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Tēmas nosaukums: Bioloģijas mācību priekšmeta integrācija ar citiem 

pamatizglītības mācību priekšmetiem 
 
Tēmas apraksts 
Tēma izstrādāta, pamatojoties uz Bioloģijas mācību priekšmeta standarta 7.–9. klasei 
vispārīgo jautājumu 1. punktu par nepieciešamību novērst satura dublēšanos ar 
ģeogrāfijā, ķīmijā un fizikā mācīto, kā arī noteikumu par valsts standartu pamatizglītībā 
vispārīgo jautājumu 2.3. punktu , kurā akcentēta nepieciešamība veicināt izglītojamo 
harmonisku veidošanos un attīstību.  
Tajā aplūkoti jautājumi: 

• satura integrācijas un tēmu dubultošanās novēršanas nepieciešamība; 
• vide, drošība un veselība – obligātas tēmas visos mācību priekšmetos; 
• bioloģijas mācību satura atbalsts fizikas, ķīmijas, ģeogrāfijas un matemātikas 

jautājumu apguvei; 
• fizikas, ķīmijas, ģeogrāfijas un matemātikas stundās apgūto tematu izmantošana 

bioloģijas mācīšanā. 
 
Nodarbības plāns 

1. Valsts standarta pamatizglītībā nospraustie mērķi mācību satura integrācijā. 
2. Mācību grāmatu autoru un izdevniecību loma veiksmīgas mācību satura integrācijas 
nodrošināšanā.  
3. Bioloģijas mācību satura atbalsts fizikas, ķīmijas, ģeogrāfijas un matemātikas 
jautājumu apguvei 
Integrējamās tēmas 

• Organisma iekšējā vide (ķīmija, šķīdumi) 
• Elpošana (ķīmija, degšana) 
• Acs uzbūve un darbība, tuvredzība, tālredzība (fizika, optika)  
• Starojuma ietekme uz cilvēka veselību un apkārtējo vidi (fizika, starojums) 
• Vielu riņķojums dabā (ķīmija, elementu un vielu izplatība dabā)  

     4. Fizikas, ķīmijas, ģeogrāfijas un matemātikas stundās apgūto tematu izmantošana   
      bioloģijas mācīšanā. 

• Fizikālo parādību izpratne (gaisma, skaņa, siltums); optiskais stiprums, gaismas 
atstarošanās un laušana, lēcas, brilles un kontaktlēcas; enerģijas jēdziens; 
starojuma veidi; elektrostaciju ietekme uz vidi; fizikālo procesu radītais 
piesārņojums uz vidi. 

• Ķīmija (vielu iedarbība uz dzīvajiem organismiem, šķīdumu tilpums, blīvums, 
pesticīdu izmantošana lauksaimniecībā, notekūdeņu attīrīšana). 

• Ģeogrāfija (dabas resursi un saimnieciskā darbība; cilvēka darbības radītās 
reģionālās un globālās problēmas; aizsargājamās dabas teritorijas; ainavas; 
cilvēka saimnieciskās darbības radītās pārmaiņas vidē; pasaules okeāna 
piesārņojuma avoti). 

• Matemātikas lietojums dabas un sabiedrības procesu analīzē (lielumi, to 
mērīšana bioloģijā, informācijas apstrāde); uzdevumu risināšana, kas saistīti ar 
dabaszinātņu, vides un veselības jautājumiem; lielumu raksturošana ar 
skaitļiem (laiks, masa, temperatūra, garums u.c.); laukuma un tilpuma 
aprēķināšana; uzdevumi par procentuālā sastāva aprēķināšanu; shēmu, grafiku 
un diagrammu izmantošana uzdevumu risināšanā uz pētniecisko darbu 
prezentācijā. 

5. Biežāk pieļautās kļūdas dabaszinātņu terminu lietojumā (masa, svars, vielas daudzums, 
augu elpošana u.c.) 
 
Termini 
Piesārņojums, masa, svars, vielas daudzums, vielmaiņa, ekosistēma, biocenoze 
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