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Vebināra mērķi

1. Piedāvāt dalībniekiem idejas un piemērus, kā organizēt 
astronomijas elementu apguvi skolā.

2. Uzklausīt un komentēt radušos jautājumus par astronomijas 
elementu mācīšanu.

3. Formulēt vismaz vienu ideju, ko un kā praktiski izmēģināt ar 
skolēniem šajā semestrī, lai viņi apgūtu konkrētus astronomijas 
elementus.



Metodiskās pieejas

Kā palīdzēt skolēnam padziļināt priekšstatus?
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Jautājums

Kāpēc mainās gadalaiki?

Tāpēc, ka:

a) Zeme riņķo apkārt Saulei;

b) Mainās Zemes attālums no Saules;

c) Zemes rotācijas ass ir slīpa;

d) Zeme griežas ap savu asi.



Video

Noskatieties šo video!

Par ko Jums tas lika padomāt?

https://www.youtube.com/watch?v=p0wk4qG2mIg

https://www.youtube.com/watch?v=p0wk4qG2mIg


Video

Garāks video par kļūdainiem priekšstatiem attiecībā uz gadalaiku maiņu 
un mēness fāžu maiņu

https://www.youtube.com/watch?v=TrXaQu_qGeo&t=5s

https://www.youtube.com/watch?v=TrXaQu_qGeo&t=5s


Kas ir svarīgākais, kas skolēnam būtu jāzina, 
jāsaprot astronomijā?



Zvaigžņotā debess



1. It kā zināmu lietu / procesu skaidrojums

• Kāpēc mainās gadalaiki?

• Kāpēc mainās diena un nakts?

• Kāpēc mēness zemu pie horizonta izskatās lielāks nekā parasti?

• Kāpēc saule rieta laikā izskatās liela un oranža?

• Kur un kāpēc novērojama polārblāzma?

• Kad un kāpēc novērojamas «krītošās zvaigznes»?

• Kāpēc debess objektu novērošanai izmanto teleskopus?

• …
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Skolēniem noteikti būs savi skaidrojumi. Bet cik tie būs precīzi?
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Katru dienu varam novērot, kā saule no rīta uzlec, bet vakarā 
noriet. Tātad varētu secināt, ka Saule ir tā, kas riņķo ap Zemi.
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Skolotājam ir svarīgi atrast piemērus situācijām, kuras risinot skolēni 
nonāk pretrunā ar saviem priekšstatiem.

Tikai tad var notikt efektīva jaunu priekšstatu būvēšana.



Kādu informāciju var nolasīt no attēla?



Kas šajā attēlā ir nepareizi?



3. «Kļūdu» meklēšana attēlos, tekstos

• Ko varam secināt no šī attēla?

• Kuri no mūsu secinājumiem visdrīzāk ir pareizi, bet kuri – nepareizi? 
Kāpēc?
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3. «Kļūdu» meklēšana attēlos

• Ko varam secināt no šī attēla?

• Kuri no mūsu secinājumiem visdrīzāk ir pareizi, bet kuri – nepareizi? 
Kāpēc?

• Vizualizācijas izpratne

• Vizualizāciju nepilnības  dziļāka izpratne



Par ko aizdomājaties, vērojot šo attēlu?



Kā vērtējat šo attēlu?



Kādos apstākļos iespējams novērot šādu skatu?



Izlasi situāciju un atbildi uz jautājumiem!

Mārcis ir nesen sācis interesēties par astroloģiju un apmeklēt astroloģijas
nodarbības. Viņam šķiet interesanti meklēt kopīgas rakstura iezīmes
vienādu zodiaka zīmju pārstāvjiem. Protams, Mārcis ļoti labi zina arī savu
zodiaka zīmi – tā ir Lauva. Pēdējā astroloģijas nodarbībā pasniedzējs
piedāvā mājasdarbu: katram jāatrod savai zodiaka zīmei atbilstošais
zvaigznājs debesīs. Šim nolūkam viņš izsniedz attiecīgās zvaigžņu kartes.
Pavisam drīz būs klāt Mārča dzimšanas diena, tāpēc Mārcis ar nepacietību
gaida skaidru nakti, kad varēs debesīs sameklēt savas zodiaka zīmes
zvaigznāju, kurā viņš ir dzimis.

• Kurā virzienā Mārcim jāskatās, lai ieraudzītu savu zvaigznāju?

• Kad šo zvaigznāju varētu novērot vislabāk?



Nepieciešamās zināšanas, priekšstati

• debespušu noteikšana

• orientēšanās zvaigžņotajās debesīs

• zvaigznāju redzamība

• saules atrašanās zodiaka zvaigznājos

• …



4. Zināšanu lietojums ikdienā

Skolēniem ir svarīgi apzināties, ka tas, ko viņi skolā iemācās, būs viņiem 
noderīgs dzīvē.

Kā palīdzēt viņiem to apzināties?



Izlasi situāciju un atbildi uz jautājumiem!

Emīls vēlas iegādāties jaunu dzīvokli. Tā kā viņam ir interese par
astronomiju, turklāt viņam ir arī savs teleskops, viņš vēlas atrast tādu
dzīvokli, kur pa logu būtu labi redzami dažādi zvaigznāji un planētas.
Apskatīt pieejamos dzīvokļus var tikai pa dienu, kad saimnieks ir gatavs tos
izrādīt. Tomēr pa dienu zvaigznes nav redzamas, skaidrā laikā redzama
vienīgi saule.

• Uz kuru debespusi jābūt vērstiem logiem Emīla jaunajā dzīvoklī, lai viņš
varētu labi novērot planētas?

• Vai un ko var secināt par nakts spīdekļu redzamību, apskatot jauno
dzīvokli dienas laikā?



Nepieciešamās zināšanas, priekšstati

• zvaigznāju un planētu redzamība

• planētu atrašanās zodiaka zvaigznājos

• zodiaka izvietojums debesīs

• saules diennakts kustība

• debespušu noteikšana pēc saules

• …



5. Novērojumi un mācību ekskursijas

• Skolēni piedzīvo vajadzību pēc zināšanām un prasmēm astronomijā.

• Skolēni iegūst pieredzi novērojumos ar teleskopu.

• Skolēni iegūst noturīgākas zināšanas, ja viņi pie tām nonāk paši, ja tās 
papildina apkārtējā vide un emocijas.













Kur doties mācību ekskursijās?

• Zinātnes centrs «Tehnoannas pagrabi», planetārijs

• LU F.Candera Kosmosa izpētes muzejs, mini planetārijs un 
astronomiskais tornis (iespēja novērot skaidrā laikā)

• Baldones observatorija un «planetārijs»

• StarSpace observatorija Suntažos

• Planetārijs un observatorija Ventspilī

• Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs Irbenē

http://pagrabi.lv/
https://www.lu.lv/par-mums/struktura/lu-muzejs/
http://www.baldone.lv/lv/turisms/ko_piedzivot_baldone_/apskates_objekti_/lu_astrofizikas_observatorija/
http://www.starspace.lv/lv/observatorija/
http://jaunradesnams.lv/planetarijs/
http://venta.lv/zinatne/ventspils-starptautiskais-radioastronomijas-centrs/


Resursi

1. Mācību grāmatas:
«Astronomija vidusskolai», I.Vilks;
«Astronomija augstskolām», J.Žagars, I.Vilks.

2. Grāmatas:
«Ceļvedis Visums», I.Vilks;
«Rokasgrāmata astronomijā. Visuma uzbūve», I.Kramiņa.

3. Žurnāli «Zvaigžņotā debess», «Ilustrētā zinātne», «Terra 2.0», …
4. Interneta resursi:

SpaceWeather.com
Solarsystem.nasa.gov
Heavens-above.com
FaceBook https://www.facebook.com/astroAnnas2

5. Dažādas mobilās lietotnes un datorprogrammas: Stellarium,
Google Sky Map, Star Chart, Solar Walk, …

http://spaceweather.com/
https://solarsystem.nasa.gov/
https://heavens-above.com/main.aspx
https://www.facebook.com/astroAnnas2
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Turpmākie soļi

1. Kuras idejas (1-2) man šajā vebinārā šķita noderīgas? Kāpēc?

2. Kuru ideju es praktiski izmēģināšu darbā ar skolēniem? Kad to darīšu?


