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Sveicināts atvērtajos uzdevumos 3.-6.klasei.  

Atvērtie uzdevumi ir metode, kuru izmantojam sazobe ar citām, ļoti svarīgi ievērot struktūru grupas (klases) iesildīšanai un 
domāšanas procesu ievirzīšanai. Atvērto uzdevumu risināšana var tikt veikta individuāli, pāros vai grupās, ir iespējama arī 
sacensība. Kā dotie uzdevumi tiek pielietoti liela loma ir instruktora (skolotāja) izdomai un grupas (klases) procesu izpratnei.  

Uzdevumu risināšanai nav ierobežots laiks, katrā grupā (klasē) tas var būt citādās un piemērojams līmenim. Klašu grupu 
apzīmējumi šajos uzdevumos ir pielietoti baltoties uz izglītības standartu apgūstamajām tēmām, instruktors (pedagogs) dotos 
uzdevumus var izmantot arī citām klašu grupām.  

Pēc uzdevuma ir svarīga turpmāka diskusija, kurā tiek izvērtētas grupas (klases) sniegtās atbildes un kontrolatbilde pēc to 
stipruma (lūdzu pievērsiet uzmanību arī citiem materiāliem), turpināta diskusija, apgūtas zināšanas un izprasti saistītie 
integrētie temati.  

Uzdevumi ir veidoti 2 daļās, pirmā daļa ir uzdevum un attēls, kuru var projicēt uz ekrāna vai drukāt papīra formā un sekojošā 
lapā ir kontrolatbilde un papildmateriāls instruktoram (skolotājam).  

Lai veicās,  

Biedrības "Preiļi izglītotai Latvijai" komanda 
Ja rodi iedvesmu un izveido savus atvērtos uzdevumus priecāsimies, ja atsūtīsi uz pilbiedriba@gmail.com 
http://www.preililatvijai.lv	
https://www.facebook.com/PreiliLatvijai/	
 
Visi izmantotie attēli ir ar Creative Commons licenci
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Labu apetīti! 
Atvērtais uzdevums dabaszinībās 4.-6. klasei 

 
 
 
 
 
 
Uzdevuma 
nosacījumi. 
 

 
Mēs labi zinām, kā „barojas” augi- tiem ir savas „zaļās fabrikas”, šo augu lapas, kurās augi veido sev barības vielas. Ja mēs 
pagaršojam bumbieri vai ābolu, mēs sajūtam to saldo garšu, bet tas nozīmē, ka augļos ir cukurs. Šo cukuru arī saražo zaļās 
lapas, kuras šim procesam nepieciešamās izejvielas ņem no augsnes un gaisa. Vienu no šiem komponentiem- ogļskābo gāzi- 
lapas pašas uzņem no gaisa. Otru- mitrumu- koka saknes uzsūc no augsnes. Ir atklāts, ka ar šīm divām vielām augiem pietiek, 
lai veidotu cukuru un augi to arī dara. Izrādās, ka barības vielu veidošanās lapās notiek tikai gaismas ietekmē, tāpēc to sauc 
par FOTOSINTĒZI.  
Taču mēs pazīstam daudzus augus, kuru lapas un augļi nemaz nav saldi- kāpēc tā? Kur paliek cukurs? 
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Labu apetīti! 
Atvērtais uzdevums dabaszinībās 4.-6. klasei 

 
Kontrolatbilde. 

 
Cukurs lapās veidojas, bet tas pārāk ātri pārvēršas cietē, kas nav salda vai olbaltumvielās, tāpēc pagaršojot mēs to nesajūtam. 

Izmantotais 
informācijas 

avots 
Mācību grāmatas dabaszinībās. 

Uzvedinošs 
jautājums. Kādas vielas bez cukura vēl ražo augu zaļās lapas? 

Izziņa 

 
„Foto” tulkojumā no grieķu valodas nozīmē „gaisma”, tāpēc barības vielu veidošanos augu lapās gaismas klātbūtnē sauc par 
FOTOSINTĒZI. 
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Nebeidzamais karš. 
Atvērtais uzdevums dabaszinībās 3.-4. klasei 

 
 
 
 
 

Uzdevuma 
nosacījumi. 

 

 
Reiz dzīvoja divi kaimiņi- viens strādīgs, otrs slinks. Strādīgais visu vasaru čakli strādāja savā tīrumā, ravēja nezāles, rušināja 
saknītes, audzēja ražu. Otram kaimiņam tīrumā tikai nezāles vien auga. Pirmajā gadā čaklais kaimiņš izravēja visas nezāles, 
visas saknītes izlasīja, domāja- nākamgad tās vairs neaugs. Bet kas to deva! Nākamajā gadā atkal karš ar nezālēm sākās no 
jauna. Laikam nezāļu sēklas no kaimiņa tīruma pāri žogam atlidoja. Čaklais saimnieks visu savu lauku ar sedziņu nosedza, 
neviena nezāļu sēkliņa netika viņa laukā nolaisties, visas vējš aiznesa garām. Bet nākamajā pavasarī līdz ar labību arī nezāles 
sāka dīgt. Kā tas iespējams?  
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Nebeidzamais karš. 
Atvērtais uzdevums dabaszinībās 3.-4. klasei	

Kontrolatbilde. 

 

Nezāles parasti ražo ļoti daudz sēklu un lielākā daļa no tām neuzdīgst ne nākošajā, ne aiznākošajā pavasarī. Sēklas zemē 
atrodas pat vairākus gadu desmitus un veido „sēklu banku”. Tāpēc čaklajam kaimiņam nezāles dārzā dīgs vēl vismaz 20 
gadus. 

Izmantotais 
informācijas 

avots 

 

Dabaszinību enciklopēdijas. 

 

Uzvedinošs 
jautājums. 

 

Cik ilgi dzīvo sēklas? 

 

Izziņa 

 

„Sēklu banka” nodrošina augu daudzveidību brīvdabā, jo ir gadi, kad augšanas apstākļi ir labvēlīgāki kādai noteiktai kultūrai 
un tā uzdīgst un aug, citā gadā atkal citai. Tas sekmē augu sugu daudzveidības saglabāšanos. 
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Braucam augšup! 
Atvērtais uzdevums dabaszinībās 5.-6. klasei 

 
 
Uzdevuma 
nosacījumi. 
 

 
Cilvēka un dzīvnieku organismā asinis cirkulē pateicoties spēcīgam sūknim- sirdij. Tādejādi ikviena organisma šūna iegūst 
dzīvības procesu norisei nepieciešamās vielas. Arī ikviena koka daļa no iekšpuses tiek apgādāta ar ūdenī izšķīdinātām barības 
vielām. Taču nevienam kokam nav sirds. Ja mēs būtu koks, kā mēs varētu likt šķidrumam tecēt augšup bez sūkņa? 
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Braucam augšup! 
Atvērtais uzdevums dabaszinībās 5.-6. klasei	

Kontrolatbilde. 
 

 

Zinātnieki dod priekšroku domai, ka koka sula spēj pacelties augšup pateicoties tam, ka barības vielas ārpus koka ir lielākā 
koncentrācijā un caur membrānām iespiežas koka šūnās, radot spiedienu. 

Izmantotais 
informācijas 

avots 
Dabaszinību grāmatas par osmozi un osmotisko spiedienu. 

 
Uzvedinošs 
jautājums. 

 

Kā darbojas spēks šķidrumos? 

Izziņa 

Augu dzīvības uzturēšanai nepieciešamais ūdens un minerālsāļi atrodas augsnē. Tā kā to koncentrācija augsnē ir lielāka nekā 
koka saknēs, izveidojas osmotiskais spiediens, kas liek ūdenim ar tajā izšķīdušajiem sāļiem iekļūt augā. Pateicoties šim pašam 
efektam sula pa saknēm sasniedz stumbru un tālāk visas pārējās auga daļas. Minerālsāļi, šķīdumama plūstot cauri koka 
šūnām, paliek tajās, bet ūdens iztvaiko caur lapām. 
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Atpūta pie jūras. 
Atvērtais uzdevums dabaszinībās 3.-4. klasei 

 
 
 
Uzdevuma 
nosacījumi. 
 

 
Kokosrieksti ir vieni no vērtīgākajiem riekstiem. Visiem ir zināms, ka kokosrieksti aug palmās, kuras ir ļoti augstas, ar lielu kuplu 
lapotni un īsām saknēm.  Lai izaugtu palma un sāktu nest augļus, ir jāpaiet vismaz 8 gadiem. Pieaugusi kokospalma zied visu 
gadu un tajā gandrīz vienmēr ir gatavi rieksti, taču rieksti nogatavojas ļoti lēnām- no dažiem mēnešiem līdz pat vienam gadam. 
Rezultātā palmai ir nepārtraukts ražošanas režīms- lai viņa spēto to paveikt, viņa vislabprātāk mīl augt pašā jūras krastā ļoti 
tuvu jūrai. Tāpēc kokosrieksti mēdz iekrist jūrā un aizpeldēt uz citu zemi, kur izaug jauna palma.  Kāda iemesla dēļ kokospalma 
tik ļoti mīl jūru, ja jūras ūdens tai nemaz negaršo? 
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Atpūta pie jūras. 
Atvērtais uzdevums dabaszinībās 3.-4. klasei	

Kontrolatbilde. 
 

Kokospalmām ir īsas saknes un mitrajā piekrastes augsnē tās spēj vieglāk uzsūkt mitrumu. 

Izmantotais 
informācijas 

avots 

 

Enciklopēdija „Kas?kur?kad?” 

 

Uzvedinošs 
jautājums. 

 

Kā barojas augi? 

 

Izziņa 

Kokospalmas ir areku dzimtas augi, kuri parasti aug tropu joslas piekrastes zonā. Kokospalmas ir nozīmīgi kultūraugi tropu 
apgabalos. Tās augļus kokosriekstus cilvēki izmanto pārtikā. Kokospalmas aug līdz pat 25 metru augstumam. Tai ir 
spēcīga sakņu sistēma, kas neļauj spēcīgajiem jūras vējiem to izraut vai apgāzt. Marko Polo bija pirmais eiropietis, kas 
aprakstīja kokosriekstus. Ik gadu kokosriekstus visvairāk ievāc Filipīnās, Indonēzijā un Indijā. Bez kokosriekstiem cilvēki no 
kokospalmām savām vajadzībām iegūst arī citus produktus. 
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Plūdi tuksnesī. 
Atvērtais uzdevums dabaszinībās 4.-5. klasei. 

 
 
Uzdevuma 
nosacījumi. 
 

Katru gadu, sākot ar jūliju, ūdens līmenis Nīlā sāk celties, un oktobrī tas jau ir par 7.5 metriem augstāks nekā maijā. Plūdu 
sezonā Nīla iziet no krastiem, uz apkārtējiem laukiem sanesdama dūņas, kas ir labs mēslojums. 

Šī parādība- tik ievērojama ūdens līmeņa celšanās upē- ir visai neparasta, jo Ēģiptē tikpat kā nelīst lietus. Tāpēc simtiem 
gadu cilvēki ir brīnījušies, kāds ir Nīlas gadskārtējo plūdu cēlonis. „Nīlas mīklas” atminējums tika atklāts tikai 19 gadsimtā. 

Kāds varētu būt plūdu cēlonis un izskaidrojums neparastajai parādībai? 
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Plūdi tuksnesī. 
Atvērtais uzdevums dabaszinībās 4.-5. klasei. 

Kontrolatbilde. 

 

Divi galvenie Nīlas ūdens avoti ir Baltā Nīla un Zilā Nīla. Baltā Nīla ir lēna un ūdenslīmeni neietekmē. Zilā Nīla iztek no 
Etiopijas kalnu apvidiem, kur līst spēcīgi lieti un kūst kalnu sniegi. 

Izmantotais 
informācijas 

avots 

 

Enciklopēdija „Kas?kur?kad?” 

 

Uzvedinošs 
jautājums. 

 

 

Kādi ūdeņi parasti nokļūst upēs? 

 

Izziņa 

 

Nīla ir pati garākā upe pasaulē. Tās garums no dienvidiem līdz ziemeļiem ir 6500 kilometru. Ikgadējie Nīlas plūdi ļāva 
izveidoties auglīgai ielejai, kas kā šaura lente stiepjas gar upi, ko ieskauj tveicīgs, sauss un neauglīgs tuksnesis. Pirmie 
cilvēki šajā ielejā apmetās uz dzīvi pirms daudziem tukstošiem gadu. 
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Esmu Amerikā! 
Atvērtais uzdevums dabaszinībās 5.-6. klasei 

 
Uzdevuma 
nosacījumi. 
 

 
Kad Kristofors Kolumbs 15. gadsimtā savu ceļojumu rezultātā sasniedza Amerikas kontinentu, viņš nebrīnijās, ka sastop tur 
cilvēkus- pēc viņa paša domām, viņš bija sasniedzis Indiju un tāpēc nosauca tos par indiāņiem. Taču līdz Kolumbam neviens 
vēl nebija mērojis tālo ceļu pāri okeānam uz šo tālo zemi. Kā jūs pārvietotos no Eirāzijas uz Ameriku, lai paspētu tur nokļūt 
pirms Kolumba? Kā tas iespējams, ka indiāņi tur bija pirms Kolumba? 
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Esmu Amerikā! 
Atvērtais uzdevums dabaszinībās 5.-6. klasei	

Kontrolatbilde. 
 

 

Lielākā daļa pētnieku uzskata, ka indiāņi Amerikā ieradušies pirms 12000 gadu kā mednieku grupiņa, kura dzīdamās pakaļ 
medījumam, nomaldījās un caur Rietumsibīriju un Čukču pussalu šķērsoja nelielo Beringa jūras šaurumu. Nākamajās 
tūkstošgadēs viņiem sekoja daudzi citi klejotāji, tad veselas ģimenes. 

Izmantotais 
informācijas 

avots 

 

Enciklopēdija „Kas?kur?kad?” 

 
Uzvedinošs 
jautājums. 

 
Ar ko nodarbojās senie cilvēki? 

Izziņa 

Cilšu atšķirības izveidojās galvenokārt dažādo dzīvesvietu apstākļu dēļ. Kopumā Ziemeļamerikā var nodalīt 5 galvenos seno 
cilšu apmesšanās centrus: ziemeļrietumu piekrasti, Kalifornijas rajonu, dienvidrietumus, austrumu mežus, un prērijas. Ciltis, 
kas bija saistītas ar katru no šiem rajoniem, stipri atšķīrās cita no citas, kaut gan eiropiešiem tās visas bija indiāņi. 

 

  



	Materiāls	tapis	projekta	2017.LV/NVOF/DAP/MAC/038/15	“Daba.	Sarunas.	Izglītība”	ietvaros	
Projekta	īstenotājs	Biedrība	"Preiļi	izglītotai	Latvijai"	http://www.preililatvijai.lv	

Sāļš, vēl sāļāks. 
Atvērtais uzdevums dabaszinībās 4.-6. klasei 

 
 
Uzdevuma 
nosacījumi. 
 

Gan cilvēku,  gan dzīvnieku kāre pēc sāls ir viens no visinteresantākajiem dzīvās dabas noslēpumiem. Mēs zinām, ka cilvēki 
jau tūkstošiem gadu augstu vērtē sāli un izmanto to ēdiena gatavošanā. Senajā Meksikā sāli uzskatīja par tik svarīgu produktu,  
ka ik gadu sāls dievam upurēja skaistu meiteni. Mūsdienās ir zināmi gadījumi, kad ieslodzītie sāk zaudēt prātu, ja viņiem ilgāku 
laiku dod ēdienu bez sāls.  
Mūsu organismā cirkulējošais šķidrums ir sāls šķīdums. Tā kā mūsu ķermenis dažādā veidā izdala noteiktu mitruma daudzumu 
un organisms kopā ar to zaudē arī sāli, šie zaudējumi ir jākompensē. Taču dzīvnieku pasaulē tikai zālēdājiem ir izteikta kāre 
pēc sāls- visiem mājlopiem tiek dota sāls, mežā tiek izvietotas speciālas barotavas ar sāli stirnām, briežiem un aļņiem, bet 
lapsām un vilkiem negribas sāli, kā tas iespējams? 
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Sāļš, vēl sāļāks. 

Atvērtais uzdevums dabaszinībās 4.-6. klasei	

Kontrolatbilde. 
 

 

Tikai gaļēdāji dzīvnieki, tie, kas pārtiek no citiem dzīvniekiem, īpaši netīko pēc sāļas barības, jo saņem sāli kopā ar savu 
upuru gaļu. Turpretim vairākumam zālēdāju dzīvnieku ļoti kārojas sāls. 

Izmantotais 
informācijas 

avots 

 

Enciklopēdija „Kas?kur?kad?” 

 

Uzvedinošs 
jautājums. 

 

 

Kur var atrast sāli dzīvajā dabā? 

 

Izziņa 

 

Sāls krājumi uz Zemes sadalīti nevienmērīgi: milzīgi tā daudzumi ir okeanā ūdeņos, bet sāls krājumi uz sauszemes ir samērā 
nelieli. Niecīgs sāls daudzums ir augos, bet no augsnes sāli izskalo lietus. Kopā ar lietus ūdeņiem sāls ieplūst-jūrās un 
okeanos. Sauszemes dzīvnieki savulaik cēlušies no jūras iemītniekiem. To ķermeņu sulas sastāva ziņā ir tādas pašas, kādas 
bija viņu senčiem, tās ir, līdzīgas jūras ūdenim. Tā kā nedz augi, nedz augsne nedod vajadzīgo sāls daudzumu, viņi ar tādu 
kāri metas virsū jebkurai sāļai barībai.  
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Cilvēka niknākais ienaidnieks 
Atvērtais uzdevums dabaszinībās 3.-4. klasei 

 
Uzdevuma 
nosacījumi. 
 

Kurš gan nav bijis piknikā siltā vasaras vakarā? Ugunskurs, klusa putnu vīterošana koku zaros, skaists saulriets un draudzīgas 
sarunas labu draugu lokā. Tikai šo jauko noskaņojumu mēdz izjaukt cilveka niknākais ienaidnieks- ods. Pēkšņi jūs dzirdat 
sīkšanu un jūsu rokā vai kājā ieurbjas dzelonis. Spēcīgi uzsitis pa sāpošo vietu jūs pamanāt asins lāsīti- cīņa ar vasaras 
vakaru sīko uzbrucēju ir sākusies! 
Kā zināms, odu tēvi ir nekaitīgi, tikai odu mammām ir dzelonis un tas ir aprīkots ne tikai ar asu durkli, bet arī ar īpašu vielu, kas 
neļauj asinīm sarecēt,  kuru ēdelīgās dāmas nekautrējas iešļircināt mūsu organismā, tikko ir iedūrušas aso snuķīti.  Parasti 
sajutuši oda kodienu, mēs uzreiz cenšamies to padzīt vai nosist, bet kā tas iespējams, ka, ja ļautu odam paēst, mums sāpētu 
un niezētu daudz mazāk? 
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Cilvēka niknākais ienaidnieks 
Atvērtais uzdevums dabaszinībās 3.-4. klasei	

Kontrolatbilde. 

 

Sāp un rada niezi ne jau oda snuķīša dūriens, bet gan viela, ko ods ievada. Ja mēs ļautu viņam pašam izsūkt kopā ar asinīm šo 
vielu no mūsu organisma, nieze būtu minimāla. 

Izmantotais 
informācijas 

avots 

 

Enciklopēdija „Kas?kur?kad?” 

Uzvedinošs 
jautājums. 

 

Kas rada niezi? 

Izziņa 

 

Odi nav tikai parazīti, šie mazie kukainīši ir izplata malāriju un dzelteno drudzi, tiem ir bijusi sava loma Senās Grieķijas un 
Senās Romas civilizācijas panīkuma veicināšanā, tie pazudinājuši daudzus ceļotājus, jauno zemju atklājējus. Tropu piekraste 
un citi karstā klimata reģioni ir maz apdzīvoti tieši tāppēc, ka tur ir daudz odu. Par laimi cilvēki arvien labāk iemācās apkarot 
slimības, ko iznēsā šie parazīti. 
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Zivtiņ, zivtiņ, padziedi man.... ! 
Atvērtais uzdevums dabaszinībās 3.-4. klasei 

 
 
Uzdevuma 
nosacījumi. 
 

 
Katrs labprāt pavasarī klausās skaistajās putnu dziesmās. Taču ūdenī skaņa izplatās apmēram piecas reizes ātrāk, nekā 
gaisā. Tāpēc cilvēki var dzirdēt pat zivis koncertējam. Tomēr izcilu dziedātāju starp zivīm nav, jo zivis neizdveš skaņas kā citi 
dzīvnieki. Taču koncertu var dzirdēt un tas ir diezgan daudzveidīgs. Kādus instrumentus Tu piedāvātu zivīm, lai koncerts 
izdotos? 
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Zivtiņ, zivtiņ, padziedi man.... ! 
Atvērtais uzdevums dabaszinībās 3.-4. klasei	

Kontrolatbilde. 
 

Zivju „instrumenti” ir ļoti vienkārši. Skaņa tiek radīta, saspiežot peldpūsli, knakšķinot bruņu kauliņus vai arī žaunu vākus. Citas 
zivis rada skaņas, šņarkstinot zobus, šņirkstinot skriemeli pret skriemeli. Zivju valoda atgādina sitienus, knakšķus, gaudošanu, 
čivināšanu, urkšķēšanu. 

Izmantotais 
informācijas 

avots 

„Viss par visu” 

 
Uzvedinošs 
jautājums. 

 
Kādā veidā rodas skaņa? 

Izziņa 
Zivs dzird savas un citu zivju dziesmas. Dzirdes orgāns zivīm ir iekšējā auss- skrimšļa pūslītis ar akmentiņiem, kas atrodas aiz 
acīm. Tie svārstās skaņu viļņu ietekmē un, uztverot signālus, pa nerviem tos pārraida smadzenēm. 
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Spogulīt spogulīt, saki man tā, kura ir pasaulē skaistākā? 
Atvērtais uzdevums sociālajās zinībās 5.-6. klasei. 

 
 
Uzdevuma 
nosacījumi. 
 

 
Par gaumi nestrīdās! Šis teiciens ir ļoti piemērots, ja mēs domājam par dažādo modi apģērbā un rotājumos agrāk un tagad. 
Tomēr jāsaka, ka mode ne vienmēr bija domāta tikai skaistumam- Baroka laikmetā mode kalpoja arī higiēnas trūkuma seku 
novēršanai. Smaržas tikai izgudrotas, lai novērstu uzmanību no nepatīkamā ķermeņa aromāta, pūderētās parūkas slēpa 
netīros matus un tie nebija vienīgie izgudrojumi, kas kalpoja šādiem mērķiem. 
Nevienam nav noslēpums, ka šajā laikā cilvēki nemēdza mazgāties un tāpēc blusas un utis bija tikpat parasta parādība, kā 
saule dienā vai mēness naktī. Kādu modes aksesuāru jūs piedāvātu blusu nomocītajiem augstmaņiem, lai atvieglotu viņu dzīvi 
tajā gadsimtā? 
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Spogulīt spogulīt, saki man tā, kura ir pasaulē skaistākā? 

Atvērtais uzdevums sociālajās zinībās 5.-6. klasei.	

Kontrolatbilde. 
 

Tās bija „blusu lamatas”. Augstdzimušās dāmas ap kaklu nēsāja ķēdītē pakarinātu tievu caurulīti, kura iekšā bija pildīta ar 
asinīs piesūcinātu vielu. Asinis pievilināja blusas un tās līda caurulītē, nevis koda dižciltīgajiem galma ļaudīm. 

Izmantotais 
informācijas avots 

„Viss par visu” 

 
Uzvedinošs 
jautājums. 
 

Kādas problēmas bija nepieciešamība risināt 17.gadsimtā? 

Izziņa 17.gadismtā viena no lielākajām problēmām sabiedrībā bija elementāru higiēnas normu neievērošana, valdīja uzskats, ka 
mazgāties ir kaitīgi veselībai. Tāpēc tika izgudrotas smaržas, kas nomāc smakas, parūkas, kas noslēpj netīros matus. Mode 
kalpoja kā aizsegs un risinājums antisanitārijas sekām-parazītiem. 
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Sadalīt vai nedalīt? 
Atvērtais uzdevums sociālajās zinībās 5.-6. klasei. 

 
Uzdevuma 
nosacījumi. 
 

Reiz pie ķēniņa Salomona atveda divas sievietes, kuras katra apgalvoja, ka jaundzimušais bērns pieder viņai. Bija 
acīmredzami, ka viena sieviete ir nozagusi bērnu, bet otra ir īstā māte, taču abas vienā balsī apgalvoja, ka bērns pieder katrai 
no tām. Kā Salomonam izšķirt strīdu un atdod bērnu īstajai mātei? 
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Sadalīt vai nedalīt? 
Atvērtais uzdevums sociālajās zinībās 5.-6. klasei.	

Kontrolatbilde. 
 

Salomons lika atnest zobenu un teica sievietēm: „Tā kā es nevaru izšķirt, kurai no jums pieder bērns, es pavēlēšu to 
pārcirst pušu un jūs katra dabūsiet pa pusei no bērna.” Viena sieviete sāka skaļā balsī kliegt, lai atstāj bērnu otrai, lai tikai 
viņš paliktu dzīvs, turpretī otra vienaldzīgi teica, lai cērtot pušu. Tā ķēniņš Salomons saprata, kura ir īstā māte, jo tikai zagle 
varēja vienaldzīgi izturēties pret bērnu. 

Izmantotais 
informācijas 

avots 

Bībeles stāsti bērniem. 

 
Uzvedinošs 
jautājums. 

 

Kā māte izturētos pret bērnu bīstamās situācijās? 

Izziņa 
Ķēniņš Salomons bija Izraēļa tautas valdnieks Vecajā Derība, kurš tiek uzskatīts par gudrāko ķēniņu, kāds bijis jūdiem. 
Viņš atstājis daudz gudrības nākamajām paaudzēm, kuras ir apkopotas vairākās Bībeles Vecās Derības grāmatās. 
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Celiņ, tīries! 
Atvērtais uzdevums sociālajās zinībās 5.-6. klasei. 

 
 
Uzdevuma 
nosacījumi. 
 

 
Kamēr Krievijas Cars Pēteris 3 pavadīja vasaru savā ārpilsētas rezidencē, kailais laukums Ziemas pils priekšā pamazām tika 
apbūvēts ar šķūņiem, noliktavām, šajā vietā mētājās daudz būvgružu un citu drazu. Kad Cars atgriezās mājās, izrādījās, ka 
situācija ir tik nopietna, ka piebraukt pie Ziemas pils nav iespējams. Kā ātri un ekonomiski atrisināt šo situāciju un ielaist Caru 
pilī? 
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Celiņ, tīries! 
Atvērtais uzdevums sociālajās zinībās 5.-6. klasei.	

Kontrolatbilde. 
 

Varas pārstāvji izsūtīja ielās bundziniekus un ziņotājus, kuri aicināja pilsoņus iet uz laukumu un katram paņemt par brīvu to, kas 
viņam varētu noderēt. Laukums tika attīrīts rekordīsā laikā. 

Izmantotais 
informācijas 

avots 

Interesantā vēsture. 

 
Uzvedinošs 
jautājums. 

 

Kad cilvēks vislabprātāk paklausa varas pārstāvjiem? 

Izziņa 

Viņa tēvs bija Šlēzvigas-Holšteinas grāfs Kārlis Frīdrihs, māte princese Anna Romanova , Pētera I meita. Tēvu Pēteris zaudēja, 
būdams 11 gadus vecs. 

1742. gadā Krievijas ķeizariene Elizabete izsludināja viņu par troņmantnieku, iecēla par lielkņazu un atveda uz Pēterburgu, kur 
zēnu kristīja pareizticībā ar vārdu Pēteris. 

1761. gada 25 decembrī  tika kronēts par Krievijas imperatoru. 1762. gada 29. jūnijā valsts apvērsumā gāzts no troņa, nogalināts 
7. jūlijā Ropšā. 

 

 


