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Mācību materiāli attālinātām mācībām 

Izglītojamiem, kas apmeklē grupu ar mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmu, 

paredzēti bilingvāli mācību materiāli. 

Izglītojamiem, kas apmeklē grupu ar pirmsskolas izglītības mācību programmu, paredzēti 

mācību materiāli latviešu valodā. 

Izstrādāti, pamatojoties uz: Vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību 

īstenošanai vadlīnijām, https://www.skola2030.lv Pirmsskolēna mācīšanās attālināti mājās 

ieteikumiem. 

Ieteikumi vecākiem, kā organizēt telpu un laiku mācībām mājās. 

Skola2030 ekspertu Arita Laukas un Gintas Kārkliņas ieteikumi vecākiem, kā organizēt un vadīt 

pirmsskolēna mācīšanos mājās: 

https://www.youtube.com/watch?v=cLfygNXUHGE&feature=youtu.be 

Kā veiksmīgāk uzsākt attālinātu mācīšanos mājās: Solvitas Lazdiņas ieteikumi: 

https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/attalinatas-macibas/ka-veiksmigak-uzsakt-attalinatu-

macisanos-majas 

Mēneša temats: Mēneša temats: ''Lai top!''  

Nedēļas temats: "Ziedu dejas pļavā" 24.05.2021.-28.05.2021. 
 

Ziņa bērnam: Maija beigās pļavas pamostas. Mums ir jāsaudzē pirmie pļavu ziedi, augi, 

kukaiņi. 

Sasniedzamais rezultāts:  Bērns stāsta par zemes virsmu un reljefu pļavā. Zina un nosauc pļavu 

ziedus. Novēro puķes, spriež par to augšanu. 

Vērtības un tikumi: 

 Brīvība 

 Cilvēka cieņa 

 Daba 

 Darbs 

 Dzīvība 

 Ģimene 

 Latviešu valoda 

 Latvijas valsts 

 Atbildība 

 Centība 

 Drosme 

 Līdzcietība 

 Laipnība 

 Mērenība 

 Mērķtiecība 

 Savaldība 
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 Solidaritāte 

 

 

Mācību  jomu  pamatprasmes: 

 Dabaszinātņu mācību joma 

Novēro līdzenu un nelīdzenu zemes virsmu tuvākajā apkārtnē un stāsta par novēroto. (3. posms) 

 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

Vēro, klausās un iztēlojas; rada un īsteno ideju daudzveidīgā mākslinieciskā darbībā. (3. posms) 

 

 Matemātikas mācību joma 

Izzina ģeometriskās figūras un telpiskus ķermeņus, raksturo to formu, saista ar atpazīstamiem 

objektiem, vēro tos no cita skatpunkta (no augšas, no sāniem). (3. posms) 

Praktiskā darbībā nosauc priekšmetu skaitu desmit apjomā. (3. posms) 

 

 Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

Skaidro un atšķir labu rīcību no sliktas; vajadzības gadījumā sniedz emocionālu un praktisku 

atbalstu. (3. posms) 

 

 Tehnoloģiju mācību joma 

Savieno detaļas un iegūst sev vēlamo konstrukcijas formu no piedāvātajiem vai paša izvēlētajiem 

materiāliem. (3. posms) 

 

 Valodu mācību joma 

Atšķir un nosauc skaņas vārdā. (3. posms) 

Jautā par neskaidro un atbild uz konkrētu jautājumu. (3. posms) 

 

 Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

Apzinās savu dzimumu un ķermeņa neaizskaramību. (3. posms) 

Stāsta, kādi individuālie aizsardzības līdzekļi jālieto dažādās kustību aktivitātēs, piemēram, 

pārvietojoties ar velosipēdu. (3. posms) 

 

Caurviju prasmes: 

 Jaunrade un uzņēmējspēja 

Vēlas apgūt jaunas prasmes. 

 

 Digitālās prasmes 
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Zina noteikumus, kas jāievēro, lietojot dažādus informācijas nesējus, tai skaitā digitālās ierīces. 

 Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

Formulē vienkāršas sakarības un darbību secību. 

 

 Pašvadīta mācīšanās 

Spēj paveikt darbību līdz galam. 

 

 Pilsoniskā līdzdalība 

Mācās darboties videi draudzīgi, izvēloties darbam atbilstošus resursus un saudzīgi tos lietojot. 

 

 Sadarbība 

Palīdz un pieņem palīdzību. 

 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

  Zina, ka dabas resursi ir augi, dzīvnieki, ieži, ūdens, no kuriem iegūst ikdienas dzīvē 

nepieciešamās lietas un produktus. Zina, kādi noteikumi jāievēro saskarsmē ar augiem. 

 Atbild uz jautājumu par to, ko vēlas darīt. Stāsta par savu darbību un sasniegto rezultātu. 

 Vēro un salīdzina krāsas, līnijas, laukumus, formas, tekstūras, faktūras un raksturo tās 

saviem vārdiem un izmantojot skolotāja piedāvātos atslēgvārdus. 

 Atrod skaņai atbilstošo burtu un parāda to. 

  Praktiski darbojoties, dala figūru daļās, iegūstot jaunas figūras, piemēram, no četrstūra 

iegūst divus trijstūrus.  

 Izvēlas tekstilmateriālus vai dabas materiālus, kas pēc krāsas un struktūras ir piemēroti 

iecerei.  

 Saprot, kāpēc nedrīkst atļaut sevi aiztikt svešiem cilvēkiem. Saprot, ka jāparāda sava 

attieksme pret nepatīkamiem citu pieskārieniem. 

 

Vecāku darbība: 

 Pārrunā, kāpēc jātaupa ikdienā izmantojamās lietas. Pievērš uzmanību drošībai saskarsmē 

ar augiem. 

 Uzmundrina, iedrošina bērnu darboties pašam, jautā, ko un kāpēc viņš dara. Paslavē par 

darbošanos, izdomu, sasniegto rezultātu. 

 Rosina saskatīt mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus un to izteiksmīgumu (noskaņa, 

raksturs) mākslas darbos un apkārtējā pasaulē. 

 Rosina atrast skaņai atbilstošu burtu un pārādīt to. 

 Piedāvā dažādu materiālu ģeometriskās figūras. Rosina eksperimentēt ar figūrām, lai 

iegūtu citu figūru. 

 Aicina bērnu pastāstīt par savu ieceri. Ja nepieciešams, demonstrē tehnoloģiskos 

paņēmienus. 

 Pārrunā ar bērniem, kāpēc katram jārūpējas par savu ķermeni, tā neaizskaramību. Skaidro, 

ka ir cilvēki, kuri vēlas pieskarties bērna ķermenim. 
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Rīta rosme: 
RĪTA VINGROŠANA - VESELAS  DIENAS PRIECĪBA 

 
Vienkārši vingrinājumi no rīta sniegs spilgtumu,vadīs miegains stāvokli. Un, ja rīta vingrošanas 

komplekss  notiek regulāri, tas novērsīs plakano pēdu parādīšanos, padara to pat pozitīvu un 

muskuļus stiprinās. Pēc uzlādes bērni vairs nejūtas lēni un salauzti, garastāvoklis uzlabojas nervu 

sistēmas aktivācijas dēļ. 

 

Ieteikumi vadīšanai 

 Ideāli treniņu drēbes: biksītes un T-krekls, varat šorti un T-kreklu. 

 Dziedinošās ietekmes priekšnoteikums ir pareiza, ritmiska elpošana. 

 Pievērsiet uzmanību visa ķermeņa sasilšanai: kājām, rokām, pleciem, muguru, kaklu. Izpildiet 

izpildes tehniku. Svarīgi ir nevis daudzums, bet kvalitāte. 

 Centieties veikt vingrinājumus ne vairāk kā 10 reizes, lai nepārslogotu ķermeni. Kopējais 

laiks nedrīkst pārsniegt 15 minūtes. 
 

 

Aptuvenais rīta vingrošanas komplekss  
 
1. Uzmundrināšana ietver vieglu pastaigāšanu vai braukšanu vietā, atdarinot lapsas, 
lācīša, pakaļa kaķa pastaigu. 
2. "Saullēkts" - taisni rokas augšup un lejup, kas veicina pareizu stājas veidošanos. Jūs 
varat piedāvāt puišiem attēlot vēju. Lai to izdarītu, pagrieziet rokas uz sāniem. 
3. Cirkulāras plecu kustības uz priekšu un atpakaļ, tā, it kā mēs gribam no tiem kaut ko 
atbrīvot. 
4. Virziet galvu uz priekšu un atpakaļ uz malu, mēģinot piestiprināt sauli (apļveida 
rotācija). 
5. Kāju vingrinājumi: izkapti (rokām uz sāniem), nepilnīgi izmitināti kaktiņi (kājas plecu 
platumā), taisna kāja pārmaiņus virzās uz priekšu un uz sāniem. Pārlēkt kā zaķus vai 
vardes, augstu. 
6. Tilts pa kreisi un pa labi, pagriež rumpi. Izskrūvējiet muguru, kad kaķis velk, un, kad 
tas noliecas, kad tas nav noskaņojumā. Jūs varat veikt tiltu ar bumbu. 
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Dodieties uz mežu vai pļavu un iepazīstiet Latvijas augus! 
Maigais zaļums, kas parādās koku 

zaros līdz ar siltuma un saules 

parādīšanos, vilināt vilina doties 

uz parku vai mežu paelpot svaigu 

gaisu un sajust pavasara 

iestāšanos.  

Kopā ar bērniem šo nodarbi var 

pārvērst ne tikai izklaidējošā, bet arī 

izglītojošā pasākumā, kura laikā var 

iepazīst dabu un paplašināt 

redzesloku par augu, ziedu un koku 

daudzveidību.  

  

Mēģinām atminēt augus! 

Kad dodieties pastaigā pa mežu, pļavu vai pilsētas parku, kopā ar bērnu varat spēlēt augu 

minēšanas spēli. Tā ir pavisam vienkārša – jums uzmanīgi jāraugās apkārt un jācenšas nosaukt 

apkārt redzamie koki, krūmi un puķes. Varat sākt ar vienkāršākajiem – papardi, smilgām, 

pieneni, pūpolu, vizbulītēm. Pamazām iemācīsieties pamanīt, ka Latvija ir bagāta ar 

visdažādākajiem augiem, tai skaitā aizsargājamiem un indīgiem. Ja uzreiz tos neizdodas atpazīt, 

nofotografējiet un vēlāk internetā mēģiniet to identificēt. Augu atpazīšanai varat izmantot 

lietotni “Plantnet”, kuras mehānisms ir vienkāršs – nofotografējiet lapas vai koku, un lietotne to 

identificēs. Jo kvalitatīvāka bilde, jo precīzāk varēs noteikt augu. Var veidot savu datu bāzi ar 

augiem, ziediem un augļiem. 

 

Zīmējam augus! 

Vērojot dabu pamanīsiet, ka Latvijā sastopamie augi ir ļoti skaisti. Pūpols ir tik gleznains savā 

pelēkajā, pūkainajā kažociņā, ceļtekas lapas – stingras, pateicoties savam īpašajam dzīslojumam. 

Bet sūnas ir veidots kā paklājs, pilns mazām cilpiņām. Interesanti ir šos augus ne tikai aplūkot, 

bet arī pamēģināt uzzīmēt. Aizraujoši, vai ne? 

 

Veidojam herbāriju! 

Ja katrā reizē, kad dodieties dabā, pārnesat mājās kādu zariņu vai ziedu, ir vērts padomāt par 

herbārija veidošanu. Augus, kas paredzēti saglabāšanai, ievieto starp biezu grāmatu lapām un 

atstāj pāris nedēļas, kamēr tie izžūst. Tad ziedus, smilgas un lapiņas var uzmanīgi līmēt pie bieza 

papīra. Varat pievienot informāciju, kad un kur augus esat salasījuši. Protams, uzrakstiet arī to, 

kā sauc konkrēto augu.  

 

Lasām pasakas par ziediem! 

Interesants veids, kā paraudzīties uz dabas pasauli, ir lasot, piemēram, Annas Sakses “Pasakas 

par ziediem”. Noteikti no savas bērnības atcerieties, ka tā ir brīnišķīga, noskaņām bagāta grāmata 

par to, kā radušies ziedi, kā tie ieguvuši savas krāsas un kāds ir to raksturs. Varat lasīt bērnam 

priekšā vai arī, ja atvase jau iemācījusies lasīt, darīt to pārmaiņus. Pēc pasakas izlasīšanas varat 

aprunāties, par kādām vērtībām autore caur šiem stāstiem vēlējusies pastāstīt un kur ikdienā mēs 

ar tām sastopamies.  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.plantnet&hl=en


Daugavpils pilsētas 

5.pirmsskolas izglītībasiestāde. 

                                                                                                        Daugavpils pilsētas 

                                                                                                                               5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 



Daugavpils pilsētas 

5.pirmsskolas izglītībasiestāde. 

                                                                                                        Daugavpils pilsētas 

                                                                                                                               5.pirmsskolas izglītības iestāde 

 

Lasīšanai: 

 

PIENENĪTE 

Anna Sakse 

 

   Reiz dzīvoja maza, apaļīga meitiņa, ganīja savu 

kaziņu un pārdeva pienu. Zaļā kleitiņā, dzeltenu 

lakatiņu apsējusies, viņa apstaigāja mājas un 

visiem, kas vēlējās, ielēja krūzē no savas koka 

slauktuves. Viņa allaž bija jautra un smaidīga, 

katram zināja pateikt kādu labu vārdu — 

slimniekiem novēlēja krietnu veselību, 

saķildojušos vīru un sievu samierināja, 

   jaunām meičām pareģoja drīzu iekļūšanu 

precētas sievas kārtā. Varbūt tāpēc viņu visur 

gaidīt gaidīja, jo viņas laipnais smaids it kā ienesa 

sauli un pavasari pat visdrūmākajā mājā. Un, tā 

kā viņa iznēsāja pienu, ļaudis viņu bija iesaukuši 

par Pienenīti. Dažs labs pat nezināja vai viņai cits 

vārds jel maz kādreiz bijis. 

   Pienenīte — tas skanēja tik jauki un mīlīgi, ka 

meitiņa to nevienam neņēma ļaunā. 

   Pienāca arī Pienenītei tas laiks, kad puiši sāka 

uz viņu mest acis. Pirmais atvilkās Gliemezis ar 

visu savu mājiņu uz muguras. Un, kā jau tāds sevī 

ierāvies mantrausis, nesāka vis runāt par 

mīlestību, bet tūlīt stāstīja par savu mājiņu: cik tā 

laba un ērta, un cik Pienenītei jauka dzīve būšot ar 

viņu divatā. Aizlikšot atslēgu priekšā, lai neviens 

netraucētu. 

   Viegli iedomāties, ko atbildēja Pienenīte tādam bildinātājam. Viņa iespieda rokas sānos un 

smējās: 

   — Dzīvo vesels savā būdiņā un aizliec priekšā divas atslēgas, lai neviens tevi nenozog. 

Man tava vecā grausta nevajag. Sakrāšu naudiņu, uzcelšu mājiņu. Uzcelšu mājiņu, ņemšu 

jaunu vīriņu. 
 

 Bet kas gan jaunībā var sakrāt naudu? Tā arī Pienenīte — katru dienu jauns dzeltens zīda 

lakatiņš, te jaunas kurpītes, te zaļa kleitiņa, un rau — izkūp visa naudiņa kā nebijusi. 

   Ieskatījās skaistulīti turīgais Sirsenis un brauca precībās. Izlielījās ar savu dievgosniņu 

ganāmpulku, bet Pienenīte labāk iztika ar balto kaziņu nekā izgāja pie tāda dusmīga vīra. 

   — Sakrāšu naudiņu, uzcelšu mājiņu. Uzcelšu mājiņu, ņemšu mīļu vīriņu, — viņa 

dudināja. 

   Un tā Pienenīte pamazām kļuva prātīgāka, slauca savu kaziņu, pārdeva pieniņu un sāka 

krāt naudiņu. Viņa vairs nepirka jaunus lakatiņus, nemazgāja vecos, un drīz vien tie 

nodzirkstīja dzelteni, bet salēkšķēja zaļganpelēki. 

   Naudiņa krājis, bet mīlestība? Kur viņa bija palikusi, vai nemanot pagājusi garām? Tā 

nevar būt, nevar, jo nevienu dzīvu būtni tā vēl nebija aizmirsusi. 

   Bet kāpēc 1ā nesūta izredzēto, likteņa nolemto pie viņas, Pienenītes? Varbūt viņš ir kaut 

kur tepat tuvumā, tikai neiedrošinās bildināt? 

   Pienenīte kļuva arvien domīgāka un sapņaināka. No rītiem, izvedusi kaziņu rasainā zālē, 
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viņa aizlika roku virs acīm un ilgi vērās debess zilgmē, it kā gaidīdama atbildi savām 

pārdomām. Nekas jau tur nebija redzams, tikai Cīrulis plivinājās un vīteroja nebeidzamu 

dziesmu bez vārdiem. Bet Pienenītei patika šī dziesma, tā aizkustināja viņu līdz sirds 

dziļumiem. Un, kad viņa pārlaida plaukstu pār acīm, tad juta, ka tā kļuvusi mitra no asarām. 

   Kā tas varēja notikt, ka visa pasaule sāka skanēt kā Cīruļa dziesma? Papurina kaziņa galvu, 

nošķind zvārgulīši, bet Pienenīte skrien skatīties, vai tas nav Cīrulis, kas nāk šurp pa 

ganību gatvi. Iesvilpjas liepas zarā strazds, Pienenīte sarausta lakatiņa stūrus un steidzas 

pretim viņam — Cīrulim, Cīrulītim. Pat naktīs viņa trūkstas no miega, jo sapņos pie durvīm 

kāds klauvē un dzied, un viņa zina, ka tas ir Cīrulis. 

   —       Tā ir viņa, mana lielā mīlestība! — beidzot Pienenītei atausa patiesība, un viņa bija 

laimīga. 

   Vai var vēl muļķīgāk izpostīt savu laimi, kā to izdarīja Pienenīte? Cilvēki, esiet jūs 

gudrāki un mācieties no Pienenītes nelaimes, ka mīlestība ir kā cīruļa dziesma, skaista bez 

vārdiem, un, kad to dzirdat, aizlieciet plaukstu pār acīm un klausieties, kamēr laimes asaras 

norit pār vaigu. 

   Bet nedariet tā kā Pienenīte, kas kādu rītu nenocietās, bet uzsauca Cīrulim: 

   —       Ei! Paklau! Nolaidies lejā, es gribu ar tevi parunāties. 

   Kad Cīrulis slaidā lokā nolidoja zālē, Pienenīte tā samulsa, ka nemācēja iesākt sarunu. 

   —    Ko tu vēlējies man sacīt? — jautāja Cīrulis. 

   —       Es… es gribēju uzzināt tavas dziesmas vārdus … — atzinās Pienenīte. 

   —    Labprāt, — Cīrulis piekrita un sāka dziedāt: 

   Cik vien es dziesmu zinu, Tās visas dziedu tev … 

   —       Man! — iesaucās Pienenīte. — Man! Man jau 

likās, ka tu dziedi tikai man, bet nu tu pats to pateici. Tad 

jau rīkosim drīzāk kāzas. 

   —   Mēs — kāzas? — brīnījās Cīrulis. — Bet… 

   —       Ak, es jau zinu, tu neesi bagāts, bet es taču 

bagātību nemeklēju. Man pietiks tavas mīlestības, — 

Pienenīte viņu pārtrauca. 

   —       Manas mīlestības? — Cīrulis apjuka. — Bet es… 

   —       Beidz tiepties, jaukais šķelmi! — Pienenīte 

padraudēja Cīrulim ar pirkstu. — Se, nodzeries kazas pieniņu, tad runāsim tālāk. 

   Cīrulim aiz pārsteiguma mute bija kļuvusi sausa, un viņš iedzēra malciņu, bet tūlīt to 

izspļāva. 

   —       Rūgts kā vērmeles! — viņš teica, slaucīdams knābi. 

   Pienenīte pagaršoja — tiešām rūgts. Nu tikai viņa atcerējās, ka jau trīs dienas aizmirsusi 

izslaukt kaziņu, klausīdamās Cīruļa dziesmā. 

   —   Tas nekas, ka pieniņš rūgts, toties salda būs mana bučiņai — viņa iesaucās, grasīdamās 

krist Cīrulim ap kaklu. Bet Cīrulis — spurkšl — uzspurdza gaisā un iedziedājās: 

   Cik vien es dziesmu zinu, Tās visas dziedu Cīruļactiņail 

   Nu tikai Pienenīte saprata, ka Cīrulis nemīl viņu, bet Cīruļactiņu. Ko darīt, kā būt, kur 

ņemt padomu? Un Pienenīte vicināja savu izbalējušo lakatiņu un sauca: 

   —       Pagaidi, pagaidi, es tev vēl kaut ko pateikšul Nāc pie manis, man ir daudz naudasl 

   Bet Cīrulis cēlās arvien augstāk un augstāk un dziedāja savu dziesmu bez vārdiem. 

   —       Lai tad izput mana naudiņa visos vējos! — Pienenīte iekliedzās un, atrāvusi vaļā 

naudas maisiņu, grāba no tā saujām dālderus un svieda pakaļ Cīrulim. 

   Ak, kā lidoja dālderi un orti, kā tie virpuļoja vējāl 

   Bet Pienenītei likās, it ka Cīrulis no debess zilgmes sauktu: 

   —    Mana dziesma par naudu nav pērkama … 
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СКАЗКА О РОЗЕ И ОДУВАНЧИКЕ 
Лариса Горбунова 

 

    В заброшенном старом саду росла одинокая алая Роза. 

Очень красива она была по утрам, когда купалась в росе. 

Потягиваясь и нежась на утреннем солнышке, она склоняла 

головку набок и смотрелась в лужицу, говоря при этом одни и 

те же слова: “Ах! Какая красота...” 

    Напротив нее, в бурьяне, рос 

желтый Одуванчик. Его сразу 

нельзя было заметить, и только 

когда первые лучи солнца 

пробивались сквозь листву, он 

начинал сиять, бросая желтые 

блики. Он давно приглядел Розу, но 

она его не замечала. Кто он такой?! 

Обыкновенный Одуванчик, 

которых пруд-пруди, а она, такая 

красавица одна здесь, среди 

невежественных колючек, репеев и всякой разной дребедени. 

    И вот однажды Одуванчик осмелился и признался Розе, что 

давно ее любит. Взяв из своей головки парашютики, он, как 

воздушный поцелуй, отправил их Розе.  

    - Фи, какая ерунда! Нашел, что подарить! - возмутилась Роза и отвернулась от 

Одуванчика. Он так огорчился, что его желтый цвет стал тускнеть, и вообще выцвел, от 

его богатой желтой шевелюры ничего не осталось. Парашютики стали легкими и с 

каждым прикосновением ветерка вылетали, заполняя собой сад. Одуванчик с грустью 

смотрел на Розу, повторяя вслух ее имя: “Ах, Роза, Роза...” 

    Ветер подхватывал его слова и разносил по всем уголкам сада. Роза надувалась, 

краснела, выпускала шипы, кивала головой, не желая слушать напевы ветра. 

    Прошло некоторое время. Выглядывая из-за зарослей, он увидел, что лепестки Розы 

завяли и обвисли, и она уже не была такой красивой как раньше. Одуванчик взглянул 

вокруг себя и удивился - рядом с ним, как маленькие капельки солнца, росли юные 

одуванчики. Он погладил себя по лысине и лукаво 

улыбнулся, глядя на увядающую Розу. 

     - Спасибо тебе, Роза! Хоть ты и не любила никого, кроме 

себя, ты смогла заставить меня сбросить мои, никому не 

нужные бесцветные волосы. Если б я так не переживал, то 

наверно бы и не появились вокруг меня друзья, чтобы 

утешить в горе. А тебе я просто хочу сказать, что завяла ты 

раньше срока от бездушия и высокомерия. И он в такт 

ветерку покачал головой. 

     Роза всхлипнула, и вновь упал лепесток, покрывая пухлую 

листву. 

     Сад готовился к зиме, и на Розу уже никто не обращал 

внимания. Она слилась со всеми и стала такой, как они. 
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Ieraksti burtus: 
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Atkārtošana 
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Matemātika 
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Idejas radošai darbībai 
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Eksperimenti 

 

 

В погоне за светом 
 
Цель: установить, как растение двигается в направлении 

источника света. 

Оборудование: два одинаковых растения (бальзамин, 

колеус). 

Ход опыта: Обратите внимание, что листья растений 

повернуты в одном направлении.Установите растение к 

окну. Обратите внимание на направление поверхности 

листьев (во все стороны). Через три дня обратите 

внимание, что все листья потянулись к свету. Переверните 

растение на 180 градусов. Отметьте направление листьев. 

Наблюдайте еще дня три, отметьте изменение 

направления листьев (они опять повернулись к свету). 

Результаты зарисуйте. 

 

 

 

Зачем одуванчику «парашютики»? 
 
Цель: выявить взаимосвязь строения 

плодов со способом их распространения. 

Оборудование: семена одуванчика, 

лупа, вентилятор или веер. 

Ход опыта: Почему одуванчиков так 

много семян? Рассмотрите растение с 

созревшими семенами, сравните семена 

одуванчика с другими по весу, 

наблюдайте за полетом, за падением 

семян без «парашютиков», делайте 

вывод (семена очень мелкие, ветер 

помогает «парашютикам» улететь 

далеко). 
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Зачем репейнику крючки? 
 
Цель: выявить взаимосвязь строения плодов 

со способом их распространения. 

Оборудование: плоды репейника, кусочки 

меха, ткани, лупа, тарелочки для плодов. 

Ход опыта: Кто поможет репейнику 

разбросать свои семена? Разломайте плоды, 

найдите семена, рассмотрите их через лупу. 

Уточните, сможет ли им помочь ветер? 

(плоды тяжелые, нет крылышек и 

«парашютиков», поэтому ветер их не 

унесет). Определите, захотят ли их есть 

животные? (плоды жесткие, колючие, 

невкусные, коробочка твердая). Используйте 

кусочки меха и ткани, продемонстрируйте, 

как происходит распространение семян 

(плоды колючками цепляются за мех, ткань). 
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