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MĒRĶIS UN UZDEVUMI

¢ Veidot izpratni par laiku un dažādām laika 
skaitīšanas sistēmām pagātnē.

¢ Iemācīt, ka nosaka gadu tūkstoti un gadsimtu 
jebkurā gadskaitlī.

¢ Veidot izpratni par vēstures notikumu secību 
(hronoloģiju), apgūt prasmi izmantot laika līniju. 





¢ Miljoniem gadu pirms tam, kad parādījās pirmie 
cilvēki, pati daba radīja visprecīzāko laika rādītāju.  
Tā ir zemeslode, kas vienmērīgi griežas ar savu asi 
un tajā pašā laikā ceļo apkārt Saulei.

¢ Gada laikā Zeme apriņķo ap Sauli, bet diennakts 
laikā – pati ap savu asi.

¢ Gads un diennakts – divas laika pamatvienības, 
kuras devusi daba.  

¢ Pārējās izdomājuši cilvēki, iedalot gadu mēnešos, 
mēnešus nedēļās, bet diennakts – stundās, 
minūtēs un sekundēs. 



¢ Jau tālā senatnē zemkopji dažādās zemēs 
ievēroja, ka pēc vienādiem laika posmiem notiek 
gadalaiku nomaiņa, kas diktēja viņu darba un 
dzīves ritmu. Viņi skaitīja laiku no vienas 
ražas novākšanas līdz nākamai. 

¢ Tā radās laika skaitīšana pa gadiem. 



¢ Gadu, kurā bija kāds svarīgs notikums, nosauca 
par pirmo gadu, piemēram, senie grieķi laiku 
skaitīja no olimpiskajām spēlēm, kas notika 
776.gadā p.m.ē., romieši – no savas pilsētas 
dibināšanas 753.gadā p.m.ē.



¢ 6.gs.vidū radās ideja ieviest vienotu laika 
skaitīšanas sistēmu visās kristiešu zemēs un 
sākt laika skaitīšanu no Krista dzimšanas gada.

¢ Tā aizsākās gadu skaitīšana pēc Kristus (pēc 
Kr.) jeb mūsu ēra (m.ē.), bet visus iepriekšējos 
gadus, skaitot tos pretēja virzienā, sāka saukt 
par laiku pirms Kristus (pr.Kr.) jeb pirms 
mūsu ēras (p.m.ē). 



LAIKA VIENĪBAS

¢ Sekunde
¢ Minūte = 60 sekundes
¢ Stunda = 60 minūtes
¢ Diennakts = 24 stundas
¢ Nedēļa = 7 diennakts
¢ Mēnesis = 28 (29), 30 vai 31 diena
¢ Gads = 365 vai 366 dienas
¢ Gadsimts (gs.) = 100 gadi
¢ Gadu tūkstotis (gt.) = 1000 gadi



KĀ NOTEIKT GADU TŪKSTOTI?

1345.g.p.m.ē.

1000 345

2.gt.p.m.ē



KĀ NOTEIKT GADSIMTU?

1345.g.p.m.ē

13 45

14.gs.p.m.ē.



NOSAKI GADU TŪKSTOTI UN GADSIMTU

1351.g.p.m.ē.

1201.g.p.m.ē.

843.g.p.m.ē.

30.g.p.m.ē.

2.gt.p.m.ē.; 14.gs.p.m.ē.

2.gt.p.m.ē.; 13.gs.p.m.ē.

1.gt.p.m.ē.; 9.gs.p.m.ē.

1.gt.p.m.ē.; 1.gs.p.m.ē.



NOSAKI GADU TŪKSTOTI UN GADSIMTU

112.g.

1054.g.

2000.g.

2011.g.

1.gt.; 2.gs.

2.gt.; 11.gs.

2.gt.; 20.gs. (pēdējais gads)

3.gt.; 21.gs.



SAKĀRTO VISUS GADSKAITĻUS LAIKA
LĪNIJĀ HRONOLOĢISKĀ SECĪBĀ!

Pirms mūsu ēras Mūsu ēra

1351 1201 843 30 112 1054 2000 2011



VEIDOSIM SAVU LAIKA LĪNIJU!

6.klases 
skolēns

Es 
piedzimu –
01.01.2003.

Es sāku 
staigāt –

15.12.2003.

Es sāku 
runāt –

22.03.2004.

Man 
nopirka 
riteni –

19.06.2006.

Es 1.klases 
skolēns –

01.09.2009.

Es 6.klases 
skolēns –

22.09.2015.



VEIDOSIM SAVU LAIKA LĪNIJU!

6.klases 
skolēns



MĀJAS DARBS

¢ MG:lpp.16.-17.
¢ Papildināt savu laika līniju ar notikumiem!


