1.2. DZĪVAJIEM ORGANISMIEM
PIEMĪT DZĪVĪBAS
PAMATPAZĪMES
Šajā tematā tu
• gūsi izpratni par to, ka visiem
dzīvajiem organismiem piemīt
dzīvības pamatpazīmes: tie sastāv
no šūnām, tajos notiek vielmaiņas
procesi (barošanās, elpošana, vielu
pārveidošana, vielu izvadīšana); tie
vairojas, aug un attīstās; tie spēj reaģēt
uz izmaiņām apkārtējā vidē, pielāgoties
dzīves videi un kustēties;
• apgūsi prasmi analizēt doto informāciju,
lai iegūtu konkrētu organismu dzīvības
pamatpazīmju piemērus;
• apgūsi prasmi patstāvīgi veikt pētījumu,
novērojot sava mājdzīvnieka vai
kāda savvaļas dzīvnieka dzīvības
pamatpazīmes;
• apgūsi prasmi patstāvīgi izplānot un
sagatavot prezentāciju par veiktajiem
novērojumiem, kā arī novērtēt savu
darbu atbilstoši dotajiem kritērijiem.

1. N O DA Ļ A . KA S IR B IO LO Ģ I J A ?
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KAS IR KOPĪGS VISIEM DZĪVAJIEM ORGANISMIEM?
Dzīvie organismi ir ļoti daudzveidīgi. Tie ir pielāgojušies
dzīvei dažādās vidēs, piemēram, ūdenī un uz sauszemes.
Daudziem organismiem, piemēram, augiem un aļģēm, lai
izdzīvotu, ir nepieciešama gaisma, bet citi organismi dzīvo
augsnē vai dziļi ūdenī, kur gaisma nav pieejama. Tomēr pat
visatšķirīgākajiem organismiem ir kopīgas pazīmes, un tās
sauc par dzīvības pamatpazīmēm.
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Aplūko šeit redzamos
dzīvo organismu
attēlus! Atkārtojot
iepriekš dabaszinībās
apgūto, IZSPRIED,
kas kopīgs visiem šiem
organismiem!

Egļu baravika

Ošu pļavraibenis

Pūšļu fuks (aļģe)

Salmonellas (baktērijas)

Saulgrieze

Tupelītes

Stirnas

Maizes pelējums

Parastais kadiķis

Raibais vīngliemezis

Lapu ķērpis

Vālīšu staipeknis
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KAS IR KOPĪGS DZĪVO ORGANISMU UZBŪVĒ?
Visi dzīvie organismi ir veidoti no šūnām. Vienšūnas
organismiem viss organisms ir viena šūna, un tajā notiek visi
dzīvības procesi. Daudzšūnu organismi ir veidoti no daudzām
šūnām, un to uzbūve var atšķirties, jo tās ir pielāgojušās
atšķirīgu funkciju veikšanai.
Tupelīte ir vienšūnas organisms, kas
barojas ar organiskajām atliekām
un aļģēm. Tā mīt ūdenstilpēs, kur ir
pietiekami daudz barības. Ļoti daudz
tupelīšu ir akvārija dūņās.
Sīpols ir daudzšūnu organisms, un to
veido dažādas šūnas, kuras ir pielāgojušās
dažādu funkciju veikšanai. Sīpola virsmiziņas
šūnās nav hloroplastu, jo šīs šūnas sedz sīpola
segzvīņas vai citas zvīņlapas, kuras atrodas pazemē.

Daudzšūnu organismiem ir vairākas uzbūves pakāpes jeb
organizācijas līmeņi.
• Daudzšūnu organismos (augos un dzīvniekos) līdzīgu šūnu
grupas veido audus.
• Audi veido orgānus.
• Orgāni ar līdzīgām funkcijām veido orgānu sistēmas.
• Organisms sastāv no dažādām orgānu sistēmām, kuru
darbība ir savstarpēji saskaņota.
Organisma uzbūves pamatprincipi
Šūna ir cilvēka organisma mazākā
uzbūves un darbības pamatvienība.
Muskuļu šūnas ir cilvēka organisma
vienīgās šūnas, kurām
piemīt spēja sarauties.

Fiziskās slodzes laikā visas orgānu
sistēmas organismā darbojas
saskaņoti, un to darbība ir
pakārtota slodzes veikšanai.

Sirds muskuļaudus veido cieši cita citai
piegulošas šūnas, kuras zarojas un
veido vienotu sirds muskuļaudu tīklu.

Asinsrites
orgānu sistēmu
veido sirds
un asinsvadi
(artērijas,
kapilāri, vēnas),
kas nodrošina
asiņu
cirkulāciju.

Sirds ir veidota no dažādiem audiem –
epitēlijaudiem, muskuļaudiem,
saistaudiem.
Ar pārējo organismu to, tāpat kā citus
orgānus, savieno nervi un asinsvadi.

1. N O DA Ļ A . KA S IR B IO LO Ģ I J A ?
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KĀDI VIELMAIŅAS PROCESI IR RAKSTURĪGI
ORGANISMIEM?
Visiem dzīvajiem organismiem ir raksturīga
vielu apmaiņa ar dzīves vidi: tie uzņem dzīvības procesiem nepieciešamās vielas, pārveido
tās un izdala atkritumvielas. To sauc par vielmaiņu. Organismu vielmaiņas procesos ietilpst
• vielu uzņemšana jeb barošanās;
• organismam nepieciešamo vielu veidošana
un enerģijas ražošana jeb elpošana;
• vielu izvadīšana.

Vielu uzņemšana
(barošanās)

Visiem dzīvajiem organismiem ir nepieciešams uzņemt vielas, kuras tie pārveido un izmanto saviem
dzīvības procesiem. Daudzi organismi uzņem gatavas
organiskās vielas. Piemēram, dzīvnieki apēd augus
vai citus dzīvniekus. Uzņemtās barības vielas dzīvnieki
patērē enerģijas ražošanai un sev nepieciešamo vielu
veidošanai. Augi barojas citādi nekā dzīvnieki. Tie uzņem neorganiskās vielas (ogļskābo gāzi un ūdeni) un
izmanto gaismas enerģiju, lai paši ražotu organiskās
vielas.

ORGANISMS
Uzņemtās vielas
tiek izmantotas:

organismam
nepieciešamo vielu
veidošanai;
enerģijas ražošanai
(elpošana).

Vielu izvadīšana

Elpošana

Izvadīšana

Vairumam organismu enerģijas ražošanai ir nepieciešamas gan organiskās vielas, gan skābeklis. Noārdot organiskās vielas, rodas ogļskābā gāze, kuru
organismi izdala ārvidē. Enerģijas ražošana vairumam organismu ir saistīta ar skābekļa patēriņu un
ogļskābās gāzes izdalīšanu, un to sauc par elpošanu.
Elpošanā atbrīvotā enerģija tiek izmantota dažādām
dzīvības norisēm, bet daļa pārvēršas siltumā. Neliela daļa organismu, piemēram, pienskābes baktērijas, iegūst
enerģiju, pārveidojot organiskās
vielas bez skābekļa.

Visos organismos to dzīvības procesos rodas vielas, kuras organismam nav nepieciešamas vai pat ir
kaitīgas. Dzīvnieki caur elpošanas orgāniem izdala
ogļskābo gāzi, no gremošanas trakta – gremošanas
procesa atkritumvielas, bet ar sviedriem un urīnu –
slāpekli saturošus vielmaiņas galaproduktus. Augiem
caur lapām iztvaiko ūdens un izdalās skābeklis (bet
lapās iekļūst ogļskābā gāze). Nereti vielu izvadīšana ir
saistīta ar dažādu organismu mijiedarbību. Piemēram,
ziedi izdala smaržīgu nektāru, kas pievilina kukaiņus,
ziedu apputeksnētājus. Savukārt kukaiņi izdala vielas,
kas padara tos negaršīgus vai pat indīgus putniem vai
citiem dabiskajiem ienaidniekiem.

Augu lapu ārējā (biežāk–
apakšējā) šūnu kārtā ir nelielas
atveres – atvārsnītes. Caur tām
lapā galvenokārt iekļūst ogļskābā
gāze, bet no lapas apkārtējā gaisā
izkļūst skābeklis un ūdens tvaiks.
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Vairogblakts košā
krāsa brīdina, ka viņa
nav “garšīga”. Kukainis
aizsargājas, arī izdalot vielu
ar spēcīgu, nepatīkamu
smaku.

DZ ĪVA J IE M O RG A NISM IE M P IE M ĪT DZ ĪV ĪB A S PA M AT PAZĪ M ES

KĀ DZĪVIE ORGANISMI VAIROJAS?
Lai dzīvie organismi varētu nodrošināt izdzīvošanu, sugas
saglabāšanos un izplatību, tie vairojas.
• Primitīvākie organismi, piemēram, baktērijas, vairojas,
daloties uz pusēm.
• Daudzi organismi, piemēram, augi, vairojas ar noteiktām
organisma daļām – sīpoliem, bumbuļiem, stīgām,
sakneņiem u. c.
• Sēnes un sporaugi (sūnas, papardes, kosas un staipekņi)
vairojas ar sporām – īpašām šūnām, kuras, nonākušas
labvēlīgos apstākļos, dīgst, veidojot jaunu organismu.
Baktērijas vairojas, šūnai daloties uz
pusēm. Labvēlīgos apstākļos baktērijas
var dalīties ik pēc 20 minūtēm.

Parastajam dzegužlinam, tāpat kā citām sūnām, sporas veidojas sporu vācelītēs
stumbra galotnē. Kad sporas ir izsējušās, sporu vācelītes atmirst.

• Sēklaugi (ziedaugi un skujkoki) vairojas ar sēklām.
Atšķirībā no sporām sēkla satur barības vielu rezerves,
kuras tiek izmantotas, sēklai dīgstot. Ziedaugiem sēklas
veidojas augļos, kas pēc apputeksnēšanās attīstās no
ziediem. Skujkokiem sēklas veidojas čiekuros.
• Vairums dzīvnieku vairojas, dējot olas, kurās notiek dīgļa
attīstība. No olas izšķiļas jau dzīvotspējīgs dzīvnieka mazulis
vai kāpurs, kurš attīstās ar pārvēršanos. Tikai nelielai daļai
dzīvnieku, t.i., zīdītājiem, mazuļi līdz piedzimšanai attīstās
dzemdē.

Sēkla satur dīgli un dīgšanai
nepieciešamo vielu rezerves. Sēklai
dīgstot, notiek dīgļa šūnu dalīšanās
un izaug dīgsts.

Septiņpunktu mārīte dēj olas, no kurām izšķiļas kāpuri. Kāpuri ir plēsīgi
un barojas ar laputīm.
Kad kāpuri ir uzbarojušies un uzkrājuši pietiekami lielas vielu rezerves,
tie iekūņojas. Kūniņā notiek kāpura pārvēršanās par vaboli.

Olas

Kāpurs

Kūniņa

Pieaudzis kukainis

1. N O DA Ļ A . KA S IR B IO LO Ģ I J A ?
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KĀDAS PĀRMAIŅAS NOTIEK AR DZĪVAJIEM
ORGANISMIEM?
Pēc vairošanās izveidojas jauni organismi,
kuri aug un attīstās, līdz sasniedz tādu dzīves
stadiju, kad paši ir spējīgi vairoties.
Augšana un attīstība ir būtiskas pazīmes, kas atšķir dzīvo no nedzīvā. Organismi
aug lielāki, šūnām daloties un palielinoties
izmēros. Augi aug visu mūžu, dzīvnieki – noteiktu laiku, līdz sasniedz sugai raksturīgos
izmērus. Vienlaikus ar augšanu notiek arī
organisma attīstība – pārmaiņas, kas saistītas
ar pielāgošanos konkrētiem dzīves apstākļiem,
nobriešanu un gatavību vairoties. Piemēram,
ziedaugiem augot, vispirms izaug saknes,
stumbri un lapas, bet pēc tam uz tiem veidojas
ziedi, no kuriem attīstās augļi.

Plukšķis ir mazākais no mežastrazdiem; tam ir labi
saskatāmas baltas uzacu un bārdas svītras, rudi sāni un
spārnu apakšējās segspalvas. Ķermeņa garums ir 19–24 cm,
spārnu izpletums 33–34,5 cm, masa 50–80 g.

Izlasi informāciju par plukšķi un
SAMEKLĒ DATUS, kuri raksturo
plukšķa augšanu un kuri – attīstību!

Plukšķa olu izmērs parasti ir 2,6 × 1,9 cm, un tās sver 4,6 g, no
kuriem 5 % veido čaumalas svars. Mazuļi izšķiļas bezpalīdzīgi –
akli un gandrīz kaili. Abi vecāki rūpējas par mazuļiem un baro
tos. Pēc 12–15 dienām putnēni jau spēj lidot. Tomēr vecāki par
mazuļiem rūpējas vēl vismaz 14 dienas.

Darbojies pats – izpēti!
Izpēti un salīdzini divu kultūraugu augšanu un attīstību!
1. Izvēlies divus kultūraugus, kuru sēklas ir pieejamas veikalos! Ieteicams izvēlēties tādus augus,
kuru dīgsti nav pārāk sīki (zirņi, pupas, gurķi, redīsi, kāposti, tomāti u. c.).
2. Sagatavo divās kastītēs vai podiņos augsni un iesēj 3–5 katra auga sēklas tā, lai attālums starp tām
būtu vismaz 10 cm!
3. Novieto kastītes vai podiņus siltā vietā un regulāri aplaisti augsni, lai tā vienmēr būtu nedaudz
mitra!
4. Iekārto atbilstošu tabulu, lai katru dienu varētu reģistrēt novērojumus un datus!
5. Kad no augsnes parādās dīgsti, reģistrē novērojumus un datus! Izspried, kādus datus nepieciešams
reģistrēt, lai salīdzinātu abu augu augšanu un attīstību!
6. Veic pētījumu vismaz 20 dienas! Izskaidro, kuri novērojumi un dati raksturo abu augu augšanu un
kuri – attīstību!
7. Secini, kas abu augu augšanā un attīstībā ir līdzīgs un kas − atšķirīgs!
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KĀ DZĪVIE ORGANISMI MIJIEDARBOJAS AR VIDI?
Visiem dzīvajiem organismiem ir raksturīga
mijiedarbība ar apkārtējo vidi.
• Organismi spēj reaģēt uz izmaiņām apkārtējā vidē.
• Organismi ir pielāgojušies dzīves videi un
noteiktam dzīvesveidam.
• Organismiem piemīt kustīgums.
Spēja reaģēt
Lai organismi varētu izdzīvot, tiem nepieciešams
reaģēt uz izmaiņām apkārtējā vidē. Dzīvniekiem
vides iedarbības uztveršanai ir izveidojušies speciāli
maņu orgāni, kas reaģē uz skaņu, gaismu, smaržu,
garšu, pieskārieniem. Viņiem atbildes reakciju uz
vides iedarbību var novērot uzreiz. Arī augi reaģē uz
pārmaiņām vidē, tomēr vairumā gadījumu šī reakcija
nav ātri saskatāma. Piemēram, augam reaģējot uz
gaismu, tā stumbrs aug un lapas izkārtojas tā, lai
saņemtu vairāk gaismas. Auga saknes intensīvāk aug
barības vielu un mitruma virzienā. Organismu spēju
reaģēt uz izmaiņām vidē sauc par kairināmību.

Augļu mušas ir dažus milimetrus lielas mušas, kas pārtiek
no augļu sulas. Tās bieži savairojas cilvēku mājokļos, ja ir
atbilstoša barība – pūstoši augļi, ievārījums u. c. Augļu mušas
saliktajā acī ir aptuveni 750 mazu actiņu – omatīdiju.

Kustīgums

Helikobaktērijas ir cilvēka kuņģa iemītnieces, ko var atrast
aptuveni 50 % cilvēku. Helikobaktērijas šūnai ir 6 vicas, ar
kuru palīdzību tā spēj aktīvi pārvietoties, kā arī “ieurbties”
kuņģa gļotu slānī, tādējādi paslēpjoties no skābās kuņģa
vides. Helikobaktērijas spēj uztvert vides skābuma izmaiņas
un pārvietojas mazāk skābas vides virzienā.

Izlasi informāciju par
helikobaktērijām un IZSPRIED,
kādas dzīvības pamatpazīmes
raksturotas tekstā!

Dzīvie organismi no nedzīvās dabas objektiem atšķiras ar kustīgumu. Augi un sēnes kustas augot, bet šie
organismi nepārvietojas. Dzīvnieki, reaģējot uz izmaiņām apkārtējā vidē, var kustināt ķermeņa daļas.
Daudziem organismiem kustīgums izpaužas kā spēja
pārvietoties. Dzīvnieki pārvietojas, piemēram, meklējot barību un izvairoties no uzbrucējiem. Arī vienšūnas
organismi, piemēram, baktērijas, spēj pārvietoties barības virzienā vai tādēļ, lai izvairītos no nelabvēlīgiem
apstākļiem. Parasti šādiem vienšūnas organismiem ir
vicas vai skropstiņas, kas nodrošina pārvietošanos.

Pieneņu ziedi (patiesībā–
ziedkopas) reaģē
uz apgaismojumu.
Vakarā, kad satumst,
to “ziedlapas” (mēlziedi)
sakļaujas un “ziedi”
aizveras, bet, uzaustot
gaismai, tie atkal atveras.

1. N O DA Ļ A . KA S IR B IO LO Ģ I J A ?
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KĀ DZĪVIE ORGANISMI IR PIELĀGOJUŠIES
DZĪVES VIDEI?
Dabas vēsturiskās attīstības laikā ir notikusi organismu pielāgošanās. Vienas
sugas organismi nav vienādi – tie ir ģenētiski
daudzveidīgi. Tāpēc daļa pēcnācēju ir vairāk,
bet citi – mazāk pielāgoti konkrētai videi.
Noteiktos vides apstākļos pielāgotākie organismi ir izdzīvojuši, bet mazāk pielāgotie –
izmiruši; to sauc par dabisko izlasi. Tādā veidā
ir notikusi dzīvās dabas vēsturiskā attīstība
jeb evolūcija un veidojusies organismu
daudzveidība.

Dzīvnieku pielāgošanās noteiktai dzīves videi
Lai organismi varētu izdzīvot, tiem ir nepieciešami
īpaši pielāgojumi noteiktiem vides apstākļiem. Piemēram, lidojošajiem dzīvniekiem ir spārni, bet peldošajiem – spuras vai pleznas. Pazīmes, kas ir noderīgas dzīvei noteiktā vidē, neder izdzīvošanai citā
vidē – piemēram, ūdensdzīvnieku pleznas nav labi
piemērotas, lai pārvietotos pa sauszemi.
Putnu priekšteči ir radušies no rāpuļiem – ļoti iespējams, dinozauriem – aptuveni pirms 150 miljoniem
gadu. Sākotnēji tie bija vienveidīgi. Pielāgojoties dažādām dzīves vidēm un atšķirīgas barības iegūšanai,
putniem evolūcijas gaitā izveidojušies atšķirīgi spārni, knābji un kājas.
Savukārt vienā vidē dzīvojošiem neradniecīgiem
dzīvniekiem dažkārt veidojas līdzīgas pazīmes, piemēram, zivīm un delfīniem ir spuras, jo šo organismu
izdzīvošanu konkrētā vidē nodrošina noteikts pazīmju kopums.

Paceplītis ir mazs putns, kas dzīvo mežos un krūmājos un
barojas ar kukaiņiem. Vairums paceplīšu ir gājputni. Latvijā
ziemojošie paceplīši uzturas neaizsalstošu upju un strautu
tuvumā.

Purva tilbīte ir vidēja lieluma bridējputns. Tilbītes ir
sastopamas upju, ezeru, purvu un dīķu krastos. Tās barojas
ar dažādiem kukaiņiem un bezmugurkaulniekiem, kurus
atrod, rakņājoties piekrastes dūņās un dubļos.

Noskenējot šo
QR kodu, tu atradīsi uzdevumu par
putnu pielāgotību dažādām dzīves
vidēm un barošanās veidiem.

maconis.zvaigzne.lv/qr/11
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Augu pielāgošanās noteiktai dzīves videi
Arī augiem ir raksturīga pielāgošanās. Piemēram,
mitrās vietās augošiem augiem ir lielas, bet sausās
vietās augošiem – mazākas lapas. Daudziem tuksneša augiem lapas ir pārveidojušās par ērkšķiem, kas ne
tikai aizsargā augu, bet arī samazina virsmas laukumu, caur kuru no auga iztvaiko ūdens.
Augiem, kuri aug ūdenī, lapās un stumbros starp šūnām ir lielas gaisa telpas, kas nodrošina šo auga daļu
peldēšanu virs ūdens.

DZ ĪVA J IE M O RG A NISM IE M P IE M ĪT DZ ĪV ĪB A S PA M AT PAZĪ M ES

Darbojies pats – padziļini izpratni!
1. Kāda dzīvības pamatpazīme raksturota katrā no šiem teikumiem?
A. Kaķenei ir piedzimuši četri kaķēni.
B. Kaķēni zīž mātes pienu.
C. Kaķēni piedzimst akli, bet otrajā nedēļā pēc piedzimšanas viņiem atveras acis.
D. Jaundzimuši kaķēni sver 80–120 g, bet pieauguša kaķa masa ir vairāk nekā 2,5 kg.
E. Kaķu ūsas ir ļoti jutīgas pret pieskārieniem.
F. Kaķiem uz galvas ir vairāki dziedzeri, ar kuru izdalītajām vielām kaķi iezīmē savus saimniekus,
trinoties pret viņu kājām.
G. Skaņu, kas rodas, kaķim murrājot, rada balss saišu un zemmēles kauliņu vibrēšana.
2. Aplūko attēlos redzamos dzīvniekus un raksturo, kā viņi ir pielāgojušies savam dzīvesveidam
un izdzīvošanai!

Sienāzis

Antilope

Orangutans

Vidējais dzenis

Trīsadatu stagars

Ceriņu sfings

3. Izlasi tekstu par parka vīngliemezi!
Gliemezis barojas ar augiem, “norīvējot” to mīkstās daļas. Gāzu
maiņa, lai uzņemtu enerģijas ražošanai nepieciešamo skābekli,
gliemezim notiek plaušā, kas ir paslēpta zem kaļķa čaulas. Čaula
kalpo kā “māja”, kurā var patverties nelabvēlīgos laikapstākļos,
kā arī sajūtot briesmas. Parka vīngliemežu čaulas diametrs var
sasniegt 5 cm.
Apkārtējo vidi gliemezis izzina ar taustekļiem, kuru galos atrodas
arī primitīvas acis. Parka vīngliemeži vairojas, augsnē vai trūdu
slānī iedējot olas, kuru diametrs ir 3,2 mm. No tām izšķiļas mazi
gliemezīši, kuri jau ir klāti ar čaulu. Pēc 2–4 gadiem tie
ir pietiekami attīstījušies, lai vairotos!
A. Kādas dzīvības pamatpazīmes raksturotas tekstā?
B. Kuras dzīvības pamatpazīmes ir saskatāmas, novērojot parka
vīngliemezi īsā laika periodā, un kuras nav saskatāmas?

1. N O DA Ļ A . KA S IR B IO LO Ģ I J A ?
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Darbojies pats – izpēti!
Novēro mājdzīvnieka vai savvaļas dzīvnieka dzīvības pamatpazīmes!
Darba mērķis: attīstīt prasmi saskatīt dzīvības pamatpazīmes, reģistrēt un apstrādāt novērojumus.
Darba veikšanai tev būs nepieciešams mobilais telefons fotografēšanai un/vai filmēšanai; dators foto
un video materiāla apstrādāšanai, novērojumu reģistrēšanai un prezentācijas sagatavošanai; darba
lapa piezīmju veikšanai.
1. Izvēlies pētījuma objektu un periodiski veic novērojumus, dokumentējot novēroto pierakstu un
foto/video formā!
2. Veidojot pierakstus par novēroto, norādi, kādas dzīvības pamatpazīmes ir novērotas katrā epizodē!
3. Izveido dzīvības pamatpazīmju uzskaitījumu un salīdzini, kuras no tām ir izdevies novērot līdz šim!
4. Izstrādā plānu turpmākajām darbībām, lai varētu reģistrēt vēl nenovērotas dzīvības pamatpazīmes!
5. Izskaidro, kuras dzīvības pamatpazīmes nav iespējams novērot ierobežotā laika periodā! Raksturo
šo pazīmju izpausmi garākā laika periodā!
6. Izvēlies programmu, kuru tu proti lietot un kura ir piemērota veikto novērojumu apkopošanai!
7. Sagatavo izvēlētajā programmā formu veikto novērojumu apkopošanai un prezentēšanai!
8. Sagatavo apkopojumu par veiktajiem novērojumiem!
9. Izvērtē to pēc dotajiem kritērijiem (sk. pie QR koda)! Veic nepieciešamos uzlabojumus!
10. Iepazīstini klasesbiedrus ar veikto pētījumu!

Noskenējot šo
QR kodu, tu atradīsi
patstāvīgā darba
vērtēšanas kritērijus.

maconis.zvaigzne.lv/qr/16

Darbojies pats – novērtē sevi!
Kā tu vērtē savu prasmi patstāvīgi izplānot, veikt un sagatavot prezentāciju
par veiktajiem novērojumiem?
Esmu iesācējs, jo pašnovērtējumā esmu ieguvis ne vairāk kā 9 punktus un nespēju
patstāvīgi izplānot, veikt novērojumus un sagatavot prezentāciju par novēroto. Varu to
paveikt, tikai sekojot skolotāja norādījumiem.
Esmu darītājs, jo pašnovērtējumā esmu ieguvis 10–17 punktus un daļēji spēju izplānot,
patstāvīgi veikt novērojumus un sagatavot prezentāciju par novēroto. Vairākos soļos
man ir nepieciešama skolotāja palīdzība.
Esmu lietpratējs, jo pašnovērtējumā esmu ieguvis 18–24 punktus un spēju patstāvīgi
izplānot, veikt novērojumus un sagatavot prezentāciju par novēroto. Spēju pats kritiski
izvērtēt paveikto un veikt uzlabojumus, ja tādi nepieciešami.
Esmu eksperts, jo pašnovērtējumā esmu ieguvis 25–26 punktus un spēju patstāvīgi
izplānot, veikt novērojumus un sagatavot prezentāciju par novēroto. Spēju pats kritiski
izvērtēt paveikto un veikt uzlabojumus, ja tādi nepieciešami. Es labprāt konsultēju
klasesbiedrus, ja viņiem nepieciešama palīdzība darba veikšanā.
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