
Skolotāja: L.Lepse, Liepājas Valsts 1.ģimnāzija 

Mācību priekšmets : bioloģija 

Klase: 7. 

Stundas temats: Gaismas mikroskops: sastāvdaļas, lietošanas noteikumi, palielinājuma 

aprēķināšana, SLA .  (,,bloka” stunda – 2  x 40 min) 

SR:  

1. Atpazīst un nosauc gaismas mikroskopa galvenās sastāvdaļas (balstoties arī uz iepriekš  gūto 

pieredzi). 

2. Prot pamatot mikroskopa lietošanas noteikumu nepieciešamību un izmantot izveidoto 

atgādni darbam ar gaismas mikroskopu. 

3. Sagatavo mikroskopu darbam, lai apskatītu gatavu preparātu, ievērojot lietošanas noteikumus 

un noregulējot apgaismojumu, attēla asumu; izsaka viedokli par SLA kritērijiem. 

4. Aprēķina mikroskopa palielinājumu un secina, kāpēc tas jāmaina.  

Nepieciešamie resursi : gaismas mikroskopi, preparāti, planšetdatori, interaktīvā tāfele, dators, 

projektors 

Mācību metodes: jautājumi/atbildes, demonstrējums, praktiskie uzdevumi  

Mācību organizācijas formas: frontāls darbs, individuāls darbs, grupu darbs 

Stundu gaita 

Stundas 
fāze, laiks 

Skolotāja darbība Skolēnu darbība 

Aktualizācija  
[10 min] 

1. Kādas divas galvenās bioloģisko pētījumu 
metodes jūs varat nosaukt? 

2. Kuri, jūsuprāt, varētu būt  divi visbiežāk 
izmantotie piederumi, lai veiktu novērojumus kā 
dabā, tā arī laboratorijas apstākļos? 

3. Kādus pētījumus var veikt, izmantojot 
mikroskopus?  

 
4. Ar kādu mikroskopu strādājam skolā? 
 

Skolotājs demonstrē vairākus gaismas mikroskopus, 
skolēni nosaka to atšķirības – gaismas avota veidu 
 
Tā kā jau iepriekš dabaszinību stundās nedaudz esat 
strādājuši ar gaismas mikroskopiem, tad atsauksim 
atmiņā, kuras ir svarīgākās gaismas mikroskopa 
sastāvdaļas. Šim nolūkam jums būs ,,jāieiet” 
socrative.com un jāizpilda tests. Uzaicina ieslēgt 
planšetdatorus un izpildīt testu. 
 
Demonstrē skolēnu sniegtās atbildes un pārrunā iegūto 
rezultātu, izlabojot kopīgi kļūdas 
 

5. Par ko šodien mācīsimies? 

A: Novērojums, 
eksperiments 
 
Lupa, mikroskops 
 
Nosauc dažādus 
piemērus, balstoties uz 
savu pieredzi 
 
 
 
 
 
Veic skolotāja 
nosauktās darbības un 
katrs individuāli izpilda 
testu 

 
 
 
Veic mutisku kļūdu 
labojumu 

 
Mikroskopu 



6. Ko jūs vēlētos uzzināt? 
 
 
Tātad šīsdienas ,,bloka” stundu gaitā centīsimies 
darboties tā, lai īstenotu vairākus savstarpēji saistītus SR 
(demonstrē uz ekrāna) 
Pārjautā, vai ir saprotami SR, precizē, ja ir kāds jautājums 

 

Min dažādus piemērus 
 
 
 
Lasa, jautā 

Apjēgšana 
[25 min] 

Skolotājs uzaicina grupās izveidot mikroskopa lietošanas 
noteikumus, balstoties uz iepriekšējo pieredzi, kā arī 
pamatot , kāpēc tie jāievēro. Piedāvā izmantot uz ekrāna 
demonstrēto tabulu.  
 
TABULA: Mikroskopa lietošanas noteikumi 

Mikroskopa lietošanas 
soļi 

Pamatojums, kāpēc 
jāievēro 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

…  

…  

 
 
Skolotājs demonstrē uz ekrāna mikroskopa lietošanas 
atgādni, uzaicina apspriesties grupās par paveikto, veikt 
korekcijas, papildinājumus tabulas ierakstos. 
 
J.: Kāpēc nepieciešams ievērot dotos noteikumus ? 
 
 
 
 
Tā kā mikroskopa lietošanas noteikumus esam 
atkārtojuši un katram no jums ir atgādne darbam ar to, 
tad nākamajās stundas minūtēs darbosimies praktiski, 
veicot 2 uzdevumus: 

1) aplūkosim gatavu preparātu, 
2) aprēķināsim izmantoto palielinājumu. [redzams 

uz ekrāna] 
J.: Kā var aprēķināt mikroskopa palielinājumu? Vai kāds 
no jums to ir darījis jau iepriekš? 
Uz ekrāna : Okulārs x objektīvs = palielinājums 
 
 
 
Skolotājs rosina skolēnus aprēķināt, kādus palielinājumus 
iespējams iegūt ar skolā izmantojamo gaismas 
mikroskopu, un nosaukt iegūtos rezultātus 
 

 
 
 
 
 
Strādā grupās, aizpilda 
tabulu pierakstu kladēs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Salīdzina, papildina 
ierakstus, ja 
nepieciešams 
 
Pamato lietošanas 
noteikumu 
nepieciešamību 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Okulārs x objektīvs = 
palielinājums – ieraksta 
pierakstu kladē 

 
 
Veic aprēķinus 



J.: Kāpēc, jūsuprāt, ir jāmaina palielinājums?  
 
 
 
Raksta kopīgi veidoto secinājumu uz tāfeles 
 
 

Nosauc: 40x, 100x, 
400x 
Min dažādus iemeslus: 
lai labāk aplūkotu šūnu 
sastāvdaļas u.tml. 
 
 
Kopīgi izveido 
secinājumu, ieraksta 
pierakstu kladē 
 

Zināšanu 
lietošana 
[35 min] 

Skolotājs uzaicina sagatavot darbam mikroskopu un 
aplūkot gatavo mikropreparātu, noteikt izmantoto 
palielinājumu. Akcentē lietošanas noteikumu 
ievērošanas nepieciešamību. 
 
 
Nepieciešamības gadījumā  skolotājs individuāli konsultē, 
palīdz; noskaidro izmantoto palielinājumu preparāta 
aplūkošanai. 
 
 
 
Skolotājs paskaidro, ka turpmāk, darbojoties ar 
mikroskopu, skolēnu prasmes vērtēs ne tikai skolotājs, 
bet arī skolēni paši, izmantojot konkrētu SLA: demonstrē 
uz ekrāna, pārrunā; ielīmē pierakstu kladē [uz vāka] 
Uzaicina skolēnus veikt savu šī brīža prasmju 
novērtējumu [mutiski], paskaidrot, ko darīt, lai sniegumu 
uzlabotu 
 
 
 
J.: Šodien jūs tikai aplūkojāt preparātu mikroskopā, bet 
neveicāt kādu citu svarīgu, nozīmīgu darbību – kas tā 
jūsuprāt varētu būt? [ko mēs varētu darīt ar novēroto, 
apskatīto?] 
 
Tātad nākamajā mūsu tikšanās reizē atkārtosim/ 
mācīsimies, kā pareizi izveidot bioloģisko zīmējumu, kā 
pagatavot preparātu, kā novērtēt savas prasmes, 
veidojot to 

 
Sagatavo darbam 
mikroskopu, apskata 
gatavu 
mikropreparātu, 
ievērojot lietošanas 
noteikumus, fokusē 
attēlu mikroskopā, 
maina objektīvus;  
aprēķina izmantoto 
palielinājumu 

 
 
 

Lasa, izsaka viedokli 
par SLA  kritērijiem 

 
 

Veic mutisku 
novērtējumu, 

izmantojot SLA 
kritērijus 

 
 
A: Uzzīmēt 

 
 
 
 

Lietošana – 
AS 

[10 min] 

Skolotājs vēlreiz demonstrē SR un noskaidro skolēnu 
viedokli, vai tie stundā ir īstenoti / sasniegti. 
Pārjautā, kura stundā veiktā aktivitāte strādāja uz kuru 
SR. 
 
 
Skolotājs uzaicina, veikt atkārtotu testu socrative.com, 
lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par stundā paveikto 
Testa uzdevumi: 

Izsaka viedokli, pamato 
 
 
 
 
 

Individuāli pieslēdzas 
socrative.com un veic 

testu 



1. Sakārtot pareizā secībā mikroskopa lietošanas 
noteikumus 

2. Atzīmēt attēlā mikroskopa sastāvdaļas: okulārs, 
objektīvs, statīvs, priekšmetgaldiņš, 
makroskrūve, mikroskrūve, gaismas avots. 

3. Noteikt, kāds ir mikroskopa palielinājums, ja 
objektīvs – 5x, okulārs – 15x: 

a. 20x 
b. 10x 
c. 75x 

Demonstrē rezultātu uz ekrāna 
J: Ko darīt, lai novērstu pieļautās neprecizitātes? 
Kas jāatkārto, kam jāpievērš uzmanība, gatavojoties 
nākamajai stundai?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vēro, izsaka savu 
viedokli 

 

 

 


