2.)
• Izsaka idejas par materiāliem, kurus varētu izmantot piedāvātajās situācijās. (D.3.11.3.1.; 

D.3.11.3.2.)
• Saskata iespējas materiālu šķirošanu veikt savas dzīvesvietas tuvumā. (D.3.13.2.2.)
• Nosauc materiālus, kurus šķiro atbilstoši atkritumu šķirošanas noteikumiem (stikls, plastmasa, 

papīrs). (D.3.13.2.2.)
• Novērtē savas šķirošanas prasmes atbilstoši šķirošanas noteikumiem, šķirojot plastmasas, stikla un 

papīra izstrādājumus. (D.3.13.2.2.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

Pamato materiāla izvēli noteikta priekšmeta izgatavošanai, izmantojot sava 
pētījuma rezultātus par materiālu īpašībām. (=D.3.1.3.2.; D.3.11.3.1.)

• Attīstīta ieradumu vērot, pētīt pasauli, novērtēt situāciju, sadarbojoties eksperimenta veikšanai, 
lai pētītu doto materiālu īpašības. (Tikums – centība, vērtība – darba tikums)

• Attīsta ieradumu darboties ilgtspējīgi un apkārtējai videi draudzīgi, lemt godprātīgi un uzņemties 
atbildību par saviem lēmumiem, nosaucot materiālus, kurus šķiro atbilstoši atkritumu šķirošanas 
noteikumiem (stikls, plastmasa, papīrs) un saskatot iespējas šķirošanu veikt savas dzīvesvietas 
tuvumā. (Tikums – atbildība, vērtība – daba)

Jēdzieni: materiāls, elastība, mitrumizturība 
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Temata apguves norise

No kā veidoti 
priekšmeti?

Saviem vārdiem pastāsta, kas ir materiāls, aplūkojot objektu paraugus, kas izgatavoti no dažādiem materiāliem (piemēram, aplūko stikla vāzi, 
plastmasas vāzi un māla vāzi, koka karoti, plastmasas karoti un metāla karoti, papīra maisiņu un plastmasas maisiņu. Pēc attēlā (vai videomateriālā) 
redzamās informācijas, stāsta, kā materiālus (piemēram, stiklu, metālu, plastmasu, papīru) iegūst.

Grupē sadzīves priekšmetus (piemēram, karotes, krūzītes, šķīvjus, lineālus, šķēres) pēc materiāla, no kura tie izgatavoti. Izmantojot savu pieredzi 
un atbildot uz skolotāja jautājumiem, pamato, kāpēc attiecīgo priekšmetu (piemēram, karoti) izgatavo no dažādiem materiāliem (piemēram, no koka, 
plastmasas un metāla).

Spēlējot spēli, nosauc priekšmetus un materiālus, no kā tie izgatavoti (Man… (nosauc darbību), tāpēc man vajag... (nosauc priekšmetu), tas izgatavots 
no... (nosauc materiālu).

Nosauc materiālus (stikls, plastmasa, papīrs), kurus šķiro atbilstoši atkritumu šķirošanas noteikumiem, un saskata iespējas šķirošanu veikt savas 
dzīvesvietas tuvumā. Vingrinās papīra, plastmasas, stikla izstrādājumu šķirošanā, novērtē savas atkritumu šķirošanas prasmes atbilstoši šķirošanas 
noteikumiem. Piedalās sarunā, kā klasē rūpēties par atkritumu šķirošanu un rada iespēju plasmasas un papīra šķirošanai (piemēram, novieto divas 
papīra kastes ar uzrakstiem “plastmasa” un “papīrs” un met nevajadzīgo papīru, atgriezumus tieši šajā kastē nevis kopīgajā papīrgrozā).

Kādas ir materiālu 
īpašības?

Aplūko dotos materiālus (piemēram, gumijas, linu, vilnas dzijas aukliņas – elastības noteikšanai, papīra un plastmasas maisiņus ar rokturiem – stiprības 
pārbaudei, kartonu, salveti, rakstāmpapīru, cepamo papīru – mitrumizturības pārbaudei), ar skolotāja palīdzību spriež, ar ko tie cits no cita atšķiras, un 
ģenerē idejas, kā to varētu pārbaudīt. Spriež par lielumiem, kas jāievēro, lai varētu salīdzināt datus (piemēram, maisiņiem jābūt vienādiem, aukliņām – 
vienāda garuma, jāpilina/jālej vienāds ūdens daudzums).

Pēc skolotāja dotā plāna, sadarbojoties pārī, skolēni pa soļiem veic eksperimentu un saviem vārdiem pastāsta par eksperimenta rezultātiem. 
(Piemēram, stiprības pārbaudei skolotājs sagatavo vienāda izmēra, bet atšķirīgu materiālu (papīra un plastmasas) maisiņus ar rokturiem un ieliek 
tajos vienādi smagus priekšmetus (piemēram, grāmatas). Skolēni pārbauda un salīdzina, kura materiāla maisiņa stiprība ir lielāka. Elastības pārbaudei 
nostiprina un iestiepj vienāda garuma, vienāda diametra aukliņas no gumijas, linu diega, vilnas dzijas un piekarina vienādu smagumu. Nosauc 
piemērus, kur pārbaudīto materiālu elastību izmanto praktiski (piemēram, no linu auklas gatavo virves).

Mitrumizturības pārbaudei izmanto vienādā izmēra dažādu veidu papīra paraugus (kartons, salvete, rakstāmpapīrs). Vispirms mēģina pārraut sausus 
paraugus. Pēc tam uz tāda paša izmēra papīra paraugiem pilina (vai lej ar karotīti) vienādu skaitu ūdens pilienu un mēģina tos pārraut, saviem vārdiem 
pastāstot par eksperimenta rezultātiem. Nosauc piemērus, kur doto materiālu mitrumizturību izmanto praktiski (piemēram, kartona kastēs pārvadā 
produktus, ar salveti noslauka mitrumu).

Kā izmanto materiālu 
īpašības?

Ar skolotāja palīdzību nosaka nepieciešamās materiāla īpašības noteiktam mērķim, izsaka idejas par materiāliem, kurus varētu izmantot piedāvātajās 
situācijās.

Ar skolotāja palīdzību izsaka prognozi un veido pieņēmumu par materiālu izmantošanu noteiktam nolūkam (Ja man nepieciešams… (nosauc materiāla 
īpašību), es izvēlēšos… (nosauc izvēlēto priekšmetu) tāpēc, ka… (ja skolēns spēj, pasaka pamatojumu – kāpēc)). Pēc skolotāja dotā plāna pa soļiem veic 
eksperimentu, lai pamatotu materiāla izvēli iepriekš noteiktajam mērķim (piemēram, šādās situācijas: 1) spēlējot spēli – atsitot bumbiņu pret zemi – 
piedāvā plastmasas bumbiņu un gumijas (kaučuka) bumbiņu. Kāda materiāla bumbiņu izvēlēties, kāpēc?; 2) rotaļu mašīnas iesaiņošanai piedāvā 
zīdpapīru un dāvanu iesaiņojamo papīru. Kuru no šiem papīriem izvēlēties, kāpēc?; 3) iepirkuma maisiņa rokturu izgatavošanai piedāvā linu auduma 
strēmeles, trikotāžas auduma strēmeles. Kādu materiālu izvēlēties, kāpēc; 4) rotaļu mājai, kas atradīsies ārā, pagalmā, jumta pārklāšanai piedāvā 
kartona plāksni un koka plāksni. Pamato, kādu materiālu izvēlēties, kāpēc.
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Mācību līdzekļi
Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis

Vielas un materiāli
Sadzīvē izmantojami priekšmeti (vai to attēli) no dažādiem materiāliem (vai materiālu 
paraugi), audums, linu aukla, dzija, metāls, plastmasa, papīrs, gumija, stikls, vienādu izmēru 
papīra un plastmasas maisiņi – izturības noteikšanai, auklas no gumijas, linu diega, dzijas – 
elastības noteikšanai, kartons, salvete, rakstāmpapīrs, cepamais papīrs – mitrumizturības 
noteikšanai, dažādu materiālu bumbas, linu auduma strēmeles, trikotāžas auduma strēme-
les, kartona plāksne un koka plāksne, divas papīra kastes (atkritumu šķirošanai)

Metodiskais komentārs

Kā organizēt mācību procesu Mācoties par atkritumu šķirošanas nepieciešamību, ieteicams klasē novietot papīra kastes ar uzrakstiem vai krāsainus maisiņus, lai skolēni censtos 
šķirot atkritumus. Tad pārskatīt to saturu un pārrunāt, kas izdarīts pareizi, kas nepareizi.

Vērtējot apgūto, spēlē spēli “Gudrais mantzinis” (sk. mācību materiālos). 

Kam pievērst uzmanību Svarīgi lietot zinātniski pareizu materiālu īpašību raksturojumu, lai skolēniem veidotu atbilstošu zinātnisku valodu, piemēram, īpašību raksturošanai 
nelietot šādus vārdus: slidens, mīksts, lokans u. tml.

Šajā tematā skolēni turpina apgūt jēdzienu “pazīme” kā materiālu īpašību. Skolēni turpina pilnveidot prasmi izmantot jēdzienu “pazīme”, grupējot 
sadzīvē izmantojamos priekšmetus pēc materiāla, no kā tie izgatavoti.

Skolēni sāk apgūt pētniecisko darbību, tāpēc svarīgi jau sākumā pievērst uzmanību pētnieciskās darbības soļiem, kurus vispirms skolēni veic kopā 
ar skolotāju. 

Skolēni apgūst pētnieciskās darbības soļus, mācoties uzdot jautājumus, kurus var pārbaudīt, veicot eksperimentu. Mācās formulēt pieņēmumu: 
“Ja man nepieciešams… ( nosauc materiāla īpašību), es izvēlēšos… (nosauc izvēlēto priekšmetu) tāpēc, ka… (ja skolēni spēj, nosauc pamatojumu 
kāpēc, kuru pārbauda eksperimentāli)”.

Skolēni mācās pamatot (atbildot uz jautājumu: “Kāpēc?”), izmantojot savus novērojumus un pētījuma datus, materiālu izmantošanu saista ar 
dažādām materiālu īpašībām. Tāpēc ir svarīgi eksperimentus plānot un veikt zinātniski korekti, veidojot sarunu ar skolēniem, ka pētījumam būtiski 
ir nodrošināt nemainīgos lielumus, lai datus varētu salīdzināt. Skolēni mācās pastāstīt par eksperimenta datiem.

Maldīgie priekšstati Skolēniem var rasties maldīgs priekšstats, ka stāstot nav jārunā par materiālu, bet gan par konkrētu priekšmetu, jo materiālu, ja nav tā 
pielietojuma, ikdienā nav iespējams apskatīt. Skolēni stāstot var teikt: “Bumba ir elastīga”. Tādos gadījumos skolotājam ieteicams pajautāt, no kāda 
materiāla bumba ir ražota. Vai koka bumba arī ir elastīga? Tātad svarīgs ir bumbas materiāls, nevis tas, ka tā ir bumba.
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1.1. Kā pētīt dzīvos 
organismus?

1.2. Kā pētīt 
materiālus?

1.3. Kā pētīt nedzīvos 
objektus?

1.4. Kā pētīt dabas 
teritorijas?

1.5. Kā pētīt Visumu?

1.3. Kā pētīt nedzīvos objektus?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 12 mācību stundas

Temata apguves mērķis: novērot un salīdzināt apkārt esošos nedzīvos objektus pēc 
izmēriem, formas, smaguma, ietilpības, izsakot pieņēmumu un pārbaudot to eksperimentāli. 
Novērot, kā rodas un izplatās skaņa, siltums un gaisma.



Dabaszinības 1.–6. klasei

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

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Nedzīvos objektus var salīdzināt pēc izmēriem, formas, masas, tilpuma. Mērīšana ir 
salīdzināšana ar etalonu. (D.Li.11.)

• Nedzīvie objekti ir sadalāmi, tos var salikt atpakaļ, lai tie arī turpmāk pildītu savas 
funkcijas. (D.Li.1.)

• Apkārtējo pasauli mēs redzam tāpēc, ka acīs nonāk gaisma un rada redzes sajūtu. 
(D.Li.2.)

• Gaismu izstaro gaismas avoti. Gaismas neesamība ir tumsa. (D.Li.2.)
• Gaisma labi atstarojas no gludām, līdzenām virsmām (spoguļa), bet slikti atstarojas no 

negludām virsmām. (D.Li.2.)
• No dažām virsmām gaisma atstarojas vairāk. Šādus materiālus izmanto atstarotājos. 

(D.Li.2.)
• Skaņa rodas, iesvārstot priekšmetus. (D.Li.2.)
• Objekti saņem siltumu no siltākiem ķermeņiem. Siltumu var sajust, objektiem 

pieskaroties vai arī no attāluma. Objekti, kuri atdod siltumu, ir siltāki, nekā priekšmeti, 
kuri saņem siltumu. Siltuma apmaiņa notiek tik ilgi, kamēr priekšmeti kļūst vienādi silti. 
(D.Li.4.)

• Atšķirīgi materiāli dažādi saglabā siltumu. (D.Li.4.)

• Uzdod jautājumus par pazīmēm, pēc kurām var atpazīt objektus. (D.11.9.1.)
• Izsaka prognozi, atbildot uz jautājumu. (D3.11.3.1.; D.3.11.3.2.)
• Ar skolotāja palīdzību izsaka pieņēmumu, kuru pēc dotā plāna pārbauda 

eksperimentāli. (D.3.11.3.1.; D.3.11.3.2.)
• Ar skolotāja palīdzību mutiski veido plānu, lai pārbaudītu pieņēmumu. (D.3.2.1.1.; 

D.3.11.3.1.; D.3.11.8.1.; D.3.13.1.1.)
• Pastāsta saviem vārdiem, kā dažādi materiāli atstaro gaismu. (D.3.2.1.1.; D.3.11.3.1.; 

D.3.11.8.1.; D.3.13.1.1.)
• Ar skolotāja palīdzību pamato atstarotāju darbības principu. (D.3.2.1.1., D.3.11.3.1., 

D.3.11.8.1., D.3.13.1.1.)
• Lieto mērierīces (lineālu), veicot eksperimentus (mērot garumu). (D.11.2.1.)
• Sadarbojas pārī, veicot eksperimentus.
• Salīdzina objektus, izmantojot pazīmi (garāks/īsāks, lielāks/mazāks, vieglāks/smagāks, 

siltāks/aukstāks, skaļāks/klusāks u. c.). (D.3.11.1.1.)
• Ar skolotāja palīdzību pamato apgalvojumu (piemēram, ka objekti ir sadalāmi – 

modelējot, izmantojot iegūtos datus). (D.3.1.1.1.; D.3.12.1.1.2.)
• Novēro dabiskos un mākslīgos gaismas avotus apkārtējā vidē. (D.3.2.1.1., D.3.11.9.1.)
• Saviem vārdiem stāsta, kā rodas skaņa. (D.3.2.1.2.; D.3.11.9.1.; D.3.11.4.)
• Saviem vārdiem stāsta, kā attālums ietekmē siltuma saņemšanu. (D.3.2.1.2., D.3.4.2.1.)
• Secina, ka objektu sasildīšanai nepieciešams siltāks objekts. (D.3.4.2.1.; D.3.11.2.1.; 

D.3.11.1.1., D.3.12.2.1.; D.3.11.4.1.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

Ar skolotāja palīdzību veido pētījuma jautājumu, izmanto mērījumus un novērojumus kā 
pierādījumus, lai atbildētu uz pētījuma jautājumu. (=D.3.11.1.1.)

• Attīstīta ieradumu plānot un vadīt savu izziņas procesu, izmantot mērierīces, lai 
raksturotu un salīdzinātu objektus. (Tikums – gudrība, vērtība – darba tikums)

• Attīsta ieradumu rūpēties par savu veselību un drošību, pagatavojot atstarotāju 
un izsakot savas domas par drošības noteikumiem darbā ar siltiem un karstiem 
priekšmetiem, uzturoties vidē, kur ir skaļas skaņas. (Tikums – atbildība, vērtība – 
dzīvība)

Jēdzieni: gaisma, dabiskie gaismas avoti, mākslīgie gaismas avoti, skaņa, svārstības, atstarošana
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Temata apguves norise

Kā raksturo apkārt 
esošos objektus?

Izmantojot skolotāja piedāvātās situācijas, mācās prognozēt, atbildot uz jautājumu (piemēram, kurš objekts ir smagāks/ietilpīgāks?). Ar skolotāja 
palīdzību: 1) veido pieņēmumu, kuru pārbauda eksperimentāli (piemēram, … ir smagāks par…); 2) mācās plānot eksperimentu (izsaka priekšlikumu, kā 
līdzsvarojot salīdzināt smagumu) un, sadarbojoties pārī, eksperimentāli pārbauda savu prognozi; 3) mācās formulēt secinājumus saviem vārdiem ar 
eksperimenta datiem, formulējot pamatojumu (piemēram, … ir smagāks par… tāpēc, ka…).

Skolotāja rosināti, izmanto salīdzināšanu ar etalonu (piemēram, noskaidro, vai skolas soma ir vieglāka vai smagāka par 3 kg).

Izmantojot skolotāja piedāvātās situācijas, mācās prognozēt, atbildot uz jautājumu (piemēram, kurš objekts ir ietilpīgāks?). Ar skolotāja palīdzību veido 
pieņēmumu, kuru pēc dotā plāna pārbauda eksperimentāli, izsaka prognozi, kuru objektu ir vairāk (piemēram, salīdzinot divu dažādu sēklu kaudzītes). 
Skolotāja vadībā mutiski plāno darba gaitu prognozes pārbaudei. Iegūtos rezultātus attēlo ar skaitlisku pierakstu un formulē secinājumus (piemēram, 
… kaudzītē ir vairāk sēklu tāpēc, ka…).

Izmantojot skolotāja piedāvātās situācijas, mācās prognozēt un ar skolotāja palīdzību veido pieņēmumu, kuru pēc dotā plāna pārbauda eksperimentāli 
(piemēram, salīdzinot dažādu trauku ietilpību). Skolotāja vadībā plāno eksperimentu un, sadarbojoties pārī veic prognozes pārbaudi. Mācās formulēt 
secinājumus, izmantojot eksperimenta datus (piemēram, skolēnam piedāvā dažāda tilpuma traukus – litra burku, atšķirīga izmēra glāzes – un rosina 
salīdzināt šo trauku ietilpību).

Izmantojot skolotāja piedāvātās situācijas, mācās prognozēt, atbildot uz jautājumiem (piemēram, kurš objekts, ir garāks/smagāks/ietilpīgāks?). Ar 
skolotāja palīdzību veido pieņēmumu, kuru pēc dotā plāna pārbauda eksperimentāli, piemēram, salīdzina divus vai vairākus objektus pēc izmēriem 
un formulē apgalvojumu: … ir garāks par…. Apgalvojumu pārbauda eksperimentāli un mācās formulēt secinājumu: … ir garāks par… tāpēc, ka tos 
savietojot ir redzama garumu atšķirība. Mācās lietot lineālu pieņēmuma pārbaudei.

Eksperimentāli salīdzinot piedāvātos objektus, to raksturošanai un atpazīšanai izmanto vairākas pazīmes, (piemēram, pārliecinās, kurš no objektiem 
atbilst apgalvojumiem “īsāks, bet smagāks”, “vieglāks, bet garāks”).

Izvēloties ikdienā lietojamus piederumus (piemēram, izveidojot objektu no lego klucīšiem vai izmantojot izjaucamu rotaļu mašīnas modeli), saviem 
vārdiem pamato apgalvojumu, ka nedzīviem objektiem ir noteikta uzbūve un tie ir sadalāmi, bet atpakaļ salikti turpina darboties. Eksperimentāli 
pārliecinās par apgalvojuma pareizību. 
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Kas rada gaismu un kā 
gaisma atstarojas?

Veic eksperimentu (piemēram, aizsedzot acis mēģina pastāstīt par dažādiem ķermeņiem, nosaucot to formu, krāsu utt.) un secina, ka apkārtējo 
pasauli mēs redzam tāpēc, ka acīs nonāk gaisma un rada redzes sajūtu.

Novēro gaismas avotus (piemēram, Sauli, sveci, kabatas lukturīti), nosaka to kopīgās un atšķirīgās pazīmes, saviem vārdiem formulē jēdzienu “gaismas 
avots”, salīdzina gaismas avotus (piemēram, spožāka/mazāk spoža gaisma/tumsa) un attēlo gaismas avotu iedalījumu (dabiskie, makslīgie) zīmējumā.

Saviem vārdiem pastāsta par redzēto videomateriālu (piemēram, animācijas filma par gaismu, tumsu, atstarošanu: It’s AumSum Time. Laws of Reflection 
[tiešsaiste, skatīts 2019. gada 27. septembrī]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=vtSG7Pn8UU (Videomateriāls “Atstarošanas likumi”) 
līdz 2 min, lietojot vienkāršus jēdzienus “gaisma”, “tumsa”, “atstarošana”.

Aplūko piedāvātos materiālus (piemēram, alumīnija foliju, polietilēna plēvi, papīra lapu) un izsaka idejas, kurš no šiem materiāliem labāk atstaro 
gaismu. Ar skolotāja palīdzību veido pieņēmumu, izsaka idejas, kā pārbaudīt pieņēmumu un mutiski veido plānu, lai pārbaudītu pieņēmumu. 
Skolotāja vadībā vienojas par nemainīgajiem lielumiem – lukturītis vienmēr atrodas vienādā attālumā un vienādi novietots pret apgaismojamo virsmu. 
Sadarbojoties pārī, veic eksperimentu un saviem vārdiem pastāsta par iegūtajiem rezultātiem. Ar skolotāja palīdzību pamato atstarotāju darbības 
principu.

Pagatavo savu atstarotāju (dizaina un tehnoloģiju stundā).

Saņem mājas uzdevumu: kopā ar vecākiem salīdzināt dažādu atstarotāju darbību (piemēram, tumšā laikā noteikt, kuru atstarotāju konkrētā attālumā 
var ieraudzīt labāk).

Kā rodas skaņa? Iesvārsta dažādus priekšmetus (piemēram, iesvārsta lineālu, iestrinkšķina ģitāras stīgu), ar skolotāja palīdzību formulē pētījuma jautājumu: “Vai 
ķermenis skan vienmēr, ja tas svārstās?” Sadarbojoties pārī, iegūst pierādījumus un saviem vārdiem stāsta, kā rodas dzirdama skaņa, salīdzina 
dzirdamās skaņas (piemēram, lietojot jēdzienus “klusāka skaņa”/”skaļāka skaņa”, “augstāka skaņa”/”zemāka skaņa”).

Nosaka skaņu avotus dabā, raksturo un salīdzina dzirdamās skaņas (piemēram, klausās apkārtējā vidē dzirdamās skaņas ar aizvērtām acīm). Nosauc, 
kas radīja skaņas vai arī izvēlas klausīšanās vietu un zīmē skaņu karti (ar simboliem uzzīmē uz papīra lapas, kādas skaņas, kādā attālumā ir dzirdamas). 
Pēc tam pārrunā, izsaka un pamato savas domas par skaļu skaņu ietekmi uz dzirdi (piemēram, skaļas mūzikas klausīšanos telefona austiņās, 
uzturēšanos vidē, kurā ir liels troksnis u. c.).

Kas rada siltumu?
Kā sasilst objekti?

Izsaka idejas, kā pārliecināties, ka attālums ietekmē siltuma saņemšanu. Ar skolotāja palīdzību plāno darbības un, veicot pētījumu, saviem vārdiem 
stāsta par iegūtajiem rezultātiem (piemēram, turot roku dažādā attālumā no elektriskā sildītāja vai radiatora). Izsaka savas domas par drošības 
noteikumu ievērošanu darbā ar siltiem un karstiem priekšmetiem.

Ar skolotāja uzdoto jautājumu palīdzību skaidro, kādas darbības jāveic, lai sasildītu objektu (piemēram, ūdeni var uzsildīt, trauku karsējot, rokas var 
sasildīt, tās berzējot), un secina, ka objektu sasildīšanai nepieciešams siltāks objekts.



Dabaszinības 1.–6. klasei

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

Mācību līdzekļi
Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis
• Animācijas filma par gaismu, tumsu, atstarošanu: It’s AumSum Time. Laws of Reflection 

[tiešsaiste, skatīts 2019. gada 27. septembrī]. Pieejams: https://www.youtube.com/
watch?v=vtSG7Pn8UU (Videomateriāls “Atstarošanas likumi”)

• Eksperimenta paraugs par auss modeļa gatavošanu: Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņē-
mēju asociācija. Auss darbības modelēšana [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 27. septembrī]. 
Pieejams: https://www.kimiko.lv/experiments/aussdarbibasmodelagatavosana (Ekspe-
rimenta apraksts, metodiskās norādes un papildu resursi)

Vielas un materiāli
Dažādi objekti, kas ir atšķirīgi arī pēc garuma, formas, lieluma, skaita (piemēram, kociņi, 
pogas, ripiņas, stienīši, plāksnītes), drēbju pakaramais kā svaru modelis, aukla (diegs, dzija), 
lego klucīši, izjaucama rotaļlieta (piemēram, no lego klucīšiem salikta mašīna), svece, spogu-
lis, polietilēna plēve, atstarojošs materiāls, dažādu materiālu krūzītes (papīra, stikla, plast
masas)

Darba piederumi
Ierīce ar fotografēšanas funkciju, dažāda tilpuma trauki salīdzināšanai (burkas, glāzes), 
kabatas lukturītis

Starppriekšmetu saikne

Mācību priekšmets Saturs Rezultāts

Matemātika 1.3. Kā mēra 
garumus un kā iegūst 
simetrisku figūru?

Skolēni veido skaitļu virknes, spriež, lietojot jēdzienus “tikpat”, “vairāk”, 
“mazāk”, salīdzina pēc lieluma (lielāks/mazāks) savietojot. Novēro 
un redzamo apraksta vārdiski (liels/mazs, krāsa, forma). Raksturo, 
salīdzina.

Izmanto matemātikas zinašanas, lai raksturotu nedzīvos objektus.

https://www.youtube.com/watch?v=vt-SG7Pn8UU
https://www.youtube.com/watch?v=vt-SG7Pn8UU
https://www.kimiko.lv/experiments/auss-darbibas-modela-gatavosana/
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Metodiskais komentārs

Kā organizēt mācību procesu Pētot gaismas atstarošanu, skolēniem ļauj darboties pašiem (pārī vai grupā) un pārbaudīt savu prognozi (arī nepareizo). Šajā pētījumā svarīgi, 
lai tā ir saruna par to, kā formulēt pieņēmumu un saruna par nemainīgajiem lielumiem – lukturītis vienmēr atrodas vienādā attālumā un vienādi 
novietots pret apgaismojamo virsmu. Izmantojot pētījuma rezultātus, skolēni ar skolotāja palīdzību pamato atstarotāju darbības principu.

Kam pievērst uzmanību Apgūstot šo temata sadaļu, skolēni mācās lietot zinātnisko valodu, ko izmanto objektu salīdzināšanai, veidojot izpratni par mērīšanu kā 
salīdzināšanu ar etalonu – īsāks/garāks, smagāks/vieglāks, vairāk/mazāk, lielāka ietilpība/mazāka ietilpība.

Skolēni (vārdiski, ar skolotāja palīdzību) mācās pētnieciskās darbības soļus – prognozēt, izvirzīt pieņēmumu, plānot eksperimentu pieņēmuma 
pārbaudei un secināt. Salīdzinot esošos objektus pēc to smaguma (masas), pārliecinās par savu skaidrojumu, līdzsvaro pētāmos objektus (līdzsvara 
dēlis ar atbalstu), lai novērotu to masu atšķirību vai vienādību. Lai objektus nosvērtu un salīdzinātu, var izmantot drēbju pakaramo vai auklā 
iestiprinātu līstīti, kurai piestiprina sveramos objektus.

Skolēni mēdz jaukt jēdzienus “atstaro”, “izstaro”, “apstaro”, tāpēc tam pievērš īpašu uzmanību. Iepazīstot gaismas avotus, skolēni darbībā 
noskaidro, kuri objekti izstaro gaismu un kuri atstaro. Tā veidojas izpratne par jēdzienu “izstaro” un “atstaro” atšķirību. Skolēni novēro, kurus 
objektus tumšā telpā var redzēt, bet kurus nevar redzēt. Pēc novērojumiem secina, ka objektus, kuri neizstaro gaismu, var redzēt tikai tad, kad tos 
apstaro gaisma.

Svarīgi skaņas raksturošanai izmantot jēdzienus salīdzināmās pakāpēs, piemēram, “skaļāka”, “klusāka”, “zemāka”, “augstāka” nevis “skaļa”, “klusa”, 
“zema”, “augsta”.

Maldīgie priekšstati Pētot to, kas rada siltumu, pievērš uzmanību siltuma avotiem, noskaidrojot to pazīmes. Skolēniem var būt maldīgs priekšstats, ka apģērbs silda, 
tāpēc eksperimentāli ir svarīgi noskaidrot, ka apģērbs samazina siltuma zudumus, jo materiālā, no kā tas izgatavots, ir daudz tukšas telpas, kas 
slikti vada siltumu un palīdz to saglabāt. Skolēni mācās apgalvojumus pamatot ar faktiem.
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1.1. Kā pētīt dzīvos 
organismus?

1.2. Kā pētīt 
materiālus?

1.3. Kā pētīt nedzīvos 
objektus?

1.4. Kā pētīt dabas 
teritorijas?

1.5. Kā pētīt Visumu?

1.4. Kā pētīt dabas teritorijas?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 12 mācību stundas

Temata apguves mērķis: iepazīt, atšķirt un modelēt tuvākajā apkārtnē novērojamās 
dabas un cilvēka veidotās teritorijas, to kopīgās un atšķirīgās pazīmes un īpašības.
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Teritorijas iespējams atšķirt pēc tām raksturīgajām pazīmēm – dabas teritorijas un 
cilvēka veidotās teritorijas. (D.Li.8.)

• Dabas teritorijas ir mežs, pļava, purvs, ezers, upe. (D.Li.8.)
• Cilvēka veidotās teritorijas ir parks, ūdenstilpes – dīķis, kanāls, notekgrāvis. (D.Li.8.)
• Mežs ir plaša ar kokiem apaugusi teritorija. (D.Li.8.)
• Pļava ir lauks, kurā aug zāle un citi augi, kuri nav koki. (D.Li.8.)
• Purvs ir plaša mitra teritorija, kuru klāj sūnas. (D.Li.8.)
• Līdzenumi ir plašas, viegli pārskatāmas, līdzenas teritorijas. (D.Li.5.)
• Pauguri ir Zemes virsmas paaugstinājumi. (D.Li.5.)
• Pauguram ir piekāje, nogāze un virsotne, tie atšķiras pēc virsotnes augstuma, izmēra 

un nogāžu stāvuma. (D.Li.5.)
• Upes ir tekoša ūdens, bet ezeri un dīķi stāvoša ūdens ūdenstilpes. (D.Li.5.)

• Atšķir pēc pazīmēm (cilvēka darbības klātbūtne) dabas teritorijas no teritorijām, kuras 
radušās cilvēka darbības rezultātā. (D.3.5.2.1.)

• Novērojot pēc pazīmēm (teritoriju klāj koki, zāle, sūnas), atšķir dabas teritorijas, 
ūdenstilpes, Zemes virsmas nelīdzenumus. (D.3.5.2.1.)

• Ar skolotāja palīdzību plāno novērojumu dabā. (D.3.8.2.1.; D.3.11.7.1.; D.3.12.3.1.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Novēro tuvāko apkārtni un pēc pazīmēm nosauc dabas teritorijas (dabas un cilvēka 
veidotās), saviem vārdiem stāstot par saskatītām atšķirībām. (=D.3.8.2.1.)

• Nosaka tuvākajā apkārtnē esošās Zemes virsmas formas (paugurs, līdzenums), 
ūdenstilpes (ezers, upe, jūra, dīķis, kanāls), saskatot kopīgās un atšķirīgās pazīmes. 
(=D.3.5.2.1.)

Attīstīta ieradumu rūpēties par savu veselību, ievērojot drošības noteikumus dažādās 
dabas teritorijās. (Tikums – atbildība, vērtība – dzīvība)

Jēdzieni: dabas teritorija, cilvēka veidota teritorija, mežs, pļava, purvs, ūdenstilpe, līdzenums, paugurs, Zemes virsmas nelīdzenumi, upe, ezers
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Temata apguves norise

Kas ir dabas teritorija 
un kas ir cilvēka 
pārveidota teritorija?

Ar skolotāja palīdzību plāno novērojumus dabā, nosakot, ko un kāpēc novēros, kā novēroto pierakstīs vai attēlos un kādus drošības noteikumus 
ievēros.

Veicot novērojumus dabā vai aplūkojot attēlus, pēc pazīmēm (novērojamas cilvēka darbības sekas un cilvēka veidoti objekti) nosaka, kas ir dabas 
teritorija un kas cilvēka pārveidota teritorija. Ar skolotāja palīdzību pastāsta par novērotajām atšķirībām.

Skatoties videomateriālus un attēlus, ar skolotāja palīdzību veido pazīmju uzskaitījumu, kas raksturo dabas teritoriju (ūdenstilpēm – tekošs vai stāvošs 
ūdens; mežs/pļava/purvs; Zemes virsmas nelīdzenumiem – paaugstinājums vai līdzena virsma), lai atšķirtu dažādas dabas teritorijas citu no citas 
(piemēram, lai atšķirtu mežu no purva).

Kādas Zemes virsmas 
atšķirības novērojamas 
tuvākajā apkārtnē?

Veicot novērojumus dabā vai skatoties videomateriālus un attēlus, pēc pazīmēm (paaugstinājums, līdzena virsma) nosaka Zemes virsmas formu – 
paugurs, līdzenums. 

Veicot novērojumus dabā vai skatoties videomateriālus un attēlus, salīdzina paugurus, lai secinātu, kuras pazīmes tiem ir kopīgas (piekāje, nogāze, 
virsotne) un kuras atšķirīgas (virsotnes augstums, nogāžu stāvums, izmērs).

Kādas ūdenstilpes ir 
sastopamas tuvākajā 
apkārtnē?

Veicot novērojumus dabā vai skatoties videomateriālus un attēlus, salīdzina divas dažādu veidu ūdenstilpes, saskatot kopīgās pazīmes (visas 
ūdenstilpes atrodas Zemes virsmas padziļinājumos, visām ūdenstilpēm ir krasti) un atšķirīgās pazīmes (tekošs ūdens, stāvošs ūdens), nosaka 
ūdenstilpes veidu (upe, ezers). 

Veicot novērojumus dabā vai skatoties videomateriālus un attēlus, ar skolotāja palīdzību pēc pazīmēm (cilvēka darbības sekas – rakšana, dambja 
izveide, ūdenstilpes forma, apkārt esošās būves u. c.) saskata atšķirības starp dabiskām (upe, ezers) un cilvēka veidotām ūdenstilpēm (dīķis, kanāls, 
notekgrāvis).

Kādas atšķirības 
novērojamas dažādām 
dabas teritorijām?

Veicot novērojumus dabā vai izmantojot attēlus, nosaka dabas teritorijas veidu (mežs, pļava, purvs) un saviem vārdiem pastāsta, kādas pazīmes (koki, 
sūnas, zāle) izmanto, lai atšķirtu dažādas dabas teritorijas.

Fiksē novērotās atšķirības dabas un cilvēka veidotās teritorijās, fotografējot vai attēlojot zīmējumos un pierakstot atbilstošās teritorijas veidu 
(piemēram, pļava, upe, mežs, parks).

Sadarbojoties pārī, veido tuvākās apkārtnes modeli, attēlojot novērotās Zemes virsmas formas, ūdenstilpes, augiem klātās teritorijas, parādot to 
atšķirības (piemēram, upēs ir tekošs ūdens, bet ezeros – stāvošs ūdens).
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Mācību līdzekļi
Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis
Videomateriāli un attēli, kuros redzamas dabas un cilvēka veidotās teritorijas (mežs, pļava, 
purvs, upe, ezers, līdzenums, paugurs, parks, dīķis, tīrums)

Darba piederumi
Ierīce ar fotografēšanas funkciju, materiāli dabas teritorijas modeļa veidošanai (papīrs, plas-
tilīns, koks, kartona kaste, maisiņi, pudeles u. c.)

Metodiskais komentārs

Kā organizēt mācību procesu Dabas teritoriju pazīmes novēro āra nodarbībās, attēlos, videomateriālos, kā arī organizētās mācību ekskursijās.

Vēlams organizēt āra nodarbības, lai skolēniem rastos izpratne par dabas teritorijām un cilvēka veidotām teritorijām. Apgūstot šo tematu, skolēni 
noskaidro, ka pastāv dabas un cilvēka veidotās teritorijas (vēl nelieto jēdzienu “ekosistēma”), ar ko tās atšķiras, kas tām ir raksturīgs. Vēl nepēta 
augu un dzīvnieku daudzveidību dabas teritorijās. Veic novērojumus dabā un veido vienkāršus modeļus vai zīmē tuvākās dabas teritorijas, lai 
mācītos noteikt to būtiskākās pazīmes un atšķirības. Piemēram, noteikt, kuras ir dabas teritorijas un kuras ir cilvēka veidotās teritorijas. Skolēni kā 
mācību materiālu var izmantot vārdnīcu, lai pēc tam pārbaudītu savas zināšanas un prasmes atšķirt novērotās teritorijas pēc pazīmēm.

Kam pievērst uzmanību Apgūstot šo tematu, skolēniem pakāpeniski veidojas izpratne par jēdzienu “ekosistēma”, sākotnēji runājot par dažādām dabā esošām teritorijām, 
ko var iedalīt dabas teritorijās (nav skārusi cilvēka saimnieciskā darbība) un cilvēka veidotās teritorijās (ir skārusi cilvēka saimnieciska darbība, 
dabas teritoriju pārveidojot). Lai gan arī mežā notiek cilvēka saimnieciska darbība, to uzskatām par dabas teritoriju. 

Ievērojot stratēģiju, skolēni var noteikt, vai novērotā teritorija ir dabas vai cilvēka veidota. Pēc dotajām pazīmēm var noteikt, kas tā ir par dabas 
teritoriju, piemēram, mežs, pļava, parks. Skolotājs var papildināt pazīmju sarakstu atbilstoši stundās noskaidrotajām pazīmēm. Kopā ar skolēniem 
var veidot pazīmju sarakstu.

Papildiespējas

Idejas, kā mācīt, kas ir paugurs
Skolēni skatās pa logu un stāsta, kāda ir Zemes virsma pie skolas. Skolotājs ir sagatavojis 

dažādus attēlus, kuros redzamas atšķirīgas Zemes virsmas formas – pauguri, līdzenumi. 
Skolēni stāsta, kāda ir Zemes virsma attēlos.

Ar ko atšķiras līdzenums no paugura?
Ja skolas apkārtnē ir paugurs, var iziet ārā un novērot pauguram raksturīgās pazīmes 

(var organizēt mācību ekskursiju). Skolotājs iedod karodziņus, uz kuriem rakstītas paugura 
daļas. Skolēniem tie atbilstoši jāiesprauž zemē. Lai pārbaudītu temata izpratnes apguvi, 

skolotājs uzdod jautājumus: 1) kur ir vieglāk pārvietoties – pa nogāzi uz augšu vai pa nogāzi 
uz leju; 2) vai bumba ripos no virsotnes uz piekāji, vai otrādi.

Skolēni var izdomāt dažādus uzdevumus, lai salīdzinātu pauguru un līdzenumu.
Izmantojot novērojumus skolas apkārtnē vai pēc attēlos redzamajām Zemes virsmas 

formām, skolēni var modelēt Zemes virsmas formas – līdzenumu un pauguru. Modeli var 
gatavot no plastilīna, veidojamās masas vai vienreizēji lietojama šķīvja, izmantojot slap-
jas smiltis. Modeli papildina ar apgūtajiem jēdzieniem “līdzenums”, “paugurs”, “virsotne”, 
“nogāze”. 
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1.1. Kā pētīt dzīvos 
organismus?

1.2. Kā pētīt 
materiālus?

1.3. Kā pētīt nedzīvos 
objektus?

1.4. Kā pētīt dabas 
teritorijas?

1.5. Kā pētīt Visumu?

1.5. Kā pētīt Visumu?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 10 mācību stundas

Temata apguves mērķis: veidot priekšstatu par Saules sistēmu un Mēnesi kā dabisko 
Zemes pavadoni, attēlot un skaidrot Zemes, Saules un Mēness savstarpējo novietojumu 
un kustību.
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Saules sistēmu veido Saule, ap kuru riņķo 8 planētas. (D.Li.6.)
• Saules sistēma ir tikai neliela Visuma daļa. (D.Li.6.)
• Zeme ir viena no 8 Saules sistēmas planētām, tās virsma ir cieta. Uz Zemes ir dzīvo 

būtņu pastāvēšanai nepieciešamie apstākļi. (D.Li.6.)
• Saule ir viena no zvaigznēm Visumā. Zvaigznes ir karstas ugunīgas lodes, tāpēc Zeme 

no Saules saņem gaismu un siltumu. Citas zvaigznes no Zemes atrodas pārāk tālu, 
tāpēc to siltumu nejūt. (D.Li.6.)

• Zeme griežas ap savu asi. Vienu apgriezienu tā veic 24 stundās jeb vienā diennaktī. 
Tajā Zemes pusē, kas ir pavērsta pret Sauli, ir diena, bet tajā Zemes pusē, kas nav 
pavērsta pret Sauli, ir nakts. (D.Li.6.)

• Mēness riņķo ap Zemi, tāpēc to sauc par Zemes dabisko pavadoni. Mēness virsma, 
tāpat kā Zemes virsma ir cieta, bet uz tā nav piemēroti apstākļi dzīvošanai. (D.Li.6.)

• Saule apspīd Mēnesi, tas atstaro šo gaismu un tāpēc ir redzams. Atbilstoši Mēness 
redzamās daļas izskatam izšķir šādas Mēness fāzes: jaunmēness, augošs Mēness, 
pilnmēness, dilstošs Mēness. (D.Li.6.)

• Saviem vārdiem pastāsta, ka uz Zemes ir sauszeme un ūdens, bet ap Zemi – gaiss. 
(D.3.12.3.1.)

• Novēro Saules kustību, lai veidotu stratēģiju, kā atcerēties, kur Saule ir redzama austot, 
dienas vidū, rietot. (D.3.11.1.1.; D.3.11.3.2.)

• Veido spriedumu, kā izmantot objektu skaitīšanas logu. (D.3.12.2.1.)
• Novēro ēnas pārvietošanos, lai spriestu par Zemes kustību. (D.3.6.3.1.; D.3.12.1.1.2.)
• Zīmējumā attēlo no Zemes redzamo Mēness izskatu viena mēneša laikā. (D.3.6.3.1.; 

D.3.11.10.1.)
• Zīmējumā attēlo Saules, Zemes un Mēness savstarpējo novietojumu. (D.3.3.6.1.; 

D.3.3.6.2.; D.3.3.12.3.)
• Patstāvīgi formulē jautājumus, lai noskaidrotu sev interesējošu informāciju par Sauli, 

Zemi, Mēnesi. (D.3.6.2.1.; D.3.6.3.1.)
• Sadarbojas grupā, veidojot Saules pulksteni. (D.3.6.3.1.; D.3.12.1.1.2.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Saskata, salīdzina un attēlo Mēness, Zemes un Saules kopīgās un atšķirīgas pazīmes, 
veidojot Venna diagrammu. (D.3.6.3.1.)

• Modelē Saules un Zemes novietojumu un Zemes griešanos ap savu asi, lai skaidrotu 
dienas un nakts maiņu. (=D.3.6.3.1.; D.3.11.12.2.)

Attīsta ieradumu pierakstīt eksperimentā iegūtos datus, mērot un salīdzinot ēnu garumus 
dabā, attēlojot zīmējumā pie debesīm redzamo Mēness izskatu. (Tikums – centība, 
vērtība – darba tikums)

Jēdzieni: Visums, zvaigzne, planēta, pavadonis, Mēness fāze, Saules sistēma
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Temata apguves norise

Kas ir Zeme? Skatoties videomateriālu (piemēram, videofilmu ar Zemes attēlu no kosmosa: DOCUMENTARY TUBE. EARTH FROM SPACE: Like You’ve Never Seen 
Before [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 27. septembrī]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=n4IhCSMkADc vai Zemes attēlu no kosmosa 
(vēlams izvēlēties attēlu, kurā redzams, ka Zemi apņem atmosfēras slānis) vai apmeklējot planetāriju, raksturo Zemes izskatu, saviem vārdiem 
pastāsta, ka uz Zemes ir sauszeme, ūdens un gaiss, un tā ir piemērota vide dzīvo organismu attīstībai. Min konkrētus organismu piemērus.

Kas ir Saule? Izgatavo objektu skaitīšanas logu (papīra lapā izgriež noteikta izmēra kvadrātu) un iepazīstas ar tā darbības principiem (piemēram, caur objektu 
skaitīšanas logu saskaita sienā redzamos ķieģeļus un pieraksta iegūtos datus), spriež, kā šo metodi varētu izmantot zvaigžņu kartes veidošanai 
(piemēram, lai zvaigznes varētu skaitīt ar teleskopa redzeslauka palīdzību).

Uzzina, ka zvaigznes atrodas dažādā attālumā no Zemes. Veido pamatojumu, kāpēc var redzēt un sajust Saules gaismu un siltumu.

Kāpēc mainās diena un 
nakts?

Sadarbjoties grupā, veido Saules pulksteni skolas pagalmā. Novērojot ēnas pārvietošanos, argumentētā sarunā spriež, vai Saule riņķo ap Zemi 
vai otrādi. 

Modelē Zemes un Saules kustību ar telūriju un secina, ka Zeme riņķo ap Sauli un griežas ap savu asi.

Novērojot Saules kustību dienas laikā (kur Saule atrodas no rīta, pusdienā, vakarā), veido stratēģiju, kā atcerēties debespuses (austrumi, rietumi, 
ziemeļi, dienvidi). Piemēram, ka debespušu nosaukumi ir pēc Saules atrašanās: Saule aust austrumos, riet rietumos, dienas vidū ir virs galvas, bet to 
nevar novērot ziemeļos. Var arī spēlēt spēli, izmantojot dzeltenu bumbiņu: bumbiņa uz labās rokas – Saule lec (austrumi), virs galvas – dienas vidus 
(dienvidi), uz kreisās rokas – Saule riet (rietumi), zem kājām – bumbiņa nav redzama (ziemeļi).

Sadarbojoties pārī, modelē Saules un Zemes novietojumu un Zemes griešanos ap savu asi. Piemēram, viens skolēns attēlo Sauli (ar gaismas avotu), 
bet otrs Zemi (ar globusu vai Zemes attēlu). Saskata un skaidro, ka, Zemei griežoties ap savu asi, mainās diena un nakts.

Kas ir Mēness? Izmantojot savu pieredzi vai skolotāja piedāvātos attēlus, stāsta, cik dažādos veidos var redzēt Mēnesi, uzzina, ka Mēness ir Zemes dabiskais 
pavadonis, kas pats nespīd, bet atstaro Saules gaismu. 

Veic Mēness novērojumus viena mēneša laikā un attēlo novēroto (zīmē, fotografē), parādot redzētās izmaiņas. Salīdzina savus novērojumu datus 
ar Mēness fāžu simboliem kalendārā. Atbildot uz skolotāja uzdotajiem jautājumiem, spriež, kāpēc Mēness izskats ir atšķirīgs. Animācijas filmā par 
Mēness fāzēm: Turtlediary. Phases of the Moon | Science Video for Kids [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 27. septembrī]. Pieejams: https://www.youtube.
com/watch?v=t6MCtB752AE) novēro Mēness ceļu ap Zemi.

Saskata un salīdzina Mēness, Zemes un Saules pazīmes, mācās tās attēlot Venna diagrammā.

Patstāvīgi formulē jautājumus, lai noskaidrotu sev interesējošu informāciju par Sauli, Zemi, Mēnesi.

https://www.youtube.com/watch?v=n4IhCSMkADc
https://www.youtube.com/watch?v=t6MCtB752AE
https://www.youtube.com/watch?v=t6MCtB752AE
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Mācību līdzekļi
Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis
• Videofilma ar Zemes attēlu no kosmosa: DOCUMENTARY TUBE. EARTH FROM SPACE: 

Like You’ve Never Seen Before [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 27. septembrī]. Pieejams: 
https://www.youtube.com/watch?v=n4IhCSMkADc (Videomateriāls “Zeme no kosmosa”) 
vai Zemes attēls no kosmosa, objektu skaitīšanas logs (papīra lapa ar izgrieztu kvadrātu) 

• Animācijas filma par Mēness fāzēm: Turtlediary. Phases of the Moon | Science Video for 
Kids [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 27. septembrī]. Pieejams: https://www.youtube.com/
watch?v=t6MCtB752AE (Videomateriāls “Mēness fāzes”) vai Mēness attēli dažādās fāzēs

• Telūrijs, globuss vai Zemes attēls, dažādu Mēness fāžu attēli, kalendārs ar Mēness fāzēm, 
kartona lapa, dabas materiāli Saules pulksteņa gatavošanai (zari, akmentiņi), lukturītis, 
dažāda diametra bumbiņas

Darba piederumi
Ierīce ar fotografēšanas funkciju

Metodiskais komentārs

Kā organizēt mācību 
procesu

Apgūstot šo tematu, skolēni iepazīstas ar Saules sistēmas uzbūvi. Skolēniem nav jāatceras planētu novietojums pēc kārtas un citu planētu nosaukumi. 
Temata apguves laikā svarīgi, lai skolēniem veidotos izpratne, kāpēc notiek dienas un nakts maiņa uz Zemes.

Kam pievērst 
uzmanību

Modelējot Saules pulksteni un novērojot ēnas pārvietošanos, veido sarunu par to, ka Zeme riņķo ap Sauli. Būtiski šo procesu saskatīt, izmantojot telūriju. 

Apgūstot tematu, skolēni novēro Mēness fāzes dabā, tās uzzīmē un salīdzina ar simboliem kalendārā. Nav paredzēts modelēt un skaidrot Mēness fāžu 
veidošanās principus. 

Skolēni veido savu stratēģiju, kā atcerēties debespuses, lai orientētos apkārtnē. Svarīgi vērst skolēnu uzmanību uz faktu, ka ikdienā, sarunvalodā, kā arī 
pasakās nelieto zinātniskos jēdzienus, bet gan piemēram, saka: “Saule lec”, “zvaigznes krīt”. Savukārt dabaszinātnēs jāievēro precīza jēdzienu lietošana. 

Papildiespējas

Temata apguvi var sākt ar priekšstata paplašināšanu par jēdzienu “Zeme”. Skolotājs dod 
uzdevumu uzzīmēt Zemi. (Skolēni bieži novelk līniju lapas apakšā un virs tās uzzīmē dažā-
dus objektus.) Rosinot skolēnus padomāt, kas ir Zeme, var dzirdēt dažādas atbildes, piemē-
ram, vieta, kur aug augi, vieta, pa kuru staigājam, liela lode, planēta Zeme utt.

Noskatoties videomateriālu (piemēram, videofilmu ar Zemes attēlu no kosmosa: DOCU-
MENTARY TUBE. EARTH FROM SPACE: Like You’ve Never Seen Before [tiešsaiste, skatīts 
2019. gada 27. septembrī]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=n4IhCSMkADc) 
vai aplūkojot Zemes attēlu no kosmosa, skolēni ar saviem vārdiem raksturo Zemes izskatu. 

Skolotājs rosina domāt, kāpēc ap Zemi ir redzami balti plankumi, kāpēc uz Zemes ir saska-
tāma zila, zaļa, brūna vai balta krāsa, stāstīt, kāda ir Zemes forma, paskaidrot, kāpēc mēs 
ikdienā neredzam, ka Zeme ir apaļa. Skolotājs var pastāstīt, kādi priekšstati par Zemi bija 
senos laikos (piemēram, agrāk cilvēki domāja, ka Zeme ir plakana, ka to uz savām mugurām 
tur vaļi vai ziloņi). Skolotājs var pajautāt, kāpēc cilvēki senatnē maldījās.

https://www.youtube.com/watch?v=n4IhCSMkADc
https://www.youtube.com/watch?v=t6MCtB752AE
https://www.youtube.com/watch?v=t6MCtB752AE
https://www.youtube.com/watch?v=n4IhCSMkADc
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2.1. Kas ir laikapstākļi,  
un kā tie mainās?

2.2. Kāpēc nepieciešama 
enerģija?

2.3. Kāpēc notiek kustība?
2.4. Kas nepieciešams 

dzīvajiem organismiem?

2.1. Kas ir laikapstākļi, un kā tie mainās?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 14 mācību stundas (to īstenošanu plānojot visa 
mācību gada garumā atbilstoši laikapstākļiem)

Temata apguves mērķis: attīstīt prasmi veikt ilgstošus novērojumus, reģistrējot novē-
roto, un izteikt prognozes, pamatojoties uz ilgstoši veiktajiem novērojumiem.
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Laikapstākļi var mainīties katru dienu un vienā un tajā pašā laikā dažādās vietās tie var 
būt atšķirīgi. (D.Li.5.)

• Laiks var būt mitrs vai sauss, vējains vai mierīgs, mākoņains vai skaidrs, karsts vai 
auksts. (D.Li.5.)

• Laikapstākļus iespējams prognozēt, veicot novērojumus. (D.Li.5.)
• Laikapstākļi ietekmē cilvēka ikdienas dzīvi. (D.Li.5.)
• Ūdens var atrasties trīs stāvokļos – cietā, šķidrā un gāzveida. Ūdens no viena stāvokļa 

var pāriet citā, mainoties temperatūrai (notiek sasalšana, kušana, iztvaikošana un 
kondensācija). (D.Li.4.)

• Nokrišņi ir viss ūdens, kurš šķidrā vai cietā veidā nokļūst uz Zemes virsmas vai arī 
veidojas uz tās. (D.Li.5.)

• Lietus, sniegs, krusa, rasa, sarma, migla ir nokrišņi. (D.Li.5.)
• Saņemto Saules siltuma daudzumu mēra ar termometru. (D.Li.5.)
• Vējš ir gaisa kustība, kuru ir iespējams sajust. (D.Li.5.)
• Mākoņus pēc formas iedala spalvu mākoņos, slāņu mākoņos un gubu mākoņos. 

(D.Li.5.)
• Stiprs vējš, liels nokrišņu daudzums, augsta un zema gaisa temperatūra var apdraudēt 

cilvēka dzīvību un veselību. (D.Li.5.)

• Novēro laikapstākļus, reģistrējot nokrišņu veidu, mākoņainību, gaisa temperatūru un 
vēja stiprumu. (D.3.11.9.1.)

• Ar skolotāja palīdzību nosaka lielumus, kurus mainīs, lielumus, kurus mērīs, lielumus, 
kurus atstās nemainīgus, pētot ūdens iztvaikošanu. (D.3.11.4.1.; D.3.11.3.2.)

• Reģistrē pētījuma par ūdens iztvaikošanu rezultātus skolotāja piedāvātajā darba lapā. 
(D.3.11.4.1.; D.3.11.3.2.)

• Plāno laikapstākļu novērošanu, lai atbildētu uz pētījuma jautājumu. (D.3.11.3.2.; 
D.3.11.7.1.; D.3.11.1.1.) 

• Laikapstākļu novērojuma laikā reģistrētos datus attēlo tabulās un diagrammās. 
(D.3.11.1.1.; D.3.12.1.1.1.; D.3.12.1.1.2.; D.3.11.10.1.)

• Ar skolotāja palīdzību saskata laikapstākļu atšķirības dažādos gadalaikos. 
(D.3.12.1.1.1.; D.3.12.1.1.2.)

• Skaidro vēja veidošanos, modelējot gaisa plūsmas kustību. (D.3.12.1.1.2.; D.3.12.2.1.)
• Iegūst informāciju par laikapstākļu prognozi. (D.3.12.3.1.)
• Spriež par apģērba izvēli atbilstoši laikapstākļiem. (D.3.13.1.1.)
• Sadarbojas grupā eksperimenta veikšanai (sadala pienākumus).

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

Nosaka gaisa temperatūras, vēja stipruma, nokrišņu biežuma (piemēram, cik dienas 
līst) un veida, mākoņaino dienu skaita atšķirības dažādos gadalaikos, veicot ilglaicīgus 
laikapstākļu (gaisa temperatūras, nokrišņu daudzuma, mākoņainības, vēja stipruma un 
virziena) novērojumus un mērījumus tuvākajā apkārtnē. (D.3.11.1.1.; D.3.11.7.1.1.; 
D.3.11.9.1.; D.3.11.10.1.)

• Attīsta ieradumu izvirzīt augstas prasības gan sev, gan citiem, tiekties darbu paveikt 
pēc iespējas kvalitatīvāk, mācoties pēc katra eksperimenta sakārtot savu darba vietu. 
(Tikums – centība, vērtība – darba tikums)

• Attīsta ieradumu apgūto lietot jaunās reālās dzīves situācijās, veicot ilglaicīgu pētījumu 
par laikapstākļiem. (Tikums – drosme, vērtība – darba tikums)

• Attīsta ieradumu rūpēties par savu veselību un drošību izvērtējot dažādus 
laikapstākļus. (Tikums – atbildība, vērtība – dzīvība)

Jēdzieni: laikapstākļi, ūdens stāvokļi (ciets, šķidrs, gāzveida), sasalšana, kušana, iztvaikošana, kondensācija
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Temata apguves norise

Kas ir laikapstākļi? Spriež, kādi laikapstākļi novērojami šodien un salīdzina tos ar vakardienas (ja nepieciešams, ar citas dienas) laikapstākļiem, lai secinātu, ka laikapstākļi 
katru dienu var mainīties.

Spriež, vai konkrētā brīdī kādā citā vietā uz Zemes laikapstākļi var atšķirties un kā to iespējams uzzināt.

Spriež, kā mainās cilvēka darbība un apģērbs atkarībā no laikapstākļiem.

Spriež, kas ir piemēroti/ nepiemēroti laikapstākļi dažādām darbībām, nosakot laikapstākļiem raksturīgās pazīmes (piemēram, auksts/silts, sauss/
lietains, saulains/mākoņains, vējains/bezvējš) un kā par tām iespējams pārliecināties (piemēram, sajūtas, mērījumi).

Izmantojot sarunā iegūto informāciju, uzraksta, kas ir laikapstākļi.

Kas ir nokrišņi, un kā tie 
veidojas?

Novēro skolotāja demonstrējumu un skaidro, ka iztvaikošana notiek ūdenim no šķidra stāvokļa pārejot gāzveida stāvoklī.

Izsaka prognozi un idejas, kā pārliecināties par trauka virsmas lieluma (piemēram, ja dotas divas bļodiņas ar dažāda lieluma virsmām) un vēja ietekmi 
uz ūdens iztvaikošanu (piemēram, pētot ūdens iztvaikošanu no trauka bezvēja apstākļos un modelējot vēja darbību ar fēnu). Ar skolotāja palīdzību 
nosaka lielumus, kurus mainīs (piemēram trauka virsmas lielumu vai vēja klātbūtni), lielumus, kurus mērīs (piemēram, ūdens iztvaikošanas laiku), 
lielumus, kurus atstās nemainīgus (ūdens tilpumu, trauku novietošanas vietu).

Ar skolotāja palīdzību izsaka pieņēmumu (“Jo…, jo…”), plāno un, sadarbojoties grupā, veic pētījumu par ūdens iztvaikošanu no dažāda lieluma virsmas 
traukiem (ūdens tilpums ir vienāds) un par vēja ietekmi uz ūdens iztvaikošanu. Rezultātus reģistrē skolotāja piedāvātajā darba lapā.

Novēro eksperimentus par ūdens tvaiku kondensāciju un skaidro, ka kondensācija ir ūdens pāreja no gāzveida stāvokļa šķidrā stāvoklī.

Izmanto iegūto informāciju apgalvojumu veidošanai, kāpēc ūdens iztvaiko un kā veidojas nokrišņi (ūdens iztvaiko, jo…; nokrišņi veidojas, jo…).

Novēro eksperimentus – ledus un sniega kausēšanu. Iegūto informāciju izmanto, lai veidotu apgalvojumus, kāpēc ledus un sniegs kūst, kādi apstākļi 
ietekmē sniega un ledus kušanas laiku. Skaidro, ka kušana ir ūdens pāriešana no cieta stāvokļa šķidrā stāvoklī. Turpina eksperimentu, ieliekot 
izkausēto ūdeni ledusskapī un veido apgalvojumu, kādi apstākļi nepieciešami, lai ūdens sasaltu – sacietētu. Skaidro, ka sacietēšana ir ūdens pāriešana 
no šķidra stāvokļa cietā stāvoklī.

Novēro dabā dažādus nokrišņu veidus: lietu, sniegu, krusu, sarmu un pie kādas gaisa temperatūras tie veidojas. Saskata sakarību starp nokrišņu 
veidu un gaisa temperatūru (piemēram, lietus un krusa veidojas, ja gaisa temperatūra ir augstāka par nulle grādiem, bet sniegs un sarma – ja gaisa 
temperatūra ir zemāka par nulle grādiem).
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Kā veidojas vējš? Modelē vēja veidošanos (piemēram, pētot siltā un aukstā gaisa plūsmu pārvietošanos). Sadarbojoties grupā, mācās sadalīt pienākumus, eksperimentē 
(piemēram, ar fēnu vai plastmasas pudeli un dažādiem objektiem – lapām, zāli, karogu u. c.), modelējot vēja darbību, lai saskatītu sakarību starp: 
1) gaisa plūsmas stiprumu un objekta pārvietošanās attālumu; 2) gaisa plūsmas stiprumu, objekta masu un tā pārvietošanās attālumu. Ar skolotāja 
palīdzību definē, kas ir vējš, un vārdiski apraksta eksperimentā saskatītās sakarības.

Novēro vēja darbību tuvākajā apkārtnē, vēja darbībai pakļautos objektus (piemēram, kokus, dūmus, auduma gabalus), lai veidotu vēja raksturošanas 
skalu (bezvējš, lēns vējš, stiprs vējš, vētra). Iegūst informāciju par meteorologu reģistrēto vēja ātrumu un virzienu, salīdzina to ar saviem novērojumiem 
(piemēram, bezvējš).

Kā novēro 
laikapstākļus?

Veic eksperimentu, sadarbojoties grupā, mācās sadalīt pienākumus, salīdzinot nolijušā lietus/sasnigušā sniega daudzumu lietus/sniega snigšanas laikā 
vienā stundā (dažādās vietās, dažāda stipruma lietus/sniega snigšanas laikā), lai secinātu, ka nolijušā lietus vai sasnigušā sniega daudzums dažādās 
vietās vienā un tajā pašā laika intervālā (stundā) var atšķirties, nosaka un salīdzina nolijušā lietus daudzumu (vienāda izmēra un formas burkās), sniega 
segas biezumu (milimetros).

Apraksta eksperimentā iegūtos rezultātus, izmantojot jēdzienus “neliels lietus”, “mērens lietus”, “stiprs lietus”, “neliela snigšana”, “spēcīga snigšana”, 
“sniegputenis”.

Novēro mākoņus, ar skolotāja palīdzību apraksta mākoņainību (apmācies, mākoņains, saulains), mākoņu formu (spalvu mākoņi, gubu mākoņi, slāņu 
mākoņi) un prognozē lietus/sniega iespējamību.

Salīdzina gaisa temperatūras atšķirību skolas apkārtnē, mērot gaisa temperatūru ēnainās un saulainās vietās, lai skaidrotu, kāpēc vienā un tajā pašā 
laikā dažādās vietās gaisa temperatūra atšķiras. Secina, kura vieta ir piemērotākā gaisa temperatūras mērījumiem, veicot laikapstākļu novērojumus. 

Plāno ilgstošu laikapstākļu (mākoņainība, nokrišņu veids, gaisa temperatūra, vēja stiprums) pētījumu tuvākajā apkārtnē, ar skolotāja palīdzību izveido 
pētījuma jautājumu, darba gaitu un novērojumu reģistrēšanas tabulu.

Novēro laikapstākļus tuvākajā apkārtnē, regulāri mērot gaisa temperatūru, nosakot nokrišņu veidu, mākoņainību un vēja stiprumu, lai mācību gada 
laikā varētu salīdzināt laikapstākļus dažādos mēnešos un gadalaikos.

Veido laikapstākļu novērojumu apkopojumu, iegūtos datus attēlo stabiņu diagrammās: skaidro/mākoņaino, saulaino/lietaino dienu skaitu dažādos 
gadalaikos, augstāko un zemāko gaisa temperatūru savu novērojumu laikā katrā no gadalaikiem.

Kā iespējams izmantot 
laikapstākļu prognozi?

Iegūst meteoroloģisko informāciju par laikapstākļu prognozēm dažādās vietās Latvijā un pasaulē, lai spriestu par pasākumiem, kuri būtu jāveic, 
dodoties uz konkrēto vietu.

Veido drošības noteikumus, izmantojot laikapstākļu prognozi, dažādiem ekstrēmiem gadījumiem (piemēram, stiprs vējš, augsta un zema gaisa 
temperatūra, negaiss, spēcīga snigšana, apledojis ceļš u. c.).
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Mācību līdzekļi
Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis
Dažādi informācijas avoti meteoroloģisko datu iegūšanai (laikraksti, internets, enciklopē-
dijas)

Vielas un materiāli
Ledus, sniegs, dažādi materiāli vēja novērošanai (lapas, zāle, karodziņš u. c.)

Darba piederumi
Ierīce ūdens uzvārīšanai (jānovēro tvaiki), termometrs gaisa temperatūras mērīšanai, fēns, 
plastmasas pudele, vienāda izmēra un formas trauki, divi trauki ar dažāda lieluma virsmām, 
lineāls ar milimetru iedaļām, ierīce ar fotografēšanas funkciju, plakātu lapas (A3, A2), zīmuļi

Mācību vide
Skolas pagalms, meteoroloģiskā stacija, datorklase

Starppriekšmetu saikne

Mācību priekšmets Saturs Rezultāts

Datorika 2.3. Kā meklē, izvēlas 
un saglabā informāciju?

Meklē informāciju tīmeklī, izmantojot atslēgas vārdus, un saglabā tos, 
lai izmantotu mācību procesā.

Veido attēlu mapi par laikapstākļiem: nokrišņu veidi (lietus, sniegs, 
krusa, migla, rasa, sarma), mākoņi, to forma (spalvu mākoņi, gubu 
mākoņi, slāņu mākoņi), vēja stiprums (bezvējš, lēns vējš, stiprs vējš, 
vētra). 
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Metodiskais komentārs

Kā organizēt mācību procesu Pirms gaisa temperatūras mērīšanas skolēni iepazīstas ar termometra uzbūvi, veido termometra modeli, lai izprastu tā darbības principus. Skolēni 
attīsta prasmi nolasīt temperatūru. 

Kam pievērst uzmanību Laikapstākļus novēro visa mācību gada laikā, kad tas ir iespējams. Novērojumus veic un reģistrē vienā un tajā pašā laikā (piemēram, to var darīt 
katrā dabaszinību stundā).

Veicot eksperimentus par ūdens iztvaikošanu, jāņem vērā, ka skolēni vēl nav mācījušies mērīt tilpumu, tāpēc eksperimenta rezultātus var 
tikai salīdzināt pēc noteikta laika ūdeni no katra trauka ielejot vienādos caurspīdīgos traukos (piemēram, stikla burkās) un izdarot atzīmes. 
Eksperimentu var arī turpināt, novērojot no kura trauka ūdens iztvaikos vispirms.

Apgūstot tematu par nokrišņu veidošanos, veic divus eksperimentus: kā ūdens iztvaiko no traukiem ar dažāda lieluma virsmām un kā ūdens 
iztvaikošanu ietekmē vējš. Abus eksperimentus veic atsevišķi, pēc tam novēroto pārrunā. Pirms eksperimenta veikšanas skolēni izsaka 
pieņēmumu, no kura trauka ūdens iztvaikos ātrāk, veidojot teikumu: “Jo…, jo….” 

Skolotājs ar skolēniem pārrunā, ka rezultātu salīdzināšanai ir svarīgi, lai eksperiments notiktu vienādos apstākļos. Veido sarunu par lielumu, kuru 
mainīs (neatkarīgais mainīgais lielums), lielumu, kuru mērīs (atkarīgais mainīgais lielums), un nemainīgajiem lielumiem. Katrā traukā ielej vienādu 
ūdens tilpumu un visus traukus novieto vienādos apstākļos (vienādā temperatūrā, vienā vietā).

Šāda saruna ar skolēniem ir ieteicama pirms katra pētnieciskā darba.

Lai novērotu vēja darbību tuvākajā apkārtnē, var izgatavot un izmantot vējrāža modeli. 

Maldīgie priekšstati Lietojot jēdzienu “nokrišņi” var veidoties maldīgs priekšstats, ka nokrišņi vienmēr izkrīt. Lai pierādītu, ka migla un sarma arī ir nokrišņi, ieteicams 
veikt eksperimentus. Ieliekot auga lapu ledusskapī, var pārliecināties, kā veidojas sarma, bet, novērojot karsta ūdens iztvaikošanu noslēgtā, 
caurspīdīgā pudelē, var skaidot miglas veidošanos. 
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2.1. Kas ir laikapstākļi,  
un kā tie mainās?

2.2. Kāpēc nepieciešama 
enerģija?

2.3. Kāpēc notiek kustība?
2.4. Kas nepieciešams 

dzīvajiem organismiem?

2.2. Kāpēc nepieciešama enerģija?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 16 mācību stundas

Temata apguves mērķis: veidot izpratni par enerģijas nepieciešamību un daudzvei-
dību, taupīšanas nepieciešamību ikdienā un drošības noteikumu ievērošanu.
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Enerģija ir nepieciešama, lai ierīces un dzīvie organismi spētu darīt darbu – pārvietot 
ķermeņus, tos saspiest vai izstiept, sildīt un atdzesēt, kustēties u. c. (D.Li.4.)

• Enerģijai ir daudz veidu – kustības enerģija, siltuma enerģija, elektroenerģija. Enerģija 
piemīt arī saspiestai atsperei, izstieptai gumijai un krītošam ķermenim. (D.Li.4.)

• Enerģiju iegūst no enerģijas avotiem – tie var būt Saule, tekošs ūdens, vējš, degošs 
kurināmais, krītošs ķermenis, akumulators vai baterija. (D.Li.4.)

• Augstāk virs zemes pacelts un smagāks ķermenis var veikt lielāku darbu, jo tam piemīt 
lielāka enerģija. (D.Li.4.)

• Viena veida enerģija var pārvērsties cita veida enerģijā. (D.Li.4.)
• Kurināmo kā enerģijas avotu ir jātaupa, jo tā krājumi ir ierobežoti. (D.Li.4.)
• Ikdienā jātaupa arī elektroenerģija un siltuma enerģija. (D.Li.4.)

• Saviem vārdiem skaidro pārmaiņu izraisīšanu apkārtējā vidē (darba veikšanas procesu), 
norādot enerģijas avotu. (D.3.4.4.1.)

• Veido modeli enerģijas ieguves palielināšanai, mainot vienu lielumu. (D.3.4.4.1.; 
D.3.11.3.2.; D.3.11.1.1.; D.3.11.11.1.)

• Secina, izmantojot eksperimenta rezultātus. (D.3.4.4.1.; D.3.11.3.2.)
• Izmanto iegūtos datus, lai spriestu par modeļa uzlabošanas iespējām. (D.3.4.4.1.; 

D.3.11.1.1.; D.3.11.3.2.; D.3.11.11.1.)
• Salīdzina iespējas taupīt siltuma enerģiju, izmantojot iegūtos datus. (D.3.4.2.1.; 

D.3.11.1.1.; D.3.11.2.1.)
• Patstāvīgi mēra ūdens temperatūru. (D.3.11.2.1.)
• Sadarbojas pārī, sadalot pienākumus eksperimenta veikšanai. (D.3.4.4.1., D.3.11.3.2.)
• Pamato nepieciešamību veikt vienkāršas darbības enerģijas taupīšanai ikdienā. 

(D.3.4.3.3.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Saskata dažādu enerģijas avotu nepieciešamību un enerģijas taupīšanas nozīmi 
ikdienas dzīvē, skaidro enerģijas pārvēršanos no viena veida citā, attēlojot procesu 
un pamatojot attēlojumu. (D.3.4.3.2.; D.3.4.3.3.; D.3.11.10.1.)

• Pamato, kāpēc nepieciešams ievērot drošības noteikumus, atrodoties dažādā 
augstumā. (D.3. 4.1.1.,D.3.11.3.1.;D.3.11.3.2.)

Attīsta ieradumu darboties ilgtspējīgi un apkārtējai videi draudzīgi, lemt godprātīgi un 
uzņemties atbildību par saviem lēmumiem, lietojot un pamatojot nepieciešamību veikt 
vienkāršas darbības (piemēram, atstājot telpu, izslēgt gaismu) enerģijas taupīšanai 
ikdienā. (Tikums – atbildība, vērtība – darba tikums)

Jēdzieni: enerģija, enerģijas avoti, siltuma enerģija, vēja enerģija, elektroenerģija
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Temata apguves norise

Kur rodas enerģija? Vēro demonstrējumus vai piedāvātās situācijas (piemēram, ierīču, kas darbināmas ar saules bateriju, atšķirīgā darbība atkarībā no gaismas spilgtuma, 
“kaķenes” vai loka darbība atkarībā no gumijas nostiepšanas stipruma, ceļamkrāna darbība, lekšana no augstuma ar gumiju vai lēkāšana pa batutu – 
nostieptās gumijas enerģija uzrauj lecēju augšup) un skaidro, ka jebkuru pārmaiņu izraisīšanai (darbību veikšanai) nepieciešama enerģija.

Diskutē, kāpēc cilvēks spēj veikt darbības, secina, ka cilvēki uzņem enerģiju ar pārtikas produktiem.

Nosauc dažādus enerģijas avotus (vējš, Saule, ūdens, kurināmais, saspiesta atspere, nostiepta gumija), analizējot situācijas (piemēram, atbildot 
uz jautājumiem, kāpēc automašīnas un jahtas pārvietojas, kāpēc ūdens tējkannā sasilst, kāpēc izšauta bulta lido). Nosauc enerģijas izmantošanas 
piemērus savas ģimenes ikdienas dzīvē un stāsta par to aizstāšanas iespējām (piemēram, gāzi kā kurināmo var aizstāt ar elektrību).

Pēc skolotāja dota plāna, sadarbojoties pārī (sadala pienākumus), veic eksperimentu. Izmantojot eksperimenta rezultātus, ar skolotāja palīdzību 
secina: jo tālāk jāaizripina vai augstāk jāpaceļ bumba, jo lielāku enerģiju nepieciešams pievadīt (piemēram, ripina pildbumbu tuvākā un tālākā 
attālumā, paceļ pildbumbu no zemes un virs galvas).

Sadarbojoties grupā, veido ar ūdeni vai gaisa plūsmu darbināmu dzirnaviņu modeli, lai gūtu enerģiju. Pārbauda tā darbību, rezultātus pieraksta 
skolotāja dotajā tabulā. Izsaka priekšlikumus un prognozē, kā, darbinot dzirnaviņas, iegūt lielāku apgriezienu skaitu. Ar skolotāja palīdzību formulē 
pieņēmumu (piemēram, ja mainīšu…, tad mainīsies…). Iegūst un novērtē datus, lai pārbaudītu prognozi, un ar skolotāja palīdzību skaidro, kā, mainot 
vienu lielumu (piemēram, dzirnaviņu spārnu lielumu vai formu), mainās iegūtā enerģija (piemēram, dzirnaviņas griežas ātrāk). Spriež, kā modeli 
iespējams uzlabot.

Kā enerģija 
pārveidojas?

Vēro norises apkārtējā vidē un saista dabas parādības ar enerģijas veidu (vējš – vēja enerģija, zibens – elektroenerģija utt.).

Saskata attēlos vai citos informācijas avotos enerģijas pārveidošanu no viena veida citā un skaidro to, attēlojot procesu un pamatojot attēlojumu 
(piemēram, vienkāršā shēmā attēlo, kā dažādi enerģijas veidi pārveidojas cits citā, pamato izvēli procesa attēlojumam – izmanto bultiņas, lai norādītu 
kustības virzienu).

Ar skolotāja palīdzību mācās formulēt pieņēmumu (“Jo smagāks…, jo…”), kuru pārbauda eksperimentāli pēc skolotāja dotā plāna (vienojas par 
nemainīgo lielumu – objekta pacelšanas augstums, mainīgo lielumu – objekta masa), salīdzinot dažādas masas vienādā augstumā novietota brīvi 
krītoša ķemeņa veikto darbu (piemēram, dažādas masas vieglatlētikas ložu vai ar atšķirīgu smilšu masu pildītu PET pudeļu radītās sekas – mitrās 
smiltīs atstātos iedobumus vai kartona kastes deformāciju). Reģistrē datus zīmējot vai fotografējot.

Ar skolotāja palīdzību veido pieņēmumu (“Jo augstāk…, jo…”), kuru pārbauda eksperimentāli. Pēc skolotāja dotā plāna vienojas par lielumiem, kurus 
nemainīs (ķermeņa masa), lielumiem, kurus mainīs (ķermeņa pacelšanas augstums), lielumiem, kurus mērīs (radītā iedobuma dziļums), salīdzinot 
vienādas masas un dažādā augstumā novietota brīvi krītoša ķermeņa (piemēram, vieglatlētikas lodes, ar smiltīm pildītas PET pudeles) radītās 
sekas – mitrās smiltīs atstātos iedobumus vai kartona kastes deformāciju). Eksperimenta rezultātus attēlo zīmējumā vai fotografējot. Izmantojot abu 
eksperimentu datus, mācās secināt, ka krītoša ķermeņa radītās sekas ir atkarīgas no ķermeņa masas un augstuma, no kāda ķermenis krīt.

Salīdzina iegūtos datus ar citu grupu rezultātiem un izvērtē tos, saistot ķermeņa masu un pacelšanas augstumu virs zemes ar ķermenim piemītošo 
enerģiju, lai pamatotu drošības noteikumu ievērošanu, atrodoties dažādā augstumā (piemēram, lecot, krītot no augstuma).
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Kā enerģiju var taupīt? Prognozē, kuri no piedāvātajiem ķermeņiem (cimdi, elektriskais sildītājs, gludeklis, virsjaka, šalle, elektriskā tejkanna u. c.) silda – ir siltuma avoti, 
bet kuri nesilda. Ar skolotāja palīdzību plāno eksperimentu. Veicot eksperimentu, pārbauda prognozi (piemēram, mērot ķermeņu temperatūru un 
salīdzinot to ar apkārtējās vides temperatūru (elektroierīces jāieslēdz). Reģistrē datus skolotāja piedāvātajā tabulā un secina, ka siltumu var saglabāt. 
Saviem vārdiem pastāsta, ka siltuma avots var būt tikai siltāks ķermenis.

Veic eksperimentus, lai pārbaudītu, kuri materiāli labāk vada siltumu, kuri labāk aiztur siltumu (piemēram, traukā ar karstu ūdeni ieliek dažādu 
materiālu karotes, uz koka un metāla palikņa uzliek ledus gabaliņu, veido termosa prototipu no dažādiem materiāliem, izmanto divas dažāda izmēra 
burkas ar vāciņiem un alumīnija foliju vai frotē dvieli). Secina, ka dažādi materiāli atšķirīgi vada siltumu un labs siltuma aizturētājs ir gaiss.

Izsaka idejas un prognozē, kurā no piedāvātajiem materiāliem (piemēram, putuplasts, papīrs, folija, audums, koka skaidas) jāievieto glāze ar siltu 
ūdeni, lai ūdens pēc iespējas ilgāk saglabātos silts. Ar skolotāja palīdzību izvēlas lielumus, kurus mainīs (materiāls), kurus mērīs (ūdens temperatūras 
izmaiņas), kurus nemainīs (ūdens tilpums, temperatūras mērīšanas laiks). Ar skolotāja palīdzību mācās formulēt pieņēmumu (“Ja – tad”), izsaka idejas, 
kā varētu veikt eksperimentu. Ar skolotāja palīdzību plāno eksperimenta norisi (piemēram, pārrunā, ka jāmēra temperatūru starpība, vienojas, kā 
jāievieto termometrs). Reģistrē datus skolotāja piedāvātajā tabulā un, izmantojot iegūtos datus, salīdzina iespējas taupīt siltumenerģiju.

Skaidro, kā ar dažādu materiālu palīdzību var labāk taupīt siltumenerģiju ikdienā (neļaut tai aizplūst apkārtējā vidē).

Uzdod atvērtos jautājumus, lai pamatotu nepieciešamību veikt vienkāršas darbības, lai taupītu enerģiju (piemēram, kā var taupīt elektoenerģiju 
istabā? Izejot no telpas, izslēgt gaismu.).

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis

Vielas un materiāli
Resursi demonstrējumam (piemēram, ierīču, kas darbināmas ar saules bateriju, atšķirīgā 
darbība atkarībā no gaismas spilgtuma), “kaķene” vai loks, atsperes rotaļlieta, fēns, papīra 
laiviņa vai buru kuģa modelis, materiāli dzirnaviņu modeļa veidošanai (papīrs, plastmasa, 
kartons, kociņi u. c.), teksts vai attēli ar dažādiem enerģijas veidiem, dažādas masas lodes 

vai ar atšķirīgu smilšu masu pildītas PET pudeles, kartona kaste u. c., dažādu materiālu 
karotes, ledus gabaliņi, koka un metāla paliktņi, materiāli termosa prototipa pagatavošanai 
(burkas ar vāciņiem, alumīnija folija, frotē dvielis), dažādi materiāli (kartons, putuplasts, koks 
u. c.)

Darba piederumi
Sensori vai termometri



Dabaszinības 1.–6. klasei

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

Metodiskais komentārs

Kā organizēt mācību procesu Skolēni modelē dzirnaviņas, kuras, lai grieztos, enerģiju iegūst no ūdens vai vēja (ar fēna palīdzību). Šajā procesā būtiski ir novērtēt iegūtos 
datus un uzlabot modeli, lai iegūtā enerģija būtu lielāka. Iegūto enerģiju var novērtēt, piemēram, pēc dzirnaviņu griešanās ātruma. Lai darbinātu 
dzirnaviņas ar vēju, tās var veidot arī no papīra. Skolotājs parāda izgatavošanas veidu (http://www.inbrain.lv/papiravejdzirnavasberniem/), taču 
skolēni paši variē, veidojot dažāda garuma, platuma un formas spārnus.

Skolēni turpina attīstīt pētnieciskās darbības prasmes, ar skolotāja palīdzību prognozējot, izsakot pieņēmumu, izvēloties lielumus, iegūstot un 
reģistrējot datus, secinot.

Lai parādītu, kā var izmantot Sauli kā enerģijas avotu, 3 stikla glāzes (viena aptīta ar baltu papīru, viena – ar melnu, viena – bez papīra) novieto 
saules gaismā uz palodzes. Skolēni prognozē, kā noteiktā laikā mainīsies ūdens temperatūra. Temperatūru ar termometru izmēra sākumā un pēc 
stundas vai arī nosaka ūdens sasilumu ar pirkstu (visās glāzēs vienā un tajā pašā laikā ielej vienādu ūdens tilpumu). Ieteicams veidot sarunu, kā 
cilvēki šīs zināšanas izmanto ikdienas dzīvē (izvēloties apģērbu vasarai, ziemai).

Eksperimentāli nosakot siltuma saglabāšanas iespējas un izmantojot dažādus materiālus, jāievēro, ka ieliet ūdeni traukos vienlaikus nav iespējams, 
tāpēc salīdzināt varēs tikai temperatūru atšķirību eksperimenta laikā. Būtiski ir vienoties, vai termometrs traukā būs ielikts un saskarsies ar to, vai 
arī tiks iegremdēts noteiktā dziļumā un turēts rokā, lai nesaskartos ar trauku. Šo eksperimentu var veikt ērtāk, ja izmanto temperatūras sensorus 
ar datu uzkrājējiem. 

Kam pievērst uzmanību Apgūstot šo tematu, skolēni, izmantojot savu pieredzi, veido izpratni, ka enerģija ir spēja veikt darbības. Tāpēc svarīgi ir minēt ne tikai pazīstamus 
piemērus (mašīna brauc, lidmašīna lido u. c), bet arī tādas situācijas kā pacelts ķermenis krīt, uzvilkta atspere izstiepjas utt. Turpmākajā izglītības 
posmā skolēniem tiks paplašināta izpratne par jēdzienu “enerģija”. Viņi uzzinās par mehānisko enerģiju, iekšējo enerģiju, tiks veidota izpratne par 
enerģijas nezūdamību.

Maldīgie priekšstati Skolēniem var veidoties maldīgs priekšstats, ka ir Saules enerģija. Veicot eksperimentus (darbinot ierīces ar saules bateriju un konstatējot ūdens 
sasilšanu tam atrodoties saulē), sarunā ar skolēniem jānoskaidro cēloņi (piemēram, ja saules bateriju nosedz ar roku, ierīce nedarbojas, tātad ierīci 
darbina Saules gaismas enerģija. Paturot roku Saulē, ir sajūtams siltums, tātad ūdeni glāzē sasilda Saules siltuma enerģija. Saules enerģijas nav, jo 
Saule ir gaismas un siltuma enerģiju avots.  

Temata apgūšanai ir ieteiktas aktivitātes, lai kliedētu maldīgos priekšstatus, kas veidojas ikdienas kontekstā, piemēram, ka apģērbs silda. Mērot 
temperatūru, skolēni eksperimentāli pārliecinās par to, kas var būt siltuma avots.

Papildiespējas
Temata apguvi var sākt ar spēli “Tāpēcīši”. Skolotājs pasaka teikuma sākumu, bet skolēni 

to turpina, piemēram: “Burukuģis kustas uz priekšu tāpēc, ka…”, “Kalkulators strādā tāpēc, 
ka…”, “Vēja ģeneratori griežas tāpēc, ka…”, “Tējkannā ūdens uzvārās tāpēc, ka…”, “Klasē 
ziemā ir silti tāpēc, ka…”). Turpinājumā veido sarunu par enerģijas avotiem.  

Tematu pabeidz ar sarunu vai spēlējot mācību līdzekļos piedāvāto spēli par to, kāpēc 
ikdienā enerģija ir jātaupa un kā to iespējams darīt.
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2.1. Kas ir laikapstākļi,  
un kā tie mainās?

2.2. Kāpēc nepieciešama 
enerģija?

2.3. Kāpēc notiek kustība?
2.4. Kas nepieciešams 

dzīvajiem organismiem?

2.3. Kāpēc notiek kustība?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 10 mācību stundas

Temata apguves mērķis: Veidot izpratni par ķermeņa kustību noteicošajiem un ietek-
mējošajiem faktoriem un drošības noteikumu ievērošanas nozīmi kustībā (transportā, uz 
ielas u. c.).
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Ķermenis pārvietojas – kustas, ja tas maina savu atrašanās vietu attiecībā pret citiem 
ķermeņiem. (D.Li.3.)

• Ķermenis kustas, ja to grūž, velk; tad uz ķermeni darbojas spēks. (D.Li.3.)
• Kustības cēloņi var būt dažādi. Ķermenis kustas tajā virzienā, kurā darbojas spēks. 

(D.Li.3.)
• Ķermenis kustas tālāk, ja to pagrūž stiprāk, jo uz to darbojas lielāks spēks. (D.Li.3.)
• Ja spēks ir mazāks, ķermenis apstājas tuvāk. (D.Li.3.)
• Ja kustībā esošs ķermenis apsteidz citu ķermeni, kurš kustas, tad tas kustas ātrāk. 

(D.Li.3.)
• Lai ķermenis varētu uzsākt kustību vai apstātos, tam nepieciešama berze ar virsmu, pa 

kuru tas kustas. (D.Li.3.)
• Ja berze ir nepietiekama, notiek slīdēšana. (D.Li.3.)
• Ja ķermenis ir smags, tam ir grūti gan uzsākt kustību, gan apstāties. (D.Li.3.)
• Ja uz ķermeni darbojas spēks, tas var deformēties. (D.Li.3.)

• Salīdzina ķermeņa kustību, lietojot jēdzienus “ātrāks”, “lēnāks”, “lielāks ātrums”, 
“mazāks ātrums”. (D.3.3.1.1.)

• Pamato ar saviem novērojumiem, ka tikai spēka iedarbībā ķermeņa kustība mainās 
(paātrinās, palēninās vai maina virzienu). (D.3.3.1.1.)

• Skaidro deformācijas cēloņus, izmantojot novērojumus. (D.3.3.2.1.)
• Saskata nepieciešamību eksperimentu atkārtot (datu ticamībai) un vienojas par 

atkārtojumu skaitu. (D.3.3.1.1.; D.3.11.3.2.; D.3.11.3.1.)
• Izsaka apgalvojumu par spēka lieluma ietekmi uz kustību, izmantojot jēdzienus “ātrāk”/ 

“lēnāk”, “lielāks ātrums”/ “mazāks ātrums” un novērojumus. (D.3.3.1.1.; D.3.11.3.2.; 
D.3.11.3.1).

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Saskata drošas kustības piemērus ikdienas situācijās un veido drošas kustības 
ieteikumus, izmantojot jēdzienus “berze”, “inerce”, “ātrums”, “masa”. (=D.3.3.3.1.)

• Pamato apgalvojumu “lielāks ātrums”/“mazāks ātrums” kā vienādā laikā veiktus 
dažādus ceļus, izmantojot eksperimenta datus. (D.3.1.1.; D.3.11.3.2.; D.3.11.3.1).

Attīsta ieradumu ikdienā ievērot satiksmes noteikumus, analizējot ikdienas situācijas un 
saskatot drošas kustības priekšnoteikumus. (Tikums – atbildība, vērtība – dzīvība)

Jēdzieni: kustība, berze, deformācija, inerce, masa
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Temata apguves norise

Kā un kāpēc ķermenis 
kustas?

Nosauc apkārt esošās (klasē, skolā, ārā, mājās u. c.) lietas, kuras var pārvietot kāds cits un kuras pārvietojas pašas, piemēram, durvis, grāmatas, krēsli, 
rotaļlietas, galdi, somas, mašīnas. Redz un lasa, ko skolotājs pieraksta uz tāfeles (piemēram, skolotājs zīmē domu zirnekli un veic ierakstus vienā pusē). 

Patstāvīgi izpēta (klasē, gaitenī u. c.), kā lietas tiek iekustinātas, un nosauc iekustināšanas veidus, (piemēram, metot, ceļot, grūžot, velkot, ripinot). 
Redz un lasa kustību veidus, ko skolotājs pieraksta uz tāfeles (piemēram, skolotājs papildina domu zirnekļa otru pusi).

Skatoties uz domu zirnekli, sauc pretēju virzienu kustības (piemēram, grūst un vilkt, atvērt un aizvērt, celt un nomest).

Novēro un stāsta, kā ķermeņi pārvietojas, ja uz tiem iedarbojas, grūžot un velkot (piemēram, velkot žalūzijas, jakas vai somas rāvējslēdzēju, grūžot 
dažāda izmēra un dažādu formu lietas – golfa bumbiņu, tenisa bumbiņu, futbola, volejbola bumbas, auduma, koka, stikla bumbiņas, spilvenus, dabas 
materiālus, rotaļlietas).

Saviem vārdiem formulē atšķirības starp vilkšanu un grūšanu, piemēram, skaidrojot, ka “vilkt” lieto ar nozīmi “pie sevis”, bet “grūst” ar nozīmi “prom no 
sevis”. Salīdzina savu skaidrojumu ar klasesbiedru skaidrojumu.

Skolotāja rosināti, atceras, ka, uzsākot mācības 1. klasē, apguva tematu par dzīvo organismu ārējām pazīmēm, cilvēka uzbūvi, un nosauc ķermeņa 
daļas.

Atrod veidus un stāsta, kā var veikt sava ķermeņa kustības. Izmantojot apgūtos jēdzienus (“grūž”, “velk” u. c.), skaidro, kādos veidos un kādā virzienā 
var kustēties. 

Veic eksperimentu, izmantojot dažāda slīpuma un seguma virsmas (piemēram, novieto dēlīti dažādā slīpumā, pārsedz dēlīša virsmu ar raupju audumu), 
pa kurām pārvietot rotaļu mašīnas. Novēro, kā dēlīša augstums ietekmē mašīnu kustību, piemēram, izmērot dēlīša augstumu un marķējot mašīnu ar 
līmlapiņām (vai slidina lielos lego klučus) apstāšanās vietu veikto ceļu. Pēc eksperimenta secina saistību starp slīpumu, segumu un mašīnu apstāšanās 
vietu – noieto ceļu.

Nākamajos eksperimentos prognozē un pārbauda mašīnu (vai slidina lielos lego klučus) apstāšanās vietas, salīdzinot ar iepriekšējiem rezultātiem (tālāk 
vai tuvāk). Mēra attālumu, cik tālu mašīnas aizbrauc, lietojot mērīšanas prasmi, kas jau ir apgūta matemātikā.

Ar skolotāja palīdzību plāno un veic eksperimentu vienlaikus ar dažāda slīpuma vai seguma virsmām un mašīnām vai lielajiem lego klučiem (piemēram, 
blakus noliek divus dēlīšus: 1) kas novietoti dažādā slīpumā vai 2) kuriem ir vienāds slīpums, bet dažāds segums). Novēro mašīnu atšķirīgo ātrumu un 
citu mašīnu apsteigšanu, marķējot (piemēram, ar līmlapiņām) ātrāko mašīnu. No eksperimenta rezultātiem ar skolotāja palīdzību secina: mašīna, kas 
brauc pa augstāku dēlīti, apsteidz to mašīnu, kas brauc pa zemāku dēlīti, un, pārvietojoties pa gludāku virsmu, mašīnas kustas ātrāk.

Pamato apgalvojumu “lielāks ātrums”/“mazāks ātrums” ar eksperimenta datiem kā vienādā laikā veiktus dažādus ceļus. 

Nākamajos eksperimentos prognozē un pārbauda, kā palielināt mašīnu kustības ātrumu. Izsaka prognozi un ar skolotāja palīdzību formulē pieņēmumu 
(“ja – tad”). Sadarbojoties pārī, sakārto secībā skolotāja piedāvātās darba gaitas plānojuma punktus, lai pārbaudītu pieņēmumu. Ar skolotāja palīdzību 
vienojas par lielumiem, kurus mainīs, kurus mērīs, kuri paliks nemainīgi. Iegūst datus un reģistrē tos skolotāja dotajā tabulā. Saskata nepieciešamību 
eksperimentu atkārtot (datu ticamībai) un vienojas par atkārtojumu skaitu, lai pierādītu pieņēmumu.

Saviem vārdiem stāsta, kā mainās balona forma, ja uz to iedarbojas ar spēku (piemēram, saspiež starp plaukstām, mēģina izstiept, satver plaukstā un 
met), un secina, ka, pieliekot spēku, ķermenis var deformēties.
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Kāpēc kustoties ir grūti 
uzreiz apstāties?

Šīs aktivitātes veic sporta stundā, sadarbojoties ar sporta skolotāju. Eksperimentāli noskaidro, kad ir vieglāk uzsākt kustību un kad apstāties, 
skrienot pašu nomērītu 10 m garu distanci (piemēram, pa nelīdzenu, gludu un mitru virsmu, skrien ar apaviem un basām kājām u. c., ievērojot 
drošības noteikumus), tūlīt pēc finiša mēģina apstāties. Pēc eksperimenta atceras savas sajūtas un salīdzina, kad to izdarīt bija vieglāk (piemēram, 
pa kādām virsmām bija vieglāk un ātrāk uzsākt skriešanu un apstāties, cik ilga salīdzinoši bija apstāšanās, skrienot pa dažādām virsmām). Secina, ka 
kustības uzsākšanai nepieciešama saķere ar virsmu (berze). Izsaka priekšlikumus, kā varētu uzlabot saķeri ar virsmu vai samazināt ātrumu.

Veic analogu eksperimentu, piemērojot apgrūtinājumus (piemēram, uzliekot plecos smagu mugursomu). Pēc eksperimenta skaidro atšķirības, 
salīdzinot ar pirmā eksperimenta rezultātiem (piemēram, kā izdevās uzsākt skrējienu, kā apstāties, cik ilgs laiks bija nepieciešams, lai apstātos). Ar 
skolotāja palīdzību izdara secinājumu, kāpēc uzsākt skrējienu un apstāties bija sarežģītāk.

Kas ietekmē objekta 
kustību?

Vēro demonstrējumu (piemēram, ļoti strauji parauj galdautu, uz kura atrodas dažādi priekšmeti) vai videomateriālu (piemēram, videofilmu par inerci: 
Coolsville. 6 Inertia Experiments [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 27. septembrī]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=1hPJ0vQpFts). Saviem 
vārdiem pastāsta, ka, uzsākot kustību vai mainot kustības virzienu, ķermeņiem piemīt īpašība saglabāt stāvokli, kurā tie pašreiz atrodas.

Vēro un salīdzina demonstrējuma rezultātus, lai pamatotu, ka smagākam ķermenim ir grūtāk apstāties un to ir grūtāk iekustināt (piemēram, ņem divas 
bumbas ar atšķirīgu masu un vispirms pagrūž smago bumbu, lai tā skartu vieglāko, un otrādi; vai arī ņem tukšu un ar smiltīm pildītu PET pudeli un 
mēģina to iekustināt ripinot un apturēt). 

Analizē ikdienas situācijas (piemēram, strauja bremzēšana, slapja zāle, slidena ietve) un saskata drošas kustības priekšnoteikumus. Sadarbojoties 
veido ieteikumus, izmantojot jēdzienus “berze”, “inerce”, “ātrums”, “masa”.

Individuāli vai pārī izplāno un veic eksperimentu, kurā demonstrē izpratni par lietu kustību un pieliktā spēka ietekmi uz kustību.

Nosauc drošas kustības piemērus, analizējot situācijas skolā (piemēram, pārvietošanās gaitenī, klasē, sporta zālē) un savā ceļā uz skolu (piemēram, 
dažādos laikapstākļos).

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis

Vielas un materiāli
Dažādu formu un izmēra bumbas, rotaļlietas, spilveni u. c., dēlīši ar dažādām virsmām (pie-
mēram, raupju audumu), lielie lego kluči vai vienādas rotaļu mašīnas, pretslīdes materiāls 
(gumija), dažādas skriešanas virsmas

Darba piederumi
Mērlente

Mācību vide
Sporta laukums, rotaļlaukums vai sporta zāle

Citi ieteicamie resursi
Videofilma par inerci: Coolsville. 6 Inertia Experiments [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 
27. septembrī]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=1hPJ0vQpFts (Videomate-
riāls “Seši eksperimenti par inerci”)

https://www.youtube.com/watch?v=1hPJ0vQpFts
https://www.youtube.com/watch?v=1hPJ0vQpFts
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Starppriekšmetu saikne

Mācību priekšmets Saturs Rezultāts

Matematika Prasme mērīt Lieto mērlenti, lai dabā nomērītu 10 metrus.

Sports Skriešana

Metodiskais komentārs

Kā organizēt mācību procesu Skolēniem ir paredzētas darbības ārā vai sporta zālē – kustības, skriešana. Tāpēc pirms katras aktivitātes skolotājs pārliecinās par skolēnu drošību 
un pārrunā ar skolēniem drošības noteikumus eksperimenta laikā (piemēram, pirms uzdevuma pārrunā, ka ar rokām un kājām var palīdzēt sev un 
citiem paveikt aktivitātes, netraucējot un nenodarot pāri sev un citiem). 

Kam pievērst uzmanību Temats veidots integrēti ar matemātikas tematu jo gan dabaszinībās, gan matemātikā skolēni lieto jēdzienu “ātrums”. Šajā tematā skolēni ātruma 
jēdzienu apgūst ar sajūtu palīdzību – gan pārvietojot rotaļu mašīnas vai lielos lego klučus, gan skrienot distanci pa dažādām virsmām. Tādā veidā 
skolēni praktiski pārliecinās par berzes, inerces un masas ietekmi uz kustību. Apgūstot šo tematu, skolēni pilnveido pētnieciskās darbības prasmes, 
prognozējot, mācoties plānot un spriežot par mērījumu atkārtojumu skaitu datu ticamībai.

Vērtēšanas darbā skolēni, sadarbojoties grupā, var veidot plakātus par drošības noteikumu nepieciešamību dažādās situācijās. Katra grupa izlozē 
noteiktu vietu – skolas gaitenis, iela, mājas pagalms, klase, garderobe, autobuss, uz ielas, braucot ar velosipēdu utt. Savus izveidotos drošības 
noteikumus pamato, izmantojot apgūtos jēdzienus “kustība”, “spēks”, “masa”, “berze”, “inerce”, “deformācija” (jēdzieni var būt uzrakstīti uz tāfeles 
vai arī var izmantot mācību līdzekļos doto vārdnīcu). Skolotājs kopīgi ar skolēniem izstrādā kritērijus plakāta izveidei. Plakātus vērtē visi skolēni, 
izsakoties par katra plakāta katru atsevišķo kritēriju. 

Vispirms plakāta autori iesaistās vērtēšanā, norādot priekšlikumus, kā darbu varētu uzlabot. 
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2.1. Kas ir laikapstākļi,  
un kā tie mainās?

2.2. Kāpēc nepieciešama 
enerģija?

2.3. Kāpēc notiek kustība?
2.4. Kas nepieciešams 

dzīvajiem organismiem?

2.4. Kas nepieciešams dzīvajiem organismiem?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 16 mācību stundas

Temata apguves mērķis: veidot izpratni par dzīvajiem organismiem, to dzīvošanai 
nepieciešamajiem apstākļiem un pārmaiņām, kas notiek ar dzīvajiem organismiem, tiem 
augot un attīstoties.
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Augu augšanai nepieciešama piemērota temperatūra, mitrums un gaisma. Augu 
kopšanas uzdevums ir nodrošināt šos apstākļus. (D.Li.7.)

• Dzīvniekiem, arī cilvēkam, nepieciešams gaiss, barības vielas, ūdens, siltums un gaisma. 
Dzīvnieku kopšanas uzdevums ir nodrošināt šos apstākļus. (D.Li.7.)

• Dzīvnieki, arī cilvēks, izmanto barības vielas augšanai, enerģijas iegūšanai un izvada 
atkritumvielas. (D.Li.7.)

• Laika gaitā augos, dzīvniekos un cilvēkos notiek pārmaiņas: tie aug (kļūst lielāki), spēj 
vairoties, iegūst jaunas ārējās pazīmes (piemēram, briežiem aug ragi, gaiļiem – sekste, 
kokiem miza kļūst koksnaina). (D.Li.7.)

• Cilvēka organismā orgāni veic noteiktu darbu: sirds nodrošina asinsriti, plaušas – 
elpošanu, kuņģis un zarnas – gremošanu, kājas, rokas – kustības, acis – redzi, ausis – 
dzirdi u. c. (D.Li.7.)

• Pamato ar piemēriem, ka dzīvības uzturēšanai dzīvniekiem un augiem nepieciešams 
ūdens un gaisa uzņemšana, barības uzņemšana, nevajadzīgo vielu izvadīšana. 
(D.3.7.1.2.)

• Saskata atšķirīgas un kopīgas pazīmes, salīdzinot dzīvnieku mazuļu un pieaugušu 
dzīvnieku attēlus. (D.3.7.1.1.; D.3.7.3.1.; D.3.11.1.; D.3.11.7.; D.3.11.10.1.)

• Veido jautājumus, ko varētu noskaidrot par sēklu dīgšanu un spriež, kuros gadījumos 
nepieciešams veikt eksperimentu, lai atbildētu uz pētījuma jautājumiem. (D.3.7.1.1.; 
D.3.7.3.1.; D.3.11.1.; D.3.11.7.; D.3.11.10.1.)

• Pēc skolotāja dotajiem kritērijiem novērtē pētījuma gaitu un spriež, kādi uzlabojumi ir 
nepieciešami. (D.3.7.1.2.; D.3.11.1.1.; D.3.11.3.2.; D.3.11.9.1.; D.3.11.11.1.)

• Salīdzina savas grupas iegūtos datus par augu augšanu ar citu grupu iegūtajiem 
datiem. (D.3.7.1.1.; D.3.7.3.1.; D.3.11.1.; D.3.11.7.; D.3.11.10.1.)

• Veido jautājumus, lai iegūtu informāciju par apstākļiem, kas nepieciešami dzīvnieku 
augšanai, attīstībai, dzīvošanai. (D.3.7.1.2.; D.3.11.12.1.; D.3.11.12.2.; D.3.12.1.2.)

• Veido plānu dzīvnieku novērošanai, lai iegūtu informāciju stāstījumam. (D.3.7.1.2.)
• Sadarbojas grupā, lai veidotu vizuālu materiālu par dažādu dzīvnieku turēšanas 

noteikumiem. (D.3.11.12.1.; D.3.11.12.2.)
• Pamato saviem vārdiem, minot faktus, ka cilvēks ir dzīvs organisms. (D.3.7.1.2.; 

D.3.11.1.1.; D.3.12.1.2.)
• Saviem vārdiem skaidro pārmaiņas, kas notiek ar cilvēku, viņam augot un attīstoties. 

(D.7.3.2.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts: Ieradumi:

• Pamato ar pētījumā un novērojumā iegūtiem datiem, ka dzīvnieku un augu dzīvošanai 
nepieciešams uzņemt ūdeni un gaisu, barību, izvadīt atkritumvielas. (=D.3.7.1.2.)

• Veido spriedumu, ka organisma darbība ir saistīta ar atsevišķu orgānu darbību, 
noskaidrojot, kā mainās ieelpa/izelpa miera stāvoklī un veicot fiziskās aktivitātes. 
(=D.3.7.2.2.; D.3.7.5.1.)

• Iestāda, audzē un kopj istabas augu atbilstoši savam rīcības plānam. (=D.3.11.3.2.; 
=D3.11.9.1.; =D.3.11.12.2.)

• Attīsta ieradumu darboties ilgtspējīgi un apkārtējai videi draudzīgi, lemt godprātīgi 
un uzņemties atbildību par saviem lēmumiem, izmantojot faktus no sava pētījuma un 
veidojot sarakstu, ko nepieciešams ievērot, lai turētu mājdzīvnieku/audzētu istabas 
augu un audzējot klasē zaļos augus, rūpējoties par tiem. (Tikums – atbildība, vērtība – 
dzīvība)

• Attīsta ieradumu rūpēties par savu veselību un drošību, veicot pētījumu un saviem 
vārdiem pastāstot par apgaismojuma, telpu vēdināšanas ietekmi uz labsajūtu, 
piemērotiem apstākļiem lasīšanai un rakstīšanai. (Tikums – gudrība, vērtība – dzīvība).

Jēdzieni: dzīvības pazīmes, vairošanās, organisms, orgāni
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Temata apguves norise

Kādas izmaiņas notiek 
organismos, tiem augot 
un attīstoties?

Veido jautājumus, ko varētu noskaidrot par sēklu dīgšanu, un spriež, kuros gadījumos nepieciešams veikt eksperimentu, lai atbildētu uz jautājumiem. 
Sadarbojoties pārī, ar skolotāja palīdzību plāno (piemēram, vienojas par datu reģistrēšanas biežumu, par mitruma atjaunošanu eksperimenta laikā) 
un veic ilglaicīgu novērošanu. Salīdzina pārmaiņas, kas notiek, sēklai dīgstot (piemēram, novieto sēklu caurspīdīgā traukā vai polietilēna maisiņā, kur 
iepriekš uzzīmē iedaļas mērīšanai, saskarē ar mitru salveti vai filtrpapīru tā, lai sēkla ir redzama). Novēroto attēlo uzskatāmā veidā – skolotāja dotā 
tabulā un fotografējot vai zīmējot. Saskata un nosauc, kādas pārmaiņas vērojamas eksperimenta laikā (piemēram, izmainījies saknes, stumbra garums, 
palielinājies lapu skaits un izmērs). Salīdzina savas grupas iegūtos datus ar citu grupu iegūtajiem datiem. Saviem vārdiem skaidro, kā augi aug un 
attīstās (piemēram, augiem augot un attīstoties, palielinās lapu skaits, saknes un stumbra garums). Novērtē pētījuma gaitu pēc skolotāja dotajiem 
kritērijiem, spriež par nepieciešamajiem uzlabojumiem.

Uzdod atvērtos jautājumus un salīdzina dzīvnieku mazuļus un pieaugušus dzīvniekus attēlos vai videomateriālos (piemēram, cālēna un pieauguša 
gaiļa izskatu: cālēnam ir citāds apspalvojums nekā gailim, telēna un govs izskatu: govij ir ragi, telēnam nav). Saskata atšķirīgās un kopīgās pazīmes 
un secina, ka dzīvnieki aug un attīstās, mainās ķermeņa daļu izmēri, dažas pazīmes parādās no jauna.

Kas nepieciešams augu 
dzīvei?

Izmantojot savu pieredzi, izsaka idejas, kas nepieciešams augam, lai tas varētu augt, un spriež, kā par to varētu pārliecināties, veicot ilglaicīgu 
eksperimentu (ar skolotāja palīdzību nosaka lielumus: 1) kurus mainīs, 2) kurus mērīs, 3) kurus atstās nemainīgus). Ar skolotāja palīdzību plāno darba 
gaitu un, sadarbojoties grupā, veic vienkāršu eksperimentu (ar viena pētāmā lieluma maiņu) par gaismas un mitruma nepieciešamību auga augšanai 
(piemēram, katra grupa izvēlas vienu faktoru, ko pārbauda diviem vienādiem augiem – novēro auga augšanu gaismā un tumsā, laista atšķirīgā režīmā 
(katru dienu, reizi nedēļa), fiksējot un izmantojot skolotāja ieteikto datu apkopošanas veidu (fotogrāfija, apraksts, zīmējums u. c.).

Izmantojot iegūtos datus, izsaka apgalvojumu, ka augiem dzīvošanai nepieciešama gaisma un ūdens. Pēc skolotāja dotajiem kritērijiem novērtē 
eksperimenta gaitu un spriež, kādi uzlabojumi ir nepieciešami. Atbild uz jautājumiem par iegūto datu ticamību (piemēram, salīdzinot vairāku grupu 
eksperimentu datus). 

Veido atgādni par to, kas augam ir nepieciešams augšanai, izmantojot informāciju, kas iegūta, novērojot dažādus augus (par gaismas un ūdens ietekmi 
uz auga augšanu), un skolotāja sagatavotu izziņas materiālu (par vielām, kuras augs uzņem no augsnes, un gaisa nozīmi auga augšanā).

Ar skolotāja palīdzību mācās veidot rīcības plānu (veido darbību sarakstu, spriež par to regularitāti un secību), kā kopt istabas augus. Iestāda un, 
atbilstoši savam plānam audzē istabas augu (piemēram, ģerāniju, krasulu, tradeskanciju), veicot ilgstošu novērojumu (piemēram, regulāri – reizi 
nedēļā) un pierakstot izmaiņas, kas notikušas ar augu (garums, krāsa, lapu skaits utt.). Izdara secinājumus par rīcības plāna efektivitāti.

Kas nepieciešams 
dzīvnieku dzīvei?

Pēc kopīgi izveidota plāna novēro dzīvniekus un uzdod atvērtos jautājumus, lai veidotu stāstījumu par dzīvniekiem nepieciešamo (piemēram, kāda 
barība, cik daudz, kādi kopšanas un turēšanas apstākļi nepieciešami dažādiem dzīvniekiem), apmeklējot zoodārzu, zemnieku saimniecību, skatoties 
videomateriālus vai novērojot savu mājdzīvnieku.

Spriež par mājdzīvnieku turēšanas noteikumiem un, sadarbojoties grupā, veido kopīgu vizuālu materiālu (piemēram, plakāts, attēli + stāstījums, kolāža) 
par mājdzīvniekiem nepieciešamo (barība, ūdens, tīrs miteklis, kustības, veterinārārsta palīdzība). Pastāstot iepazīstina ar izveidoto materiālu.

Veido sarakstu, izmantojot faktus no sava pētījuma, ko nepieciešams ievērot, lai turētu mājdzīvnieku vai audzētu un koptu istabas augu.
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Kas nepieciešams 
cilvēkiem dzīvei?

Pamato saviem vārdiem, minot faktus, ka cilvēks ir dzīvs organisms. Viņam ir nepieciešama barība, ūdens, vajadzība izvadīt atkritumvielas, gaisma, 
siltums un mājoklis (piemēram, cilvēkam jāuzņem barība, lai viņš augtu). Ar saviem vārdiem pamato, ka uzņemto barību cilvēks izmanto augšanai un 
kustībām.

Savieto cilvēka orgānu attēlu (piemēram, kājas, sirds, plaušas, acis) nosaukumus un to veicamās funkcijas (piemēram, nodrošina kustības, nodrošina 
asiņu plūsmu), skaidro, ka organismā orgāni veic noteiktus uzdevumus. 

Noskaidro, kā mainās ieelpa/izelpa miera stāvoklī un veicot fiziskās aktivitātes (piemēram, saskaita ieelpas/izelpas miera stāvoklī un pēc 5 minūšu 
skrējiena vai 30 pietupieniem vai palēcieniem uz vietas), lai veidotu spriedumu, ka organisma darbība ir saistīta ar atsevišķu orgānu darbību. 

Noskaidro, kā apgaismojums un telpu vēdināšana ietekmē piemērotus apstākļus lasīšanai un rakstīšanai, veicot eksperimentu (piemēram, ieslēgts/
izslēgts apgaismojums, apgaismojums no labās/kreisās puses, novietojums attiecībā pret logu (ar skatu vai muguru pret logu, ja telpa ir/nav izvēdināta 
u. c.). Saviem vārdiem pastāsta, kā jāiekārto darba vieta.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis
Dzīvnieku attēli dažādās attīstības stadijās (piemēram, cālēns un pieaudzis gailis, telēns un 
govs), izziņas materiāls ar augam augšanai nepieciešamo apstākļu attēlojumu (piemēram, 
ūdens, gaisma u. c.), cilvēka orgānu attēli un to nosaukumi (piemēram, kāja, sirds, plaušas, 
acis)

Vielas un materiāli
Augu sēklas (zirņi, pupas, kressalāti u. c.), 2 vienādi augi audzēšanai un pētīšanai, istabas 
augi ilgstošam pētījumam (piemēram, ģerānija, krasula, tradeskancija)

Darba piederumi
Ierīce ar fotografēšanas funkciju, hronometrs, caurspīdīgs trauks (piemēram, stikla burka, 
plastmasas glāzes), materiāli plakāta, kolāžas veidošanai (A3, A2 lapas, zīmuļi, šķēres, laik-
raksti ar attēliem), papīra salvetes vai filtrpapīrs

Mācību vide
Zoodārzs, zemnieku saimniecība, klase
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Metodiskais komentārs

Kā organizēt mācību procesu Skolēni 1. klasē ir iemācījušies, kas ir pazīmes, mācījušies novērot, saskatīt, saviem vārdiem pastāstīt un atspoguļot novēroto vienkāršā veidā, 
zīmējot, krāsojot, veidojot un uzdodot jautājumus.

2. klasē skolēni mācās veikt ilgstošu pētījumu un turpina apgūt pētījuma veikšanas soļus: pieņēmuma izvirzīšana, pētījuma plānošana, pētāmā 
objekta sagatavošana pētījuma veikšanai, novērošana un rezultātu fiksēšana, novērojumu apkopošana, saruna par novēroto, rezultātu 
salīdzināšana ar pieņēmumu. Sākumā to veic kopā ar skolotāju, pēc tam var piedāvāt kādu soli veikt patstāvīgi. Skolēni kopā ar skolotāju plāno 
ilgstošu pētījumu atbilstoši izvirzītajam pētāmajam jautājumam.

Kam pievērst uzmanību Skolēni attīsta prasmi veidot vienkāršus jautājumus un jautāt. Skolēni ir iepazinušies, kas ir nepieciešams augiem un dzīvniekiem, secina, ka cilvēks 
ir dzīvs organisms, viņam ir nepieciešama barība, ūdens, vajadzība izvadīt atkritumvielas, gaisma, siltums un mājoklis. Šajos pētījumos svarīgi 
uzsvērt veselīgu ieradumu veidošanu (pareiza ēšana, fiziskās aktivitātes, svaigs gaiss, pareizs apgaismojums).



3. klase



Dabaszinības 1.–6. klasei

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

3.1. Kas ir kopīgs un 
atšķirīgs  dažādām 
dabas teritorijām?

3.2. Kādi ir neredzamie 
lauki uz Zemes?

3.3. Kā orientēties 
apkārtnē?

3.4. No kā ir veidota 
Zeme?

3.5. Kādas vielas  
un maisījumi ir mums 

apkārt?

3.1. Kas ir kopīgs un atšķirīgs dažādām dabas teritorijām?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 12 mācību stundas

Temata apguves mērķis: salīdzināt tuvākajā apkārtnē novērojamās cilvēka veidotās 
teritorijas un dabas teritorijas pēc tajās sastopamajiem augiem, dzīvniekiem un esošajiem 
apstākļiem. Secināt, ka dzīvajiem organismiem ir pielāgojumi noteiktai dzīves videi un vietai, 
kurā tie dzīvo.
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Dažādas dabas teritorijas iespējams atšķirt pēc tajās sastopamajiem augiem un 
dzīvniekiem. (D.Li.8.; D.Li.10.)

• Cilvēks pārveido dabas teritorijas savām vajadzībām (piemēram, būvē ceļus, ietves, 
iekopj tīrumus, izcērt un stāda mežus). (D.Li.13.)

• Dzīvniekiem ir pielāgojumi videi, kurā tie dzīvo (piemēram, pīlei ir pleznas peldēšanai, 
kurmim – racējkājas alu rakšanai). (D.Li.10.)

• Apstākļi dabas teritorijā nosaka to, kādi augi un dzīvnieki tajā var dzīvot. Mainoties 
apstākļiem dabas teritorijā, mainās arī tajā sastopamie augi un dzīvnieki. (D.Li.10.)

• Zaļie augi var ražot barības vielas, izmantojot Saules gaismu un ūdeni. (D.Li.8.)
• Dzīvnieki iegūst enerģiju, apēdot augus vai citus dzīvniekus. Šo procesu var attēlot, 

veidojot barības ķēdes. (D.Li.8.)

• Salīdzina tuvākajā apkārtnē sastopamās dzīvnieku un augu sugas dabas un cilvēka 
veidotās teritorijās (mežs, pļava, upe, ezers, parks). (D.3.10.2.)

• Lauka darbā novēro un nosaka dabas teritorijās sastopamos augus un dzīvniekus. 
(D.3.11.7.1., D.3.11.1.1.)

• Salīdzina dabas un cilvēka veidotās teritorijas pēc mitruma, apgaismojuma, augu 
augšanas apstākļiem, dzīvnieku uzturēšanās un barošanās apstākļiem. (D.3.10.2.; 
D.3.8.2.1.)

• Attēlo (piemēram, zīmējot, modelējot, veidojot kolāžas), kas var augt tuvākajās dabas 
teritorijās. (D.3.8.2.1.)

• Ar skolotāja palīdzību spriež par dabas teritoriju izmaiņām, cilvēkam tās pārveidojot. 
(D.3.13.2.1.)

• Modelē dzīvnieku ārējās pazīmes (formu, krāsu, ķermeņa daļas), lai parādītu dzīvnieku 
pielāgotību videi (piemēram, dzērvei ir garas kājas un pirksti, lai varētu dzīvot purvā, 
vardei ir pleznas peldēšanai ūdenī). (D.3.10.1.; D.3.12.2.1.)

• Novērtē modeli pēc dotajiem kritērijiem. (D.3.10.1.)
• Atpazīst un nosauc raksturīgos dabas teritorijās augošos augus un dzīvniekus, 

izmantojot dotos informācijas avotus (piemēram, atgādnes, attēlus, shēmas) un lauka 
darbā iegūtos novērojumus. (D.3.10.2.; D.3.8.2.1.)

• Izmanto svarus masas noteikšanai sēklām. (D.3.11.2.1.)
• Novērtē savu svēršanas prasmi, izmantojot skolotāja piedāvātos kritērijus. (D.3.11.2.1.)
• Attēlo eksperimentā iegūtos datus stabiņu diagrammā. (D.3.11.10.1.)
• Izdara secinājumus par sēklu masas palielināšanās cēloņiem, izmantojot iegūtos datus. 

(D.3.11.2.1.; D.3.11.9.1.; D.3.11.10.1.; D.3.8.1.1.; D.3.11.4.1.)
• Veido vienkāršu organismu barības ķēdi (līdz 3 posmiem – ēd augus – ēd augus un 

dzīvniekus – ēd dzīvniekus). (D.3.8.1.2.)
• Gūst pieredzi, līdzdarbojoties skolas vides sakopšanas projektos (piemēram, talkās). 

(D.3.13.3.1.)
• Izmanto dažādas meklētājprogrammas, tīmekļa enciklopēdijas, lai atrastu informāciju. 

(T.3.1.3.4.; T.3.2.5.1.)
• Dublē tekstu no tīmekļa lapas citā dokumentā, norādot atsauces uz izmantoto avotu 

(T.3.2.4.9.; T.3.3.3.6.)
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Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Raksturo, salīdzina, attēlo ar piemēriem, kas var augt un dzīvot dabas un cilvēka 
veidotās teritorijās, skaidro teritoriju nozīmi dabā un cilvēka dzīvē. (=D.3.8.2.1.)

• Raksturo dzīvnieku pielāgotību konkrētai videi, modelējot dzīvnieku ārējās pazīmes 
(formu, krāsu, barības iegūšanas veidu, ķermeņa daļas). (=D.3.10.1.)

• Novērojot un izmantojot piedāvātos informācijas avotus, saviem vārdiem skaidro, ka 
dzīvnieki iegūst enerģiju, apēdot augus vai citus dzīvniekus, izveidojot barības ķēdi 
(līdz 3 posmiem) dažādām dabas teritorijām. (=D.3.8.1.2.)

Attīstīta ieradumu saudzīgi un ilgtspējīgi izturēties pret dabu, nosaucot un izvērtējot 
cilvēka darbības ietekmi, kas izmaina dabas teritoriju un tai raksturīgās pazīmes. 
(Tikums – atbildība, vērtība – daba)

Jēdzieni: organismu ārējās pazīmes, barības ķēde 

Temata apguves norise

Kādas ir kopīgās un 
atšķirīgās pazīmes 
dažādām dabas 
teritorijām?

Nosaka augus un dzīvniekus dažādās dabas un cilvēka veidotās teritorijās, veicot lauka darbu (piemēram, dodoties ekskursijā vai pārgājienā), 
novērojot (piemēram, fotografē, filmē, zīmē, pieraksta, atzīmē darba lapā novēroto organismu) un izmantojot augu un dzīvnieku noteicējus (piemēram, 
attēlus, enciklopēdijas, interneta resursus).

Nosauc raksturīgākās pazīmes, salīdzinot dabas un cilvēka veidotās teritorijas (piemēram, mežu un parku, pļavu un purvu – salīdzināšanai 
izmanto vismaz divas teritorijas pēc attēliem, videomateriāliem vai veicot lauka darbu) pēc mitruma apstākļiem, apgaismojuma, augu augšanas 
apstākļiem, dzīvnieku uzturēšanās un barošanās apstākļiem. Secina, ka dabas teritorijas vienu no otras var atšķirt pēc pazīmēm un tajās dzīvojošiem 
raksturīgajiem organismiem, to daudzveidības (piemēram, mežā ir priedes, egles, mušmires, bērzlapes, skudras; pļavā – āboliņš, pelašķi, tauriņi; 
ezerā – niedres, lēpes, spāres; dārzā – kartupeļi, ābeles, lapsenes, dālijas).

Attēlo (piemēram, zīmējot, modelējot, veidojot kolāžas), kas var augt dabas un cilvēka veidotās teritorijās (mežā, pļavā, purvā, tīrumā, dārzā u. c.), 
izmantojot lauka darbā iegūtos novērojumus, atslēgas vārdus un dažādas meklētājprogrammas, tīmekļa enciklopēdijas. 

Nosauc piemērus, izmantojot personīgo pieredzi vai skolotāja piedāvāto informāciju, kā cilvēks pārveido dabas teritorijas, un secina, kāpēc tas tiek 
darīts (piemēram, būvē ceļus, ietves, lai pārvietotos no vienas teritorijas uz citu; iekopj tīrumus, lai iegūtu pārtiku/lopbarību; izcērt mežus, lai iegūtu 
kokmateriālus un kurināmo).

Ar skolotāja palīdzību spriež par dabas teritorijas izmaiņām (piemēram, mitruma, apgaismojuma, augšanas apstākļu, dzīvnieku uzturēšanās un 
barošanās apstākļu izmaiņas), cilvēkam šo teritoriju pārveidojot (piemēram, izcērtot mežu, iekopjot tīrumu, nosusinot purvu, būvējot ceļu). Izsaka 
priekšlikumus, kā varētu mazināt cilvēka radīto ietekmi dabas teritorijās (piemēram, pēc meža izciršanas iestādīt jaunus kokus; būvējot ceļus, veidot 
dzīvnieku pārejas no vienas ceļa puses uz otru).
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Kā dzīvnieki un augi 
pielāgojas videi?

Lai pamatotu dzīvnieku pielāgotību videi, veido vienkāršu modeli vai attēlo zīmējumā dzīvnieku ārējās pazīmes (piemēram, izveido savu putna vai 
kāda cita dzīvnieka modeli tādās krāsās vai ar tādām ķermeņa daļām, kas ir pielāgotas noteiktas funkcijas veikšanai (piemēram, knābis – zivju ķeršanai, 
kājas – peldēšanai), lai varētu labi izdzīvot kādā no dabas teritorijām. Novērtē modeli pēc dotajiem kritērijiem.

Izmantojot dažādas meklētājprogrammas, tīmekļa enciklopēdijas, dublējot tekstu no tīmekļa lapas citā dokumentā un norādot atsauces uz izmantoto 
avotu, skaidro, kādi augšanas apstāļi ir augiem dažādās Zemes vietās un veido apgalvojumu, ar piemēriem skaidrojot, kādu augu augšanai un attīstībai 
ir piemēroti apstākļi Latvijā. Secina, ka apstākļi dabas teritorijā nosaka to, kādi organismi tajā var dzīvot (piemēram, kāpēc Latvijā nav dabas teritoriju, 
kurās aug kaktusi vai palmas).

Kā organismi ir saistīti 
dabas teritorijās?

Pēc skolotāja dota plāna eksperimentāli salīdzina diedzētu sēklu masas izmaiņas paraugiem (piemēram, izveido 4 eksperimenta variantus, lai noteiktu 
mitruma un gaismas ietekmi uz sēklu dīgšanu, ievietojot Petri traukā filtrpapīru un uz tā uzliekot vienādu masu ar diedzētām sēklām, piemēram, 25 g 
diedzētu sēklu katrā). Eksperimenta varianti:

1) sauss filtrpapīrs, Petri trauku novieto tumsā;
2) sauss filtrpapīrs, Petri trauku novieto gaismā;
3) mitrs filtrpapīrs (+15 ml ūdens), Petri trauku novieto tumsā;
4) mitrs filtrpapīrs (+15 ml ūdens), Petri trauku novieto gaismā. 

(Jānodrošina nemainīga temperatūra visā eksperimenta laikā). Pēc trīs dienām nosver katrā no eksperimenta variantiem audzētās sēklas.

Mācās izmantot svarus masas noteikšanai, nosverot izdīgušu sēklu paraugus (piemēram, zirņi, pupas, ķirbji, kressalāti). Novērtē savu svēršanas 
prasmi, izmantojot skolotāja piedāvātos kritērijus. Eksperimentā iegūtos datus reģistrē skolotāja dotajā tabulā un attēlo uzskatāmā veidā stabiņu 
diagrammā.

Izmantojot iegūtos datus, secina par sēklu masas palielināšanās cēloņiem. Skaidro saviem vārdiem, ka zaļie augi, izmantojot ūdeni un Saules gaismu, 
var ražot vielas. 

Grupē dzīvniekus pēc barošanās veida, skaidrojot saviem vārdiem, ka dzīvnieki iegūst enerģiju, apēdot augus (piemēram, zaķis, stirna, gliemezis, 
balodis, krustknābis) vai citus dzīvniekus (piemēram, vilks, lapsa, ezis, vanags), tāpēc dzīvnieki dzīvo tur, kur var atrast barību.

Skaidro, ka augi iegūst enerģiju no saules gaismas un ūdens, tos apēd dzīvnieki, kuri barojas ar augiem, bet šos dzīvniekus apēd dzīvnieki, kuri barojas 
ar citiem dzīvniekiem, veidojot vienkāršu organismu barošanās modeli, izveido barības ķēdi līdz 3 posmiem (piemēram, pļavā: pienene – zaķis – lapsa; 
mežā: egle – krustknābis – vanags; dārzā: salāti – gliemezis – ezis).

Gūst pieredzi, līdzdarbojoties skolas vides sakopšanas projektos (piemēram, piedaloties apkārtnes un telpu uzkopšanas pasākumos, talkās). 
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Mācību līdzekļi
Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis
Vienkārši augu un dzīvnieku noteicēji (attēls un nosaukums), enciklopēdijas ar augu, dzīv-
nieku aprakstiem, dzīvnieku un augu attēli barības ķēdes veidošanai (piemēram, pienene, 
egle, salāti, zaķis, stirna, gliemezis, balodis, krustknābis, vilks, lapsa, ezis, vanags)

Vielas un materiāli
Materiāli kolāžu veidošanai (papīrs, dažādi attēli, plastilīns, plastmasa, kartons, šķēres, līme 
u. c.), materiāli dzīvnieku modeļa veidošanai (plastilīns, papīrs, kartons, šķēres, līme, koka 
iesmiņi, kokteiļu salmiņi u. c.), diedzētas sēklas (piemēram, zirņi, pupas, kressalāti)

Darba piederumi
Ierīce ar fotografēšanas/filmēšanas funkciju vai lapa un zīmuļi, trauki sēklu diedzēšanai 
(burka, Petri trauks, plastmasas glāze u. c.), mērcilindrs, filtrpapīrs vai papīra dvielis, svari

Mācību vide
Datorklase (vai pārvietojami datori ar interneta pieslēgumu), cilvēka veidota ekosistēma, 
dabiska ekosistēma

Starppriekšmetu saikne

Mācību priekšmets Saturs Rezultāts

Datorika Izmanto dažādas meklētājprogrammas, tīmekļa enciklopēdijas, lai 
atrastu informāciju. Dublē tekstu no tīmekļa lapas citā dokumentā, 
norādot atsauces uz izmantoto avotu. 

Raksturo organismu daudzveidību noteiktā teritorijā.
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Metodiskais komentārs

Kā organizēt mācību procesu Skolēni, plānojot lauka darbu, novēro dzīvo organismu daudzveidību tuvākajā dabas teritorijā un ar skolotāja palīdzību prognozē, kā mainītos 
novērotā dabas teritorija, ja, piemēram, iestādītu vairāk kokus, būvētu jaunus ceļus, nonākot pie atziņas, ka cilvēka darbība izmaina dabas 
teritoriju.

Šajā tematā svarīgi saprast, kā dzīvie organismi ir pielāgojušies dzīvošanai noteiktā vidē, veidojot vienkāršu modeli vai attēlojot zīmējumā 
dzīvnieku ārējās pazīmes (piemēram, izveido savu putna vai kāda cita dzīvnieka modeli tādās krāsās vai ar tādām ķermeņa daļām, kas pielāgotas 
noteiktas funkcijas veikšanai (piemēram, knābis – zivju ķeršanai, kājas – peldēšanai), kurš varētu labi izdzīvot kādā no dabas teritorijām). Svarīgi, 
lai skolēni stāsta par izveidoto modeli un pamato pazīmes nozīmi organisma izdzīvošanā.

Diedzētās sēklas nedrīkst iekaltēt (jāpārliecinās, ka ūdens ir pieejams pietiekamā daudzumā visā eksperimenta laikā; ūdens daudzums var 
atšķirties atkarībā no sēklu lieluma, dīgstu lieluma). Visā eksperimenta laikā nodrošina nemainīgus apstākļus (temperatūru, caurvēju utt.), nav 
ieteicams dīgstus novietot virs radioatora vai citas sildierīces, kas stipri karsē un žāvē. Rūpējas, lai ūdens neiztvaiko (tāpēc sēklas vēlams audzēt 
Petri traukos, kas novērš ūdens iztvaikošanu, bet nodrošina gaisa piekļuvi; ja nepiekļūst gaiss, sēklas var sākt pelēt).

Kam pievērst uzmanību 1. klasē, apgūstot 4. tematu, skolēni ir noskaidrojuši, ka ir dabas teritorijas un cilvēka veidotās teritorijas (vēl nelieto jēdzienu “ekosistēma”), zina, 
ar ko tās atšķiras, kas tām ir raksturīgs. Turklāt skolēni ir veikuši novērojumus dabā un veidojuši vienkāršus modeļus, lai attēlotu tuvāko teritoriju 
būtiskākās pazīmes un atšķirības.

Skolēni mācās grupēt organismus pēc barības uzņemšanas veida – ēd augus, ēd citus dzīvniekus, ēd gan augus, gan dzīvniekus (vēl nelieto 
jēdzienus “augēdājs”, “gaļēdājs”, “visēdājs”). Mācās veidot barības ķēdi no trīs posmiem. Skolēni var izpētīt skolas apkārtnē esošo ekosistēmu un 
novērot tos dzīvos organismus, kuri pielāgojošos dzīvei tajā. Lai veiktu pētījumu, skolēni mācās izmantot vienkāršus augu un dzīvnieku noteicējus 
(attēlus ar nosaukumiem). 

Tiek veidota izpratne par visu organismu savstarpējo saistību dabas teritorijā, tāpēc šajā tematā, lietojot iegūtos datus, skolēni skaidro, ka zaļie 
augi, Saules gaismas iedarbībā un pietiekamā mitrumā var veidot barības vielas, eksperimentāli salīdzinot diedzētu sēklu masu. Lai varētu novērot 
fotosintēzes rezultātu, eksperimentam svarīgi izvēlēties sēklas, kas dīgstot jau ir izmantojušas lielāko daļu no sēklā uzkrātajām barības vielām. 
Sarunā ar skolēniem nelieto jēdzienu “fotosintēze”. 

Skolēni matemātikā ir apguvuši skaitļu pierakstu 1/10 = 0,1. Tas jāņem vērā, nolasot svēršanas rezultātus, jo svaru skalā redzama masa gramos un 
miligramos. Skolēni lieto jēdzienu “masa”, apzīmējumu (m) un tās mērvienības (grami, kilogrami).

Jāparedz divas dienas veltīt mācību ekskursijām – vienu uz mežu, purvu vai pļavu (visa diena), otru – skolas tuvumā, lai novērotu cilvēka veidotu 
teritoriju. Nodarbības var veidot sadarbībā ar AS “Latvijas valsts meži”. Nodarbībai noteikti nepieciešamas 3 stundas: 1 stunda pirms nodarbības, 
lai sagatavotos: saruna par drošības noteikumu ievērošanu, augu un dzīvnieku pazīmju atkārtošana, pārrunas, kā veikt novērojumus, kam pievērst 
lielāku uzmanību; 1 stunda pēc ekskursijas: informācijas apstrāde un prezentēšana. Jāparedz meža vai kādas citas ekosistēmas novērojumi 
dažādos gadalaikos. 
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3.1. Kas ir kopīgs un 
atšķirīgs  dažādām 
dabas teritorijām?

3.2. Kādi ir neredzamie 
lauki uz Zemes?

3.3. Kā orientēties 
apkārtnē?

3.4. No kā ir veidota 
Zeme?

3.5. Kādas vielas  
un maisījumi ir mums 

apkārt?

3.2. Kādi ir neredzamie lauki uz Zemes?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 12 mācību stundas

Temata apguves mērķis: veidot izpratni par Zemes pievilkšanas spēka un magnētiskā 
lauka esamību uz Zemes, par elektromagnētiskā starojuma izplatīšanos un faktoriem, kas 
to ietekmē.
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Zeme pievelk visus ķermeņus, kas atrodas uz Zemes vai ir pacelti virs tās kādā 
augstumā. No šī pievilkšanas spēka nav iespējams izvairīties. (D.Li.2.)

• Zeme ar lielāku spēku pievelk tos ķermeņus, kuru masa ir lielāka. (D.Li.2.)
• Magnētu forma var būt dažāda, bet visiem magnētiem vienmēr ir divi poli. Tos apzīmē 

ar N (Ziemeļpols) un S (Dienvidpols). Vienādie magnēta poli atgrūžas, bet pretējie – 
pievelkas. (D.Li.2.)

• Magnēts pievelk dzelzs priekšmetus. (D.Li.2.)
• Gravitācijas spēks un magnētiskais spēks uz ķermeņiem darbojas no attāluma. (D.Li.2.)
• Mēs dzīvojam vidē, kurā visapkārt ir daudzveidīgs starojums, ko nevar sajust ar cilvēka 

maņām. To izstaro un uztver cilvēku radītas ierīces. (D.Li.2.)
• Sakaru tehnoloģijas raida un uztver informāciju starojuma veidā. Tā darbojas mobilie 

telefoni un tālvadības pultis. (D.Li.2.)

• Izmantojot piemērus, skaidro, ka Zeme pievelk visus ķermeņus, bet stiprāk pievelk 
smagākus ķermeņus. (D.33.2.2.1.; D.3.11.3.2., D.3.11.4.1.; D.3.12.1.1.2.)

• Pamato apgalvojumus, izmantojot eksperimenta datus. (D.3.2.2.2., D.3.12.1.1.2.)
• Veic vienkāršus eksperimentus ar magnētiem, pētot to savstarpējo pievilkšanos un 

atgrūšanos. (D.3.2.2.2.)
• Pamato izmantoto materiālu nepieciešamību, veidojot pašizgatavotu ierīci ar magnētu. 

(D.3.2.2.2.; D.3.13.1.1.)
• Skaidro, kā dažādu materiālu šķēršļi ietekmē starojuma uztveršanu ierīcēs. (D.3.2.1.2.; 

D.3.13.1.1.; D.3.12.1.1.2.; D.3.11.11.1.; D.3.2.1.2.; D.3.13.1.1.; D.3.12.1.1.2.; 
D.3.11.11.1.)

• Ar skolotāja palīdzību spriež par pētījumā iegūto rezultātu ticamību un turpmāko 
pētījumu iespējām. (D.3.2.1.2.; D.3.13.1.1.; D.3.12.1.1.2.; D.3.11.11.1.; D.3.2.1.2.; 
D.3.13.1.1.;, D.3.12.1.1.2.; D.3.11.11.1.)

• Nosauc piemērus, kā sakaru tehnoloģiju sasniegumi ietekmē cilvēka ikdienas dzīvi un 
veselību. (D.3.13.1.1.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Prognozē un pēc patstāvīgi izstrādāta plāna veic vienkāršu eksperimentu, lai 
noskaidrotu, ka šķēršļi un vide (piemēram, pagraba sienas un uzbērums, mežs, biezs 
mūris, dažādi materiāli – stikls, alumīnija folija, koks) un attālums ietekmē starojuma 
uztveršanu, eksperimentējot ar dažādu tehnoloģiju tālvadības ierīcēm, mobilajiem 
telefoniem. (=D.3.2.1.2.; D.3.11.1.1.; D.3.11.3.1.; D.3.11.3.2.; D.3.13.1.1.)

• Veido objektu pēc skolotāja dotā attēla vai pēc savas skices (ierīci, kuras sastāvdaļas 
kopā notur magnēti u. c.), pamato izmantoto materiālu nepieciešamību. (=D.3.2.2.2.)

Attīsta ieradumu plānot un vadīt savu izziņas procesu, reflektēt par to, prognozēt, plānot, 
veikt vienkāršu eksperimentu, lai noskaidrotu, kā šķēršļi, vide un attālums ietekmē 
starojuma uztveršanu, eksperimentējot ar dažādu tehnoloģiju tālvadības ierīcēm, 
mobilajiem telefoniem. (Tikums – gudrība, vērtība – darba tikums)

Jēdzieni: starojums, magnēts, Ziemeļpols, Dienvidpols
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Temata apguves norise

Kāpēc krīt ķermeņi? Novēro demonstrējumu vai veic eksperimentu (piemēram, no vienāda augstuma ļauj krist ķermeņiem ar dažādu masu – bumbai, papīra lapai, 
spalvai), skaidro, pastāstot saviem vārdiem, kā, brīvi palaisti, dažāda smaguma ķermeņi krīt. Secina, ka visus ķermeņus no attāluma pievelk Zeme, 
uz ķermeņiem darbojas Zemes pievilkšanas spēks, kas ir atkarīgs no attāluma līdz Zemei un no ķermeņa masas.

Kā darbojas magnēts? Novēro dažādu formu (piemēram, stieņveida, pakavveida), magnētu un priekšmetu (piemēram, magnēts un metāla saspraude, magnēts un plastmasas 
saspraude), savstarpējo iedarbību (piemēram, tuvinot magnētus ar vienādiem un pretējiem poliem). Uzzina, kā tiek apzīmēti magnēta poli un kā tas 
ir saistīts ar Zemes magnētisko lauku. Mācās veidot un pamatot apgalvojumus (piemēram, “magnēta… poli pievelkas/atgrūžas”; “ar magnētu var…”), 
izmantojot eksperimenta datus. 

Izsaka prognozi un eksperimentāli pārliecinās, ka magnētiskais spēks darbojas uz ķermeņiem no attāluma, nosakot mazāko un lielāko attālumu, kādā 
magnēts iedarbojas un pievelk dzelzs priekšmetu (piemēram, saspraudi). Iepazīstas ar kompasa uzbūvi un pagatavo pats savu kompasa modeli (izdur 
caur korķi magnetizētu adatu un to ievieto traukā ar ūdeni), izpēta tā darbību, salīdzinot ar īsto kompasu. 

Nosauc magnēta pielietojuma piemērus sadzīvē (piemēram, izpēta, kā darbojas durvju slēdzis) un, izmantojot magnētus, veido objektu pēc skolotāja 
dotā attēla vai pēc savas skices (piemēram, pašizgatavotu ierīci, kuras sastāvdaļas kopā notur magnēti). Ar skolotāja uzdoto jautājumu palīdzību 
pamato izvēlēto materiālu nepieciešamību.

Kā informācija nonāk 
līdz mobilajam 
telefonam, TV pultij?

Eksperimentē ar dažādu tehnoloģiju tālvadības pultīm (piemēram, TV, rotaļlietu vadības, projektora) vai zvana ar mobilo telefonu viens otram un 
noskaidro, ka signāls no pults nonāk pie aparatūras vai no telefona uz telefonu, bet cilvēks to neuztver. Pastāsta, ka visapkārt ir cilvēka maņām 
nesajūtams starojums, ko izstaro un uztver cilvēka radītas ierīces, izmantojot eksperimenta datus. Pēta, kā dažādi materiāli ietekmē starojuma 
uztveršanu (piemēram, starp pulti un ierīci ievieto šķēršļus no dažādiem materiāliem: vismaz A4 lielu kartonu, auduma gabalu, metāla plāksni), 
lai noskaidrotu kādi materiāli kavē starojuma izplatīšanos.

Izmantojot savu pieredzi, prognozē un ar skolotāja palīdzību izsaka pieņēmumu, kā vide (piemēram, pagraba sienas un uzbērums, biezs mūris, dažādi 
materiāli – stikls, alumīnija folija, koks) un attālums (piemēram, kā mainās signāla uztvere, palielinoties attālumam no tālvadības pults) ietekmē signāla 
uztveršanu. Izsaka idejas, kā varētu pārliecināties par pieņēmuma pareizību. Sadarbojoties grupā, ar skolotāja palīdzību kopīgi izveidojot darba gaitas 
plānu, vienojoties par 1) lielumiem, kurus mainīs; 2) lielumiem, kurus mērīs; 3) lielumiem, kurus atstās nemainīgus. Veic pētījumu, izmantojot dažādas 
tehnoloģijas (piemēram, mobilo telefonu, tālvadības pulti). Igūst un reģistrē datus skolotāja piedāvātajā tabulā. Ar skolotāja palīdzību analizē datus 
un skaidro, kā vide un attālums ietekmē uztveršanu (piemēram, kā mainās signāla uztvere, palielinoties attālumam no tālvadības pults). Ar skolotāja 
palīdzību spriež par iegūto rezultātu ticamību, izsaka idejas par turpmāko pētījumu iespējām.

Nosauc piemērus, kā attīstījušās sakaru tehnoloģijas (piemēram, salīdzinot dažādu modeļu mobilos telefonus), spriež, kā tehnoloģiju attīstība ietekmē 
cilvēka ikdienas dzīvi un veselību (piemēram, saziņas iespējas, informācijas iegūšana, laika pavadīšana mobilajās ierīcēs, atkarību riski).
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Mācību līdzekļi
Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis

Vielas un materiāli
Dažādas masas ķermeņi (piemēram, bumba, spalva, papīra lapa), porolons, ar atšķirīgu 
smilšu masu pildītas PET pudeles, dažādu formu magnēti (piemēram, stieņveida, pakav-
veida u. c.), metāla un plastmasas saspraudes, materiāli pašizgatavotas ierīces ar magnētu 
veidošanai (piemēram, uzgriežņi, skrūves, papīrs, kociņi, monētas, metāla stienīši, atsperes), 
A4 vai lielāka izmēra materiāli (kartons, auduma gabals, metāla plāksne)

Darba piederumi
Dators ar interneta pieslēgumu, tālvadības pultis (TV, rotaļietu u. c.), ar pulti darbināmas 
ierīces (TV, rotaļlietas, u. c.) dažādu modeļu mobilie telefoni
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3.1. Kas ir kopīgs un 
atšķirīgs  dažādām 
dabas teritorijām?

3.2. Kādi ir neredzamie 
lauki uz Zemes?

3.3. Kā orientēties 
apkārtnē?

3.4. No kā ir veidota 
Zeme?

3.5. Kādas vielas  
un maisījumi ir mums 

apkārt?

3.3. Kā orientēties apkārtnē? (Kopīgs temats  
ar matemātikas tematu 3.3. Kā veidot plānu?)

Ieteicamais laiks temata apguvei: 14 mācību stundas

Temata apguves mērķis: dabaszinībās – attīstīt prasmi veidot vienkāršu apkārtējās 
teritorijas plānu, kuru iespējams izmantot, lai orientētos, noteikt objektu atrašanās vietu 
kartē un uz globusa.
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Globuss ir samazināts telpisks Zemes modelis, uz kura kontinenti, okeāni, jūras, 
upes, ezeri, līdzenumi, kalni u. c. objekti ir attēloti ar pieņemtiem apzīmējumiem un 
krāsojumu. (D.Li.12.)

• Kontinenti ir lielas sauszemes teritorijas uz Zemes – Eirāzija, 
Āfrika, Ziemeļamerika, Dienvidamerika, Austrālija, Antarktīda. (D.Li.12.)

• Okeāni ir lielas ūdens teritorijas uz Zemes – Ziemeļu Ledus okeāns, Klusais okeāns, 
Indijas okeāns, Atlantijas okeāns. (D.Li.12.)

• Karte ir samazināts Zemes virsmas attēlojums plaknē, kurā dabas un cilvēka veidoti 
objekti ir attēloti ar pieņemtiem apzīmējumiem un krāsojumu. (D.Li.12.)

• Plāns ir samazināts nelielas teritorijas (klases, pilsētas, parka u. c.) attēlojums plaknē, 
kurā dabas un cilvēka veidoti objekti ir attēloti ar pieņemtiem apzīmējumiem. (D.Li.12.; 
M.Li.6.)

• Globusu, karti un plānu izmanto, lai attēlotu un atrastu dažādus objektus un teritorijas 
(valstis, novadus). (D.Li.12.)

• Debespuses ir pieņemtie virzieni, lai būtu iespējams orientēties apkārtnē. Dabā var 
orientēties pēc Saules. Saule aust austrumos, noriet rietumos. (D.Li.12.)

• Kartē un plānā lapas augšā vienmēr ir ziemeļi (Z), apakšā – dienvidi (D), pa labi – 
austrumi (A), pa kreisi – rietumi (R). (D.Li.12.)

• Mērogs rāda, cik reižu patiesais attālums dabā ir samazināts kartē vai plānā.
• Topogrāfiskās zīmes izmanto, lai plānā attēlotu dažādus objektus. (D.Li.12.) 

• Nosaka savu atrašanās vietu kartē. (D.3.12.3.3.)
• Atrod dažādās kartēs vai uz globusa dabas un cilvēka veidotus objektus (līdzenumus, 

kalnus, upes, ezerus, jūras, okeānus, pilsētas, ciemus) un teritorijas (valstis, novadus). 
(D.3.12.3.3.)

• Nosaka debespuses kartē un plānā, izmantojot virzienu norādes. (D.3.12.3.2.)
• Ar skolotāja palīdzību izveido laba plāna kritērijus. (D.3.12.3.2.)
• Prezentē izveidoto plānu atbilstoši kritērijiem. (D.3.12.3.2.)
• Zīmē vienkāršu klases, skolas teritorijas vai dzīvesvietas plānu. (D.3.12.3.2.)
• Orientējas tuvākajā apkārtnē, nosakot debespuses un objektu atrašanās vietas virzienu 

pēc Saules. (D.3.12.3.3.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Zīmē vienkāršu klases, skolas vai dzīvesvietas apkārtnes plānu, kurā esošos objektus 
attēlo ar pieņemtiem apzīmējumiem, skaidro, ka karte un plāns ir samazināts Zemes 
virsmas attēlojums plaknē. (=D.3.12.3.2.)

• Orientējas nelielā teritorijā pēc plāna, nosakot plānā objekta veidu un atrodot to dabā. 
(=D.3.12.3.3.)

• Attīsta ieradumu rūpēties par savu un citu cilvēku veselību un drošību, orientējoties, 
izmantot karti un plānu. (Tikums – gudrība, vērtība – dzīvība)

• Attīsta ieradumu izvirzīt augstas prasības gan sev, gan citiem, zīmējot klases, skolas 
teritorijas vai dzīvesvietas plānu, darbu tiecoties paveikt pēc iespējas kvalitatīvāk. 
(Tikums – gudrība, vērtība – darba tikums)

• Attīsta ieradumu veikt darbu precīzi, rūpīgi un ik pa laikam izvērtējot paveikto, lai 
saprastu, vai nav nepieciešamas korekcijas, precizējumi, izveidojot laba plāna kritērijus. 
(Tikums – centība, vērtība – darba tikums)

Jēdzieni: plāns, globuss, karte, plāna apzīmējumi, debespuses, kontinents, okeāns
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Temata apguves norise

Kas ir globuss un karte? 
Kā tos izmanto?

Pastāsta saviem vārdiem, ka globuss ir samazināts Zemes modelis, kurā attēloti kontinenti, okeāni. Salīdzina videomateriālos vai attēlos redzamos 
Zemes attēlojumus un globusu. Izpēta globusu un karti, pastāsta, ko kartē un globusā attēlo ar krāsojumu: zaļā, dzeltenā, brūnā, zilā krāsā.

Atrod Latviju uz globusa un kartē. Atrod skolas ēku, izmantojot programmu Google Earth.

 Skolēni pēc izvēles izveido katrs savu ceļojuma maršrutu uz kādu vietu pasaulē. Prezentē to kā mīklu (ar apgūtajiem kontinentu, okeānu u. c. 
nosaukumiem), neminot galamērķi. Pārējie skolēni cenšas to atminēt pēc prezentācijas.

Kā top karte? 
Kā nosaka debespuses 
kartē un plānā?

Modelē (no plastilīna vai cita materiāla), kā veidojas karte, lodi pārgriežot uz pusēm un izrullējot plaknē.

Diskutē, kurus objektus būtu svarīgi attēlot kartēs.

Mācās saskaņot ziemeļu virzienu kompasā un kartē.

Nosaka debespuses (Z, D, R, A) dabā (izmantojot stratēģiju, piemēram, nostājas tā, ka pa labi ir austrumi, pa kreisi – rietumi, seja vērsta uz ziemeļiem, 
bet pakausis – uz dienvidiem). Nosaka debespuses, izmantojot topogrāfisko karti un kompasu.

Patstāvīgais darbs: nosaka sava dzīvokļa, mājas vai istabas novietojumu atbilstoši debespusēm, apraksta vai shematiskā zīmējumā attēlo galvenos 
objektus pēc to atrašanās vietas.

Izmantojot skolas plānu, atrod avārijas izejas. Plānā parāda (ieraksta), kur ir ziemeļi, dienvidi, austrumi un rietumi.

Izmanto plānu kā informācijas avotu.

Stāsta par kādas vietas atrašanos kartē, izmantojot apgūto – virzienus (debespuses), kartes krāsojumu un pieņemtos apzīmējumus (piemēram, ceļi, 
upes, apdzīvotās vietas).

Saprot, ka reizinot ar 
10, 100 skaitlim tiek 
pievienots atbilstošs 
skaits nuļļu, bet dalot 
ar 10, 100, nuļļu skaits 
attiecīgi samazinās.

Šajā vietā matemātikā apgūst  x10, x100, / :10, /:100. Mācās skicēt plānu pierakstīt mērījumu rezultātus.
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Kas ir plāns? Ko un kā 
plānā attēlo?

Vienojas par laba plāna kritērijiem, izmantojot gatavu plānu. Zīmē klases plānu, ievērojot mērogu: viens metrs dabā atbilst vienam centimetram plānā 
(vai vienai rūtiņai, ja izmanto rūtiņu papīru).

Mēra klases, skolas apkārtnes objektu izmērus, attālumus starp tiem, lai varētu tos iezīmēt plānā (izvēlas atbilstošus mērinstrumentus). Attālumu dabā 
izmēra veselos desmitos. 

Veido darbības plānu, kā objektus, kas atrodas klasē un skolas apkārtnē, attēlot kartē/plānā. Meklē labāko, vienkāršāko veidu, kā apkārtējās vides 
objektus attēlot plānā.  
Strādājot grupā, sadala pienākumus, samazinot veicamo darbu apjomu katram dalībniekam.  
Mērījumu rezultātus apkopo tabulā.

Dabā Plānā

Izmantojot plāna mērogu, nosaka attālumu starp objektiem dabā.

Iepazīstas ar topogrāfiskajām zīmēm pilsētas vai tuvākās apkārtnes plānā. Izvirza pieņēmumus, kāpēc topogrāfiskās zīmes ir nepieciešamas.  
Skolotāja dotajā plānā, izmantojot mērogu un virzienus, ar topogrāfiskajam zīmēm iezīmē dažādus objektus (atsevišķus kokus, ēkas).

Patstāvīgais darbs: attēlo plānā, kādu daiļdarbā (pasakā, stāstā) aprakstītu teritoriju, izmantojot topogrāfiskās zīmēs.  
Patstāvīgā darba prezentācija: izstrādā kritērijus patstāvīgā darba prezentācijai un prezentē patstāvīgo darbu pēc iepriekš izstrādātiem kritērijiem.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis

Vielas un materiāli
Ceļojuma maršruta prezentēšanai nepieciešamie materiāli (papīrs, flomāsteri vai prezentā-
cija datorā), plastilīns 

Darba piederumi
Mērlente, lineāls, globuss, dažādas kartes, viedtālrunis vai dators, kurā var pētīt noteiktu 
atrašanās vietu, izmantojot Zemes mākslīgo pavadoņu kartes, kompass, vai kompass 
viedtālrunī, planšetē, dzīvesvietas karte, skolas teritorijas plāns, skolas evakuācijas plāns, 
mobilās aplikācijas GPS ierīce vai mobilais telefons ar GPS iespējām

Mācību vide
Nodarbība brīvā dabā

Citi ieteicamie resursi
Virtuālā topogrāfiskā karte: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra. Latvijas karte 
[tiešsaiste, skatīts 2019. gada 27. septembrī]. Pieejams: https://kartes.lgia.gov.lv/karte

https://kartes.lgia.gov.lv/karte
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Starppriekšmetu saikne

Mācību priekšmets Saturs Rezultāts

Matemātika 3.3. Kā veidot 
plānu?

Skolēni apgūst plāna izveides principus, mērogu un tā izmantošanu, 
mācās skicēt plānu, pierakstīt mērījumu rezultātus.

Zīmē plānu, ievērojot mērogu un izmantojot topogrāfiskās zīmes.

Kopīgs temats ar matemātiku. Temata saturu matemātikā un dabaszinībās apgūst vienlaicīgi.

Metodiskais komentārs

Kā organizēt mācību procesu Tematā ir divas daļas, kuras veido matemātikas un dabaszinību saturs, tāpēc pirms temata apguves skolotājiem (ja šos mācību priekšmetus 
nemāca viens skolotājs) jāvienojas, kā temata apguvi labāk plānot.

Kam pievērst uzmanību Apgūstot tematu, jāpilnveido skolēnu prasme orientēties kartē, atrast objektus uz globusa. Tāpēc ieteicams piedāvāt dažādus uzdevumus – 
izstrādāt maršrutus, pārī spēlēt objektu atrašanas spēli utt.
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3.1. Kas ir kopīgs un 
atšķirīgs  dažādām 
dabas teritorijām?

3.2. Kādi ir neredzamie 
lauki uz Zemes?

3.3. Kā orientēties 
apkārtnē?

3.4. No kā ir veidota 
Zeme?

3.5. Kādas vielas  
un maisījumi ir mums 

apkārt?

3.4. No kā ir veidota Zeme?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 12 mācību stundas

Temata apguves mērķis: veidot izpratni par Zemes cieto iežu un ūdens apvalku.
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Okeāni, jūras, ezeri, upes, ledāji un pazemes ūdeņi veido Zemes ūdens apvalku. 
(D.Li.5.)

• Zemes cieto iežu apvalku jeb Zemes garozu veido ieži. Ieži atšķiras pēc krāsas, sastāva 
un cietības. (D.Li.5.)

• Ieži sairst vēja, ūdens un temperatūras ietekmē, iežu sīkās daļiņas veido augsni. 
(D.Li.5.)

• Zemes virsmu veido kalni un līdzenumi. (D.Li.5.)
• Zemes virsma nepārtraukti mainās vēja, ūdens un ledus darbības ietekmē. (D.Li.5.)
• Upēs ūdens plūst, jo izteka atrodas augstāk nekā ieteka. (D.Li.5.)
• Cilvēks izmanto dažādus Zemes apvalkos esošos dabas resursus – gaisu, ūdeni, mežus, 

iežus. (D.Li.5.)
• Dabas resursi var izbeigties, tāpēc tie ir jātaupa un jāsaudzē. (D.Li.5.)

• Plāno eksperimentu iežu cietības noteikšanai. (D.3.11.3.1.)
• Nosaka iežu cietību. (D.3.5.1.1.)
• Nosauc dabas resursu (gaiss, ūdens, meži, ieži) izmantošanas iespēju piemērus. 

(D.3.5.4.1.)
• Modelē pauguru, veidojot vai attēlojot virsotni, nogāzes, piekāji. (D.3.12.2.1.)
• Salīdzina paugurus pēc to virsotnes augstuma un nogāžu slīpuma. (D.3.5.2.1.; 

D.3.12.2.1.)
• Nosaka paugura augstumu topogrāfiskajā un fizioģeogrāfiskajā kartē pēc horizontālēm 

un krāsojuma. (D.3.12.3.1.)
• Grupē Zemes ūdens apvalku veidojošos ūdeņus pēc ūdens sāļuma un to atrašanās 

vietas. (D.3.5.2.1.) 
• Modelē upes tecēšanas virzienu un prognozē krastu izmaiņas, pieaugot straumes 

ātrumam, plūdu laikā. (D.3.5.2.1.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Stāsta par tuvākās apkārtnes Zemes virsmu, nosakot topogrāfiskajā kartē un Latvijas 
fizioģeogrāfiskajā kartē paugurus, to augstumu un līdzenumus. (=D.3.12.1.1.2.; 
D.3.12.3.3.)

• Stāsta, kādas ūdenstilpes ir tuvākajā apkārtnē, atrod tās topogrāfiskajā kartē un 
Latvijas fizioģeogrāfiskajā kartē, minot to nosaukumus (upēm min arī iztekas un 
ietekas vietu). (=D.3.12.1.1.2.; D.3.12.3.3.)

• Attīsta ieradumu darboties ilgtspējīgi un apkārtējai videi draudzīgi. Stāsta par dabas 
resursu izmantošanu savas ģimenes ikdienas dzīvē, par iespējām tos aizstāt, saudzēt 
un taupīt. (Tikums – atbildība, vērtība – daba)

• Attīstīta ieradumu būt zinātkāram un intelektuāli atvērtam, ar interesi plānojot un 
veicot novērojumus dabā. (Tikums – gudrība, vērtība – darba tikums)

Jēdzieni: ieži
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Temata apguves norise

No kā sastāv Zemes 
virsma?

Veido Zemes modeli un stāsta par Zemes apvalkiem. Attēlo kontinentus (Eirāzija, Āfrika, Austrālija, Antarktīda, Ziemeļamerika, Dienvidamerika) un 
okeānus (Klusais, Atlantijas, Indijas, Ziemeļu Ledus okeāns), atzīmē polus (Ziemeļpols, Dienvidpols), nozīmīgākos dabas objektus (augstākais kalns, 
garākā upe, lielākais ezers, Baltijas jūra u. c.) un cilvēka veidotos objektus (pilsētas, piemēram, Rīga, lielākās valstis, Latvija u. c.). Secina, kāda ir ūdens 
un sauszemes aizņemto platību attiecība uz Zemes.

Salīdzina dažādas Zemes virsmas formas (piemēram, paugurus) un nosaka to atšķirības (augstāks/zemāks; lielāks/mazāks; lēzenāks/stāvāks), veicot 
novērojumus dabā un modelējot (zīmējot, izmantojot dabas materiālus, plastilīnu u. c .) to uzbūvi.

Atrod Latvijas fizioģeogrāfiskajā kartē lielākās augstienes, augstākos paugurus, lielākos līdzenumus un stāsta par izmantoto startēģiju, meklējot 
Zemes virsmas formas. Atrod augstāko pauguru tuvākās apkārtnes topogrāfiskajā kartē, pasaka tā nosaukumu un nosaka augstumu. 

Salīdzina tuvākajā apkārtnē atrodamos iežus (granīts, dolomīts, māls, smilšakmens) pēc krāsas un cietības (piemēram, ar iezi skrāpē stiklu, 
salīdzināšanai lieto jēdzienu “cietāki ieži”). Secina, ka daži ieži sairst ātrāk, ka viens un tas pats iezis var būt dažādās krāsās (piemēram, smilšakmens ir 
gan dzeltenīgs, gan sarkanīgi brūns). 

Veic eksperimentu: traukā ieliek iežu gabaliņus, uzlej ūdeni, sakrata un pēc tam apskata ūdens sastāvu, mikroskopā izpēta ieža daļiņas un secina, ka 
iezis ir sairis. 

Secina, ka ieži sairst temperatūras un ūdens iedarbībā un, iežiem sairstot veidojas augsne, novērojot demonstrējumu (piemēram, karsē ieža gabaliņu, 
pēc tam to ieliek aukstā ūdenī un novēro plaisāšanu. Pēta augsnes paraugus mikroskopā vai ar lupu un secina, ka augsnē ir iežu daļiņas).

Spriež par dažādu klasē esošu priekšmetu un to sastāvdaļu izgatavošanai nepieciešamajiem dabas resursiem.

Nosauc dabas resursu izmantošanas piemērus savās mājās (piemēram, koksni izmanto kurināšanai un mēbeļu izgatavošanai, ūdeni – dzeršanai un 
saimnieciskām vajadzībām u. c.), stāsta par iespējām tos aizstāt un taupīt (piemēram, mājokļa apsildīšanai izmantot elektrību).

Kā atšķiras Zemes 
ūdens apvalka daļas?

Nosauc Zemes ūdens apvalku veidojošos ūdeņus (okeānus, jūras, upes, ezerus), izmantojot pasaules fizioģeogrāfisko karti un pieņemtos apzīmējumus, 
kā arī citus informācijas avotus, lai iegūtu faktus arī par citiem Zemes ūdens apvalka veidiem (ledājiem, pazemes ūdeņiem).

Atrod kopīgās un atšķirīgās pazīmes, salīdzinot dabiskās un cilvēka veidotās ūdenstilpes (piemēram, salīdzina dīķi un ezeru pēc izmēriem, izskata, 
veidošanās).

Modelē upes tecēšanas virzienu, norādot izteku, ieteku, labo krastu, kreiso krastu, upes pietekas, krāces. Prognozē krastu izmaiņas, mainoties 
dažādiem apstākļiem (piemēram, pieaugot straumes ātrumam). 

Nosauc Latvijas lielākās upes, ezerus, izmantojot Latvijas fizioģeogrāfisko karti un dažādus informācijas avotus (piemēram, videomateriālus, attēlus). 
Stāsta par to atrašanās vietu Latvijas teritorijā (piemēram, Burtnieka ezers atrodas Vidzemē, netālu no Valmieras).

Atrod lielāko ūdenstilpi (ezeru un upi) tuvākās apkārtnes topogrāfiskajā kartē un stāsta par to, norādot nosaukumu (upēm iztekas un ietekas vietu). 
Saskata ūdenstilpes izmantošanas iespējas (piemēram, upē var makšķerēt un peldēties).
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Mācību līdzekļi
Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis

Latvijas un pasaules fizioģeogrāfiskā kartes

Vielas un materiāli
Iežu paraugi, Latvijas un pasaules fizioģeogrāfiskā kartes, materiāli dažādu modeļu veidoša-
nai – plastilīns, smiltis, kartons, dažādi dabas materiāli (ainavas radīšanai)

Metodiskais komentārs

Kā organizēt mācību procesu 1. klasē apgūstot 4. tematu, skolēni ir iepazinušies ar paugura uzbūvi, noskaidrojuši dažādu ūdenstilpju veidus. 

Pauguru un upju modeļus var veidot grupā. Pēc tam visus izgatavotos modeļus apvieno vienā. Tādējādi starp tiem izveidojas ieplakas, kas ilustrē 
citu sauszemes ūdeņu veidošanos.

Kam pievērst uzmanību Apgūstot šo tematu, skolēni turpina iepazīties ar Zemes uzbūvi, veidojot izpratni par sauszemi un ūdens apvalku. Iepriekšējā tematā skolēni 
uzzināja, ka krāsojumu kartēs izmanto sauszemes un ūdens attēlošanai. Ieteicams temata sākumā salīdzināt, cik lielu platību uz Zemes aizņem 
ūdens un cik lielu platību – sauszeme. Lai skolēni labāk saskatītu attiecību starp sauszemi un ūdeni, var izmantot no papīra izgrieztus kvadrātiņus 
(1 cm2 lielumā – 2 x 2 rūtiņas) un, strādājot grupā, izmērīt kāda kontinenta un okeāna lielumu (darbus sadala atbilstoši skolēnu skaitam). 
Sasummējot okeānu platības un kontinentu platības, secina, ka ūdens uz Zemes aizņem lielāku platību nekā sauszeme.

Pievērš skolēnu uzmanību faktam, ka jūras un okeāni satur sāļūdeni, un tikai sauszemes ūdeņi (upes, ezeri, pazemes ūdeņi un ledāji), kas kartē 
redzami nedaudz vai nav redzami vispār, satur saldūdeni, ko cilvēki izmanto ikdienā. Tāpēc saldūdens ir jātaupa. Lai to labāk iztēlotos, skolotājs 
var izmantot litra mērkrūzes: vienu piepildītu ar ūdeni (100 ml), bet otrā ieliet tikai 3 ml, jo no visa uz Zemes esošā ūdens daudzuma (100 %), 
saldūdens ir tikai 3 %.

Skolēni nelieto jēdzienu “hidrosfēra”.

Lai veiktu iežu izpēti un saprastu, ka tie ir dažādi gan pēc krāsas, gan pēc cietības, skolēni tuvākajā apkārtnē ievāc iežu paraugus. Ja tas nav 
iespējams, izmanto skolotāja sagatavotos paraugus. Iežus raksturo, lietojot jēdzienu “cietība” (lielāka cietība, mazāka cietība). Raksturojot iežus, 
nelieto jēdzienu “mīksts”.
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3.1. Kas ir kopīgs un 
atšķirīgs  dažādām 
dabas teritorijām?

3.2. Kādi ir neredzamie 
lauki uz Zemes?

3.3. Kā orientēties 
apkārtnē?

3.4. No kā ir veidota 
Zeme?

3.5. Kādas vielas  
un maisījumi ir mums 

apkārt?

3.5. Kādas vielas un maisījumi ir mums apkārt?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 14 mācību stundas

Temata apguves mērķis: noskaidrot, kāda ir atšķirība starp vielām un vielu maisīju-
miem, pagatavot un grupēt vielu maisījumus pēc pazīmēm, pierādīt, ka gaiss ir gāzveida 
vielu maisījums. Noskaidrot, ka ar vielām noteiktos apstākļos (sasmalcinot, karsējot, atdze-
sējot, saspiežot, sajaucot) var notikt pārvērtības. 
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Vielas ir mums visapkārt. Vielas sastāv no sīkām daļiņām. (D.Li.1.)
• Vielas var atšķirt citu no citas, izmantojot vielas īpašības – stāvokli, krāsu, smaržu, 

spēju sajaukties vai nesajaukties ar ūdeni. (D.Li.1.)
• Ar vielām var notikt pārvērtības. Pārvērtību cēloņi ir sasmalcināšana, karsēšana, 

atdzesēšana, saspiešana vai sajaukšana ar citām vielām. (D.Li.1.)
• Vienāda tilpuma dažādām vielām, var būt atšķirīga masa, tāpēc vielas var salīdzināt – 

vieglāka vai smagāka. (D.Li.1.)
• Ikdienā cilvēki lieto tīras vielas un vielu maisījumus, ievērojot drošības noteikumus. 

(D.Li.11.)
• Gaiss ir gāzveida vielu maisījums, no kura ⅕ ir skābeklis. (DLi.1.; D.Li.12.)
• Gaiss nepieciešams elpošanas procesā. Ieelpotais un izelpotais gaiss atšķiras. (D.Li.1.)
• Vielu sakarsējot līdz noteiktai temperatūrai, tā var aizdegties, tāpēc jāievēro drošības 

noteikumi. Degšana ir vielas pārvērtība, kurā rodas jaunas vielas, siltums un gaisma. 
Vielu degšanu cilvēki izmanto enerģijas iegūšanai. (D.Li.11.)

• Grupē vielu paraugus pēc pazīmēm (stāvoklis, krāsa, smarža, spēja sajaukties ar ūdeni).
• Grupē pagatavotos vielu maisījumus pēc pazīmes vielas sajaucas/nesajaucas ar ūdeni. 

(D.3.1.1.2.; D.3.1.4.1.; D.3.11.5.1.)
• Sver vienāda tilpuma dažādas vielas, nosakot, kura viela ir vieglāka/smagāka. (D.3.3.1.)
• Mēra ūdens tilpumu ar mērcilindru. Pieraksta mērījumu rezultātus. (D.3.11.2.1.)
• Novērtē prasmi mērīt ar mērcilindru atbilstoši skolotāja piedāvātajiem kritērijiem. 

(D.3.11.2.1.)
• Veido un uzlabo eksperimenta plānu. (D.3.11.1.1., D.3.12.1.1.2.)
• Veido apgalvojumus par gāzveida un cietu vielu sajaukšanos ar gaisu, izmantojot 

pierādījumus, kas gūti patstāvīgi veiktos novērojumos. (D.3.11.1.1.; D.3.12.1.1.2.)
• Attēlo eksperimenta rezultātus diagrammā, novērojot, ka degšanas procesam tiek 

izmantota tikai daļa gaisa. (D.3.11.10.1.; D.3.12.1.1.2.)
• Pamato apgalvojumu, ka degšanai nepieciešams skābeklis, izmantojot eksperimenta 

datus un gaisa sastāva diagrammu. (D.3.11.5.2.)
• Spriež par degtspējīgas vielas aizdegšanās temperatūru, gaisa nepieciešamību 

degšanas procesā, vērojot demonstrējumu. (D.3.11.1.1.; D.3.11.5.2.)
• Sadarbojas pārī – plāno un veic eksperimentu.

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Mērot ūdens tilpumu un sverot vielas masu, pagatavo maisījumus un grupē tos pēc 
pazīmes. (=D.3.1.1.2.; D.3.11.4.1.)

• Skaidro vielas degšanas procesam nepieciešamos apstākļus, izmantojot eksperimenta 
rezultātus. (=D.3.11.1.1.; D.3.11.5.2.)

• Pamato drošības noteikumu ievērošanas nepieciešamību, izveidojot ugunsdrošības 
noteikumus dažādām sadzīves situācijām. (=D.3.11.1.1.)

Attīsta ieradumu rūpēties par savu veselību un drošību, pamatojot drošības noteikumu 
ievērošanas nepieciešamību, lietojot vielas un vielu maisījumus. (Tikums – atbildība, 
vērtība – dzīvība)

Jēdzieni: viela, vielu pārvērtības, vielu maisījums, degšana
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Temata apguves norise

Kas ir vielu īpašības un 
pārvērtības?

Salīdzina dažādu vielu paraugus, apskata tos ar lupu (piemēram, vārāmo sāli, dzeramo sodu, cukuru, ko var iegādāties iepakojumā). Raksturo vielu 
izskatu un lietošanu ikdienā, izmantojot savu pieredzi, saviem vārdiem stāsta, kas ir vielas. 

Veic eksperimentus (piemēram, izmantojot šādas vielas: vārāmo sāli, cukuru, dzeramo sodu, citronskābi, cieti, eļļu, ūdeni, ogli, acetonu), novēro vielu 
pazīmes (piemēram, krāsu, stāvokli, smaržu, spēju sajaukties ar ūdeni), reģistrē datus (piemēram, tabulā) un grupē vielu paraugus, izmantojot noteiktu 
pazīmi (piemēram, vielas, kas sajaucas/nesajaucas ar ūdeni, vielas, kurām ir krāsa un bezkrāsainas vielas).

Ar skolotāja palīdzību, sadarbojoties pārī, plāno eksperimentus, sakārtojot piedāvātos darba gaitas soļus secībā. Veic eksperimentus, ar saviem 
vārdiem stāsta, kas notiek, vielai pārvēršoties. Attēlo iegūtos datus (piemēram, zīmējot, fotografējot), saskata un nosauc pārvērtību cēloņus veiktajos 
eksperimentos (skaidro, kas mainās, piemēram: 1) sasmalcinot cukuru – graudiņu lielums, 2) sadedzinot koksni (skolotājs aizdedzina skaliņu) – 
koksnes krāsa, 3) kausējot ledu – ūdens stāvoklis, tas kļūst šķidrs, 4) pienam pieberot citronskābi – piens sabiezē, ja pastāv, rodas nogulsnes), nosauc 
pārvērtību piemērus un to cēloņus dabā un sadzīvē.

Nosver vienāda tilpuma priekšmetus, kuri izgatavoti no atšķirīgām vielām un salīdzina to masu (piemēram, lodītēm, klucīšiem). Ar svēršanā iegūtajiem 
datiem pamato, kura viela ir vieglāka/smagāka.

Kā veidojas vielu 
maisījumi?

Izmantojot informāciju uz iepakojumu etiķetēm, nosaka, vai produkts satur vienu vai vairākas vielas (piemēram, cukurs, sāls, citronskābe, soda, trauku 
mazgāšanas līdzeklis, šampūns, joda šķīdums spirtā, Coca-Cola), un skaidro, kas ir vielu maisījums un tīra viela.

Iepazīstoties ar bīstamības simboliem (piktogrammām) un izmantojot informāciju uz sadzīvē lietojamiem produktiem (dezodorants, saimniecības 
pasta, šķīdinātāji u. c.), pamato nepieciešamību ievērot drošības noteikumus. Izveido un pamato drošas, veselībai nekaitīgas lietošanas un glabāšanas 
noteikumus produktu grupām ar vienādiem bīstamības simboliem (piktogrammām). 

Mācās mērīt ūdens tilpumu ar mērcilindru un pagatavo vielu maisījumus (piemēram smiltis un ūdens, sāls un ūdens, milti un ūdens, cukurs un ūdens), 
izmantojot noteiktu vielas masu un noteiktu tilpumu (ievērojot, ka maisījumu salīdzināšanai jāizmanto vienādi lielumi – ūdens tilpums, vielas masa). 
Grupē pagatavotos maisījumus pēc pazīmēm (sajaucas/nesajaucas ar ūdeni). Nosauc dabā sastopamos vielu maisījumus. Novērtē prasmi mērīt ar 
mērcilindru atbilstoši skolotāja dotajiem kritērijiem.
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Kā un kāpēc notiek 
vielu degšana?

Veic eksperimentu (piemēram, strauji ieliek traukā ar ūdeni otrādi apvērstu pudeli). un ar iegūtajiem datiem pamato, ka gaiss ieņem noteiktu vietu 
telpā.

Skolotāja vadībā, sadarbojoties pārī, plāno un veic eksperimentu. Veido apgalvojumus par gāzveida vielu sajaukšanos ar gaisu, izmantojot 
pierādījumus, kas gūti patstāvīgi veiktos novērojumos (piemēram, atverot ožamā spirta pudelīti, konstatē smaržas izplatīšanos). 

Prognozē un ar skolotāja palīdzību izsaka pieņēmumu par cietu vielu sajaukšanos ar gaisu, sadarbojoties pārī, veido eksperimenta plānu. Pārrunā un 
uzlabo izveidoto plānu variantus. Veic eksperimentu (piemēram, ieber traukā miltus un mēģina tos sajaukt ar gaisu). Veido apgalvojumu par cietu vielu 
daļiņu sajaukšanos ar gaisu, izmantojot pierādījumus, kas gūti patstāvīgi veiktos novērojumos eksperimentu laikā.

Novēro demonstrējumu (piemēram, dedzina divas sveces – gaisā un pārklājot ar stikla trauku), secina, ka degšanas procesam ir nepieciešams gaiss.

Uzzina, ka augu un dzīvnieku elpošanai ir nepieciešams skābeklis. Eksperimentāli pierāda, ka ieelpotā un izelpotā gaisa sastāvs atšķiras – elpošanas 
rezultātā rodas ogļskābā gāze (piemēram, caur kaļķūdeni izvadot gaisu no medicīniskās šļirces un caur kokteiļa salmiņu izpūšot izelpoto gaisu, 
konstatē, ka izelpotā gaisa gadījumā kaļķūdens saduļķojas, bet, izvadot gaisu no medicīniskās šļirces, nekas nemainās).

Vēro demonstrējumu (piemēram, salīdzina koka skaliņa un metāla naglas karsēšanu, papīra sloksnītes un koka skaidas karsēšanu, sveces degšanu 
gaisā un zem otrādi apvērsta trauka). Spriež, kādi apstākļi ir nepieciešami degšanas procesam (degošas vielas, aizdegšanās temperatūra, gaiss) un zīmē 
“uguns trīsstūri”.

Vēro demonstrējumu, izmantojot dažādus dzēšanas paņēmienus (piemēram, smiltis, ūdeni, mitru lupatiņu). Nodzēš degošu priekšmetu (piemēram, 
sveci), pamato nepieciešamību ievērot drošības noteikumus. Izveido ugunsdrošības noteikumus dažādām sadzīves situācijām (piemēram, kurinot 
kamīnu, dedzinot sveci, lietojot gāzes plīti virtuvē, kurinot ugunskuru).

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis

Vielas un materiāli
Dezodorants, saimniecības pasta, dažādi šķīdinātāji, vārāmais sāls, piens, dzeramā soda, 
cukurs, citronskābe, ciete, eļļa, ogle, acetons, ūdens, pūdercukurs, parafīns, koka skaidiņas, 
koka skaliņi, no atšķirīgām vielām izgatavoti vienāda tilpuma klucīši vai lodītes ar atšķirīgu 
masu, iepakojumu etiķetes ar bīstamības simboliem (piktogrammām) un produktu sastāvu, 
smiltis, ožamais spirts, trauks ar ūdeni, pudele, stikla trauks degošas sveces pārklāšanai, 
vārglāze, kaļķūdens, metāls karsēšanai, kaļķūdens

Darba piederumi
Dzirnaviņas/piesta cukura smalcināšanai, trauki vielu šķīdināšanai, plastmasas vai porce-
lāna karotītes, svece vai spirta lampiņa, svari vielu svēršanai, sverglāzīte vai citi trauki vielu 
svēršanai, mērcilindri, ierīce ar fotografēšanas funkciju, mitra lupata, šļirce

Citi ieteicamie resursi
Videofilma par degšanas ātrumu sadzīves situācijā: kacesafety. How fast does fire spread 
[tiešsaiste, skatīts 2019. gada 27. septembrī]. Pieejams: https://www.youtube.com/
watch?v=fsaLCdC3iWw (Videomateriāls “Cik ātri uguns izplatās”)
vai
Videofilma par degšanas ātrumu sadzīves situācijā: BRE_Group. Christmas Tree Fire Safety 
[tiešsaiste, skatīts 2019. gada 27. septembrī]. Pieejams: https://www.youtube.com/
watch?v=ZLHhG65fLeY (Videomateriāls “Ziemassvētku eglītes aizdegšanās”)

https://www.youtube.com/watch?v=fsaLCdC3iWw
https://www.youtube.com/watch?v=fsaLCdC3iWw
https://www.youtube.com/watch?v=ZLHhG65fLeY
https://www.youtube.com/watch?v=ZLHhG65fLeY
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Metodiskais komentārs

Kā organizēt mācību procesu Skolēni 1. klasē ir iepazinušies ar jēdzienu “ietilpība”, salīdzinot dažāda tilpuma traukus. Apgūstot šo tematu, skolēni mācās mērīt tilpumu (V) 
ar mērcilindru, apspriež mērīšanas precizitāti, iepazīstas ar mērvienībām – litrs, mililitrs. Iegūtās prasmes nostiprina, gatavojot vielu maisījumus 
ar ūdeni. Skolotājs piedāvā vielas, kas veido ar ūdeni gan viendabīgus, gan neviendabīgus maisījumus (vielas sajaucas vai nesajaucas ar ūdeni). 
Skolēni var strādāt pārī – skolotājs piedāvā pagatavot dažādus maisījumus. Pēc tam kopīgi klasē tos salīdzina un grupē pēc pazīmes (redz/
neredz sastāvdaļas). Skolēni paši formulē atbildi uz jautājumu, kāda ir atšķirība starp viendabīgiem un neviendabīgiem maisījumiem, pamatojot ar 
eksperimentu rezultātiem.

Pēc skolotāja ieskatiem vēro demonstrējumu vai veic eksperimentu: nodzēš degošu priekšmetu (piemēram, sveci) ar dažādiem paņēmieniem – 
uzberot smiltis, pārsedzot ar mitru lupatiņu vai ar trauku. Veido sarunu par degošu priekšmetu dzēšanas iespējām, pamatojot tās ar “uguns 
trīsstūri” – ja grib nodzēst, ir jānovērš vismaz viens faktors, kas veicina degšanu.

Skolēni analizē straujas degšanas cēloņus (materiāli, neuzmanīga rīcība u. c. iemesli), piemēram, skatoties videomateriālus (Videofilma par 
degšanas ātrumu sadzīves situācijā: kacesafety. How fast does fire spread [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 27. septembrī]. Pieejams: https://www.
youtube.com/watch?v=fsaLCdC3iWw (Videomateriāls “Cik ātri uguns izplatās”) vai videofilma par degšanas ātrumu sadzīves situācijā: BRE_
Group. Christmas Tree Fire Safety [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 27. septembrī]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=ZLHhG65fLeY 
(Videomateriāls “Ziemassvētku eglītes aizdegšanās”). Skolēni veido ugunsdrošības noteikumus dažādām situācijām (piemēram, kurinot kamīnu, 
lietojot gāzes plīti virtuvē, kurinot ugunskuru). Šo uzdevumu var veikt kā grupu darbu klasē, pēc tam pārrunājot izveidotos noteikumus. Svarīgi, lai 
to darītu paši skolēni.

Kam pievērst uzmanību Skolēni 1. klasē, apgūstot tematu, ir iepazinušies ar jēdzienu “materiāli” (no kā gatavoti dažādi objekti). Šajā tematā skolēni apgūst jēdzienu 
“vielas”, uzzina, ka vielas izmanto materiālu iegūšanai vai veido materiālus (piemēram, materiāls plastmasa sastāv no dažādām vielām – var 
demonstrēt dažādu plastmasu paraugus). Lai apgūtu jēdzienu “viela”, skolotājs piedāvā dažādus ikdienā izmantojamu vielu paraugus, piemēram, 
vārāmo sāli, cukuru, dzeramo sodu. Skolotājam jāpārbauda, lai paraugos ir tīras vielas (to konstatē pēc etiķetes), jo bieži vien vielas satur citu vielu 
piemaisījumus (piemēram, jodētais sāls).

Kad skolēni ir iepazinušies ar vielu īpašībām, veido sarunu par vielu pārvērtībām, minot piemērus no sadzīves. Apgūstot tematu, svarīgi, lai 
skolēni saprot, ka pārvērtības ar vielām notiek noteiktos apstākļos. Veicot eksperimentus, skolēni secina, kādi ir pārvērtību cēloņi. Svarīgi ir iegūt 
pierādījumus tam, ka pārvērtība ir notikusi (zīmējot vai fotografējot), un noskaidrot cēloņus, kas pārvērības izraisa, tādējādi mācot skolēniem 
saskatīt cēloņsakarības. Apgūstot šo tematu, skolēni nelieto jēdzienus “atgriezeniskas”, “neatgriezeniskas”, “fizikālas un ķīmiskas pārvērtības”, kā 
arī neapgūst ķīmisko reakciju pazīmes.

Šajā tematā skolēni turpina apgūt jēdzienu “blīvums”. Izmantojot 1. klasē sajūtu līmenī apgūtos jēdzienus “vieglāks”/“smagāks”, skolotājs skolēniem 
piedāvā dažāda materiāla, bet vienādas formas un izmēra objektus (lodītes, klucīšus u. c.) un aicina novērtēt, kurš no objektiem ir vieglāks, kurš – 
smagāks, tos nosverot un pamatojot savu apgalvojumu ar iegūtajiem rezultātiem. Pēc eksperimenta veido sarunu, uzdod jautājumu, lai nonāktu 
līdz atziņai, ka masas var salīdzināt tikai tad, ja priekšmeti ir vienāda tilpuma. Skolēni turpina mācīties svērt ar elektroniskajiem svariem, ko 
darījuši, apgūstot 4. tematu. 

https://www.youtube.com/watch?v=fsaLCdC3iWw
https://www.youtube.com/watch?v=fsaLCdC3iWw
https://www.youtube.com/watch?v=ZLHhG65fLeY
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4.1. Kā vairojas, aug un 
attīstās dzīvie organismi?

4.2. Kā darbojas spēki?
4.3. Kā rodas un izplatās 

gaisma un skaņa?
4.4. Kur Visumā atrodas 

Zeme?

4.1. Kā vairojas, aug un attīstās dzīvie organismi?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 14 mācību stundas

Temata apguves mērķis: veidot izpratni par dzīvo organismu vairošanos, augšanu un 
attīstību, selekcijas nozīmi cilvēku dzīvē.
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Visi dzīvie organismi vairojas, lai radītu pēcnācējus. (D.Li.7.)
• Tauriņa un vardes attīstības cikli sastāv no vairākām stadijām Tauriņa attīstības cikls 

ir: ola – kāpurs – kūniņa – pieaudzis dzīvnieks. Vardes attīstības cikls ir: ola – kāpurs 
(kurkulis) – pieaudzis dzīvnieks. (D.Li.7.)

• Dzīvniekiem ir dažāda uzvedība, lai palīdzētu pēcnācējiem izdzīvot, augt un attīstīties – 
tos baro, aizsargā (veido ligzdu vai alu, midzeni u. c.), apmāca (lidot, meklēt barību, 
slēpties u. c.). (D.Li.7.)

• Ziedaugu attīstības ciklam raksturīga auga dīgšana no sēklas, augšana, ziedēšana, 
apputeksnēšanās, augļa attīstība, sēklas attīstība. Augus var pavairot ar sēklām, 
bumbuļiem, sīpoliem, spraudeņiem un stīgām. (D.Li.7.)

• Dzīvajiem organismiem ir iedzimstošās un neiedzimstošās pazīmes. (D.Li.9.)
• Selekcijas mērķis ir iegūt jaunas šķirnes ar cilvēkam noderīgām īpašībām. (D.Li.9.)

• Novēro dzīvnieku uzvedību, vairošanos, to augšanu un attīstību dabiskajā vidē vai 
izmantojot IKT. (D.6.7.1.1.)

• Ar skolotāja palīdzību izvirza pētījuma jautājumu, salīdzinot dažādus augu pavairošanas 
veidus. (D.6.7.1.1.; D.6.11.3.1.; D.6.11.5.2.; D.6.11.9.1.; D.6.11.12.1.)

• Ar skolotāja palīdzību plāno darba gaitu ilgstošam pētījumam, lai noskaidrotu atbildi 
uz pētāmo jautājumu. (D.6.7.1.1.; D.6.11.3.1.; D.6.11.3.2.; D.6.11.5.2.; D.6.11.9.1.; 
D.6.11.12.1.; D.6.11.12.2.)

• Izvēlas resursus atbilstoši darba gaitas aprakstam un pētāmajam jautājumam. 
(D.6.7.1.1.; D.6.11.3.1.; D.6.11.3.2.; D.6.11.5.2.; D.6.11.9.1.; D.6.11.12.1.; 
D.6.11.12.2.)

• Sadala pienākumus grupā un uzņemas atbildību par savu darba daļu. (D.6.7.1.1.; 
D.6.11.3.1.; D.6.11.3.2.; D.6.11.5.2.; D.6.11.9.1.; D.6.11.12.1.; D.6.11.12.2.)

• Ar skolotāja palīdzību izstrādā kritērijus savu pētījuma rezultātātu prezentēšanai. 
(D.6.11.12.1.)

• Grupē iedzimstošās un neiedzimstošās pazīmes, izmantojot cilvēku fotoattēlus. 
(D.6..9.1.)

• Pamato sev pazīstamu augu šķirņu priekšrocības un trūkumus. (D.6.9.2.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Skaidro dzīvības procesu (vairošanās, augšana un attīstība) norisi un dzīvnieku 
uzvedību vairošanās, mazuļu augšanas un attīstības laikā, novērojot dzīvniekus to 
dabiskajā vidē un izmantojot IKT. (=D.6.7.1.1.)

• Ar piemēriem skaidro, kādi ir augu un dzīvnieku selekcijas mērķi un kāpēc 
nepieciešams iegūt jaunu šķirni ar vēlamām īpašībām. (=D.6.9.2.)

• Salīdzina dažādus augu pavairošanas veidus (ar sēklām, bumbuļiem, spraudeņiem, 
sīpoliem), izvērtē katra pavairošanas veida priekšrocības un trūkumus. (=D.6.7.1.1.)

Attīsta ieradumu sekmīgi darboties individuāli un komandā, risināt sarunas, pieņemt 
kopīgus lēmumus, būt tolerantam pret atšķirīgo, veicot ilgstošu pētījumu un salīdzinot 
dažādu augu pavairošanas veidus. (Tikums – tolerance, vērtība – darba tikums)

Jēdzieni: iedzimstoša pazīme, neiedzimstoša pazīme, selekcija, šķirne, augšana un attīstība, auga attīstības cikls, apputeksnēšanās, auglis, sēkla, pubertāte, cilvēka attīstība, 
pusaudzis
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Temata apguves norise

Kā vairojas, aug un 
attīstās dzīvnieki?

Sadarbojoties pārī/grupā veido vizuālu materiālu par vairošanos (piemēram, “Ko nozīmē “vairoties?”, “Vai vienmēr “kļūt vairāk” nozīmē vairošanos?”). 
Izmantojot datus no vairākiem avotiem, vērojot dzīvnieku uzvedību to dabiskajā vidē (ievērojot drošības noteikumus) vai skatoties videomateriālus, 
enciklopēdijās u. c. informācijas avotos (piemēram, putnu dziesmas, varžu kurkstēšana riesta laikā; ligzdu, alu, midzeņu veidošana; mazuļu 
piedzimšana vai izšķilšanās no olas, rūpes par mazuļiem), skaidro vairošanos kā dzīvības procesu, lai nodrošinātu organismu saglabāšanos.

Izmantojot vizualizāciju, vērojot animācijas filmu un videomateriālus, veicot novērojumus dabā, attēlo (piemēram, zīmē) tauriņa un vardes attīstības 
ciklus (tauriņam: ola – kāpurs – kūniņa – pieaudzis kukainis; vardei: ola – kurkulis – pieaudzis dzīvnieks). Salīdzina kopīgo un atšķirīgo attīstības ciklos.

Izmantojot informāciju (piemēram, savus novērojumus, attēlus), ar piemēriem skaidro, ka dzīvniekiem mazuļi izšķiļas vai piedzimst, aug un attīstās, 
kļūst līdzīgi vecākiem – tiem ir iedzimstošās pazīmes.

Skaidro, ka cilvēks piedzimst, aug, attīstās, ir lidzīgs vecakiem. 

Nosauc un grupē cilvēkiem iedzimstošās pazīmes (piemēram, matu ķīlis, auss forma, vaigu bedrītes, mēles rullītis) un neiedzimstošās pazīmes 
(piemēram, talants, zināšanas, rētas). Formulē secinājumus (piemēram, izmantojot savas vai citas ģimenes fotoattēlus), ka bērni ir līdzīgi saviem 
vecākiem.

Nosauc ķermeņa izmaiņas pubertātes laikā un skaidro personīgās higiēnas nozīmi un emociju izpausmi, saviem vārdiem stāstot par attīstību pusaudža 
vecumā.

Kā vairojas, aug un 
attīstās augi?

Skatās videomateriālus vai animācijas filmu par auga attīstību no sēklas līdz jaunu sēklu veidošanai (augu dīgšana, augšana, ziedēšana, 
apputeksnēšanās, augļu attīstība, sēklu veidošanās), attēlo (piemēram, zīmē, veido shēmu) un skaidro auga dzīves ciklu (piemēram, “No sēklas līdz 
jaunai sēklai”).

Izmantojot savu pieredzi, izsaka idejas, kā var pavairot augus (piemēram, ar sēklām, ar spraudeņiem, ar sīpoliem). Sadarbojoties grupā, izvēlas 
salīdzināšanai divus augu pavairošanas veidus ilgstoša pētījuma veikšanai. Ar skolotāja palīdzību izvirza pētījuma jautājumu un plāno darba gaitu, 
mācās izvēlēties resursus atbilstoši darba gaitas aprakstam un izvēlētajam pētāmajam jautājumam, sadala pienākumus, uzņemoties atbildību par savu 
darba daļu, reģistrē datus (piemēram, raksta dienasgrāmatu, fotografē). Iegūtos datus attēlo uzskatāmā veidā (piemēram, diagrammā), salīdzina un 
analizē, mācās izdarīt secinājumus, sagatavo prezentāciju (piemēram, “Kā visātrāk var pavairot (auga nosaukums)?”, “Kurš augs uzziedēs ātrāk – no 
sēklas vai spraudeņa audzētais?”, “Kurš augs izaugs ātrāk – no sēklām, sīpola vai spraudeņa audzētais?”).

Salīdzina dažādu augu pavairošanas veidu (piemēram, ar sēklām, spraudeņiem, sīpoliem.) priekšrocības un trūkumus, izmantojot eksperimenta datus.

Salīdzina dzīvnieku un augu attīstības ciklus (piemēram, dzīvnieku attīstības cikls dots vizualizācijā, augu attīstības cikls – pašu attēlots). Secina, ka visi 
dzīvie organismi vairojas, lai radītu pēcnācējus un saglabātu savu sugu. 

Kas ir selekcija?  
Kāpēc tiek veidotas 
jaunas šķirnes?

Novēro un salīdzina augļu (piemēram, ābolu, bumbieru, plūmju) šķirņu augļus vai to aprakstus (piemēram, apskatot, pasmaržojot, garšojot un 
reģistrējot novērojumus). Pamato šķirnes izvēli noteiktam mērķim (piemēram, tūlītējai ēšanai, sulas iegūšanai, ilgstošai uzglabāšanai, ēdienu 
dekorēšanai).

Salīdzina mājdzīvnieku (piemēram, suņu, zirgu, kaķu) šķirnes pēc attēla un šķirnes apraksta, izmantojot dažādus informācijas avotus, un ar piemēriem 
skaidro selekcijas mērķi – nepieciešamību iegūt jaunas šķirnes ar vēlamajām īpašībām.
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Mācību līdzekļi
Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis
Videomateriāli par dzīvnieku uzvedību (piemēram, rubeņu riests, varžu kurkstēšana, ligzdu 
veidošana, mazuļu izšķilšanās), audiomateriāli (ar putnu dziesmām riesta laikā, varžu kurk-
stēšanu), animācijas filmas un videomateriāli par vardes un tauriņa attīstības ciklu, par auga 
dzīves ciklu, enciklopēdijas

Vielas un materiāli
Materiāli ilgstošam pētījumam – augu sēklas, spraudeņi, sīpoli. Augļi šķirņu salīdzināšanai

Darba piederumi
Ierīce ar fotografēšanas funkciju

Mācību vide
Zooloģiskais dārzs vai cita vieta, kur iespējams vērot dzīvniekus ar savām acīm to dzīvesvietā

Citi ieteicamie resursi
• ESF projekts “Dabaszinātnes un matemātika”. Atbalsta materiāls bioloģijā [tiešsaiste, 

skatīts 2019. gada 27. septembrī]. Pieejams: https://www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/ 
Biologija9/PDF/2Temats/LabDarbsIedzimstosoSkolotajam.pdf (Laboratorijas darba 
paraugs “Iedzimstošo ārējo pazīmju izpausmes manu klasesbiedru vidū”)

• Videofilma par sēklu dīgšanu un auga augšanu: GPhase. Bean Time-Lapse - 25 days | 
Soil cross section [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 27. septembrī]. Pieejams: https://www. 
youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI (Videomateriāls “Parastās pupiņas sēklas dīgšana 
un auga augšana 25 dienās”)

• Videofilma par augu pavairošanu: BuzzFeed Nifty. How To Regrow Everything [tiešsaiste, 
skatīts 2019. gada 27. septembrī]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v-
=Jze8utzpLhg (Videomateriāls “Kā var pavairot augus?”)

Metodiskais komentārs

Kā organizēt mācību procesu Mācot par organismu attīstības cikliem, var izmantot tikai tos jēdzienus, kas minēti temata apguves secībā (nedrīkst lietot jēdzienus, kas nav 
minēti, piemēram, “imago”).

To, ka pēcnācēji ir līdzīgi saviem vecākiem, skolēni zina no 1. klases mācību satura. Mācot par pēcnācēju līdzību vecākiem, nav jāiedziļinās 
ģenētikas likumos, bet jāpiemin tikai tādas iedzimstošās pazīmes, kas ir viegli novērojamas, piemēram, matu ķīlis, ausu ļipiņas veids, vaigu 
bedrītes, mēles rullītis (var izmantot izstrādāto materiālu (DZM materiālu) pētnieciskajam laboratorijas darbam vai temata aktualizēšanai: ESF 
projekts “Dabaszinātnes un matemātika”. Atbalsta materiāls bioloģijā [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 27. septembrī]. Pieejams: https://www.siic.
lu.lv/mat/atbalsts1/Biologija9/PDF/2Temats/LabDarbsIedzimstosoSkolotajam.pdf (Laboratorijas darba paraugs “Iedzimstošo ārējo pazīmju 
izpausmes manu klasesbiedru vidū”).

Nevajadzētu izmantot pazīmes, kuras var mainīt vai kuras nosaka vairāki gēni, piemēram, matu krāsu, matu veids (sprogaini/taisni), acu krāsa, 
auguma garums, ādas pigments. Izmantojot ģimenes fotoattēlus, jāievēro personas datu aizsardzība un ētikas normas. Jāņem vērā, ka bērniem 
var būt dažāda pieredze, šķīrušies vecāki, pusmāsas, pusbrāļi, bāreņi, audžuvecāki. Ja ir aizdomas par sensitīviem gadījumiem, labāk izvēlēties 
populāru cilvēku publiski pieejamus ģimeņu fotoattēlus (piemēram, Lielbritānijas karaliskā ģimene).

https://www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/Biologija7/PDF/2Temats/LabDarbsSkolotajam.pdf
https://www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/Biologija9/PDF/2Temats/LabDarbsIedzimstosoSkolotajam.pdf
https://www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/Biologija9/PDF/2Temats/LabDarbsIedzimstosoSkolotajam.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI
https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI
https://www.youtube.com/watch?v=Jze8utzpLhg
https://www.youtube.com/watch?v=Jze8utzpLhg
https://www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/Biologija7/PDF/2Temats/LabDarbsSkolotajam.pdf
https://www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/Biologija9/PDF/2Temats/LabDarbsIedzimstosoSkolotajam.pdf
https://www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/Biologija9/PDF/2Temats/LabDarbsIedzimstosoSkolotajam.pdf
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Kam pievērst uzmanību Mācot par pubertāti un higiēnu, jāizvairās no konkrētu piemēru minēšanas, kas varētu būt saistīti ar skolēniem klasē, lai neaizskartu kādu 
personīgi.

Apgūstot augu attīstības ciklus, var izmantot interneta resursus, kur pieejami dažādi materiāli par augu attīstību (piemēram, videofilma par sēklu 
dīgšanu un auga augšanu: GPhase. Bean Time-Lapse - 25 days | Soil cross section [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 27. septembrī]. Pieejams: https://
www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI (Videomateriāls “Parastās pupiņas sēklas dīgšana un auga augšana 25 dienās”).

Apgūstot augu pavairošanu dažādos veidos, ideju rosināšanai var izmantot videomateriālus (piemēram, videofilmu par augu pavairošanu: 
BuzzFeed Nifty. How To Regrow Everything [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 27. septembrī]. Pieejams: https://www.youtube.com/
watch?v=Jze8utzpLhg (Videomateriāls “Kā var pavairot augus?”).

Mācoties par šķirnēm, ja ir iespēja, organizē šķirņu salīdzināšanu pēc garšas, smaržas un izmantojot citas maņas (pirms tam noskaidro, vai kādam 
skolēnam ir alerģija). Veido skolēniem izpratni, ka šķirnes iegūst, pielāgojot organismu sugas savām vajadzībām.

Maldīgie priekšstati

https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI
https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI
https://www.youtube.com/watch?v=Jze8utzpLhg
https://www.youtube.com/watch?v=Jze8utzpLhg
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4.1. Kā vairojas, aug un 
attīstās dzīvie organismi?

4.2. Kā darbojas spēki?
4.3. Kā rodas un izplatās 

gaisma un skaņa?
4.4. Kur Visumā atrodas 

Zeme?

4.2. Kā darbojas spēki?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 18 mācību stundas

Temata apguves mērķis: eksperimentāli noskaidrot, ka ķermeņu mijiedarbību rak-
sturojošs lielums ir spēks, attēlot spēka lielumu un virzienu, spēku līdzsvara ietekmi uz 
ķermeņu kustību; noskaidrot, ka spēku var ietaupīt, izmantojot vienkāršos mehānismus – 
sviru, trīsi, slīpo plakni.
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Lai izkustinātu vai apstādinātu ķermeni, uz to jāiedarbojas kādam citam ķermenim. (D.Li.3.)
• Par spēku uzskata iedarbību uz ķermeni, kuras rezultātā mainās tā kustības ātrums vai virziens. Ir 

spēki, kas veicina (piemēram, mašīnas radītais vilcējspēks) vai kavē (piemēram, gaisa pretestības 
spēks) ķermeņa kustību, ir spēki, kas darbojas tiešā kontaktā (piemēram, berzes spēks) vai no attāluma 
(piemēram, magnētiskais spēks). (D.Li.3.)

• Katru spēku raksturo lielums un virziens. Ja spēki ir vienādi lieli un vērsti pretējos virzienos, tie viens 
otru līdzsvaro un ķermenis nemaina savu stāvokli (atrodas miera stāvoklī vai kustas vienmērīgi). (D.Li.3.)

• Ja spēki, kas darbojas uz ķermeni, nav līdzsvarā, ķermenis kustas aizvien ātrāk vai aizvien lēnāk. (D.Li.3.)
• Jo lielāks spēks darbojas uz ķermeni, jo vairāk ķermenis maina savu ātrumu. (D.Li.3.)
• Lai izmainītu spēka lielumu vai virzienu, lieto vienkāršos mehānismus. Tie ļauj ietaupīt spēku, padarot to 

pašu darbu. (D.Li.3.)
• Vienkāršie mehānismi ir svira, trīsis, slīpā plakne. (D.Li.3.)
• Svirai ir atbalsta punkts, ap kuru tā var brīvi kustēties. Sviru izmanto kā līdzsvara svarus ķermeņu 

svēršanai, ar sviru var pacelt smagus ķermeņus. (D.Li.3.)
• Trīsis ir ritenis, pār kuru ir pārlikta aukla. Ar trīsi var celt ķermeni uz augšu, auklu velkot lejup. (D.Li.3.)
• Slīpo plakni izmanto, lai paceltu ķermeni ar mazāku spēku, to pārvietojot pa garāku ceļu. (D.Li.3.)
• Cēlējspēks darbojas uz jebkuru ķermeni gaisā vai ūdenī. Tā virziens ir pretējs Zemes pievilkšanas spēka 

virzienam. Ja abi spēki ir līdzsvarā, ķermenis peld. Ja cēlējspēks ir lielāks par Zemes pievilkšanas spēku, 
ķermenis uzpeld ūdens virspusē vai uzlido gaisā. (D.Li.3.)

• Lielāks cēlējspēks darbojas uz ķermeņiem ūdenī nekā gaisā, tāpēc ķermeņi ūdenī liekas vieglāki. Jo 
lielāks ir ķermeņa iegrimušās daļas tilpums, jo lielāks cēlējspēks uz to darbojas. (D.Li.3.)

• Attēlo spēku darbības virzienu un lielumu ar bultiņām. (D.6.3.2.1.)
• Skaidro ķermeņa līdzsvara nosacījumus, nosaucot spēkus, kas uz to 

darbojas dažādās situācijās. (D.6.3.2.1.)
• Atpazīst un nosauc vienkāršo mehānismu modeļus ikdienā 

izmantojamās ierīcēs. (D.6.3.2.2., D.6.13.1.1.)
• Izmanto informāciju un eksperimenta rezultātus, formulējot 

secinājumu. (D.6.3.2.2.; D.6.4.4.1.; D.6.11.3.1.; D.6.11.4.1.; 
D.6.12.2.1.; D.6.13.1.1.)

• Salīdzina smaguma spēku gaisā un ūdenī, veicot eksperimentu. 
(D.6.3.2.3.; D.6.3.2.1.; D.6.12.1.1.2.)

• Ar skolotāja palīdzību nosaka lielumus, kas jāievēro, lai varētu 
salīdzināt dažāda tilpuma plastilīna vai folijas laiviņu kravnesību. 
(D.6.3.2.3.; D.6.12.1.1.2.) 

• Veido kritērijus konstrukcijas izvērtēšanai. (D.6.11.5.2.; D.6.11.12.2.; 
D.6.12.2.1.; D.6.13.1.1.)

• Plāno darba gaitu un izvēlas piederumus, lai izveidotu kritērijiem 
atbilstošu konstrukciju. (D.6.11.5.2.; D.6.11.12.2.; D.6.12.2.1.; 
D.6.13.1.1.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Veido stabila un izturīga pilsētas vai lauku industriālās zonas objekta modeli (piemēram, ceļamkrāns, 
slīdošās kāpnes), kurā tiek izmantots kāds vienkāršais mehānisms vai peldoša konstrukcija, izvēlas 
piemērotākos tehnoloģiskos risinājumus un, izmantojot informāciju un faktus, pamato konstrukcijas 
nozīmi un funkcijas. (=D.3.2.2.; D.12.2.1.; D.13.1.1.)

• Ar piemēriem skaidro vienkāršo mehānismu (slīpā plakne, svira un trīsis), izmantošanas iespējas un 
priekšrocības, veicot dažādus darbus un eksperimentus. (=D.6.3.2.2.; D.6.4.4.1.; D.6.11.3.1.; D.6.11.4.1.; 
D.6.13.1.1.)

Attīsta ieradumu prognozēt, eksperimentēt un modelēt dažādas 
situācijas, skaidrot saviem vārdiem eksperimentā novēroto, ievērot 
drošības pasākumus, lietojot mehāniskās ierīces un atrodoties uz 
ūdens. (Tikums – gudrība, vērtība – dzīvība)

Jēdzieni: spēks, smaguma spēks, elastības spēks, berzes spēks, gaisa pretestības spēks, magnētiskais spēks, cēlējspēks, ātrums, līdzsvars, vienkāršie mehānismi, svira, slīpā plakne, 
trīsis
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Temata apguves norise

Kāpēc ķermeņi kustas? Veic grupā eksperimentu un, izmantojot eksperimenta datus, veido izpratni par spēka virzienu un tā attēlošanu ar bultiņu, (piemēram, dots uzdevums 
vilkt auklu, kurai atzīmēts vidus, noturot vidus atzīmi pret uzzīmētu līniju, pēc tam vilkt auklu tā, lai vidus atzīme pārvietotos pa labi pret uzzīmēto 
līniju vai pa kreisi pret uzzīmēto līniju). Sadaloties divās vienādās grupās, veido atbilstošus zīmējumus, katras grupas virves vilkšanas spēku attēlojot 
ar atbilstoša garuma bultiņu (lielāks spēks – garāka bultiņa) un, zīmējot to vilkšanas virzienā, konstatē: 1) ja spēki ir vienādi, bet pretēji vērsti, 
ķermenis nepārvietojas (piemēram, virve stāv uz vietas), 2) ja spēki nav vienādi, tad pārvietošanās notiek lielākā spēka virzienā (piemēram, virve 
pārvietojas uz vienu pusi).

Veic eksperimentu (piemēram, salīdzina papīra lodītes un papīra lapas krišanu) un spriež par kustību veicinošiem un kavējošiem spēkiem, saskata 
Zemes pievilkšanas spēka jeb smaguma spēka darbību, kas veicina krišanu, un gaisa pretestības spēka darbību, kas kavē krišanu, veido zīmējumus 
un attēlo spēku darbības pielikšanas punktu un virzienu ar bultiņu.

Attēlo spēkus ar bultiņām, novērojot demonstrējumu, un secina, ka tādā gadījumā, ja spēki, kas darbojas uz ķermeni, nav līdzsvarā, ķermenis kustas 
aizvien ātrāk vai aizvien lēnāk (piemēram, rotaļu mašīnu, no kuras pil iekrāsots ūdens, novieto uz slīpa paaugstinājuma un ļauj brīvi ripot, kamēr tā 
apstājas, pēta attālumus starp pilienu pēdām kustības laikā). Secina, ka ķermenis nemainīga berzes spēka ietekmē kustas aizvien lēnāk un ar laiku 
apstājas.

Iedarbojas ar spēkiem uz ķermeni tiešā kontaktā vai no attāluma (piemēram, bīda dzelzs priekšmetu ar roku un ar magnēta palīdzību, izmantojot 
papīra vai koka starpliku), saskata spēku pielikšanas punktu un virzienu.

Pārvietojas (piemēram, ejot un skrienot) noteiktu laika sprīdi un secina, ka dažādi pārvietojoties vienā un tajā pašā laikā var veikt atšķirīgu ceļu, 
secina, ka kustību salīdzināšanai var izmantot vienā laika vienībā veikto ceļu un izsaka to kā kustības ātrumu. 

Salīdzina ātrumu, skaidrojot to kā veikto ceļu laika vienībā (piemēram, ātrums 70 km/h nozīme, ka vienā stundā mašīna nobrauca 70 kilometrus).
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Kādi nosacījumi 
ietekmē kermeņu 
kustību ūdenī un gaisā?

Veic eksperimentu (piemēram, iegremdē dažādus ķermeņus, kas lēni slapinās un ir vieglāki par ūdeni (korķis, koka gabals u. c.), vēro, kā tie uzpeld, 
spriež par spēkiem, kas darbojas uz ūdenī ievietotu ķermeni, attēlo tos ar bultiņām un secina, ka darbojas cēlējspēks. 

Salīdzina smaguma spēku, kas darbojas uz ķermeni, gaisā un ūdenī un pamato, ka ūdenī uz ķermeņiem darbojas arī cēlējspēks, tāpēc ķermeņi ūdenī 
liekas vieglāki (piemēram, metāla stieples abos galos līdzsvaro vienādas masas ķermeņus, pārrunā un attēlo, kādi spēki uz tiem darbojas, pēc tam 
vienu no ķermeņiem ievieto traukā ar ūdeni un novēro līdzsvara izmaiņas, pārrunā un attēlo spēku darbības virzienus un lielumus).

Izgatavo un peldina modeļus (piemēram, folijas bumbiņa grimst, bet folijas laiviņa peld), raksturo ķermeņu peldēšanas nosacījumus ūdenī, izmantojot 
eksperimenta datus.

Ar skolotāja palīdzību nosaka lielumus, kas jāievēro, lai varētu salīdzināt dažāda tilpuma plastlīna vai folijas laiviņu kravnesību (piemēram, nosaka: 
1) lielumu, kuru mainīs – laiviņas tilpums, 2) lielumu, kas mainīsies – ielikto monētu skaits un 3) lielumus kas paliks nemainīgi – izmantotā plastilīna 
masa vai folijas laukums). Izgatavo dažāda tilpuma plastilīna vai folijas laiviņas un salīdzina to kravnesību (piemēram, ievietojot monētas), pamatojot 
ar eksperimenta datiem: jo lielāks ķermeņa iegrimušās daļas tilpums, jo lielāks cēlējspēks uz to darbojas. Analizējot eksperimenta datus, spriež par 
drošības noteikumiem, kas jāievēro dažādos peldlīdzekļos.

Veic eksperimentu ar gumijas balonu, kurš piepildīts ar hēliju: to līdzsvaro, piekarinot dažāda lieluma plastilīna gabalus, un skaidro Zemes pievilkšanas 
spēka un cēlējspēka salīdzinošos lielumus, attēlo spēkus ar bultiņām (piemēram, jāatrod trīs iespējamie stāvokļi: balons kustas uz augšu, uz leju un 
atrodas līdzsvarā). Secina, ka gaisā ķermeņi “peld” līdzīgi kā ūdenī un uz tiem darbojas cēlējspēks.

Kā darbojas vienkāršie 
mehānismi?

Veicot eksperimentu, pārliecinās, ka, izmantojot slīpo plakni, var ietaupīt spēku, bet ceļš pagarinās (piemēram, mēģina pacelt pildbumbu vai kādu citu 
smagu priekšmetu un pacelšanai izmanto slīpo plakni). Formulē secinājumus, pamatojoties uz informāciju un eksperimenta rezultātiem, un ievēro 
drošības noteikumus, rīkojoties ar mehāniskām ierīcēm. Saskata slīpās plaknes izmantošanas piemērus ikdienā.

Modelē kravas pacelšanu ar trīsi un trīšu sistēmu (piemēram, paceļ smagumu ar viena trīša palīdzību, pēc tam, izverot auklu, izmanto divus vai trīs 
trīšus, lai paceltu to pašu kravu,). Formulē secinājumus, pamatojoties uz informāciju un eksperimenta rezultātiem, ievēro drošības noteikumus, 
rīkojoties ar mehāniskām ierīcēm. Saskata trīšu izmantošanas piemērus ikdienā.

Modelē šūpoles ar dažādiem plecu garumiem un līdzsvaro tās, ievēro drošības noteikumus, rīkojoties ar mehāniskām ierīcēm. Formulē secinājumus, 
pamatojoties uz informācijas un eksperimenta rezultātiem, saskatot sviras darbības principus. Saskata sviras izmantošanas piemērus ikdienā.

Kur noder zināšanas 
par stabilitāti, 
vienkāršiem 
mehānismiem un 
peldēšanu?

Veido stabila un izturīga pilsētas vai lauku industriālās zonas objekta maketa (piemēram, ceļamkrāns, slīdošās kāpnes) konstrukciju, kurā tiek 
izmantots kāds vienkāršais mehānisms vai peldoša konstrukcija, vai cēlējspēks. Izvēlas piemērotākos tehnoloģiskos risinājumus un, izmantojot 
informāciju un faktus, pamato konstrukcijas nozīmi un funkcijas. Ar skolotāja palīdzību veido kritērijus konstrukcijas izvērtējumam.
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Mācību līdzekļi
Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis

Vielas un materiāli
Materiāli industriālās zonas modelim (papīrs, kartons, PVA līme, krāsas u. tml., peldoši 
priekšmeti no korķa, koka u. c. materiāla, folija, plastilīns), monētas, metāla stieple, ar hēliju 
pildīts gumijas balons

Darba piederumi
Iezīmēta aukla vilkšanai, papīra lapas, rotaļu mašīna, no kuras pil iekrāsots ūdens, pildbumba, 
trīši, aukla, dēlis un atbalsts (slīpās plaknes un līdzsvara šūpoļu modelēšanai)

Metodiskais komentārs

Kā organizēt mācību procesu 2. klasē, apgūstot 3. tematu, skolēni ir pētījuši ķermeņu kustību, 3. klasē 2. tematā iepazinušies ar Zemes pievilkšanas spēku un magnētisko spēku. 
Šajā tematā spēks tiek apkatīts kā ķermeņu mijiedarbību raksturojošs lielums. Skolēni nosaka spēka darbības virzienu, pēta spēku līdzsvaru, velkot 
auklu ar iezīmi. Pirms eksperimenta noteikti pārrunā drošības noteikumus, jo šīs nav sporta nodarbības. Labāk skolēniem piedāvāt neliela diametra 
auklu un precīzi dot uzdevumu, kas jāpaveic. Skolēni mācās attēlot spēku kā vektoriālu lielumu, tāpēc spēki, kas darbojas pretēji, jāattēlo no viena 
punkta pretējos virzienos, bet lielāko spēku attēlo ar garāku bultiņu.

Kam pievērst uzmanību Temata nobeigumā skolēni demonstrē izpratni par apgūto, veidojot paša izvēlētas konstrukcijas modeli. Pirms modeļa izveides izstrādā kritērijus, 
lai izvērtētu konstrukcijas, pārrunājot, kādiem nosacījumiem jābūt īstenotiem modelī un kādai jābūt modeļa kvalitātei. Skolēni drīkst izdomāt arī 
savus, netradicionālus risinājumus. Lai modeļa veidošana būtu veiksmīga, ieteicams kopā ar skolēniem pētīt industriālās zonas objektus, tajos 
izmantotos vienkāršos mehānismus, peldošas vai lidojošas konstrukcijas, izmantojot attēlus vai videomateriālus, un pārrunāt, kādas funkcijas ir 
jānodrošina objektiem.

Skolēniem var piedāvāt iepazīties ar pieejamiem materiāliem, vienoties par izmēriem, materiālu daudzumu, laiku utt. Pirms modeļa izveides 
ieteicams zīmēt skici – objekta iespējamās formas, funkcijas, detaļas u. tml., izvērtēt idejas, iepazīstinot citus ar savu ieceri, uzklausīt ieteikumus 
uzlabošanai.

Skolēni raksturo ātrumu, kā noteiktā laikā veikto ceļu. Zināšanas par ātrumu skolēni turpina pilnveidot matemātikā 4. klasē 8. tematā. Skolotājs 
var izvēlēties, vai ātruma jēdzienu apgūt dabaszinībās vai matemātikā.

Maldīgie priekšstati Šajā tematā skolēni iepazīstas arī ar cēlējspēku, kas darbojas uz šķidrumā iegremdētiem priekšmetiem. Diemžēl skolēniem varētu būt maldīgi 
priekšstati par to, ka ūdenī iegremdēti ķermeņi ir vieglāki, tāpēc paredzēts veikt eksperimentu, pārliecinot, ka šo sajūtu rada cēlējspēks, kas 
darbojas uz ķermeni, bet ķermeņa masa paliek nemainīga. Lai skolēniem veidotu izpratni, ka arī gaisā darbojas cēlējspēks, eksperimentāli līdzsvaro 
gumijas balonu, kas pildīts ar hēliju.
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4.1. Kā vairojas, aug un 
attīstās dzīvie organismi?

4.2. Kā darbojas spēki?
4.3. Kā rodas un izplatās 

gaisma un skaņa?
4.4. Kur Visumā atrodas 

Zeme?

4.3. Kā rodas un izplatās gaisma un skaņa?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 16 mācību stundas

Temata apguves mērķis: pilnveidot pētnieciskās darbības prasmes, pētot gaismas un 
skaņas īpašības (gaismas izplatīšanos, sadalīšanos, atstarošanu, laušanu, skaņas uztveršanu, 
pastiprināšanu, augstumu un skaļumu).
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Ja gaismas staru ceļā atrodas ķermenis, gaismas stari aiz ķermeņa nenokļūst, veidojot ēnu. (D.Li.2.)
• Vislabāk gaismas starus atstaro spogulis. Plakanā spogulī gaismas stari veido ķermeņa spoguļattēlu, kas ir 

tikpat liels kā ķermenis, atrodas tikpat tālu no spoguļa virsmas, cik ķermenis, bet tā puses (kreisā un labā) ir 
mainītas vietām. (D.Li.2.)

• Ja gaismas stari, pāriet no vienas caurspīdīgas vides citā, tie maina virzienu jeb lūzt, tāpēc ķermeņi, kas ir 
daļēji iegremdēti ūdenī, izskatās pārlūzuši. (D.Li.2.)

• Gaismas staru lūšanu izmanto, veidojot lēcas. Izliektas lēcas veido palielinātu aplūkojamā objekta attēlu, no 
šādām lēcām izgatavo lupu – vienkāršu palielināmo ierīci. Lēcas izmanto arī briļļu izgatavošanai, mikroskopos 
un teleskopos. (D.Li.2.)

• Apkārt redzamā pasaule ir krāsaina, jo baltā gaisma sastāv no pamatkrāsām. Dabā baltās gaismas sadalīšanos 
krāsās var redzēt varavīksnē. Varavīksnē krāsu joslas veidojas secībā: sarkana, oranža, dzeltena, zaļa, gaiši 
zila, zila. violeta. Krāsas viena no otras nav krasi nodalītas, tās nemanāmi pāriet viena otrā. (D.Li.2.)

• Ap mums vienmēr ir kādas skaņas, kuras uztver ar ausīm. Ausīs ir bungādiņa, kuru skaņas iesvārsta. (D.Li.2.)
• Jo biežākas svārstības izdara skaņas avots, jo augstāku skaņu cilvēks dzird. Skaņas var būt augstas un zemas. 

(D.Li.2.)
• Jo lielākas svārstības izdara skaņas avots, jo skaņa ir skaļāka. Skaņas var būt klusas un skaļas. (D.Li.2.)
• Skaņa izplatās taisnā virzienā, tā var apliekties ap šķēršļiem un atstaroties. Ja skaņas atstarošanās ir spēcīga, 

var dzirdēt atbalsi. (D.Li.2.)
• Lai pastiprinātu skaņu, mūzikas instrumentiem ir koka korpuss, kura iekšienē skaņa vairākas reizes 

atstarojas. (D.Li.2.)
• Dažāda skaļuma un augstuma skaņu haotisks salikums ir troksnis. Liels troksnis nelabvēlīgi ietekmē cilvēkus 

un dzīvniekus. (D.Li.2.)

• Ar ikdienas piemēriem skaidro gaismas rašanos, izplatīšanos, 
atstarošanos un laušanu. (D.6.2.1.1.)

• Eksperimentāli novēro ēnas garuma maiņu. (D.6.2.1.1.; 
D.6.11.3.2.)

• Salīdzina priekšmetu un attēlu spogulī un nosauc attēla 
veidošanās likumsakarības. (D.6.2.1.1.; D.6.11.3.2.)

• Spriež par lēcu izmantošanas iespējām, salīdzinot attēlus, ko 
iegūst, ar izliektu un ieliektu lēcu. (D.6.2.1.1.; D.6.11.1.1.)

• Plāno eksperimenta norisi, sadarbojoties pārī. (D.6.2.1.2.; 
D.6.11.1.1.; D.6.11.3.2.)

• Izvēlas veidu, kā attēlot eksperimentā iegūtos datus. (D.6.2.1.2.; 
D.6.11.1.1.; D.6.11.3.2.)

• Secina, kā veidojas augsta, zema, skaļa, klusa skaņa, izmantojot 
eksperimenta datus. (D.6.2.1.2.; D.6.11.1.1.; D.6.11.3.2.)

• Izvēlas atbilstošākos materiālus un izveido mūzikas instrumenta 
modeli. (D.6.12.3.)

• Ar skolotāja palīdzību veido kritērijus, lai novērtētu mūzikas 
instrumenta modeli. (D.6.2.1.2.; D.6.13.1.1.)

• Novērtē izgatavoto modeli pēc izveidotajiem kritērijiem, pamato 
vērtējumu. (D.6.2.1.2.; D.6.13.1.1.)

• Prezentē izveidoto modeli. (D.6.2.1.2.; D.6.13.1.1.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Nosaka, kā gaismas avota atrašanas vieta ietekmē ēnas veidošanos, un spriež kādā gadalaikā un diennakts 
stundā ēna varētu būt visīsākā vai visgarākā. (=D.6.2.1.1.)

• Secina par attēla veidošanās likumsakarībām plakanā spogulī, salīdzinot objektu un tā spoguļattēlu, un 
nosaka, kā tas mainās, ja izmainās attālums līdz spogulim. (=D.6.2.1.1.; D.6.11.3.2.)

• Pamato apstākļus dabā, kas ir saistīti ar varavīksnes veidošanos. (=D.6.2.1.1.; D.6.12.1.1.1.)
• Veido mūzikas instrumenta modeli un saviem vārdiem skaidro, ka skaņas īpašība (augsta, zema, skaļa, klusa) 

ir atkarīga no svārstībām. (=D.6.2.1.2.)

• Attīsta ieradumu sadarboties, plānojot eksperimenta norisi, 
izvēloties lielumus un veidu, kā attēlot datus. (Tikums – 
tolerance, vērtība – cilvēka cieņa)

• Attīsta ieradumu rūpēties par savu un citu veselību, salīdzinot 
dzirdēto skaņu skaļumu dažādās vidēs un skaidrojot skaņas 
atstarošanās nosacījumus. (Tikums – atbildība, vērtība – cilvēka 
cieņa)

Jēdzieni: gaismas stars, ēna, gaismas atstarošanās, gaismas laušana, plakanais spogulis, lēca, baltā gaisma, skaņas avots, skaņas skaļums, skaņas augstums, atbalss
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Temata apguves norise

Kāpēc redzam 
priekšmetus?

Pastāsta saviem vārdiem, kāpēc redz apkārtējo pasauli un kā izplatās gaisma.

Veido spoguļu sistēmu, virzot gaismas starus noteiktā virzienā (piemēram, veido periskopa modeli).  
Veicot eksperimentu, noskaidro, kā baltā gaisma sadalās varavīksnes krāsās (piemēram, iegūst varavīksnes krāsu joslas, laižot balto gaismu cauri stikla 
prizmai, kas novietota uz balta papīra lapas), un spriež par apstākļiem dabā, kas ir saistīti ar varavīksnes veidošanos.

Laiž gaismas staru cauri materiāliem (piemēram, polietilēna, zīdpapīra un kartona gabalu) un skaidro, ka puscaurspīdīgs materiāls daļu gaismas izlaiž 
cauri, bet daļu gaismas – atstaro.

Kā gaisma izplatās? Eksperimentāli pierāda, ka gaisma izplatās taisnā virzienā kā gaismas stari (piemēram, ar kabatas lukturīti spīdina gaismu caur divām atstatu esošām 
papīra loksnēm, kurās ir ļoti šaura sprauga, un novēro stara ceļu). 

Nosaka, kā gaismas avota atrašanās vieta ietekmē ēnas veidošanos, un spriež, kādā gadalaikā un diennakts stundā ēna varētu būt visīsākā vai 
visgarākā (piemēram, veic pētījumu, kur jāatrodas gaismas avotam attiecībā pret ķermeni, lai iegūtu visgarāko/visīsāko ēnu).

Nosaka, ka attēls plakanā spogulī veidojas atstarojoties, secina par attēla veidošanās likumsakarībām plakanā spogulī (piemēram, pēta spoguļattēlu un 
nosaka, kā tas mainās, ja izmainās attālums līdz spogulim, salīdzina attēla izmērus realitātē un spoguļattēlā, pārliecinās, ka spoguļattēlā mainās vietām 
labā un kreisā puse).

Vēro demonstrējumu un saviem vārdiem pastāsta, kāda no sāniem izskatās ūdenī iegremdēta karote vai cits priekšmets, skaidro gaismas laušanu, 
izmantojot demonstrējumā novēroto.  
Salīdzina attēlus, ko iegūst ar izliektām un ieliektām lēcām, un spriež par to izmantošanas iespējām (lupas, mikroskops, teleskops, brilles, tālskatis utt.).
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Kas rada skaņu un 
kāpēc skaņas ir 
dažādas?

Veic ekperimentu un/vai vēro demonstrējumu (piemēram, iesvārsta mūzikas instrumenta stīgu, novēro uz skaļruņa membrānas novietotu ķermeņu 
kustību, klausās skaņas izplatīšanos, aizspiežot ausis ar plaukstām, novietojot plaukstas aiz ausīm un pirms ausīm), secina, ka skaņas avots ir ķermeņa 
svārstības, kuras cilvēks uztver ar ausīm.

Izmantojot savu iepriekšējo pieredzi, ar skolotāja palīdzību izvirza pētījuma jautājumu, prognozē un izsaka pieņēmumu, kā, iesvārstot ķermeni 
(piemēram, iesvārstot nostiprinātu lineālu un mainot tā nostiprinājuma vietu), iegūst dažāda augstuma skaņu. Sadarbojoties pārī, plāno eksperimenta 
norisi, izvēloties lielumu, kuru mainīs (lineāla garums), un lielumu, kuru mērīs (radītā skaņa). Attēlo datus pašu izvēlētā veidā. Ar skolotāja palīdzību 
analizē iegūtos datus, salīdzinot skaņas, kas rodas, ja ķermenis svārstās ar dažādu svārstību biežumu, un secina, ka, skaņas avotam, izdarot vairāk 
svārstību, var dzirdēt, augstāku skaņu.

Vērojot demonstrējumā uz skaļruņa membrānas novietotu priekšmetu svārstības, skanot dažāda skaļuma skaņām, secina, ka skaņas skaļums ir 
atkarīgs no skaņas avota svārstību lieluma.  

Modelē skaņas pastiprināšanu, izmantojot skaņas virzīšanu noteiktā virzienā (piemēram, ar rupora palīdzību pastiprina ķemmes zara strinkšķēšanu, 
novēro skaņas dzirdamību ar/bez “rupora”). Spriež, kāpēc mūzikas instrumentiem (ģitārai vai klavierēm) ir koka korpuss, kura iekšienē skaņa atstarojas 
vairākas reizes.

Izgatavo paša izplānotu “mūzikas” instrumentu, demonstrē to un skaidro, kā rodas skaņa un kā, spēlējot instrumentu, mainās skaņas augstums un 
skaļums. Ar skolotāja palīdzību veido kritērijus, lai novērtētu mūzikas instrumenta modeli un tā demonstrēšanu. Novērtē izgatavoto modeli pēc 
izveidotajiem kritērijiem, pamato vērtējumu.

Kā skaņa izplatās? Salīdzina sadzirdētās skaņas skaļumu dažādās vidēs (piemēram, radīto skaņu klasē, sporta zālē un gaitenī, kad tur atrodas daudz cilvēku),  skaidro 
skaņas atstarošanās nosacījumus un spriež, kas jāievēro, lai nepārslogotu dzirdi.

Salīdzina gaismas un skaņas izplatīšanās kopīgās un atšķirīgās pazīmes (piemēram, veido Venna diagrammu). 

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis

Darba piederumi
Kabatas lukturītis, plakanie spoguļi, lineāls, stikla prizma, dažāda caurspīdīguma materiāli 
(piemēram, polietilēna, zīdpapīra un kartona gabals, polietilēna plēve), šķērslis ar caurumu, 
karote, caurspīdīga glāze, ieliekta un izliekta lēca, ģitāras stīga, ķemmes, skaļrunis, pārtikas 
plēve, rīsi vai smiltis, papīrs (rupora gatavošanai), materiāli mūzikas instrumenta modeļa 
gatavošanai (gumijas, plastmasas spainīši, bundžas, akmentiņi, sēklas u. c.)
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Metodiskais komentārs

Kā organizēt mācību procesu 1. klasē, apgūstot 3. tematu, skolēni ir iepazinušies ar gaismas avotiem un skaņas veidošanās principiem, kas ir pamats, lai šajā tematā veidotu 
izpratni par gaismas taisnvirziena izplatīšanos, gaismas laušanu un atstarošanos.

Kam pievērst uzmanību Ja, demonstrējot gaismas laušanu, nav pieejama stikla prizma, veic eksperimentu ar ūdens glāzi, ko tur rokā virs balta papīra lapas. Glāzi groza 
saules staros vai caur to spīdina lukturīša gaismu, līdz brīdim, kad krāsaina josla – varavīksne – parādās uz papīra lapas. Tā iespējams novērot 
gaismas laušanu. Tematā nav paredzēts aplūkot krāsu uztveres principus, bet tikai eksperimentāli pārliecināties, ka balto gaismu var sadalīt 
spektra krāsās.

Skolēni salīdzina priekšmetu un tā attēlu spogulī, lai konstatētu, ka spogulī redzams ar priekšmetu vienādi liels, bet apgriezts attēls.

Tā kā 1. klasē 3. tematā ir apgūts, ka skaņa rodas, iesvārstot ķermeņus, šajā tematā skolēni, veicot pētniecisko darbību, secina sakarības, kādas 
ir starp skaņas augstumu un svārstību frekvenci (biežumu) un skaņas skaļumu un svarstību amplitūdu (svārstību lielumu).
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4.1. Kā vairojas, aug un 
attīstās dzīvie organismi?

4.2. Kā darbojas spēki?
4.3. Kā rodas un izplatās 

gaisma un skaņa?
4.4. Kur Visumā atrodas 

Zeme?

4.4. Kur Visumā atrodas Zeme?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 12 mācību stundas

Temata apguves mērķis: iepazīt Saules sistēmas planētas, zvaigznājus, saskatīt to 
savstarpējo saistību, skaidrot plūdmaiņas un gadalaiku maiņu, Saules un Mēness aptum-
suma veidošanos, lai paplašinātu priekšstatus par Visuma uzbūvi.
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Saules sistēmas planētas – Merkurs, Venera, Zeme, Marss, Jupiters, Saturns, Urāns, 
Neptūns – ir atšķirīga izmēra debess ķermeņi, kas riņķo ap Sauli dažādā attālumā no 
tās. (D.Li.6.)

• Zemes ass slīpums un Zemes riņķošana ap Sauli izraisa gadalaiku maiņu. (D.Li.6.)
• Ja Mēness, skatoties no Zemes, aizsedz Sauli (Mēness atrodas starp Sauli un Zemi), 

var novērot Saules aptumsumu. (D.Li.6.)
• Ja Mēness, skatoties no Zemes, ir redzams un atrodas Zemes ēnā (Zeme atrodas starp 

Sauli un Mēnesi), var novērot Mēness aptumsumu. (D.Li.6.)
• Zemes un Mēness kustību ietekmē uz Zemes rodas paisums un bēgums (plūdmaiņas). 

(D.Li.6.)
• Saule nav vienīgā zvaigzne. Zvaigžņu ir daudz, tās veido zvaigznājus. Zvaigznāji veido 

galaktikas, galaktikas – Visumu. Visas zvaigznes (arī Saule) un planētas veido Visumu. 
(D.Li.6.)

• Saules sistēma ir tikai neliela daļa no milzīgā zvaigžņu un planētu skaita, kas veido 
galaktiku. Zeme atrodas galaktikā, ko sauc par Piena Ceļu. Aiz šīs galaktikas robežām 
ir atklātas vēl daudzas citas galaktikas. (D.Li.6.)

• Izmanto programmu Google Earth vai aplikāciju Sky Map, lai debesīs sameklētu planētas 
(Marss, Venera, Saturns, Jupiters). (D.6.6.1.1.; D.6.6.2.1.)

• Salīdzina Zemes gada garumu ar citu Saules sistēmas planētu gada garumu. (D.6.6.2.1.; 
D.6.12.2.1.; D.6.11.12.2.; D.6.11.12.1.)

• Ievēro planētu izmērus un attālumu līdz Saulei, veidojot Saules sistēmas modeli. 
(D.6.6.2.1.; D.6.12.2.1., D.6.11.12.2.; D.6.11.12.1.)

• Izmanto programmu Google Earth vai aplikāciju Sky Map, lai debesīs sameklētu 
zvaigznājus (Lielais Lācis, Mazais Lācis). (D.6.6.1.1.; D.6.12.1.1.1.; D.6.12.1.1.2.)

• Veido jautājumus par Visuma un Zemes attīstību, izmantojot vizuālo materiālu. 
(D.6.6.1.1.; D.6.12.1.1.; D.6.12.3.1.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

Modelē Saules, Zemes un Mēness kustību, lai skaidrotu gadalaiku maiņu, paisuma 
un bēguma (plūdmaiņu), Saules un Mēness aptumsumu veidošanos. (=D.6.6.3.1.; 
D.6.11.1.1.; D.6.12.2.1.; D.6.12.1.1.)

Attīsta ieradumu strādāt rūpīgi un sakārtot savu darba vietu, veidojot Saules sistēmas 
planētu modeļus. (Tikums – centība, vērtība – darba tikums)

Jēdzieni: zvaigzne, zvaigznāji, planēta, aptumsums, paisums un bēgums (plūdmaiņas), gadalaiks 
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Temata apguves norise

Saules sistēma Izmanto programmu Google Earth vai telefona aplikāciju Sky Map un novēro debesīs planētas (Marss, Venera, Saturns, Jupiters), saskata atšķirības 
planētu un zvaigžņu novērojumā.

Meklē informāciju par Saules sistēmas planētām dažādos informācijas avotos un, sadarbojoties grupā, veido Saules sistēmas modeli pēc noteikta 
mēroga. Salīdzina Saules sistēmas planētu – Merkura, Veneras, Marsa, Jupitera, Saturna, Urāna, Neptūna – gada garumu ar Zemes gada garumu. 
Ar skolotāja palīdzību secina, ka Saules sistēmas planētu gada garums ir atkarīgs no planētas ceļa garuma, apriņķojot ap Sauli, planētas attāluma 
līdz Saulei. 

Saules un Mēness 
ietekme uz Zemes 
procesiem 

Vēro demonstrējumu vai izmanto videomateriālus un skaidro, kā Zemes ass slīpums un Zemes riņķošana ap Sauli izraisa gadalaiku maiņu.

Izmanto modeli (piemēram, telūriju un/vai datorsimulāciju, vai modelē, izmantojot globusu) un attēlo Saules un Mēness aptumsumu, paisuma un 
bēguma (plūdmaiņu) veidošanos shematiskā zīmējumā, spriež, kas ir plūdmaiņas.

Zvaigznāji un Visums Izmanto programmu Google Earth vai telefona aplikāciju Sky Map, lai sameklētu debesīs zvaigznājus (Lielais Lācis, Mazais Lācis) un Polārzvaigzni, 
novērotu zvaigznes dienā, izteiktu un pārbaudītu pieņēmumu, vai zvaigznes ir redzamas dienā.

Veido jautājumus par Visuma un Zemes attīstību, izmantojot vizuālu materiālu (piemēram, animācijas filmas, informāciju enciklopēdijās).

Mācību līdzekļi
Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis

Vielas un materiāli
Materiāli Saules sistēmas modeļa veidošanai (avīzes, līmlente, papīrs, putuplasts, auklas, 
stieplītes, krāsas, mērlente u. c.), globuss, telūrijs, vizuāli materiāli par Visuma un Zemes 
attīstību (piemēram, animācijas filmas, enciklopēdijas), zvaigžņu kartes

Darba piederumi
Dators (telefons, planšete) ar interneta pieslēgumu



5. klase
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5.1. Kāda ir dzīvo organismu 
savstarpējā saistība?

5.2. Kā izmanto materiālus? 5.3. Kas ir elektroenerģija?
5.4. Kas ir dabas resursi,  

un kā tos izmanto?

5.1. Kāda ir dzīvo organismu savstarpējā saistība?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 16 mācību stundas

Temata apguves mērķis: padziļināt izpratni par organismu savstarpējo saistību barī-
bas ķēdēs, vajadzību pēc enerģijas ieguves un dzīves vides apstākļiem. Veidot izpratni par 
daudzveidīgas ēdienkartes nozīmi cilvēka dzīvē.
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Uz Zemes ir liela augu un dzīvnieku dažādība. Daudzveidīgi organismi sastopami gan cilvēka 
veidotās, gan dabiskās ekosistēmās. (D.Li.10.)

• Ekosistēmu veido vide un dzīvie organismi, kas tajā dzīvo. (D.Li.8.)
• Ekosistēmu ietekmē dažādi apstākļi (temperatūra, mitrums, augsnes biezums u. c.). (D.Li.8.)
• Ekosistēmā visi dzīvie organismi ir savā starpā saistīti barības ķēdēs. (D.Li.8.)
• Augi ražo barības vielas, izmantojot gaismas (Saules) enerģiju, ūdeni un gaisā esošo ogļskābo 

gāzi. (D.Li.7.)
• Augiem, ražojot barības vielas, izdalās skābeklis, kas noder citiem organismiem elpošanas 

procesā. (D.Li.7.)
• Augu augšanai nepieciešami noteikti apstākļi. Augot augi patērē augsnē esošās vielas, ūdeni 

un gaisā esošās gāzes (elpojot – skābekli, ražojot barības vielas – ogļskābo gāzi). (D.Li.7.)
• Dzīvnieki iegūst enerģiju, apēdot citus organismus – augus (augēdāji, visēdāji) vai citus 

dzīvniekus (gaļēdāji, visēdāji). (D.Li.8.)
• Barības ķēdes vienmēr sākas ar augiem, jo augi ražo barības vielas. (D.Li.8.)
• Cilvēks ir visēdājs, kuram nepieciešams daudzveidīgs uzturs tādā daudzumā, lai nodrošinātu 

ķermeni ar enerģiju. (D.Li.7.)

• Strukturē tekstā iegūtu informāciju, lai attēlotu, no kā sastāv ekosistēma. 
(D.6.8.2.; D.6.12.3.1.)

• Sadarbojas grupā, lai veiktu lauka darbu. (D.6.8.2.1.; D.6.11.7.1.; D.6.11.12.2.)
• Saudzīgi izturas pret vidi, veicot lauka darbu. (D.6.11.7.1.)
• Nosaka Latvijai raksturīgos augus un dzīvniekus, izmantojot vienkāršus 

noteicējus. (D.6.8.2.1.; D.6.10.3.)
• Attēlo barošanās attiecības ekosistēmā, izveidojot barības ķēdes modeli. 

(D.6.8.1.1.)
• Skaidro, kā organismi ir pielāgoti dzīvei dažādās ekosistēmās. (D.6.10.1.)
• Plāno pētījumu, lai noteiktu dažādu faktoru ietekmi uz auga augšanu. 

(D.6.11.12.2.; D.6.11.3.1.; D.6.11.9.1.; D.6.11.12.1.; D.6.11.11.1.; D.6.11.11.2.)
• Salīdzina savu ikdienas ēdienkarti ar informācijas avotiem. (D.6.7.5.1.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Izveido barības ķēdi (līdz 5 posmiem), izmantojot dotos informācijas avotus un mācību 
spēles, skaidro ar piemēriem to dabību, lietojot jēdzienus “barības vielu ražotājs”, “augēdājs”, 
“gaļēdājs”, “visēdājs”. (=D.6.8.1.1.)

• Sadarbojoties veido parauglaukumu, lai noteiktu dzīvo organismu sugu daudzveidību 
ekosistēmā un salīdzinātu cilvēka veidotu ekosistēmu ar dabisku ekosistēmu pēc sugu 
daudzveidības (augi, dzīvnieki, sēnes) un dabas apstākļiem (gaisa temperatūra, mitrums, 
augsnes biezums un krāsa, iežu daļiņu izmērs). (=D.6.8.2.1.; D.6.11.7.1.; D.6.11.12.2.)

• Analizē pētījumā iegūtos datus par dažādu faktoru ietekmi uz augu augšanu, izvērtē iegūto 
datu ticamību, izdara secinājumus atbilstoši izpētītajam un prezentē pētījuma rezultātus. 
(D.6.11.10.1.; D.6.11.11.2.; D.6.11.12.1.)

• Izvērtē savus ēšanas paradumus, analizējot un salīdzinot savu ēdienkarti ar veselīgas ēšanas 
principiem. (D.6.7.5.1.; D.6.12.1.1.)

• Attīsta ieradumu rūpēties par savu veselību, analizējot un salīdzinot savu 
ēdienkarti ar veselīgas ēšanas principiem. (Tikums – atbildība, vērtība – dzīvība)

Jēdzieni: suga, barības ķēde, augēdājs, gaļēdājs, visēdājs, ekosistēma, cilvēka veidota ekosistēma, dabiska ekosistēma, pielāgotība, organismu dažādība, noteicēji, veselība, uzturs
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Temata apguves norise

Kas ir ekosistēma un 
kas tajā dzīvo?

Iegūst un strukturē informāciju kas ir ekosistēma, izmantojot piemērus. Skaidro jēdzienu “ekosistēma” (kas ir ekosistēma, no kā tā sastāv, kādi ir tās 
veidi, kas ekosistēmā dzīvo, kāda ir ekosistēmu daudzveidība Latvijā). 

Uzzina, kas ir suga. Sadarbojoties grupā (sadala pienākumus, uzņemas atbildību par savu darba daļu), veido parauglaukumus un salīdzina cilvēka 
veidotās un dabiskas ekosistēmas pēc augu daudzveidības (sugu skaits), vides faktoriem (gaisa temperatūra, mitrums, augsnes biezums un krāsa, iežu 
daļiņu izmērs), citu organismu (piemēram, dzīvnieku, sēņu) klātbūtnes, secina par kopīgajām un atšķirīgajām pazīmēm (piemēram, dabiska pļava un 
iekopts zāliens, mežs un parks).

Dabiskajā ekosistēmā nosaka Latvijas klimatiskajiem apstākļiem raksturīgos augus un dzīvniekus. Skaidro, ka uz Zemes ir liela organismu 
daudzveidība, izmantojot augu un dzīvnieku noteicējus un sistemātikas shēmas.

Attēlo saistību starp organismu, sugu un ekosistēmu (piemēram, veido shēmu, kas parāda, ka ekosistēmā ir vairākas dažādu organismu sugas, 
bet vienu sugu pārstāv vairāki līdzīgi organismi). 

Kā dabā veidojas 
barošanās attiecības – 
barības ķēdes?

Strukturē informāciju (piemēram, saskata atslēgas vārdus vienkāršā dabaszinātniskā tekstā) par dzīvnieku barošanās veidiem (enerģijas uzņemšanu, lai 
dzīvotu – augēdājs, gaļēdājs, visēdājs). Mācās novērtēt savu prasmi strādāt ar tekstu pēc skolotāja dotiem kritērijiem snieguma līmeņu aprakstā.

Ar piemēriem skaidro, kā dabā veidojas un darbojas barības ķēdes, modelējot barības ķēdes veidošanos no 3 līdz 5 posmiem, izmantojot 
dažādus organismus un parādot to savstarpējo saistību (piemēram, ar dzīvnieku un augu nosaukumiem veidojot rindas, kurš kuru apēd – 
pienene→gliemezis→ezis→lapsa, vai spēlējot spēli “Bon appétit”).

Saliek barības ķēdes, salīdzina datus par dzīvnieku barošanos, un secina, ka dzīvnieki, uzņemot dažādu veidu barību, iegūst enerģiju, bet visas barības 
ķēdes sākas ar augiem, jo augi ražo barības vielas.

Lieto jēdzienus “barības vielu ražotājs”, “augēdājs”, “gaļēdājs”, “visēdājs” un norāda enerģijas plūsmas virzienu, skaidrojot organismu barošanās veidus 
ekosistēmās (piemēram, spēlējot mācību spēli, veido dažādu barības ķēžu variantu piemērus).

Kā augi un dzīvnieki 
ir pielāgojušies 
noteiktiem dzīves 
apstakļiem?

Modelē un skaidro dzīvnieku (zīdītāju, putnu, rāpuļu, abinieku, posmkāju) vai dzīvnieku daļu (knābis, kājas, ķermeņa sega u. c.) un augu pielāgotību 
(barības iegūšana, vairošanās, dzīvošana sausā augsnē, dziļā ūdenī, straujā upē u. c.) dotajai ekosistēmai (piemēram, vienā ekosistēmā modelējot un 
skaidrojot augu un dzīvnieku pielāgojumus videi – kādi pielāgojumi videi ir pļavā dzīvojošam tauriņam, kādi pielāgojumi ir ūdensaugiem u. c., vai arī 
modelē un skaidro pēc noteiktām pazīmēm, kā organismu uzbūve ir saistīta ar dzīves vidi – kāda būs kāju uzbūve, ja dzīvnieks pārvietojas peldot), 
novērtē modeli pēc dotajiem kritērijiem.

Sadarbojoties grupā, izsaka idejas, kā pārbaudīt dažādu faktoru (piemērots apgaismojums, piemērots mitruma daudzums, augsnes klātbūtne barības 
vielu uzņemšanai) izmaiņu ietekmi uz augu augšanu. Ar skolotāja palīdzību izvēlas mainīgos lielumus (ko es mainīšu un ko es mērīšu) un nemainīgos 
lielumus (ko es atstāšu nemainīgu), sadarbojoties grupā, formulē pieņēmumu (“ja – tad”), plāno eksperimentu (piemēram, augu audzēšanu veic dažādā 
apgaismojumā, augu audzēšanai izmanto augsni, oļus, salmus, papīru, augus laista ar atšķirīgu ūdens daudzumu). Sadarbojoties grupā, izvēlas datu 
reģistrēšanas veidu un reģistrē pētījuma datus. Izmantojot datus, skaidro, ka augu augšanai nepieciešami piemēroti vides apstākļi.



Dabaszinības 1.–6. klasei

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

Kas jāievēro cilvēkam, 
uzņemot uzturu?

Izpēta savu ēdienkarti noteiktā periodā (dienā, nedēļā), spriež par pārtikas produktu daudzveidību (gaļa, zivis, augļi, dārzeņi, piena produkti, 
graudaugu produkti u. c.) un secina, ka cilvēks ir visēdājs.

Analizē un salīdzina savu ēdienkarti un ūdens dzeršanas paradumus ar veselīga uztura uzņemšanas principiem, izmantojot vairākus informācijas 
avotus par uztura daudzveidību, patērējamo daudzumu, ēdienreižu skaitu, ieteicamo ūdens patēriņu diennaktī u. c., izvērtē savus ēšanas paradumus.

Izpēta informāciju uz dažādu pārtikas produktu iepakojumu etiķetēm (piemēram, aprēķina cukura vai vārāmā sāls masu nopērkamajā pārtikas 
produktā, noskaidro, cik lielu masu produkta drīkst patērēt, lai nepārsniegtu ieteicamo sāls vai cukura masu, veido izstādi no produktiem, pievienojot 
tajos esošo cukura masu). Veido secinājumus par vārāmā sāls un cukura lietošanas normu ievērošanas iespējām. 

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis

Vienkārši augu un dzīvnieku noteicēji, sistemātikas shēmas, mācību spēle “Bon appétit”, 
dažādi informācijas avoti par uzturu

Vielas un materiāli
Aukla un koka mietiņi parauglaukuma veidošanai, materiāli dzīvnieku pielāgojumu mode-
lēšanai (piemēram, papīrs, avīzes, līmlente, kociņi, plastilīns u. c.), materiāli eksperimentam 
(augsne, oļi, salmi, papīrs, lampa, augi audzēšanai), pārtikas produktu iepakojumi, cukurs, 
vārāmais sāls

Darba piederumi
Mērcilindrs, glāzītes vai Petri trauks augu audzēšanai, svari

Mācību vide
Dabiska un cilvēka veidota ekosistēma
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Metodiskais komentārs

Kā organizēt mācību procesu 3. klasē, apgūstot 4. tematu, skolēni ir iepazinušies ar dabas un cilvēka veidotām teritorijām tuvākajā apkārtnē, tāpēc šajā tematā veido jēdzienu 
“ekosistēma”. Skolotājs pievērš skolēnu uzmanību augu un dzīvnieku daudzveidībai dažādās dabas teritorijās. Skolēni mācās saskatīt organismu 
(t. sk. sēņu, mikroorganismu) nozīmi un vietu ekosistēmās, izmantojot parauglaukumu metodi un vienkāršus organismu noteicējus, mācās noteikt 
sugu daudzveidību.

Kam pievērst uzmanību 3. klasē 4. tematā skolēni ir veidojuši barības ķēdes no trīs posmiem. Apgūstot šo tematu, skolēni lieto jēdzienus “augēdājs”, “gaļēdājs”, “visēdājs”, 
veidojot barības ķēdes līdz 5 posmiem, saprotot, ka enerģiju iegūst tas, kurš ir paēdis. Lai saprastu barības ķēžu daudzveidību, spēlē mācību spēli 
“Bon appétit” un veido izpratni, ka visas barības ķēdes sākas ar augu, jo tas ir barības vielu ražotājs. Jēdziens “fotosintēze” netiek lietots.

Maldīgie priekšstati Svarīgi veidot izpratni, ka visiem cilvēkiem nav pielāgojams vienāds ēdienreižu skaits, uzņemamā ūdens daudzums – to nosaka dažādi faktori 
(vecums, ķermeņa masa, aktivitātes, veselības stāvoklis, klimats u. c. faktori). Skolēni veido ieradumu iepazīties ar pārtikas produktu iepakojumu, 
informāciju uz etiķetēm par cukura un vārāmā sāls ieteicamo daudzumu diennaktī. Uzskatāma metode ir izstādes veidošana: cukura un vārāmā 
sāls masa ir iesvērta trauciņos un novietota blakus pārtikas produkta iepakojumam.
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5.1. Kāda ir dzīvo organismu 
savstarpējā saistība?

5.2. Kā izmanto materiālus? 5.3. Kas ir elektroenerģija?
5.4. Kas ir dabas resursi,  

un kā tos izmanto?

5.2. Kā izmanto materiālus? 
Dabaszinību, dizaina un tehnoloģiju integrētais temats

Ieteicamais laiks temata apguvei: 10 mācību stundas dabaszinībās un 8 mācību 
stundas dizainā un tehnoloģijās

Temata apguves mērķis: padziļināt izpratni par materiāliem, to īpašībām un izmanto-
šanas iespējām; veidot izpratni par atkritumu apsaimniekošanas nepieciešamību. Izveidot 
savu kompozītmateriālu, testēt izveidoto materiālu, salīdzinot izejmateriālu un izveidotā 
kompozītmateriāla īpašības un atbilstību produkta funkcionalitātei. Izgatavot dizaina pro-
duktu no sava kompozītmateriāla.
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Materiālu īpašības nosaka to izmantošanu noteiktam mērķim. (D.Li.1.; T.Li.2.)
• Zinātnieki izgudro un rada jaunus materiālus, kas atbilst cilvēku vēlmēm un vajadzībām. 

(D.Li.13.; T.Li.3.)
• Materiālu un izstrādājumu īpašības var noteikt, tos testējot. (T.Li.1.)
• Kompozītmateriālu var izveidot no ikdienā izmantojamiem materiāliem. Šie materiāli 

un to apstrādes veids ietekmē kompozītmateriāla īpašības. (T.Li.1.; T.Li.2.)
• Materiālu iegūšanai izmanto dabas resursus. Cilvēki izlieto materiālus un rada 

atkritumus. Atkritumu šķirošana un otrreizējā pārstrāde ir nepieciešama, lai taupītu 
dabas resursus un enerģiju. (D.Li.13.; T.Li.3.)

• Blīvums ir vielas īpašība, kas raksturo vienas tilpuma vienības masu. Blīvumu var 
izmantot vielu salīdzināšanai (kura viela ir vieglāka/smagāka, ja to tilpumi ir vienādi). 
(D.Li.1.)

• Salīdzina materiālu īpašības, izmantojot eksperimenta datus. (T.6.2.1.1.; D.6.11.5.1.)
• Pamato materiāla izvēli noteikta priekšmeta izgatavošanai, izmantojot novērojumus un 

eksperimenta datus. (D.6.1.3.2.; T.6.1.1.1.)
• Veido digitālu kopdokumentu par modernajiem materiāliem un to izmantošanu. 

(D.6.12.3.1.; D.6.11.12.2.; T.6.2.4.1.; T.6.2.4.3.)
• Eksperimentējot salīdzina izejmateriālu un kompozītmateriāla īpašības. (D.6.13.1.1.; 

T.6.1.1.3.; T.6.2.1.2.; T.6.3.3.1.)
• Plāno eksperimentu, lai testētu izstrādājumu. (D.6.11.3.2.)
• Veic izstrādājuma testēšanu. (T.6.1.4.2.)
• Izstrādā kritērijus, lai novērtētu izstrādājumu. (T.6.1.4.1.)
• Digitāli dokumentē eksperimenta gaitu, kā arī risinājuma izstrādes un testēšanas 

procesu. (T.6.1.1.1.; T.6.2.4.1.; T.6.2.4.3.)
• Vārdiski formulē jēdzienu “blīvums” kā vienas tilpuma vienības masu. (D.6.1.3.1.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Rada izstrādājumu no sava veidotā kompozītmateriāla, veic testēšanu, lai noteiktu tā 
funkcionalitāti un veicamos uzlabojumus, pamato izstrādājuma lietojumu saistībā ar 
kompozītmateriāla īpašībām. (D.6.12.1.1.2.; T.6.1.4.1.; T.6.2.1.3.).1.4.1.; T.6.2.1.3.)

• Veic projekta darbu par atkritumu apsaimniekošanu mājsaimniecībā un atkritumu 
šķirošanas iespējām savā dzīvesvietā. (D.6.13.2.2.; D.6.13.3.1.)

• Ar eksperimenta datiem skaidro nepieciešamību mērķtiecīgi šķirot sadzīvē radušos 
atkritumus atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem un bīstamības 
simboliem uz iepakojuma (arī baterijas, zāles un citus bīstamos atkritumus) un pamato 
materiālu otrreizējo izmantošanu kā iespēju taupīt izejvielas un enerģiju. (=D.6.13.2.2.)

Attīsta ieradumu gūt jaunas zināšanas un radīt vēl nebijušus risinājumus, izvērtējot 
materiālu izmantošanas iespējas un gatavojot izstrādājumu no sava veidotā 
kompozītmateriāla, pamatojot tā lietojumu saistībā ar kompozītmateriāla īpašībām. 
(Tikums – drosme, vērtība – brīvība)

Jēdzieni: blīvums, kompozītmateriāli, modernie materiāli (nanomateriāli, gaismas jutīgie materiāli, termojutīgie materiāli)
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Temata apguves norise 

Kādas ir materiālu 
īpašības, un kā tās 
izmanto?

Nosaka, kādas materiālu īpašības ņem vērā sadzīvē lietojamu priekšmetu (piemēram, lietussarga, apavu, apģērba) ražošanā, un pamato materiālu izvēli.  
Sadarbojoties grupā, veido kopīgu dokumentu internetvidē par modernajiem materiāliem un to izmantošanu, analizējot piedāvāto informāciju.

Eksperimentā nosaka materiāla īpašības (piemēram, atšķirīgu papīra veidu lietošanu dažādiem mērķiem), pamato materiāla izmantošanu noteiktiem 
mērķiem, analizējot eksperimenta datus. 

Sver klucīšus (1 cm x 1 cm x 1 cm), kas izgatavoti no dažādiem materiāliem (piemēram, putuplasta, koksnes, metāla) vai, nomēra un nosver 1 ml eļļas 
un 1 ml ūdens. Salīdzinot datus, spriež par kopīgo un atšķirīgo eksperimentā ar dažādām vielām.

Vārdiski formulē jēdzienu “blīvums” kā tilpuma vienības masu, skaidrojot to ar daļiņu izvietojumu vielā.  
Pēta un apkopo informāciju par kompozītmateriāliem, to veidiem un lietošanas iespējām. Grupē iepriekš dizaina mācību priekšmetā izmantotos 
materiālus (koks, pārtikas produkti, papīrs, dzija, audums, līme u. c.) pēc to lomas kompozītmateriāla uzbūvē. Diskutē, kādās kombinācijās un kur šos 
materiālus var lietot.

Kā rada jaunus 
materiālus un 
izstrādājumus?

Veic eksperimentu, ievērojot drošības noteikumus: salīdzina izejmateriālu (piemēram, polietilēna un kokvilnas, līmes un auduma/dzijas/papīra) 
īpašības un no tiem iegūtā kompozītmateriāla īpašības (piemēram, izturību un mitrumizturību), secina, kādas ir iegūtā kompozītmateriāla lietošanas 
priekšrocības. Dokumentē eksperimentēšanas procesu, norādot izmantotos materiālus, papildmateriālus, instrumentus, eksperimenta gaitu un 
rezultātu. Prezentē klasesbiedriem savu paveikto eksperimentu, iekļaujot stāstījumā darba gaitu un rezultātus.  
Plāno un rada savu kompozītmateriālu, veido izstrādājumu no tā, pamato lietojumu saistībā ar kompozītmateriāla īpašībām, apgūstost jēdzienus 
“izejvielas”, “ražošanas process”, “produkts”. Dokumentē visu procesu, veidojot digitālu portfolio. Izveido ideju apkopojumu par izstrādājumiem 
no kompozītmateriāla; rada ideju skices, norādot izstrādājuma izmērus un tam piemītošās īpašības un funkcijas. Formulē vērtēšanas kritērijus 
galaproduktam un tā atbilstībai mērķim. Plāno un apraksta secīgu izstrādājuma izstrādes procesu: izvēlētā(ās) tehnoloģija(as), instrumenti noteiktas 
darbības veikšanai, kā sagatavota darba vide, veicamo darbību secība ar pamatojumu. Izgatavo izvēlēto kompozītmateriāla izstrādājumu atbilstoši 
savai skicei, ievērojot kompozīciju, formas un izmērus, lietojot detaļu savienojumu veidu(us) atbilstoši izstrādājuma konstrukcijai un savienojot ar 
citiem materiāliem (līmējot, šujot, iezāģējot, tapojot u. c.).  
Plāno izstrādājuma pārbaudi (testēšanu), veic atbilstošos testus un analizē iegūtos rezultātus. Izsaka priekšlikumus, kā varētu uzlabot produktu, 
mainot tā īpašības un kompozītmateriāla uzbūvi, sastāvu, izstrādāšanas veidu.  
Novērtē savu darbu pēc iepriekš formulētiem kritērijiem.

Kā apsaimnieko 
atkritumus?

Apgūst 5.2. vai 5.4. tematā. 

Sadarbojoties grupā, plāno un veic ilgstošu pētījumu (ar skolotāja palīdzību vienojas par lielumiem, izsaka pieņēmumu un plāno darba gaitu). Izvēlas 
datu reģistrēšanas veidu, lai noskaidrotu, kādi atkritumi (papīrs, vilnas audums, kokvilnas audums, sintētisks audums, metāls, stikls, plastmasa u. c.) 
un cik ilgā laikā sadalās vidē (gaisā, ūdenī, augsnē). Izvēlas noteikta veida atkritumus, piemēram, papīru, un pēta tā izmaiņas konkrētā laika periodā, 
ierokot augsnē, ievietojot ūdenī vai atstājot ārā; vai arī pēta dažādu atkritumu veidu, piemēram, papīra, plastmasas, auduma izmaiņas noteiktā laika 
periodā, ja tos ierok augsnē, ievieto ūdenī utt. Veido spriedumu par atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes nepieciešamību un iespējām. Diskutē 
par atkritumu apsaimniekošanu kā iespēju taupīt resursus.
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Mācību līdzekļi
Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis

Vielas un materiāli
Lietussargs, dažādu papīru veidi (piemēram, cepamais papīrs, krītpapīrs, kartons, krep
papīrs u. c.), svari, putuplasts, koksne, metāls (1 cm3), eļļa, ūdens (1 ml), dators ar interneta 
pieslēgumu, polietilēns, kokvilnas audums, gludeklis, materiāli eksperimentam (papīrs, vil-
nas, kokvilnas, sintētisks audums, metāls, stikls, plastmasa, trauki ar ūdeni, augsne, papīrs, 
(nažfinieris), kartons, dažādas līmes, diegs, metāla stieple, audums, plēve (polietilēna plēve, 
speciāli ploterdarbiem paredzētas līmplēves), putuplasts, korķakoks, saplāksnis, metāla 
loksne
Darbam grupā: papīrs, līme, diegs, audums, plēve (dažāda)

Darba piederumi/instrumenti
Celtniecības nazis, šķēres, lineāls, zīmulis, līmspīles, zāģis, krāsošanas ota

Mācību vide
Kokapstrādes darbnīca (mācību programmas apgūšanai nepieciešama telpa ar piespiedu 
ventilāciju), dators, interaktīvā tāfele (LED ekrāns), izlietne, galdu pārsegs

Starppriekšmetu saikne

Mācību priekšmets Saturs Rezultāts

Dizains un tehnoloģijas 5.2. Kā 
izgatvo izstrādajumu no 
kompozītmateriāliem?

Dabaszinībās skolēni apgūst jēdzienu “kompozītmateriāli” kā vienu no 
moderno materiālu veidiem. Dizaina un tehnoloģiju mācību prieksmetā 
skolēni praktiski pagatavo kompozītmateriālu.

Veido izstrādājumu no sava izgatavotā kompozītmateriāla, ko testē pēc 
iepriekš izstrādātiem kritērijiem.
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Metodiskais komentārs

Kā organizēt mācību procesu Modelējot kāda izstrādājuma ražošanas procesu no materiāliem, apgūst jēdzienus “izejvielas”, “ražošanas process”, “produkts”. Būtiski pirms 
produkta ražošanas kopīgi izstrādāt kritērijus produkta vērtēšanai, lai varētu novērtēt iegūtā izstrādājuma kvalitāti un ieteikt uzlabojumus procesa 
norisei. 

Kam pievērst uzmanību Skolēni turpina veidot izpratni par jēdzienu “blīvums”: nosver 1 cm3 dažāda materiāla paraugus, nomēra un sver 1 ml ūdens un 1 ml eļļas, salīdzina, 
kas ir kopīgs, kas ir atšķirīgs vielu paraugiem. Formulē spriedumu, ka nosverot iegūst vienas tilpuma vienības masu. Skolēni vārdiski formulē, kas ir 
blīvums, kā to var izmantot. 

Izmantojot sagatavotus materiālus, iegūst informāciju par modernajiem materiāliem, ko cilvēks veido ar sev vēlamām īpašībām. Skolēni apkopo 
informāciju par modernajiem materāliem (kompozītmateriāli, viedie materiāli, nanomateriāli – materiāla nosaukums, īpašība, kas ir būtiskākā 
pazīme, izmantošana), lietojot IKT, un izveidojot kopīgu dokumentu internetvidē, kurā katra grupa ievieto savu informāciju.

Individuāli vai pārī plāno un izveido savu kompozītmateriālu (piemēram, ar vasku pārklātu papīru), pamato tā lietojumu saistībā ar materiālu 
īpašībām. Veicot šo aktivitāti, svarīgi neierobežot skolēnu idejas, bet ļaut tās īstenot. Tāpēc šo uzdevumu var piedāvāt veikt mājās, iepriekš klasē 
pārrunājot drošības noteikumus, kuri jāievēro, izmantojot plānotos materiālus un metodes, bet klasē prezentēt, sarīkot jaunizveidoto materiālu 
izstādi. Svarīgākais šajā aktivitātē – skolēnu pamatojums kompozītmateriāla izmantošanai saistībā ar īpašību maiņu, uzlabošanu.

Pētījumu par atkritumu sadalīšanos apkārtējā vidē iespējams veikt vai nu apgūstot šo tematu, vai 4. tematu. Jāievēro, ka paraugu izmaiņas ārējās 
vides iedarbības rezultātā novērtē vizuāli vai eksperimentāli (piemēram, pārbaudot izturību. Jāparedz pietiekami ilgs laiks eksperimenta norisei, lai 
izmaiņas būtu saskatāmas.
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5.1. Kāda ir dzīvo organismu 
savstarpējā saistība?

5.2. Kā izmanto materiālus? 5.3. Kas ir elektroenerģija?
5.4. Kas ir dabas resursi,  

un kā tos izmanto?

5.3. Kas ir elektroenerģija? 

Ieteicamais laiks temata apguvei: 18 mācību stundas

Temata apguves mērķis: veicot eksperimentus un pētījumus, iepazīties ar elektroe-
nerģiju kā vienu no enerģijas veidiem, saslēgt vienkāršas elektriskās ķēdes un izstrādāt 
priekšlikumus efektīvai un drošai elektroenerģijas izmantošanai skolā un mājās.
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Elektroenerģija ir viens no enerģijas veidiem, tās avoti ir dažādu veidu baterijas un akumulatori. 
Elektronerģiju var ražot, izmantojot Saules, vēja vai ūdens enerģiju, kā arī sadedzinot kurināmo. 
(D.Li.4.)

• Elektroenerģiju var pārveidot par siltumu, kustību, gaismu, skaņu. (D.Li.4.)
• Elektroenerģija no ieguves vietas līdz mājām vai citiem patērētājiem nonāk pa vadiem vai arī 

tiek uzkrāta akumulatoros un baterijās. (D.Li.4.)
• Elektrības vadus izgatavo no materiāliem, kas labi vada elektrību. Materiāli, kas elektrību 

nevada, ir izolatori. Elektrība ir mazu neredzamu daļiņu kustība. (D.Li.4.)
• Elektriskā strāva var plūst tikai tad, ja vadi savieno elektroenerģijas avotu un ierīci, kas 

elektroenerģiju patērē. Šo savienojumu sauc par elektrisko ķēdi. Elektrisko ķēdi var uzzīmēt, 
lietojot simbolus. (D.Li.4.)

• Lai varētu pārtraukt elektriskās strāvas plūšanu ķēdē, tajā ieslēdz slēdzi. (D.Li.4.)
• Elektroenerģijas avotu raksturo spriegums, to mēra voltos. Katra elektroierīce ir paredzēta 

noteiktam spriegumam, kas ir norādīts uz ierīces. Saslēdzot ierīces virknē, jāsaskaita to 
spriegumi, lai noskaidrotu, kāds elektroenerģijas avots nepieciešams. (D.Li.4.)

• Nedrīkst lietot bojātas elektroierīces. Vienmēr jāpievērš uzmanība brīdinājuma zīmēm. (D.Li.4.)
• Katru elektroierīci raksturo tās jauda. Jo lielāka jauda, jo ātrāk tiek veikts darbs. (D.Li.4.)
• Enerģiju var ietaupīt, to lietojot mazāk, neļaujot iegūtajai enerģijai bezmērķīgi aizplūst, 

patērējot lietderīgi. (D.Li.4.)

• Skaidro saviem vārdiem enerģijas avota nepieciešamību, izmantojot 
novērojumus. (D.6.4.2.2.)

• Pamato dažādu veidu elektrostaciju piemērotību noteiktam apvidum pēc 
pieejamajiem dabas resursiem. (D.6.4.3.2.; D.6.13.2.1.)

• Pēc parauga saslēdz elektrisko ķēdi (ar bateriju, spuldzīti, vadiem). (D.6.4.2.4.; 
D.6.4.2.3.; D.6.11.4.1.)

• Veido elektriskās ķēdes modeli ar elektriskās ķēdes elementu simboliem. 
(D.12.2.1.)

• Skaidro drošības noteikumu ievērošanu, rīkojoties ar elektroierīcēm. 
(D.6.11.5.2.)

• Pamato drošības zīmju lietošanu, izmantojot informāciju. (D.6.11.4.1.; 
D.6.12.1.1.1.)

• Stāsta par sakarību starp jaudu un darba veikšanas ātrumu. (D.6.4.4.1.; 
D.6.13.1.1.)

• Pamato darba veikšanu ar dažādas jaudas ierīcēm, izmantojot eksperimenta 
datus. (D.6.12.1.1.2.; D.6.4.4.1.)

• Pamato efektīvākas elektroenerģijas izmantošanas paņēmienu izvēli. 
(D.6.4.3.3.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Pārzina efektīvākos enerģijas izmantošanas paņēmienus un izvēlas piemērotākos, pamatojot 
izvēli. (=D.6.4.3.3.)

• Skaidro dabas resursu (vēja enerģijas, ūdens resursu, fosilā kurināmā) racionālas izmantošanas 
ietekmi uz vidi, cilvēka dzīves apstākļiem, izmantojot informāciju no dažādiem avotiem. 
(=D.6.4.3.2.; D.6.13.1.1.)

• Attīsta ieradumu darboties ilgtspējīgi un apkārtējai videi draudzīgi, uzņemties 
atbildību par saviem lēmumiem, izvēloties un lietojot efektīvākos enerģijas 
izmantošanas paņēmienus un apzinoties saimnieciskās darbības ietekmi uz vidi 
un cilvēkiem. (Tikums – atbildība, vērtība – daba)

• Attīsta ieradumu ievērot drošības noteikumus, strādājot ar elektroierīcēm, 
pamatojot drošības zīmju izvietojumu vidē, telpās, uz elektroierīcēm. (Tikums – 
atbildība, vērtība – daba, dzīvība)

• Attīsta ieradumu pieņemt atbildīgus lēmumus, pamatojot ar faktiem to 
pieņemšanu situācijās, kurās jārīkojas, ja radušies elektroierīces bojājumi, vadu 
izolācijas bojājumi, vadu pārraušana u. c. (Tikums – atbildība, vērtība – dzīvība)

Jēdzieni: akumulators, baterija, elektrība, elektrības vadītāji, elektrības izolatori, elektriskā ķēde, spriegums, elektriskā jauda
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Temata apguves norise

Kur rodas 
elektroenerģija?

Veic novērojumus (piemēram, konstatē, ka ir nepieciešams elektroenerģijas avots, kurš var būt dažāds – baterijas, akumulatori, strāva rozetē –, 
lai elektroierīce vai telefons darbotos, spuldze spīdētu) un skaidro saviem vārdiem elektroenerģijas avota nepieciešamību un dažādību. 

Izmantojot doto informāciju, nosauc elektroenerģijas ieguves avotus un skaidro piemērotākā elektroenerģijas ražošanas veida izvēli atbilstoši kāda 
apvidus dabas apstākļiem un pieejamajiem resursiem, risinot problēmsituāciju (piemēram, palīdz izlemt, kura būtu piemērotākā elektrostacija, ja 
apvidū bieži spīd saule, ir labības lauki, līkumota upe, upes krastā mežs). Pamato dabas resursu efektīvas izmantošanas iespējas, iegūstot informāciju 
no dažādiem avotiem.

Sadarbojoties grupā atrod un apkopo informāciju par citu enerģijas veidu iegūšanu no elektroenerģijas, salīdzina savas un citu grupu rezultātus, veido 
kopēju shēmu par citu enerģijas veidu iegūšanu no elektroenerģijas.

Pastāsta, ka no elektroenerģijas var iegūt arī citus enerģijas veidus, (piemēram, elektroenerģija tiek pārvērsta siltumenrģijā, gaismas enerģijā, skaņas 
enerģijā).

Kā izmanto 
elektroenerģiju?

Praktiski saslēdz vienkāršu elektrisko ķēdi (baterija, slēdzis, spuldzīte, vadi), novēro ierīces darbību (piemēram, noslēdz/atslēdz slēdzi, izskrūvē 
spuldzīti, atvieno vadu), stāstot klasesbiedram, izseko elektrības “ceļu” un pierāda, ka elektroierīcei, lai tā darbotos, jābūt pieslēgtai strāvas avotam. 
Veido ieradumu ievērot drošības noteikumus darbā ar elektroierīcēm. Zīmē elektriskās ķēdes modeli ar elektriskās ķēdes elementu simboliem.

Eksperimentāli pārbauda dažādu materiālu elektrovadītspēju un izmantošanas iespējas noteiktiem mērķiem (piemēram, izsaka pieņēmumu, izvēlas 
nepieciešamos piederumus, izplāno darba gaitu pieņēmuma pārbaudei, izvēlas datu reģistrēšanas veidu un formulē secinājumus, izmantojot iegūtos 
datus: “… vada/nevada elektrību, tāpēc materiālu izmanto … strāvas pārvadīšanai, izolēšanai”, veicot mēģinājumus ar bateriju, spuldzīti, vadiem, slēdzi 
un dažādiem materiāliem (metālu, alumīnija foliju, grafītu, stiklu, plastmasu, gumiju, koku, mitru drānu, gaisu).

Novēro demonstrējumu (piemēram, kā “pārlec” zibens dzirkstele) un saviem vārdiem skaidro, ka elektriskā strāva ir daļiņu kustība, kas rodas 
noslēdzot ķēdi.

Atpazīst elektrību raksturojošo lielumu “spriegums”, atrodot informāciju uz dažādām baterijām (piemēram, plus (+) un mīnus (−) pols, 1,5 V, AA) un ar 
multimetru nosakot bateriju radīto spriegumu voltos.

Novēro, ka, mainot ierīču kombināciju elektriskajā ķēdē (piemēram, ieslēdzot vienu vai divas spuldzītes), mainās spuldzīšu kvēle virknes slēgumā. 
Eksperimentāli pārbauda, ka, saslēdzot ierīces virknē, jāsaskaita to spriegumi, lai noskaidrotu, kāds elektroenerģijas avots nepieciešams (piemēram, 
lai noskaidrotu vairāku elektroierīču spriegumu, saslēdz tās virknes slēgumā un eksperimentāli piemeklē nepieciešamo spriegumu, vai arī mēģina 
pieslēgt vairākas ierīces noteiktam sprieguma strāvas avotam un spriež par to darbības iespējām).

Izmantojot informācijas avotus (piemēram, drošības zīmju izvietojumu vidē, telpās, uz elektroierīcēm), pamato drošības zīmju lietošanu.

Situācijās, kurās jārīkojas, ja radušies elektroierīces bojājumi, vadu izolācijas bojājumi, vadu pārraušana u. c., pamato lēmumu pieņemšanu ar faktiem. 



Dabaszinības 1.–6. klasei

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

Kas ietekmē 
elektroenerģijas 
patēriņu?

Stāsta par sakarību starp veikto darbu un jaudu, analizējot dažādas situācijas (piemēram, vēro demonstrējumu: vienādu ūdens tilpumu vāra dažādas 
jaudas tējkannās). 

Salīdzina informāciju uz elektroierīcēm, veic eksperimentu un pamato, ka vienu un to pašu darbu (piemēram, uzsildīt ūdeni, nozāģēt koku) var paveikt, 
strādājot ilgāk ar mazāku jaudu vai izmantojot jaudīgāku ierīci īsākā laikā. 

Kā var taupīt 
elektroenerģiju?

Veido plānu problēmrisināšanai: kā samazināt elektroenerģijas izmaksas savai ģimenei.

Veic pētījumu mājās, uzdodot atvērtos jautājumus, reģistrējot datus par elektroierīču izmantošanas paradumiem (piemēram, noskaidro informāciju 
par kvēlspuldzēm, to jaudu un izmantošanas paradumiem). Izvērtējot rezultātus, formulē secinājumus un ieteikumus par elektroenerģijas patēriņu un 
taupīšanas iespējām, pamatojoties uz datiem.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis

Vielas un materiāli
Dažādas baterijas, akumulatori, elektroierīces (piemēram, galda lampa), dažādi materiāli 
elektrovadītspējas pārbaudei (piemēram, metāli, alumīnija folija, grafīts, stikls, plastmasa, 
gumija, koks, mitra drāna, gaiss), multimetrs, dažādas jaudas tējkannas, attēli/informācija ar 
elektroierīču jaudām sadzīves iekārtās, drošības zīmes

Citi ieteicamie resursi
• Mazā interaktīvā enciklopēdija: Tehnika. Elektrība (CD)Zvaigzne ABC, 2015
• Animācijas filma par elektrības iegūšanu: PSEG Long Island. Power Generation [tiešsaiste, 

skatīts 2019. gada 27. septembrī]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v-
=F6YW8h8cML4 (Videomateriāls “Kā tiek ģenerēta enerģija un kā elektrība nonāk mūsu 
mājās?”)

Papildiespējas
Lai rosinātu skolēnus spriest par elektroenerģijas ieguvi no dažādiem avotiem, skolotājs 
piedāvā skolēniem šādas situācijas aprakstu: Saules ciema iedzīvotāji, kuri nespēj izšķirties 
par savam apvidum (bieži spīd Saule, ir labības lauki, līkumota upe, upes krastā plešas mežs 
utt.) piemērotākās elektrostacijas un/vai termoelektrostacijas būvi, lūdz palīdzību. Skolēni 
analizē iespējas, secina un piedāvā, kādu dabas resursu izmantošana ir vispiemērotākā šim 
ciemam. 

https://www.youtube.com/watch?v=F6YW8h8cML4
https://www.youtube.com/watch?v=F6YW8h8cML4
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5.1. Kāda ir dzīvo organismu 
savstarpējā saistība?

5.2. Kā izmanto materiālus? 5.3. Kas ir elektroenerģija?
5.4. Kas ir dabas resursi,  

un kā tos izmanto?

5.4. Kas ir dabas resursi, un kā tos izmanto?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 12 mācību stundas

Temata apguves mērķis: veidot izpratni par atjaunojamiem un neatjaunojamiem 
dabas resursiem, to izmantošanas iespējām un saglabāšanas nepieciešamību.
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Dabas resursi ir mežs, ūdens, gaiss, augsne, zemes dzīļu resursi u. c. (D.Li.5.)
• Dabas resursu īpašības cilvēks izmanto, lai iegūtu ikdienā nepieciešamas vielas, 

materiālus, enerģiju un izgatavotu sadzīves priekšmetus. (D.Li.5.)
• Nafta, dabasgāze, akmeņogles ir neatjaunojamie dabas resursi. (D.Li.5.)
• Mežs, ūdens, gaiss ir atjaunojamie dabas resursi. (D.Li.5.)
• Dabas resursus iespējams saglabāt nākamajām paaudzēm. (D.Li.5.)

• Nosauc Latvijā sastopamo dabas resursu izmantošanas iespējas. (D.6.1.3.2.; D.6.5.4.1.; 
D.6.11.12.1.; D.6.12.1.1.1.; D.6.12.1.1.2.) 

• Grupē dabas resursus pēc iegūšanas vietas (Zemes dzīlēs/virszemē). (D.6.12.1.1.1.; 
D.6.12.1.1.2.; D.6.13.2.1.)

• Skaidro meža apsaimniekošanas ciklu, izmantojot piemērus. (D.6.5.1.3.)
• Ar piemēriem pamato tīra ūdens nozīmi cilvēka dzīvē. (D.6.12.1.1.1.; D.6.12.1.1.2.; 

D.6.13.2.1.)
• Plāno pētījumu par dabas resursu patēriņa paradumiem savā ģimenē. (D.6.13.1.1.; 

D.6.13.2.2.)
• Ar piemēriem pamato savu viedokli par atkritumu šķirošanas nepieciešamību un 

iespējām. (D.6.13.1.1.; D.6.13.2.1.)
• Diskutē par atkritumu apsaimniekošanu kā iespēju taupīt dabas resursus. (D.6.11.3.1.; 

D.6.11.3.2.; D.6.13.2.2.; D.6.13.3.1.)
• Veido plānu problēmrisināšanai, noskaidrojot dabas resursu patēriņa paradumus savā 

ģimenē. (D.6.13.1.1.; D.6.13.2.2.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Pēta dabas resursu patēriņa paradumus savā ģimenē, stāstot par patērēto dabas 
resursu izmantošanas veidu, apjomu un izvērtējot izlietoto resursu šķirošanas praksi. 
(D.6.13.1.1.; D.6.13.2.2.)

• Ar eksperimenta datiem skaidro nepieciešamību mērķtiecīgi šķirot sadzīvē radušos 
atkritumus atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem un bīstamības 
simboliem uz iepakojuma (arī baterijas, zāles un citus bīstamos atkritumus) un pamato 
materiālu otrreizējo izmantošanu kā iespēju taupīt izejvielas un enerģiju. (=D.6.13.2.2.)

• Veic projekta darbu par atkritumu apsaimniekošanu mājsaimniecībā un atkritumu 
šķirošanas iespējām savā dzīvesvietā. (D.6.13.2.2.; D.6.13.3.1.)

Attīsta ieradumu darboties ilgtspējīgi un apkārtējai videi draudzīgi, mērķtiecīgi šķirojot 
sadzīvē radušos atkritumus (baterijas, zāles un citus bīstamos atkritumus), atbilstoši 
atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem un bīstamības simboliem uz iepakojuma. 
(Tikums – atbildība, vērtība – daba)

Jēdzieni: iežu izmantošana, atjaunojamie dabas resursi, neatjaunojamie dabas resursi
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Temata apguves norise

Dabas resursu veidi Grupē dabas resursus pēc to ieguves un atrašanās vietas – Zemes dzīlēs (nafta, gāze, grants, dolomīts u. c.), virszemē (no gaisa iegūstamās gāzes, 
ūdens, augi) un pēc nodrošinājuma (atjaunojamie un neatjaunojamie dabas resursi).

Iegūst informāciju par Latvijas derīgo izrakteņu lielāko atradņu atrašanās vietām un izmantošanu, spēlējot spēli “Latvijas fabrikants”.

Dabas resursu 
veidošanās

Nosaka dažādu objektu izgatavošanai izmantotos dabas resursus un grupē objektus vai to daļas pēc tā, vai to izgatavošanai izmantoti atjaunojamie 
vai neatjaunojamie dabas resursi. Pamato savu izvēli.

Iepazīstas ar meža apsaimniekošanas ciklu: meža stādīšana – jaunaudzes kopšana – meža ciršana. Dodoties ekskursijā vai pārgājienā, noskaidro, 
kāpēc mežs ir nozīmīgs dabas resurss, kādas izejvielas tiek iegūtas mežā, kāpēc un kā mežs tiek kopts, kādi darbinieki nodarbojas ar meža kopšanu un 
saglabāšanu, kādi ir to pienākumi, kas jāzina un jāprot, lai strādātu profesijās, kas ir saistītas ar mežsaimniecību.

Dabas resursu 
izmantošana

Grupē dabas resursus pēc to izmantošanas materiālu, vielu ieguvē, pārtikas produktu un enerģijas ražošanā.  
Skaidro ūdens kā dabas resursa nozīmi uz Zemes, iegūstot datus no skolotāja dotiem vai patstāvīgi sameklētiem informācijas avotiem.

Pamato atkritumu savākšanas un otreizējās pārstrādes izdevīgumu un ieguvumus, apmeklējot uzņēmumus, kuros notiek produktu izgatavošana no 
otrreiz pārstrādātiem materiāliem, vai iegūstot informāciju no videomateriāliem.

Mācās 5.4. vai 5.2. tematā  
Sadarbojoties grupā, plāno un veic ilgstošu pētījumu (ar skolotāja palīdzību vienojas par lielumiem, sadarbojoties grupā izsaka pieņēmumu un plāno 
darba gaitu), izvēlas datu reģistrēšanas veidu, lai noskaidrotu, kādi atkritumi (papīrs, vilnas un kokvilnas audums, sintētisks audums, metāls, stikls, 
plastmasa u. c.) un cik ilgā laikā sadalās vidē (gaisā, ūdenī, augsnē). Piemēram, izvēlas papīru, un pēta tā izmaiņas konkrētā laika periodā, ierokot 
augsnē, ievietojot ūdenī vai atstājot ārā; pēta dažādu atkritumu veidu, piemēram, papīra, plastmasas, auduma izmaiņas noteiktā laika periodā, ja tos 
ierok augsnē utt. Veido spriedumu par atkritumu šķirošanas, apsaimniekošanas un pārstrādes nepieciešamību un iespējām. Diskutē par atkritumu 
apsaimniekošanu kā iespēju taupīt resursus.

Izvirza mērķi – noskaidrot dabas resursu patēriņa paradumus savā ģimenē, uzskaitot patērēto dabas resursu (ūdens, koks, dzīvnieki, dažādi metāli 
u. c.) izmantošanas veidu (sadzīves priekšmeti, ēdiens, ūdens, siltums, degviela u. c.). Salīdzina patērēto atjaunojamo un neatjaunojamo resursu 
apjomu un izvērtē izlietoto resursu šķirošanas paradumus, atkritumu apsaimniekošanu mājsaimniecībā un atkritumu šķirošanas iespējas savā 
dzīvesvietā. Veido plānu problēmrisināšanai un situācijas uzlabošanai.
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Mācību līdzekļi
Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis

Vielas un materiāli
Enciklopēdijas, teksta materiāli, videomaterāli par dabas resursu iegūšanu un pārtikas pro-
duktu ražošanu no izejvielām, iežu kolekcija (māls, smilts, grants, kaļķakmens, dolomīts, 
ģipšakmens, granīts, kūdra, nafta), teksta materiāli par mežu, videomateriāli, animācijas fil-
mas par meža kopšanu un ciršanu, dažādi materiāli modeļu pagatavošanai, spēle “Latvijas 
fabrikants”, materiāli eksperimentam (papīrs, vilnas, kokvilnas, sintētisks audums, metāls, 
stikls, plastmasa, trauki ar ūdeni, augsne)



6. klase
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6.1. Kādi dabas procesi 
notiek uz Zemes?

6.2. Kas ietekmē objektu 
kustību?

6.3. Kā notiek vielu 
pārvērtības?

6.4. No kā sastāv dzīvie 
organismi?

6.1. Kādi dabas procesi notiek uz Zemes?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 18 mācību stundas

Temata apguves mērķis: veidot izpratni par procesiem Zemes sfērās (hidrosfērā, 
litosfērā, atmosfērā), to savstarpējo mijiedarbību un attīstīt prasmes izmantot kartogrāfis-
kos materiālus, lai skaidrotu dabas procesu norisi un dabas parādību izplatību uz Zemes. 
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Dabas procesi, kuri notiek Zemes dzīlēs un uz Zemes virsmas, ietekmējuši dažādu 
reljefa formu veidošanos. (D.Li.5.)

• Zemes virsmas izmaiņas dabas un cilvēka darbības rezultātā notiek nepārtraukti, tās ir 
iespējams novērot dabā un noteikt attēlos, kartēs. (D.Li.5.)

• Ūdens riņķojums uz Zemes saista visas hidrosfēras daļas, nodrošinot ūdens 
nepārtrauktu attīrīšanos un ūdens pieejamību dzīvajiem organismiem. (D.Li.5.)

• Ūdens uz Zemes ir sastopams dažādās vietās, stāvokļos, tam ir atšķirīgs sāļums. 
(D.Li.5.)

• Atmosfēra ir Zemes gaisa apvalks, kurš ļauj uzturēt dzīvajiem organismiem labvēlīgus 
apstākļus uz Zemes. (D.Li.5.)

• Atmosfērā veidojas vējš un laikapstākļi. (D.Li.5.)
• Plāns un tajā atzīmētie objekti ļauj nodot informāciju un vieglāk orientēties apkārtnē. 

(D.Li.12.)
• Absolūtais augstums ir vietas augstums virs jūras līmeņa. (D.Li.12.)
• Relatīvais augstums rāda, par kādu lielumu viens Zemes virsmas punkts atrodas 

augstāk par otru. (D.Li.12.)

• Modelē ūdens apriti dabā. (D.6.12.2.)
• Grupē hidrosfēras sastāvdaļas pēc pazīmēm. (D.6.5.2.1.)
• Modelē Zemes iekšējo uzbūvi, attēlojot Zemes garozu, mantiju un kodolu. (D.6.12.2.)
• Izmantojot informācijas avotus, izsaka pieņēmumu par iespējām novērst vēja un ūdens 

eroziju. (D.6.5.1.3.; D.6.13.2.)
• Iegūst datus par vēja virzieniem noteiktā teritorijā. (D.6.11.10.)
• Veido meteoroloģisko staciju, lai noteiktu vēja virzienu, vēja ātrumu, mākoņu formu, 

nokrišņu daudzumu. (D.6.11.7.1.)
• Nosaka pēc kartes gaisa temperatūru un nokrišņu daudzumu kādā noteiktā teritorijā. 

(D.6.12.3.4.)
• Veido teritorijas plānu. (D.6.12.3.3.)
• Nosaka kartē kāda punkta (piemēram, paugura) absolūto augstumu. (D.6.12.3.4.)
• Aprēķina kāda punkta (piemēram, paugura) relatīvo augstumu, izmantojot karti. 

(D.6.12.3.4.)
• Orientējas, izmantojot topogrāfisko karti. (D.6.11.7.1.; D.6.12.3.4.) 

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Skaidro dabas procesu un cilvēka darbības ietekmi uz Zemes virsmas izmaiņām, 
novērojot dažādus dabas objektus tuvākajā apkārtnē, saskatot izmaiņas un to cēloņus. 
(D.6.5.1.3.; D.6.12.2.1.; D.6.11.1.1.)

• Veido teritorijas plānu, lai skaidrotu ģeogrāfisko objektu izvietojumu, izmantojot 
mērogu, debespuses, azimutu, pieņemtos apzīmējumus, krāsojumu. (D.6.11.7.1.; 
D.6.12.3.3)

• Attīsta ieradumus pētīt pasauli un risināt kompleksas problēmas, pētot dabas procesu 
un cilvēka darbības radītās izmaiņas Zemes virsmā tuvākajā apkārtnē. (Tikums – 
gudrība, vērtība – daba)

• Attīsta ieradumu paveikt darbu pēc iespējas kvalitatīvāk, glīti noformējot veidotos 
modeļus un tuvākās apkārtnes plānus. (Tikums – atbildība, vērtība – darba tikums)

Jēdzieni: hidrosfēra, ūdens aprite (ūdens riņķojums) uz Zemes, siltuma joslas, atmosfēra, Zemes iekšējā uzbūve, reljefs, Zemes virsmas izmaiņas, litosfēra, absolūtais augstums, 
relatīvais augstums
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Temata apguves norise

Zemes iekšējā uzbūve 
un ieži

Skaidro Zemes iekšējo uzbūvi (Zemes garoza, mantija, kodols), veidojot un izmantojot modeli.

Modelē reljefa formas – kalnus, ielejas, līdzenumus, zemienes, augstienes –, lai stāstītu par Zemes virsmas daudzveidību.

Skaidro dabas procesu ietekmi (piemēram, ka, ūdenim izskalojot augsni, veidojas gravas; ar ventilatoru modelē vēja eroziju, salīdzina, kā vējš 
ietekmē līdzenus apvidus ar smilšainām augsnēm, kā ar augiem apaugušus) un cilvēka darbības (ceļu un upju dambju būvniecība, tīrumu iekopšana, 
derīgo izrakteņu ieguve) ietekmi uz Zemes virsmas izmaiņām Latvijā (piemēram, upju un jūras krastu noskalošana, noslīdeņu veidošanās, karjeru 
veidošana, veģetācijas izmaiņas), izmantojot lauka darba laikā veiktos novērojumus, salīdzinot dažādu gadu kartogrāfiskos materiālus (satelītattēli, 
aerofotogrāfijas), un, pamatojoties uz informācijas avotiem. Izsaka pieņēmumu par iespējām novērst vēja un ūdens iedarbību uz augsni.

Dodoties ekskursijā vai pārgājienā, novēro Zemes virsmas izmaiņas, stāsta, kā mainījies upes, jūras krasts. Skaidro, ka dabas katastrofas ir dabā 
notiekošu procesu rezultāts, un cilvēks tām var sagatavoties (piemēram, plūdiem, vētrai), lai postījumi būtu mazāki.

Ūdens dabā Modelē ūdens apriti (piemēram, slēgtā caurspīdīgā traukā ieber augsni, ieliek trauku ar ūdeni, iestāda augus, trauku noslēdz, lai novērotu ūdens 
iztvaikošanu un kondensēšanos) un ar piemēriem skaidro tās nozīmi uz Zemes.

Salīdzina saldūdens un sāļūdens daudzumu uz Zemes, analizējot ūdens resursu diagrammu.

Grupē ūdens resursus pēc dažādām pazīmēm (piemēram, saldūdes/sāļūdens, iekšējie ūdeņi/okeāni, jūras, pazemes ūdeņi/virszemes ūdeņi). Ar 
piemēriem skaidro to savstarpējo saistību, ūdens daudzumu un izvietojumu uz Zemes, izmantojot ūdens aprites modeli, kartogrāfiskos materiālus un 
informācijas avotos atrodamos datus.

Veido plānu problēmrisināšanai – kā samazināt izmaksas par ūdens resursu izmantošanu, veicot pētījumu “Ūdens patēriņš ģimenē nedēļas laikā” 
(uzdod atvērtos jautājumus, reģistrē datus par ūdens izmantošanas paradumiem, piemēram, noskaidro, cik lielu tilpumu ūdens izmanto dažādu 
saimniecības darbību veikšanai – ēdiena gatavošanai, uzkopšanai, veļas mazgāšanai). Izvērtē rezultātus, formulē uz datiem balstītus secinājumus un 
ieteikumus ūdens patēriņa un taupīšanas iespējām, veido ieteikumus efektīvākai ūdens lietošanai mājās un pamato ūdens taupīšanas nepieciešamību.

Procesi atmosfērā Stāsta par Zemes atmosfēras uzbūvi, atmosfēras slāņiem, to nozīmi dzīvības uzturēšanā (elpošanai). Stāsta par laikapstākļu veidošanos atmosfēras 
apakšējā slānī, vēja rašanos u. c.), izmantojot informācijas avotus un kartogrāfiskos materiālus.  
Skaidro, ka dažādi Zemes apgabali saņem no Saules atšķirīgu siltuma daudzumu, skatoties videomateriālus par Zemes un Saules mijiedarbību, 
izmantojot kartes un lietojot jēdzienu “siltuma joslas” (karstā, 2 mērenās un 2 aukstās).

Veic laikapstākļu novērojumus: nosaka mākoņu formu, vēja ātrumu un virzienu, izmantojot kompasu (piemēram, zīmē vēja rozi, lai noteiktu valdošos 
vējus), mēra nokrišņu daudzumu, izveidojot savu meteoroloģisko staciju (piemēram, pēc brošūras “Klimata valoda” izgatavo vajadzīgās ierīces: 
vēja ātruma mērītāju (izmanto transportieri, galda tenisa bumbiņu, diegu, līmlenti), nokrišņu mērītāju). Salīdzina TV dzirdētu vai internetā atrastu 
laikapstākļu prognozi ar saviem novērojumiem. Spriež, kādu profesiju pārstāvjiem ir svarīgi zināt laikapstākļu prognozes.   
Stāsta par laikapstākļiem dažādās Zemes vietās, to ietekmi uz augu un dzīvnieku daudzveidību, cilvēku nodarbošanos un ikdienas dzīvi, sadarbojoties 
grupā un veicot projekta darbu.
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Orientēšanās Skaidro, kas ir mērogs, aplūkojot dažādu veidu kartes, atrodot tajās mērogu. Saskata kopīgo un atšķirīgo pierakstā, pamato mēroga nepieciešamību 
teritoriju attēlošanai.

Aprēķina attālumam kartē atbilstošo attālumu dabā, un otrādi.

Zīmē dzīvesvietas/skolas teritorijas plānu, sadarbojoties grupā un izvēloties atbilstošu mērogu (norādītu vai paša izvēlētu), pieņemtos apzīmējumus, 
debespušu virzienu. Noformē plānu atbilstoši nosacījumiem (piemēram, vairākas grupas zīmē vienas un tās pašas teritorijas plānu, tos salīdzina un 
kopīgi spriež par iespējamiem uzlabojumiem).

Orientējas tuvākajā apkārtnē, meklē dažādus objektus, nosaka vietas absolūto un relatīvo augstumu, izmantojot topogrāfisko karti, sadarbojoties 
grupā vai strādājot pārī.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis 
Jēdzienu kartītes (mākoņi, kalns, vējš, upe, grava u. c.), shematiski attēli par atmosfēras 
uzbūvi, pasaules karte ar siltuma joslām

Vielas un materiāli
Materiāli reljefa formu un Zemes virsmas izskalošanas modelēšanai (piemēram, fēns, smil-
tis, ūdens), materiāli ekosistēmas modelēšanai (5 litru pudele, līmlente, papīra nazis, augsne, 
smiltis, augi, slieka, ūdens u. c.), materiāli meteoroloģiskās stacijas modeļa izveidei (bļoda, 
plēve, kartons u. c.), materiāli vēja ātruma mērīšanas modeļa izveidei (transportieris, galda 
tenisa bumbiņa, līmlente, diegs), plastilīns

Darba piederumi
Kompass, aplikācija Google Maps, kartogrāfiskie materiāli
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6.1. Kādi dabas procesi 
notiek uz Zemes?

6.2. Kas ietekmē objektu 
kustību?

6.3. Kā notiek vielu 
pārvērtības?

6.4. No kā sastāv dzīvie 
organismi?

6.2. Kas ietekmē objektu kustību?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 10 mācību stundas

Temata apguves mērķis: turpināt pilnveidot pētnieciskās darbības prasmes, pētot 
kustību ietekmējošos faktorus; pamatot nepieciešamību ievērot drošas kustības nosacīju-
mus, izmantojot eksperimentu un pētījumu datus.
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Ķermeņa kustību kavē berzes spēks un pretestības spēks. (D.Li.3.)
• Berzes spēks rodas vienmēr, kad saskaras slīdošas vai ripojošas virsmas. (D.Li.3.)
• Berzes spēku var samazināt, nogludinot virsmas, lietojot smērvielas vai gultņus (mazas 

lodītes). (D.Li.3.)
• Pretestības spēki rodas, ja ķermenis kustas gaisā, ūdenī vai citā vidē. Gaisa vai ūdens 

pretestības spēku samazina, veidojot ķermeņiem (automašīnām, lidmašīnām) īpašu 
formu. (D.Li.3.)

• Berze nepieciešama, lai ķermenis noturētos uz ceļa vai uzsāktu kustību. To nodrošina 
rievainas apavu zoles vai automašīnu riepas ar dziļām rievām (protektoriem). (D.Li.3.)

• Ķermeņiem ar lielāku masu piemīt lielāka inerce, tāpēc jāpieliek lielāks spēks, lai to 
apstādinātu. (D.Li.3.)

• Jo ķermeņa ātrums ir lielāks, jo lielāks spēks jāpieliek, lai to apstādinātu. (D.Li.3.)
• Apstāšanos ietekmē ķermeņa masa, kustības ātrums, ceļa segums un citi apstākļi. 

(D.Li.3.)
• Mitrs ceļa segums mazina berzi un palielina bremzēšanas ceļu. (D.Li.3.)
• Transportlīdzekļos jālieto drošības jostas, jo pasažieris var traumēt sevi un citus, 

inerces dēļ straujas bremzēšanas (automašīnās) vai gaisa bedru radītās šūpošanās 
(lidmašīnās) gadījumos nespējot tik ātri mainīt savu kustību un, ietriecoties korpusā vai 
citos pasažieros. (D.Li.3.)

• Nosauc spēkus, kas darbojas uz ķermeni. (D.6.3.2.1.)
• Atšķir kustību veicinošus un kavējošus spēkus. (D.6.3.2.1.)
• Skaidro faktorus, kas kavē ķermeņa kustību, nosaucot katram faktoram atbilstošu 

spēku (gaisa/ūdens pretestības spēks, berzes spēks). (D.6.3.2.1.; D.6.3.3.1.)
• Skaidro berzi kā divu ķermeņu virsmu saskari slīdot vai ripojot. (D.6.3.3.1.; D.6.11.1.1.)
• Eksperimentāli salīdzina dažādu virsmu savstarpējo berzi. (D.6.3.3.1.; D.6.11.1.1.)
• Saskata ar inerci saistītas parādības apkārtējā vidē. (D.6.3.2.1.)
• Skaidro ķermeņa apstāšanās ceļa garuma atkarību no ķermeņa ātruma. (D.6.3.3.1.; 

D.6.11.3.2.)
• Raksturo sekas, ko var radīt ķermenis, kuram ir liela masa, liels ātrums. (D.6.3.3.1.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

Veido uz zināšanām un pieredzi balstītus noteikumus par drošu kustību. (=D.6.3.3.1.) Attīsta ieradumu rūpēties par savu veselību un drošību, skaidrojot, ka ķermeņa 
apstāšanos ietekmē tā masa, ātrums, ceļa segums un citi apstākļi, izmantojot informāciju 
par transportlīdzekļu bremzēšanu. (Tikums – atbildība, vērtība – dzīvība)

Jēdzieni: pretestības spēks, bremzēšanas ceļš, inerce
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Temata apguves norise

Kas ietekmē kustību? Izmantojot piedāvātos darba piederumus (piemēram, materiālus slīpās plaknes izveidošanai, dažādu veidu pārklājumus – papīru, audumu, smilšpapīru, 
plastikātu, foliju) izsaka idejas, kā pārliecināties, ka kustību ietekmē gan veicinošie, gan kavējošie spēki (piemēram, izveido slīpo plakni, pa kuru, 
mainot dažādus pārklājumus (papīrs, audums, smilšpapīrs utt.), ripina lodīti, mērot noietā ceļa garumu līdz apstāšanās brīdim). Izsaka prognozi, 
ar skolotāja palīdzību spriež par lielumu, kuru mainīs (piemēram, pārklājuma veidu), lielumu, kuru mērīs (piemēram, lodītes noietā ceļa garumu), 
un lielumiem, kurus atstās nemainīgus (piemēram, slīpās plaknes augstumu, izmantoto lodīti un tās ripināšanas veidu), un veido pieņēmumu. 
Sadarbojoties grupā, plāno eksperimentu pieņēmuma pārbaudei, veido tabulu datu reģistrēšanai, vienojas par nepieciešamo atkārtojumu skaitu, 
veic eksperimentu, iegūst un reģistrē datus, apstrādā datus, aprēķinot vidējo ceļa garumu. Ar skolotāja palīdzību analizē datus un, izmantojot 
eksperimenta datus, secina, ka ķermeņu kustību ietekmē berze. Parāda spēkus ar bultiņām.

Eksperimentāli salīdzina klucīša kustību pa dažādām virsmām (piemēram, slidina koka klucīti pa slīpu koka un stikla virsmu vai pa stikla virsmu, kurai 
uzliets ūdens, un fiksē laiku, kurā notiek kustība) un secina pēc eksperimenta datiem, ka berzes spēku var samazināt, ja virsmas nogludina vai lieto 
vielas, kas samazina berzi. Nosauc piemērus berzes spēka samazināšanai ikdienā. 

Kas neļauj apstāties? Veic eksperimentu (piemēram, mēģina apturēt ar atšķirīgu smilšu masu pildītas PET pudeles, to kustības ceļā novietojot atšķirīgus šķēršļus, un 
raksturo iespējamās sekas). Secina, ka ķermeņiem ar lielāku masu jāpieliek lielāks spēks, lai tos apstādinātu, jo ķermeņiem ar lielāku masu piemīt 
lielāka inerce.

Sadarbojoties grupā, eksperimentāli nosaka ceļa seguma ietekmi uz ķermeņa apstāšanos, izvēloties lielumu, kuru mainīs, lielumu, kuru nemainīs 
(piemēram, braucot ar velosipēdu dažādās situācijās – atšķirīgs ceļa pārklājums, mainīgs ātrums, dažāda masa u. c., nosakot, izmērot un salīdzinot 
bremzēšanas ceļu garumus).

Kādi ir drošas kustības 
nosacījumi?

Analizē automašīnas bremzēšanas ceļa garumu atkarībā no atšķirīgiem apstākļiem, izmantojot dažādus informācijas avotus (piemēram, 
videosižets par bremzēšanas ceļa saistību ar ātrumu: DELFI TV. “Zebra” testē bremzēšanas ceļa garumu, braucot 30 līdz 60 km/h [tiešsaiste, 
skatīts 2019. gada 27. septembrī]. Pieejams: https://www.delfi.lv/video/archive/zebratestebremzesanascelagarumubraucot30lidz60
kmh.d?id=47753871&jwsource=cl vai videosižets par bremzēšanas ceļa saistību ar ātrumu: CSDD Latvia. Bremzēšanas ceļš [tiešsaiste, skatīts 
2019. gada 27. septembrī]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=8L3k17O_xRw), un skaidro, ka mitrs ceļa segums mazina berzi un palielina 
bremzēšanas ceļu. 

Analizē eksperimenta vai demonstrējuma datus (piemēram, rotaļu mašīnai piestiprina olu paplātes daļu, kurā ievieto nenostiprinātu vārītu olu, un 
strauji iekustina mašīnu pret ceļā novietotu šķērsli, pēc tam eksperimentu veic, olu piestiprinot ar līmlenti pie olu paplātes daļas) un pamato drošības 
jostu lietošanas nepieciešambu. 

https://www.delfi.lv/video/archive/zebra-teste-bremzesanas-cela-garumu-braucot-30-lidz-60-kmh.d?id=47753871&jwsource=cl
https://www.delfi.lv/video/archive/zebra-teste-bremzesanas-cela-garumu-braucot-30-lidz-60-kmh.d?id=47753871&jwsource=cl
https://www.youtube.com/watch?v=8L3k17O_xRw
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Mācību līdzekļi
Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis

Vielas un materiāli
Materiāli apavu ārējās zoles prototipa modelēšanai un testēšanai, dažādu veidu līmes (PVA, 
karstā u. c.), koka/lamināta dēlītis, plastmasas/stikla “dēlītis”, smilšpapīrs, papīrs, audums, 
folija, dzelzs lodīte, koka klucītis, ar atšķirīgu smilšu masu pildītas PET pudeles, rotaļu 
mašīna

Darba piederumi
Mērlente, hronometrs, velosipēds, divas vārītas olas

Mācību vide
Āra nodarbība – skolas teritorija, iespēja izmantot dažādus ceļa segumus, ievērojot drošības 
noteikumus

Citi ieteicamie resursi 
Videosižets par bremzēšanas ceļa saistību ar ātrumu: DELFI TV. “Zebra” testē bremzēša-
nas ceļa garumu, braucot 30 līdz 60 km/h [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 27. septembrī]. 
Pieejams: https://www.delfi.lv/video/archive/zebratestebremzesanascelagarumubrau-
cot30lidz60kmh.d?id=47753871&jwsource=cl (Videomateriāls par bremzēšanas ceļu)
vai 
Videosižets par bremzēšanas ceļa saistību ar ātrumu: CSDD Latvia. Bremzēšanas ceļš [tieš
saiste, skatīts 2019. gada 27. septembrī]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v-
=8L3k17O_xRw (Videomateriāls par bremzēšanas ceļu)

https://www.delfi.lv/video/archive/zebra-teste-bremzesanas-cela-garumu-braucot-30-lidz-60-kmh.d?id=47753871&jwsource=cl
https://www.delfi.lv/video/archive/zebra-teste-bremzesanas-cela-garumu-braucot-30-lidz-60-kmh.d?id=47753871&jwsource=cl
https://www.youtube.com/watch?v=8L3k17O_xRw
https://www.youtube.com/watch?v=8L3k17O_xRw
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6.1. Kādi dabas procesi 
notiek uz Zemes?

6.2. Kas ietekmē objektu 
kustību?

6.3. Kā notiek vielu 
pārvērtības?

6.4. No kā sastāv dzīvie 
organismi?

6.3. Kā notiek vielu pārvērtības?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 14 mācību stundas

Temata apguves mērķis: veidot izpratni par vielu pārvērtībām un to nozīmi dabā, 
sadzīvē vai cilvēka ikdienā, ražošanā; pilnveidot eksperimentālās prasmes darbā ar vielām; 
veidot izpratni par vielu šķīšanas procesa norisi un izšķīdušās vielas masas daļu.
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Ar vielām var notikt dažādas pārvērtības. Ir pārvērtības, kuras ar vielu var notikt 
atkārtoti – tajās saglabājas tā pati viela, un ir pārvērtības, kuras ar vielu notiek tikai 
vienu reizi – tajās rodas cita viela. (D.Li.1.) 

• Vielu pārvērtības izmanto ražošanas procesā, lai no izejvielām iegūtu jaunus 
priekšmetus vai vielas – ražošanas produktus. (D.Li.13.)

• Ja viela, sajaucoties ar ūdeni, sadalās sīkās, ar aci neredzamās daļiņās, notiek vielas 
šķīšana. Ūdens ir šķīdinātājs. Vielas šķīšanu ietekmē vielas daba un temperatūra. 
(D.Li.1.;.D.Li.11.)

• Šķīdumi ir viendabīgi maisījumi, jo tajos esošās vielu daļiņas nevar redzēt. 
Neviendabīgos maisījumos var redzēt tos veidojošo vielu daļiņas. (D.Li.1.)

• Vielu atdalīšanai no neviendabīgiem maisījumiem izmanto nostādināšanu, filtrēšanu, 
sijāšanu. (D.Li.11.)

• Vielu atdalīšanai no viendabīgiem maisījumiem – šķīdumiem –, izmanto iztvaicēšanu. 
(D.Li.11.)

• Izmanto eksperimenta datus, veidojot pamatojumu par vielu pārvērtībām – kuras 
pārvērtības var notikt atkārtoti, kuras pārvērtības notiek tikai vienu reizi. (D.6.1.4.2.)

• Saskata vielu pārvērtības ražošanas procesā. (D.6.13.2.1.)
• Pagatavo vielas šķīdumu, izmantojot nepieciešamos laboratorijas traukus un 

piederumus. (D.6.11.4.1.)
• Lieto laboratorijas trauku nosaukumus. (D.6.11.4.1.)
• Skaidro vielas šķīšanas procesu, lietojot atbilstošus jēdzienus – “šķīdums”, “šķīdinātājs”, 

“izšķīdinātā viela”. (D.6.1.1.1.; D.6.1.4.1.)
• Izvēlas mainīgos (“es mainīšu; es mērīšu”) un nemainīgos lielumus, lai veiktu 

pētījumu. (D.6.11.1.1.; D.6.11.2.1.; D.6.11.3.1.; D.6.11.3.2.; D.6.11.5.2.; D.6.11.12.1.; 
D.6.11.12.2.)

• Sastāda laboratorijas iekārtas pēc apraksta vai zīmējuma. (D.6.11.5.2.)
• Eksperimentāli sadala pagatavotos maisījumus. (D.6.11.5.2.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Veic vielu atdalīšanu no viendabīgiem un neviendabīgiem maisījumiem ar filtrēšanas, 
nostādināšanas un iztvaicēšanas paņēmieniem, sastādot vajadzīgās iekārtas pēc 
apraksta vai zīmējuma, izmantojot nepieciešamos traukus un piederumus, ievērojot 
darba drošību. (=D.6.11.5.2.)

• Plāno un veic pētījumu par vielas šķīšanu ūdenī, plānojot eksperimentu, nosakot 
mainīgos (atkarīgo un neatkarīgo) un nemainīgos lielumus, lai pārbaudītu prognozi un 
atbildētu uz pētāmo jautājumu. (D.6.11.1.1.; =D.6.11.3.1.; =D.6.11.3.2.; =D.6.11.5.2.; 
=D.6.11.12.2)

• Skaidro vielas šķīšanas procesu, kā sajaukšanos ar ūdeni, kura   rezultātā mainās 
šķīduma kopējā masa. Eksperimentāli pierāda, ka šķīduma masu veido izšķīdušās vielas 
un šķīdinātāja masa. (=D.6.1.1.1.; =D.6. 1.4.1.)

• Attīsta ieradumu darbu tiekties padarīt pēc iespējas labāk, veicot un skaidrojot 
vienkāršu ražošanas procesu, piedāvājot idejas tā uzlabošanai. (Tikums – centība, 
vērtība – darba tikums)

• Attīsta ieradumu uzcītīgi, rūpīgi jebkuru darbu veikt pēc iespējas mērķtiecīgāk, 
kvalitatīvāk, eksperimantāli veicot vielu atdalīšanu no maisījumiem. (Tikums – centība, 
vērtība – darba tikums)

Jēdzieni: šķīdums, šķīdinātājs, izšķīdusī viela, neatgriezeniskas vielu pārvērtības, atgriezeniskas vielu pārvērtības
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Temata apguves norise

Kā notiek vielu 
pārvērtības, un kā tās 
izmanto ražošanā? 

Veic eksperimentus ar vienu un to pašu vielu (piemēram, saplēš un sadedzina papīru, sasmalcina un pārogļo cukuru) vai ar dažādām vielām 
(piemēram, sajaucot pienu un etiķi vai dzeramo sodu un etiķi). Saskata būtisku atšķirību starp pārvērtībām, pamato, izmantojot eksperimenta datus, 
ka ir pārvērtības, kuras var notikt atkārtoti (viela paliek tā pati) un pārvērtības, kuras notiek tikai vienu reizi (viela mainās neatgriezeniski). 

Apmeklē ražotni (piemēram, maizes ceptuvi, piena kombinātu) vai izmanto videomateriālus par to, saskata un nosauc, kādas vielu pārvērtības notiek 
dažādu pārtikas produktu ražošanas procesā.

Kas ir vielu šķīšana? Eksperimentāli pārliecinās, kā veidojas kopējā šķīduma masa (piemēram, nosverot noteiktu sāls un ūdens masu, vārdiski aprakstot vai attēlojot 
zīmējumā redzamās izmaiņas, šķīdinot vielu un nosverot iegūtā šķīduma masu). Skaidro šķīšanas procesa būtību, saviem vārdiem stāstot par 
redzamajām izmaiņām un lietojot jēdzienus “šķīdums”, “šķīdinātājs”, “izšķīdinātā viela”.

Izmanto matemātikā apgūtās zināšanas, lai veiktu aprēķinus par šķīdumiem, gatavo šķīdumus pēc dotās inforrmācijas.

Izsaka idejas un veido pētījuma jautājumu sarakstu par vielu šķīšanu ūdenī. Iepazīstas ar piedāvātajiem darba piederumiem (termometrs, vārglāzes, 
mērcilindrs, auksts un silts ūdens, karote, pūdercukurs, smalkais cukurs, graudu cukurs). Sadarbojoties pārī, izvēlas savu pētījuma jautājumu un 
lielumu, kuru mainīs, lielumu, kuru mērīs, kā arī lielumus, kuri paliks nemainīgi, formulē pieņēmumu, ietverot lielumus (piemēram, kurš cukurs – 
graudu cukurs vai pūdercukurs – izšķīst ātrāk istabas temperatūras ūdenī vai kādā ūdenī – siltā vai aukstā – ātrāk izšķīst smalkais cukurs), plāno 
eksperimentu (piemēram, pētot, kā graudu izmērs ietekmē šķīšanas procesu, tas ir neatkarīgais mainīgais lielums (“es mainīšu”), šķīšanas laiks – 
atkarīgais mainīgais lielums (“es mērīšu”), ņemtā cukura masa, ūdens tilpums – nemainīgie lielumi; pētot šķīšanas atkarību no temperatūras – 
neatkarīgais mainīgais lielums – cukurgrauda izmērs (“es mainīšu”), atkarīgais mainīgais lielums – šķīšanas laiks (“es mērīšu”), nemainīgie lielumi – 
cukura masa, ūdens tilpums), lai pārbaudītu pieņēmumu un atbildētu uz pētāmo jautājumu. Izvēlas datu reģistrēšanas veidu, veic eksperimentu 
un formulē secinājumus.

Kā veidojas vielu 
maisījumi?

Pagatavo maisījumu, mērot noteiktu tilpumu ūdens un nosverot noteiktu masu vielas (piemēram, sāls ar ūdeni, smiltis ar ūdeni, cukurs ar ūdeni, milti 
ar ūdeni). Grupē vielu maisījumus, norādot grupēšanas pazīmi, viendabīgos un neviendabīgos maisījumos.

Iepazīstas ar maisījumu sadalīšanas paņēmieniem un spriež par iespēju atdalīt vielas no maisījumiem (nostādinot, filtrējot, iztvaicējot). Sastāda pēc 
apraksta vai zīmējuma nepieciešamo laboratorijas iekārtu, eksperimentāli atdala vielas no maisījumiem, ievērojot darba drošības noteikumus. Veidojot 
eksperimenta aprakstu vai stāstot par eksperimentu, lieto laboratorijas trauku, piederumu un iekārtu nosaukumus. (D.11.5.2.)
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Mācību līdzekļi
Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis 

Vielas un materiāli
Papīrs, spirta lampiņa, graudu cukurs, smalkais cukurs, pūdercukurs, piens, etiķis, dzeramā 
soda, sāls, smiltis, eļļa, statīvs, porcelāna bļodiņa, piltuve, vārglāze, kolba, mērcilindrs, karo-
tīte, termometrs, svari, filtrpapīrs, sērkociņi

Starppriekšmetu saikne

Mācību priekšmets Saturs Rezultāts

Matemātika 6.5. Kā izmanto 
procentus dzīves situācijās?

Lieto procentus praktiskos, autentiskos kontekstos – aprēķina 
procentus no skaitļa (lieluma skaitliskās vērtības), visu skaitli, ja ir 
zināma tā procentu skaitliskā vērtība, skaitli kā otra skaitļa procentus.

Izmanto matemātikā apgūtās zināšanas, lai veiktu aprēķinus par 
šķīdumiem, gatavo šķīdumus pēc dotās inforrmācijas.
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6.1. Kādi dabas procesi 
notiek uz Zemes?

6.2. Kas ietekmē objektu 
kustību?

6.3. Kā notiek vielu 
pārvērtības?

6.4. No kā sastāv dzīvie 
organismi?

6.4. No kā sastāv dzīvie organismi?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 18 mācību stundas

Temata apguves mērķis: veidot izpratni par dzīvo organismu organizācijas līmeņu 
(šūna, orgāns, orgānu sistēma, organisms) pakārtotību, orgānu sistēmu (elpošanas, gremo-
šanas, balsta un kustību, asinsrites) nepieciešamību, padziļināt izpratni par fizisko aktivitāšu 
nozīmi veselības saglabāšanā.
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Dzīvie organismi sastāv no šūnām, kurām ir atšķirīga forma, krāsa un izvietojums. 
(D.Li.7.)

• Ārēji atšķirīgiem organismiem ir gan kopīgas pazīmes iekšējā uzbūvē, gan atšķirīgas 
(piemēram, alnis un ezis elpo ar plaušām, bet slieka elpo ar ādu). (D.Li.7.)

• Dažādiem organismiem iekšējās ķermeņa daļas var būt atšķirīgas pēc uzbūves, bet tās 
veic vienu un to pašu funkciju (zarnas, kuņģis, guza – barošanās; plaušas, žaunas – 
elpošanai u. c.). Tas saistīts ar vidi, kuru apdzīvo konkrētais organisms, un attīstību 
(evolūciju). (D.Li.7.)

• Orgāni veido orgānu sistēmas (gremošanas, elpošanas, asinsrites, balsta un kustību), 
kas paredzētas noteiktu funkciju veikšanai, tās darbojas saskaņoti un nodrošina visa 
organisma darbību. (D.Li.7.)

• Skelets balsta ķermeni un kopā ar muskuļiem piedalās kustību nodrošināšanā. (D.Li.7.)
• Cilvēka organisma normālai darbībai ir nepieciešamas fiziskās aktivitātes, kas labvēlīgi 

ietekmē gremošanas, elpošanas, asinsrites, balsta un kustību orgānu sistēmas. (D.Li.7.)
• Pubertātes laikā notiek ķermeņa izmaiņas (mainās ķermeņa proporcijas, palielinās 

apmatojums, parādās dzimumpazīmes u. c.), tāpēc svarīgi ievērot personīgo higiēnu 
(regulāri kopt matus, ādu, mainīt veļu, zeķes u. c.). (D.Li.7.)

• Izmanto mikroskopu, lai novērotu šūnas gatavos mikropreparātos. (D.6.11.8.1.; 
D.6.7.2.1.)

• Salīdzina dažādu organismu šūnas pēc formas, krāsas, izvietojuma. (D.6.11.8.1.; 
D.6.7.2.1.)

• Izmanto pieejamo informāciju, veidojot atgādni par cilvēka organisma uzbūvi – orgānu 
sistēmu sastāvdaļām (orgāniem) un to funkcijām. (D.6.7.2.2.; D.6.12.3.1.)

• Izmanto modeli, skaidrojot orgānu sistēmu (gremošanas, asinsrites, elpošanas) nozīmi 
cilvēka organismā. (D.6.7.2.3.; D.6.7.2.2.; D.6.12.2.1.)

• Skaidro orgānu nozīmi cilvēka organismā (gremošanas, asinsrites, elpošanas orgānu 
sistēmās), izmantojot modeli. D.6.7.2.2.) (D.6.12.2.1.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Skaidro dzīvības organizācijas līmeņu (šūna, orgāns, orgānu sistēma, organisms) 
saistību, nozīmi un pielāgotību organismu dzīvesveidam un videi. (=D.6.7.4.1.)

• Modelē cilvēka orgānu sistēmas (gremošanas, asinsrites, elpošanas) uzbūvi, pamato 
dažādu orgānu uzbūves saistību ar veicamajām funkcijām. (=D.6.12.2.1.)

• Veido ieteikumus par fizisko aktivitāšu, dienas režīma un higiēnas nozīmi pusaudžu 
organisma veselības saglabāšanā. (=D.6.7.5.1.)

Attīsta ieradumu rūpēties par savu veselību, skaidrojot kā fiziskās aktivitātes ietekmē 
asinsrites, elpošanas u. c. sistēmas. (Tikums – gudrība, vērtība – dzīvība)

Jēdzieni: šūna, orgānu sistēmas, gremošanas orgānu sistēma, elpošanas orgānu sistēma, asinsrites orgānu sitēma, balsta un kustību orgānu sistēma, fiziskā aktivitāte, veselība, 
pubertāte, pusaudzis, ķermeņa izmaiņas, cilvēka attīstība
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Temata apguves norise

No kā sastāv 
organisms?

Nosauc augu un dzīvnieku dzīvības organizācijas līmeņus (organisms, orgānu sistēma, orgāns, šūna), salīdzina un pamato līmeņu savstarpējo saistību 
un secību, izmantojot skolotāja doto informāciju (piemēram, attēlu, shēmu, animācijas filmu). 

Noskaidro, ka mazākās organisma uzbūves pamatvienības ir šūnas, un veido domu karti par šūnu daudzveidību (šūnu forma, krāsa, izvietojums – cieši 
kopā vai brīvi, u. c.), kura palīdzētu turpmākajā darbā mikroskopējot saskatīt šūnām raksturīgās pazīmes, izmantojot dažādus informācijas avotus 
(piemēram, grāmata, enciklopēdija, interneta resursi) un sadarbojoties grupā. 

Izmantojot mikroskopu un atgādni, atrod mikroskopa uzbūves sastāvdaļas, nosauc tās. 

Mācās lietot mikroskopu – ievēro darbību secību un mikroskopa lietošanas noteikumus.

Novēro šūnas mikroskopā, izmantojot gatavos augu orgānu mikropreparātus (piemēram, lapas šķērsgriezums, stumbra garengriezums vai 
šķērsgriezums, saknes šķērsgriezums) un, salīdzinot aplūkotās šūnas pēc pazīmēm: forma, krāsa, izvietojums (cieši vai brīvi), secina, ka visas auga daļas 
sastāv no šūnām, kuras ir dažādas pēc iepriekš nosauktajām pazīmēm. 

Kā organismu uzbūve 
piemērota to funkciju 
veikšanai?

Spriež, ka augi elpošanai nepieciešamo gāzu maiņu veic caur lapām, vērojot demonstrējumu (piemēram, auga lapu novieto zem ūdens spilgtā 
apgaismojumā). Ar skolotāja palīdzību secina, ka redzamie gāzes burbulīši, kurus augs izvada, ir augā notiekošo dzīvības procesu rezultāts.

Aplūko lapas virsējo un apakšējo šūnu kārtu un novēro atvārsnītes. Salīdzina atvārsnīšu skaitu istabas augiem (piemēram, pelargonijai, naudas 
kokam, begonijai, Ziemassvētku kaktusam u. c. augiem ar horizontālām lapām) lapas virspusē un apakšpusē vienā mikroskopa redzeslaukā. Secina, ka 
atvārsnīšu skaits lapas apakšpusē ir lielāks nekā lapas virspusē. 

Ar skolotāja palīdzību skaidro novēroto gāzes burbulīšu saistību ar atvārsnīšu skaitu un atvārsnīšu nozīmi auga dzīvē. 

Izmantojot dažādus informācijas avotus (piemēram, enciklopēdijas, videomateriālus, animācijas filmu ESF projekts “Dabaszinātnes un 
matemātika”. Atbalsta materiāls bioloģijā [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 27. septembrī]. Pieejams: https://www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/Biologija7/
VM/7_2/B_7_02_VM_07.swf), salīdzina augu elpošanas un barības vielu ražošanas procesus (kad notiek – tumsā/gaismā, nepieciešamās izejvielas, 
saražotie produkti, iesaistītie auga orgāni), veido tabulu procesu salīdzināšanai. Secina, ka augos vienlaikus (tad, kad pieejama gaisma) var notikt divi 
procesi – gan elpošana, gan barības vielu ražošana. 

Izmantojot dažādus informācijas avotus (enciklopēdijas, interneta resursus u. c.) par to, kā augi un dzīvnieki iegūst enerģiju (barojas), saviem vārdiem 
skaidro kopīgo un atšķirīgo augu un dzīvnieku dzīvības procesos – elpošana, barošanās, augšana un attīstība, vairošanās, izvadīšana (piemēram, augi 
un dzīvnieki elpojot uzņem skābekli, izvada ogļskābo gāzi; dzīvnieki barojas, uzņemot gatavas barības vielas, bet augi paši spēj saražot barības vielas). 

Izmantojot dažādus informācijas avotus (iepriekš iegūtās zināšanas, enciklopēdijas, mācību grāmatas, interneta resursus), salīdzina kopīgo un atšķirīgo 
augu un dzīvnieku dzīvības pazīmēs (barošanās, vairošanās, atbilde uz stimulu, elpošana), veidojot tabulu (domu karti, Venna diagrammu u. c.). Secina, 
ka ārēji atšķirīgiem organismiem ir raksturīgas vienas un tās pašas dzīvības pazīmes (piemēram, gan augiem, gan dzīvniekiem nepieciešamas barības 
vielas, lai barotos, un tie izvada atkritumvielas, abiem nepieciešams ūdens, lai elpotu, nepieciešams gaiss). 

Izmantojot dažādus informācijas avotus (piemēram, attēlus, enciklopēdijas), salīdzina atšķirības dažādu dzīvnieku elpošanas, balsta un kustību orgānu 
sistēmās, secina, ka orgānu sistēmas pielāgotas noteiktai dzīves videi (piemēram, zivis ūdenī elpo ar žaunām, bet zaķi elpo gaisu ar plaušām). Salīdzina 
atšķirības gremošanas, asinsrites un vairošanās orgānu sistēmās, secina, ka šīs orgānu sistēmas ir dažādās attīstības pakāpēs (piemēram, sliekai ir 
vienkārša gremošanas sistēma, bet stirnai tā sastāv no vairākiem orgāniem) atkarībā no dzīvnieka piederības noteiktai organismu grupai (sistemātika, 
evolūcija).

https://www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/Biologija7/PDF/2Temats/LabDarbsSkolotajam.pdf
https://www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/Biologija7/VM/7_2/B_7_02_VM_07.swf
https://www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/Biologija7/VM/7_2/B_7_02_VM_07.swf
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Kādas orgānu 
sistēmas veido cilvēka 
organismu, un kādas ir 
to funkcijas?

Iegūst informāciju par gremošanas, elpošanas, asinsrites, balsta un kustību orgānu sistēmu galvenajām daļām un skaidro, kādu funkciju sistēmas 
veic organismā (piemēram, gremošanas sistēmu veido mute, barības vads, kuņģis un zarnas (nenosaucot katras zarnas nosaukumu), kuras uzsūc 
sagremotās vielas (nemācot, ka uzsūc aminoskābes, ūdeni, ogļhidrātus u. c.), izmantojot cilvēka mulāžu vai citus informācijas avotus. 

Veido atgādni par cilvēka organisma uzbūvi (zīmējot, aizpildot šablonu u. c.), kurā iezīmē un apraksta katras orgānu sistēmas galvenās sastāvdaļas 
(orgānus) un to funkcijas. Sadarbojoties grupā un veidojot orgānu sistēmu modeļus (katra grupa veido citas orgānu sistēmas modeli, lai tiktu 
modelētas visas sistēmas), prognozē, kas notiktu, ja viens no orgānu sistēmas posmiem tiktu bojāts (piemēram, smēķējot tiek bojātas plaušas, lietojot 
alkoholu – tiek bojāts kuņģis) vai iztrūktu.

Kā kustas cilvēks? 
Kādas izmaiņas notiek 
cilvēka organismā 
attīstības laikā?

Praktiski novēro, kā kustas skelets un, darbinot muskuļus, nosaka, ka katrs muskulis spēj veikt tikai vienu darbību, tāpēc muskuļi izvietoti pārī, kas 
veic pretējas darbības (piemēram, veic dažādas kustības – roku saliec vai atliec, ķermeni noliec uz priekšu, atliec atpakaļ, darbina mīmikas muskuļus). 
Attēlo, kā ar mīmikas muskuļiem iespējams paust dažādas emocijas. 

Salīdzina robota kustību iespējas ar cilvēka kustībām (piemēram, vērojot, kā robotu darbība notiek dažādos videomateriālos, attēlos vai animācijas 
filmās), saskata kopīgo un atšķirīgo robota un cilvēka kustību un balsta sistēmā. Spriež par iespējām, kā, izmantojot dažādus mehānismus (robotus), 
varētu pasargāt no traumām un pārslodzes cilvēka balsta un kustību sistēmu (piemēram, cilvēka eksoskelets rūpnīcās strādājošiem: raksts par 
eksoskeletu izmantošanu automašīnu rūpnīcās. Kursors.lv. Ford rūpējas par darbinieku veselību – rūpnīcās izmanto eksoskeletus [tiešsaiste, skatīts 
2019. gada 27. septembrī]. Pieejams: https://kursors.lv/2017/11/13/fordrupejaspardarbiniekuveseliburupnicasizmantoeksoskeletus/). 

Iegūst informāciju (piemēram, no videomateriāliem, sporta skolotāja, medmāsas) par fizisko aktivitāšu nozīmi cilvēka veselības saglabāšanā 
(piemēram, kāpēc nepieciešamas fiziskās aktivitātes, cik bieži/ilgi jāveic fiziskās aktivitātes, kāpēc jāiesildās/jāatsildās, veicot fiziskās aktivitātes, kāda 
ir fizisko aktivitāšu nozīme dažādu orgānu sistēmu funkciju veikšanā, piemēram, kā fiziskās aktivitātes ietekmē asinsrites, elpošanas u. c. sistēmas) un 
ar piemēriem skaidro, ka organisma normālai darbībai ir nepieciešamas fiziskās aktivitātes, kas labvēlīgi ietekmē gremošanas, elpošanas, asinsrites, 
balsta un kustību orgānu sistēmas. Izvērtē savas fiziskās aktivitātes ikdienā, secina, kas jāmaina savos ikdienas paradumos. Veido ieteikumus, kas savā 
ikdienā (fiziskās aktivitātes, higiēna, dienas režīms u. c.) jāievēro, lai nodrošinātu organisma veselības saglabāšanu. 

Izmantojot informāciju no vairākiem informācijas avotiem, saviem vārdiem stāsta par cilvēka attīstību pusaudžu vecumā, ķermeņa izmaiņām 
pubertātes laikā (ķermeņa proporcijas, apmatojums, dzimumpazīmes u. c.) un pamato personīgās higiēnas nozīmi (piemēram, secina, ka sakarā ar 
pastiprinātu svīšanu, matu un ādas taukošanos ir svarīgi regulāri kopt matus, ādu, mainīt veļu, zeķes, kā arī emocionāli sevi sagatavot gaidāmajām 
pārmaiņām).  

https://kursors.lv/2017/11/13/ford-rupejas-par-darbinieku-veselibu-rupnicas-izmanto-eksoskeletus/
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Mācību līdzekļi
Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis 
Attēli, shēmas un animācijas filmas par augu un dzīvnieku organizācijas līmeņiem, dažādi 
informācijas avoti par šūnu, orgānu sistēmām (attēli, enciklopēdijas, interneta resursi), 
atgādne par mikroskopa lietošanu, videomateriāli par augu un dzīvnieku kustībām, vairo-
šanos, reaģēšanu uz stimulu, videomateriāli vai animācijas filmas par robotiem, to kustību

Vielas un materiāli
Auga lapas, materiāli modelēšanai (dzija, papīrs, plastilīns, PVA līme, šķēres u. c.), lapas 
plakātiem (A3, A2)

Darba piederumi
Mikroskops, gatavi mikropreparāti (lapas, stumbra un saknes šķērsgriezums, lapas virsējā 
un apakšējā epiderma ar atvārsnītēm), galda lampa, caurspīdīgs trauks ar ūdeni (burka, 
bļoda u. c.), cilvēka mulāža

Mācību vide
Plaša telpa, kurā var brīvi kustēties (piemēram, sporta zāle, foajē vai kabinets, kas ir pietie-
kami liels, lai katrs skolēns varētu brīvi izplest rokas)

Citi ieteicamie resursi
• Cilvēka attēls (siluets – iekšējās uzbūves šablons, lai veidotu atgādnes)
• ESF projekts “Dabaszinātnes un matemātika”. Atbalsta materiāls bioloģijā [tiešsaiste, 

skatīts 2019. gada 27. septembrī]. Pieejams: https://www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/Biolo-
gija7/VM/7_2/B_7_02_VM_07.swf (Animācijas filma par gāzu maiņu augos)

• Raksts par eksoskeletu izmantošanu automašīnu rūpnīcās. Kursors.lv. Ford rūpējas par 
darbinieku veselību – rūpnīcās izmanto eksoskeletus [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 
27. septembrī]. Pieejams: https://kursors.lv/2017/11/13/fordrupejaspardarbinieku 
veseliburupnicasizmantoeksoskeletus/ (Teksts par eksoskeletu izmantošanu)

Metodiskais komentārs

Kā organizēt mācību procesu Aplūkojot šūnu attēlus un veidojot domu karti par šūnu daudzveidību, uzmanību pievērš tikai šūnas formai, izvietojumam (netiek mācīta šūnas 
uzbūve, organoīdu nosaukumi). Lai šūnu izpēte būtu daudzveidīgāka, var izmantot mikroskopu ar gataviem mikropreparātiem (skolēni vēl paši 
negatavo mikropreparātus).

Ar skolēniem pārrunā, kāpēc šūnas ir daudzveidīgas, nonāk līdz secinājumam, ka šūnām ir atšķirīgi uzdevumi jeb funkcijas, kurām ir pielāgota 
šūnas uzbūve. Skolotāja vadībā uzklāj uz dažādu augu lapas virspuses un apakšpuses caurspīdīgas nagu lakas (vai brūču līmes – nopērkama 
aptiekā) plānu kārtiņu, pagaida, līdz tā nožūst. Pēc tam nožuvušo lakas kārtiņu noplēš un novieto uz priekšmetstikliņa aplūkošanai mikroskopā 
(pa virsu neliek segstikliņu, nav nepieciešams ievietot ūdens pilienā; lai netīšām lakas plēvīte neaizpūstos, var uzlikt vēl vienu priekšmetstikliņu). 
Vēlams no vienas lapas virspuses un apakšpuses paņemtās lakas plēvītes novietot blakus salīdzināšanai. Pārrunā, kādas ir atšķirības dažādiem 
augiem: atvārsnīšu skaits, atvārsnīšu izvietojums uz lapas (piemēram, līdakastei abās lapas pusēs atvārsnīšu skaits ir līdzīgs, bet naudas kokam, 
Ziemassvētku kaktusam, pelargonijām, begonijām, hlorofītam atvārsnītes vairāk izvietotas lapas apakšpusē). 

Mācot par orgānu sistēmām, balstu un kustībām, svarīgi uzsvērt veselīga dzīvesveida, fizisko aktivitāšu, higiēnas nozīmi cilvēka dzīvē. Ieteicama 
sadarbība ar sporta skolotājiem, skolas medmāsu. Uzsver, ka dažādos vecumposmos (bērns, pusaudzis, jaunietis, pieaudzis) organisma darbība ir 
atšķirīga, un tādējādi atšķiras organisma vajadzības, piemēram, kopšana, kustības, iespējas. Piemēram, pusaudžu vecumā nav ieteicama liela slodze 
uz locītavām, bet īpaši jārūpējas par higiēnu. Pārrunā, kā emocionāli reaģēt uz izmaiņām organismā.

https://www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/Biologija7/PDF/2Temats/LabDarbsSkolotajam.pdf
https://www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/Biologija7/VM/7_2/B_7_02_VM_07.swf
https://www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/Biologija7/VM/7_2/B_7_02_VM_07.swf
https://kursors.lv/2017/11/13/ford-rupejas-par-darbinieku-veselibu-rupnicas-izmanto-eksoskeletus/
https://kursors.lv/2017/11/13/ford-rupejas-par-darbinieku-veselibu-rupnicas-izmanto-eksoskeletus/
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Kam pievērst uzmanību Salīdzinot augu un dzīvnieku dzīvības procesus, nonāk pie secinājuma, ka būtiskākā atšķirība starp dzīvniekiem un augiem ir šāda: augi paši saražo 
barības vielas, bet dzīvnieki tās uzņem gatavā veidā.

Katra procesa veikšanai organismā ir īpaši pielāgota sistēma, piemēram, elpošanu nodrošina elpošanas sistēma, barības sagremošanu un pārstrādi 
nodrošina gremošanas sistēma u. c. Salīdzinot dažādu organismu iekšējās uzbūves atšķirības, veido izpratni, ka dzīvos organismos notiekošie 
procesi ir vienādi, piemēram, elpošana, gremošana, vairošanās, bet orgānu sistēmas, kas nodrošina šos procesus, var atšķirties, piemēram, zivis 
elpo ar žaunām, cilvēki ar plaušām. Mācot par orgānu sistēmu atšķirībām dažādiem dzīvniekiem, uzsver, ka ir sistēmas, kas pielāgotas dzīves videi 
(elpošanas, balsta un kustību), bet ir sistēmas, kas atšķiras tāpēc, ka to nosaka dažādu dzīvnieku evolūcijas pakāpe (vienkāršiem dzīvniekiem ir 
vienkārša orgānu sistēma, bet augstāk attīstītiem organismiem sistēma sastāv no vairākiem orgāniem). Netiek mācītas sistemātikas pamatvienības 
un evolūcija, bet skolēniem saprotamā valodā izskaidro evolūcijas nozīmi organismu attīstībā un sistemātikas grupu veidošanā.

Svarīgi! Mācoties par orgānu sistēmām, netiek mācīti visi sistēmā ietilpstošie orgāni, bet tikai galvenie orgāni, piemēram, gremošanas sistēmu 
veido mute, barības vads, kuņģis un zarnas (nenosauc katras zarnas nosaukumu) un galvenās funkcijas, piemēram, zarnas uzsūc sagremotās vielas 
(nemāca, ka uzsūc aminoskābes, ūdeni, ogļhidrātus u. c.). Sāk veidot izpratni, ka katram orgānam, kas ietilpst kādā no orgānu sistēmām, ir sava 
funkcija, bez kuras orgānu sistēmas veiksmīga darbība būtu neiespējama, apgrūtināta, piemēram, gremošanas sistēma nevar iztikt bez zarnām, jo 
tās uzsūc sagremotās vielas. 

Veidojot atgādni par orgānu sistēmām, var rosināt skolēnus veidot atgādnes izmantošanai arī nākamajās klasēs, kad tās varēs papildināt. Orgānu 
sistēmu modeļus veido vienkāršus, tikai ar galvenajām daļām, katra skolēnu grupa veido cita orgāna sistēmu, lai klasē modeļus var izmantot 
diskusijā – kas notiktu (nenotiktu, būtu traucēts) cilvēka organismā, ja kāds no orgānu sistēmas orgāniem pārstātu darboties.

Stundā par muskuļu darbu un kustībām, ieteicams sadarboties ar sporta skolotājiem. Viņi ieteiks, kuras kustības izpildot, skolēni visuzskatāmāk var 
novērot muskuļu darbību pārī.

Maldīgie priekšstati Vērojot demonstrējumu ar lapām ūdenī, konstatē gāzes burbulīšu izdalīšanos. Svarīgi radīt pareizu priekšstatu, ka elpošana un barības vielu 
ražošana augā ir divi dažādi procesi. Elpošanā augi, tāpat kā visi citi dzīvie organismi, uzņem skābekli un izelpo ogļskābo gāzi. Elpošana augiem 
notiek visu diennakti, tāpat kā visiem citiem dzīviem organismiem. Skolēniem var uzdot atcerēties dzīvo organismu pazīmes, akcentējot to 
izpausmes augos.
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Pielikumi

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

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.

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

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

Beidzot 3. klasi Beidzot 6. klasi Beidzot 9. klasi

1. Kritiskā domāšana un problēmrisināšana

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Dabaszinības 1.–6. klasei

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

3. pielikums

Skolēnam attīstāmie ieradumi dabaszinību mācību priekšmetā

• Attīsta ieradumu darboties ilgtspējīgi un apkārtējai videi draudzīgi, lemt godprātīgi un uzņemties atbildību par saviem lēmumiem. (Tikums – atbildība, vērtība – daba)
• Attīsta ieradumu vērot, pētīt pasauli, novērtēt situāciju, sadarbojoties eksperimenta veikšanai. (Tikums – centība, vērtība – darba tikums)
• Attīsta ieradumu apgūto lietot jaunās reālās dzīves situācijās. (Tikums – drosme, vērtība – darba tikums)
• Attīsta ieradumu rūpēties par savu un citu cilvēku veselību un drošību. (Tikums – gudrība, vērtība – dzīvība)
• Attīsta ieradumu ikdienā ievērot satiksmes noteikumus. (Tikums – atbildība, vērtība – dzīvība)
• Attīsta ieradumu veikt darbu precīzi, rūpīgi, ik pa laikam izvērtējot paveikto, lai saprastu, vai nav nepieciešamas korekcijas, precizējumi. (Tikums – centība, vērtība – darba tikums)
• Attīsta ieradumu izvirzīt augstas prasības gan sev, gan citiem, darbu tiekties paveikt pēc iespējas kvalitatīvāk, mācoties pēc katra eksperimenta sakārtot savu darba vietu. (Tikums – 

centība, vērtība – darba tikums)
• Attīsta ieradumu sekmīgi darboties individuāli un komandā, risināt sarunas, pieņemt kopīgus lēmumus, būt tolerantam pret atšķirīgo. (Tikums – tolerance, vērtība – darba tikums)
• Attīsta ieradumu plānot un vadīt savu izziņas procesu, reflektēt par to. (Tikums – gudrība, vērtība – darba tikums)
• Attīsta ieradumu gūt jaunas zināšanas un radīt vēl nebijušus risinājumus. (Tikums – drosme, vērtība – brīvība)
• Attīsta ieradumu būt zinātkāram un intelektuāli atvērtam, ar interesi plānojot un veicot novērojumus dabā. (Tikums – gudrība, vērtība – darba tikums)
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4. pielikums

Dabaszinību mācību priekšmeta programmas tematu pārskats

Klase Temati

1. klase 1.1. Kā pētīt dzīvos 
organismus?

1.2. Kā pētīt materiālus? 1.3. Kā pētīt nedzīvos 
objektus?

1.4. Kā pētīt dabas 
teritorijas?

1.5. Kā pētīt Visumu?

2. klase 2.1. Kas ir laikapstākļi, un kā 
tie mainās?

2.2. Kāpēc nepieciešama 
enerģija?

2.3. Kāpēc notiek kustība? 2.4. Kas nepieciešams 
dzīvajiem organismiem?

3. klase 3.1. Kas ir kopīgs un atšķirīgs 
dažādām dabas teritorijām?

3.2. Kādi ir neredzamie lauki 
uz Zemes?

3.3. Kā orientēties apkārtnē? 3.4. No kā ir veidota Zeme? 3.5. Kādas vielas un 
maisījumi ir mums apkārt?

4. klase 4.1. Kā vairojas, aug un 
attīstās dzīvie organismi?

4.2. Kā darbojas spēki? 4.3. Kā rodas un izplatās 
gaisma un skaņa?

4.4. Kur Visumā atrodas 
Zeme?

5. klase 5.1. Kāda ir dzīvo organismu 
savstarpējā saistība?

5.2. Kā izmanto materiālus? 5.3. Kas ir elektroenerģija? 5.4. Kas ir dabas resursi, un 
kā tos izmanto?

6. klase 6.1. Kādi dabas procesi 
notiek uz Zemes?

6.2. Kas ietekmē objektu 
kustību?

6.3. Kā notiek vielu 
pārvērtības?

6.4. No kā sastāv dzīvie 
organismi?
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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

Metodiskie 
materiāli

1. klase
• Animācijas filma par gaismu, tumsu, atstarošanu: It’s AumSum Time. Laws of Reflection [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 27. septembrī]. 

Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=vtSG7Pn8UU (Videomateriāls “Atstarošanas likumi”)
• Eksperimenta paraugs par auss modeļa gatavošanu: Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija. Auss darbības modelēšana 

[tiešsaiste, skatīts 2019. gada 27. septembrī]. Pieejams: https://www.kimiko.lv/experiments/aussdarbibasmodelagatavosana 
(Eksperimenta apraksts, metodiskās norādes un papildu resursi)

• Videomateriāli un attēli, kuros redzamas dabas teritorijas un cilvēka veidotas teritorijas
• Videofilma ar Zemes attēlu no kosmosa: DOCUMENTARY TUBE. EARTH FROM SPACE: Like You’ve Never Seen Before [tiešsaiste, 

skatīts 2019. gada 27. septembrī]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=n4IhCSMkADc (Videomateriāls “Zeme no 
kosmosa”)

• Animācijas filma par Mēness fāzēm: Turtlediary. Phases of the Moon | Science Video for Kids [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 
27. septembrī]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=t6MCtB752AE (Videomateriāls “Mēness fāzes”) vai Mēness attēli 
dažādās fāzēs

2. klase
Videofilma par inerci: Coolsville. 6 Inertia Experiments [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 27. septembrī]. Pieejams: https://www.youtube.
com/watch?v=1hPJ0vQpFts (Videomateriāls “Seši eksperimenti par inerci”)

3. klase
• Virtuālā topogrāfiskā karte: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra. Latvijas karte [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 27. septembrī]. 

Pieejams: https://kartes.lgia.gov.lv/karte 
• Videofilma par degšanas ātrumu sadzīves situācijā: kacesafety. How fast does fire spread [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 

27. septembrī]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=fsaLCdC3iWw (Videomateriāls “Cik ātri uguns izplatās”)
vai

• Videofilma par degšanas ātrumu sadzīves situācijā: BRE_Group. Christmas Tree Fire Safety [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 
27. septembrī]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=ZLHhG65fLeY (Videomateriāls “Ziemassvētku eglītes aizdegšanās”)

https://www.youtube.com/watch?v=vt-SG7Pn8UU
https://www.kimiko.lv/experiments/auss-darbibas-modela-gatavosana/
https://www.youtube.com/watch?v=n4IhCSMkADc
https://www.youtube.com/watch?v=1hPJ0vQpFts
https://www.youtube.com/watch?v=1hPJ0vQpFts
https://kartes.lgia.gov.lv/karte
https://www.youtube.com/watch?v=fsaLCdC3iWw
https://www.youtube.com/watch?v=ZLHhG65fLeY
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6. pielikums

Izmantošanas 
nolūks

Mācību līdzekļu 
veids Mācību līdzekļu nosaukums

Mācību stundu  
sagatavošanai un 
demonstrējumiem

Metodiskie 
materiāli

4. klase
• ESF projekts “Dabaszinātnes un matemātika”. Atbalsta materiāls bioloģijā [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 27. septembrī]. Pieejams: 

https://www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/Biologija9/PDF/2Temats/LabDarbsIedzimstosoSkolotajam.pdf (Laboratorijas darba paraugs 
“Iedzimstošo ārējo pazīmju izpausmes manu klasesbiedru vidū”)

• Videofilma par sēklu dīgšanu un auga augšanu: GPhase. Bean Time-Lapse - 25 days | Soil cross section [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 
27. septembrī]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI (Videomateriāls “Parastās pupiņas sēklas dīgšana un 
auga augšana 25 dienās”)

• Videofilma par augu pavairošanu: BuzzFeed Nifty. How To Regrow Everything [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 27. septembrī]. Pieejams: 
https://www.youtube.com/watch?v=Jze8utzpLhg (Videomateriāls “Kā var pavairot augus?”)

5. klase
Animācijas filma par elektrības iegūšanu: PSEG Long Island. Power Generation [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 27. septembrī]. Pieejams: 
https://www.youtube.com/watch?v=F6YW8h8cML4 (Videomateriāls “Kā tiek ģenerēta enerģija un kā elektrība nonāk mūsu mājās?”)

6. klase
• Videosižets par bremzēšanas ceļa saistību ar ātrumu: DELFI TV. “Zebra” testē bremzēšanas ceļa garumu, braucot 30 līdz 60 km/h 

[tiešsaiste, skatīts 2019. gada 27. septembrī]. Pieejams: https://www.delfi.lv/video/archive/zebratestebremzesanascelagarumu
braucot30lidz60kmh.d?id=47753871&jwsource=cl (Videomateriāls par bremzēšanas ceļu)
vai 

• Videosižets par bremzēšanas ceļa saistību ar ātrumu: CSDD Latvia. Bremzēšanas ceļš [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 27. septembrī]. 
Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=8L3k17O_xRw (Videomateriāls par bremzēšanas ceļu)

• ESF projekts “Dabaszinātnes un matemātika”. Atbalsta materiāls bioloģijā [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 27. septembrī]. Pieejams: 
https://www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/Biologija7/VM/7_2/B_7_02_VM_07.swf (Animācijas filma par gāzu maiņu augos)

• Raksts par eksoskeletu izmantošanu automašīnu rūpnīcās. Kursors.lv. Ford rūpējas par darbinieku veselību – rūpnīcās izmanto 
eksoskeletus [tiešsaiste, skatīts 2019. gada 27. septembrī]. Pieejams: https://kursors.lv/2017/11/13/fordrupejaspardarbinieku
veseliburupnicasizmantoeksoskeletus/ (Teksts par eksoskeletu izmantošanu)

Darba piederumi 1. klase
Videomateriāli par dažādiem dzīvniekiem (putns, zivs, zīdītājs), kurā labi redzamas organisma daļas, dzīvnieka rotaļlieta, kalendārs ar 
Mēness fāzēm, objektu paraugi no dažādiem materiāliem

2.klase
Trauks ūdens vārīšanai, virsma tvaiku kondensēšanai, “kaķene” vai loks, ar saules bateriju darbināma ierīce, papīra laiviņa vai buru kuģa 
modelis, koka un metāla paliktņi

https://www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/Biologija7/PDF/2Temats/LabDarbsSkolotajam.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI
https://www.youtube.com/watch?v=F6YW8h8cML4
https://www.delfi.lv/video/archive/zebra-teste-bremzesanas-cela-garumu-braucot-30-lidz-60-kmh.d?id=47753871&jwsource=cl
https://www.delfi.lv/video/archive/zebra-teste-bremzesanas-cela-garumu-braucot-30-lidz-60-kmh.d?id=47753871&jwsource=cl
https://www.youtube.com/watch?v=8L3k17O_xRw
https://www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/Biologija7/PDF/2Temats/LabDarbsSkolotajam.pdf
https://www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/Biologija7/VM/7_2/B_7_02_VM_07.swf
https://kursors.lv/2017/11/13/ford-rupejas-par-darbinieku-veselibu-rupnicas-izmanto-eksoskeletus/
https://kursors.lv/2017/11/13/ford-rupejas-par-darbinieku-veselibu-rupnicas-izmanto-eksoskeletus/
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6. pielikums

Izmantošanas 
nolūks

Mācību līdzekļu 
veids Mācību līdzekļu nosaukums

Mācību stundu  
sagatavošanai un 
demonstrējumiem

Darba piederumi 3. klase
Dažādas masas ķermeņi (piemēram, bumba, spalva, papīra lapa), porolons, ar atšķirīgu smilšu masu pildītas PET pudeles, Latvijas un 
pasaules fizioģeogrāfiskās kartes, trauks ar ūdeni, pudele, stikla trauks degošas sveces pārklāšanai, svece vai spirta lampiņa, mitra 
lupata, šļirce

4. klase
Ar hēliju pildīts gumijas balons

5. klase
Lietussargs, dažādas jaudas tējkannas

6. klase
Spirta lampiņa

Iekārtas Telūrijs
Ar saules bateriju darbināma ierīce
Fēns

Modeļi Globuss 

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

Mācību materiāli SKOLA 2030 mācību līdzekļi
ESF projektā “Dabaszinātnes un matemātika” izstrādātie materiāli (DZM materiāli)

Darba piederumi 1. klase
Dažādu organismu attēli (egle, priede, bērzs, liepa, suns, kaķis u. c.), dzīvnieku siluetu attēli (dažādi putni, piemēram, stārķis, gulbis, 
zvirbulis, ērglis), zīmējumi vai attēli ar tuvākajā apkārtnē raksturīgiem augiem (ozols, bērzs, pienene) un dzīvniekiem (ezis, suns, 
kaķis, muša, balodis, slieka), dažādu formu, krāsu, izmēra augu lapas (piemēram, bērza, liepas, kļavas, kastaņas u. c.), dažādi augļi 
(ābols, bumbieris, valrieksts, banāns, lazdu rieksts u. c.), dažādas sēklas (ķirbju, magoņu, ābolu, pupiņu, zirņu, saulespuķu u. c., kas 
pieejamas), dažādu formu, krāsu, izmēra augu lapas, dažādi augļi, dažādas sēklas, lupa, dažādi sadzīves priekšmeti (vai to attēli) no 
dažādiem materiāliem, drēbju pakaramais kā svaru modelis, lego klucīši, izjaucama rotaļlieta (piemēram, mašīna, arī no lego), svece, 
spogulis, dažādu materiālu krūzītes (papīra, stikla, plastmasas), dažāda tilpuma trauki salīdzināšanai (burkas, glāzes), kabatas lukturītis, 
materiāli dabas teritorijas modeļa veidošanai (papīrs, plastilīns, koks, kartona kaste, maisiņi, pudeles u. c.), materiāli Saules pulksteņa 
gatavošanai (koku zari, akmeņi, pulkstenis ar ciparnīcu), lukturītis, globuss, dažāda diametra bumbiņas, papīrs, krāsainie zīmuļi
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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 2. klase
Hronometrs, caurspīdīgs trauks, termometrs gaisa temperatūras mērīšanai, fēns, plastmasas pudele, vienāda izmēra un formas 
trauki, divi trauki ar dažāda lieluma virsmām, lineāls ar milimetru iedaļām, sensori vai termometri, mērlente, materiāli dzirnaviņu 
modeļa gatavošanai (papīrs, plastmasa, kartons,kociņi u. c.), dažādas masas lodes vai ar atšķirīgu smilšu masu pildītas PET pudeles, 
kartona kaste, materiāli termosa prototipa pagatavošanai (burkas ar vāciņiem, alumīnija folija, frotē dvielis), dažādi materiāli (kartons, 
putuplasts, koks u. c.), dažādas masas un izmēra bumbas, rotaļlietas, spilveni u. c., dēlīši ar dažādām virsmām (piemēram, raupju 
audumu), lielie lego kluči vai vienādas rotaļu mašīnas, pretslīdes materiāls (gumija), balons, dažādas skriešanas virsmas, augu sēklas 
(zirņi, pupas, kressalāti u. c.), divi vienādi augi audzēšanai un pētīšanai, istabas augi ilgstošam pētījumam (piemēram, ģerānija, krasula, 
tradeskancija), papīra salvetes vai filtrpapīrs 3. klase

3. klase
Diedzētas sēklas (piemēram, zirņi, pupas, kressalāti), trauki sēklu diedzēšanai (burka, Petri trauks, plastmasas glāzīte u. c.), mērcilindrs, 
filtrpapīrs vai papīra dvielis, svari, porolons, ar atšķirīgu smilšu masu pildītas PET pudeles, dažādu formu magnēti (piemēram, 
stieņveida, pakavveida u. c.), metāla un plastmasas spraudītes, materiāli pašizgatavotas ierīces ar magnētu veidošanai (piemēram, 
uzgriežņi, skrūves, papīrs, kociņi, monētas, metāla stienīši, atsperes), A4 vai lielāka izmēra materiāli (kartons, audums, metāla plāksne), 
dzirnaviņas/piesta cukura smalcināšanai, trauki vielu šķīdināšanai, plastmasas vai porcelāna karotītes, svari vielu svēršanai, sverglāzīte 
vai citi trauki vielu svēršanai, mērcilindri, plastilīns, vārglāze

4. klase
Iezīmēta aukla vilkšanai, papīra lapas, rotaļu mašīna, no kuras pil iekrāsots ūdens, pildbumba, trīši, aukla, dēlis un atbalsts (slīpās 
plaknes un līdzsvara šūpoļu modelēšanai, kabatas lukturītis, plakanie spoguļi, lineāls, stikla prizma, karote, caurspīdīga glāze, ieliekta 
un izliekta lēca, ģitāras stīga, ķemmes, skaļrunis

5. klase
Aukla un koka mietiņi parauglaukuma veidošanai, mērcilindrs, glāzītes vai Petri trauks, svari, gludeklis, celtniecības nazis, šķēres, 
lineāls, zīmulis, līmspīles, zāģis, krāsošanas ota, dažādas baterijas, akumulatori, elektroierīces (piemēram, galda lampa), multimetrs

6. klase
Kompass, koka/lamināta dēlītis, plastmasas/stikla “dēlītis”, smilšpapīrs, dzelzs lodīte, koka klucītis, ar atšķirīgu smilšu masu pildītas PET 
pudeles, rotaļu mašīna, mērlente, hronometrs, velosipēds, divas olas, laboratorijas trauki, piederumi un iekārtas, temperatūras sensors, 
svari, mikroskops, gatavi mikropreparāti (lapas, stumbra un saknes šķērsgriezums, lapas virsējā un apakšējā epiderma ar atvārsnītēm), 
galda lampa, caurspīdīgs trauks ar ūdeni (burka, bļoda u. c.)

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

Iekārtas Dators ar interneta pieslēgumu, tālvadības pultis ar iekārtām (TV, rotaļlietu u. c.), dažādu modeļu mobilie telefoni, viedtālrunis vai 
dators, kurā var pētīt noteiktu atrašanās vietu, izmantojot Zemes mākslīgo pavadoņu kartes, mobilās aplikācijas GPS ierīce vai mobilais 
telefons ar GPS iespējām, ierīce ar fotografēšanas/filmēšanas funkciju
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6. pielikums

Izmantošanas 
nolūks

Mācību līdzekļu 
veids Mācību līdzekļu nosaukums

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

Modeļi Cilvēka mulāža

Kolekcijas Iežu paraugi

Iežu kolekcija – māls, smilts, grants, kaļķakmens, dolomīts, ģipšakmens, granīts, kūdra, nafta

Vielas un materiāli 1. klase
Linu aukla, dzija, metāls, plastmasa, papīrs, gumija, stikls, papīra un plastmasas maisiņi, kartons, salvete, rakstāmpapīrs, cepamais 
papīrs, dažādu materiālu bumbas, linu auduma strēmeles, trikotāžas auduma strēmeles, kartona plāksne un koka plāksne, dažādi 
objekti, kas ir atšķirīgi arī pēc garuma, formas, lieluma, skaita, polietilēna plēve, atstarojošs materiāls 

2. klase
Ledus, sniegs, papīra salvetes, dažādas masas lodītes vai ar atšķirīgu smilšu masu pildītas PET pudeles, kartona kaste, dažādu materiālu 
karotes, materiāli termosa prototipa pagatavošanai (burkas ar vāciņiem, alumīnija folija, frotē dvielis u. c.), dažādi materiāli (kartons, 
putuplasts, koks u. c.), dažādu formu un izmēra bumbas, rotaļlietas, spilveni u. c., dēlīši ar dažādām virsmām (piemēram, raupju 
audumu), lielie lego kluči vai vienādas rotaļu mašīnas, pretslīdes materiāls (gumija), dažādas skriešanas virsmas, materiāli plakāta/
kolāžas veidošanai (A3, A2 papīra lapas, zīmuļi, šķēres, laikraksti ar attēliem)

3. klase
Materiāli pašizgatavotas ierīces ar magnētu veidošanai (piemēram, uzgriežņi, skrūves, papīrs, kociņi, monētas, metāla stienīši, 
atsperes u. c.), kartons, audums, metāla plāksne, materiāli, kas nepieciešami ceļojuma maršruta prezentēšanai (papīrs, flomāsteri vai 
prezentācija datorā), plastilīns, dažādas kartes, materiāli modeļu veidošanai – plastilīns, smiltis, kartons, dažādi dabas materiāli (ainavas 
radīšanai), vienkārši augu un dzīvnieku noteicēji, enciklopēdijas ar augu, dzīvnieku aprakstiem, dzīvnieku un augu attēli barības ķēdes 
veidošanai, materiāli kolāžu veidošanai (papīrs, dažādi attēli, plastilīns, plastmasa, kartons, šķēres, līme u. c.), materiāli dzīvnieka 
modeļa veidošanai (plastilīns, papīrs, kartons, šķēres, līme, koka iesmiņi, kokteiļu salmiņi u. c.), diedzētas sēklas (piemēram, zirņi, 
pupas, kressalāti), koka skaidiņas, koka skaliņi, no atšķirīgām vielām izgatavoti vienāda tilpuma klucīši vai lodītes ar atšķirīgu masu, 
iepakojumu etiķetes ar drošības marķējumiem un produktu sastāvu, attēli/informācija ar elektroierīču jaudu sadzīves tehnikas iekārtās

Vielas un maisījumi: dezodorants, saimniecības pasta, dažādi šķīdinātāji, vārāmais sāls, piens, dzeramā soda, cukurs, citronskābe, ciete, 
eļļa, ogle, acetons, ūdens, pūdercukurs, parafīns, smiltis, etiķis, kaļķūdens, metāla paraugs

4. klase
Materiāli ilgstošam pētījumam (sēklas, spraudeņi, sīpoli), āboli, bumbieri, plūmes, materiāli industriālās zonas modelim (papīrs, kartons, 
PVA līme, krāsas u. c.), korķis, koka un citu materiālu peldoši priekšmeti, folija, plastilīns, monētas, metāla stieple, iezīmēta aukla 
vilkšanai, kabatas lukturītis, plakanie spoguļi, lineāls, stikla prizma, dažāda caurspīdīguma materiāli (piemēram, polietilēna, zīdpapīra un 
kartona gabals, polietilēna plēve u. c.), šķērslis ar caurumu, pārtikas plēve, rīsi vai smiltis, papīrs (rupora gatavošanai), materiāli mūzikas 
instrumenta modeļa gatavošanai (gumijas, plastmasas spainīši, bundžas, akmentiņi, sēklas u. c.), materiāli Saules sistēmas modeļa 
veidošanai (avīzes, līmlente, papīrs, putuplasts, auklas, stieplītes, krāsas, mērlente u. c.)
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6. pielikums

Izmantošanas 
nolūks

Mācību līdzekļu 
veids Mācību līdzekļu nosaukums

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

Vielas un materiāli 5. klase
Materiāli dzīvnieku pielāgojumu modelēšanai (piemēram, papīrs, avīzes, līmlente, kociņi, plastilīns u. c.), materiāli eksperimentam 
(augsne, oļi, salmi, papīrs, lampa, augi audzēšanai), pārtikas produktu iepakojumi, dažādu papīru veidi (piemēram, cepamais papīrs, 
krītpapīrs, kartons, kreppapīrs u. c.), polietilēna plēve, kokvilnas audums, materiāli eksperimentam (papīrs, vilnas, kokvilnas, sintētisks 
audums, metāls, stikls, plastmasa, trauki ar ūdeni, augsni, tukši trauki), papīrs (nažfinieris), kartons, dažādas līmes, diegs, metāla stieple, 
audums, plēve (polietilēna plēve, speciāli ploterdarbiem paredzētas līmplēves), putuplasts, korķakoks, saplāksnis, metāla loksne, 
materiāli elektrovadītspējas pārbaudei (piemēram, metāli, alumīnija folija, grafīts, stikls, plastmasa, gumija, koks, mitra drāna, gaiss u. c.

Vielas un maisījumi: cukurs, sāls, putuplasts, koksne, metāls, eļļa, ūdens

6. klase
Jēdzienu kartītes (mākoņi, kalns, vējš, upe, grava u. c.), materiāli reljefa formu, Zemes virsmas erozijas modelēšanai (piemēram, fēns, 
smiltis, ūdens), materiāli ekosistēmas modelēšanai (5 litru pudele, līmlente, papīra nazis, augsne, smiltis, augi, slieka, ūdens u. c.), attēli 
par atmosfēras uzbūvi, pasaules karte ar siltuma joslām, materiāli meteoroloģiskās stacijas modeļa izveidei (bļoda, plēve, kartons u. c.), 
materiāli vēja ātruma mērīšanas modeļa izveidei (transportieris, galda tenisa bumbiņa, līmlente, diegs), plastilīns, aplikācija Google 
Maps, dažādu veidu līmes (PVA, karstā u. tml.), papīrs, audums, folija, filtrpapīrs, auga lapas, materiāli modelēšanai (dzija, papīrs, 
plastilīns, PVA līme, šķēres u. c.), papīrs plakātiem (A3, A2)

Vielas un maisījumi: cukurs, piens, etiķis, dzeramā soda, vārāmais sāls, smiltis, eļļa

Skolēniem 
informācijas 
ieguvei

Drukātā izziņas 
literatūra

• Meteoroloģiskās informācijas avoti (laikraksti, internets, enciklopēdijas)
• Izziņas materiāls ar augam nepieciešamo dzīvošanai un augšanai
• Teksti vai attēli ar dažādiem enerģijas veidiem
• Enciklopēdijas
• Vienkārši augu un dzīvnieku noteicēji
• Sistemātikas shēmas
• Mācību spēles “Bon appétit”, “Latvijas fabrikants”
• Dažādi informācijas avoti par uzturu
• “Mazā interaktīvā enciklopēdija: Tehnika. Elektrība” (CD). Zvaigzne ABC, 2015

Piederumi, iekārtas, ierīces mācību vides 
nodrošināšanai

Ierīce ar fotografēšanas funkciju
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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.


	_Hlk17727278
	_Hlk17722730
	_Hlk17722793
	_Hlk17720090
	_Hlk17720170
	_Hlk17720240
	_Hlk17732687
	_Hlk17904071
	Ievads
	Mērķis un uzdevumi
	Mācību saturs
	Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni
	Ieteikumi mācību darba organizācijai
	Mācību satura apguves norise
	1. klase
	2. klase
	3. klase
	4. klase
	5. klase
	6. klase
	Pielikumi
	1. pielikums
	Mācību priekšmetu programmu paraugos lietotie kodi

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

	3. pielikums
	Skolēnam attīstāmie ieradumi dabaszinību mācību priekšmetā

	4. pielikums
	Dabaszinību mācību priekšmeta programmas tematu pārskats

	5. pielikums
	Dabaszinātņu mācību jomas tematu pārskats 

	6. pielikums
	Mācību satura apguvei izmantojamie mācību līdzekļi



