
Klimata joslas 

7.klase 

Mērķis: veidot izpratni par klimata atšķirībām uz Zemes  

Sasniedzamais rezultāts: 

zina klimata joslu veidošanos uz zemes  

prot atrast un strukturēt informāciju 

atpazīst pēc attēliem dažādu klimata joslu ainavas 

raksturo ainavu augus, dzīvniekus, cilvēku nodarbošanos, akcentējot to pielāgošanos konkrētiem apstākļiem  

Pielietojums 

Skolēni tiek sadalīti  grupās.  

Katra grupa saņem mācību materiālu komplektu, kurā ietilpst kartītes ar klimata joslu nosaukumiem, klimata joslu 

aprakstiem, klimata joslai raksturīgiem augiem, dzīvniekiem, dabas ainavām un cilvēku nodarbošanos. 

Skolēniem jāatrod katrai kartītei ar klimata joslas nosaukumu atbilstošo klimata joslas apraksta kartīti. 

Jāpievieno klimata joslai raksturīgo dabas ainavas attēlu, augu, dzīvnieku attēlus un cilvēku nodarbošanos 

(skolēni ar speciālajām vajadzībām darbu veic ar skolotāja palīdzību vai bez tā).  

Katra grupa izlozē vienu klimata joslu, sagatavo stāstījumu un  pastāsta klasesbiedriem. 

Pēc skolēnu stāstījuma katra grupa saņem vienu papildjautājumu un sagatavo atbildi. 



 

                       Padomā! 

 

1. Kurā klimata joslā atrodas Latvija? 

2. Kā atšķiras klimats polārajā un mērenajā joslā? 

3. Kur ziema ir aukstāka — Igaunijā vai Lietuvā? Kāpēc? 

4. Kurā mēnesī, tavuprāt, Latvijā Saule pakāpjas visaugstāk virs horizonta, kurā tā atrodas viszemāk? 

 

Materiālu sagatavoja: Sarmīte Verpele 

  



Klimata josla Raksturīgākās pazīmes 

 
Arktiskā (Antarktiskā) klimata josla 

 
Visu gadu auksts, gara polārā ziema, maz 
nokrišņu. Visu gadu gaisa temperatūra ir 
zemāka par 00C. Lielāko daļu sauszemes 
teritoriju un arī okeānu klāj ledus. 
 

 
Mērenā klimata josla 
 

 
Silta vasara, vēsa ziema, raksturīgi četri 
gadalaiki. 
 

 
Tropu klimata josla 
 

 
Gaiss ir ļoti sauss, tāpēc lietus šajos 
apgabalos ir reta parādība. Vasarā pat ēnā 
gaiss sakarst virs + 300C. Atrodas pasaules 
lielākie tuksneši. 
 

 
Ekvatoriālā klimata josla 
 

 
Visu gadu karsts, daudz nokrišņu no (2000 -  
3000 mm gadā un pat vairāk). Gaisa 
temperatūra visu gadu ir augsta (virs +200C) 
 



  

 

 
 Meža cauna 

 

Platlapju 

 



 

    

    

    

    

 

Leopards Āpsis Kāmis 
Flamingo 

Tukans 

Lapsiņa feneka 
Ronis Skorpions     

Alnis 

Papagailis 



    

    

    
  

 

Cauna 

Valzirgs Polārlapsa Ziemeļbriedis 

Polārzaķis Gorilla 

Kakao koks Banānkoks Dateļpalmas Ķērpji 

Kaktusi 

Pingvīns 



    

    

    

Tuksnesis Arktiskie tuksneši Tundra 

Taiga 

Stepes 

Savannas Jauktie un platlapju meži 
Mūšzaļie lietus meži 

Kokmateriālu sagatavošana Graudkopība Lopkopība Ziemeļbriežu audzēšana 



 
 

 

Dateļpalmu audzēšana 


