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Par spiedienu «bez spiediena»



Mērķi un līdzekļi ceļā uz jauno mācību 

saturu



Oktobris
1. Iepazīšanās ar projekta “Skola 2030” 

aktivitātēm
2. Iepazīšanās ar jaunā standarta projektu
3. Kopējā mērķa izvirzīšana metodiskajam 

darbam mācību gadā

Decembris
1. Projekta darbinieka Pāvela Pestova 

skaidrojums par jaunā mācību satura izstrādi
2. Standarta projekta apspriešana, ieteikumi tā 

izmaiņām
3. Mājas darba definēšana – starpdisciplānārā 

saite starp vismaz diviem mācību 
priekšmetiem kāda temata mācīšanā



Marts
1. VVĢ skolotāju gatavotā atklātā stunda – “Spiediens”

2. Stundas analīze
3. Citu Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu skolu skolotāju pieredze

Jūnijs
Mācību ekskursija:

1. iepazīšanās ar Skrīveru vidusskolas skolotāju pieredzi , 
aprobējot jauno mācību pieeju

2. ekskursija pa Pļaviņu HES un enerģētikas muzeju
3. Kalsnavas Arbaretuma apmeklējums



Spiediens

12.03.2018



Eksperimenti

1. Maizes griešana ar asu un neasu nazi.

2. Smagas somas cilāšana, izmantojot platas 
lences un tievu virvīti.

3. Koka klucītī jāiesprauž asas un neasas 
piespraudes.

4. Demonstrējums no FIZMIX portāla par olām, 
dēlīti un cilvēku uz tā.



Spiediens ir fizikāls lielums, kas raksturo, cik liels 
spēks darbojas uz virsmas laukuma vienību 

perpendikulāri virsmai. 



SI spiedienu mēra ņūtonos uz kvadrātmetru, jeb 
paskālos:



Ziloņa masa 4000 kg, 1 kājas atbalsta laukums
200 𝑐𝑚2

Meitenes masa 50 kg,
1 kājas atbalsta laukums
20 𝑐𝑚2



Eksperimenti

1. Ar balonu un U veida cauruli.

2. Ar šķīvīti, kurā ieliets nedaudz ūdens, degošu 
svecīti un stikla glāzi.



Atmosfēras spiedienu mēra dzīvsudraba stabiņa 
milimetros (mm Hg). Par normālu atmosfēras 

spiedienu uzskata 760 mmHg.

760 mm Hg = 1013,25 hPa.



Atmosfēras spiediena izraisītie 
procesi uz Zemes



Spiediena atšķirības rodas virsmas 
nevienmērīgas sasilšanas dēļ





Ciklons un anticiklons
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Lejupejoša
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Zems spiediens Augsts spiediens
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Āzija – ziema
1. Kādi būs izveidojušies spiedieni virs kontinenta un okeāna?     

2. No kurienes uz kurieni pūtīs vējš?

- 40
+15augsts
zems



Āzija - vasara

+45

+20zems
augsts



Eksperimenti 

1. Ar fēnu un tenisa bumbiņu.

2. Demonstrējums par spiedienu šķidruma un 
gāzes plūsmā.



Darba uzdevums:

• Izmērīt asinsspiedienu, pierakstīt iegūto 
rādītāju



Asinsspiediena rādītāji:

• Asinsspiediena mērvienības  -

mmHg

• Optimāls asinsspiediens jauniešiem – 110/70 
mmHg

• Maksimālais jeb sistoliskais rādītājs rodas sirdij 
saraujoties –

110 – 130 mmHg

• Minimālais rādītājs rodas sirds pauzes laikā –

60 – 80 mmHg



Asinsspiediens ir:

Asiņu plūsmas spiediens uz asinsvadu sienām.

Asinsspiedienu ietekmē:



Asinsspiediena izmaiņas organismam 
rada:

Galvassāpes Reiboni



Atgriezeniskā
saite ar pultīm



Ko saka skolēni



Ko saka skolotāji



Iespējamie uzlabojumi

1. Laiks

2. Iesaistīt arī matemātiķi ar uzdevumiem, 
mērvienību pārveidošanu

3. Produktīvāku AS saiti arī starp atsevišķām 
stundas daļām



Uzdevums

Kopīgi apspriežoties, izvēlēties vienu tematu, 
kuru varētu mācīt, sadarbojoties vismaz divu 

mācību priekšmetu skolotājiem.



Valmieras 5.vsk. Matemātika, informātika, fizika: 
Tēma - Statistika - 8.klase.
Kopā 4 stundas – mērīja apgaismojumu telpā, meta metamo kauliņu, 
ievāca datus, datu ievade excel tabulā, nosaka vidējos, utt., darbu 
prezentācija.

Rencēnu pamatskola Matemātika, fizika, ģeogrāfija, ķīmija:
Tēma – Mainīgā jeb nezināmā lieluma izteikšana no formulas - 9.klase.

Matīšu pamatskola Matemātika, informātika: 
Tēma – Kvadrātfunkcijas – 9.klase.
Datorā zīmē funkcijas.

Viestura vidusskola Fizika, ķīmija: 
Tēma – Vielu fizikālās un ķīmiskās īpašības un pārvērtības – 8.klase.



Mazsalacas vidusskola Bioloģija, ģeogrāfija: Tēma –
Aizsargājamās dabas teritorijas – 8;  9; 10.klase.
Runā par ekosistēmām, aizsargājamām dabas teritorijām, 
kontūrkartē atzīmē šīs teritorijas, izmantojot skolā esošās 
planšetes, skolēni sagatavo apskatu par aizsargājamām 
dabas teritorijām.

Valmieras Valsts ģimnāzija Ģeogrāfija, literatūra: 
Tēma – populārzinātniska grāmata – 7.klase.
Skolēns individuāli izlasa grāmatu, prezentē to klases 
biedriem, prezentācijā ietverot gan ģeogrāfisku vietas 
aprakstu, norāda kontūrkartē, gan sastopamo sugu 
aprakstu, mācās uzstāties, utt.



Jautājumi


