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Mācību viela

Mācību viela (3. klase)
• Cilvēki izmanto augus, piemēram, 
pārtikā vai medicīnā
• Savākt dažādas liecības un pārbaudīt 
ideju vai pieņēmumu, pamatojoties uz 
zinātnē gūtām atziņām

Mācību viela (P4)
Domāšanas prasmes un personiskās 
spējas
• Informācijas pārvaldība (visas 
nodarbības)
• Domāšana, problēmu risināšana un 
lēmumu pieņemšana (visas nodarbības)
KS1 Mūsu apkārtējā pasaule
• 1. tēma. Savstarpējā atkarība: kā augi
un dzīvnieki dabas pasaulē savstarpēji 
ir saistīti (S&T) (visas nodarbības)
• 1. tēma. Cilvēku un vides
savstarpējā saistība (G) (1. nodarbība)
• 1. daļa. Savstarpējā atkarība:
cilvēku, augu, dzīvnieku un vietu 
savstarpējā saistība (S&T, G) (visas 
nodarbības)
• 3. tēma. Vieta: kā vieta ietekmē augu 
un dzīvnieku dzīvi (S&T, G) (visas 
nodarbības)
• 3. tēma. Vieta: veidi, kā augi 
pielāgojas videi un ir atkarīgi no tās 
(S&T) (2. nodarbība)
• 3. tēma. Vieta: apkārtējās pasaules 
īpatnības un dažādu vietu salīdzinājums
(S&T) (3. nodarbība)
• 3. tēma. Vieta: cilvēku pozitīva un 
negatīva ietekme uz apkārtējo vidi (G) 
(1. nodarbība)

Mācību viela (P4)
Dzīvās būtnes un dzīvības procesi:
B līmenis
• Tēma. Dažādība un raksturīgās 
īpašības (kārtot dzīvās būtnes lielās 
grupās atkarībā no viegli novērojamām 
īpašībām)

• Tēma. Dzīves procesi (iepazīt 
pazīstamu augu dzīves ciklus; noteikt 
ziedošu augu galvenās daļas; noskaidrot
apstākļus, kādi augiem ir vajadzīgi, lai 
tie būtu veselīgi)
• Tēma. Dzīvu būtņu mijiedarbība ar 
apkārtējo vidi (iepazīt un nosaukt dažus 
biežāk izplatītos augus, kas atrodami 
vietējā apkārtnē)
Prasmes zinātnē — Izpēte: B līmenis
• Tēma. Sagatavošanās uzdevumiem 
(izpratne, plānošana, izmēģinājumu un 
prognožu sagatavošana)
• Tēma. Uzdevumu izpilde (novērošana,
mērīšana un atklājumu pierakstīšana)
• Tēma. Uzdevumu pārbaude un 
ziņojumu sagatavošana (prezentācija, 
vērtēšana un svarīgāko atklājumu 
noskaidrošana)

Mācību viela (3. klase)
Zinātniskā pētniecība 1. pamatposms
• Tēma. Zinātnes būtība (apkopot savā 
darbā un no citiem vienkāršiem avotiem
iegūto informāciju)
• Tēma. Komunikācija zinātnē (sniegt 
zinātnisko informāciju vairākos veidos, 
izmantojot diagrammas, attēlus, tabulas
un grafikus)
• Tēma. Pētnieciskās prasmes (uzdot 
jautājumus par savām idejām zinātnē; 
pārvērst idejas tādā formā, ko var 
izpētīt; lemt par to, kas ir jānovēro vai 
jāmēra)

Dzīvības procesi un dzīvās būtnes:
1. pamatposms
• Tēma. Zaļie augi kā organismi 
(augiem vajag gaismu un ūdeni, lai 
augtu; pazīt un nosaukt ziedošu augu 
lapu, ziedu, stumbru un sakni)
• Tēma. Augi savā izplatības vidē 
(noskaidrot, kādi dažādu veida augi 
sastopami vietējā apkārtējā vidē)
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Mācību rezultāti

• Izpratne par augu nozīmi ikdienas dzīvē.
• Lai augtu, augiem ir nepieciešams ūdens, barības vielas, telpa un 
siltums.
• Izpratne par to, kā augi var pielāgoties savai videi.

Vispārējais priekšstats

Augi ir īpašs dabas resurss, un tie ietekmē mūsu dzīvi dažādos veidos. 
Mēs izmantojam tos kā zāles, ēdienu, kosmētikā, degvielas ražošanā un
kā garšvielas. Mēs izmantojam tos arī lai gūtu iedvesmu mākslā un 
mūzikā. Turklāt augi ietekmē mūsu labsajūtu. Mēs ļoti plaši izmantojam 
augus ikdienas dzīvē, tādēļ mums ir jārūpējas par augiem, cik labi vien 
varam.

Darvins daudz laika pavadīja, domājot par problēmām, uzdodot 
jautājumus un pārdomājot dabā redzēto, kā arī pārrunāja savas idejas 
ar citiem zinātniekiem.

Šīs nodarbības piedāvā bērniem vairākas iespējas mācīties domāt 
kritiski. „Domātāji” var apkopot savas idejas un pārbaudīt tās savos 
atklājumos. Šīs nodarbības ļaus bērniem izzināt, kā mēs izmantojam 
augus ikdienā, kā arī izpētīt, kā attiecīgie augi veselīgi aug.

Iepazīstieties ar augu meklētājiem

• Izlasiet skaļi 4. nodaļu „Domātājs Darvins” stāstu grāmatā „Sekojot 
pa Darvina pēdām” un iepazīstiniet ar Darvinu un to, kā viņš strādāja. 
Izveidojiet sasaisti ar bērnu darbību.
• Iepazīstiniet ar Kērliju, augu meklētāju, izlasot viņas pastkarti, un 
lejupielādējiet Kērlijas video sveicienu no Lielās augu meklēšanas 
mājas lapas www.greatplanthunt.org (PIEEJAMA TIKAI ANGĻU VALODĀ).
• Vērojiet augu meklētāju Kērliju darbībā, strādājot pļavā. Viņa vēro un 
pieraksta tieši tāpat, kā to darīs bērni.
• Šos resursus var izmantot plašākā sanāksmē, iepazīstinot ar projektu,
vai klasē, stāstot bērniem par uzdevumu.
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Mīļie Darvina domātāji!

Sveiki!

Es  pašlaik  atrodos  fantastiskā  vietā  —  Namakvalendā,
Dienvidāfrikā,— un man visapkārt ir milzum daudz brīnišķīgu
augu.  Pavasarī  šeit  valda  žilbinoša  krāsu  pasaule,  kad
margrietiņu un citi pumpuri pamazām atveras un pārvēršas
brīnišķīgos  ziedos.  Tas  ir  elpu  aizraujošs  skats  —  patiesi
pasakaini!  Taču  šeit  es  iepazīstu  arī  citus  vietējos  augus,
piemēram, alvejas koku, kuru vietējie iedzīvotāji izmanto, lai
izgatavotu somas medību bultām.

Šis kolekcijas vākšanas ceļojums bija pārsteidzoši grūts, taču
skaistā  apkārtne  lika  aizmirst  visas  grūtības.  Tikko  savācu
sēklas no auga,  kuru vietējie  iedzīvotāji  izmanto medicīnā.
Par to man pastāstīja kāds Dienvidāfrikas iedzīvotājs, ar kuru
kopā  strādājām.  Domāju,  būs  ļoti  interesanti  mēģināt  to
izaudzēt,  kad  atgriezīšos  Anglijā,  kur  zinātnieki  Kjū  dārzos
varēs  mēģināt  šo  augu  ieaudzēt,  lai  pārliecinātos,  vai  to
tiešām var izmantot kā jaunu ārstniecības līdzekli.

Es  tikai  nedrīkstu aizmirst  pierakstīt,  kādos apstākļos augs
šeit aug, lai zinātnieki un dārznieki to sekmīgi izaudzētu Kjū
dārzos. Tas ir patiesi noderīgi — noskaidrot visu par dažādiem
apstākļiem, kādi  būs jārada,  kad mēģināsim izaudzēt kādu
jaunu  augu.  Taču,  ja  ir  daudz  padomdevēju,  līdz  lieliskām
idejām nonākt ir vieglāk.

Paldies! 

Kērlija
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1. nodarbība. Domāšanas pastaiga
1. nodarbība aizņem divas mācību stundas.

1. Izveidojiet Darvina piezīmju grāmatu
• Izmantojiet Darvina grāmatas lapu no mapes.
• To izmantosiet kā Domātāju projekta piezīmju grāmatu.

2. Dodieties Domāšanas pastaigā
• Dodieties aptuveni 30 minūšu garā Domāšanas pastaigā, lai pārdomātu, kā 
augi ļauj mums justies labi. Pastaiga var norisināties skolas teritorijā, vietējā 
parkā, baznīcas dārzā vai jebkurā citā vietā tuvākajā apkaimē. Varat izmantot 
attiecīgajā teritorijā izveidotos apstādījumus vai vietas, kur augi (nezāles) aug
dabiskā vidē.

Pastaigas laikā
Rosiniet bērnus
• Domāt: lūdziet, lai bērni pastāsta, kas viņiem pastaigas laikā liek justies labi.
Vai augi ietekmē viņu labsajūtu tāpat kā augu mednieces Kērlijas labsajūtu?
• Pierakstīt: atrodiet tādu vietu, kur klase var veikt detalizētu novērošanu. 
Bērni var uzņemt fotoattēlus vai arī lūdziet bērnus „vienkārši atcerēties”. 
Atmiņas un pārdomas bērni var pierakstīt uz vietas Darvina piezīmju grāmatā 
un vēlāk skolā šos pierakstus sakārtot.

Uzdodiet jautājumus
• Pajautājiet bērniem, kas augos ir tas īpatnējais, kas viņiem liek justies labi.
• Lūdziet bērnus pārdomāt, kāda šī pastaiga būtu bijusi, ja nebūtu augu.
• Padomājiet par krāsām, formām, tekstūru un smaržu.
• Atgriežoties skolā, visi kopā izveidojiet sarakstu, kurā atspoguļots tas, kā 
augi ietekmē mūsu dzīvi. Saglabājiet šo sarakstu līdz 3. uzdevumam un kā 
uzskates materiālu.

Resursi
Kas vēl ir komplektā?
- Darvina piezīmju grāmata
- Veselības un drošības informācija

Kas jāņem līdzi
- Darvina piezīmju grāmata
- Fotoaparāts
- Balss ierakstīšanas ierīce (pēc 
izvēles)
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Domātāju darba lapa

Padomājiet, ko Lilija, Ešs un Džozefs saka. 
Un tātad — vai augi ir noderīgi? Kā domājat jūs?

Bet tagad padomājiet, cik daudz lietu mēs varam 
iegūt no augiem. Pēc tam varat izkrāsot Liliju, Ešu un 
Džozefu

- 6 –



2. nodarbība. Ko augiem vajag labai dzīvei?
2. nodarbība paredzēta divām mācību stundām.

1. Pārrunas par augu veselību
Kjū dārzos zinātniekiem un dārzniekiem pēc atgriešanās no augu 
vākšanas ceļojumiem vienmēr ir jādomā par to, kā labāk parūpēties par
augiem. Pārrunājiet, kas augiem ir vajadzīgs, lai tie augtu veselīgi, un 
izveidojiet sarakstu. Pajautājiet bērniem, kā viņi var pārbaudīt katru no 
šīm vajadzībām.
2. Augu veselības novērošana
Šim uzdevumam skolotājam ir jāsagatavo kastītes ar astoņiem 
vienādiem augiem, piemēram, tomātiem, redīsiem vai pupām. Lai 
parādītu katra tālāk aprakstītā auga stāvokli, katra stāvokļa 
raksturojumam ir vajadzīgi divi augi.
Augu kombinācijas
Neaizmirstiet katram augam pievienot norādi, kādos apstākļos tas 
audzis.
• Augi 1a/1b: augiem pieticis gaismas, tie ir labi laistīti, bijuši siltumā.
• Augi 2a/2b: tāpat kā augi 1a/b, taču netika laistīti.
• Augi 3a/3b: tāpat kā augi 1a/b, taču tika turēti tumšā vietā.
• Augi 4a/4b: tāpat kā augi 1a/b, taču auguši blīvi kopā.
• Pārrunājiet: lūdziet bērnus pāros pārrunāt, kā katrs no augiem 
izskatītos, ja tos audzētu iepriekš minētajos apstākļos.
• Novērojiet: izņemiet visas kastītes ar dažādos apstākļos audzētiem 
augiem. Lūdziet bērnus aplūkot, kā augi izskatās, un atzīmējiet katru 
augu ar aplīti parauga lapā „apstākļi”.
• Analizējiet: novērojot augus, bērniem ir jāpārliecinās, vai viņu 
secinājumi atbilst sākotnējām domām. Lūdziet bērnus pastāstīt par viņu
atklājumiem.
• Pierakstiet: bērniem ir jāpieraksta savi atklājumi projekta grāmatās.

3. Mācīšanās no novērojumiem
Pēc iepriekš veiktā uzdevuma lūdziet bērnus papildināt sarakstu ar tām
lietām, kas augiem ir vajadzīgas veselīgai augšanai.
• Hipotēze. Ja visiem augiem ir vajadzīgs ūdens, telpa un gaisma, 
sarežģījiet uzdevumu un lūdziet, lai bērni paskaidro, kā augi pielāgojas 
dzīvei: i) tuksnešos un ļoti sausās vietās; un ii) tumšās vietās zem 
lieliem kokiem tropu mežos.
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• Pierakstiet. Pārrunājiet visi kopā atbildes un lūdziet bērnus savus 
atklājumus par to, kā augi var pielāgoties, pierakstīt Darvina piezīmju 
grāmatā.

4. Pielāgošanās
Iedodiet bērniem vai nu augu kombināciju, piemēram, salviju, timiānu 
un piparmētru, vai dažādu augu veidu kolekciju, lai parādītu 
pielāgošanos (sk. sarakstu pielāgošanās lapā).
• Izaicinājums: lūdziet bērnus izteikt minējumus par to, kādos apstākļos
šiem augiem ir jādzīvo.
• Pierakstiet: lūdziet bērnus pierakstīt savus atklājumus un pārrunāt tos
pāros.

Noderīgi ieteikumi
• Divas nedēļas pirms stundas sagatavojiet divu dīgstošu augu 
komplektus saskaņā ar iepriekš norādītajiem apstākļiem. Attiecībā uz 
augiem 4a/b ievietojiet vienā podiņā trīs augus, lai palielinātu to 
blīvumu. Mēs iesakām izmantot tomātus vai pupas. Varat arī iepriekš 
neveidot savu augu kolekciju, bet nopirkt mazus/lielus/nezālēm 
aizaugušus augus.
• Visiem augiem ir vajadzīgs ūdens, noteikts siltums un brīva telpa 
augšanai, lai tie augtu veselīgi. Tomēr daudzi augi ir attīstījuši gudras 
stratēģijas, kas ļauj tiem izdzīvot noteiktā dabiskā vidē un pat 
ārkārtējos klimatiskajos apstākļos. Ūdens augiem ir palīglīdzekļi 
peldēšanai, dobji kāti, lai nodotu gaisu (skābekli) zemūdens saknēm. 
Bērni var minēt vienu vai vairākas no šīm iespējām.
• Daudzi augi, piemēram, timiāns, piparmētra, lauru koks un salvija aug
saulainā Vidusjūras klimatā. Tiem ir mazas lapas, lai nezaudētu ūdeni, 
un dažkārt tie ir samērā cieti un sīksti šī paša iemesla dēļ. Dažiem 
augiem ir pelēcīgi vai bālgani „matiņi”, lai atstarotu saules gaismu un 
tādējādi samazinātu ūdens zudumu no lapām.
• Ārstniecības augu izmantošana ir lieliska pāreja uz nākamo 
uzdevumu.
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DARBA LAPAS
2. Augu pielāgošanās

Dabiskā izplatības 

vide

Tropu meži: mitrums un 

karstums, nabadzīga 

augsne un maz gaismas.

Augi: garšīgā monstera, 

gumijkoks, ligzdu 

asplēnija, orhidejas.

Kā augi pielāgojas

Pielāgošanās

• Lielas vai spirālveida lapas, lai uztvertu iespējami 

daudz gaismas.

• Daudzām lapām ir vaska pārklājums un ūdeni 

novadoša lapu forma, lai liekais ūdens notecētu.

• Augi vijas pa kokiem uz augšu vai iekārtojas to 

augšējos zaros, lai iegūtu iespējami daudz gaismas. 

Šie augi ir pielāgojušies arī, lai uztvertu ūdeni 

alternatīvā veidā — ar piltuvēm līdzīgām lapām vai 

elpojošām saknēm.

Dabiskā izplatības 

vide

Tuksnesis: karstums, 

pilnīgs vai daļējs 

sausums, ūdens trūkums.

Augi: kaktusi, agaves, 

alvejas, sukulenti.

Kā augi pielāgojas

Pielāgošanās

• Lapu vietā ir adatas vai arī augam ir dažas mazas 

lapas.

• Ūdeni glabā resnos stublājos.

• Elpošanas poras atveras tikai naktī.

• Maskējas, lai tos neapēstu, piemēram, izskatās pēc 

dzīviem akmeņiem.

Dabiskā izplatības 

vide

Kalni: aukstums, īsas 

vasaras, spēcīgi vēji un 

saules stari, sausums, 

ūdenim sasalstot, ļoti 

maz augsnes.

Augi: skarainā 

akmeņlauzīte, genciāna, 

tīmekļu saulrietenis.

Kā augi pielāgojas

Pielāgošanās

• Augs ir kompakts vai ar mazām lapām.

• Tuklas, vaskainas lapas, lai saglabātu ūdeni, vai 

pārklātas ar baltiem vai pelēkiem matiņiem, lai 

atstarotu saules starus.

• Mazi augi vai pieplakuši pie zemes.

• Liela sakņu sistēma, lai atrastu pieejamo ūdeni.

Dabiskā izplatības 

vide

Vidusjūras teritorija: 

sausas, karstas vasaras.

Augi: timiāns, rozmarīns,

oregano, salvija, lavanda.

Kā augi pielāgojas

Pielāgošanās

• Mazas, cietas, ar eļļu pildītas lapas, lai novērstu 

ūdens zudumu.

• Augi parasti veido krūmājus, ir diezgan zemi un spēj 

ataugt pēc ugunsgrēkiem.
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Augu pielāgošanās (attēli)
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3. nodarbība. Labsajūtas faktors
3. nodarbība paredzēta divām mācību stundām.

1. Augu produktu saraksts
Pārrunājiet ar bērniem, kā augus var
izmantot, un izveidojiet sarakstu. Bērni
šo sarakstu var veidot, pārlūkojot
internetu vai meklējot citos resursos. Tie
var būt pārtikas iepakojumi, kosmētika,
zāles un apģērbs.

2. Augu produktu vākšana
Aiciniet bērnus ārpus skolas savākt
tādus priekšmetus, kuri ietver augu
produktus, un atnest tos uz stundu.
Nosūtiet vecākiem zīmīti ar lūgumu
sekot, kā bērni vāc materiālus, lai viņi
neatnestu uz skolu ko bīstamu.
Izmantojiet savākto kolekciju, lai
izveidotu plakātus vai kolāžas par augu
izmantošanu.

3. Augu izmantošana
Skolotājam ir reizē jāstāsta un jārāda, lai
bērni saprastu saistību starp augu,
produktu un noderīgumu — kā tas liek
justies labi. Populārākās augu
izmantošanas jomas ir dekoratīvā
kosmētika, kokvilnas apģērbi, koka
rotaļlietas, šokolāde un antiseptiskais krēms.

• Pierakstiet: sarakstus var veidot un ilustrēt bērnu Darvina piezīmju 
grāmatās.
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DARBA LAPA
Augu izmantošana
Cilvēki augus katru dienu izmanto pārsteidzoši dažādos veidos. Augi 
nodrošina gaisā skābekli, ko mēs elpojam, tie gādā mums pārtiku, apģērbu, 
mājokli, kā arī piedāvā dažādas lietas vaļaspriekiem, lai mūs iepriecinātu.

Augi pārtikai un garšvielām
Atcerieties, ka mēs ēdam augus gan tieši, gan netieši. Mēs pārtikā lietojam 
gaļu un zivis, bet arī dzīvnieki un zivis ēd augus, kas ir daļa no to pārtikas 
ķēdes.
• Augļi, dārzeņi un lapas, augļu sulas
• Tēja, kafija, kakao, kokakola un šokolāde
• Brokastu pārslas, rīsi, milti un miltu izstrādājumi, piemēram, maize un 
cepumi
• Margarīns un augu eļļas
• Pikantās mērces, ievārījumi un mērces (piemēram, tomātu mērce)

Augi kā šķiedras un apģērbs
• Kokvilna, lini
• kaņepes, džuta (auduma mugursomas), kokosa šķiedra (pīts paklājs)

Augi darbam un atpūtai
• Grāmatas un papīrs, koka izstrādājumi
• Gleznas un mākslas darbi, tostarp rāmji, papīrs, audekls un dažas krāsas
• Galda spēles, saliekamās puzles un šautriņu spēles (šautriņu mērķi parasti ir
gatavoti no sizala šķiedrām)
• Dekoratīvās kosmētikas un citi kosmētikas produkti, smaržas, ziepes un 
vannas produkti
• Dekoratīvās krāsas, piemēram, mellenes un hennas krāsa
• Dārza un dabiskās vides ziedi laukos patīkamām pastaigām

Augi veselībai
Daudzus augus izmanto ķermeņa veselības saglabāšanai vai arī kā zāles.
• Augi zobu pastu garšas uzlabošanai, piemēram, piparmētra un kanēlis
• Klepus sīrupi bieži ietver lakricu
• Dziedējoši geli var saturēt tādus augus kā alveja un Virdžīnijas burvjulazda
• Produkti, kas satur salicilskābi. Šī ķīmiskā viela ir atrodama baltajā vītolā 
(Salix alba), lai gan tiek iegūta no parastās vīgriezes (Filipendula ulmaria, rožu
dzimta). To izmanto aspirīna ražošanai.
Bērni nav jārosina pētīt zāļu skapīšus, taču viņi var iepazīt un izpētīt augus, 
kurus izmanto ārstēšanai. Vecākiem ir jāseko, kā bērni veic šo pētījumu.
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