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Temata plānojums pa stundām 

Skolotāja/-s: Lilita Lepse 

Mācību priekšmets: Bioloģija 

Klase: 11. 

Temats: Organisma imunitāte [13-15 stundas] 

 

Stundas temats, 
stundu skaits 

Stundas SR 
Kas liecinās, ka skolēns  

rezultātu sasniedzis? 
Skolēna darbības stundā, lai  sasniegtu plānoto rezultātu 

Kas ir imunitāte? [2-3 stundas] 

 

Kas ir imunitāte? 

[1stunda] 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizē zināšanas par 

imunitāti, tās veidiem 

 

Sameklē imunitātes veidu 
piemērus, izmantojot imunitātes 
veidu shēmu un doto informāciju.  

 

Skaidro, kā darbojas antigēni un 
antivielas. 

Nosaka aprakstīto imunitātes 
veidu, analizējot situācijas 

Izmantojot pieejamos  informācijas avotus [piemēram, 
https://www.uzdevumi.lv,/animāciju 
https://www.youtube.com/watch?v=PzunOgYHeyg/publikāciju ,,Kas ir 
imunitāte?” žurnālā Veselība], papildina imunitātes veidu shēmu ar 
piemēriem; 

darbojoties pāros, izspriež, kā darbojas antigēni un antivielas [balstoties uz 
iepriekš redzēto animācijā], uzraksta terminu skaidrojumus. 

dotajos piemēros nosaka imunitātes veidu, pildot testu socrative.com 

Kā nostiprināt 
imunitāti? 

[1-2 stundas] 

Izvērtē informāciju par 

pašārstēšanos un 

profilaktiskajiem 

pasākumiem 

 

 

 

Sadarbojoties izstrādā 
ieteikumus, kā izsargāties 
no saaukstēšanās un vīrusu 
slimībām, veido rīcības 

Izsaka viedokli par to, kāda ir 
pašārstēšanās un profilaktisko 
pasākumu ietekme uz imunitāti, tās 
nostiprināšanu 

 

 

 

 

Izstrādā  ,,Ieteikumi saaukstēšanās 
un vīrusu slimību gadījumā” 

Skaidro un argumentē rīcības plānu 
saaukstēšanās gadījumā, strādājot 
grupās 

Izveido un papildina domu karti par pašārstēšanās plusiem un mīnusiem, 
imunitāti graujošiem un nostiprinošiem faktoriem [iespējamie info avoti:   
https://medicine.lv/raksti/pasarstesanas_pme un 
https://medicine.lv/raksti/9-faktori-kas-var-sagraut-musu-imunitati-stasta-
farmaceits-e9f4d544cc, raksta fragments” Kas veicina imunitātes 
nostiprināšanos”], pāros apspriežas par paveikto, salīdzina ierakstus un 
vienojas, kāda ir pašārstēšanās un profilaktisko pasākumu ietekme uz 
imunitāti, tās nostiprināšanu, izsaka savu viedokli klasesbiedriem un 
skolotājam 

Strādājot grupās, veido ieteikumus saaukstēšanās un vīrusu slimību 
gadījumā, prezentējot skaidro un argumentē rīcības plānu 

 

https://www.uzdevumi.lv/
https://www.youtube.com/watch?v=PzunOgYHeyg
https://medicine.lv/raksti/pasarstesanas_pme
https://medicine.lv/raksti/9-faktori-kas-var-sagraut-musu-imunitati-stasta-farmaceits-e9f4d544cc
https://medicine.lv/raksti/9-faktori-kas-var-sagraut-musu-imunitati-stasta-farmaceits-e9f4d544cc
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Temata plānojums pa stundām 

plānu saaukstēšanas 
gadījumā 

 

Kā notiek inficēšanās un infekciju izplatīšanās jeb kā rodas epidēmijas? [2 stundas] 

Kā notiek inficēšanās? 

[1stunda] 

 

Pamato viedokli, kur skolā 

pastāv risks saslimt ar kādu 

no infekcijas slimībām 

 

Nosauc, kādā veidā var tikt nodotas 
infekcijas slimības, izvērtē savu 
ikdienu skolā un formulē pamatotu 
viedokli par to, kur skolā pastāv 
risks saslimt ar infekcijas slimību. 

 

Izsaka pieņēmumu par :1) bērnu saslimstību - biežākajām slimībām, Latvijā, 
salīdzina savu spriedumu ar  spkc.gov.lv publicēto info 2.lpp. 
[https://www.spkc.gov.lv/lv/sabiedribas-veselibas-datu-analize/faktu-lapa-
bernu-veseliba-2000-2012.pdf ] 2) kas ir infekcijas slimības un kas tās var 
ierosināt. 

Balstoties uz pieejamo info, piemēram, 
https://www.eveseliba.gov.lv/sakums/informativie-raksti/slimibas-un-to-
profilakses/infekcijas-un-parazit%C4%81r%C4%81s-slim%C4%ABbas un 
personīgo pieredzi, veic ierakstus pārskata tabulā par infekcijas slimībām 
[1)Rotavīrusa infekciju,2)salmonelozi,3)tuberkulozi, 4)hepatītu, 5)gripu, 
6)pedikulozi, 7)pneimoniju, 8)vējbakām] un formulē viedokli par 
pastāvošajiem riskiem skolā saslimt ar kādu no tām: 

Infekcijas slimības 
nosaukums 

Inficēšanās iespējas  Riski skolā, lai saslimtu 
ar konkrēto slimību- 

mans viedoklis 

N.B.[1.solu rindā sēdošie - 1),2); 2.solu rindā - 3),4); 3.- 5),6) ; 4.- 7),8)] 

Darbojoties grupās, salīdzina veiktos ierakstus, nepieciešamības gadījumā 
papildina tos, apmainās viedokļiem  un pieņem grupas slēdzienu par 
riskiem saslimt ar kādu no infekcijas slimībām skolā. Prezentē grupas 
viedokli klasesbiedriem, papildinot ierakstus tabulā. 

 

Kā notiek infekciju 
izplatīšanās jeb kā 
rodas epidēmija? 

[1 stunda] 

 

Modelē infekcijas slimības 

izplatīšanos klasē 

Secina par epidēmijas 

izplatīšanās ātrumu atkarībā 

no dažādiem faktoriem 

 

Veic praktisko darbu: modelē 
infekcijas slimības izplatīšanos 
klasē 

Spriež par epidēmijas izplatīšanās 
ātrumu atkarībā no dažādiem 
faktoriem, piemēram, no kontaktu 
daudzuma, imunitātes. 

Skolēni modelē slimības izplatīšanos, daloties ar savu trauku saturu ar 
citiem [katram skolēnam ir trauks ar ūdeni, izņemot vienu skolēnu, kuram 
ir trauks ar bezkrāsaino nātrija hidroksīda (20 %) šķīdumu] – pielejot to 
klāt. Beigās katrā glāzē pievieno fenolftaleīna šķīdumu (3–5 pilieni). 
“Saslimušajiem” skolēniem traukā radīsies aveņkrāsas šķīdums. 
Darbojoties pārī, izspriež un secina,  kas ir epidēmija un  kādi faktori var 
ietekmēt tās izplatīšanās ātrumu, veic ierakstus tabulā ,,Epidēmijas 
intensitāti ietekmējošie faktori”: 

Faktors Kā izpaužas tā ietekme uz 

https://www.spkc.gov.lv/lv/sabiedribas-veselibas-datu-analize/faktu-lapa-bernu-veseliba-2000-2012.pdf
https://www.spkc.gov.lv/lv/sabiedribas-veselibas-datu-analize/faktu-lapa-bernu-veseliba-2000-2012.pdf
https://www.eveseliba.gov.lv/sakums/informativie-raksti/slimibas-un-to-profilakses/infekcijas-un-parazit%C4%81r%C4%81s-slim%C4%ABbas
https://www.eveseliba.gov.lv/sakums/informativie-raksti/slimibas-un-to-profilakses/infekcijas-un-parazit%C4%81r%C4%81s-slim%C4%ABbas
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Temata plānojums pa stundām 

epidēmijas intensitāti 

 papildus info: https://www.neslimo.lv/pme/?name=epidemija 

Kā pasargāt sevi no inficēšanās? [4-5 stundas] 

Kādas ir biežākās 
bakteriālās un 

virusālās slimības? 
[1 stunda] 

Skaidro biežāk izplatīto 
bakteriālo un virusālo 
slimību [gripa, masaliņas, A 
hepatīts, tuberkuloze, 
vējbakas, HIV/AIDS] 
pazīmes un iespējamos 
inficēšanās veidus 

Nosauc biežākās bakteriālās un 
virusālās slimības, grupē tās  pēc 
slimības ierosinātāja.  

Skaidro slimības pazīmes un 
iespējamos inficēšanās veidus 

Iepazīstas ar biežākajām bakteriālajām un virusālajām slimībām 
(piemēram, gripa, masaliņas, A hepatīts, tuberkuloze, vējbakas, HIV/AIDS); 
veic to grupēšanu pēc  slimības ierosinātāja. Strādājot pārī, veido īsu 
aprakstu par 1 no slimībām pēc noteikta plāna: ierosinātājs, pazīmes, 
iespējamie inficēšanās veidi. Skaidro klasesbiedriem. 

Kas ir vakcīna? 
[2 stundas] 

Dažādos avotos meklē 
informāciju, kāpēc cilvēki 
sāka izmantot vakcīnas, no 
kā radies jēdziens vakcīna 

Spriež par to, kāpēc cilvēki sāka 
izmantot vakcīnas, no kā radies 
jēdziens vakcīna 

Izveido vakcīnu ,,laika skalu” 

Vēro animāciju: https://www.youtube.com/watch?v=rb7TVW77ZCs 
Individuāli meklē informāciju, kāpēc cilvēki sāka izmantot vakcīnas, no kā 
radies jēdziens vakcīna, ieraksta to pierakstu kladē. Veido vakcīnu ,,laika 
skalu”, izvēlas vienu no sasniegumiem un pamatoti spriež par tā nozīmi. 

Vakcinācija:  
par vai pret? 

[ 2 – 3 stundas] 

Skaidro jēdzienu kolektīvā 

imunitāte 

Izvērtē vakcinācijas 

nepieciešamību un 

efektivitāti, izmantojot 

ticamus informācijas 

avotus 

Formulē pamatotu viedokli 
un savu personīgo attieksmi  

par vakcinācijas radītām 
priekšrocībām un riskiem 

Iepazīstina klasesbiedrus ar pārī 
izveidotā jēdziena kolektīvā 
imunitāte skaidrojumu 

Argumentēti diskutē par 
vakcinācijas nepieciešamību un 
efektivitāti, izmantojot pierakstītos 
argumentus 

Formulē un argumentē savu 
viedokli esejā ,,Vakcinācija: par vai 
pret?” 

Vēro videomateriālu Pasargāts, jo vakcinēts! Kāpēc ir svarīgi vakcinēties pret 
difteriju? - YouTube un, strādājot pārī, veido jēdzienu  kolektīvā imunitāte, 
ar rezultātiem iepazīstina klasesbiedrus. 

Vērojot videomateriālu par vakcināciju Vakcinācija: par vai pret? - YouTube, 
individuāli pieraksta argumentus “par” un “pret” vakcināciju [pārskata 
shēmas veidā], izsaka  savu viedokli klasesbiedriem diskusijas laikā. 

 

Raksta eseju ,,Vakcinācija: par vai pret?”, kurā formulē un argumentē savu 
viedokli dotajā jautājumā. 

Kāpēc jāievēro antibiotiku lietošanas ieteikumi? [4 stundas] 

Kāpēc un kā lietot 
antibiotikas? 

[1 stunda] 
 

Izvērtē informāciju, kā 

pareizi lietot antibiotikas 

un izvairīties no 

nevēlamām blaknēm, 

lietojot tās 

Skaidro, kāda ir antibiotiku 
lietošanas efektivitāte un iedarbība 
uz organismu 

Secina, kā izvairīties no nevēlamām 
blakusparādībām 

Individuāli iepazīstas ar info https://www.maniveselibasdati.lv/antibiotiku-
rezistence-lielakais-globalais-drauds-cilveku-veselibai/ un/vai 
https://eveselibaspunkts.lv/lv/Article/Read/antibiotikas, lai : 1) formulētu 
terminu “antibiotikas”, 2) skaidrotu, kāda ir to lietošanas efektivitāte, 
iedarbība uz organismu, 3) secinātu, kā izvairīties no nevēlamām 
blakusparādībām : veic ierakstus pārskata tabulā ,,Antibiotikas: kāpēc un kā 
tās lietot” 

https://www.youtube.com/watch?v=rb7TVW77ZCs
https://www.youtube.com/watch?v=t8OL_zt0sYg
https://www.youtube.com/watch?v=t8OL_zt0sYg
https://www.youtube.com/watch?v=lGArevQeQRs
https://www.maniveselibasdati.lv/antibiotiku-rezistence-lielakais-globalais-drauds-cilveku-veselibai/
https://www.maniveselibasdati.lv/antibiotiku-rezistence-lielakais-globalais-drauds-cilveku-veselibai/
https://eveselibaspunkts.lv/lv/Article/Read/antibiotikas
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Temata plānojums pa stundām 

Antibiotiku lietošanas 
efektivitāte 

Biežāk sastopamās 
blaknes 

Būtiskākie noteikumi 
to pareizai lietošanai  

 Secina, ka 1) antibiotikas palīdz cīnīties pret baktēriju izraisītām 
saslimšanām un tās nevar izmantot vīrusu infekciju ārstēšanai; 2) jāievēro 
medikamentu lietošanas noteikumi, lai izvairītos no nevēlamām blaknēm. 

 
 

Kāpēc veidojas 
multirezistentie 

mikroorganismi? 
[3 stundas] 

Diskutē, kā apstākļos, kad 

netiek ievērotas 

instrukcijas medikamentu 

lietošanā, var izveidoties 

multirezistenti 

mikroorganismi 

Pauž savu personīgo 

attieksmi un viedokli par 

antibiotiku rezistenci 

 

Analizē statistikas datus par 
biežākajām slimībām un 
multirezistentu mikroorganismu 
izplatību apkārtējā vidē 

Argumentēti diskutē 

 

Atzinumi un to argumentācija 
videoprezentācijā ,,Antibiotiku 
rezistence - lielākais globālais 
drauds cilvēku veselībai” 

 

Vēro animāciju https://www.youtube.com/watch?v=PEiQvMUO , 
https://www.vestnesis.lv/op/2019/168.2 , izdara pieņēmumu, kāpēc 
aktuāls sabiedrībā visā pasaulē kļuvis jautājums par multirezistentiem 
mikroorganismiem. Individuāli noskaidro terminus ,, rezistence “, 
,,antimikrobiālā rezistence”, ,,multirezistenti mikroorganismi”. Ar rezultātu 
iepazīstina klasesbiedrus.  

Iepazīstas ar :1)statistikas datiem https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=File:Causes_of_death_Health2020-LV.png 2) 
info https://antibiotic.ecdc.europa.eu/lv/esi-informetsfakti/fakti-
ekspertiem, lai gūtu priekšstatu  par biežāk sastopamajām 
multirezistentajām baktērijām un antibiotiku lietošanas paradumiem 
dažādās ES valstīs un formulētu savu viedokli  par multirezistentu 
mikroorganismu izplatību apkārtējā vidē. Fiksē galvenās atziņas pierakstu 
kladē. 

   

Izmantojot info https://www.spkc.gov.lv/lv/antibiotiku-rezistences-celoni 
noskaidro, kāpēc veidojas multirezistentie mikroorganismi un kā tie 
iedarbojas uz cilvēka organismu. Pauž savu attieksmi un viedokli 
klasesbiedriem. 

Strādājot grupās, veido videoprezentāciju ,,Antibiotiku rezistence - lielākais 
globālais drauds cilvēku veselībai”. Prezentē veikumu klasesbiedriem. 

 

Pārbaudes darbs [1 stunda] 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PEiQvMUOwSg
https://www.vestnesis.lv/op/2019/168.2
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Causes_of_death_Health2020-LV.png
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Causes_of_death_Health2020-LV.png
https://antibiotic.ecdc.europa.eu/lv/esi-informetsfakti/fakti-ekspertiem
https://antibiotic.ecdc.europa.eu/lv/esi-informetsfakti/fakti-ekspertiem
https://www.spkc.gov.lv/lv/antibiotiku-rezistences-celoni

