
Eksperimentē un novēro pats!
Literatūra dabaszinātnēs



Ilustrēta rokasgrāmata dabaszinātnēs skolēniem un vecākiem
K. Vordermane

  Grāmatā iekļauti būtiskākie pamatskolas temati 
bioloģijā, ķīmijā, fizikā: no atoma uzbūves un dzīvo 
organismu daudzveidības līdz dabas parādībām un 
Visuma uzbūvei. Daudzās krāsainās ilustrācijas, 
diagrammas un skaidrojumi palīdzēs izprast 
dažādas dabaszinātņu likumsakarības.



Zinātnisko un tehnisko eksperimentu izglītojošais un 
metodiskais materiāls

  Krājumā apkopoti 42 eksperimenti par klimata 
pārmaiņām. Šis metodiskais materiāls ietver ne 
tikai interesantus un izglītojošus eksperimentus, 
bet arī novērojumus un diskusiju tipa 
uzdevumus.



365 zinātnes eksperimenti

  Vai tavos sapņos mītošais zinātnieks vēlas 
eksperimentēt dienu un nakti? Grāmata sniegs 
tev milzīgu eksperimentu klāstu, kas remdēs 
tavas zinātnes alkas un liks tevī darboties 
mazajam Einšteinam. Vai tie būs sprādzieni, 
lipekļu pagatavošana, eksperimenti ar magnētiem 
un gaismu, vai vienkārša krāsu sajaukšana.



Globālā sasilšana
G. Mērfijs

  Pasaules sabiedrība daudz runā par globālo 
sasilšanu, bet ko par to zinam mēs paši? 
Grāmata palīdzēs rast atbildes un ieteiks, kā 
jādzīvo, lai samazinātu klimata pārmaiņas.



111 interesanti eksperimenti

  Eksperimentu veikšanai nav nepieciešama 
speciālas ierīces – jaunais pētnieks var izmantot 
dažādus mājās atrodamus traukus, kurpju kastes, 
kartonu un citus vienkāršus materiālus.



Tu to vari. Jautri eksperimenti bērniem kopā ar vecākiem
V. Znotiņa

  Kā tu domā, ko var darīt ar kolu? Vai tiešām 
tikai dzert? Nē, ar to var... notīrīt nosūbējušās 
monētas un galda piederumus! Zināji?

  Šajā grāmatā atrodamas atbildes uz šiem un vēl 
daudziem citiem jautājumiem! Turklāt te var arī 
pārliecināties par to patiesumu.



Lielā eksperimentu grāmata pieredzējušiem pētniekiem
H. Krekelers

  Šeit atrodami dažādi interesanti eksperimenti jau 
pieredzējušiem pētniekiem, palīdzot apgūt jaunas 
zināšanas un iemaņas.



Lielā eksperimentu grāmata pētniekiem iesācējiem
H. Krekelers

  Lielā eksperimentu grāmata pētniekiem 
iesācējiem. Grāmatā apkopoti gan pavisam 
vienkārši interesanti eksperimenti, gan pat tādi, 
kurus iepriekš nav nācies redzēt. Aizraujoši!



101 lielisks dabaszinību eksperiments
N. Ardlejs

  Rodi prieku, veicot 101 dabaszinību eksperimentu, 
kas ir droši izpildāms arī mājas apstākļos.

● Izgatavo vulkāna modeli no virtuvē esošām 
vielām.

● Vēro, kā pupiņa augot izvijas cauri labirintam.
● Izgatavo periskopu no piena pakas un 

palūkojies ap stūri.

  Īsteno šos brīnišķīgos projektus un iepazīsti 
zinātnes pasauli! 



Evolūcija vai eksperiments
H. Kalniņš

  Grāmatā ir daudz interesantu novērojumu un faktu 
par dzīvnieku uzvedību, viņu individuālajām 
dīvainībām - par visu, ka dzīvi uz Zemes padara tik 
ļoti daudzveidīgu un interesantu!



Kas? Kur? Kad? Dabaszinātnes

  Grāmatā sniegta viegli saprotama informācija par 
svarīgākajām atziņām, datiem un personībām 
astronomijā, bioloģijā, fizikā, ķīmijā, ģeoloģijā un 
ģeogrāfijā. Tā papildināta ar materiāliem par 
Latviju un bagātīgu ilustrāciju klāstu.



Rokasgrāmata bioloģijā

  Rokasgrāmatā iekļauts bioloģijā apgūstamo tematu 
paplašināts izklāsts un jaunākās zinātniskās atziņas. 
Grāmata palīdzēs apgūt bioloģiskos procesus un 
likumsakarības, dabas unikālo daudzveidību un 
saglabāšanas nepieciešamību.



Daba. Atklājums

   Pārsteidzoši un interesanti fakti, ko vienmēr 
esi vēlējies uzzināt! Te atradīsi atbildes uz 
tādiem jautājumiem, kā: cik sver zilonis vai 
kāpēc alās neaug koki un puķes!



321 supergudrs fakts, kas jāzina, pirms paliek 13
M.Matilda

  Vai zināji, ka:

● kolibri spēj lidot atmuguriski?
● zobus mēs tīrām jau tūkstošiem gadu?
● dažkārt bambuss dienas laikā izaug par 

vairāk nekā vienu metru?

  321 pārsteidzošs fakts par dzīvniekiem, 
zinātni, ģeogrāfiju un vēl daudz ko citu.


