
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRS 

„LIEPĀJAS MŪZIKAS, MĀKSLAS UN DIZAINA VIDUSSKOLA” 

 

 

 

METODISKAIS MATERIĀLS 

 

 

matemātika 

 

 

 

 

 

vispārizglītojošā programma matemātika 1, 3. kurss 

 
 

 

 

 

 

 

 

Anita Poriņa 

 

 

 

2022 

 



 

Stundas plāns – skolēns mācās prasmi 

 

Stundas tēma: Tilpums 

Plāns paredzēts blokstundai (2 mācību stundām) 

Stunda notiek mežā vai teritorijā, kur ir koki 

 

SR: 

• Prot aprēķināt koniskas formas tilpumu (prasmi nostiprina); 

• Prot aprēķināt vidējo aritmētisko; 

• Nostiprina zināšanas par riņķa elementu aprēķināšanu. 

 

Stundai nepieciešams: 

• Vismaz 1,5m gara mērlente; 

• Kalkulators vai telefons ar kalkulatoru (nav obligāti katram skolēnam); 

• Darba lapa skolēniem (pielikumā); 

 

 

Stundas fāze Skolotāja darbība Skolēnu darbība 

Stundas 

ievaddaļa 

Skolotāja ar skolēniem kopā dodas uz mežu. 

Skolotāja jautā, kādu ģeometrisku figūru 

veido koka stumbrs. Precīzākā atbilde, ko 

skolotāja vēlas sagaidīt ir cilindrs vai konuss. 

Kad tas ir izdarīts, skolotāja jautā, vai koka 

stumbrs ir precīzs cilindrs vai konuss (kā 

ģeometriska figūra). 

Skolotāja skaidro, ka, ņemot vērā, ka koka 

stumbrs nav precīzs cilindrs vai konuss, tad 

mežniecībā tiek izmantoti veidskaitļi. Lai 

aprēķinātu koka stumbra tilpumu, cilindra 

tilpums tiek pareizināts ar veidskaitli. 

Skolotāja paskaidro, ka darbs tiks veikts ar 

pieejamiem materiāliem. 

Skolotāja lūdz skolēnus sadalīties pa pāriem. 

Skolotāja katram pārim izsniedz darba lapu. 

Skolēni nosauc 

iespējamās figūras, ko 

var atveidot koka 

stumbrs. 

Skolēni raksturo koka 

stumbru cilindra vai 

konusa figūras 

kontekstā. Iespējams, 

apraksta, ka koks pie 

saknēm ir resnāks, bet 

tuvojoties galotnei, kļūst 

tievāks, tāpēc nav 

precīzs cilindrs vai 

konuss. 

Skolēni sadalās pa 

pāriem. 

 

 

 

 

Stundas 

pamatdaļa 

Skolotāja seko skolēnu darbam, palīdz un 

konsultē par atsevišķiem jautājumiem. 

Skolotāja pastāsta, kā mērīt koka garumu, ja 

skatās noliecoties uz priekšu, caur kājām 

(skolēns atrodas pret koku ar muguru). 

Skaidro, ka skolēniem jāiet tik tālu, lai 

skatoties caur kājstarpu, varētu redzēt koka 

galotni. 

Skolēni paši ar kociņiem 

un auklu nomēra un 

iezīmē 1 āru lielu 

teritoriju, kurā strādās. 

Skolēni pa pāriem mēra 

koka augstumu, aizpilda 

tabulu un veic aprēķinus. 

Veic savā darba lapā 



Skolotāja atgādina, kā aprēķināt koka rādiusu 

un diametru, izmantojot tā apkārtmēru. 

Stundā tiek atkārtots, kas ir ārs un kas ir 

hektārs. Kokus skaita un tiem tilpumu rēķina 

1 āra lielā teritorijā. 

Skolotāja seko visu skolēnu darbam. Tiek 

ievēroti visi darba drošības noteikumi. 

prasītos uzdevumus un 

aprēķinus. 

 

Stundas 

noslēguma daļa 

Skolotāja ar skolēniem pārrunā veicamo 

mājas darbu saistībā ar stundā veikto darbu. 

Mājās skolēniem jāizveido prezentācija, 

izmantojot savus iegūtos datus, kurā 

jāatspoguļo: 

• Darba lapas 1.uzdevumā aprēķinātos 

tilpumus attēlotus stabiņu veida 

diagrammā; 

• Cik koku ir 1a un 1ha? 

 

Skolēni diskutē par 

jautājumiem, ko 

skolotāja uzdod mājas 

darbā. 

Atgriezeniskā 

saite 

Skolotāja seko skolēnu darbam visas stundas 

laikā. Stundas noslēgumā skolotāja uzdod 

skolēniem jautājumus saistībā ar koku 

nozīmību cilvēkiem. Pēc skolēnu 

ierosinājuma, skolotāja lūdz visus skolēnus 

sameklēt cenas, cik maksā kokmateriāli. Pēc 

skolēnu iniciatīvas tiek veidota diskusija par 

to, kāpēc kokmateriāli tiek eksportēti. 

Par SR skolotāja pārliecinās pārbaudot 

skolēnu darba lapas, pirms stundas beigām, jo 

skolēni darbus ņem mājās, lai veidotu 

prezentācijas. 

Skolēni saņem 

atgriezenisko saiti no 

skolotājas par savām 

darba lapām un darbu 

stundā. 

Saprot, kāpēc 

kokmateriālus eksportē, 

izvērtējot to cenu. 

Diskutē par kokmateriālu 

eksportu. 

 

 

 

 

 

 

  



Pielikums:  

Darba lapa 

 

1. uzdevums. 

Izmērīt visus kokus iezīmētajā 1 āra teritorijā, kas nav zemāki par 5 m. Aizpildīt tabulu.  

 

Koka Nr. Koka augstums (m) Koka rādiuss (m) Diametrs (m) Tilpums V (m3) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

2. uzdevums. 

Aprēķināt koka vidējo tilpumu iezīmētajā 1 āra teritorijā!  

 

 

 

 

3. uzdevums. 

Secināt, cik koku ir 1a teritorijas! Aprēķināt, cik koku ir 1 ha? Aprēķināt, cik m3 koksnes 

ir 1 ha? 

 



 

 

 

4. uzdevums. 

Noformulēt kas ir sters! Aprēķināt, cik steru malkas ir 1 ha? 

 

 

 


