
Kāpēc vajadzīgi eksperimenti?

Vārds „eksperiments” nozīmē 
‘izmēģinājums, pētījums, 
pierādījums’. Zinātnieki 
pētījumos veic eksperimentus, 
lai gūtu apstiprinājumu saviem 
minējumiem. Ļoti bieži tas ir 
ilgstošs un precīzs darbs. 

Tādā veidā, piemēram, ir 
secināts, ka itin viss sastāv no 
mazmazītiņām daļiņām:  
gaiss, ūdens, akmeņi, cilvēki, 
dzīvnieki un arī augi.  
Šīs daļiņas sauc par atomiem. 
Savienojoties tie veido molekulas. 
Tās atšķiras pēc formas, lieluma 
un savienojuma veida.  
Lūk, tāpēc visas lietas ir atšķirīgas! 

Gaiss ir gāzveida viela. Gāzes 
aizpilda ikkatru vietu un ieņem tai 
atbilstošu formu. 

Ūdens ir šķidrs. Šķidrumi 
piemērojas jebkura trauka formai. 

Akmeņi ir cieti. Tiem ir noteikta 
forma, kuru ļoti grūti mainīt. 

Šis man ir jau piektais 
mēģinājums noskaidrot,  

kāpēc sa ldējums ir tik gards!

Ar eksperimentiem, kas aprakstīti 
šajā grāmatā, tu atklāsi, kādas 
īpašības piemīt gaisam, ūdenim 
un citām vielām un kāpēc kaut 
kas notiek. Visu izmēģinājumiem 
vajadzīgo atradīsi savās mājās.

Ja kaut kas uzreiz 
neizdodas, nezaudē 

pacietību!  
Rīkojies kā pētnieks – 
mēģini vēl un vēlreiz!  
Lai prieks darboties!



Sveiks!

Mums visapkārt ir gaiss. Mēs 
nevaram to nedz redzēt, nedz 
dzirdēt. Tikai tad, ja pūš vējš, mēs 
gaisu jūtam uz savas ādas. Vējš ir 
gaiss, kas kustas. Gaiss ir dažādu 
neredzamu gāzu sajaukums. Viena 
no tām ir īpaši svarīga – skābeklis. 
Cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem 
tas ir nepieciešams, lai varētu dzīvot. 

Elpojot mēs no gaisa uzņemam 
skābekli. Savukārt gaisu, ko 
izelpojam, uzņem augi un 
pārveido atkal par skābekli.  
Tā augi rūpējas par līdzsvaru gaisā.

Gaiss apņem zemeslodi kā apvalks 
un aizsargā no bīstamajiem Saules 
stariem. Bez šī apvalka, ko sauc par 
atmosfēru, uz Zemes būtu tāpat kā 
uz Mēness: dienā svelmaini karsts, 
naktī ledaini auksts. 

Kas ir gaiss?



Kāpēc ledus vienmēr peld virspusē?

Esi pētnieks! Izdibini, kas peld un kas nepeld.

Sasalstot ledus izplešas, tajā rodas 
ļoti mazi tukšumi, kas pilni ar 
gaisu. Tāpēc ledus ir vieglāks nekā 
tāds pats daudzums ūdens šķidrā 
veidā, un arī blīvums tam ir mazāks 
nekā ūdenim. Viss, kam blīvums 
ir mazāks nekā ūdenim, peld 
virspusē, pat milzīgi leduskalni!

Vai ledus 
peldēs pa virsu 

arī eļļā? 

Izmēģini ar 
gliemežvākiem, 
ga lda tenisa 
bumbiņām,  

ba loniem un 
pumeku!

Akmens Korķis Stikla lodīte

Vai kaut kas peld vai nepeld, 
atkarīgs ne tikai no svara.  
Tad jau milzīgi, smagi metāla  
kuģi nogrimtu! Nozīme ir arī 
priekšmeta formai.

Ūdens nepakļaujas saspiešanai. 
Ja tu iekāpsi ar ūdeni līdz malām 
pilnā vannā, tas izpletīsies 
uz augšu un uz sāniem, un 
tecēs vannai pāri. Jo lielāks un 
resnāks tu esi, jo vairāk ūdens 
tiek izspiests. Svarīgi – jo vairāk 
ūdens kāds priekšmets izspiež, jo 
labāk tas peld. Eksperimentē ar 
plastilīnu! Kāda forma jāizveido, 
lai tas peldētu? 

Izveido lodīti,  
pīlīti, riņķi un laivu. 
Kas no tiem peld?

Koka bumbiņa Monēta Dzēšgumija



Ja glāzē, kurā ieliets ūdens, ieber 
karoti cukura un samaisa, baltie 
cukura kristāliņi pēc brīža izkūst, 
un ūdens atkal ir tikpat dzidrs kā 
iepriekš. Taču cukurs nekur nav 
pazudis – ūdens tagad ir salds!  
Tā sastāvdaļas ir sadalījušās.  
Vai tu zini vēl kādas vielas, kas  
šķīst ūdenī? 

Savā starpā viegli sajaucas 
ūdeņaini šķidrumi, piemēram, 
kafija un piens, tēja un citrona 
sula, sīrups un ūdens. Vai vari 
nosaukt vēl kādus šķidrumus? Bet, 
salātu mērcei samaisot eļļu ar etiķi 
vai citrona sulu, rodas duļķains 
šķidrums, kas drīz atkal sadalās.

Hm, kāpēc 
biezputra 
uz mani tā 

skatās?

Kur tējā paliek cukurs?

Ieber ūdenī pa tējkarotei 
no katras šīs vielas 
un kārtīgi samaisi!

Piepildi glāzi līdz malām ar karstu 
ūdeni, kamēr tā virsma izliecas. 
Uzmanīgi ieber tējkaroti cukura.  
Tu secināsi: ūdens netek pāri 
glāzei! Tā molekulas gan turas 
kopā, taču starp tām ir robi kā 
stiepļu žogā. Cukura molekulas 
tajos ieslīd un pilnībā aizpilda 
tukšumus. Cik tējkarotes cukura 
var iebērt glāzē? 

Ielej glāzē ūdeni, pēc 
tam – eļļu. Tā uzpeldēs 
virspusē, jo ir vieglāka 

par ūdeni. 

Ko tu 
pamanīji?

Laba  
diena, 

saldumiņi! 

Vai eļļa un ūdens sajaucas? 
Izmēģini!

Iepilini dažus pilienus pārtikas 
krāsas vai tušas. 

Sāls

Maltā
Kafija

RīsiMilti



Kas ir kristāls?

Kristāli veido daudzas vielas, 
piemēram, sāli, cukuru, cepamo 
pulveri, C vitamīnu un putojošas 
limonādes pulveri. Šajās vielās 
kristālu daļiņas viegli atdalās un 
ievietojas starp ūdens molekulām. 
Ir arī kristāli, kas nešķīst ūdenī, 
piemēram, marmors, granīts un 
dārgakmeņi. 

Kristāli ir cieti ķermeņi ar 
vienmērīgu ārējo formu. Sasalstot 
ūdens veido kristālus. Ja ar lupu 
pavērosi sniegpārsliņu, tad redzēsi, 
ka to veido atsevišķi zvaigznes 
formas sniega kristāli. Katra 
zvaigzne izskatās citāda, taču 
visām ir seši stari.

Ledus kristāli ir asstūraini, tāpēc 
var savainot augu smalkos audus. 
Salātus nav ieteicams sasaldēt, jo 
atkūstot tie kļūs ķēpīgi.

Ak, nē!

Jo lēnāk kristāls veidojas, jo lielāks 
un greznāks tas kļūst. Piemēram, 
šāds skaists ametists rodas dziļi 
zemē. Tur tas ir audzis jau gadu 
simtiem!

Arī karameļu 
cukurs ir kristāls 

Varens 
akmens, 
vai ne? Sāls kristāli

Karameļu cukurs


