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Darvina atklājēji                       6-7 gadu vecumam 
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Mīļie Darvina atklājēji, 

 
Sveiki! 
 
Mani sauc Dens, un es strādāju Dienvinaustrālijā. Es nolēmu šurp pārcelties, jo šī 
ir ļoti īpaša vieta ar dažnedažādiem interesantiem augiem un dzīvniekiem. Es 
gribētu ievākt dažu šeit augošo neparasto augu sēklas. 
 
Katru dienu es dodos augu un to sēklu meklējumos. Parasti es to daru augus 
karstās, sausās vietās, un man jānēsā saules cepure. Augi aug ļoti dažādās 
interesantās vietās – pie jūras, kalnos un sausos vidienes tuksneša apvidos. 
Ievācot augus, man jābūt gatavam visu veidu laika apkstākļiem un vietām. 
 
Katru reizi, kad es atrodu kādu no meklētajiem augiem, es rūpīgi apskatu tā lapas 
un ziedus un aprakstu vai uzzīmēju to savā piezīmju grāmatā. Tāpat es pierakstu 
precīzu katra auga atrašanās vietu, lai citi Augu Meklētāji zinātu, uz kurieni doties 
nākotnē.  
 
Es ceru atvest sēklas uz  Kjū Tūkstošgades Sēklu Banku Lielbritānijā un izpētīt, kas 
sēklām nepieciešams, lai tās izaugtu par augiem. 
 
Ļoti palīdzētu, ja arī jūs varētu 
man palīdzēt šo to izpētīt. Es jūs 
saukšu par saviem “Atklājējiem”. 
Jūsu darbs būs iet laukā un atklāt 
augus un sēklas savā apkārtnē un 
novērot, kā tie aug. 
Lai veicas!  
Dens 
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Mācību viela  

 

Mācību viela (2. klase) 
• Vienā apvidū pastāv atšķirības starp 
dažādām vidēm 
• Ziedoši augi ražo sēklas 
• No sēklām veidojas jauni augi 
• Kā veikt godīgu pārbaudi 
• Zināt auga sastāvdaļas 
• Prast salīdzināt augus 
 
Domāšanas prasmes un personīgās spējas  
• Pārvaldīt informāciju (Visas nodarbības) 
• Domāt, risināt problēmas un pieņemt 
lēmumus (Visas nodarbības) 
Apkārtējā pasaule: 
• Savstarpējā atkarība: Kā augi un dzīvnieki 
dabā paļaujas cits uz citu (Visas nodarbības) 
• Savstarpējā atkarība: Cilvēku, augu, 
dzīvnieku un vietu savstarpējā atkarība (2. un 
3. nodarbība) 
• Vieta: Kā vide ietekmē augu un dzīvnieku 
dzīves (Visas nodarbības) 
• Vieta:  Veidi, kādos dzīvas būtnes ir 
atkarīgas no savas vides un pielāgojas tai (2. 
un 3. nodarbība) 
 
Dzīvas būtnes un dzīvības procesi:  
• Daudzveidība un raksturīgās īpašības 
(sašķirot dzīvās būtnes lielās grupās pēc 
vienkārši novērojamām īpašībām)  
• Dzīvības procesi (atpazīt pazīstamu augu 
dzīves ciklu posmus; atpazīt ziedošu augu 
galvenās sastāvdaļas; nosaukt apstākļus, kas 
nepieciešami, lai augi būtu veseli) 

• Dzīvo būtņu mijiedarbība ar savu vidi (atpazīt 
un zināt nosaukt dažus vietējā vidē izplatītus 
augus) 
 
Zinātniskās prasmes - Pētniecība 
• Sagatavoties uzdevumiem (saprast, plānot, 
veidot testus un paredzēt) 
• Veikt uzdevumus (novērot, nomērīt un 
pierakstīt atklājumus) 
• Novērtēt un atskaitīties par uzdevumiem 
(prezentēt, novērtēt un saprast atklājumu 
svarīgumu) 
 
Zinātniskā izpēte:  
• Zinātnes būtība (aplūkot savā darbā un no 
citiem vienkāršiem avotiem iegūto 
informāciju) 
•  Zinātnes komunikācija (prezentēt zinātnisko 
informāciju dažādos veidos – ar diagrammām, 
zīmējumiem, tabulām un grafikiem)  
• Izpētes prasmes (noformulēt idejas 
izpētāmos veidos; izlemt, ko novērot vai mērīt)  
 
Dzīvības procesi un dzīvas būtnes:  
• Zaļie augi kā organismi (ka augiem 
nepieciešama gaisma un ūdens, lai augtu; 
atpazīt un nosaukt ziedoša auga lapu, ziedu, 
kātu un sakni; ka ziedoši augi aug un ražo 
sēklas, kas, savukārt, ražo jaunus augus) 
• Dzīvas būtnes savā vidē (uzzināt par 
dažādiem apkārtnes augiem; ka augi var tikt 
sašķiroti pēc novērojamām kopīgām pazīmēm 
un atšķirībām) 
 
 
 
 

 
Laipni lūgti Lielajā Augu Meklēšanā  
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Mācību rezultāti  
 
• Sēklas veidojas no augļa, kas veidojas no zieda 
• Sēklas uzglabā visu vajadzīgo informāciju, lai veidotu jaunus augus 
• Augi aug no ārkārtīgi daudzveidīgām sēklām 
• Lai augtu, sēklām vajadzīgs ūdens 
• Prot atpazīt un nosaukt dažus izplatītus augus   
• Prot atpazīt auga daļas un paskaidrot, kā tās atšķiras 
• Prot atpazīt atšķirības starp divām vidēm un minēt iemeslus, kāpēc tās atšķiras 

 
Koncepti 

 
Augi ir atrodami visur pasaulē - karstās un aukstās vietās, slapjās un sausās vietās, jūras līmenī 
un kalnos. Augi ir pielāgojušies izdzīvošanai dažnedažādās vidēs. Aplūkojot savu apkārtējo vidi, 
mēs varam ievērot apbrīnojamos veidus, kā augi izdzīvo vispārsteidzošākajās vietās.  
 
Katram augam ir daudz kas kopīgs ar citiem augiem, kā arī katram ir savas īpašās izdzīvošanas 
struktūras. Darvinam paveicās ar iespēju ceļot kuģī “Beagle” un atklāt daudz brīnumainu augu 
citās zemēs. Viņš ievāca daudz augu un to sēklu un pārveda tos atpakaļ uz Lielbritāniju.  
 
Mūsdienās augu zinātnieki visā pasaulē joprojām atklāj un ievāc apbrīnojamus augus, lai tos 
pētītu.  
 
Šajās nodarbībās bērni ir “Atklājēji”, meklējot apbrīnojamos augus, kas aug viņu pasaules daļā. 
Viņi redzēs līdzības un atšķirības starp augiem dažādās vidēs, ievāks paraugus un pētīs tos 
vienkāršos eksperimentos.  
 

Iepazīstieties ar Augu Meklētājiem 

 
• Skaļi izlasiet 3. nodaļu “Atklājējs Darvins” no stāstu grāmatas“Sekojot Darvinam pa pēdām” lai 
uzzinātu, kā Darvins strādāja, un noteiktu kontekstu bērnu darbam. 
• Iepazīstiniet ar Denu Augu Meklētāju, izlasot viņa pastkarti un lejupielādējot video no Dena 
Lielās Augu Meklēšanas mājaslapā www.greatplanthunt.org  (PIEEJAMS TIKAI ANGĻU VALODĀ) 
• Skatieties, kā Dens, tiešām īsts Augu Meklētājs, strādā laukā, veicot tieši tādus novērojumus 
un pierakstus, kādus veiks bērni. 
• Šie resursi var tikt izmantoti sapulcē par projektu vai lai iepazīstinātu ar projektu klasē. 

http://www.greatplanthunt.org/
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1. nodarbība: Domāšanas pastaiga 

 
1. nodarbībai vajadzētu atvēlēt divas mācību stundas 

 

1) Pagatavojiet Darvina Piezīmju Grāmatu 

 

• Izmantojiet Darvina Piezīmju Grāmatas lappusi no mapes 

• Tā kalpos par Atklājēju projekta piezīmju grāmatu 

 

2) Dodieties Domāšanas Pastaigā 

 

• Veltiet aptuveni trīsdesmit minūtes pastaigai pa skolas apkārtni, vietējo parku, 

baznīcas pagalmu vai jebkuru vietu apkaimē. 

• Vajadzīgas divas dažādas vides, piemēram, zālieni, ar augiem apaugušas sienas vai 

ēnainas vietas. 

• Mēģiniet izvairīties no oficiāliem apstādījumiem un meklējiet vietējos savvaļas augus 

(nezāles!). 

 

Pastaiga: 

 

Iedrošiniet bērnus: 

• Plānot: Domāt par vajadzīgo ekipējumu – piemēram, lietusmēteļiem vai 

saulescepurēm, Lielās Augu Meklēšanas Atpazīšanas komplektu, kas palīdzēs atpazīšanā, 

Darvina Piezīmju Grāmatām, zīmuļiem, palielināmajiem stikliem, somām un aploksnēm, 

kurās ievākt augus.  

• Atklāt: Cik daudz dažādu vides tipu ir tuvējā apkārtnē? 

• Novērot: Rūpīgi apskatīt katru vietu. Kā ir augam šeit dzīvot?  

• Pierakstīt: Zīmēt vai vārdos aprakstīt pastaigā redzētās vietas Darvina PIezīmju 

Grāmatās.  

• Ievākt: Uzņemt bildes ar dažādām vidēm. Izveidot sarakstu ar vārdiem, kas apraksta šīs 

vides un to atšķirības. Atzīmēt, kādi augi aug katrā vietā. Ievākt veselus augus un 

mēģināt ievērot jebko interesantu 2. nodarbībai. Lūdzu, pārliecinieties par īpašnieka 

piekrišanu augu ievākšanai.  

 

Noderīgi ierosinājumi  
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• Atšķirīgās vides varētu būt ēnaina, saulaina, mitra un sausa. 

• Ne visiem augiem ir sēklas – piemēram, sūnām un papardēm to nav. Šī varētu būt laba 

iespēja parādīt bērniem, ka sēklas ražo augi, kuriem ir ziedi – piemēram, gundega, 

margrietiņa un pienene.  

• Ja iespējams, ievāciet sēklas 3. nodarbībai.  

• Ziediem, kurus apputekšņo vējš, piemēram, striebrzālēm, nav košu, krāsainu ziedlapu. 

• Ja jūs augu ievākšanai izmantojat plastmasas maisiņus, lūdzu, pārliecinieties, ka bērni 

apzinās iespējamās sekas. Pēc augu materiālu apstrādes sekojiet atbilstošajām 

procedūrām. 

• Ievada nodarbībai vai bērnu atmiņas iekustināšanai pēc atgriešanās var tikt izmantota 

Attēlu krātuve Lielās Augu Meklēšanas mājaslapā www.greatplanthunt.org (PIEEJAMA 

TIKAI ANGĻU VALODĀ). Vienā attēlā parādītas dažādas vides ar dažādiem tajās 

augošajiem augiem. Daži no tiem ir ļoti izplatīti Lielbritānijā, citi nāk no tālākām vietām. 

Tie var arī noderēt, ja pastaiga jāatceļ lietus dēļ!  

 

Resursi 

 

Ko atrast mapē? 

- Darvina Piezīmju Grāmata 

- Veselības un drošības informācija 

- Informācija par vidēm 

Kas ir dārgumu lādē? 

- Lielās Augu Meklēšanas Atpazīšanas 

komplekts  

Jautrībai 

Lielās Augu Meklēšanas mājaslapā   

www.greatplanthunt.org apskatiet attēlus 

un video ar dažādām vidēm un dažādas 

interaktīvās spēles. (PIEEJAMA TIKAI 

ANGĻU VALODA) 

 

Lietas, ko ņemt līdzi 

- Pārliecinieties, ka bērniem līdzi ir viņu 

Darvina Piezīmju Grāmatas (projekta 

piezīmju grāmatas)  

- Papīra maisiņi augiem un sēklām. 

- Jūs varat izmantot arī plastmasas 

maisiņus un uzpūst un aizsiet tos uzreiz 

pēc augu ievākšanas. Tas palīdz saglabāt 

tos “svaigus” līdz izpētei klasē.  

- Mazu lāpstiņu vai karoti augu izrakšanai. 

 

http://www.greatplanthunt.org/
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Augu dzīves cikls 
 
 

 
 
 
Pienene – pieaudzis augs → 

Augs ar ziedu un pumpuru → 

Nobriedis augs ar nenobriedušu zieda galviņu (aizvērta) un nogatavojušos zieda galviņu → 
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Ziedoša pienenes galviņa ar izkaisītām sēklām → 

Pienenes sēkla → 

Pienenes dīgsts 

 
Šos attēlus var atrast attēlu krātuvē www.greatplanthunt.org 

http://www.greatplanthunt.org/
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2. nodarbība: Ievēro augu 

 
2. nodarbībai vajadzētu atvēlēt divas mācību stundas.  

 

1) Meklējot atšķirības 

Iedrošiniet bērnus:  

• Novērot: Uzmanīgi apskatiet dažādo 1. nodarbībā ievākto augu klāstu. Izmantojiet 

attēlus no Lielās Augu Meklēšanas Atpazīšanas komplekta, lai parādītu smaržu un 

tekstūru dažādību.  

• Novērtēt: Paņemiet vismaz trīs augus, vēlams ar saknēm un ziediem – derēs jebkura 

nezāle! Pēc kārtas apskatiet saknes, kātus, lapas un ziedus. Cik dažādi tie ir? Atklājiet 

dažādās krāsas, garumus, tekstūras, formas, smaržas. Vai dažādās vietās augušiem 

augiem atšķiras lapu forma, ziedu struktūra un kāti? Pajautājiet bērniem, vai viņi var 

iedomāties šo atšķirību iemeslus. 

• Pierakstīt: Uzzīmējiet divus augus un aprakstiet tos, lai norādītu to atšķirības 

• Radīt: Izveidojiet klases bildi vai modeļus ar iepriekš nosauktajām augu daļām un 

atšķirībām. 

 

Noderīgi ierosinājumi  
Augi pielāgosies ēnainām vai sausām vietām. Ēnainās vietās jānotver vairāk gaismas, tādēļ tiem 
vajadzīgas lielas lapas. Sausās vietās jāglabā ūdens, tāpēc to lapas ir mazas. Arī cilvēki var 
ietekmēt to, kā aug augi – zālienā augošām pienenēm un margrietiņām varētu būt īsi kāti un 
plakanas apļveida lapas, kas var izvairīties no pļāvēja – citviet tām ir gari kāti un taisnas, 
stateniskas lapas.   
 
Daudzi cilvēki prāto par atšķirībām starp ziediem un augļiem. Pēc apputeksnēšanas daļa no 
zieda (augļlapa, uz kuras atrodas sēklotne un olšūnas) attīstās par augli, kas satur sēklas. Daži 
augļi un sēklas ir lieli un koši, kā, piemēram, tomāti vai pieneņu pūkas. Daži ir sīciņi un grūti 
pamanāmi. Varbūt  savas pastaigas laikā jūs atradīsit dažus augus ar augļiem. 

 

Resursi 

 

Kas vēl ir šajā bukletā? 
- Augu dzīves cikls 
Ievācamās lietas 
- Augi vai augu attēli no divām pastaigā 
izpētītajām vidēm 
- Materiāli klases bildes vai modeļu 
veidošanai.   

Jautrībai 
Apskatiet Lielās Augu Meklēšanas mājaslapā 
www.greatplanthunt.org atrodamos attēlus ar 
dažādām vidēm, augu dzīves cikliem, kā arī 
interaktīvām spēlēm. 
(PIEEJAMA TIKAI ANGĻU VALODĀ) 
Kas ir dārgumu lādē? 
- Lielās Augu Meklēšanas Atpazīšanas 
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komplekts 
 

3. nodarbība: Šķirošana un diedzēšana 

 

3. nodarbībai vajadzētu atvēlēt divas mācību stundas. 

 

1) Šķirošana 

• Novērojiet: Uzmanīgi apskatiet sēklu klāstu un sēklu attēlus, lai redzētu apbrīnojamo formu, 

izmēru un krāsu variāciju. Ja iespējams, izmantojiet arī pilnīgi izaugušu augu attēlus, piemēram, 

zīli un ozolu. Tas iepazīstinās ar domu, ka sēkla ietver augu mazuli (embriju) ar visām 

nepieciešamajām sastāvdaļām, lai piemērotos apstākļos tas varētu izaugt par augu.  

• Pierakstiet: Uzzīmējiet dažas sēklas savā Darvina Piezīmju Grāmatā un aprakstiet to krāsas, 

izmērus un citas pazīmes. 

• Radiet: Bērni varētu izveidot paši savu sēklu izstādi ar dažādām  ievāktajām sēklām 

 

2) Diedzēšana 

Šajā nodarbībā tiek apsvērts, kas sēklām nepieciešams, lai tās dīgtu un sāktu augt.  Tiek 

iepazīstināta ideja par godīgu pārbaudi.  

• Plānojiet izpēti, lai redzētu, kādi apstākļi sēklām vajadzīgi dīgšanai  

• Lūdziet ieteikt piemērus – varētu tikt pieminēti ūdens, gaisma, siltums, gaiss 

• Pa vienam apspriediet, kā izpētīt un pārbaudīt katru no piedāvājumiem 

• Padariet pārbaudi “godīgu” izmantojot divus identiskus sēklu komplektus, vienīgi mainot to 

testēšanas apstākļus. Izmantojot divus dažādus komplektus, varētu būt komplekts ar ūdeni un 

bez ūdens; komplekts ar gaismu un bez gaismas; komplekts ar dažādām temperatūrām (viens 

siltā un viens aukstā vietā – vēlams aukstā, bet gaišā vietā, bet ja nav iespējams, tad ledusskapī) 

• Sagatavojiet, novērojiet un pierakstiet: Apskatiet sēklas katru dienu un pierakstiet pārmaiņas 

Darvina Piezīmju Grāmatās un iespējams veidojiet klases rezultātu grafiku, izmantojot uzlīmes. 

Atcerieties, ka ne visas sēklas, pat ne vienādās, izdīgs tajā pašā dienā.  
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Dažas interesantas sēklas: pienene, kokosrieksts (sēkla ir iekšā auglī), kastanis, Seišelu palmu 

kokosrieksts – pasaulē liekākā sēkla – un zīle (pulksteņrādītājvirzienā no kreisā augšējā attēla). Vairāk 

sēklu attēlu meklējiet attēlu krātuvē mājaslapā www.greatplanthunt.org  

http://www.greatplanthunt.org/
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Noderīgi ierosinājumi: Šķirošana 

• Novērojumam piemērotas sēklas varētu būt zīles, kastaņi, saulespuķes, magones, 

daudzziedu pupas, kāršu pupas vai Ķīnas pupiņas, kreses, sezams, kafija, brūnie rīsi vai 

kokosrieksts.   

• Atcerieties aplūkot visas sēklas, kuras jūs varētu būt ievākuši – piemēram, pienenes. 

 

Noderīgi ierosinājumi: Diedzēšana 

• Pamēģiniet diedzēt klases ievāktās sēklas vai ātraudzīgās sēklās – piemēram, rukolu 

vai linus.  

•  Ķīnas pupiņas ir lieliskas un aug ļoti ātri. Tās nav pārāk mazas maziem pirkstiem, bet ir 

gana mazas, lai izmantotu 10-20 sēklas katrā traukā 

• Kaltētas pupas vai zirņi no lielveikala ir lētākas nekā sēklu iepakojumi no dārzkopības 

veikala. Pirms nodarbības iemērciet sēklas uz nakti aukstā ūdenī. Izmantojiet tā paša 

veida sēklas katrā no diviem traukiem. 

• Dažādas grupas klasē varētu izmantot dažādu veidu sēklas, bet viņu rezultāti jānošķir. 

Tas parādītu, ka dažu augu sēklas dīgst ātrāk nekā citu. Ja visas grupas izmanto tās pašas 

sēklas, rezultātus var apkopot  

• Izmantojiet sēklu kompostu, mitru kokvilnas vati, papīra dvieļus vai pat slapju avīzi kā 

audzēšanas vidi. Tā kā sēklas netiks ieraktas zemē, diedzēšana būs novērojama uzreiz. 

Lai tās turpinātu audzēt, pārvietojiet tās uz jogurta trauciņiem vai no avīzēm taisītiem 

trauciņiem 

• Vairumam sēklu dīgšanai nav nepieciešama gaisma 

• Vislabākie apstākļi pētīšanai ir ūdens un temperatūra  

• Šis varētu tikt labi savienots ar skolas dārziņa projektu. Izmantojiet skolas dārziņā pāri 

palikušās sēklas, vai audzējiet diedzētās sēklas dārziņā, ja ir piemērots gadalaiks. 

 

Resursi 

 

Kas vēl ir šajā bukletā? 
- Sēklu attēli pēdējā lapaspusē  
Ievācamās lietas 
- Trauki, etiķetes, kokvilnas vate, papīra dvieļi 
vai komposts 
- Sēklas 
- Melnie pipari 

Kas vēl ir mapē? 
- Avīžu trauciņa pagatavošanas instrukcijas 
Jautrībai 
Lielās Augu Meklēšanas mājaslapā 
www.greatplanthunt.org apskatiet attēlus ar 
dažādām vidēm, augu dzīves ciklu video 
paātrinājumā un interaktīvas spēles. 
(PIEEJAMS TIKAI ANGĻU VALODĀ) 
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Lielā Augu Meklēšana bija Wellcome Trust Darwin 200 dāvinājums sākumskolām. Lielo Augu Meklēšanu 
attīstīja Kjū Karaliskie Botāniskie Dārzi, pasūtīja un finansēja Wellcome Trust. 

 

Atklājēja darba lapa  

 

Ne vienmēr lieliem augiem ir lielas sēklas.  
Vai tu varētu palīdzēt Lilijai un Ešam savienot 
pareizās sēklas ar pareizajiem augiem?  
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 Lilija un Ešs! 
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Sēklas no virtuves 

 

 
 
 
Atrodiet šos attēlus krātuvē www.greatplanthunt.org 

http://www.greatplanthunt.org/

