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SAIKNE AR MĀCĪBU SATURU 

Sociālās zinībās pirmsskolēni var apzināt elektroierīču daudzveidību, nozīmi cilvēka dzīves 

uzlabošanā; iekārtas, kas tiek darbinātas ar degvielu, gāzi; kurināmā materiāla daudzveidību; kā 

taupīt enerģiju. Aktualizē drošības tematiku, darbojoties ar enerģijas avotiem. 

Dabaszinībās pirmsskolēni gūst priekšstatu par atjaunojamiem un neatjaunojamiem enerģijas 

avotiem, kurināmā veidiem (malka, kūdra, naftas produkti, gāze). 

Latviešu valodas uzdevumi tiks īstenoti, ja bērni klausīsies stāstus, pasakas par sadzīvi, enerģijas 

veidiem; dalīsies savā enerģijas izmantošanas pieredzē; paplašinās vārdu krājumu; radīs darba 

lapas, anketas un rakstot aizpildīs sadaļas, ailes, pierakstīs vērojumu rezultātus; lasīs, piemēram, 

pētījumu gaitu — veicamās aktivitātes. 

Matemātika saistīta ar datu vākšanu, temperatūras mērīšanu, orientēšanos plaknē, teritorijā, tās 

plānā, energo audita veikšanu un rezultātu attēlošanu. 

Vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģijas nodarbībās var zīmēt atgādinājumus par enerģijas 

tematiku, piemēram, „Izslēdz apgaismojumu!”, „Aizver durvis!” u.tml. 

 

Idejas un informācija: https://www.eia.gov/kids/ 

 

https://www.eia.gov/kids/


  

STĀSTS PAR JĀNI ENERĢIJAS SĒKLU 

Pēc http://www.eia.gov/kids  

Es esmu Jānis un es audzēju Enerģijas Sēklas savā saimniecībā lielos laukos. Saule spīd. Tās 

stariem ir enerģija, kas palīdz manām sēklām izaugt par lieliem augiem. Mani augi uzglabā saules 

enerģiju savās saknēs, kātos, lapās un vārpās. 

Es savu augu enerģiju varu izmantot ļoti dažādi. Es varu ēst to sēklas un iegūt enerģiju savam 

ķermenim. Šī enerģija palīdz man augt un darīt dažādus darbus. 

Es varu pabarot ar saviem enerģijas augiem vistas, cūkas, govis un zirgus. Enerģija ļauj maniem 

dzīvniekiem augt lieliem un stipriem. 

Es varu enerģijas augus izžāvēt un iekurt kamīnu, krāsni. Manu augu enerģija dod man siltumu, 

kad man ir auksti. 

Es varu enerģijas augus ievietot lielā konteinerā, kur netiek klāt gaiss. Tad mani augi trūd, tie rada 

gāzi, ko es varu izmantot plītī, lai gatavotu ēdienu. 

Es varu arī savus enerģijas augus izmantot par degvielu savam traktoram. Es tos pārvēršu par 

alkoholu, tāpat kā vīnogas pārvēršas par vīnu. Šī alkohola degviela, kuru sauc par etanolu, ļauj 

darboties manam traktoram. 

Tagad tu zini, ka kukurūzas sēklas tik tiešām ir enerģijas sēklas. Arī tu vari pamēģināt iesēt dažas 

kukurūzas sēklas un izpētīt, dažādos veidus, kā iegūt enerģiju no augiem. 

Bioenerģiju iegūst arī no saulgriezēm, kaņepēm, topinambūriem un citiem augiem. 

 

STĀSTS PAR VENDIJU BURVI 

Pēc http://www.eia.gov/kids  

Vendija un viņas tēvs, kurš bija spēcīgs burvis, dzīvoja bākā. Vendija bija viņa vienīgais bērns, un 

viņš darīja visu, ko viņa vēlējās. Vendijai patika bāka, kura atradās uz augstas klints okeāna 

krastā. Viņai patika rotaļāties ārā saulē. Viņa mīlēja kaijas, kuras lidinājās debesīs. Viņai patika 

peldēt kopā ar zivīm. Viena lieta, kas viņai nepatika, bija vējš. Klintīs vējš pūta visu laiku. Kad 

Vendija rīkoja pikniku, vējš pūta prom salvetes. Tas iznēsāja ēdienu kaijām. Tas sapūta viņas 

dzērienā smiltis. Kādu dienu tēvs Vendijai uzdāvināja jaunu burvju cepuri. Tā bija brīnišķīga. Uz 

tās mirdzēja sudraba zvaigznes un mēness. Vendija aiz laimes gavilēja un izskrēja ārā parādīt 

jauno cepuri kaijām. Pēkšņi vēja brāzma sagrāba cepuri un pūta to tieši okeānā. „Stāt!” Vendija 

sauca: „Atdod manu cepuri!” Bet vējš tikai pūta cepuri arvien tālāk prom. Vendija ieskrēja iekšā. 

Viņa bija saniknota: „Tēti, tēti, vējš paķēra manu jauno cepuri, es vēlos, lai tu liec vējam apstāties 

uz visiem laikiem!” 

„Vendij, es domāju, ka tu nesaproti, ko tu man lūdz,” Vendijas tēvs, diženais burvis, noraidīja 

meitas lūgumu. 

„Es zinu, tēvs! Izdari tā, lai vējš iet prom! Izdari tā, ja tu mani mīli!” Vendijas tēvs, izcilais burvis, 

noraidīja meitas lūgumu. 

Nākamais rīts, kad Vendija pamodās, bija auksts un tumšs. Gaiss bija mierīgs, vēja nebija. Vendija 

nopriecājās, bet tad nodrebēja. Kāpēc gan bija tik tumšs un auksts? Viņa skrēja pie tēva: „Paldies, 

ka apturēji vēju, tēt, bet kāpēc ir tik tumšs un auksts? Kāpēc tagad nespīd saule?” 

„Es aizsūtīju sauli prom, kā tu vēlējies, mans bērns. Tumša, auksta pasaule ir maksa par to, ka nav 

vēja,” paskaidroja burvis. 

http://www.eia.gov/kids
http://www.eia.gov/kids


  

„Es mīlu sauli, tēti, es tikai gribēju, lai vējš pārstāj pūst,” paskaidroja Vendija: „Lūdzu, atgriez 

atpakaļ sauli!” 

„Bet tā ir saule, kas rada vēju. Saule silda zemi, gaiss sasilst un ceļas uz augšu. Aukstais gaiss plūst 

virs okeāna un ieņem savu vietu. Lai apstādinātu vēju, man jāsūta prom saule. Tā tu vēlējies. 

Vendija skatījās uz tēvu un smīnēja: „Tā man bija mācību stunda, ne tā? Man vajadzēja zināt par 

sauli un vēju. Man vajadzēja iemācīties cienīt dabas enerģiju. Sauc atpakaļ sauli, vēju un beidz 

izdabāt man!” 

   

 

SAULES ENERĢIJA 

 

SALIKTEŅI 

saul-es+ac-t-iņ-a 
 
saul-es+akmen-s 
 
saul-es+brāl-is 
 
saul-es+brill-es 
 
saul-es+dūr-ien-s 
 
saul-es+puķ-e 
 
saul-es+sarg-s 

 
saul-es+svec-e 
 
saul+lēkt-s 
 
saul+pur-en-e 
 
saul+riet-s 
 
saul+sarg-s 
 
saul+star-s 
 

viņ+saul-e 
 
saul+goz+is 
 
saul+griez+e 
 
saul+griež+i 
 
saul+mīļ+i 
 
saul+sardz+en-e 
 
saul+stāv-j+i 

 

 

TICĒJUMI  

Ja pa sapņiem redz sauli spīdam, būs vispārējs labums. 
 
Ja sapnī redz sauli uzlecot, tad piedzims kāda meitene. 
 
Kad, saulei spīdot, lietus līst, tad tās ir bāra bērnu asaras. 
 
Ja saule stipri dedzina, tad gaidāms pērkons. 
 
Ja saulei stari uz leju, tad gaidāms lietus, ja uz augšu, tad sauss laiks. 
 
Ja saule noriet bāla, būs auksts laiks. 
 
Ja saule spoža noriet, tad būs labs laiks. 
 
Ja ap sauli ir liels riņķis, tad ir vēji; ja ir mazs riņķis, tad ir lietus. 
 
Ja ziemā saulei stabi apkārt – būs auksts laiks. 
 
Ja vakarā saule rietot iebrien mākonī, tad otrā dienā būs lietus. 



  

 
Kad saule noriet sarkana, būs sauss laiks. 
 
Kad saule noejot ir balta, tad gaidāma liela vētra. 
 
Ja vējš griežas pret sauli, būs lietus, ja pa saulei, būs labs laiks. 
 
Ja redzamas vairākas saules, tad būs lietus. 
 
 Ja saulei rietot, rīta puse pilna mākoņu, tad pastāv lietus laiks. 
 
 

TAUTASDZIESMAS  

Trim lapām bērziņš auga 

Liela ceļa maliņā. 

Vienā lapā Saule lēca, 

Otrā Saule norietēja, 

Trešajā lapiņā 

Saule lēja sudrabiņu.  

Saule brida rudzu lauku 

Pelēkiem lindrakiem. 

Pacel, saule, lindraciņus, 

Lai ziediņi nenobira.  

 

 

Saule, saule, nebrien 

dubļus, 

Diezgan dubļu bridējiņu; 

Māte, māte, nerāj meitas, 

Diezgan meitu rājējiņu.  

 

EKSPERIMENTI AR SAULES ENERĢIJU 

 

SAULES ENERĢIJA AUGIEM 

Uzdevums Pētīt saules enerģijas lomu augu augšanā. 

 Materiāli Trīs podiņi ar augsni, pupiņu sēklas, ūdens, kurpju kaste vai jebkura cita kaste.  

Gaita Katrā podiņā iesēj pa vienai pupas sēklai. Visas aplaista. Vienu podiņu ar pupas sēklu 

novieto vietā, kur visu dienu spīd saule, otru podiņu — vietā, kuru saule apspīd pavisam neilgu 

laiku. Trešo podiņu — pārsedz ar kasti. 

 Pētījums ilgst apmēram divas nedēļas, tā laikā novēro notiekošo ar pupām. Pārrunā, kuras pupas 

dīga un auga labāk, par saules enerģijas nepieciešamību augu augšanā. 

 

 

PAPĪRA PĀRVĒRTĪBAS SAULĒ 

Uzdevums Pētīt, kas notiek ar aplikāciju papīru saulē. 

Materiāli Aplikāciju papīrs, leļļu šķīvītis. 

Gaita Aplikāciju papīru noliek saules apspīdētā vietā un uzliek tam leļļu šķīvīti.  

Apmēram pēc  divām dienām šķīvīti no papīra noņem un pārrunā, vai saules enerģija ir izmanījusi 

papīru. 

 



  

KUR SILTĀK? 

Uzdevums Pētīt, kur ir siltāk — saulainā vietā vai ēnā. 

Materiāli Termometrs. 

Gaita Saulainā dienā piecas minūtes mēra temperatūru saules apspīdētā vietā un ēnā. Pārrunā, 

kur ir siltāks, kāpēc? Pieraksta. 

 

AUDUMU PĀRBAUDE 

Uzdevums Pētīt dabīgo un mākslīgo audumu šķiedru izturību.  Pētīt vides ietekmi uz materiāliem. 

Materiāli Vecs apģērbs: 100% kokvilnas T-krekls, neilona zeķe, vilnas zeķe vai dzija, akrila vai 

poliestera džemperis, stikla burka ar vāku, ūdens un augsne. 

Gaita No katra materiāla izgriež pa četriem apmēram 10 centimetrus lieliem kvadrātiem. 

 Ārā augsnē ierok pa vienam kvadrātam no katra materiāla. Atzīmē vietu. 

 Atstāj saules apspīdētā vietā pa vienam kvadrātam no katra materiāla. 

 Pa vienam kvadrātam no katra materiāla ievieto arī burkā, pielej to pilnu ar ūdeni un aizvāko. 

Burku novieto saules apspīdētā vietā. 

 Ceturtos gabaliņus no katra materiāla noliek tumšā vietā telpā. 

 Pēc mēneša paņem paraugus: izrok no zemes, paņem no saules apspīdētās vietas, izņem 

 no burkas un no telpas tumšās vietas. Pārbauda dažādos materiālus. Pārrunā, kura materiāla 

šķiedras — dabīgā, vai mākslīgi radīto materiālu šķiedras ir izturīgākas, kuri materiāli mainījās, 

kas mainījās, kurā vidē materiāli ātrāk bojājas. 

 

SAULES PANNA 

Saule var palīdzēt sasildīt māju. Bet vai tā var palīdzēt pagatavot arī ēdienu? Ņemam tukšu 

kartona kasti, aizlīmējam vai aizlokām tai visas spraugas. Nokrāsojam iekšpusi melnu (vai 

ieklājam melnu papīru), ieliekam tajā trauku ar ēdienu, ko gribam uzsildīt vai pagatavot 

(piemēram, hotdogu vai picu), rūpīgi noslēdzam kasti ar caurspīdīgu plēvi, vislabāk dubultu. 

Noliekam sagatavoto “krāsniņu” saules gaismā. Ļaujam 1–1,5 stundas “darboties” un tad 

pārbaudām ēdienu. Vai ir gatavs? Varam sarīkot “Saules pikniku” un pagatavot dažādus 

ēdienus vai “Saules tēju”. 

Kā varētu uzlabot saules krāsniņu un padarīt to vēl efektīvāku? Kā vēl varētu izmantot 

saules siltumu? 

 

ĶERAM SAULI! 

Vai var noķert saules siltumu? Mēģināsim! Ņemam stikla trauku ar vāciņu un noliekam 

uz palodzes saulē. Vienu termometru ieliekam traukā, otru noliekam ārpusē. Pierakstām 



  

temperatūru. Atkārtojam to pēc 5, 10 un 15 minūtēm. Salīdzinām rezultātus. Kas notika 

trauka iekšpusē 15 minūšu laikā? Kas tajā pašā laikā notika ārpusē? Kā to var izmantot 

enerģijas iegūšanai? Vai var šo temperatūras starpību vēl palielināt? Ņemam divus stikla 

traukus. Vienu nokrāsojam melnu (vai novietojam uz melnas pamatnes), otru atstājam 

nekrāsotu. 

Novietojam abus traukus blakus uz palodzes saulē. Pierakstām temperatūru, atkārtojam 

to pēc 5, 10 un 15 minūtēm. Kas notika abos traukos šajā laikā? Vai bija kāda atšķirība 

starp tiem? Par cik grādiem? Kā to var izmantot enerģijas iegūšanai? Ielejam abos traukos ūdeni 

un atkārtojam visu eksperimentu. Par cik grādiem izdevās uzsildīt ūdeni? Kā 

šo ūdeni vislabāk varētu izmantot? Noslēgumā skolēni grupās var pagatavot vienkāršus 

“saules kolektorus” no pieejamiem materiāliem. Var noteikt uzvarētāju, kurš uzbūvējis 

visefektīvāko – kuram izdevies iegūt visaugstāko gaisa vai ūdens temperatūru! 

 

SILTS UN AUKSTS 

Skolēni uz rūtiņu lapas uzzīmē klases plānu un izdomā, kur klasē varētu būt vissiltākās, 

kur – visaukstākās vietas. Lūdziet, lai viņi šīs vietas atzīmē plānā – ar S siltās, ar A aukstās. 

Izdaliet skolēniem termometrus un lūdziet izmērīt temperatūru norādītajās vietās. 

Temperatūra jāatzīmē plānā. Vai pieņēmumi bija pareizi? 

Pārrunājiet ar klasi, kā labāk varētu izmantot siltās vietas un kā uzsildīt aukstās. Lūdziet, 

lai skolēni pārzīmē klases plānu, iekārtojot to tā, lai pēc iespējas labāk tiktu izmantotas 

aukstās un siltās vietas. Siltās vietas, piemēram, var izmantot, pārvietojot mēbeles tā, lai 

gūtu labumu no «bezmaksas» siltuma. Aukstās vietas var uzsildīt, noblīvējot durvis un logus.  

Vislabāk šo aktivitāti veikt no rīta, pirms skola ir uzsilusi un temperatūras izlīdzinājušās, 

lai labāk redzētu šīs atšķirības. 

 

SAULES SPĒKS PAVASARĪ 

Pavasarī ir interesanti pasekot saules darbībai pagalmā, uz ielas un parkā. 

 Pievērsiet bērnu uzmanību tam, kas saulē notiek ar sniegu un ledu. Ilgstoši novērojot vienu 

un to pašu peļķi, bērni konstatēs: Jo ilgāk saule silda, jo lielāka un dziļāka kļūst peļķe. 

Ielaidiet tajā rotaļu laiviņu no papīra vai koka mizas. Tuvumā sameklējiet vēl kādu peļķi un 

izveidojiet sniegā kanālu, kas savieno abas peļķes. Tagad kuģītis var braukt no vienas jūras 

otrā.   

Peļķes, kurās bērni peldināja kuģīšus, apskatiet no rīta un vakarā, kad tās klāj ledus kārtiņa! 

Pārsitiet ledu, lai pārliecinātos, cik tas plāns un trausls. 

 



  

 Pievērsiet uzmanību ēku jumtiem. Noskaidrojiet, kas tur mirdz saulē. Vai arī ziemā lāstekas 

bija pie jumtiem? Kāpēc tās tagad ir parādījušās@ Novērojiet lāstekas dienas vidū, kad saule 

silti silda un tās pil. Bērni var vākt pilošās lāses spainīšos un ieklausīties skaņā.  Paskatieties 

jumta ēnas pusē un pārliecinieties, vai tur arī pil. Kurā jumta pusē lāstekas “raud” vairāk? 

Sniegūdens ir noderīgs arī istabas augu laistīšanai. 

 

 Apskatiet lāstekas no rīta, vakarā un arī pa dienu, kad laiks ir apmācies un vēss.  

Ienesiet lāsteku siltā telpā!  Ļaujiet bērniem to paturēt rokās un sajust, ka tā ir auksta, cieta, 

gluda un slīd no rokām! Aizdedziniet svecīti un paturiet lāsteku virs tās! Pārrunājiet novēroto 

un rosiniet bērnus izdarīt secinājumus! 

 

 Pastaigas laikā pavērojiet, kur pagalmā sniegs nokusis, kur tā sega kļuvusi plānāka, bet kur 

vēl turas bieza! Mēģiniet redzēto izskaidrot! 

 

 Salīdziniet sniega segas biezumu meža un mežmalā! Bridi pastāviet mežmalā piesaulītē, tad 

mežā, kur neiespīd saule! Neskaidrojiet, kā bērni jutās, kur ir silts, kur - vēss! Pataustiet koku 

stumbrus un citas virsmas mežmalā un mežā! Bērni ievēros, ka mežmalā visas virsmas ir 

siltākas nekā mežā. Protams, tas ir saules nopelns. 

 

 Aizejiet pastaigā uz dīķi un upi! Bērni pārliecināsies, ka upē ledus nav, bet dīķī, kur ir stāvošs 

ūdens, tas vēl saglabājies.  

 

 

 Pavērojiet, kāds izskatās sniegs pavasari! 

 

AUGI MEKLĒ SAULES GAISMU 

Augu augšanai un attīstībai ir nepieciešama gaisma. 

Pārrunājiet ar bērniem, kas viņiem patīk labāk - gaisma vai tumsa, kas patīk augiem! 

Rosiniet mazuļus novērot istabas augus uz palodzes! Noskaidrojiet lapu formu, lielumu, krāsu un 

kādā virzienā tās vērstas! Pagrieziet puķu podu tā, lai lapas, kuras iepriekš «lūkojās» pa logu, 

tagad «skatītos» istabā! 

Apskatiet istabas augus pēc dažām dienām! Bērni ieraudzīs, ka to lapas ir atkal pagriezušās pret 

logu. Mudiniet bērnus izdaru secinājumu, ka augu lapas tiecas pēc gaismas! 

 

NEREDZAMAIS ZĪMĒJUMS 

Siltā un saulainā dienā var zīmēt tā, ka zīmējums pēc laiciņa izzūd. Lai to paveiktu, ir 

nepieciešams trauks ar ūdeni un lielas otas. Zīmējiet uz asfalta ar ūdenī samērcētu otu vai 

pirkstu! Zīmējumi pēc laika nožūs un vairs nebūs redzami. 

ĒNA 

Novērojiet koku, māju, putnu ēnas! Ierosiniet atrast katram savu ēnu, novērot, kas notiek ar ēnu, 

ja cilvēks kustas dažādos virzienos! 



  

 

SAULES PULKSTENIS 

Lai bērni uzzinātu, kā mainās ēna, saulei spīdot no dažādām debess pusēm, novērojiet saules 

pulksteni! 

Eksperimentam ir vajadzīga diega spolīte, desmit apmēram 20 cm gari kociņi, smilšu kaste vai 

trauks ar mitrām smiltīm. 

Vienu kociņu izbāziet cauri diegu spolītei un iespraudiet smiltīs vietā, kur to apspīd rīta saule! 

Kociņa ēnas galā iespraudiet otru kociņu un smiltīs vai uz papīra pierakstiet laiku. Pēc vienas 

stundas kopā ar bērniem pārbaudiet ēnu! Tās galā iespraudiet nākamo kociņu un atkal 

pierakstiet laiku. Tā rīkojieties ik pēc stundas līdz dienas beigām. Vakarā noskaidrojiet, kad ēna ir 

visgarākā, un kad - visīsākā!  

 

Grāmata Saules noslēpums (metod.kabinetā) 

Projekta “Saule - saulīte” materiāli (metod.kabinetā) 

Nedaudz par saules enerģiju:  

https://www.elektrum.lv/lv/majai/par-mums/jaunumi/ka-efektivi-lietot-saules-gaismu  

https://www.elektrum.lv/lv/majai/par-mums/jaunumi/ka-efektivi-lietot-saules-gaismu


  

ŪDENS ENERĢIJA 

 

http://www.zalajosta.lv/lv/pasaules-udens-diena-aicina-

taupit-udeni-un-saudzet-resursus  

22. martā kopš 1993. gada visā pasaulē pēc Apvienoto Nāciju 

Organizācijas (ANO) iniciatīvas tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena. 

Saudzīga attieksme pret dabas resursiem un tīra dzeramā ūdens taupīšana ir būtisks 

pamatnosacījums ilgtspējīgai un dabai draudzīgai saimniekošanai. 

Ūdens veido lielāko daļu no dzīvu būtņu ķermeņa. Cilvēka embrijs sastāv no 95% ūdens. Cilvēkam 

piedzimstot, ūdens īpatsvars ķermenī sarūk. Zīdaiņa ķermenis sastāv no 77% ūdens, savukārt 

pieaugušam cilvēkam ūdens īpatsvars ir vidēji 60-70%. 

Dzīvojot Latvijā, cilvēki nereti līdz galam nenovērtē tīra ūdens patieso vērtību. 97% no pasaules 

ūdens krājumiem ir sālsūdens, kuru nevaram lietot uzturā. 2.1% no pasaules ūdens krājumiem ir 

ieslēgts polārajos ledājos. Un tikai mazāk nekā 1% no pasaules ūdens krājumiem ir cilvēkam 

pieejams dzeramais ūdens. Ap 800 miljoniem cilvēku visā pasaulē nav pieejas tīram dzeramajam 

ūdenim. 

Pastāv daudz iespēju, kā ikdienā varam taupīt ūdeni. Gan tiešā veidā mazināt ūdens patēriņu 

ikdienā, piemēram, vannošanos aizstāt ar ātru dušas apmeklējumu, ūdeni no augļu un dārzeņu 

mazgāšanas izmantot tālāk istabas augu apliešanai vai grīdu mazgāšanai, tualetē izmantot dalīto 

noskalošanas sistēmu utt. Taču ūdens patēriņu varam mazināt arī netiešā veidā, šķirojot 

atkritumus un nogādājot pārstrādei otrreizējās izejvielas. Piemēram, gatavojot papīru no 

makulatūras nevis no pirmreizējām izejvielām, iespējams pasargāt ne tikai kokus no nociršanas, 

bet arī ievērojami samazināt ražošanas vajadzībām izmantotā ūdens daudzumu. 

No visiem šķidrumiem tieši ūdens spēj izšķīdināt visvairāk dažādu vielu, tāpēc dabā tas vienmēr 

satur minerālvielas, barības vielas un arī ķīmiskus piemaisījumus. Izvēloties dzeramā ūdens 

uzglabāšanai un lietošanai nepiemērotus plastmasas traukus, cilvēks ik reizi uzņem kaitīgas 

ķīmiskas vielas, kas var veicināt audzējus, alerģijas, pataloģijas un attīstības traucējumus. 

Pārtikas ražošana ir resursu ietilpīga. Tajā skaitā to pārtikas produktu ražošanai, kas vizuāli it 

nemaz nešķiet ūdeņaini vai pat sulīgi, nepieciešams patērēt ievērojamu ūdens daudzumu. 

Tādējādi, lai uzražotu 1 kg liellopa gaļas, nepieciešams patērēt 15 000 l ūdens. Ir jāpatērē 200 l 

ūdens, lai uzražotu nepieciešamo kafijas pupiņu daudzumu, lai pagatavotu vienu kafijas tasi. 

Savukārt ir jāpatērē 100 l ūdens, lai uzražotu 2 maizes šķēles, un apmēram 65 l ūdens, lai 

uzražotu sieru, ko uz šīm maizītēm uzlikt. 

 Informācijas sagatavošanai izmantots avots: Alok Jha, “The Water Book”. 

 

FILMIŅAS 

 Pasaka bērniem par ūdens lāsi "Laiju" (smilšu kino) 4.33 min: 

https://www.youtube.com/watch?v=v2VbFgqRFZQ  

 Animācijas filma “Izvēlies krāna ūdeni” 2.22 min: 

https://www.youtube.com/watch?v=aKMI324nPcw  

 Video ” Veidi kā ikdienā taupīt ūdeni”3 min: 

https://www.youtube.com/watch?v=hIcDCCDunEU  

http://www.zalajosta.lv/lv/pasaules-udens-diena-aicina-taupit-udeni-un-saudzet-resursus
http://www.zalajosta.lv/lv/pasaules-udens-diena-aicina-taupit-udeni-un-saudzet-resursus
https://www.youtube.com/watch?v=v2VbFgqRFZQ
https://www.youtube.com/watch?v=aKMI324nPcw
https://www.youtube.com/watch?v=hIcDCCDunEU


  

SAKĀMVĀRDI, PARUNAS, AFORISMI 

Ūdenim nav miega, putnam nav piena, akmenim nav asiņu.  

 

Iekritis ūdenī, necelsies sauss.  

  

Nav ūdens bez malas, nav kalna bez malas.  

  

Kas grib tīru ūdeni, tam arī jāmeklē tīrs dzeramais trauks. 

  

Ūdens puķei labi klājas tik ūdenī.  

  

Kā ūdens pilīte pret jūru, tā cilvēka gadi pret mūžību.  

  

Ūdens vērtību atzīst tikai tad, kad aka izžuvusi.  

  

Ūdens kaļ, ūdens maļ, ūdens lielas lietas dar.  

  

Taisnība ūdenī nenoslīkst, ugunī nesadeg.  

  

Nespļauj ūdenī, ka vēlāk nav jāizdzer.  

  

Klusi ūdeņi dziļi. Dziļi ūdeņi klusi.  

  

Ūdens nav vējš. 

  

Turies virs ūdens, kamēr vari.  

  

Ūdens nevienam roku nedod.  

  

Kur slapjš, tur nelej ūdeni. 

  

Tīrs ūdens visveselīgākais dzēriens.  

  

Ja grib dzert skaidru ūdeni, tad neduļķo viņu. 

  

Mācies peldēt virs ūdens, tas dzīvē noderēs.  

  

Ūdens tikpat gards kā cukurs.  

  

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt.  

  

Ūdens piliens izgrauž cietāko akmeni.  

  

 Ūdeni nenes sietā. 

  

Jo dziļāks ūdens, jo vairāk zivis.  

  

 Izlietu ūdeni nevar uzsmelt, izteiktu vārdu nevar atņemt.  

  

 



  

MĪKLAS  

 Ūdenī dzimis, no ūdens bīstas. – Sāls. 

Kustīgs spogulis zemē, bet rāda debesis. – Ūdens.  

Kurš visizturīgākais spogulis, kas pats no sevis top vesels, kad to sasit? – Ūdens spogulis. 

 Kas ir stiprākais pasaulē? – Ūdens.  

 Kas lētāks par visu un ko lieto visvairāk nekā citu kaut ko? – Ūdens.  

 Viens saka: „Skriesim!” Otrs saka: „Kustēsim!” Trešais saka: „Stāvēsim!” – Ūdens, zāle, akmens. 

 

ŪDEŅU DZEJOLIS 

Jānis Baltvilks 1987  

 

Ūdenī 

lunkans ūdeņu dzejolis 

mīt. 

Parasti 

viņš ir tāds ūsains un 

spīdīgs, 

garumā – apmēram sprīdi. 

Šodien 

viņš mūsu ezerā redzēts. 

Bet nevar zināt, 

vai kādam vēl izdosies 

viņu tur ieraudzīt, 

jo ūdeņu dzejolim 

patīk ceļot. 

 

 Dažreiz no mākoņiem 

lejā ar lietu viņš krīt. 

Tad pa peļķēm, pa zāli, pa 

zemi slapju 

uz strautu viņš, klusi 

murdēdams, slīd. 

Pa strautu tālāk 

uz upi trauc. 

Ar upi iebrauc jūrā, 

kur milzum daudz ūdeņu 

jaucas. 

No jūras ar garaiņiem viņš 

var uzlaisties gaisā 

un labu laiku pa mākoņiem 

maisīties. 

Bet, kad sāk lietus līt, 

viņš atkal no mākoņiem 

lejā krīt. 

 

 Ūdeņu dzejolim 

ļoti patīk ceļot. 

Te viņš ar plunkšķi 

iegāzies glāzē un ūdeni 

izšļakstījis. 

Te viņa smieklus 

ūdensvadā 

dzirdēt kādam ir atgadījies. 

Te zivteles tramdījis 

akvārijā. 

Pat minerālūdens pudelē 

(nezin vai tiešām tā bijis?!) 

viņš esot reiz burbuļus rijis. 

Bet dīķī pie kaimiņu mājas 

pirms četriem vai pieciem 

gadiem 

viņš ar ūdensvabolēm 

rotaļājās. 

 

 

 

Kāds vīrs viņu manījis 

purvā. 

Kāds cits viņu dzirdējis 

grāvī 

kā vardi kurkstam. 

Nenoķerams viņš ir un 

neapturams. 

Te gaisā lido, te zemē krīt, 

te noslēpjas kaut kur uz 

brīdi. 

To neviens nezin, 

to neviens nevar pasacīt, 

kuros ūdeņos peldēs 

ūdeņu dzejolis 

rīt.  

 



  

EKSPERIMENTI AR ŪDENI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 Sagrupē dažādus priekšmetus (čiekuru, lego, spalvu, sērkciņu u.c.) – Kuri ūdenī peldēs? Kuri 

ūdenī nogrims? Pārbauda! 

 

 

 

 



  

 

 

ŪDENS IZTVAIKOŠANA 

Bērni bieži uzdod jautājumu, kāpēc rodas mākoņi, vai augi arī dzer ūdeni. Lai varētu atbildēt uz 

daudziem bērnu «kāpēc» un viņi iegūtu priekšstatu par ūdens riņķošanu dabā, piedāvājiet 

mazuļiem vienkāršus eksperimentus! 

Vienādu daudzumu siltā ūdens ielejiet 3 vienādos stikla vai caurspīdīgas plastmasas traukos! Uz 

trauku malām ar flomāsteru atzīmējiet ūdens līmeni! 

Vienu ūdens trauku nolieciet vēsā vietā, otru - siltā, bet trešo trauku atstājiet istabas 

temperatūrā un tajā ielieciet koka zariņu ar lapām! Pārrunājiet ar bērniem, kurā traukā, viņuprāt, 

ūdens pēc vairākām dienām būs pazeminājies visvairāk. Pēc dažām dienām salīdziniet ūdens 

daudzumu visos traukos. Noskaidrojiet, kāpēc vienā traukā ūdens ir vismazāk! 

 

SNIEGĀ IR SILTI 

Rotaļājoties ar sniegu, bērni ir ieguvuši priekšstatus par sniega plastiskumu, lipīgumu atkarība no 

gaisa temperatūras. 

Iepazīstiniet mazuļus ar sniega labajām īpašībām! Pastāstiet, ka daudzi zvēri un putni ziemā 

paglābjas no sala sniega kupenās? CiIvēki samet sniegu uz puķu, koku un krāšņuma krūmu 

saknēm, lai tie neizsaltu. 

Bērni atklās, ka sniegā ir silti, izdarot eksperimentu ar divām ūdens pudelēm. Vienu pudeli 

ierociet dziļi sniegā, bet otru atstājiet virs sniega! Nākamajā dienā pārbaudiet, kas noticis ar 

pudelēm! Bērni pamanīs, ka pudelē, kura atradās sniega virspusē ūdens ir sasalis, bet pati pudele 

sasprāgusi. Atrodiet ierakto pudeli un parādiet to mazajiem! Pārrunājiet, kādas izmaiņas 

notikušas ar vienu un otru ūdens pudeli, kāpēc! 

 

 

 



  

SNIEGS SAGLABĀ SILTUMU 

Piedāvājiet bērniem pastaigas laikā pārbaudīt, kurā no diviem traukiem karstais ūdens atdzisis 

ātrāk: tanī, kurš ierakts sniegā, vai tanī, kurš atrodas atklātā vietā! 

Pirms pastaigas piepildiet divas plastmasas pudeles ar 450 C karstu ūdeni! Vienu pudeli ierociet 

sniegā, bet otru nolieciet uz soliņa! Pastaigas beigās salīdziniet abas pudeles! 

Jautājot palīdziet bērniem nonākt pie secinājuma, ka pudelē, kas atradās sniegā, ūdens ir atdzisis, 

bet tajā, kas atradās atklātā vietā, ūdens ir sācis sasalt! Tātad sniegs saglabā siltumu. 

 

EKSPERIMENTS – VĒRO ŪDENS ENERĢIJU: 

Grāmata “100 aizraujoši eksperimenti” 69.lpp. (Pieejama metodiskajā kabinetā) 

 

 

 

 

5 vienkārši un ātri eksperimenti 

https://www.1188.lv/padomi/5-vienkarsi-un-atri-eksperimenti-ko-veikt-majas-kopa-ar-

berniem/567  

Eksperimenti ar ūdeni - video:  

https://bernistaba.lsm.lv/skaties/2110-eksperiments-ar-udeni  

URDA eksperimenti ar ūdeni: 

https://www.youtube.com/watch?v=1oyCmX4C8JI  

https://www.1188.lv/padomi/5-vienkarsi-un-atri-eksperimenti-ko-veikt-majas-kopa-ar-berniem/567
https://www.1188.lv/padomi/5-vienkarsi-un-atri-eksperimenti-ko-veikt-majas-kopa-ar-berniem/567
https://bernistaba.lsm.lv/skaties/2110-eksperiments-ar-udeni
https://www.youtube.com/watch?v=1oyCmX4C8JI


  

VĒJA ENERĢIJA  

 ! Digitālā grāmata bērniem “Lai vējš pūš”  

  https://www.letthewindblow.org/wp-

content/uploads/LetTheWindBlow-LV-web.pdf  

 

Animācijas filma Suns Funs un vējš (1978). Režisore Roze 

Stiebra  9 min. 

https://www.dailymotion.com/video/x3esqo  

 

Skolotājām: Kas ir vēja enerģija un kā tā rodas? 

https://www.facebook.com/watch/?v=955179734909509  

 

 

SAKĀMVĀRDI, PARUNAS, AFORISMI 
  
 

Vējā augošam kokam stipras saknes.  

 

Augstus kokus visi vēji aizķer.  

 

Grozās kā vēja rādītājs.  

 

Tam jau pa galvu vējš skraida.  

 

Padoms galvā, bet prāts vējā.  

 

Skrien kā vējš.  

 

Pūt nu pret vēju.  

 

Kā vējš skrien, kā miets atduras. 

 

Stipri vēji ilgi nepūš.  

 

Kas vēju sēj, tas vētru pļauj. 

 

Neslavē vēju, kad nav nopļauta labība. 

 

Vēju maisā nenoķersi. 

 

Jo vējš pūš, jo pirts deg.  

 

Vējam pūst neaizliegsi, ne ļaudīm runāt.  

 

Kā vējš pūš, tā koks lokās. 

 

Vējā augušam kokam stipras saknes.  

 

Sacēlies tāds vējš, ka nopūš putrai visus 

taukus nost.  

 

Tikpat kā vējš pie nama dzēšanas. 

 

Iešu vējam ceļu rādīt. 

 

 
TICĒJUMI 
  
 

Kad rudenī un ziemā pūš stipri rīta vēji, tad nākošā gadā augļu koki būs pilni. 

Kāds vējš iepūš mēneša pirmajā ceturksnī, tāds būs septiņas dienas. 

Ja pēc saules sāk vējš celties, tad viņš priekš saules atkal apstāsies. 

https://www.letthewindblow.org/wp-content/uploads/LetTheWindBlow-LV-web.pdf
https://www.letthewindblow.org/wp-content/uploads/LetTheWindBlow-LV-web.pdf
https://www.dailymotion.com/video/x3esqo
https://www.facebook.com/watch/?v=955179734909509


  

Ja pie debesīm vakarā ir sarkanas strīpas, tad otrā dienā būs stiprs vējš. 

Kad vējš gaudo, tad būs liels lietus. 

Ja vējš pūš svilpdams, tad sagaidāms slikts laiks. 

Kad vējš pūš ziemelī, tad gaidāmas salnas. 

Kad vēja nav, vajag svilpt, tad vējš atkal rodas. 

 

 

MĪKLAS  

 Lokās kā čūska, bet nav čūska; Rūc kā lauva, nav lauva; Skrien kā vējš, nav vējš. – Vilciens. 

Bez rokām, bez kājām Gar palodzēm dauzās Un iekšā lūdzas. – Vējš.  

Bez roku, bez kāju, Bet durvis attaisa. – Vējš.  

Dzirdēt var, bet redzēt nevar, Sajust var, bet noķert nevar. – Vējš.  

Jūdzes neskaita, pa lielceļiem neiet, bet tālu aiz jūrām bijis. – Vējš.   

Kas lauž kokus bez rokām? – Vējš.  

Laižas bez spārniem, Kauc bez rīkles. – Vējš.  

Ne ķerams, tverams, ne sasienams. – Vējš.  

Nemāk runāt, nemāk staigāt, Izgājis uz tīruma – gavilē. – Vējš.  

Skrien, bet kāju nav. – Vējš.  

Visi dzird, neviens neredz. – Vējš. 

  

TAUTAS DZIESMAS 

 

Kas neēda, kas nedzēra,  

Kas miedziņu negulēja?  

Vējš neēda, vējš nedzēra, 

Ūdens miegu negulēja.  

  

 Nedomāju, necerēju 

Šai kalnā gavilēt; 

Vai te mani vējš atpūta, 

Vai ūdenis atlīgoja? 

Ne te mani vējš atpūta, 

Ne ūdenis atlīgoja: 

Tautu dēla mīļi vārdi, 

Brāļa bēri kumeliņi.  

 

Kam tu pūti, ziemelīti, 

Vai nav vēju pūtējiņu? 

Kam runāji pats, tautieti, 

Vai nav ļaužu runātāju? 

[LD 14931-0] 

 

 Nepūtiet, ziemas vēji, 

Gana vēju pūtējiņu; 

Nerājiet, bāleliņi, 

Gana tautu rājējiņu.  

 

 

 

http://epupa.valoda.lv/vards/lietus
http://epupa.valoda.lv/vards/slikts


  

PASAKA 
  
 

Trīs vēja mezgli 

[..] Tēvs izlaida pa visu pasauli ziņu, ka viņš gribot savam dēlam skolotāju. Atnāca vecs vīriņš un 

sāka mācīt dēlu visās jūrnieku gudrībās. Tā kā puikam prāts uz to nesās, tad arī viņš ļoti ātri 

paturēja, ko vecais skolotājs viņam mācīja, un pēc neilga laika vecais vīriņš ziņoja tēvam, ka viņa 

dēls tagad esot pilnīgi izmācīts jūrnieks. Vecais vīriņš nu taisījās iet atkal projām, bet vispirms vēl 

iedeva savam māceklim auklu ar trim mezgliem un teica: „Lai gan tu tagad zini visus vējus, 

pasaules un jūras, bet jūrniekam ar to vis vēl nepietiek. Kad vējš nepūš jeb plosās vētra, tad 

tikpat viņam mierīgu prātu jānogaida, kamēr atkal sacelsies vējš jeb saniknotā jūra nostāsies 

trakot. Te tev būs aukla ar trim mezgliem – kamēr tev šī būs, tu būsi jūras un vēju pavēlnieks. Kad 

nebūs vējš un tu atraisīsi pirmo mezglu, tad pūtīs krietns ceļa vējš, ja atraisīsi otru, tad trakos 

vētra, kuru, tikai trešo mezglu atraisot, varēs apmierināt.” 

Vecais vīriņš aizgāja, un jaunais kapteinis sāka braukāt ar savu kuģi pa jūru. Citi jūrnieki par viņu 

brīnījās: visur, kur tik viņš brauca, viņam pūta labs ceļa vējš; ne viņam kādreiz uzbruka vētra, ne 

arī cita kāda nelaime gadījās ceļā. [..] 
[http://valoda.ailab.lv/] 

 

TEIKA  

Vējš un Sals 

 

Tas noticis sen senos laikos. Saule, Sals un Vējš gājuši kopā pa vienu ceļu un iedami visi trīs savā 

starpā sarunājušies. Saule saka: „Es esmu stiprāka par jums abiem.” Sals saka: „Nē! Es esmu 

stiprāks.” Visi atzīstas, ka stipram ir labi pasaulē dzīvot: lai tas iet kur iedams, visi no viņa bīstas. 

Bet kā lai nu izšķir, kurš ir tas stiprākais? 

Ejot viņi satiek vienu cilvēku. Tas iedams satiek trīs ceļa gājējus, noņem cepuri, paklanās un iet 

tālāk savu ceļu. Viņš vēl nebija necik tālu pagājis, kad ceļa gājēji sauc to atpakaļ. Viņi grib zināt, 

pret ko gan īsti cilvēks paklanījies, jo laikam taču ne pret visiem trim. Tā nu šie jautā: „Saki tu, 

cilvēks, mums taisnību, pret kuru no mums trim tu paklanījies, laikam jau ne pret visiem trim 

kopā.” Cilvēks domāja, domāja, bet nezināja, ko atbildēt. Sacīt, ka pret visiem trim, nezin, vai tas 

būs labi. Ja sacīs, ka pret vienu, tad nezin, pret kuru būtu labāki. Saule var stipri karsēt, Sals var 

stipri saldēt, un Vējš var izkaltēt zemi. Kam nu dot to godu? Beidzot viņš sadomāja: „Vai nebūs 

labāk, ka sacīšu Vējam? Lai Saule ir, cik karsta būdama, bet kad Vējš sāk pūst, tūliņ laiks paliek 

vēsāks. Lai arī Sals var stipri saldēt, bet, kad Vējš sāk pūst no dienas vidus puses, tūliņ paliek 

siltāks.” Tā apdomājies viņš saka: „Es paklanījos pret Vēju.” 

Saulei tas nepatīk, un viņa piedraud cilvēkam: „Tu to pieminēsi visu savu mūžu, ka tu Vēju atzini 

sev par labāku.” Bet Vējš mierina cilvēku, sacīdams: „Nebaidies tu ne no Saules, ne no Sala! Ja 

viņi gribēs tev ko ļaunu darīt, tad piemini tikai mani!” 

Vasarā Saule sadomā cilvēkam atriebties un sūta savus starus uz cilvēku, cik vien viņai bija 

karstuma. Cilvēkam paliek tik karsti, ka nezin vairs, kur dēties: ne ārā, ne istabā nav spirgtuma. 

Jāiet ūdenī glābties, bet cik ilgi tad ūdenī sēdēsi? Te cilvēkam ienāk Vējš prātā un viņš nosaka: 

„Kaut jel vējiņš sāktu pūst, nebūtu vairs tik karsti!” Tūliņ vējš sāka pūst no ziemeļa puses, un tai 

pašā brīdī laiks palika vēsāks. Cilvēks sāka atkal strādāt savu darbu, un Saulei bija jāatzīstas, ka 

Vējš ir tomēr stiprāks. 

http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr08/0801801.htm


  

Ziemā atkal Sals gribēja atriebties cilvēkam un uzsūtīja tādu aukstumu, ka cilvēkam, pat istabā 

sēdot, bija kažoks jāvelk mugurā. Cilvēks nu atkal atminējās Vēju un sacīja: „Kad jel vējš sāktu 

pūst, tad arī mākoņi sāktu staigāt un aukstums paliktu mazāks.” Tūliņ arī vējš sāka pūst no 

dienvidus puses, sacēlās sniega putenis un aukstums uzreiz palika mazāks. Cilvēks izgāja no savas 

istabas un aizbrauca uz mežu pēc malkas. Nu arī Sals redzēja, ka Vējš ir par viņu stiprāks un ka ar 

to viņš nevar spēkoties. Cilvēks varēja mierīgi braukt uz mežu un strādāt savu darbu. 

Satiekoties ar Sauli, Vējš sacīja: „Stiprāks ir tas, kas nelielās ar savu spēku. Tikai darbā var redzēt, 

kam ir vairāk spēka.” 

 

 

 

 

 

VĒJA STIPRUMA VĒROŠANA, IZMANTOJOT DAŽĀDUS PRIEKŠMETUS, DAŽĀDĀS VIETĀS 

(caurvējā, aizvējā…), SALĪDZINĀŠANA, PIERAKSTĪŠANA ; 

 

VĒJA DZIESMU KLAUSĪŠANĀS, ATDARINĀŠANA, PIERAKSTĪŠANA UN IERAKSTĪŠANA; 

 

EKSPERIMENTS AR LAPĀM  

Uzliek bērnam uz krūtīm lapu. Bērna uzdevums ir skatīties, kurā mirklī lapa turas un kurā krīt 

nost. Tā bērns mācās izprast vēju, tā kustību un nozīmi. Līdzīgus novērojumus var veikt, piesienot 

balonus vai lūkojoties koku lapās.  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

   

 

 

ĪSS VIDEO PAR VĒJU UN GAISA PŪĶA PAGATAVOŠANU: 

http://straume.lmt.lv/lv/berniem/berniem/zin-zinoo-4/1003924  

 

 

http://straume.lmt.lv/lv/berniem/berniem/zin-zinoo-4/1003924


  

 

 

 

INSTRUKCIJA VĒJDZIRNAVIŅU IZGATAVOŠANAI:  

Grāmata “100 aizraujoši eksperimenti” 68.-69.lpp. (Pieejama metodiskajā kabinetā) 

 

INSTRUKCIJA KOSMISKO RAĶEŠU IZGATAVOŠANAI: 

“Mana pirmā eksperimentu grāmata”6.-7.lpp. (Pieejama metodiskajā kabinetā) 

 



  

 

   

 

AUGU SĒKLU IZPLATĪŠANĀS, IZMANTOJOT VĒJU 

Ar vēja palīdzību izplatās tādi augi kā pienenes, usnes, kļavas, orhidejas, apses u.c. Šis veids ir 

piemērots ātrai liela attāluma veikšanai. Augiem, kas izmanto šo metodi, parasti ir daudz sēklu. 

Tas varētu būt izskaidrojams ar to, ka liela daļa sēklu varētu nenonākt augšanai piemērotos 

apstākļos. Lai izmantotu vēju, augu sēklām ir lidmatiņi  un lidspārni, vai arī pašas sēklas ir ļoti 

vieglas (orhidejas). Vēju izmanto arī sēnes, kas izplatās ar sporām. Īpaši daudz sporu ir virs mežiem. 

Lēnā sporu nolaišanās ļauj tām ilgstoši noturēties gaisā, tās var pacelties pat līdz augšējiem 

atmosfēras slāņiem. 

http://raksti.daba.lv/referaati/2006/ebrice/esay.html  

Lidmatiņi Lidspārni 

Pienene Bērzs  

Māllēpe Kļava  

Parastais dadzis Skujkoki 

 Skābene  

 

Anemohorija (gr.anemos vējš + chōrein iet, virzīties) — augļu un sēklu izplatīšanās ar vēja 

starpniecību. Šiem augiem jeb anemohoriem augļi un sēklas ir sīki, viegli, vai arī tiem ir dažādas 

lidierīces, kas sekmē pārvietošanos ar gaisa plūsmu, piem., spārnveida izaugumi (kļavām, ošiem, 

priedēm), matiņi (pienenēm, ugunspuķēm, apsēm). Šie veidojumi vairākkārt pārsniedz augļu un 

sēklu izmērus. Mežos 80% pirmā stāva koku sēklu izplatās ar vēja starpniecību. Bērza augļus vējš 

var aiznest līdz 1,5 km tālu, oša — 200 m, bet egles sēklas ziemā aiznes pat 10 km tālu no 

mātesauga. No lakstaugiem ļoti raksturīgi anemohori ir orhideju dz. augi, to sēklas ir vieglākās visā 

augu valstī. Tā, piem., mētrāja zemsedzē sastopamās ložņu saulenītes sēklas masa ir 0,000002 g. 

Vieglas sēklas ir arī ziemciešu dz. augiem, piem., apaļlapu ziemcietei — 0,000004 g. Sēklu vieglumu 

kompensē to daudzums, piem., pieaudzis bērzs var ražot ~25 mlj sēklu, apse — 28 mlj sēklu. 

https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?title=anemohorija/36947  

http://raksti.daba.lv/referaati/2006/ebrice/esay.html
https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?title=anemohorija/36947

