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Skolotāja: Emīlija Lesiņa, Ventspils 6. vidusskola 

Mācību priekšmets: bioloģija 

Klase: 7. 

Stundas temats: Šūna, tās uzbūve, šūnas organoīdu funkcijas. 

SR: 1. Zina, ka dzīvo organismu uzbūves pamatvienība ir šūna. 

2. Prot izskaidrot šūnas uzbūvi un tās organoīdu funkcijas, izmantojot jēdzienus: 

kodols, citoplazma, membrāna, šūnapvalks, vakuola, hloroplasti.  

3. Veidot šūnas modeli. 

4. Salīdzina augu un dzīvnieku šūnas. 

Nepieciešamie resursi : dators, projektors, ekrāns, A4 papīra lapa, dažādas krāsas 

plastilīns 

Mācību metodes: tekstpratības pilnveidošana lasīšanas stratēģijas: galvenās 

informācijas atrašana tekstā un attēlos, klases biedra pierakstītās informācijas analīze 

un novērtēšana, modelēšana. 

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

darbs. 

Stundas fāze, 

laiks min 

Skolotāja darbība Skolēna darbība 

Aktualizācija, 

5 min 

Pirms stundas skolēni tika sadalīti 

grupās pa četri. Uz tāfeles ir uzrakstīti 

jautājumi: 

No kā veidoti dzīvie organismi? 

Kas ir šūnas? 

Kāpēc šūnas ir tik dažādas? 

Skolotājs norāda, ka noskatoties filmu 

vajadzēs atbildēt uz jautājumiem 

Skolotājs sāk stundu ar video filmu: 

“Kas ir šūna?”(soma.lv) - 3 min. 

Skolotājs vēl jautā, ko šajā stundā būs 

jāapgūst. Skolotājs kopā ar skolēniem 

formulē stundas mērķi un uzraksta uz 

tāfeles. Skolotājs paskaidro, ka lai to 

sasniegtu skolēni individuāli strādās ar 

tekstu, pāros veidos šūnu modeļus, 

salīdzinās ar kaimiņu modeļiem un 

prezentēs tos. 

 

Skolēni skatās filmu, pēc 

filmas atbild uz 

jautājumiem. 

Skolēni palīdz 

skolotājam formulēt 

stundā SR 

Apjēgšana 28 

min 

Skolotājs īsi izskaidro šūnas uzbūvi, 

organoīdu funkcijas (prezentācija 2. 

slaidi) 

Skolotājs uzdod 1. uzdevumu: 

individuāli lasīt tekstu, tajā pasvītrot 

šūnas organoīdu nosaukumu to 

funkcijas (katru organoīdu un tā 

funkcijas pasvītrot vienādi). Izpētīt 

attēlus un aizpildīt tabulu(teksts un 

tabula 1. pielikumā).  

Pēc tabulas aizpildīšanas liek 

samainīties kaimiņiem ar darbiem un 

Skolēni vēro. 

 

 

Skolēni lasa un pilda 

uzdevumu, kad 

uzdevums izpildīts, 

skolēni pāros samainās 

ar darbiem un pārbauda 

izpildīto uzdevumu 

pareizību. Salīdzina 

savas atbildes ar 
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izlabot kļūdas, pēc tam skolotājs 

parāda pareizās atbildes uz ekrāna. 

(Vērtēšanas kritēriji 3. pielikumā) 

 

Skolotājs uzdod 2. uzdevumu: pāros, 

izmantojot papīra lapu un krāsainu 

plastilīnu, jāizveido šūnas modelis. 

Viens pāris grupā veido augu šūnas 

modeli, otrs – dzīvnieku šūnas modeli. 

Lai to varētu veikt, grupā kopīgi 

uzraksta darbības soļus. Skolotājs 

ieklausās skolēnu sarunās, vajadzības 

gadījumā uzdot rosinošus jautājumus. 

Kad modeļi gatavi, skolēniem 

jāsalīdzina augu un dzīvnieku šūnas 

modelis.  

skolotāja doto, labo, ja 

nepieciešams. 

 

Grupā sadarbojoties 

uzraksta soļus, ko darīs, 

lai izveidotu modeli, tad 

veido modeli.  

Skolēni pāros veido 

modeli, ievērojot 

organoīdu izmēru 

proporcijas. 

Grupā salīdzina augu un 

dzīvnieku šūnas: kas 

kopīgs un atšķirīgs. 

Katra grupa prezentē 

savus modeļus, 

skaidrojot katra 

organoīda nozīmi šūnā 

(ja nepieciešams 

ieekonomētu laiku, katra 

grupa izskaidro viena 

organoīda nozīmi.  

Refleksija 4 

min 

Katrai grupai uzdod uzdevumu, 

izdomāt no kā vēl varētu izgatavot 

šūnas modeli, jāpamato sava izvēle. 

 

Uzdod mājas darbu: mājās izveidot 3D 

šūnas modeli. (Vērtēšanas kritēriji 3. 

pielikumā) 

Skolēni grupās 

apspriežas un katra 

piedāvā savus materiālus 

vai digitālo variantu, kā 

arī pamato savu izvēli. 

AS 3 min Tests (2. pielikums) Izpilda testu. 
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1. pielikums:

 
Izmantojot tekstā doto informāciju, aizpildi tabulu „Šūnas organoīdu nozīme”! 

Šūnas organoīdu nozīme 

 

Šūnas sastāvdaļas 

(organoīda) 

nosaukums 

Nozīme (funkcija/-as) 

  

  

  

  

  

  

 

2. pielikums. 

a. Pieraksti pie attēla auga šūnas sastāvdaļas! 

Šūnapvalks, kodols, citoplazma, vakuola, hloroplasts. 
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b. Savieno šūnas sastāvdaļu ar funkciju, kuru tā veic! 

 

Šūnas sastāvdaļa 

 
Funkcija 

 

Kodols Kontrolē dažādu vielu 

iekļūšanu šūnā. 

 

Šūnapvalks Uzkrāj šūnsulu. 

 

Membrāna Satur iedzimtības 

informāciju, vada šūnas 

darbību. 

 

Citoplazma Veic fotosintēzi. 

 

Vakuolas Aizsargā šūnu. 

 

Hloroplasti 

 

Piepilda visas dzīvās šūnas. 

 

3. pielikums. 

Vērtēšanas kritēriji 

Kritērijs Sācis apgūt 

(1) 

Turpina apgūt 

(2) 

Apguvis (3) Apguvis 

padziļināti 
Informācija 

par šūnas 

uzbūvi, 

funkcijām 

Nav aizpildīta 

tabula par 

šūnas 

sastāvdaļām, to 

funkcijām vai 

izmantota 

skolotāja dotā 

aizpildītā 

tabula. 

Šūnas 

sastāvdaļu 

aprakstu tabula 

aizpildīta ar 3 

vai vairāk 

kļūdām vai 

izmantota 

tabula ar dotām 

galvenajām 

šūnas 

sastāvdaļām. 

Izmantojot 

dotās atbildes, 

spēj saskatīt un 

Šūnas sastāvdaļu 

tabula aizpildīta 

akurāti, ir tikai 1-2 

kļūdas vai izmantota 

tabula ar dotām 

visām šūnas 

sastāvdaļām. Saskata 

un izlabo citu 

kļūdas. 

Šūnas 

sastāvdaļu 

tabula 

aizpildīta 

akurāti, bez 

kļūdām vai 

izmantota 

skolotāja 

piedāvātā tukšā 

tabula. Saskata 

un izlabo citu 

pieļautās 

kļūdas.  
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izlabot pieļautās 

kļūdas. 

Modeļa 

uzbūve, 

proporcijas 

Modelī nav 

iekļautas visas 

šūnas 

sastāvdaļas vai 

ir pieļautas 

daudz kļūdas. 

Nav ievērota 

šūnas 

sastāvdaļu 

proporcija. 

Modelī 

iekļautas 

gandrīz visas 

nepieciešamās 

šūnas 

sastāvdaļas, bet  

ir pieļautas 3-4 

kļūdas. Nav 

ievērota šūnas 

sastāvdaļu 

proporcija. 

Modelī iekļautas 

gandrīz visas 

nepieciešamās šūnas 

sastāvdaļas, bet  ir 

pieļautas 1-2 kļūdas. 

Ir ievērota šūnas 

sastāvdaļu 

proporcija. 

Modelī 

iekļautas visas 

nepieciešamās 

šūnas 

sastāvdaļas bez 

kļūdām.  Ir 

ievērota šūnas 

sastāvdaļu 

proporcija. 

Modeļa 

kvalitāte 

Modeļa 

veidošanā nav 

pievērsta 

uzmanība 

detaļām. 

Modelis ir 

veidots pavirši. 

Modelis ir 2D 

Modeļa 

veidošanā nav 

pievērsta 

uzmanība 

detaļām. 

Modelis ir 

veidots pavirši. 

Modelis ir 3D 

Modeļa veidošanā 

pievērsta uzmanība 

detaļām. Modelis ir 

veidots kārtīgi. 

Modelis ir 3D 

Modeļa 

veidošanā 

pievērsta 

uzmanība 

detaļām. 

Modelī tiek 

uzskatāmi 

demonstrēts 

radošums, 

redzams, ka 

modeļa 

veidošanā 

ieguldīts 

apjomīgs 

darbs.  Modelis 

ir 3D 

Prezentācija Modelis 

netiek 

prezentēts vai 

nav nosauktas 

visas 

sastāvdaļas, 

nespēj 

izskaidrot to 

funkcijas. 

Nevar atbildēt 

uz 

jautājumiem. 

Modeli 

prezentējot, 

tiek nosauktas 

gandrīz visas 

sastāvdaļas, 

var nosaukt 

sastāvdaļu 

funkcijas.  

Nevar vai 

daļēji atbildēt 

uz 

jautājumiem 

Modeli 

prezentējot, tiek 

nosauktas visas 

sastāvdaļas un 

funkcijas. 

Skaidrojumā tiek 

pieļautas 1-2 

kļūdas. Daļēji 

atbild uz 

papildjautājumiem.  

Modeli 

prezentējot, 

tiek nosauktas 

visas 

sastāvdaļas 

un funkcijas. 

Tiek 

izskaidrota to 

darbība, brīvi 

atbild uz 

uzdotajiem 

jautājumiem. 

 
Izmantotie avoti: 
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3. Pastare I., Dubovska L. “Mācību satura un valodas apguve bioloģijā”, LVA, 2011. 

4. Piterāns A., Sausiņa L, Tjarve D. Zooloģija 8. klasei, Zvaigzne ABC, 2006. 

5. Bērtule D. Būtiskākie akcenti mācīšanās pieejai bioloģijā pamatskolas posmā. 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “M’’acīšanās 

lietpratībai 7. – 9. klasē – starpdisciplinaritāte un mācību priekšmets 

(lietpratība STEM ar dominanti bioloģijā)” 
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