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Gaiss un vējš Muris gandrīz vienmēr zina vēja virzienu, jo bieži mēdz uzturēties 

uz jumta. Tur viņam precizitātes labad stāv veseli trīs vējrāži. Bet 

tev iesākumā pietiks ar vienu.

rotaļlieta Vējrādis
Vajadzēs:

garu koka irbuli, lodīšu pildspalvas plastmasas 

stobriņu (no tā būs jānogriež rakstāmais uzgalis), 

līmi, blīvu papīru, plastilīnu, grieznes, kompasu, 

akrilkrāsu, dēlīti paliktnim.

1. zīmējums 2. zīmējums 3. zīmējums

No kartona izgatavo bultu  

(sk. 1. zīmējumu) un nokrāso to.

Saloki bultu pa punktēto līniju un  

salīmē, ietverot irbuļa trulo galu,  

kā parādīts 2. zīmējumā.

Iebāz irbuli ar bultu plastmasas stobriņā. Pārbaudi, vai irbulis 

stobriņā var brīvi griezties ap savu asi (sk. 3. zīmējumu).

Izveido no plastilīna kubiņu – vējrāža pamatni.

Pēc kompasa nosaki debess puses un ar marķieri uzraksti to 

nosaukumus uz dēlīša, kas būs rotaļlietas paliktnis.

Novieto uz paliktņa plastilīna 

kubiņu un iespraud tajā caurulīti ar 

bultu. Nu vējrādis ir gatavs.

Veic izmēģinājumu brīvā dabā. 

Vējrāža bultai ir brīvi jāgrozās un 

„jāķer” vējš.

Vējrādis tev noderēs 
nākamajā eksperimentā.
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Gaiss un vējš

Vai tu zini, ka vēju roze ir kompasa 

zīmējums bez rādītāja un ka 

meteorologi uz šā zīmējuma atzīmē 

vēja virzienu?

	 ilgstošs
eksperimentsVējroze

(jāveic brīvā dabā veselu mēnesi)

Vajadzēs:
vējrādi, papīru, krāsainu 

zīmuli, kompasu.

1. zīmējums

2. zīmējums

Uzzīmē uz papīra vējrozi (1. zīmējums).

Iznes vējrādi ārā brīvā dabā. Pēc kompasa nosaki ziemeļu 

virzienu un pagriez dēlīti tā, lai ziemeļi uz tā sakristu ar 

kompasa rādītajiem ziemeļiem (2. zīmējums).

Pagaidi mazliet, lai vējrāža bulta „noķertu” vēju: tā 

pagriezīsies uz to pusi, no kuras vējš pūš.

Atzīmē vējrozē vēja virzienu, aizkrāsojot vienu kvadrātiņu.

Katru dienu vienā un tajā pašā laikā iznes vējrādi ārā un 

atzīmē vēja virzienu (tāpat, kā to dara runcis Muris). 

Visgarākā līnija parādīs, kāds 

vēja virziens šajā mēnesī bijis 

valdošais tur, kur tu dzīvo.

Ziemeļrietumi

Ziemeļi

Ziemeļaustrumi

AUSTRUMI
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Marina Romodina
Kāpēc zābaki nelido? / 60 fokusi, eksperimenti, izmēģinājumi, fakti un rēbusi, kuru pamatā ir fizika 

un ķīmija. – Rīga: «Izdevniecība Avots», 2016, 64 lpp., il.

Grāmatā doti aizraujoši eksperimenti, ko vienkārši var veikt mājas apstākļos. Katra eksperimenta 
apraksts ietver detalizētu darba gaitu, viegli saprotamu zinātnisku izskaidrojumu un krāsainas ilustrācijas. 
Grāmata ieinteresēs jaunāko klašu skolēnus.


