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Dārgie Darvina Pētnieki  
 
Sveicināti, 
 
Mans vārds ir Fiona un es strādāju Keva dārzu Tūkstošgades Sēklu 
Krātuvē, Apvienotajā Karalistē. Apvienotajā Karalistē aug, 
aptuveni, 1400 dažādi ziedu un augu sugu, kuras mēs vēlamies 
ievākt no dažādām vietām, kurās tie aug. Šeit ir diezgan mitrs un 
vējš ir stiprs, bet, varbūt, šis ir iemesls, kādēļ šie augi aug tik labi, 
jo visiem augiem ir nepieciešams ūdens!  
Es meklēju augus un sēklas, ko vēlos nosūtīt atpakaļ uz Anglijas 
Tūkstošgades Sēklu Banku, kur mēs saglabājam sēklas no visas 
pasaules, tādējādi mums vienmēr būs iespēja izaudzēt šos augus. 
 
Man ir jāmeklē šo īpašo augu lapas, kāti un ziedi. Par laimi, es zinu 
kā tie izskatās, tādēļ varēšu tos ātri atrast. Kad šos augus atradīšu, 
es pierakstīšu vietu, kur esmu atradusi katru augu.  
 
Man vajadzētu tevi saukt par 
Pētnieku un, tad tu varētu man 
palīdzēt atrast savus vietējos 
augus. Iespējams, tu varētu 
uzzīmēt un aprakstīt to lapas, 
ziedus un kātus, kā to daru es.  
Lai Tev veicas, 
 

Fiona
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Mācību viela 
 
 

Mācību viela (1.gads) 
• Apkārtējā vidē ir dažādi augu veidi. 
• Augi ir rūpīgi jākopj.  
• Jāveic rūpīgi novērojumi par vienu vai 
diviem augiem, par to, kur tie aug un, par to 
jāpastāsta.   
• Jāpastāsta, ka augiem ir lapas, kāti, saknes 
un ziedi.   
• Jāpastāsta to, ka augi aug. 
• Jāpastāsta, ka augiem nepieciešams ūdens. 
 

Pasaule ap mums 
• Savstarpējā atkarība: Kas vēl dzīvo? (1.un 
2.aktivitāte) 
• Savstarpējā atkarība: Kā dzīvās būtnes 
izdzīvo? (3.aktivitāte) 
• Vieta: Kas ir manā pasaulē? (1.un 
2.aktivitāte) 
 
Attīstība: 

• izrāda interesi par dzīvām būtnēm, vietām, 
objektiem un materiāliem dabā; 
• nosaka līdzības un atšķirības starp dzīvām 
būtnēm, vietām, objektiem un materiāliem; 
• ir informēts par apkārtējo dabu un 
izveidoto vidi, un, apzinās savu vietu tajā.  
 

Dzīvas būtnes un dzīvības attīstība: 
• Dažādo un raksturo īpašības (dala dzīvās 
būtnes plašākās grupās, pamatojoties uz 
viegli novērojamu raksturojumu)  
• Dzīvības attīstība (nodrošina apstākļus, kas 
nepieciešami augiem, lai tie būtu veselīgi)  

• Dzīvo būtņu mijiedarbība ar apkārtējo vidi 
(atpazīt un nosaukt dažus izplatītākos augus, 
kas atrasti apkārtējā vidē; sniegt piemērus 
par to, kā rūpēties par dzīvām būtnēm un 
apkārtējo vidi)  
Prasmes zinātnē – Pētniecība: 
• Sagatavojas uzdevumiem (saprot, plāno, 
veido testus un paredz)  
• Paveic uzdevumus (novēro, izmēra un 
pieraksta atklāto)  
• Pārskata un ziņo par uzdevumiem  
(prezentē, izvērtē un saprot pētījuma 
nozīmīgumu)  
 

Zinātniskais pieprasījums:  
• Zinātnes būtība (uzdot jautājumus par viņu 
idejām zinātnē; apsver informāciju, kas iegūta 
no viņu pašu darbiem un citiem vienkāršiem 
resursiem)  
• Komunikācija zinātnē (pasniegt zinātnisko 
informāciju dažādos veidos – ar 
diagrammām, zīmējumiem, tabulām un 
grafikiem)  
• Pētnieciskās prasmes (jāizlemj, ko vajadzētu 
novērot vai izmērīt)  
 
Dzīvības procesi un dzīvās būtnes: 
• Zaļie augi kā organismi (tas, ka augiem ir 
nepieciešama gaisma un ūdens, lai augtu; 
atpazīt un nosaukt ziedošo augu lapas, 
ziedus, kātus un saknes)  
• Dzīvās būtnes apkārtējā vidē (uzzināt jaunas 
lietas par dažādiem augu veidiem apkārtējā 
vidē; augus var grupēt, pamatojoties uz 
novērotajām līdzībām un atšķirībām)  
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Laipni lūgti Lielajā Augu Meklēšanā  

 
 

Mācību rezultāti 
• Var atpazīt un nosaukt dažus biežāk sastopamos augus. 

• Ar zīmējumu vai vienkārši pastāstīt un aprakstīt kā augi izskatās un, kur tie atrodas.   

• Atpazīst augu daļu nosaukumus.  

• Apzinās, ka augi ir dzīvi organismi un par tiem ir jārūpējas.  

• Izmantojiet bērnu pētījumu rezultātus, lai parādītu, ka augiem ir nepieciešams ūdens, lai 

augtu un attīstītos.  
 

Jēdzieni 
Augi sastāv no vairākām daļām. Vairumam ziedošo augu, ko redzam sev apkārti, ir saknes, kāti 
un lapas. Visa gada laikā daudzi no tiem zied un, vēlāk augļiem ir sēklas. Sēklas izplatās, lai iesētu 
jaunus augus. Katram augam vai dzīvniekam ir veids, ko dēvē par sugu un tie atšķiras viens no 
otra, bet, pat tās pašas sugas ietvaros ir vairākas variācijas. Tas mums nodrošina dzīvo būtņu 
daudzveidību ap mums.    
 
Labais zinātnieks Darvins pārsvarā savu laiku pavadīja, meklējot un cieši pētot augus un citas 
dzīvās būtnes. Viņš veica uzmanīgus pierakstus savās pierakstu burtnīcās par lietām, ko atklāja. 
Viņš, arī, izveidoja vairākas kolekcijas. Darvins atzīmēja, ka divi vienas sugas pārstāvji – augu vai 
dzīvnieku, nekad nebūs vienādi.  
 
Šajās aktivitātēs bērnus lūdz kļūt par "Pētniekiem" – pēta vairākus augus apkārtējā vidē, pēc tam 
pārbauda viņus, vai viņi spēj atpazīt augu daļas, vai spēj saskatīt augu daudzveidību un attīstīt 
spēju cieši vērot, lai pamanītu lietas, kas ir kopīgas un, kas atšķiras. Novērošana ir viens no 
galvenajiem procesiem, ko Darvins izmantoja savā zinātniskajā darbā – tādējādi bērni būs 
uzsākuši ceļu, lai kļūtu par "labiem zinātniekiem".  
 
 

Satiec augu pētniekus 
• Skaļi lasiet 2.Nodaļu, ko sauc "Darvina Pētījums no Sekojot pa Darvina pēdām stāstu 

grāmatas, lai iepazīstinātu bērnus ar idejām kā Darvins strādāja un nosakiet kontekstu, kādā 
bērniem vajadzētu strādāt". 

• Iepazīstiniet ar Augu pētnieci Fionu, izlasot viņas pastkarti un, parādiet ielādēto video 

(PIEEJAMS TIKAI ANGĻU VALODĀ), ko var izdarīt Lieliskās augu pētnieces Fionas tīmekļa vietnē 
www.greatplanthunt.org.  

• Apskatiet kā dzīva Augu pētniece Fiona darbojas laukā, veicot novērojumu pierakstus, lai 

bērni redz, kas būs jādara.  

• Šos resursus bērni var izmantot jebkādā veidā savos projektos vai klasē, lai iepazīstinātu ar 

http://www.greatplanthunt.org/
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saviem projektiem.  



 

 

 
- 6 – 

 
Lielā Augu Meklēšana bija Wellcome Trust Darwin 200 dāvinājums sākumskolām. Lielo Augu Meklēšanu 
attīstīja Kjū Karaliskie Botāniskie Dārzi, pasūtīja un finansēja Wellcome Trust. 

 

1.Aktivitāte: Novērojumu pastaiga 
 

1.Aktivitāti vajadzētu veikt 3 mācību stundās.  

 

1) Izveido Darvina pierakstu grāmatu 

• Izmanto Darvina pierakstu grāmatas lapu no saistītajiem materiāliem.  

• Šī būs projekta pierakstu burtnīca Darvina pētījumiem.  

 

2) Augu daļas 

• Pārskatiet augu daļas kopā ar bērniem, izmantojot "Augu daļas" lapu atvērumā.  

 

3) Plāno novērojumu pastaigu 

• Palūdziet bērniem padomāt par to, kā viņiem vajadzētu uzvesties Novērojumu 

pastaigā. Izrunājiet par to, ka ir jāciena augi un citas dzīvās radības, ko viņi sastaps 

pastaigā.  

• Palūdziet bērniem padomāt par aprīkojumu, kas viņiem būs nepieciešams, piemēram, 

lietusmēteļi vai saules aizsargcepures, augu attēli, kas palīdzēs atpazīt augus, Darvina 

pierakstu grāmata, zīmuļi, lupas un somas, lai ievāktu ziedus un augus.  

4) Ej novērojumu pastaigā 

• Pavadiet trīsdesmit minūtes, pastaigājoties skolas apkārtnē, apkārtnes parkā vai 

jebkurā vieta, kas atrodas netālu.  

• Centieties izvairīties no īpaši izveidotiem apstādījumiem un meklējiet augus, kas aug 

savvaļā. 

• Bērniem vajadzētu meklēt dažādu augu veidus.  

Pastaigas laikā: 

• Atklāj: Cik daudz dažādu augu veidus bērni var atrast pastaigas laikā.  

• Apsver: Apskatiet ciešāk dažus no augiem. Kādas atšķirības redz un pieraksta bērni?  

• Pieraksti: Lietojot kameru, vai, pierakstot Darvina pierakstu grāmatā, reģistrējiet dažus 

no atšķirīgajiem augiem, kuri tika atrasti pastaigas laikā. Palūdziet bērniem padomāt par 

to, kā augi atšķiras.  

• Ievāc: Palūdziet bērniem ievākt dažus piemērotus dzīvos augus, lai aiznestu atpakaļ uz 

klasi (ar īpašnieka atļauju). Mēģiniet atrast dažādus augu veidus, īpaši, dažādas lapas.   

 

5) Atpakaļ klasē 

• Palūdziet bērniem aprakstīt augus, ko viņi redzēja un ir ievākuši pastaigas laikā, 

piemēram, zaļš, brīnišķīgs, liels, ass, pūkains, kāts, zieds.  
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6) Lietojiet aprakstošos vārdus radošajos projektos  

• Palūdziet bērniem uzrakstīt uz lapas kontūras vārdus. Viņi var izveidot kontūras , 

apzīmējot apkārt lapām, kuras ir atrastas pastaigas laikā, vai, lietojot "Lapu veidnes".  

 

7) Parādiet un pasakiet 

• Izrotājiet lapas un, lietojiet tās, lai izveidotu aprakstošu attēlojumu vai poēmu par 

augiem, lai parādītu citiem klasē, vai citiem skolā Darvina sapulces laikā.  

 

Noderīgi padomi 
• Esiet uzmanīgi, kad lasāt savvaļas puķes. Lūdzu, lasiet tikai sugas, kas ir uzskaitītas Lieliskajā augu vācēja 
paraugu atpazīšanas komplektā. Sugas identifikācijas apkopojumā ir kopīgas.  
• Uzsveriet, ka pamatā savvaļas puķes nevajadzētu lasīt un bērni to dara kā daļu no īpaša projekta, kur tas 
tiek atļauts.  
• Ir nepieciešama atļauja, ja vēlaties izrakt augus, kas nav skolas teritorijā.  
• Ievietojiet jebkurus salasītos augus ūdenī pēc iespējas ātrāk.  
• Ja jūs lietojat plastikāta maisiņus, lai ievāktu augus, pārliecinieties, ka bērniem nav nekāda 
apdraudējuma.  
• Lai palīdzētu bērniem atrast dažādus augu veidus, var izmantot Lielisko augu vācēja paraugu atpazīšanas 
komplektu. Tas varētu būt noderīgi sagatavošanās darbību laikā un, lai atsvaidzinātu bērnu atmiņu pēc 
pastaigas. Ja jūsu pastaiga tiek atlikta sliktu laikapstākļu dēļ, šis apkopojums var nākt talkā.   

 

Resursi 
Kas vēl ir šajā bukletā? 
- Augu daļas 
- Lapu veidnes 
Kas vēl ir saistītajos materiālos? 
- Darvina pierakstu grāmata 
- Veselības un drošības informācija 
Kas ir dārgumu lādē? 
- Lieliskā augu vācēja noteikumu grāmata. 
- Lupas. 
Jautrībai 
Apskatiet Lieliskā augu vācēja interneta mājas 
lapu www.greatplanthunt.org, lai aplūkotu 
noderīgus attēlus, video un interaktīvās spēles par 
augu daļām (PIEEJAMS SATURS TIKAI ANGĻU 
VALODĀ) 
 

Lietas, kas jāatrod 
- Pārliecinieties, ka bērniem ir projektu pierakstu 
burtnīcas.  
- Papīra maisiņi augu savākšanai. Jūs varat lietot 
plastikāta maisiņus, piepildīt tos un aizvērt, kad 
maisiņi ir pilni ar augiem. Tas palīdzēs augus 
saglabāt "svaigākus", līdz tie tiks pētīti klasē. Ir 
jāņem vērā veselības un drošības nosacījumi, ja 
plastikāta maisiņus lietos mazi bērni.   
- Jāpaņem maza lāpstiņa vai karote, lai varētu 
izrakt augus.  

 

 

 

http://www.greatplanthunt.org/
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LAPU KONTŪRAS 
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2. Aktivitāte: Ievēro augu 

2.Aktivitāti vajadzētu izvērst 2 mācību stundu garumā.  

 

1) Otrā novērojumu pastaiga 

• Aizvediet bērnus otrajā pastaigā, šoreiz, lai izpētītu dažus specifiskus augus.  

• Šajā aktivitātē bērns izmantos savas novērošanas spējas, lai palīdzētu viņiem savienot 

vai salīdzināt dzīvos augus ar attēlu.   

 

Pastaigas laikā: 

• Izpēti: Meklējiet augus tuvākajā apkārtējā vidē.   

• Novēro: Izaicini bērnus atrast nosaukto augu izlasi, salīdzinot tos ar Lieliskā augu 

vācēja paraugu atpazīšanas komplektu. Tas var būt viens vai divi augi, atkarībā no 

atlikušā laika un bērnu spējām.  

• Pieraksti: Bērniem vajadzētu pierakstīt jebkuras detaļas par to, kur augs ir atrasts, 

uzzīmējot tos Darvina pierakstu grāmatā vai nofotografējot.  

• Ievāc: Izvēlieties vienu augu un ievāciet tā auga dažādus veidus, lai redzētu cik tie ir 

atšķirīgi. Piemēram, dažām margrietiņām ir rozā punktiņi uz ziedlapiņām, bet citas 

ziedlapiņas ir pilnībā baltas.  

 

2) Atgriežoties klasē 

• Apskatiet kolekciju, ko bērni ir izveidojuši un redzēsiet, cik daudz lietu ir tādas pat un 

cik daudz atšķiras vienām un tām pašām sugām.  

• Ievāktos augus var novietot uz plātnes.  

 
Noderīgi padomi 
• Pastaigā paņemiet līdzi mazu lāpstiņu vai vecu karoti, lai izraktu vienu vai divus augus, lai redzētu 
saknes. Tām vajadzētu būt nezālēm. Bērniem vajadzētu saprast, ka parasti augus izrakt nevajag.   
•  Ja jūs ievācat augus uz kādam citam piederošas zemes, lūdzu, palūdziet atļauju.   
 

Resursi 
Kas vēl ir rokasgrāmatā? 
- Veselības un drošības informācija 
- Kā saspiest augus un izveidot herbārija paraugu  
Kas ir dārgumu lādē? 
- Lieliskā augu vācēja paraugu atpazīšanas 
komplekts 
- Augu prese, lai sapresētu ievāktos augus (pēc 
izvēles)  
- Lupas 
 

Lietas, kuras nepieciešamas 
- Pārliecinieties, ka bērniem ir projekta pierakstu 
burtnīca  
- Papīra maisiņi un lāpstiņa tāpat kā 1.Aktivitātē.  
- Materiāls, lai izveidotu klases attēlu.  
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3. Aktivitāte: Palīdzi! 
 

3.Aktivitātei vajadzētu būt vienu mācību stundu garai  

1) Kas augam kaiš? 

• Parādiet bērniem augu, kas ir savītis. (Ja nav pieejams, lietojiet zemāk esošos attēlus 

vai savītušā auga kartona paraugu).  

• Pajautājiet bērniem, ko viņi domā, kas augam noticis. Ļaujiet bērniem izteikt 

pieņēmumus, kā augam palīdzēt.  

 

 
2) Attēlu kārtība 

• Palūdziet bērniem izgriezt "Augam nepieciešams ūdens" attēlus un nākamajā lapā 

sakārtot tos pareizā secībā, lai izskaidrotu, kas notiek ar augu.    

• Palūdziet bērniem pamatot viņu izdarīto izvēli.  
 

Resursi 

 
Kas vēl ir šajā bukletā? 
- Bērna darba lapa: 
"Augiem vajag ūdeni" attēlu kārtība  

Jautrībai 
- Savītuša un padzirdināta auga attēli 
www.greatplanthunt.org 
- Interaktīva spēle par augu veselību 
www.greatplanthunt.org 
(INFORMĀCIJA PIEEJAMA TIKAI ANGĻU VALODĀ) 

 

http://www.greatplanthunt.org/
http://www.greatplanthunt.org/
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Pētnieka darba lapa 
 

Kas šeit notiek?? 
Vai tu vari izgriezt attēlu daļas un sakārtot tās pareizā secībā?  
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Auga daļas 
  

 

        Plikstiņš  

  
Šos attēlus atradīsiet attēlu krātuvē www.greatplanthunt.org 

Gana soma 

Kāts 

 

Zieds 

Lapas 

Saknes 

http://www.greatplanthunt.org/

