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ANOTĀCIJA 

Ludmila LAVRINOVIČA 

ATTĀLINĀTĀ STUNDA  

TĒMA: MAIŅSTRĀVAS ELEKTRISKĀS ĶĒDES 

Apakštēma: Maiņstrāvas ķēdes pretestība. Maiņstrāvas ķēdes ar aktīviem elementiem 

(R-elementi). 

Stunda: 3-4 stundas (120-160 min.) 

Stundu mērķis: Veicināt zināšanu un prasmju apguvi, pilnveidošanu un 

sistematizāciju par elektriskajam ķēdēm.  

Stundu uzdevumi:  

 Sniegt zināšanas par maiņstrāvas elektriskajam ķēdēm, maiņstrāvas ķēdes 

pretestībām un ķēdes aktīviem elementiem; 

 Veicināt izpratni par maiņstrāvas frekvences ietekmi uz elektrisko pretestību; 

 Prast pielietot iegūtās zināšanas praktiskajā darbā. 

Mērķauditorija: Autodiagnostiķis, 2. kurss 

Metodiskās izstrādnes aktualitāte/novitāte: Tēmas prezentācija un darba lapa ir 

izstrādātas tā, lai tēmu būtu iespējams apgūt pastāvīgi mācoties attālinātā mācību 

procesā.  
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IEVADS 
 

Pandēmijas apstākļos mācībspēki un izglītojamie ir spiesti strādāt un mācīties attālināti. 

Tomēr vairākiem jauniešiem pietrūkst prasmes un drosmes strādāt un mācīties attālināti 

reālajā laikā.   

Metodiskā izstrādne izveidota ar mērķi mudināt mācībspēkus un izglītojamus mācīt un 

mācīties reālajā laikā. 

Mācīšanas prasme ir spēja sasniegt sekojošus līmeņus: 

- Zināšana (atcerēšanās) - prot ziņot un spēj atcerēties! 

- Izpratne – saprot un spēj izskaidrot! 

- Lietošana (izmantošana praksē) – prot pielietot! 

- Analīze – prot informāciju strukturēt, izdarīt secinājumus! 

- Sintēze – prot apkopot informāciju, kombinēt zināšanas, analizēt sarežģītu 

situāciju un piedāvāt oriģinālus risinājumus! 

- Novērtēšana – prot noteikt savu līmeni un turpināt attīstību. 

Attālinātas mācības ir tieši saistītas ar digitālam tehnoloģijām, kas plaši ienākušas 

mūsdienu cilvēka ikdienā un ekrāni: vai tas ir telefona, datora, planšetdatora vai 

reklāmas digitāla stenda ekrāns, mums visiem ir apkārt. Kādam nolūkam mēs tos 

izmantojam? Atbilde ir – galvenokārt informācijas meklēšanai, un jaunieši to dara ļoti 

ātri un efektīvi. Ja viņi var izmantot digitālās  iekārtas informācijas meklēšanai, tad viņi 

tos var izmantot arī mācīšanai. Bet tam ir nepieciešama mācīšanās prasme. Ja viņi 

neprot mācīties un nav trenējusies šinī jomā, tad nepieciešamie līmeņi, kas ir minēti 

augstāk, netiks sasniegti. 

Ir trīs pieejas, kā var īstenot nodarbību: 

1. Nodarbība pēc pieprasījuma (prezentācijas, uzdevumi vai video lekcijas):  

Plusi:  

- izmantojot pieejamus tehniskus rīkus, iespējams sagatavot kvalitatīvus grafikus, 

attēlus, skaidrojumus teksta veidā, uzfilmēt dažādas nianses. 

- pārdomāt un rediģēt saturu; 

- izglītojamie paši izvēlas laiku mācībām. 

Mīnusi:  

- relatīvi sarežģīti iegūt atgriezenisko saiti; 

- aizņem relatīvi daudz laika materiālā sagatavošanai un atgriezeniskās saites 

nodrošināšanai. 
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2. Reālā laika nodarbība 

Plusi:  

- relatīvi ātri var sagatavoties un novadīt; 

- dzīva saruna, var raisīt diskusiju; 

- pierastas nodarbības sajūta; 

- izglītojamie mācās pēc noteikta grafika, un turpina strādāt ierastajā režīmā; 

- izglītojamie nezaudē interesi mācīties; 

- var izveidot aptauju reālajā laikā. 

Mīnusi: 

- problēmas ar interneta pieslēgumu; 

- zīmējumu un informācijas sniegšanas kvalitāte (tiešraidē grūtāk uzzīmēt grafiku 

vai uzrakstīt formulu kvalitatīvi, kā arī ir pastāv iespēja kļūdīties); 

- grūtāk noturēt izglītojamo uzmanību, jo nav acu kontakta; 

- jebkurā brīdī jebkurš var traucēt, slēdzot iekšā un ārā savus mikrofonus, dalīties 

ar savu ekrānu un zīmēt virsu prezentācijas (Zoom iespēja). 

3. Trešā pieeja ir kombinēta – gan nodarbības reālajā laikā, gan materiālu 

sagatavošana un nodošana izglītojamiem. 

Dotajā metodiskajā izstrādnē piedāvāta izstrādātā prezentācija, kas ir paredzēta 

nodošanai izglītojamiem un izstrādātā darba lapa, kas ir paredzēta tēmas dziļākai 

apgūšanai un teorijas saprašanai. 
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1. PRESENTĀCIJAS SLAIDI 
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1. DARBA LAPA PAR TĒMU MĀIŅSTRĀVAS ĶĒDES 

AR AKTĪVIEM ELEMENTIEM 
 

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS 

DARBA LAPA  

MĀCĪBU PRIEKŠMETS: ELEKTROTEHNIKAS UN ELEKTRONIKAS 

PAMATI  

 “Maiņstrāvas ķēde ar aktīviem elementiem” 

Vārds, uzvārds: ________________________ Grupa: ______  Datums: __________ 

1. Uzdevums (5. punkti1). Atbildi uz tēmas kontroljautājumiem. 

Kādu apzīmējumu lieto, lai attēlotu fāžu nobīdi? 

Atbilde: 

 

Ar kādu burtu apzīmē aktīvo jaudu, un kāda ir aktīvās jaudas mērvienība? 

Atbilde: 

 

Kāda ir fāžu nobīde starp strāvu un spriegumu aktīvajos elementos? 

Atbilde: 

 

Kā aprēķina aktīvo jaudu? 

Atbilde: 

 

Nosauciet vizmas četrus elementus, kuriem piemīt aktīvā pretestība (elektriskās 

enerģijas pārveidošana siltumā)?  

Atbilde: 

 

 

2. Uzdevums (5 punkti2). Aprēķini uzdevumus. 

 

Kvēlspuldzes jauda ir 60 W, cik liela ir caur spuldzi plūstošā strāva, ja tā ir 

pieslēgta maiņspriegumam 230 V? 

Atbilde: 

 

 

 Kvēlspuldzes jauda ir 60 W. Kāda būs spuldzes aktīvā pretestība, ja caur 

spuldzi plūst strāva 0,2 A? 

 

 

Atbildi uz jautājumiem un atrisini uzdevumus savā  burtnīcā un atsūti 

atbilžu foto! 

1 – 1 punkts par katru pareizi atbalētu jautājumu 

2 - 2,5 par katru pareizi atrisinātu uzdevumu. 

Atbilde: 

 



 

16  

3. STUNDAS METODISKAIS APRAKSTS 
 

Attālinātā stunda un darba lapa 

Tēma: Maiņstrāvas elektriskās ķēdes 

Apakštēma: Maiņstrāvas ķēdes pretestība. Maiņstrāvas ķēdes ar aktīviem elementiem 

(R-elementi). 

Stundu mērķis: Veicināt zināšanu un prasmju apguvi, pilnveidošanu un 

sistematizāciju par elektriskajam ķēdēm.  

Stundas tips: Attālināta stunda 

Stundas paredzamie rezultāti: zina, kas ir elektriskā ķēde, elektriskā pretestība, 

maiņstrāva; prot atšķirt līdzstrāvas ķēdes un maiņstrāvas ķēdes īpašības.  

Tēmas apgūšanai paredzētas stundas: 3-4 stundas (120-160 min.) 

Stundu uzdevumi:  

 sniegt zināšanas par maiņstrāvas elektriskajam ķēdēm, maiņstrāvas ķēdes 

pretestībām un ķēdes aktīviem elementiem; 

 veicināt izpratni par maiņstrāvas frekvences ietekmi uz elektrisko pretestību; 

 prast pielietot iegūtās zināšanas praktiskajā darbā. 

Mērķauditorija: Autodiagnostiķis, 2. kurss 

Nepieciešamie resursi: pieslēgums internetam mācību materiālu iegūšanai. 

Atgriezeniskā saite tiek nodrošināta ar darba lapas uzdevumu pildīšanu un rezultātu 

skaidrošanu nākamajā tiešsaistes vai klātienes stundā.  
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SECINĀJUMI 
 

Kombinēta pieeja nodarbību organizēšanai ir visai piemērota, jo tas dot iespēju 

gan izglītojamiem, gan mācībspēkiem ātrāk pielāgoties attālinātām mācību procesam. 

Gadījumā, ja tā ir materiālu sagatavošana pastāvīgai apguvei, tad nepieciešams 

sagatavot tēmas kontroljautājumus vai uzdevumus, kas motivētu meklēt atbildes 

sagatavotajā materiālā vai prezentācijā. 
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