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PPT izmantošanas tehniskā ētika

• Vizuālie efekti – uztveramībai, nevis 
uzmanības novēršanai

• Teksts saskatāms arī klases pēdējā rindā 
sēdošajam

• Lieto krāsas, lai izceltu svarīgo

• Izmanto skaidri uztveramus vizuālos 
papildinājumus (attēli, grafiki u.tml.)
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Labāk uztverama vizuālā informācija!

Grūti uztverama vizuālā informācija!



• Izmanto vienkāršu fontu!

Calibri Z
Ravie Z

Grūtāk 

uztvert

Vieglāk 

uztvert



X.blokstundas tēma – dzīvības pamatpazīmju saistība ar orgānu sistēmām

1.uzdevums

Ja robots kustas, vai tas ir dzīvs?

2.uzdevums

Orgāns vai orgānu sistēma?

3.uzdevums

Izveidoju tabulu un ierakstu tajā 
dzīvības pamatpazīmes un 
orgānu sistēmas, kas tās realizē!

4.uzdevums

Kādas funkcijas veic elpošanas
orgānu sistēma? 

Kāda ir tās saistība ar citām 
orgānu sistēmām? 

Minu piemērus, kā var novērot 
šīs orgānu sistēmas darbību!

5.uzdevums

Vai esmu sasniedzis SR? Kas par 
to liecina? Pamatoju savu 

viedokli!

Kāds pazīmes piemīt visiem dzīvajiem organismiem? Kas ir dzīvnieku orgāns un orgānu sistēma? Kāda ir 
dzīvnieku orgānu sistēmu saistība ar dzīvības pamatpazīmēm?

SR Protu raksturot dzīvnieku orgānu sistēmu saistību ar dzīvības pamatpazīmēm!

Piemērs: PPT kā mācību vielas apguvei paredzamās platformas izmantošana stundā

1.,3.,5.uzdevumam un 
putna attēlam ir 
pievienotas hipersaites. 
Uzklikšķini uz tām un 
pārbaudi, kas apslēpts!

https://www.youtube.com/watch?v=xYSmp3bjP_0


Orgāns vai orgānu sistēma?

Hipersaite!



Dzīvības pamatpazīmes Orgānu sistēmas 

Elpošana Elpošanas orgānu sistēma

Barošanās Gremošanas orgānu sistēma

Kustīgums Balsta un kustību orgānu 
sistēma

… …

Hipersaite!



Dažādi ierakstu veidi

1)Audio ieraksts

Ievietošana -> Audio -> Ierakstīt skaņu

1)

3)

2)

Piemērs



2)PPT prezentācijas ieraksts

Slaidrāde -> Ierakstīt slaidrādi -> Ierakstīt no 
sākuma

1)

3)

2)

Piemērs



3)Ekrāna ieraksts

«Free Cam 8» -> pieejams: 
https://www.freescreenrecording.com/

https://www.freescreenrecording.com/


4)Video rediģēšana

«Video redaktors» -> pieejams bez maksas katrā datorā

Lai izveidotu jaunu video, ko varat rediģēt no sākuma līdz
beigām, veiciet šādas darbības:

1.Atlasiet - jauns video projekts!

2.Piešķiriet savam videoklipam nosaukumu!

3.Atlasiet fotoattēlus un videoklipus, kurus vēlaties
pievienot savai montāžas skalai! Varat pat izmantot
«Pievienot no tīmekļa», lai atrastu saturu pakalpojumā
«Bing».

Kad ir sakārtota montāžas skala, varat mainīt katra
fotoattēla vai videoklipa izskatu un darbību.



Failu kompresēšana
1) Attēlu kompresēšana:

https://tinypng.com/

2) Video kompresēšana: 
https://www.freeconvert.com/video-
compressor/download

Failu uzglabāšana un 
nosūtīšana

1) E-klase – 10 MB

2) Moodle.liepaja.edu.lv – 20 MB

3) Google diskā – līdz 15 GB

4) Failiem.lv – līdz 5 GB

5) Youtube.com 

https://tinypng.com/
https://www.freeconvert.com/video-compressor/download


PPT saglabāšana, 
ierobežojot piekļuvi

Informācija -> Aizsargāt prezentāciju-> 
Ierobežota piekļuve 1)

3)

2)
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