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Anotācija 

Metodiskais līdzeklis paredzēts “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas” nodaļas 

profesionālo priekšmetu pedagogiem, kā arī to ir iespējams izmantot informācijas 

ieguvei programmas “Materiālmācība” izglītojamajiem. 

Metodiskā līdzekļa mērķis: Dalīties pieredzē un uzlabot mācību metožu pielietošanu 

– Materiālmācības teorijas un praktisko mācību nodarbībās. 

 

Nodarbības metodiskais apraksts 

Nodarbības tēma: Metālu termiskās apstrādes tehnoloģija. 

Pamatojums tēmas izvēlei:Metālu termiskā apstrāde ir ciesi saistīta ar tādam metālu 

pamatīpašībām kā : siprība, nodilumizturība, un tā ir svarīga metāla raksturīpašība kas 

nepieciešama metālapstrādes instrumentu izvēlei (urbju, vītņurbju,  griežņu,frēžu u.c.)  

Bieži pēc pēc metālu termiskās apstrādes var spriest par metāla spēju pretoties 

dilšanai, piemēram, jo cietāks tērauds, jo mazāk tas nodilst un otrādi. Tāpēc 

nepieciešams veikt metālu izstrādājumu termisko apstrādi. 

Nodarbības mērķis: Apgūt teorētiskās prasmes un pielietot tās praksē metālu 

izstrādājumu termiskai apstrādei. 

Nodarbību uzdevumi:  

 Prast izvēlēties dažādu marku metālu paraugus termiskai apstrādei. 

 Prast sagatavot izvēlētos materiālu paraugus termiskai apstrādei, pēc to 

karsēšanas temperatūras. 

 Ievērot darba aizsardzības un drošības noteikumus, strādājot ar ierīcēm 

paraugu sagatavošanai un darbam ar elektriskām un indukcijas krāsnīm. 

 

 

 

 

 



Tēmas apguvei paredzētas 240 min. 

Stundas 

posms 

Aktivitāte/mācību situācija Laiks 

(min.) 

Nepieciešamie 

resursi Skolotāja darbība Audzēkņu 

darbība 

Metodes 

Ievaddaļa Stāsta par stundas 

mērķi, uzdevumiem, 

atbild uz jautājumiem.  

Klausās, uzdod 

jautājumus. 

Izklāsts. 20  

Teorētiskā daļa Atkārto mācību vielu 

(sk. pielikums), uzdod 

jautājumus, skaidro, 

izdala dažādus 

paraugus.  

Konspektē, atbild uz 

jautājumiem, uzdod 

jautājumus, pēta 

paraugus un izsaka 

viedokli.  

Darbs grupās, vizualizācija, 

diskusija.  

40 Apgūst paraugu 

sagatavošanas principus 

un mērīšanu ar 

aparātiem.  

Praktiskā daļa  1) Rāda piemērus 

2) Skaidro un rāda 

nesaprotamo 

3) Sadala audzēkņus 

pāros pa divi 

1) Sagatavo 

paraugus darbam 

2) Konsultējas ar 

skolotāju 

3) Strādā pāros 

Demonstrācija, problēmu 

risināšana, darbs pāros. 

160 Slīpmašīna, metāla 

griešanai rokas zāģis, 

virsmu pulēšanas ierīce, 

mikroskopi, skrūvspīles.  

Nobeigums   Analīze, problēmu 

risināšana, demonstrācija 
20  

  

 

Stundas pašvērtējums 

Iegūtie rezultāti un atgriezeniskā 

saite 

Strādājot grupās audzēkņi ieguva jaunas zināšanas teoretiskajā un 

praktiskajā daļā. 

Izmantoto metožu efektivitāte Izmantoto metožu efektivitāte deva pozitīvus rezultātus      

Stundas norises un izstrādāto 

materiālu pilnveides 

nepieciešamība un iespējas 

Stundas norises laikā, tika iegūtas zināšanas, kuras tiek pielietotas 

metālu termiskās apstrādes tehnoloģijā. 

Veiktie vērojumi Veiktie vērojumi audzēkņiem deva iespēju izprast metālu termiskās 

apstrādes tehnoloģijas   pielietošanu praksē, strādājot uzņēmumos, 

kas saistīti ar metālu mehāniskām īpašībām. 

Ieteikumi līdzīgu stundu 

veidotājiem un īstenotājiem 

Veidojot līdzīgas stundas, iesaku vairāk pievērst uzmanību  jaunāko 

tehnoloģiju pielietošanu teoretiskajā un praktiskajā daļā. 
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SECINĀJUMI 

Audzēkņu iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas varēs pielietot uzņēmumos, 

darba vietās, kuras ir saistītas ar metāla apstrādi un konstrukciju izgatavošanu. 
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