Fizika 1.kurss
Stundas plāns “Šķidrums un tvaiks”
Sasniedzamie rezultāti.
1. Prot aprakstīt šķidruma īpašības.
2. Prot izskaidrot jēdzienu “tuvā kārtība” un virsmas spraiguma spēka lomu
tajā.
3. Prot izskaidrot šķidruma iztvaikošanu un kondensāciju no molekulāri
kinētiskās teorijas viedokļa.

Stundas gaita.
Aktivizēšanas fāze.
1. Brīvais raksts 3 minūtes pierakstu kladēs par attēlā redzamo -

2.

Apjēgšanas fāze.

Diskusija - kopīga tabulas aizpildīšana (skolotājs raksta uz tāfeles, skolēni
burtnīcās)
Šķidruma īpašības

Procesi, kuri var notikt ar šķidrumu.

Video ://www.youtube.com/watch?v=UM0jtD_OWLU (Noslēgtā tvertnē ūdens.
Vienu tvertnes galu silda, ik pa brīdim tiek parādīts, kā tvertnē palielinās tvaiku
daudzums, līdz tvertne uzsprāgst)
Skolēni izsaka savas domas par redzēto un sniedz atbildes uz skolotājas
jautājumiem:
1. Kāda fizikāla parādība bija novērojama?
2. Kā notika iztvaikošanas process eksperimenta sākumā, vidusdaļā?
3. Kas tvertnē bija vairāk īsi pirms sprādziena - ūdens vai tvaiks?
Jaunās vielas apguve.
Mācību virzītājs (darbs ar grāmatu). Skolēniem izdalītas darba lapas ar tabulu.
Lasi!

Jautājums

91.lpp. 2. Kādi spēki darbojas starp
rindkopa šķidruma molekulām?
Kā sauc molekulu izvietojumu
šķidrumā?
91.lpp. 3. Kā sauc spēku, kas cenšas noturēt
rindkopa molekulas šķidrumā?
Kādā virzienā vērsts virsmas
spraiguma spēks?
Kā veidojas šķidruma tvaiks?

91.lpp. 4. Kas ir iztvaikošana?
rindkopa
91., 92.
lpp.

No kā atkarīga šķidruma
iztvaikošana?

92. lpp.

Kas ir īpatnējais iztvaikošanas
siltums nemainīgā temperatūrā?
No kā tas atkarīgs?

92.lpp.

Kas ir kondensācija?

Atbilde

3.

Lietojuma fāze - izskaidro!
Veic tik eksperimentus, cik atļauj laiks stundas atlikušajā daļā.
1. Eksperiments - ūdens mezgls.

2. Eksperiments - peldošais metāls.

3. Eksperiments - ūdens necaurlaidīgais siets.

4. Eksperiments - iznīcinātā ūdens plēve.

5. Eksperiments – Ūdens kalniņš

4.
Refleksijas fāze.
Vārdu mākonis. Uzaicina skolēnus nolasīt uzrakstīto.

Noslēdz stundu ar iztvaikošanas skaidrojumu (definīciju), kuru pasaka un parāda
uz tāfeles.

Iztvaikošana - fizikāls process, kad šķidruma molekulas,
haotiski kustoties, iegūst tik lielu kinētisko enerģiju, ka
tās atstāj šķidrumu, pārvarot pārējo molekulu
pievilkšanās spēkus.
.
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