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8. klase
Matemātika + dabaszinības + informātika
Temats: Statistika
Olu uzturvērtība
Sasniedzamais rezultāts:
 Plāno pētījuma mērķi un gaitu, veic pētījumu – iegūst, apstrādā, attēlo, analizē datus un
formulē pamatotus secinājumus.
 Salīdzina datus par divām objektu kopām, lietojot datu kopas vidējos lielumus, amplitūdu,
absolūto un relatīvo biežumu.
 Veic pašnovērtējumu, prezentē savu veikumu un vērtē klases biedru darbus pēc principa:
pajautā, piedāvā, paslavē.
Uzdevums
Apgalvojums: Jo lielāka ola, jo augstāka uzturvērtība!

Veicamo darbu Cheklist:
 Izplāno, kā pārbaudīsi šo apgalvojumu.
 Izveido darbu secīgu struktūru.
 Visus iegūtos datus apkopo tabulās, diagramās, grafikos, lai uzskatāmi parādītu iegūto
informāciju.
 Analizējot datus – veicot secinājumus, izmanto statistikas jēdzienus: vidējais
aritmētiskais, moda, mediāna, amplitūda, relatīvais biežums, absolūtais biežums.
 Izveido infografiku (Piemēram, infogr.am).
 Prezentējiet savu darbu.
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Infografika veidošanas padomi

Pārliecinies, vai tev ir
skaidrs, precīzi par
kādu tēmu plakāts
jāveido!

Kāds precīzi ir plakāta
virsraksts?

Veido virsrakstu
pietiekami lielu un
salasāmu!

Uzraksti informāciju
– faktus vai ideju!

Apkopo informāciju!

Pārdomā! Kāda ir
galvenā doma, kuru
vēlies paust?

Izveido tabulas,
diagrammas, grafikus!
Pārdomā, vai ir
skaidri redzama
infografika struktūra,
vai informācija nav
izvietota haotiski!

Pārliecinies vēlreiz,
vai teksts un attēli
saskan!

Atceries, ka dažkārt ir
„labāk mazāk nekā
vairāk”!

Attēliem jābūt
saprotamiem bez
papildus
paskaidrojumiem,
tiem jāiekļaujas
infografika struktūrā,
tos nedrīkst ievietot
haotiski.

Atslēgas vārdi un
tēzes ir labāki par
gariem tekstiem.

Infografika saturam
jābūt tādam, lai ar to
varētu iepazīties 3
minūšu laikā.

Krāsas lieto
mērķtiecīgi!

Saturiski vienotām
lietām izmanto vienu
krāsu. Izcel
svarīgāko!

Izpēti arī citas dizaina
iespējas!
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Infografika snieguma līmeņu apraksts
Kritēriji
Saturs

Vizuālie rīki
teksts, tabulas,
diagrammas, shēmas,
attēli, foto, laika
līnijas, zīmējumi u.c.
Noformējums

Pareizrakstība
Materiāla
izmantojamība

Punkti

3.līmenis
Apskatīti 6-7 aspekti,
kas nosaka
uzturvērtību. Katram
aspektam norādīts
avots.
Izmantoti 5 un vairāk
dažādi vizuālie rīki.

2.līmenis
Apskatīti 5-3 aspekti,
katram aspektam
norādīts avots.

Ir izcelti visi
nosaukumi, labi
redzams katrs
aspekts, glīti, kārtīgi
noformēts darbs,
ievērota kompozīcija,
ir izmantotas krāsas.
Viegli uztverams
darbs.
Līdz 2 kļūdām
Materiāls ir
izmantojams citos
tematos vai mācību
priekšmetos.
3x5=15 punkti

Ir izcelti nosaukumi,
trūkst kompozīcijas,
grūti izlasīt tekstu.

Nav izcelti
nosaukumi.
Nepilnīgs, paviršs
darbs.

3-7 kļūdas
Materiāls ir daļēji
izmantojams citos
tematos vai mācību
priekšmetos.
2x5=10 punkti

8-12 kļūdas
Materiāls nav
izmantojams citos
tematos vai mācību
priekšmetos.
1x5=5 punkti

3.līmenis
Lieliska uzstāšanās.
Acīmredzama pārliecinātība,
viegls stāstījums, labs acu
kontakts ar klausītājiem, labi
lieto atgādnes (pierakstus).
Skaidra, skaļa balss un precīzi
izrunāti termini. Ievērots laika
limits.

1.līmenis
Apskatīti 2-1 aspekti.

Izmantoti 3-4 vizuālie Izmantoti 1-2 vizuālie
rīki.
rīki.

Darba prezentēšana
2.līmenis
Laba uzstāšanās. Vērojama
pārliecinātība, raits
stāstījums, pieņemams acu
kontakts ar klausītājiem.
Skaidra, saprotama balss un
lielākoties precīzi izrunāti
vārdi. Ievērots laika limits.

1.līmenis
Pieņemama uzstāšanās.
Brīžiem teksts tiek lasīts no
pierakstiem vai ekrāna,
neliels acu kontakts. Nav raits
stāstījums. Nav ievērots laika
limits.
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Izziņas materiāli
(var izmantot pēc vajadzības)

Olas uzbūve
https://medium.com/@brunocirulis/olas-anatomija-de413c2e3c97

Uzturvielas olā
https://www.fitup.lv/sabeigtu-sirdi-vai-labu-veselibu-uzzini-ko-tu-iegusi-edot-olas.html
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Izziņas materiāli
(var izmantot pēc vajadzības)

https://www.researchgate.net/publication/329999588_Olas_un_holesterins

