
Dabaszinības 5.klasei
Digitālā mācību grāmata skolotājam

Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļas

2016. gada projektu konkurss

Projekts: Mācību uzskates materiālu apkopošana, sistematizēšana un demonstrēšana

Indra Tīruma



Saturs 

• Lidošana 3.- 8.slaids

• Vielas un to pārvērtības   9.-19.slaids

• Siltums un kurināmais     20.-24.slaids

• Gaisma un skaņa 25.-28.slaids

• Augi un to loma dabā 29.-33.slaids

• Dzīvnieku uzbūve 34.- 41.slaids

• Cilvēks 42.- 50.slaids

• Zeme 51.- 56.slaids

• Latvijas ainavas 57.- 58.slaids



Mājas darbs



Demonstrējums – MG 17.lpp.

Nepieciešamais: 
Bļoda, plastmasas pudele, balons, ūdens 
vārāmā kanna



Praktiskais eksperiments – MG 22.lpp.



Praktiskais eksperiments –MG 25.lpp.



Mājas darbs – izskaidro!

Vējš rodas, tāpēc, ka …
Zemes pievilkšanas spēku var novērot 
šādās parādībās…
Mēness pievilkšanas spēks izraisa…
Gravitācija ir…
Berzes spēks ir…
Kas samazina krišanas ātrumu?



Pārbaudes darbs 5.klasei DABASZINĪBĀS.              Vārds, uzvārds _______________________________  

LIDOŠANA 
 

1.UZDEVUMS. Izvēlies pareizo atbildi uz katru jautājumu! Apvelc ar aplīti burtu, ar kuru 
apzīmēta pareizā atbilde! ( 5 punkti) 
 
1.1. Kā sauc lidierīci, ar kuru cilvēks pirmo reizi pacēlās gaisā? 
A kosmiskais kuģis   B gaisa balons   C orbitālā stacija  C lidmašīna 
 
1.2. Ko izmanto novērojumu veikšanai kosmosā? 
A planierus un deltaplānus   B dirižabļus un gaisa balonus 
C lidmašīnas un helihopterus   D satelītus un orbitālās stacijas 
 
1.3. Kā sauc ķermeņu spēju pievilkt citus ķermeņus? 
A gravitācija   B Berze  C vilcējspēks   D gaisa pretestība 
 
1.4. Kas notiek ar ķermeņiem berzes rezultātā? 
A tie sāk lidot   B tie nokrīt uz Zemes  C tie sasilst     D tie atgrūžas cits no cita 
 
1.5. Kas raksturīgs ķermeņa reaktīvajai kustībai? 
A tā rodas gravitācijas ietekmē   B vienmēr notiek horizontālā virzienā 
C vienmēr notiek vertikālā virzienā  C tā notiek pretēji gāzes vai šķidruma plūsmas virzienam 
 
2.UZDEVUMS. Papildini tekstu, tukšajās vietās ierakstot trūkstošos vārdus! (7 punkti) 
 

 Visi ķermeņi, kuri krīt uz Zemi, krīt cauri ________________________, kas aptver Zemi. 
Gaisa slānis ap Zemi nespēj aizplūst kosmosā tāpēc, ka Zeme to _________________________ .  
 Jo smagāks ir ķermenis, jo ____________________ ir tā krišanas ātrums. Dažkārt naktī pie 
debesīm var novērot “krītošās zvaigznes”, jo starp krītošo debesu ķermeni un gaisu  darbojas 
______________________ , kura rezultātā ķermenis __________________________ un  pat 
_________________________ . Lai cilvēka veidotie lidaparāti nosēšanās laikā Zemes atmosfērā 
nesadegtu, ir jāsamazina to krišanas ___________________ .  
 

3.UZDEVUMS. Aplūko zīmējumu! Tajā ar bultiņām attēloti 4 svarīgākie spēki, kas darbojas uz 
lidmašīnu: cēlējspēks, gaisa pretestības spēks, vilcējspēks un Zemes gravitācijas spēks.  
(7 punkti) 
 

3.1. ieraksti tabulā atbilstošos ciparus, ar kuriem katrs spēks apzīmēts! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 uzzīmē lidmašīnas spārnu! Uzzīmē bultiņas, kas norāda, kā ap to plūst gaiss! 
 
 
 
 
 
 

 

 

spēki numurs 

Cēlējspēks   

Vilcējspēks   

Zemes gravitācijas spēks  

Gaisa pretestības spēks  

 
 

 



2 stundas
1.STUNDA

Prezentācija
– 3.,4.slaids 
«vielas dabā»

Demonstrējums
– tauki augu 
sēklās ( ķirbju 

sēklas, balta papīra 
lapa)

2.STUNDA Eksperiments 45.lpp. – katram 1 caurspīdīgā glāze, karotīte, ½ tējk. cietes. Uz galda - paplāte 

Problēma: kā pierādīt, ka šķīdumā ir ciete?
Hipotēze: ja kartupeļu cietes un ūdens 
šķīdumam piepilina joda spirta šķīdumu, tad 
tas iekrāsosies…  

Secinājums: cietes klātbūtni 
pierāda ar joda šķīdumu spirtā –
tas iekrāsojas zilā krāsā.

Oktobris- novembris

Darba lapas sagatave 
«Eksperimentiem» –
Dabaszin.5͢.klasei

MD – 2.,3.uzd. DB 16.lpp.



GLIKOZE

CELULOZE

KOKSNE
KOKVILNA

CIETE
OGĻHIDRĀTI



TAUKI JEB EĻĻA

OLBALTUMVIELAS



Praktiskais uzdevums – gaisa sastāva 
diagrammas veidošana
Nepieciešamais: 3 krāsu aplikāciju papīrs ( 
zils, g.zils, t.zils)

MD – DB 8.uzd. 18.lpp.



Pārbaudes darbs -praktiskais 
eksperiments – viendabīgi un 
neviendabīgi maisījumi - DB 
7.uzd. ( DL), eksperimentu veic 
pa pāriem 

Uz galda – 4 plastmasas glāzītes, paplāte, 3 
plastmasas karotītes, 5 balta papīra lapas (vielu 
maisījumu uzrakstiem). Izmantojamās vielas: 
cukurs, ciete, glikoze, eļļa, sāls, 

2 stundas

1.stunda

Demonstrējums «Viendabīgs 
un neviendabīgs maisījums»
Izmantojamās vielas:
cukurs, kartupeļu ciete, koka skaidas

Skolēniem – DL «Eksperimentiem» 
(Dabaszinības 5.klasei)

2.stunda



Demonstrējums –
eksperiments no 
MG 52.lpp.

2 stundas

1.stunda

2.stunda

DL – 2.stundai

http://www.uzdevumi.lv/p/dabaszinibas/5-klase/tiras-
vielas-un-maisijumi-5877/re-bd5e6d7a-d1c1-4438-
b623-044fcb014a0a

http://www.uzdevumi.lv/p/dabaszinibas/5-klase/tiras-vielas-un-maisijumi-5877/re-bd5e6d7a-d1c1-4438-b623-044fcb014a0a


DL – no Dabaszinības – 5.klasei 
– Eksperiments «Vielu 
blīvums»

Praktiskais eksperiments



Praktiskais  eksperiments:

MG 57.lpp. + DL

Iepriekš jāsagatavo sarkanā 
kāposta novārījums



Pārbaudes darbs «Eksperiments ar gumijlācīšu konfektēm» 
Visas mapes- gumijlācīšu eksperiments

1.diena

1.Laminētā «paraugu 
salīdzināšanas lapa»

2.DL «hipotēze»

Katram skolēnam: 4  
plastmasas glāzītes, 
4 dažādu krāsu 
gumijlācīši, lineāls

Izmantojamās 
vielas: sāls, etiķis, 
soda, ūdens
Piederumi: galda 
svari

2.diena

1.DL «gumijlācīšu
svars un garums»

2.DL «Gumijlācīšu
diagrammas»

3.DL «Secinājumi»

Piederumi: galda svari, 
pincete,  lineāls 



1 stunda

1)Patstāvīgais darbs – darbs ar 
tekstu
2)Uzdevumi DL



Pārbaudes darbs tēmas noslēgumā «Vielas un pārvērtības»



1. Demonstrēšanai –
dažādi termometri 
(dabas pētn.c.), DL

2. Praktiskais darbs 
- gaisa 
temperatūras 
mērīšana dažādās 
telpas vietās ar 
mēraparātiem 
(dabas. pētn.c.)

2 stundas 



Prakstiskais
eksperiments – MG 
72.lpp. 



https://www.youtube.com/watch?v=XA7YDrwa
mmM

https://www.youtube.com/watch?v=5Y6FiLhgc3U
&list=PLNTpkObFdHoywa4l9onSQmKEvmMZCPg6
G&index=7 mājokļa siltumapgāde

https://www.youtube.com/watch?v=XA7YDrwammM
https://www.youtube.com/watch?v=5Y6FiLhgc3U&list=PLNTpkObFdHoywa4l9onSQmKEvmMZCPg6G&index=7


https://www.youtube.com/watch?v=CedRFWKv7RA&list=PLNTpkObFdHoywa4l9onSQmKEvmMZCPg6G&index=4
mājokļa siltināšana

https://www.youtube.com/watch?v=CedRFWKv7RA&list=PLNTpkObFdHoywa4l9onSQmKEvmMZCPg6G&index=4


Pārbaudes darbs tēmas noslēgumā «Siltums un kurināmais»

P/D lapa – DABASZINĪBAS – 5.KLASEI ( ARĪ mapē «PĀRBAUDES DARBI DABASZINĪBĀS. 5.KLASE.)



2 stundas 

1.uzdevums.
Uzzīmēt varavīksni

Līdzi jāņem:
Spogulīti, krāsu zīmuļus

Praktiskie uzdevumi, izmantojot 
spoguli



https://www.youtube.com/watch?v=a12KugwUTpA 32.min

https://www.youtube.com/watch?v=a12KugwUTpA


Tests zināšanu pārbaudei – vērtējums i/ni





https://www.youtube.com/watch?v=BB5rvjZzgFU

Augu šūnas

Darba lapa – augu šūna

 

Augu šūna 

 

citoplazma 

kodols 

kodoliņš 

hloroplasti 

vakuola 

Šūnas membrāna 

Šūnas apvalks 

 

 

 

 

22.slaids –augu šūnas – skolēniem 
darba lapa 

Iepazīšanās ar 
mikroskopu

https://www.youtube.com/watch?v=BB5rvjZzgFU


AUGA ŠŪNA

Šūnas 
membrāna

Šūnas 
apvalks

hloroplasti

vakuola

kodols citoplazma



https://www.pinterest.com/pin/240168592605651862/

Fotosintēse

Maketa veidošana 

https://www.pinterest.com/pin/240168592605651862/


Praktiskais eksperiments – MG 96.lpp.

Nepieciešamais:
mikroskops, caurspīdīgā nagu laka, papardes 
lapas (katram pārim viena), pincete, 
paraugstikliņi

2 stundas





Izmantot 
prezentāciju –
Dabaszinības -
5.klase-dzīvnieki

Mājas darbs



Salīdzini attēlos redzamo dzīvnieku skeletus!

Skeleta daļas Kopīgs abiem 
dzīvniekiem

Atšķirīgs katram 
dzīvniekam

Galvaskauss

Mugurkauls

Kāju skelets



 

Interaktīviem 
pierakstiem – katram 
skolēnam 1 komplekts



 

Interaktīviem 
pierakstiem – katram 
skolēnam 1 komplekts



 

Interaktīviem 
pierakstiem – katram 
skolēnam 1 komplekts

31.slaids – idejas 
maketiem



Idejas vardes vai tauriņa 
attīstības cikla maketa 

veidošanai
Makets – viens no p/d uzdevumiem

https://www.youtube.com/watch?v=7NhA9SHunKs

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

https://www.youtube.com/watch?v=7NhA9SHunKs
https://www.youtube.com/watch?v=ocWgSgMGxOc


https://www.youtube.com/watch?v=a12K
ugwUTpA

 
Interaktīviem 
pierakstiem – katram 
skolēnam 1 komplekts

https://www.youtube.com/watch?v=a12KugwUTpA


Mutiskais uzdevums – stāstījums par vardes vai 
tauriņa dzīves attīstības ciklu, izmantojot maketu



Izmantot 
prezentāciju –
dabaszinības –
5.klase- cilvēks -
skelets

 

augšdelms 

augšstilbs 

 

Praktiskais 
uzdevums- kustīgā 
skeleta maketa 
pagatavošana

 

 
 

Skolēniem – DL 
«Cilvēka skelets»

http://www.primarythemepa
rk.com/2016/08/human-
body-videos-for-kids/

http://www.primarythemepark.com/2016/08/human-body-videos-for-kids/


Izmantot prezentāciju-
Dabaszinības – 5.klase-
cilvēks-kustību orgānu 
sistēma

http://www.primarythemepark.com/2016/08/hum
an-body-videos-for-kids/

http://www.primarythemepark.com/2016/08/human-body-videos-for-kids/


Izmantot prezentāciju –
Dabaszinības – 5.klase-
cilvēks- elpošanas sistēma

 

 

DL skolēniem

http://www.primarythemepark.com/2016/08
/human-body-videos-for-kids/Izmantot cilvēka mulāžu

http://www.primarythemepark.com/2016/08/human-body-videos-for-kids/


 

 

DL -skolēniem 

https://www.pinterest.com/pin/501095896020809923/

http://www.primarythemepark.com/2016/08/human-
body-videos-for-kids/

Izmantot cilvēka mulāžu

https://www.pinterest.com/pin/501095896020809923/
http://www.primarythemepark.com/2016/08/human-body-videos-for-kids/


 

Izmantot 
cilvēka mulāžu

Praktiskais uzdevums pa 
grupām – uz plastmasas 
priekšauta uzzīmēt cilvēka 
gremošanas sistēmu un 
pastāstīt par to

Dāvana katram skolēnam -
grāmatzīme

https://www.pinterest.com/pin/5
01095896020516613/

2 stundas 

https://www.pinterest.com/pin/501095896020516613/


https://www.youtube.com/watch?v=l36tnR
NZd8E

Izmantot prezentāciju-
Dabaszinības – 5.klase-
cilvēks-dzimumsistēma

https://www.youtube.com/watch?v=l36tnRNZd8E


Izmantot DL par nervu sistēmu

http://www.primarythemepark.com/2016/08/h
uman-body-videos-for-kids/

http://www.primarythemepark.com/2016/08/human-body-videos-for-kids/


http://www.primarythemepark.com/2016/08/human-
body-videos-for-kids/

http://www.primarythemepark.com/2016/08/human-body-videos-for-kids/




Kartes zināšanu pārbaude 5.a 

 Kontinenti – EIRĀZIJA, 
ĀFRIKA, Z-AM., D-AM., 
AUSTRĀLIJA, ANTARKTĪDA 

Pasaules daļas – EIROPA, 
ĀZIJA, AMERIKA, ĀFRIKA, 
AUSTRĀLIJA, ANTARKTĪDA 

Salas – GRENLANDE, 
ISLANDE, HAVAJU, 
LIELBRITĀNIJA, ĪRIJA, 
MADAGASKARA, 
JAUNGVINEJA, 
JAUNZĒLANDE, KURIĻU, 
KIPRA, JAPĀNAS 

Pussalas – PIRENEJU, 
SKANDINĀVIJA, APENĪNU, 
ARĀBIJAS, INDOSTĀNAS, 
INDOĶĪNAS, KAMČATKAS 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

p/d vērtējums ballēs – kartes 
zināšanu pārbaude



 

 

Iežu veidošanās 

nokrišņi 

erozija 

nogulsnēšanās 

Sablīvēšanās, noslāņošanās 

izgrūšana 

Iežu kušana 

kristalizēšanās 

   metamorfoze 

 

  Atdzišana un kristalizēšanās 

Šķidra, kustīga 

iežu masa 

Sablīvēšanās un 

noslāņošanās 

Erozijas ietekme, 

dēdēšana 

Liels karstums un spiediens 

Izkusuši ieži 

_________________ 

nogulsnes magma 

metamorfie ieži magmatiskie ieži nogulumieži  

Iežu veidošanās cikls 

Ieraksti atbilstoši dotos jēdzienus! 

 



https://www.youtube.com/watch?v=9rnLBqH
wG2s

https://www.youtube.com/watch?v=CwYZBhAn
gDQ

https://www.youtube.com/watch?v=TkAPtj0r6pc

https://www.youtube.com/watch?v=JmK0HBssy0w

https://www.youtube.com/watch?v=J1e8XK7fzko

https://www.youtube.com/watch?v=9rnLBqHwG2s
https://www.youtube.com/watch?v=CwYZBhAngDQ
https://www.youtube.com/watch?v=TkAPtj0r6pc
https://www.youtube.com/watch?v=JmK0HBssy0w
https://www.youtube.com/watch?v=J1e8XK7fzko


http://www.iptv.org/exploremore/water/in_depth/int
eractive_version2.swf Ūdens riņķojuma makets

http://www.iptv.org/exploremore/water/in_depth/interactive_version2.swf


 

Plīvurmākoņi 

Spalvu mākoņi 

Jēriņu mākoņi Negaisa mākoņi 

Augstie slāņmākoņi 

Augstie gubumākoņi 

Lietus gubumākoņi 

Lietus slāņmākoņi 

gubumākoņi 



Praktiskais pētījums- nedēļas nokrišņi





Latvijas dabas ainavas 

Dabiskie mežu biotopi 
Mācību filma  https://www.youtube.com/watch?v=yMHRCgONgjM   

Meklē jēdzienu skaidrojumu! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kas raksturīgs meža biotopam? ______________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

 

Meža veids Raksturīgais 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Kritalas -  Sauskoki - Biotops -  

Mācību filma
https://www.youtube.com/watch?v=yMHRCgONgjM

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


Izmantotie informācijas avoti:

1. M.Kusiņa, D.Mežzīle, A.Nikolajenko, B.Šķēle IZZINI PASAULI! DABASZINĪBAS 5.KLASEI. Zvaigzne ABC, 
2006

2. M.Kusiņa, D.Mežzīle, A.Nikolajenko IZZINI PASAULI! DABASZINĪBU DARBA BURTNĪCA 5.KLASE. 
Zvaigzne ABC, 2006, 2013

3. M.Kusiņa, D.Mežzīle, A.Nikilajenko IZZINI PASAULI! DABASZINĪBAS 5.KLASEI. METODISKS LĪDZEKLIS 
SKOLOTĀJIEM. Zvaigzne ABC, 2006

4. Mācību materiāli no  www.teacherpayteacher.com

http://www.teacherpayteacher.com/

