
2019./2020 m.g. PROJEKTA NEDĒĻAS TĒMAS 

„Ūdens”,  „Karjera”.  

1. – 5. klases skolēni projekta nedēļas darbu vadītāji ir klašu audzinātāji.  

6. – 9. klašu skolēni kā projekta darba vadītāju var izvēlēties jebkuru mācību priekšmeta skolotāju.  

 

Skolotāja vārds, 

uzvārds 

Ūdens Karjera Skolēns vai skolēnu grupa Klase 

Ilze Apsīte Ūdens pasaule.  18 skolēni 5.b 

Gunta Bahmane Ūdens iemītnieki  19 1.a 

Ilze Bērziņa Ūdens krātuves 

 
HIDROTEHNISKĀS BŪVES, kas ietver 
apakštēmas: dzirnavas, HES, ūdens attīrīšanas 
iekārtas, tilti, pārvadi, moli, bākas utt. , kaut vai 
Āraišu ezerpils. 

 Skolēnu grupa 

5.-9.klase, pēc iepriekšējā gada 

pieredzes zinu, ka mans 

optimālais konsultējamo skaits 

ir 5 

2.klase 

5.-9.klase 

Svetlana Blokina Ūdens nozīme … (var precizēt piem. cilvēka 

organismā ; sadzīvē; ražošanā un tt.) 

Mana profesija … 

(definēt profesiju, 

kurā nozarē atrodas 

profesiju klasifikatorā, 

profesijas apraksts, 

kur jāmācās) 

 individuāli 6.-9.kl.  

Dace Brūna Kā radies Sudas nosaukums   3.a 

Ērika Caune Ūdens spēks   4.b 

Elita Ermansone Spēle par ūdens krātuvēm.  Skolēnu grupa 6.b klase. 

Ingrīda Kazinika Par ūdens tēmu mākslā - glezniecībā, 

grafiskos zīmējumos, plakātos, logo, 

grāmatu ilustrācijās. 

Mākslinieki-

gleznotāji, grafiķi u.c. 

Skolēnu grupa 

(līdz 4 skolēni -gleznotāji, 

zīmētāji 2.-4. klase) 

5.-9.klases (līdz 4 skolēni) 

2.-4.klase 

 

 

 

5.-9.klase 

Agija Komarova Lietus ūdens izmantošanas iespējas 

Bezmugurkaulnieku noteikšana dabā 

Ūdens biotopi 

Lietotnes ūdens patēriņam organismā 

Kuras profesijas 

pārstāvji patērē 

visvairāk ūdens? 

viens skolēns, skolēnu grupa 

līdz 4 

6.-9.klasei 



Infografikas par ūdens nozīmi dabā, 

organismā 

Cik daudz ūdens nepieciešams lai pagatavotu 

maltīti? 

Daiga Lāce Aktivitātes Ūdens dienai skolā un PII  Skolēnu grupas (3 līdz 8 

skolēni).  

6.-9.klasei 

Pārsla Lietaviete Upes tautasdziesmās  Skolēnu grupa 2.a klase 

Anita Randere Ezeri un to izcelšanās latviešu tautas teikās. 

Upes latviešu tautas pasakās. 

 Skolēnu grupas (4 līdz 8 

skolēni). 

5.- 6.klase 

Lidija Stašāne  Matemātikas loma 

(konkrētas) profesijas 

iegūšanā. 

individuāli 8.a+8.b 2.grupa, 

9.kl. 1.grupa 

Iveta Vēvere 

(norādīju tēmas, 

kuras var strādāt 

dabas zinību cikla 

skolotāji) 

Veterinārijā/ medicīnā izmantojamie šķīdumi 

Kuru minerālūdeni labāk izvēlēties? 

Dzeramā ūdens kvalitātes noteikšana 

Upes ūdens tīrības noteikšana 

Augi/ dzīvnieki upes krastā 

Nokrišņu mērīšana, skābuma noteikšana 

Upes fizikālo parametru noteikšana 

Dārzs pudelē 

Ūdens riņķojums dabā (modelis) 

Cilvēku darbība upes krastā 

Upes krastu shēmas izveide 

Tilti, to vēsture, konstrukcijas, maketi 

Transportlīdzekļu kustība uz tiltiem 

Krāsojamā grāmata ar upes augiem 

Barošanās ķēde upē 

Upes ielejas makets 

Upes fotogrāfijas 

   

Anita Vīksne Ūdens dabā.  skolēnu grupa  4.a klase 

Jana Zegrja Ūdens nozīme cilvēka organismā  6. - 9. klase  

Daila Klintsone Ūdens latviešu tautasdziesmās un teikās 

 

Karjera 

 individuāli - 5 skolēni 

 

1 skolēns 

7. klase 

 

7. klase 

 


