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Projekta plāns 

• 1. Stunda        Ūdens dabā un organismā – bioloģija  

• 2. Stunda         Ūdens molekulas uzbūve – ķīmija 

• 3. St.                P LD ūdens mikroskopiskie iemītnieki – bio 

• 4. St.                P LD ūdens ķīmiskā analīze  - ķīm. 

• 5. St.                Seminārs   - profesijas, kas saistītas ar ūdens sastāva 
analizēšanu un prezentāciju demonstrēšana par ūdens kvalitātes 
globālajām problēmām, piesārņojuma avotiem 

• 6. st                  PD  Ūdens nozīme, ķīmiskās un fizikālās īpašības 



1. st.   Ūdens dabā un organismā 



Ūdens saturs cilvēka organismā 



Uzdevums skolēniem – veidojam domu karti 

 

Ūdens nozīme 



Vai vari atbildēt uz šiem jautājumiem? 

• Kāpēc zilonis ar snuķi lej sev virsū ūdeni 

• Kā ūdens mērītājs var skriet pa ūdens virsmu 

• Kāpēc, nepareizi lecot no tramplīna, var sasist vēderu 

• Kāpēc ledus gabali peld pa virsu un negrimst 

• Kāpēc Ventspilī ziema ir siltāka kā Daugavpilī 

• Kāpēc asinis pilnībā aizpilda asinsvadu neskatoties uz ķermeņa 
stāvokli telpā 

 

 



PLD  Ūdens parauga analīze  
https://www.siic.lu.lv/skolam/materiali/atbalsta/10-12/biologija/vizualie-
materiali/  

 • PLD Ūdens kvalitāti ietekmējošie faktori. 

• Situācijas apraksts. 

• Ūdens ir nepieciešams visiem dzīviem organismiem gan kā dzīves vide, gan kā barības ieguves vieta. Arī cilvēks ūdeni lieto uzturā, 
mājsaimniecībā, dārzu laistīšanai, atpūšoties- peldoties. Tāpēc ir svarīga ūdens kvalitāte. 

• Taču virszemes ūdeņi bieži vien ir piesārņoti. Piesārņojums ūdens krātuvēs nonāk ar notekūdeņiem. Ar notekūdeņiem ūdenī nonāk 
nitrāti, fosfāti, kas ietekmē tā kvalitāti. Par ūdens piesārņojumu liecina arī ph līmenis. 

• Par ūdens kvalitāti liecina arī augi, kas aug ūdenskrātuvē un tur mītošie dzīvnieki. 

• Pētāmā problēma: Kāda ir pētāmā ūdens parauga kvalitāte? 

• Hipotēze: 

• Darba piederumi: Ūdens paraugs, trauki paraugu izpetei, mikroskops, mikropreperātu pagatavošanas piederumi, komplektā dotie 
reaģenti, ūdens augu un ūdensdzīvnieku noteicēji. 

• Darba uzdevumi:    1.Izpētīt paraugā atrodamos dzīvniekus un mikroorganismus(bioloģisko daudzveidību) 

•                                2.Veikt ūdens parauga ķīmisko analīzi. 

• Darba gaita 
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PLD  Ūdens parauga analīze 



Semināra tēmu sadale  



Semināra tēmas   

• 1. Profesijas, kurās veic ūdens sastāva analizēšanu 

• 2. Ūdens sastāva analīzes Covid 19 izplatības prognozēšanai 

• 3. Ūdens piesārņojuma avoti 

• 4. Lauksaimniecības radītais piesārņojums 

• 5. Rūpniecības radītais piesārņojums 

• 6. Sadzīves notekūdeņi 

• 7. Plastmasa pasaules okeānā  

• 8. Veselības problēmas, kas liecina par ūdens nepietiekamību 
organismā utt. 

• 9. Ūdens piesārņojums ar medikamentu paliekām 



Derīgi resursi semināra norisei 

• https://www.geo.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/gzzf
/Vides_zinatne_kursi/2014/LV_1022/8-LEKCIJA-
Udens_piesarnojums.pdf  
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Uzdevumu idejas pārbaudes darbam 

 

 







Uzdevuma labošanas kritēriji 











Uzdevuma labošanas kritēriji 




