
 

 

 

 

 

Rokasgrāmata skolotājiem,  

skolēniem un sliņķiem par siltumu 

Riebiņu vidusskola 

Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola 



Mērķis  

Veicināt skolēnu motivāciju mācīties fiziku un 

interesi par parādībām dabā, mācīties 

sadarboties, kompetences, kritisko 

domāšanu. 

Attīstīt skolēnu pētnieciskās prasmes un               

IKT prasmes. 

 



 

 



Problēmjautājumi fizikā 

 
Siltumizolācija agrāk un tagad 

Skolēni sagatavo faktus un argumentus par siltumizolācijas materiāliem senāk un 

mūsdienās, izvērtējot plusus un mīnusus, ietekmi uz vidi.  

Savus materiālus, analīzi un secinājumus apkopo Google prezentācijā: 

Siltumizolācija agrāk un tagad 

Radiatori 

Pamatojoties uz fizikas kursā apgūto, savus diskusijas rezultātus par to, kādus 

radiatorus labāk izvēlēties, ievietojam Google prezentācijā:  

Radiatori - kādus izvēlēties? 

Pie katra slaida, ko esam sagatavojuši, ierakstam savu vārdu. 

Kas ir siltums? Video stāstu analīze 

Kādas siltumparādības mēs varam novērot dažādās  ikdienas situācijās? 

Tiešsaistes tikšanās reizē partnerskolu skolēniem jāanalizē, kādus ar siltumu 

saistītus procesus var novērot otras skolas sagatavotajos videostāstos. 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1kmeyyz2M7joO9ln1k6INbB5GSiBf-n0jvpAfwnOH0tU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Wdax6q_JFwsTxyP2k3lCvvVDZfSSA7aq852NqcaLYSA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Wdax6q_JFwsTxyP2k3lCvvVDZfSSA7aq852NqcaLYSA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Wdax6q_JFwsTxyP2k3lCvvVDZfSSA7aq852NqcaLYSA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Wdax6q_JFwsTxyP2k3lCvvVDZfSSA7aq852NqcaLYSA/edit?usp=sharing


Jauktas komandas problēmjautājumu risināšanai 

 www.webwhiteboard.com 

 

 
 

http://www.webwhiteboard.com




Projekta aktivitātes un kompetenču izglītība 

Siltums tika apskatīts caur citu mācību priekšmetu prizmu: 

● bioloģijā,  

● datorikā,  

● ģeogrāfijā, 

●  mājturībā,  

● sportā, 

● vizuālajā mākslā,  

● angļu valodā,  

● ķīmijā  

https://www.youtube.com/watch?v=meuEgZIQy1E 

 

https://www.youtube.com/watch?v=meuEgZIQy1E


Ko skolēni iemācījās? 
● Vērtēt un salīdzināt atrasto informāciju. 

● Noskaidroja, kādi agrāk bija siltumizolācijas materiāli un kādi ir mūsdienās. 

● Salīdzinot informāciju, uzzināja, kuri radiatori ir visefektīgākie. 

● Veica dažādus ar ikdienas dzīvi saistītus eksperimentus par siltumu. 

● Plānot savu laiku. 

● Sadarboties. 

● Strādāt darba grupā. 

● Prezentēt savu darbu. 

● Iesaistīties diskusijās. 

● Jaunus IKT rīkus. 

● Attīstīt savas un citu idejas. 

● Komunicēt ar citiem skolēniem. 



● Plānojot savu darbu. 

● Sadarbojoties. 

● Apmainoties idejām. 

● Attīstot un realizējot savas un citu idejas. 

● Kopā mācoties - veidojot reportāžas, intervijas un diskutējot. 

● Izzinot un risinot reālas ar siltumparādībām saistītas problēmas. 

● Risinot krustvārdu mīklas un sacenšoties testos. 

● Pētot, darbojoties praktiski, eksperimentējot. 

● Izmantojot jaunis IKT rīkus. 

● Radoši rakstot,  vizuāli siltumparādības attēlojot gan zīmējumos, 

gan fotogrāfijās, gan kolāžās. 

 

Kā ar projekta palīdzību skolēni mācījās?  

Mācīšanās process: 



Radošā grāmata “Siltums” 

 

 

Radošā grāmata  

https://docs.google.com/presentation/d/13PA3EF7ze5ptSBTzmtYlluyq0waiSto-uBQwjMZWfZM/editslide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/13PA3EF7ze5ptSBTzmtYlluyq0waiSto-uBQwjMZWfZM/editslide=id.p


 

Eksperimenti fizikā 
 

Skolēni veica dažādus eksperimentus par siltumu. 

Agnijas eksperiments “Gaisa sildīšana”. 

Darba piederumi:papīra lapa, šķēres, sērkociņi, līmlente, zīmulis, adāmadata, svece, adata, stikla glāze, sāls 

Darba gaita: 

1.      Ieberam stikla glāzē/burkā sāli vai smiltis. 

2.      Ar līmlenti piestiprinam adatu pie adāmadatas. 

3.      Iegūto konstrukciju nostiprinam stikla glāzē..Sāls vai smiltis palīdzēs tai noturēties. 

4.      Ieliekam sveci stikla glāzē/burkā un aizdedzinam to. 

5.      Uz papīra lapas uzzīmējam spirāli. 

6.      Izgriežam to ar šķērēm. 

7.      Piestiprinam spirāli uz adatas. 

8.      Vērojam, kā spirāle griežas. 

Kāpēc tas tā notiek? 

·         No sveces liesmas silts gaiss, kas ir vieglāks par gaisu istabā(kurš ir aukstāks), paceļas uz augšu.Rodas 

gaisa straume, kura plūst apkārt spirālei.Siltā gaisa spiediens mēģina pacelt spirāli un nobīdīt to.Bet tā kā 

spirāle noturas uz adatas, tā griežas un nenokrīt. 

Rezultāts ir aplūkojams arī video: https://www.youtube.com/watch?v=bC2JruFjtCQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bC2JruFjtCQ
https://www.youtube.com/watch?v=bC2JruFjtCQ


Pētījumi fizikā 
Veiktie pētījumi par siltumu bija cieši saistīti ar reālo dzīvi. 

Esteres un Kristera pētījums “Kura krūze ilgāk saglabā siltu dzērienu?” 

 



 

 

 

 

 

 

 

Virtuālā ballīte fizikā “Siltums-Riebiņi-

Ainaži”  

● Mēmais šovs-minot dažādus vārdus saistītus at siltumu. 

● Dziesmu kari-dziedot dziesmas par siltumu. 

● Tējas dzeršana. 

● Siltuma procesi saldējuma ražošanā. 

●  Temperatūras mērīšana  pirms karstu desiņu ēšanas un pēc.  

● Temperatūras mērīšana  pirms futbolas spēles un pēc. 



IKT lietojums 







Rezultāts jeb Kāpēc šis projekts bija vērtīgs? 

Radīta radoša grāmata 

“Rokasgrāmata skolotājiem, 

skolēniem un sliņķiem par 

siltumu”, kas ir noderīga plašai 

auditorijai jeb jebkuram 

interesantam, kuram ir interese 

par siltuma jautājumiem. 

 

http://online.fliphtml5.com/qebm/kphs/

