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8. klase 

Mērķis: iepazīstināt skolēnus ar klimata izmaiņām Latvijas teritorijā 

Skolēnam sasniedzamais rezultāts:  

 prot noteikt, kādas ir klimata mainības liecības Latvijā; 

 secina, kādas  varētu  būt klimata pārmaiņu iespējamās sekas Latvijā; 

 prot veikt fenoloģiskos pētījumus Latvijā. 

 

Nepieciešamie resursi:  

“Ģeogrāfija 8. klasei” Dace Markota, Gunta Šustere. Apstiprinājusi LR IZM 2021. gadā.  

https://klimats.meteo.lv/laika_apstaklu_raksturojums/2021/decembris/,  

“Jaunais pasaules ģeogrāfijas atlants” 2021. gads. ceturtais, atjaunotais izdevums 

https://www.kartes.lv/lv/product/jaunais-pasaules-geografijas-atlants/, 

https://klimats.meteo.lv/laika_apstaklu_raksturojums/2021/decembris/. 

 

Metodes: teksta analīze, pāru darbs, grupu darbs, vizualizēšana, stāstījums. 

 

Ierosināšana 

Skolēni tiek iepazīstināti ar klimata jēdzienu, piedāvājot dažādu pasaules teritoriju klimata 

piemērus. Skolēni konstatē, kas ir līdzīgie rādītāji, kas krasi atšķiras. Tiek lasītas klimatogrammas 

no atlanta. Salīdzināti rādītāji pasaulē un Latvijā. Var izmantot informāciju no šīs adreses: 

https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/petniecibas-un-macibu-dati/skoleniem 

 

Apjēgšana 

1. Skolēni lasa tekstu par klimata izmaiņu sekām Latvijā. “Padziļini izpratni”/20.lpp/ 

2. Pēc teksta lasīšanas  izveido tabulu, kurā informāciju grupē: 

 

Klimata pārmaiņu  

pozitīvās un negatīvās 

sekas 

Kādas jaunas putnu, 

dzīvnieku un augu sugas 

pēdējos gados ir 

parādījušās Latvijā 

Kā klimata pārmaiņas ir 

ietekmējušas cilvēku 

saimnieciskās darbības 

jomas 

… 

 

… … 

  

https://klimats.meteo.lv/laika_apstaklu_raksturojums/2021/decembris/
https://www.kartes.lv/lv/product/jaunais-pasaules-geografijas-atlants/
https://klimats.meteo.lv/laika_apstaklu_raksturojums/2021/decembris/
https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/petniecibas-un-macibu-dati/skoleniem


Audzēkņi var meklēt arī citus informācijas avotus. Tādējādi tiek veicināta arī pētnieciskā darbība, 

jo pašiem jāsameklē, jāanalizē, jāizdara secinājumi, pie kam jāprot sadarboties ar klases 

biedriem. 

 

Tabulas aizpildīšana ir jāveic pāros – kopā ar sola biedru. Darbu beidzot, klasē tiek nolasītas 

atbildes, saņemti paskaidrojumi. 

 

3. Skolēni gatavojas veikt patstāvīgu fenoloģisku pētījumu. Mācību grāmatas 21.lpp. ir 

fenoloģiskais pētījums “Proti, dari, pēti” 21.lpp. 

 

Uz izmaiņām apkārtējā vidē visjutīgāk reaģē augi un dzīvnieki. Piemēram, ja gaisa temperatūra 

agrā pavasarī ir kaut vai par 1 °C augstāka nekā vidēji, augu attīstība (lapu plaukšana, ziedēšana) 

sākas pat par vienu nedēļu agrāk, un augu dzīvē tas ir ļoti daudz. Zinātnieki uzskata, ka fenoloģisko 

datu jeb dabas novērojumu analīze ir vienkāršākais, lētākais un vieglākais veids, kā pierādīt un 

pamatot klimata mainību.  

Fenoloģija ir zinātnes nozare, kas pētī periodiskās parādības dzīvajā dabā, kuru cēlonis ir gadalaiku 

maiņa un meteoroloģiskie apstākļi. Visā Latvijā regulārus fenoloģiskos novērojumus veic kopš 

1926.gada.  

 

Grupās izlasa uzdevumu un izspriež, kas ir neskaidrs, formulē jautājumu, uz kuru saņem atbildi. 

Jautājumus apspriešanai grupā var piedāvāt arī skolotājs – kā zināsi, ka izvēlētais koks ir kļava, 

kā noteiksi, kura ir dienvidu puse u.tml. 

 

Darba mērķis: veikt fenoloģiskos novērojumus, lai spriestu par klimata pārmaiņām Latvijā. 

Uzdevumi: 

1. Izvēlies pētāmos objektus: parasto kļavu un … (cits koks)! No katras koku sugas 

izvēlies trīs konkrētus kokus, kas aug atšķirīgās vietās, piemēram, parkā, pagalmā vai 

citur! Atceries, ka kokam jābūt vismaz 5 gadus vecam! 

2. Atzīmē Liepājas kartē un raksturo katra koka atrašanās vietu (koka augšanas 

apstākļus)! 

3. Katram dabas objektam vēro noteiktas fenoloģiskās fāzes – kokiem rudenī tās ir lapu 

krāsošanās un lapu nokrišana. Novēro: 

 kad lapas sāk krāsoties; 

 kad aptuveni 50 % lapu ir mainījušas krāsu; 

 kad lapas sākušas krist; 

 kad gandrīz visas lapas ir nokritušas. 

Vēro un fotografē koka dienvidu pusi!  

 

4. Iegūtos datus reģistrē tabulā! Precīzi pieraksti novērotās parādības datumu! 



Koks 

Augšana vieta Kad lapas sāk 

krāsoties 

Kad aptuveni 

50 % lapu ir 

mainījušas 

krāsu 

Kad lapas 

sākušas krist 

Kad gandrīz 

visas lapas ir 

nokritušas 

Kļava 

1.kļava      

2.kļava      

3.kļava      

Cits koks 

1. …      

2. …      

3. …      

 

5. Nofotografē kokus tuvplānā un no attāluma (fotografē koku dienvidu pusi)! 

6. Izdari secinājumus!  

Kuram kokam pirmajam lapas sāka krāsoties?  

Kuram kokam pirmajam aptuveni 50 % lapu mainīja krāsu? 

Kuram kokam pirmajam nokrita visas lapas?  

Kādi vietējie apstākļi to varēja ietekmēt?  

7. Gadu no gada lapu krāsošanās un nokrišanas laiks atšķiras, tāpēc sameklē dabas 

kalendāru, kurā apkopots vidējais laiks, kad sākas šīs pārmaiņas. Secini, vai iegūtie dati 

liecina par klimata pārmaiņām Latvijā! 

 

Refleksija 

Skolotājs var izvēlēties uzdot jautājumus no šī informāciju avota: 

https://edurio.com/resursi/edurio-aptauju-jautajumi.pdf, vai arī izmantot jau esošos grāmatā 

 

Novērtē, kā tev veicās! 

 Esmu iesācējs, jo bez citu palīdzības nevaru veikt pētījumu un atrast vajadzīgos datus. 

 Esmu darītājs, jo lielāko darba daļu spēju veikt patstāvīgi. Grūtības rada datu apstrāde, 

salīdzināšana un sadarbība grupā. 

 Esmu lietpratējs, jo visu darbu spēju veikt patstāvīgi. Protu plānot darbu, atrast vajadzīgos 

datus, salīdzināt, secināt un prezentēt rezultātus. 

 

Veiksmi darbā! 

 

 

https://edurio.com/resursi/edurio-aptauju-jautajumi.pdf

