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Mācību viela
Mācību viela (3. klase)
• Dažādos izplatības apvidos ir 
novērojami atšķirīgi augi un dzīvnieki
• Augi ir pielāgojušies tai videi, kurā tie 
aug
• Izmantojiet aprakstus, lai identificētu 
augus

Mācību viela (P5)
Domāšanas prasmes un personiskās 
spējas
• Darbs ar informāciju (visas 
nodarbības)
• Domāšana, problēmu risināšana un 
lēmumu pieņemšana (visas nodarbības)
• Savstarpēja sadarbība (2. un 3. 
nodarbība)
KS2 Mūsu apkārtējā pasaule
• 1. tēma. Savstarpējā atkarība: kā viss 
dzīvais dabas pasaulē savstarpēji ir 
saistīts (S&T) (1. un 2. nodarbība)
• 1.tēma. Savstarpējā atkarība: cilvēku 
ietekme uz dabu un apbūvēto vidi laika 
gaitā (S&T) (3.nodarbība)
• 3.tēma. Vieta: kā vieta ietekmē dzīves
īpatnības (S&T, G) (visas nodarbības)
• 3.tēma. Vieta: veidi, kā cilvēki, augi 
un dzīvnieki ir atkarīgi no attiecīgās 
vietas īpatnībām un materiāliem un kā 
tie pielāgojas savai videi (S&T, G) (1.un 
2.nodarbība)
• 3.tēma. Vieta: vietu īpatnības un 
daudzveidība, ietverot fiziskās īpašības,
klimatu, veģetāciju un dzīvnieku dzīvi 
(S&T) (2.nodarbība)
• 3.tēma. Vieta: dabas un cilvēku 
pozitīva un negatīva ietekme uz 
dabisko vidi laika gaitā (S&T, G) 
(3.nodarbība)

Mācību viela (P5)
Dzīvās būtnes un dzīvības procesi:
B/C līmenis
• Tēma. Daudzveidība un raksturīgās 
īpašības (nosaukt dažus pazīstamus 
augus, izmantojot vienkāršus 
aprakstus)

• Tēma. Dzīves procesi (aprakstīt 
ziedošo augu galveno daļu vispārīgās 
funkcijas)
• Tēma. Augu mijiedarbība ar to 
apkārtējo vidi (paskaidrot, kā augus un 
vidi var aizsargāt, minēt piemērus)
Zinātniskās prasmes— Pētniecība
B/C 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, 
novērtēšana un svarīgāko atklājumu 
noskaidrošana)

Mācību viela
Zinātniskā pētniecība: 2.pamatposms
• Tēma. Zinātnes būtība (izvērtēt savā 
darbā un no citiem vienkāršiem avotiem
iegūto informāciju)
• Tēma. Komunikācija zinātnē (izmantot
dažādas metodes, tostarp zīmējumus, 
tabulas un grafikus, lai pierakstītu un 
prezentētu informāciju)
• Tēma. Izpētes prasmes (nolemt, kāda 
informācija ir jāvāc)
Dzīvības procesi un dzīvās būtnes:
2.pamatposms
• Tēma. Augi savā vidē (noskaidrot 
dažādus augus, kuri atrodami dažādos 
izplatības apvidos, tostarp tuvākajā 
apkaimē; kā augus var noteikt un dalīt 
grupās, izveidojot un izmantojot 
atbildes)
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Mācību rezultāti

• Apzināties, ka atsevišķi augi (un arī dzīvnieki) ir atrodami kādā vietā, bet
citā vietā to nav.
• Pazīt dažādu veidu dabiskās vides apstākļu īpatnības.
• Apzināties, ka augi pielāgojas, un tas ļauj tiem daudz labāk izdzīvot 
attiecīgajā vidē.
• Izprast, ka dabiskā vide var tikt zaudēta un ka mums tā ir jāaizsargā. 
Augus var iznīcināt, ja to dabisko vidi pārveido, un mums ir jāsaglabā augu
sēklas gadījumam, ja to dabiskā vide ir zaudēta.
• Zināt, kā augu meklētāji veic pierakstus.
• Spēt noteikt un nosaukt dažus biežāk sastopamos augus.

Vispārējais priekšstats

Dabiskā vide ir tāda vieta, kurā augi un dzīvnieki dzīvo. Augi un dzīvnieki ir
pielāgojušies dzīvei noteiktā vidē, kurā tie dzīvo. Augi, kuri dzīvo tuksnesī, 
pēc izskata ļoti atšķiras no mitrā vidē augošiem augiem, jo tuksnesī ir 
jātaupa ūdens. Piemēram, lai novērstu ūdens zudumu, dažiem augiem 
lapu virsmu sedz vaska pārklājums vai arī virsma ir ievērojami samazināta,
veidojot šauras adatas.

Mežos, kur vasarā pārsvarā ir ēnains, ziedošie augi, piemēram, prīmulas 
un anemones, kas aug meža koku pakājē, uzzied pirms koku lapas aizsedz 
sauli. Darvinu ļoti interesēja šī koncepcija, un viņš izveidoja daudz 
kolekciju, daudz vēroja un pierakstīja, lai dokumentētu, kā augi un 
dzīvnieki pielāgojas apkārtējai videi. To darīs arī „kolekcionāri”!

Iepazīstieties ar augu meklētājiem

• Izlasiet skaļi 5.nodaļu „Kolekcionārs Darvins” stāstu grāmatas „Sekojot 
pa Darvina pēdām”, lai uzzinātu, kā Darvins strādāja. Izveidojiet sasaisti ar
bērnu darbu.
• Iepazīstiniet ar augu meklētājuRičardu, izlasot viņa pastkarti, un 
lejupielādējiet Ričarda video sveicienu no Lielās augu meklēšanas 
mājaslapas www.greatplanthunt.org (PIEEJAMS TIKAI ANGĻU VALODĀ).
• Šos resursus var izmantot plašākā sanāksmē, iepazīstinot ar projektu, 
vai klasē, stāstot bērniem par uzdevumu.
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Mīļie Darvina
kolekcionāri!

Sveiki!

Šobrīd  es  lieliski  pavadu  laiku  Austrālijā.  Vakar  man  palaimējās
redzēt mazo ķenguru! Nevarēju gan īsti saprast, vai mammai somā
bija arī mazais ķengurēns. Tas tik bija skats!

Pašlaik  esmu  diezgan  aizņemts,  gatavojot  sēklu  kolekciju
Tūkstošgades sēklu bankai, kā arī vācot un saspiežot tos augus, no
kuriem ieguvu sēklas.  Izmantojot  manus pierakstus,  mēs varēsim
apkopot  visu  informāciju  par  augu,  tā  atrašanās  vietu,  izplatības
vidi, ar datumu un manu kā kolekcionāra vārdu uz saspiestā auga
lapas, ko mēs saucam par paraugu. To darīšu, kad atgriezīšos Kjū
dārzos.

Man  ir  ļoti  jāuzmanās  —  es  nedrīkstu  pazaudēt  savu  piezīmju
grāmatu, jo tad šai kolekcijai nebūs nekādas vērtības!

Esmu ievērojis, cik augi var būt dažādi, augot dažādās vietās. Tie
augi, kurus redzu kalnos, izskatās pilnīgi citādi nekā augi, kas aug
zemienēs un līdzenās teritorijās.

Tāpat noteikti ir arī tur, kur dzīvojat jūs. Ielūkojieties savas skolas
apkaimē dažādās vietās un savāciet un saspiediet dažus augus, lai
parādītu  to  atšķirības.  Būtu  interesanti  uzzināt  par  jūsu
novērojumiem!

Paldies  par
palīdzību!

Ričards
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1.nodarbība. Domāšanas pastaiga
1.nodarbībai ir jāatvēl divas mācību stundas.

1. Izveidojiet Darvina piezīmju grāmatu
• Skatiet Darvina piezīmju grāmatas lapu mapē.
• Tā būs izmantojama kā Kolekcionāru projekta piezīmju grāmata.

2. Domāšanas pastaiga
Veltiet aptuveni 45minūtes, staigājot par skolas apkārtni, vietējo 
parku, baznīcas dārzu vai jebkuru citu vietu tuvākajā apkaimē. 
Meklējiet dažāda veida dabisko vidi (sk. dabiskās vides veidu 
tabulu). Dodieties uz dažādām vietām— piemēram, būtu lieliski 
aplūkot mežu, pludmali un purvāju.

Pastaigas laikā
Rosiniet bērnus
• Novērot: lūdziet bērnus saskatīt iespējami daudz dabiskās vides 
veidu, piemēram, ēnainas vietas, zāļu pļavu, kailu zemi vai plaisu 
sienā ar dažiem augiem.
• Domāt: aiciniet padomāt par apstākļiem katrā šādā vietā un to, kā
šie apstākļi varētu ietekmēt attiecīgajā vietā augošos augus. 
Padomājiet, kā augi ir pielāgojušies attiecīgajai videi.
• Salīdzināt: salīdziniet apstākļus divās jūsu atrastajās vietās.
• Pierakstīt: saskaitiet katrā vietā atrastos dažādos augu veidus un 
pierakstiet tos. Izveidojiet zīmējumu uzmetumus un fotografējiet.
• Vākt: īpaši meklējiet augus, kuri ir iekļauti atpazīšanas komplektā, 
un ierakstiet Darvina piezīmju grāmatā.
• Apzīmēt: augi pēc savākšanas ir jāieliek plastmasas maisiņā, 
pievienojot etiķeti ar norādi, kas tas par augu un kur tas ir atrasts. 
Iepūtiet maisiņā gaisu un aizsieniet augšējo galu, lai augs neizžūst, 
pirms atgriežaties skolā. Iespējams, jāuzrauga bērnu darbība.
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Noderīgi ieteikumi
• Pirms dodaties ārā, pārrunājiet dažādus veidus, kā augi pielāgojas 
dažādiem apvidiem. Paskaidrojiet, kas ir dabiskas vides apvidus— 
noteikta izplatības vieta ar konkrētiem apstākļiem. Tā var būt liela 
vieta— makro izplatības vieta, piemēram, pludmale, klintis vai 
pļava, vai maza vieta— mikro izplatības vieta, piemēram, plaisa 
sienā vai laukumiņš, kur noplūst ūdens no notekcaurules. Augi var 
dzīvot gandrīz jebkurā izplatības vietā, bet tikai tādā gadījumā, ja tie
ir pielāgojušies attiecīgajiem apstākļiem. Izmantojiet izplatības vietu
attēlus no mapes Lielās augu meklēšanas mājas lapas attēlu 
krātuvē www.greatplanthunt.org (pieejama tikai angļu valodā), lai 

palīdzētu paskaidrot šīs atšķirības.
• Ja pieejami mērinstrumenti, izmēriet dažādu izplatības vietu 
atšķirības, piemēram, temperatūru vai gaismas līmeni. Vai arī 
vienkārši novērojiet: vai zeme ir mitra/sausa, vai vieta ir 
saulaina/ēnaina.
Izmantojiet izplatības vietu attēlus no mapes Lielās augu 
meklēšanas mājas lapas attēlu krātuvē www.greatplanthunt.org 
(pieejama tikai angļu valodā), lai bērni iepazītu dažādas izplatības vietas. 
Tas var būt noderīgi sagatavošanās nodarbībā, kā arī lai rosinātu 
bērnu atmiņu pēc pastaigas.
Tas var būt noderīgi arī, ja pastaiga aizkavējas laikapstākļu dēļ.
• Izmantojot plastmasas maisiņu augu vākšanai, lūdzu, sekojiet, 
lai bērni apzinās bīstamību. Pēc augu materiālu apstrādes 
izpildiet piemērotās procedūras.
• Sk. 2.nodarbību Domātāju grāmatā (7–8gadu vecumam) un 
izmantojiet daļu šīs nodarbības, ja jāatsvaidzina atmiņa.
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 2.nodarbība. Apstrāde
2.nodarbībai ir jāatvēl divas mācību stundas.
[Auga sagatavošana
saspiešanai.]
Šajā nodarbībā bērni rūpīgi
aplūkos Domāšanas pastaigas
laikā savāktos augus, mērīs
un pierakstīs datus un pēc
tam augus saspiedīs, lai
saglabātu. Ja viens un tas
pats augs ir atrasts divās
atšķirīgās izplatības vietās,
pierakstiet īpašas piezīmes, ja
augi kaut kā atšķiras.

• Plāns. Lūdziet bērnus pāros
aplūkot viņu savāktos augus
un vismaz divus no dažādiem
izplatības apvidiem izpētīt
sīkāk.

• Salīdzināšana un pierakstīšana. Pierakstiet un salīdziniet apstākļus
divos dažādos izplatības apvidos un katrā no tiem atrastā(-o) auga(-
u) īpašības, piemēram, garumu, lapu lielumu, lapu krāsu, vai tiem ir 
ziedi vai augļi, kā arī augu vispārējo veselību.

• Domāšana. Salīdziniet divu dažādu izplatības vietu atšķirīgos 
apstākļus. Mēģiniet noteikt iemeslus jebkurām atšķirībām, kas 
redzamas starp tajās atrasto augu veidiem, un jebkurām atšķirībām 
starp viena veida augiem, kas aug divās dažādās vietās. Padomājiet 
par draudiem, kādi varētu būt attiecīgajos izplatības apvidos, 
piemēram, sausums vasarā.
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• Process. Izpildiet norādes par augu saspiešanu, lai saglabātu 
savāktos paraugus. Ja ir pieejamas sēklas vai papildu augu daļas, 
savāciet tās mazos papīra maisiņos, lai pievienotu tos saviem 
herbārija paraugiem— tāpat kā to darīja Darvins.

Noderīgi ieteikumi
• Saspiediet augus tūlīt pēc savākšanas, pirms tie sāk vīst.
• Augi, kuri aug dažādās vietās, bieži iegūst ļoti atšķirīgas formas.
Piemēram, pienenēm, kuras aug regulāri pļautā mauriņā, ziedu 
galviņas lielākoties ir pieplacinātas pie zemes, taču dobē augošām 
tās ceļas stāvus augšā. Līdzīgi arī augs, kurš aug ēnainā vietā, var 
būt garš un izstīdzējis, bet saulainā vietā— samērā īss.
• Daži augi ir tik īpaši, ka spēj augt tikai vienā vietā. Augi ar lielām 
lapām labi jūtas ēnā, kur lapas tver nelielo pieejamo saules gaismu, 
taču saulē šie augi pārāk ātri nokalst. Augi ar smalkām lapām 
saglabā mitrumu saulē, taču nespēj uztvert pietiekami daudz saules 
gaismas ēnā. Pat augiem nākas ar kādām neērtībām samierināties!
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3.nodarbība. Paraugu vākšana
3.nodarbībai ir jāatvēl divas mācību stundas.

1. Vai tu vāc paraugus?
Izveidojiet paraugu herbāriju, izmantojot 2.nodarbībā savāktos 
saspiestos augus (grupas vai klases nodarbībā atkarībā no savākto 
augu skaita).
2. Aploksnes sēklām vai augu daļām
Ja tika savāktas sēklas, lūdziet bērnus sagatavot mazu aploksni, 
pievienot tai etiķeti — tāpat kā to darīja Darvins — un ievietot tajā 
sēklas. Pievienojiet paciņu attiecīgajam paraugam.
3. Pirms 200 gadiem un tagad savākto paraugu salīdzināšana
Izmantojot attēlus uz aizmugures vāka vai mājas lapā 
www.greatplanthunt.org, lūdziet bērnus izpētīt atšķirības starp 
diviem herbārija paraugiem.
• Novērošana. Izdrukājiet darba lapas. Lūdziet bērnus sameklēt 
līdzības un atšķirības veidā, kā katrs augs tika saspiests un parādīts.
Lūdziet bērnus salīdzināt ar saviem paraugiem. Izveidojiet jaunu 
savu paraugu zīmogu pēc Kjū oficiālā zīmoga parauga.
• Domāšana. Sarežģījiet uzdevumu un pajautājiet bērniem, kādēļ ir 
svarīgi vākt augus un veidot par tiem pierakstus. Kādēļ tas īpaši 
svarīgi saglabāšanai?
• Papildu uzdevums. Kā papildu uzdevumu lūdziet bērniem izveidot 
visu vai dažu klases savākto un herbārijā iekļauto augu aprakstu. 
Pēc tam lūdziet citam pārim uzminēt, kas ir šis augs!
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[Sēklu aploksne, kādu to veidoja Darvins]

Noderīgi ieteikumi

• Ja fotoattēli netika uzņemti, veidojiet zīmējumus, izmantojot mājas
lapā vai atpazīšanas komplektā pieejamos attēlus.
• Herbārija paraugi kādus izmantoja Darvins īpaši neatšķiras no 
mūsdienās veidotajiem. Šie izkaltētie paraugi ir oficiāli reģistrēts 
dokumentējums par to, kas ir šis augs un kur tas atrodams. 
Zinātnieki no visas pasaules izmanto Kjū paraugus, lai noteiktu 
zināmās sugas un noskaidrotu, vai viņi ir atklājuši kādu jaunu. 
Paraugi ir noderīgi arī, lai noskaidrotu, vai augu var droši izmantot 
kādā produktā. (Skatiet arī augu izmantošanu Darvina Domātāju 
grāmatā un mājas lapā www.greatplanthunt.org - PIEEJAMA TIKAI 

ANGĻU VALODĀ).
• Darvins un citi augu meklētāji sēklu paciņas izgatavoja no papīra 
— dažkārt tās sastiprināja ar adatiņām, bet visbiežāk vienkārši 
rūpīgi salocīja. Ielūkojoties tālāk fotoattēlos un mēģiniet atdarināt 
vai izdomāt savus veidus, kā izgatavot paciņas.
• Par augiem ievāktie un pierakstītie dati ļauj mums izzināt, vai augi 
un to izplatības vide laika gaitā mainās un kādā veidā. Izplatības 
videi un augu sugām ir daudzi apdraudējumi, un dažkārt tās izzūd.
• Piemēri paraugu atšķirībām:
• Darvina paraugi ir ar roku aprakstīti, mūsdienās teksti tiek drukāti.
• Sēklu paciņu forma atšķiras.
u.c.

- 10 –

 
Lielā Augu meklēšana ir Darvina asociācijas 200 piedāvājums pamatskolām . Lielā 
Augu meklēšana ir izstrādāta ar Karaliska Botaniska dārza palīdzību Kevā un tika 
pasūtīta un finansēta ar asociācijas palīdzību. Oriģināla publikācija Sekojot Darvinu (
2009 ) pieder © Karaliska Botaniska dārza padomei Kevā.

http://www.greatplanthunt.org/


Kolekcionāra darba lapa
[Vai redzat atšķirības?]

1. Ieskatieties divu augu
paraugu fotoattēlos. Viens
tika savākts un saspiests
pirms 170 gadiem. Otrs ir
nesen iegūts paraugs. Vai
redzat atšķirības starp
lapām un varat tās
aprakstīt? Kā to varat
salīdzināt ar savu paraugu?

2. Herbāriju paraugiem parasti tiek
pievienots apaļais zīmogs — tāds kā
attēlā redzamais apaļais zīmogs.
Kādēļ gan pašiem neizgatavot jaunu
„zīmogu” tiem saspiestajiem augu
paraugiem, kurus gatavojat skolā?

[Mūsdienu herbārija paraugs
Mūsdienu paraugs— Leonotis ocymifolia (iegūts Dienvidāfrikā 
2005.gadā).
Augu paraugi tiek glabāti herbārijā, kas ir sava veida augu un 
informācijas par augiem bibliotēka. Šis paraugs tika iegūts pēdējā 
ekspedīcijā. Daļa informācijas par augu ir drukāta un pēc tam 
izdrukāta.]

- 11 –

 
Lielā Augu meklēšana ir Darvina asociācijas 200 piedāvājums pamatskolām . Lielā 
Augu meklēšana ir izstrādāta ar Karaliska Botaniska dārza palīdzību Kevā un tika 
pasūtīta un finansēta ar asociācijas palīdzību. Oriģināla publikācija Sekojot Darvinu (
2009 ) pieder © Karaliska Botaniska dārza padomei Kevā.



- 12 –

 
Lielā Augu meklēšana ir Darvina asociācijas 200 piedāvājums pamatskolām . Lielā 
Augu meklēšana ir izstrādāta ar Karaliska Botaniska dārza palīdzību Kevā un tika 
pasūtīta un finansēta ar asociācijas palīdzību. Oriģināla publikācija Sekojot Darvinu (
2009 ) pieder © Karaliska Botaniska dārza padomei Kevā.



Darvina herbārija paraugs

Darvina kolekcijas paraugs, kurš 1934.gadā tika iegūts Čīlē un glabājas Kjū
herbārijā.

Darvina draugs Džozefs Hūkers to noteica kā Stachys chonotica (palīdz
pašatveseļošanās procesā). Zinātnieki mūsdienās joprojām izmanto vecos
herbārija paraugus. Tiem bieži ir pievienots apaļais zīmogs— kā šeit attēlā

redzamais apaļais zīmogs.

- 13 –

 
Lielā Augu meklēšana ir Darvina asociācijas 200 piedāvājums pamatskolām . Lielā 
Augu meklēšana ir izstrādāta ar Karaliska Botaniska dārza palīdzību Kevā un tika 
pasūtīta un finansēta ar asociācijas palīdzību. Oriģināla publikācija Sekojot Darvinu (
2009 ) pieder © Karaliska Botaniska dārza padomei Kevā.


