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Nodarbības SR 

Iepazīties ar tematisko plānojumu  

Inženierzinībās 7.klasē  

saistībā ar fizikas mācīšanu 

 

 



Kas ir inženierzinātnes? 

Inženierzinātnes ir zinātnisko principu kopums, ko 
iespējams izmantot praksē ar mērķi izgudrot, konstruēt, 
uzturēt vai uzlabot dažādas struktūras, sistēmas, 
mašīnas, iekārtas, materiālus un ražošanas procesus. 

 



Inženierzinātņu nozares 

Inženierzinātņu joma ir sadalīta vairākās nozarēs: 
civilajā, vides, elektronikas, mehānikas, aeronautikas, 
kuģniecības, kodolfizikas, biomedicīnas, ģeomātikas, 
komunikāciju, datoru un ķīmijas tehnoloģijas nozarēs.  

 

Inženieri bieži specializējas vienā vai vairākās no tām. 

 



Inženierzinību nozares 

- Mechanical  

- Aerospace  

- Biomedical  

- Biomechanical  

- Automotive  

- Civil  

- Architectural 

- Electrical, Computer, Electronics, Mechatronics, Robotics 

http://typesofengineeringdegrees.org/wp-content/uploads/2013/08/Computer-Engineering-Degree3.jpg


Civilā inženierija 

ietver infrastruktūras attīstību, ēku, dzelzceļa, ceļu, tiltu 
būvniecību un celtniecības projektu vadību. 

 



Inženierzinību nepieciešamība 

- pārtraukums dabaszinību priekšmetos 
 

- praktiskā darba pieredzes gūšana 
 

- sadzīves tehnisko risinājumu sapratne 
 



Inženierzinību mācīšanas mērķis 

- pieredzes gūšana dabaszinību vajadzībām 
 

- mērķtiecīga praktiska darbošanās, veidojot modeļus 
 

- cēloņu un seku apzināšanās tehniskajos procesos 
 

- inženiertehniskās domāšanas cikla izmantošana   
 

- procesu skaidrojumu apzināšanās, neizmantojot teoriju 
 
 

 



• Kā izveidot izturīgu un stabilu konstrukciju? 

• Kā pielietot gāzu un šķidrumu īpašības?  

• Kā iegūt, uzkrāt un pārvērst enerģiju?  

• Kā pārnest iedarbību un vadīt ierīces? 

Inženierzinības 
7.klase (35 stundas) 

Konstrukcijas 
Gāzu, šķidrumu 

īpašību 
izmantošana 

Enerģijas 
iegūšana, 

pārvēršana, 
uzkrāšana 

Iedarbības 
pārnešana, 

vadīšana 

Apkārtējās vides 
uzlabošana 



Temata apguves secība 

 

Izpētes darbi 
Projekta darbs 

(mazās grupās) 
Vērtēšana 



Izpētes darbi 

• Minēti katrā tematā 

 

• Skolas iespējas 

 

• Skolotāja varēšana 

 

• Klases īpatnības 

 

 • Katrs skolēns veic visus 
izpētes darbus mazās grupās, 
pāros vai individuāli 

 

• Darbus sadala pa grupām, 
iepazīstinot ar atziņām visus 
skolēnus 

 

• Darbus veic frontāli 

 



Projekta darbs 

• Iespējamo projekta darbu 
tēmas 

• Kopīgi izstrādāti kritēriji 

 

• Darbs mazās grupās 

 

• Pilns inženiertehniskais cikls 

Noskaidro 

Pielāgo 

Izvēlies 

Plāno Dari 

Pārbaudi 

Prezentē 



1.temats. Izpētes darbs Nr.1. 

• Pēta iepriekš sagatavotus arku attēlus. 

• Formulē, kādiem jābūt arku elementiem. 

• Veido arku no pieejamiem materiāliem. 

• Testē tās izturību un izdara secinājumus, kas jāievēro, būvojot 
arku. 

• Diskutē par spēka novirzīšanu uz balstiem. 



Izpētes darbs Nr.2. 

• Pēta iepriekš sagatavotus tiltu un pārsegumu attēlus. 
• Apkopo saskatītās figūras, nonākot līdz 2 pamata figūrām. 
• Veido četrstūru (un trijstūru) figūras no dažādiem materiāliem. 
• Testē to izturību, nostiprinot vienu figūras malu un atsvarus karinot 

nenostiprinātajā virsotnē. Mēģina to nostiprināt pret šķiebšanos, 
lietojot trijstūri veidojošas saites (gan stieņveida, gan auklas). 

• Diskutē par figūru pelietojumu un izturības nosacījumiem. 



Izpētes darbs Nr.3. 

• Veido locītus papīra profilus no 2 cm platām loksnēm, sagriežot 
vienu A4 loksni. 

• Slogo tos, uzliekot finiera loksni ar atsvariem. 
• Diskutē par izturību veicinošiem faktoriem. 
• Saskata pielietojumu celtniecībā izmantojamos materiālos pēc 

attēliem, katalogiem. 
• Atpazīst un diskutē par citiem pielietojumiem. 



Izpētes darbs Nr.4. 

• Pēta attēlus ar stabu, skursteņu atsaitēm. 

• Nostiprina slotas kātu vertikālā stāvoklī ar auklām, noskaidrojot 
mazāko nepieciešamo atsaišu skaitu, stiprināšanas augstumu 
un pamata stiprināšanas nepieciešamību. 

• Pēta vanšu tiltu bildes. 

• Diskutē par atsaišu skaitu un pilona lomu konstrukcijās. 



Izpētes darbs Nr.5. 

• Atrod un iezīmē atbalsta laukumu starp krēsla kājām. 
• Saskata atbalsta laukumus attēlos redzamajiem objektiem. 
• Diskutē par smaguma centru. 
• No bambusa kociņiem ar karsto līmi veido telpisku paralēlskaldni, kura centrā 

iekarina svērteni. 
• Noskaidro figūras (ne)gāšanās nosacījumus, vērojot svērteņa stāvokli attiecībā pret 

atbalsta laukumu. 
• Mēra rotaļu vieglās un smagās automašīnas apgāšanās leņķus. 
• Diskutē par smaguma centra stāvokļa ietekmi uz objekta stabilitāti. 



Izpētes darbs Nr.6. 

• Diskutē par poraino izolācijas materiālu pielietojamību. 

• Veido mājas modeli, par pamatu izmantojot kartona kasti, kuru nopako ar izolējošo 
materiālu. 

• Testē temperatūras izmaiņas modeļa ārpusē un iekšpusē, izmantojot sensorus un novietojot 
modeli klasē un ārā atšķirīgās temperatūrās. 

• Testē skaņas skaļuma izmaiņas modeļa ārpusē un iekšpusē, izmantojot sensorus. 

• Veido siltuma saglabāšanas sistēmu no kartona kastes, to izklājot ar atstarojošu materiālu. 

• Testē temperatūras izmaiņas kastes ārpusē un iekšpusē, izmantojot sensorus. 



1. temata iespējamās projekta tēmas  

• tilta modelis 

• siltumnīcas modelis 

• elektrolīnijas (mobīlo sakaru) balsta modelis 

• torņa celtņa modelis 

• skatuves aprīkojuma balstu modelis 

• pasīvās mājas modelis 

• skaņu studijas modelis 

• cits temats atbilstoši kritērijiem  



Izpētes darbi 2. tematam 



Izpētes darbi 2. tematam 



Izpētes darbi 2. tematam 



2. temata iespējamās projekta tēmas  

• Šķidruma dozēšana (dzirdītava dzīvniekiem) 
• Slūžu sistēma 
• Raķetes  modelis (ar ūdens vai gaisa plūsmas dzinēju) 
• Vējdzirnavas 
• Ūdensdzirnavas (rotora vai kausveida) 
• Ekskavātors 
• Mehāniskā “roka” ar hidraulikas vadību 
• Hidrauliskā prese 
• Gaisa pūtējs 
• Šķidruma dozēšanas sistēma, izmantojot pludiņu kā slēdzi  



Izpētes darbi 3. tematam 

• Padarīta darba pazīmes 

• Iespējamo enerģijas avotu pārbaude 

 

 

 

 

 

 

 

 



Izpētes darbi 3. tematam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Izpētes darbi 3. tematam 

 

 

 

 

 

 

 

• Uzkrāšanas iespēju izvērtēšana 

• Enerģijas pārvēršanas modelēšana 

 



3. temata iespējamās projekta tēmas  

• Lidmašīnas modelis ar gumijā uzkrātu enerģiju 

• Koka helikopters ar gumijas motoru 

• Ar ūdeni darbināmas raķetes modelis 

• Kuģis ar siltuma dzinēju, izmantojot sveci 

• Auto ar saules paneli  

• Stirlinga motora modelis 

• Vēja ģenerators 



Izpētes darbi 4. tematam 



Izpētes darbi 4. tematam 



Izpētes darbi 4. tematam 



Izpētes darbi 4. tematam 



4. temata iespējamās projekta tēmas 

• Koka ātrumkārbas vai reduktora modelis  
• Ķīļsiksnas variatora modelis 
• Kāpurķēžu kustīgs modelis (traktors, tanks) 
• Zobratu sūkņa modelis (iespējams, izmantojot gatavus zobratus) 
• Elektromotora magnētisko palaidēju sistēmas modelis  
• Attālināti vadāmu vārtu modelis  
• Ekskavarota (mehāniskā roka) modelis ar elektromotoru piedziņu 
• Ar viedtālruni vadāmu objektu darbināšana 
• Robotikas elementu izmantošana 



Veiksmi darbiņos! 

iemetaci@gmail.com 

 iemetaci@inbox.lv  
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