
Siltuma joslas

Endija Saulīte



Iepazīties ar jēdzienu siltuma joslas.
Izzināt piecas siltuma joslas, analizēt to kopsakarības.
Veidot priekšstatus par dabas apstākļiem, dzīvniekiem un cilvēku
nodarbošanos dažādās siltuma joslās.

Metodiskā materiāla mērķis: 
Veidot priekšstatus par siltuma joslām, izzinot Zemes dabas procesus.

Metodiskā materiāla uzdevumi: 
1.
2.
3.

Mērķauditorija:

Metodiskais materiāls paredzēts 5. klašu skolēniem, kuri apgūst
speciālās pamatizglītības programmu.

Metodiskais materiāls veidots un attēli iegūti no tīmekļa vietnes
www.canva.com. 



Gaismu un siltumu Zeme saņem no Saules, taču Saules stari nesilda vienādi stipri
visu Zemes virsmu.

Apskati attēlu! Kas tur redzams? Pastāsti!

Ziemeļu aukstā josla (ap ziemeļpolu). Ziemeļu aukstajā joslā ir divi gadalaiki

- ziema un vasara. 

Ziemeļu mērenā josla (uz ziemeļiem no karstās joslas). Ziemeļu mērenajā

joslā dzīvojam mēs. Ziemeļu mērenajā joslā ir četri gadalaiki - ziema,

pavasaris, vasara, rudens.

Karstā josla (abās pusēs ekvatoram). Karstajā joslā ir viens gadalaiks -

vasara.

Dienvidu mērenā josla (uz dienvidiem no karstās joslas). Dienvidu mērenajā

joslā ir četri gadalaiki - ziema, pavasaris, vasara, rudens.

Dienvidu aukstā josla (ap dienvidpolu). Dienvidu aukstajā joslā ir divi

gadalaiki - ziema un vasara.

Atkarībā no tā, cik daudz Saules siltuma Zemes virsma saņem, zemeslode tiek

iedalīta piecās siltuma joslās:

1.

2.

3.

4.

5.

 SILTUMA JOSLU
IZVIETOJUMS



 Izmantojot cirkuli, uzzīmē riņķa līniju ar rādiusu 8 cm!

 Sadali riņķi 5 daļās!
 Atzīmē visas siltuma joslas!
 Katru siltuma joslu iekrāso atbilstošā krāsā!

Uzdevums. 
1.
2.
3.
4.

Kā tev veicās? 

 SILTUMA JOSLU
IZVIETOJUMS

X
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Karstā josla
Atceries kādu ļoti karstu un sutīgu vasaras dienu! Lūk, tāds karstums karstajā
joslā ir katru dienu. Gaisa temperatūra tur bieži sasniedz +30 grādu un pat
vairāk. Karstajā joslā vasara ir visu gadu.

Dienvidu aukstā josla

Ziemeļu mērenā josla

Karstā josla 

Dienvidu mērenā josla

Ziemeļu aukstā josla

Savanna
Tur, kur lietus līst vairāk, plešas savannas -
klajumi, kas apauguši ar biezu, garu zāli. 

Tropu mežs
Ir arī tādas vietas, kur valda liels karstums un
ļoti bieži līst lietus. Tur aug lielākie un biezākie
meži uz Zemeslodes.

KARSTĀ SILTUMA
JOSLA

Atkārtojums. Savieno! 



Uzdevums. Izgriez attēlus un ielīmē tos savā pierakstu burtnīcā!

Savieno attēlu ar vārdu!

KARSTĀ SILTUMA
JOSLA

TROPU MEŽS



Grifs

Sliņķis

Pērtiķis

Papagailis

Liāna

Tropu mežs

Jaguārs

Anakonda

Tukāns

KARSTĀ SILTUMA
JOSLA

TROPU MEŽS



Uzdevums. Pabeidz teikumus!
Savannā sastopami šādi dzīvnieki - 

Tropu mežos sastopami šādi dzīvnieki - 

Uzdevums. Izlasi tekstu un izdomā stāsta turpinājumu!

Jēkabs ar ģimeni devās ceļojumā uz vienu no karstās siltuma joslas valsti. Tā
bija saulainā Āfrika. 

KARSTĀ
SILTUMA JOSLA

Kā tev veicās? 

 Uzraksti, kā ģimene gatavojās ceļojumam, kādas mantas ņēma līdzi. 
 Apraksti, kādi bija laikapstākļi ceļojuma laikā. 
 Uzraksti, kādus dzīvniekus Jēkabs un viņa ģimene redzēja.

     Idejas: 
1.
2.
3.



Padomā, ar ko tev asociējas vārds tuksnesis?
Noskaidro, ar ko citiem asociējas šis vārds.

Uzdevums.

         Karstajā joslā visur nav vienādi laika apstākļi. Vietām ir ļoti karsts, bet
lietus līst reti. Tur izveidojušies tuksneši. 
Lielākais smilšu tuksnesis uz Zemes ir Sahāras tuksnesis, tas atrodas Āfrikā. 

Tuksnesī dienas ir saulainas un karstas, turpretī naktis ir vēsas. Dienas laikā
temperatūra var sasniegt pat +45°C. Naktīs gaisa temperatūra ir daudz
zemāka, tā var noslīdēt līdz pat 0°C un zemāk.

Tuksnesis

KARSTĀ
SILTUMA JOSLA

Kas ir oāze?

Par oāzi sauc vietu tuksnesī, kur sastopams ūdens. 

Tuksnesī sastopami šādi dzīvnieki - kamieļi, skorpioni, lēcējpeles, antilopes,
smilšu kaķi, koijoti, tuksneša lūši, klaburčūskas, tuksneša bruņurupuči un citi
dzīvnieki. 



Uzdevums. Termometra stabiņos atzīme tuksneša gaisa
temperatūru dienas un nakts laikā! 

KARSTĀ
SILTUMA JOSLA

Uzdevums. Uzzīmē tuksneša ainavu!

Kā tev veicās? 



Uzdevums. Izpēti attēlu un izkrāso to!

KARSTĀ SILTUMA
JOSLA

Lēcējpele

Skorpions

Kamieļi

Klaburčūska

Kaktusi

Lapsa

TUKSNESIS



Ūdens un pārtika, kā arī citi dzīvei nepieciešamie līdzekļi karstajā joslā nav
viegli pieejami. Tomēr cilvēki gluži tāpat kā dzīvnieki ir pielāgojušies dzīvei
šajos ekstremālajos apstākļos. 

Karstajā joslā visur nav brīvi pieejams ūdens, tādēļ cilvēki to taupa un izmanto
atbildīgi. Lai taupītu ūdeni, cilvēki to izmanto atkārtoti, piemēram, ūdeni, kas
palicis pāri no dārzeņu mazgāšanas, lieto augu aplaistīšanai. 

KARSTĀ SILTUMA
JOSLA

Kā dzīvo cilvēki karstajās zemēs

Kā, Tavuprāt, dzīvo cilvēki karstajās zemēs? 
Dalies pārdomās ar klasesbiedriem!

Uzdevums.

Karsto joslu iedzīvotāji pamatā nodarbojas ar
zemkopību (audzē pārtikas produktus, piemēram, rīsus un
tēju) un lopkopību (audzē dzīvniekus, piemēram, aitas un
kazas).

Rīsu plantācija Āzijā

Uzturā cilvēki lieto pašaudzēto pārtiku, tie
ir rīsi, dažādi dārzeņi, kā arī dažādi
dzīvnieku izcelsmes produkti. 

Tējas audzēšana



Uzdevums. Atbildi uz jautājumiem!
Kādēļ karstajā joslā nav brīvi pieejams ūdens?

Ar ko nodarbojas cilvēki karstajā joslā?

Ko cilvēki karstajā siltuma joslā lieto uzturā? 

Uzdevums. Uzraksti iespējamos veidus, kā taupīt ūdeni!
Dalies pārdomās ar klasesbiedriem! 

KARSTĀ SILTUMA
JOSLA

Kā tev veicās? 
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KARSTĀ
SILTUMA JOSLA



Mērenā siltuma josla
Ir divas mērenās klimata joslas, gan ziemeļu, gan dienvidu puslodē. Mērenajā
joslā atrodas arī Latvija, kurā mēs dzīvojam. Šajās joslās ir četri gadalaiki -
ziema, pavasaris, vasara, rudens. 

Dienvidu aukstā josla

Ziemeļu mērenā josla

Karstā josla 

Dienvidu mērenā josla

Ziemeļu aukstā josla

MĒRENĀ SILTUMA
JOSLA

Atkārtojums. Savieno! 

Uzdevums. Pastāsti, kādi laikapstākļi novērojami pie mums
Latvijā ziemā, pavasarī, vasarā un rudenī!

 Atrodi kartē mēreno joslu zemes!
 Nosauc, kuri kontinenti un okeāni ietilpst mērenajā siltuma joslā! 
 Atrodi kartē Latviju!
 Nosaki, kurā puslodē atrodas Latvija! 

Izmantojot atlantu veic šādus uzdevumus:
1.
2.
3.
4.



Tā kā laikapstākļi mērenajā joslā nav īpaši bargi, šeit vērojama liela augu
dažādība. Latvijā ir sastopamas pļavas, tīrumi, kāpas, purvi un meži. Taču, ja
pļavas un tīrumus pārstāj kopt, ar laiku tie aizaug ar mežu. Arī purvi un kāpas ar
laiku var aizaugt ar mežiem. 

Uzdevums. Atbildi uz jautājumu!

Kas ir mežs?

Uzdevums. Kādi koki aug mežā? Veido domu mākoni, pierakstot
koku nosaukumus! 

MĒRENĀ SILTUMA
JOSLA

Mērenās joslas meži

MEŽS



MĒRENĀ SILTUMA
JOSLA

Uzdevums. Uzzīmēt vienu koku, kurš aug Latvijā!

Kā tev veicās? 



Stepes ir plaši bezmežu apgabali, kuros aug graudzāles, sīpolaugi un citi
lakstaugi. Karstuma un sausuma dēļ koki nav spējīgi šeit izdzīvot, tiem trūkst
mitruma. 

Kas, Tavuprāt, ir stepes? 
Dalies pārdomās ar klasesbiedriem!
Apskati attēlus! 
Raksturo tos!

Uzdevums.

Apskati attēlus! 
Pieraksti dzīvnieku nosaukumus!
Izkrāso dzīvniekus atbilstošās krāsās!

Uzdevums.

MĒRENĀ SILTUMA
JOSLA

Mērenās joslas stepes

Dzīvnieki stepēs



MĒRENĀ SILTUMA
JOSLA

Iedzīvotāju nodarbošanās mērenās joslas zemēs

Ar ko, Tavuprāt, nodarbojas cilvēki mēreno joslu zemēs? 
Dalies pārdomās ar klasesbiedriem!

Uzdevums.

Izvēlies trīs ģimenes locekļus un aizpildi tabulu par to nodarbošanos!
Pastāsti klasesbiedriem par savu ģimenes locekļu nodarbošanos! 

Uzdevums.

Ģimenes 
loceklis

Nodarbošanās Pienākumi

Kā tev veicās? 
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MĒRENĀ
SILTUMA JOSLA



Dienvidu aukstā josla

Ziemeļu mērenā josla

Karstā josla 

Dienvidu mērenā josla

Ziemeļu aukstā josla

Aukstā josla
Ir divas aukstās klimata joslas, gan ziemeļu, gan dienvidu puslodē, Ziemeļpols un
Dienvidpols. 
Aukstajā joslā ir divi gadalaiki - ziema un vasara. Ziema ir gara un auksta, bet
vasara - vēsa. Gaisa temperatūra visu gadu ir zem 0°C, ziemā gaisa
temperatūra nepaceļas augstāk par - 30°C. Lielāko daļu sauszemes un okeānu
klāj ledus. Maz nokrišņu. 

AUKSTĀ SILTUMA
JOSLA

Atkārtojums. Savieno! 

Ziemeļu puslodē auksto joslu sauc par
Arktiku.

Dienvidu puslodē auksto joslu sauc par
Antarktiku.



AUKSTĀ SILTUMA
JOSLA

Ziemeļu aukstās joslas augi un dzīvnieki

Dzīvnieki ir pielāgojušies dzīvei aukstajā joslā. Dzīvniekus no aukstuma pasargā
biezais tauku slānis un apmatojums.

Apskati attēlus!
Vai atpazīsti tajos redzamos dzīvniekus?
Pieraksti dzīvnieku nosaukumus!

Uzdevums.



AUKSTĀ SILTUMA
JOSLA

Uzdevums. Burtu rēbusā sameklē ar auksto joslu saistītos vārdus! 

Ziemeļu aukstajā joslā, galvenokārt, sastopami šādi augi - mazi krūmi,
graudzāles, ķērpji un lapu sūnas.

Sūnas Ķērpji

Kā tev veicās? 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Kr%C5%ABms
https://lv.wikipedia.org/wiki/Graudz%C4%81%C4%BCu_dzimta
https://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%B6%C4%93rpji
https://lv.wikipedia.org/wiki/Lapu_s%C5%ABnas


AUKSTĀ SILTUMA
JOSLA

Ziemeļu aukstās joslas iedzīvotāju nodarbošanās

Arktikā dzīvo aptuveni 4 miljoni cilvēku. Daudzi
Arktikas iedzīvotāji mūsdienās dzīvo mūsdienu
pilsētās, tāpat kā viņu kaimiņi.

Arktikā cilvēki strādā raktuvēs, atdalot naftu un gāzi no
bagātīgām iegulām zem mūžīgā sasaluma. Daudzi
Arktikas iedzīvotāji strādā tūrisma jomā, piemēram, par
gidu. Liela daļa vietējo iedzīvotāju un ieceļotāji,
nodarbojas ar pētniecību, šos cilvēkus sauc par
polārpētniekiem.

Lai pārvietotos cilvēki, izmanto nartas (kamanas, kurās jūdz suņus vai
ziemeļbriežus). 

Ziemeļbriežu kamanas Suņu kamanas

Uzdevums. Atbildi uz jautājumu!

Kā dzīvei aukstajā joslā ir pielāgojušies cilvēki?



AUKSTĀ SILTUMA
JOSLA

Antarktīda

Antarktīda ir kontinents, kas atrodas Antarktikā. To apskalo Dienvidu okeāns.
Antarktīda ir visaukstākais, vissausākais un visvējainākais kontinents, tādēļ
patstāvīgu iedzīvotāju šeit nav. 
Antarktīdā nav ne viesnīcu, ne dzīvojamo māju, bet šeit ir izveidotas izpētes
stacijas, kurās ir viss dzīvošanai nepieciešamais.  

Izpētes stacija Antarktīdā

Antarktīdā bieži ir redzami aisbergi jeb leduskalni. Aisbergs ir peldošs, vai uz
sēkļa uzbīdījies ledus blāķis, kas atšķēlies no piekrastes ledāja. Virs ūdens ir
redzama tikai maza daļa no aisberga, lielākā daļa slēpjas zem ūdens. 

Aisbergs jeb leduskalns

Uzdevums. Uzzīmē aisbergu pēc paraugattēla!

Kā tev veicās? 



Gluži tāpat kā Arktikā arī Antarktīdā dzīvnieki ir pielāgojušies dzīvei šajos
skarbajos apstākļos. Dzīvniekus no aukstuma pasargā biezais tauku slānis un
apmatojums.
Antarktīdā tāpat kā Arktikā ir sastopami šādi augi - sūnas, ķērpji un aļģes. 

AUKSTĀ SILTUMA
JOSLA

Uzdevums. Izpēti attēlu un izkrāso to!

Augi un dzīvnieki pie Antarktīdas krastiem

ANTARKTĪDA

Albatross

Aisbergs

Valis

Pingvīni

Roņi
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