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Dārgie Darvina 
augu detektīvi 
 

 

Esmu Botsvānā, kur vācu sēklas Kjū Tūkstošgades sēklu 
bankai. Šodien es savācu sēklu no reta ārstnieciskā auga 
– bet dīvainā kārtā pirms pāris dienām es šo reto augu 
redzēju augam citā vietā. Šie augi atradās vairāk nekā 
160 kilometru attālumā viens no otra! 
 
Tas šķiet neparasti, ka vienu un to pašu augu var atrast 
augam tik lielā atstatumā. 
 
Šim augam ir jāpiemīt kādam īpašam sēklu izplatīšanas 
veidam plašā teritorijā. 
 
Jūs man tiešām palīdzētu, ja jūs varētu meklēt sēklas 
skolas tuvumā un mēģinātu izdomāt, kā tās ceļo no vienas 
vietas uz otru. Varbūt jūs varētu arī izpētīt, kā šīs sēklas 
izdīgst. 
 
Visa šī informācija varētu sniegt kādu priekšstatu par to, 
kā šis augs ir izplatījies pa visu Āfriku. 
 
 

Jautru 
eksperimentēšanu! 
 

Masego 
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Mācību programmas 
 
 
Angļu valodas mācību programma (5.gads) 
• Sēklas var izplatīt 
• Daži augi ražo daudz sēklu un citi - maz 
• Apsveriet apstākļus, kas varētu ietekmēt 
dīgtspēju un kā tos pārbaudīt 
• Ziedaugu dzīves cikls, ietverot 
apputeksnēšanu, apaugļošanos, sēklu 
ražošanu, sēklu izplatīšanu un dīgšanu 
 
Ziemeļīrijas mācību programma (P6) 
Domāšanas prasme un personiskās spējas: 
Informācijas pārvaldīšana: (visas nodarbības) 
Domāšana, problēmu risināšana un lēmumu 
pieņemšana: (visas nodarbības) 
Key Stage 2: Pasaule mums apkārt 

• 1. tēma. Savstarpējā atkarība: kā dzīvās 
būtnes dabā ir atkarīgas viena no otras 

(S&T) (visas nodarbības) 
• 1. tēma. Savstarpējā atkarība: Cilvēku 
ietekme uz dabisko un izveidoto vidi laika 
gaitā (S&T, G) (2. nodarbība) 
• 3. tēma. Vieta: Kā vieta ietekmē dzīvo  dabu 
(S&T) (visas nodarbības) 

• 3. tēma. Vieta: kā cilvēki, augi un 
dzīvnieki ir atkarīgi no dažādu vietu 
īpatnības un materiāliem, un kā tie 
pielāgojas savai videi (S&T, G) (1. un 2. 

nodarbība) 
• 3. tēma. Vieta: Vietu īpatnības un variācijas, 
tostarp fiziskās, klimatiskās, veģetācijas un 
dzīvnieku valsts (S&T) (2. nodarbība) 
• 3. tēma. Vieta: Dabisko un cilvēku izraisīto 
notikumu pozitīvā un negatīvā ietekme uz 
vietu laika gaitā (S&T, G) (2. nodarbība) 
• 4. tēma. Izmaiņas laika gaitā: Kā izmaiņas 
raksturo cilvēku pasauli un dabu, un kā tās 
var ietekmēt mūsu dzīvi un apkārtējo pasauli 
(S&T) (1. nodarbība) 
 
Skotijas mācību programma (P6) 
Šie resursi tiks pārskatīti, ņemot vērā konkrētu 
pieredzi un rezultātus jaunās 2009.g. augstākā 
līmeņa programmas ietvaros   
 

Skotu mācību programma (P6) 
Dzīvās būtnes un dzīvības procesi: C/D 
līmenis  
• Tēma. Daudzveidība un raksturīgās iezīmes 
(nosaukt dažus pazīstamus augus, lietojot 
vienkāršus šķirkļa vārdus ) 
• Tēma. Dzīvības procesi (aprakstīt ziedaugu 
pavairošanas galvenos etapus) 
• Tēma. Dzīvo būtņu saskarsme ar vidi 
(piemēram, kā augi un dzīvnieki pielāgojas 
videi) 
Zinātniskās prasmes – pētīšana: C/D līmenis  
• Tēma. Sagatavošanās uzdevumiem 
(saprašana, plānošana, testu plānošana un 
prognozēšana) 
• Tēma. Uzdevumu veikšana (atklājumu 
novērošana, mērīšana un reģistrēšana) 
• Tēma. Uzdevumu izskatīšana un atskaites 
(prezentēšana, novērtēšana un atklājumu 
nozīmīguma apzināšanās) 
 
Velsiešu mācību programma (5.gads) 
Zinātniskā pētniecība: Key Stage 2 
• Tēma. Zinātnes būtība (apsvērt no sava 
darba un citiem avotiem iegūto informāciju) 
• Tēma. Zinātniskā komunikācija (skaidri 
izklāstīt savu darbu runā un rakstos; 
izmantojot atbilstošu zinātnisko vārdu 
krājumu; izmantot dažādas metodes, 
ieskaitot zīmējumus, tabulas un diagrammas, 
lai reģistrētu un prezentētu informāciju) 
• Tēma. Pētnieciskās prasmes (pārvērst 
idejas pētīšanai piemērotā formā; uzdot 
jautājumus, plānojot nodarbības; izlemt, kāda 
informācija būtu jāvāc) 
Dzīvības procesi un dzīvās būtnes:  
Key Stage 2 
• Tēma. Zaļie augi kā organismi (ziedaugu 
dzīves cikla galvenie etapi, ietverot 
apputeksnēšanu, sēklu ražošanu, sēklu 
izkliedēšanu un dīgšanu) 
• Tēma. Dzīvās būtnes savā vidē (pētīt augu 
daudzveidību dažādās izplatījuma vidēs, 
tostarp, vietējā apkaimē; kā augus iespējams 
atpazīt un  piešķirt grupām uz galveno 
pazīmju pamata) 
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Laipni lūgti Lielajā Augu Meklēšanas 
programmā 
 

Mācību rezultāti 
 
• Zina, ka puķes ražo sēklas. 

• Prot prognozēt, kā nepazīstamas sēklas izplatās atbilstoši to struktūrai un formai. 

• Prot pētījumu plānot un izvest dzīvē. 

• Saprot, ka ne visas sēklas un stādi izdzīvo – daži neizdzīvo gaismas/ūdens/telpas 

trūkuma dēļ. 

• Zina, ka sēklu dīgšanai ir nepieciešams siltums un ūdens. 

• Zina, ka sēklu kolekcija ir indivīdu kopums, kas ir atšķirīgi tieši tāpat kā cilvēki. 

• Saprot, ka sēklu dīgšana un izplatīšanās ir daļa no dzīves cikla. 

• Spēj atpazīt un nosaukt dažus vairāk izplatītus Lielbritānijas augus. 

 

Jēdzieni 
 

Augiem ir vairāki  mehānismi, kas tiem ļauj izplatīt savas sēklas plašā teritorijā. Tas 

dod sēklām labāku iespēju atrast labai augšanai pietiekami daudz vietas un citu 

resursu. Sēklu izplatīšanās nozīmē, ka līdzīgi augi var atrasties diezgan tālu viens no 

otra. 

 

Auga dzīves cikls sākas ar sēklas dīgšanu, tad augšanu, ziedēšanu, 

apputeksnēšanu, augļu ražošanu un atgriežas atpakaļ pie sēklas. Tas ietver dzīves 

cikla dīgšanas un izplatīšanās jēdzienus. Pilna auga dzīves cikla aprakstam  varētu 

piesaistīt pavairošanas, apputeksnēšanas u.c. tēmas. 

 

Šajās nodarbībās augu detektīvi gūst zināšanas par sēklu izplatīšanos un dīgtspēju, 

kā arī veic savākto sēklu diedzēšanas izmēģinājumu. Pētīšana parādīs bērniem, kā 

augi var savā starpā atšķirties.  Šī tēma ir Darvina darba neatņemama sastāvdaļa. 

Bērniem būs iespēja savākt, sagatavot un nosūtīt sēklas Kjū Tūkstošgades sēklu 

bankai. 

 

Iepazīstieties ar augu medniekiem 
 

• Skaļi izlasiet stāstu grāmatas “Sekojot Darvinam pa pēdām” 7.nodaļu ar virsrakstu 

“Darvins, augu detektīvs”, lai iepazīstinātu bērnus ar Darvina darba principiem un 

bērniem priekšā stāvošo darbu. 

• Iepazīstiniet ar augu mednieku Masego un izlasiet priekšā no viņa saņemto 

pastkarti. Lejupielādējiet Masego video no mājaslapas www.greatplanthunt.org.  

• Noskatieties, kā Masego, īsts augu mednieks, strādā uz lauka, veicot tāda paša 

veida novērošanu un reģistrēšanu, kādu veiks bērni. 

• Šie materiāli var tikt izmantoti projekta sagatavošanai vai iepazīstinot ar projektu 

klasi. 

http://www.greatplanthunt.org/
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1. nodarbība: Margrietiņas novērošana 

1. nodarbība ir paredzēta divām mācību stundām. 

 

1) Izveidojiet Darvina pierakstu burtnīcu 

• Apskatiet mapē esošo Darvina piezīmju grāmatu. 

• Šī būs Augu detektīvu projekta pierakstu burtnīca. 

 

2) Kvadrāta izmantošana 

• Tas nozīmē noteiktas zāliena platības novērošanu ārpus telpām vairāku 

nedēļu garumā, rūpīgi sekojot izmaiņām un domājot par tām, tāpat kā to 

darīja Darvins. Augu detektīvi novēros, kā margrietiņas augs, ziedēs un ražos 

augļus. 

• Augļus nesošas margrietiņas atrast var būt sarežģīti. Tās parasti atrodamas 

pļautā īsā zālienā vai piemājas teritorijā, taču pļaušana nogriež auga ziedošās 

galvas un neļauj tiem sasniegt augļu stadiju. Lai no tā izvairītos, atrodiet 1 x 

1m zālāju, kur ir daudz margrietiņu. Aizsargājiet šo vietu, to iežogojot. Vieta 

tiek saukta par kvadrātu. Pārliecinieties, ka tas paliek neaizskarts visu 

novērošanas laiku. Šeit margrietiņu ziedošās galviņas var nogatavoties līdz 

augļu galviņām, un šeit bērni varēs savākt sēklas. 

• Darvins izmantoja daudzus šādus norobežotus zemes gabalus, tas viņam 

palīdzēja  veikt  novērojumus. Viņš bieži novēroja tukšus zemes stūrīšus, lai 

redzētu, kādi augi pēkšņi varētu izdīgt no zemē esošās sēklas. Šāda veida 

eksperiments varētu būt laba papildnodarbība. 

 

3) Margrietiņas sēklu krājums 

• Novērot: Bērniem regulāri jāapskata margrietiņu augi, lai redzētu, kā tie laika 

gaitā mainās. 

• Reģistrēt: Aplūkojiet margrietiņas tuvāk. Kā jūs varat noteikt, kad tās ir 

pumpuros, ziedos vai kad ir izveidojies auglis? Nofotografējiet margrietiņas 

katrā etapā un augšupielādējiet fotogrāfijas mājaslapā 

www.greatplanthunt.org, lai dalītos pieredzē ar citām skolām. 

• Savākt: Lūdziet bērniem savākt nogatavojušās margrietiņu sēklas. Ir svarīgi 

piereģistrēt, kur tieši margrietiņas sēklas tika savāktas. To var izdarīt ar 

Google Maps palīdzību, kur ir iespējams atzīmēt precīzu atrašanas vietu 

(maps.google.com). Ja sēklas tiek savāktas skolas teritorijā, pietiek ar skolas 

pasta indeksu. 

• Atpakaļ klasē: Margrietiņas sēklas ir jāapstrādā. Skatiet rokasgrāmatu, kā 

uzglabāt sēklas un izmantot mini sēklu banku. 

http://www.greatplanthunt.org/
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• Nosūtiet margrietiņas sēklas uz Kjū Tūkstošgades sēklu banku: Kad 

margrietiņas sēklas ir apstrādātas un izžāvētas, klasei tās vajadzētu nosūtīt 

uz Kjū Tūkstošgades sēklu banku, izmantojot aploksni no mini sēklu bankas 

komplekta. Šī kolekcija kļūs par visdaudzveidīgākā Lielbritānijas augu sugu 

krājuma daļu, ko uzglabā Kjū Tūkstošgades sēklu bankā nākotnes 

vajadzībām, lai pētītu ģenētiskās variācijas vienas sugas ietvaros. 

 

NB! SĒKLU NOSŪTĪŠANA UZ KJŪ TŪKSTOŠGADES SĒKLU BANKU IR 

VIENREIZĒJA DARBĪBA, KAS NOTIEK TIKAI 2009.GADĀ. 

 

Noderīgi padomi 

 

• Strādājot ar savvaļas ziediem, jābūt ļoti uzmanīgiem. Lūdzu, pārliecinieties, 

ka bērni strādā, ievērojot labas tradīcijas (skatīt sēklu vākšanas vadlīnijas).  

• Sēklu vākšanai neizmantojiet plastmasa maisiņus, jo tie ātri var sapelēt. 

• Pēc saskarsmes ar augiem ievērojiet veselības un drošības informāciju. To 

atradīsiet mapē. 

• Sēklu vākšanas instrukciju un mini sēklu banku var izmantot, lai saglabātu 

un uzglabātu jebkuras sēklas. Jūs varat vākt savvaļas ziedu sēklas vai sēklas 

no skolas dārza, lai izmantotu diedzēšanas eksperimentiem.  

 

Resursi 

 

Kas vēl atrodams bukletā? 

- Margrietiņu sēklu vākšana un 

nosūtīšana Kjū Tūkstošgades sēklu 

bankai  

Kas vēl atrodams mapē? 

- Darvina pierakstu burtnīcas lapa 

- Veselības un drošības instrukcijas 

- Sēklu vākšanas vadlīnijas 

- Sēklu vākšanas datu veidlapa 

- Sēklu uzglabāšana, izmantojot mini 

sēklu banku 

Lietas, kas Jums vajadzīgas 

- Darvina piezīmju burtnīcas 

- vairāk vākšanas maisiņu, ja tas 

nepieciešams 

Kas ir dārgumu lādē? 

- Maisiņi vākšanai 

- Mini sēklu banka 

- Lielās Augu Meklēšanas Paraugu 

atpazīšanas komplekts (jānorāda 

augļus nesošu margrietiņu attēli) 

Jautra izklaide 

- Ieskatieties Lielo augu medību 

mājas lapā www.greatplanthunt.org,  

ko darīt ar jūsu margrietiņu kolekciju 

un datiem; skatieties video par Kjū 

Tūkstošgades sēklu banku un 

spēlējiet interaktīvās spēles 

 

 

http://www.greatplanthunt.org/
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Margrietiņas sēklu vākšana un 
nosūtīšana Kjū Tūkstošgades sēklu 
bankai 
 
Kad margrietiņas sēklas ir gatavas vākšanai? 

• Tiklīdz margrietiņas sēklas ir nobriedušas, tās 

mēlziedi (baltās ziedlapiņas) nokalst un var 

pilnīgi pazust. 

• Stobrziedi (dzeltenā daļa centrā) kļūst zeltaini 

brūni un sāk atdalīties. 

• Pilnībā nogatavojušās sēklu galvai, berzējot ar 

pirkstu, stobrziediem vajadzētu viegli atdalīties. 

Paliek zaļa koniska struktūra (ziedgultne). 

• Sīkās sēkliņas atrodas stobrziedu brūnajās 

atliekās. 

• Sēklas jāsavāc, tiklīdz sēklas ir sasniegušas "dabisko izkliedes punktu", kas 

nozīmē, ka tās tiek dabiski izmestas - tāpat kā augstāk esošajā attēlā. 

• Savāciet sēklas iekratot tās sēklu somā vai noņemot atsevišķas neskartas ziedu 

galviņas. Pirmā metode nodrošina, ka visas savāktās sēklas ir gatavas - ja tās ir grūti 

izkratīt no ziedgultnes, iespējams, ka sēklu vākšanas laiks vēl nav pienācis. 

 

Margrietiņas sēklu nosūtīšana Kjū Tūkstošgades sēklu bankai 

Pirms sēklu nosūtīšanas, lūdzu, apstrādājiet (izžāvējiet) un uzglabājiet margrietiņu 

sēklas saskaņā ar sēklu bankas norādījumiem (izmantojot mini sēklu banku). Pēc 

žāvēšanas margrietiņas sēklu krājumi jāievieto nelielās sēklu aploksnēs un jānosūta 

pa pastu. Izmantojiet tam  adresētu aploksni – abas aploksnes atrodamas mini sēklu 

bankā. Ja tuvojas termiņa beigas un laiks ir ierobežots, iesaiņojiet un nosūtiet sēklas 

uz Tūkstošgades sēklu banku uzreiz pēc savākšanas. 

 

Informācija, kas jānosūta kopā ar sēklām 

Kjū Tūkstošgades sēklu banka lūdz, lai skolas aizpilda zemāk esošo veidlapu un 

nosūta to kopā ar savāktajām margrietiņu sēklām.  
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2. nodarbība: Kratīšana, lidošana, 
līmēšana! 

2. nodarbībai vajadzētu iedalīt divas mācību stundas. 

 

Pastaigājies un domā 

• Plānot: Lūdziet bērniem izplānot savu Pārdomu pastaigu. Kas viņiem jāņem 

līdzi? Kā viņi pastaigas laikā var izvairīties no augu vai dzīvu būtņu 

bojāšanas? Lūdziet bērniem sagatavot uzvedības instrukcijas darbam ar 

dzīvām būtnēm. 

• Apspriest: Bērni apspriež, cik dažādos veidos, viņuprāt, sēklas var 

izplatīties. 

• Pastaigas laikā: Ejiet apmēram trīsdesmit minūšu garā pārdomu pastaigā. 

Bērniem jāmeklē augi ar sēklām un jāapdomā, kā to sēklas izplatās. 

• Novērot: Aplūkojiet tuvāk dažādus augus ar augļiem un sēklām. Vai ir skaidri 

redzams, kā sēklas izplatās? Vai bērni spēj pamanīt vairāk nekā vienu sēklu 

izplatīšanās veidu? 

• Savākt: Palūdziet bērniem savākt sēklas no jebkura Paraugu atpazīšanas 

komplektā esošā auga. 

• Reģistrēt: Iemūžiniet dažādas sēklu izplatīšanās iespējas, piemēram, 

pieneņu izpletņus vai sikomoras sēklu spārnus. Izmantojiet tam fotoaparātu 

vai zīmējiet Darvina piezīmju burtnīcā. 

• Atpakaļ klasē: Bērniem jādomā par to, kā viņi varētu atkārtot dažus sēklu 

izplatīšanās paņēmienus. Šīs idejas vajadzētu pierakstīt viņu Darvina 

piezīmju burtnīcās kopā ar nepieciešamo aprīkojumu un visu, kas bērniem 

būs nepieciešams, lai pārbaudītu savas idejas. 

• Radīt: Bērniem jāizveido un jāizmēģina sēklu izplatīšanās modeļi. 

 

Noderīgi padomi 

• Ir kāds jautrs veids, kā parādīt, kā cilvēki vai dzīvnieki var pārvietot sēklas 

no vienas vietas uz otru. Lūdziet bērniem uzvilkt zeķi virs kurpēm un 

pastaigāties pa zāli vai blakus esošo spēļu laukumu. Atgriežoties klasē, varat 

novilkt zeķi, lai apskatītos vai tajā nav ieķērušās kādas sēklas vai auglīši. 

• Strādājot ar savvaļas augiem, jāievēro piesardzība. Pārliecinieties, ka bērni 

sastāda un rīkojas pēc uzvedības instrukcijām (skat. mapē esošās sēklu 

vākšanas vadlīnijas). 

• Pajautājiet ‘Atklājēju’ (vecums 6-7gadi) pasniedzējam, vai viņi redzēja 

margrietiņas. 

• Sēklu vākšanai neizmantojiet plastmasa maisiņus, jo tie ātri var sākt pelēt. 

• Pēc saskarsmes ar augiem ievērojiet veselības un drošības instrukcijas. Tās 

atradīsiet mapē. 

• Jebkuru sēklu iespējams apstrādāt un uzglabāt izmantošanai nākotnē, 

piemēram, diedzēšanas eksperimentiem. Skatiet instrukcijas sēklu 

uzglabāšanai, izmantojot mini sēklu banku.  
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Resursi 

 

Kas vēl atrodas mapē? 

Sēklu izplatīšanās tabula ar modeļa 

veidošanas idejām 

Kas jāsavāc 

Materiāli modeļu veidošanai 

 

3. nodarbība. Laiks sēklām! 
Darvina variāciju teorijas pētīšana ar saulespuķes piemēru 

 
3. nodarbība paredzēta trim mācību stundām. Atstājiet arī laiku novērošanai. 

 

Materiāli  

• Saulespuķes sēklas no mini sēklu bankas. Tādas pat varat iegādāties jebkurā 

dārzniecībā. Izdaliet katram bērnam vienu vai divas 

saulespuķes sēklas. 

• Avīžu podiņi (skat. mapē, kā tos izgatavot), mazi puķupodi 

vai jogurta trauciņi. 

• Universāls komposts vai augsne. 

• Informācija par saulespuķi un dīgšanas attēli uz 

aizmugurējā vāka. 

 

1) Sēklu apskate 

• Lūdziet bērniem izplānot eksperimentu, lai noskaidrotu, 

cik ilgs laiks nepieciešams sēklu dīgšanai un padomāt, kas 

būs vajadzīgs, lai palīdzētu sēklai izdīgt. 

• Palūdziet, lai bērni augu detektīvu darba burtnīcā apvelk sēklai apkārt kontūru. 

• Izmēriet kontūras garumu un platumu milimetros. Salīdziniet klasē sēklu izmērus. 

• Apkopojiet klases mērījumus un atzīmējiet katras sēklas garumu un platumu 

stabiņu diagrammā. 

• Ko jūs varat pateikt par izmēru diapazonu? 

 

2) Sēklu diedzēšana 

• Katrs bērns piepilda podiņu ar kompostu, atstājot no augšas 2 cm. Pods ir 

jāpakrata, lai saturs nosēstos. 

• Katrā podiņā iedēstiet vienu vai divas sēklas (asais gals uz leju) un iespiediet to 

kompostā 2cm dziļumā. 

• Uz katra podiņa uzrakstiet skolēna vārdu un datumu. Laistiet, kamēr komposts ir 

mitrs. 

• Novietojiet tos uz paplātes uz palodzes, izvairoties no saulainiem dienvidu puses 

logiem. 

• Lai tests būtu godīgs, visiem sēklas jāiedēsta vienādi. Vienojieties savā starpā, kas 

tiks uzskatīts par izdīgšanas pazīmi (skatīt attēlus uz vāka aizmugures). 

• Saskaitiet, cik dienas katrai sēklai nepieciešams, lai tā izdīgtu (virs komposta 

redzams kaut kas ‘zaļš’) un atzīmējiet katru dienu izdīgušo sēklu skaitu biežuma 

histogrammā. 
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• Klases dati ir jāapkopo un katras veiksmīgas testa dienas izdīgušo sēklu skaits 

jāatzīmē stabiņu diagrammā. 

• Pajautājiet bērniem, ko rāda dažādie rezultāti. 

• Izmantojiet rīkus no Lielo augu medību mājaslapas www.greatplanthunt.org, lai 

dalītos ar dīgšanas datiem ar citām skolām visā valstī! Salīdziniet savus datus ar 

citiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Sēklu sēšana, audzēšana un saglabāšana nākamajam gadam 

• Kad parādās otrais lapu pāris,  saulespuķu dēstus var stādīt skolas dārzā vai ņemt 

uz mājām un stādīt saulainā vietā dārzā vai lielā podā uz terases. Atgādiniet 

bērniem, ka augi ir regulāri jālaista. 

• Saulespuķu garumu var izmērīt, kad tās zied, un salīdzināt klasē rezultātus.  

• Pēc tam, kad ziedēšana ir beigusies, galviņu ar sēklām var izkārt ārā sausā vietā, 

lai ziemā barotu putnus. Sēklas var arī apstrādāt, žāvēt un saglabāt mini sēklu 

bankā, lai nākamajā gadā tās varētu izdiedzēt.  

 

Noderīgi padomi 

• Izdīgšana parasti notiek apmēram 2-5 dienu laikā, tādēļ plānojiet klasei piemērotu 

stādīšanas laiku. 

• Maz ticams, ka sēklas izdīgs vēl pēc 14 dienām. 

• Diagrammai jābūt zvana formā, kā parādīts attēlā, attēlojot parādīšanās laiku 

normālo sadalījumu. Tas parāda, ka pat vienas sugas augu gadījumā pastāv 

variācijas – galvenais secinājums, pie kā Darvins strādāja. Ja gadās katastrofa, 

piemēram, gliemezis nāk mieloties vai ļoti saulainā dienā sēklas sačokurojas, dažas 

kvalitatīvas sēklas vēlāk vienalga izdīgs. 

• Atsevišķu sēklu garuma un platuma, kā arī katra auga ziedēšanas laika augstuma 

atzīmēšana dod vairāk pierādījumu par variācijām pat vienā augu sugā. 

• Bērni var kā papildnodarbību veikt izpēti, kā sēklu izmēru atšķirības ietekmē 

izdīgšanas laiku. Kuras izdīga pirmās, lielās vai mazās sēklas? 
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Resursi 

 

Kas vēl atrodas mapē? 

- Instrukcijas stādu podiņu izgatavošanai 

no avīzes 

- Informācija par veselību un drošību 

Lietas, kas būs vajadzīgas 

- Darvina piezīmju burtnīcas, lineāli 

- Vecas avīzes, komposts vai augsne 

Jautrai izklaidei 

Izmantojiet Lielo augu medību mājaslapu 

www.greatplanthunt.org, lai dalītos ar 

dīgšanas datiem ar citām skolām visā 

valstī! Salīdziniet savus datus ar citiem. 
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Par saulespuķi 
 

Saulespuķe ir liels viengadīgs augs, kas var izaugt atkarībā no iestādītās šķirnes līdz 

pat trīs metru augstumam. Uz garā un visai matainā stublāja ir daudz ovālu, 

matiņiem klātu lapu. Lielā galva patiesībā ir ziedu grupa (līdzīgi, kā margrietiņām, 

pienenēm, dadžiem un māllēpēm), ar steriliem mēlziediem kurvīša ārmalā, kurvīša 

vidū divdzimumu stobrziedi ar brūnganu vai sārti brūnu vainagu. Pēc apaugļošanās 

izveidojas auglis, kas pārklāts ar plānu papīram līdzīgu mizu. Šie augļi – bieži saukti 

par ‘saulespuķu sēklām’ – ir izkārtoti apbrīnojamos savstarpēji savienotos spirālveida 

rakstos pa ziedošās galvas centrālo plakano disku. 

 

Saulespuķes pielietojuma veidi 

• Sēklas ir ēdamas, ar labu garšu. Tās satur 

vitamīnu E un linolskābi, kas palīdz 

samazināt holesterīna līmeni. 

• Saulespuķes sēklas bieži vien ir brokastu 

pārslu sastāvdaļa, tās tiek pievienotas 

batoniņiem un maizei, kā arī salātiem. 

• Sēklas turklāt ir ļoti laba barība putniem. 

Tās var uzglabāt un nākamajā gadā iesēt. 

• Laukos saulespuķes tiek audzētas to 

vērtīgo sēklu dēļ, kas tiek pievienotas 

dzīvnieku barībai, kā arī izmantotas eļļas 

ieguvei. 

• Saulespuķu eļļai ir patīkama garša un tā ir viena no labākajām universālajām eļļām. 

Eļļa ir piemērota cepšanai, salātu mērcēs, to var izmantot margarīna pagatavošanai. 

 

Interesanti fakti 

• Milzīgā nolīkusī saulespuķe iedvesmoja Van Goga slavenās gleznas. 

• Uz galviņas redzamās ziedošās un auglīgās spirāles ir konsekventas skaita ziņā, 

34 vienā virzienā un 55 otrā. Lielām saulespuķēm attiecīgi 89 un 144. Pirmais par šo 

matemātisko rakstu, kas novērojams daudzos augos, rakstīja Fibonacci. Atrodiet 

internetā ko vairāk par viņa interesanto matemātiku. 

• Saulespuķes ir audzētas jau gandrīz 5000 gadu. Visticamāk, pirmo reizi tās tika 

kultivētas Meksikā. 

• Vēstures gaitā daudzas tautas, ieskaitot actekus un inkus, ir pielūgušas saulespuķi 

kā saules dieva simbolu. 

• Tās botāniskais nosaukums veidots no grieķu vārda ‘helios’, kas nozīmē - saule, un 

‘anthos’, kas nozīmē - puķe. 
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Dīgstoša saulespuķe 
 

 
 

Kad sēkla ir izdīgusi? Svarīgi vienoties par to, kas tiek ieskaitīts – piemēram, tiklīdz 
virs augsnes parādās kāds zaļums. 
 

 
 
 
 
Kad parādās otrais lapu pāris,  
saulespuķu augus var stādīt skolas 
dārzā vai ņemt mājās un stādīt 
saulainā vietā. 


