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Nr. Darba vieta, 

klase 
Jautājums 

Portatīvais dators, 
Dvietes dabas 
skaņu CD 
http://www.dvietes
paliene.lv/lv/galerij
as/audio, 
datoraustiņas, 
8.ieraksts. 

 
9.kl.  
 

Uzraksti, kuras putnu sugas balss šeit ir dzirdama! 
Lakstīgala. 

1. 

11./12.kl.  Uzraksti, kuras putnu sugas balss šeit ir dzirdama! 
Lakstīgala. 

Slokas izbāzenis. 

 

2. 

9.kl. 
 

Šī putnu suga barojas ar bezmugurkaulniekiem. Savu barību tā 
iegūst: 

A. Kaļot koku stumbrus un meklējot kukaiņus zem mizas; 
B. Ķerot kukaiņus lidojumā; 
C. Atrodot bezmugurkaulniekus augsnē; 
D. Nolasot bezmugurkaulniekus no augu lapām. 
 



11./12.kl. 
 

Šī putnu suga barojas ar bezmugurkaulniekiem. Savu barību tā 
iegūst: 

A. Kaļot koku stumbrus un meklējot kukaiņus zem mizas; 
B. Ķerot kukaiņus lidojumā; 
C. Nolasot bezmugurkaulniekus no augu lapām; 
D. Atrodot bezmugurkaulniekus augsnē. 

Uzraksti, kā sauc šo putnu sugu! 
Sloka. 

Kontūrspalva. 

 
9.kl. 
 

Kādam spalvu tipam pieder šī spalva? 
Kontūrspalva. 

3. 

11./12.kl. 
 

Kādam spalvu tipam pieder šī spalva? 
Kontūrspalva. 

Korallis, jūraszīle 
uz akmens, 
jūraszīle uz 
moluska, jūrasezis. 

 
9.kl. 
 

Kurā paraugā redzami zarndobumaiņi? 
Paraugā A. 

4. 

11./12.kl. 
 

Uzraksti sistemātisko piederību (tips) dzīvniekiem paraugā C! 
Gliemju tips un posmkāju tips.  



Miģeles 
totālpreparāts.  

 
9.kl. 
 

Kā sauc asinssūcēju dzīvnieku preparātā A!  
Miģele. 

5. 

11./12.kl. 
 

Kā sauc B paraugā redzamo ektoparazītisko dzīvnieku! Pie kuras 
kārtas tas pieder? 
Miģele, divspārņu kārta. 

6. 9.kl. 
Staltbrieža rags. 

 
Šis rags pieder: 

A. Alnim (kr.val.- лось); 
B. Stirnai (kr.val. – косуля); 
C. Ziemeļbriedim (kr.val. - cеверный олень); 
D. Staltbriedim (kr.val. - благородный олень). 

 



11./12.kl. 
Dzeņa, vāvēres ēsts 
čiekurs, nebojāts 
čiekurs. 

 
Kuru no čiekuriem ir ēdusi parastā vāvere (kr.val. - обыкновенная 
белка)? 
B parauga čiekuru. 

Rožvabole, 
maijvabole, 
lapkoku 
praulgrauzis, 
ūdensvabole. 

 
9.kl. Kurš no šiem kukaiņiem ir aizsargājams?  

C paraugā. 

7. 

11./12.kl. Uzraksti, kā sauc kukaini B un ko ēd šī kukaiņa kāpuri! 
Maijvabole, kāpuri ēd augu apakšzemes daļas (saknes u.c.). 



Aknu fasciolas, 
skropstiņtārpa, 
dēles un lenteņa 
priekšgala 
preparāti.  

 
9.kl. Kurš no dzīvniekiem ir brīvi dzīvojošs saldūdeņos? Uzraksti, pie 

kura dzīvnieku tipa tas pieder? 
D paraugā (skropstiņtārps), plakantārpu tips. 

8. 

11./12.kl. Kurš no dzīvniekiem ir ektoparazītisks? Uzraksti, pie kura 
dzīvnieku tipa tas pieder? 
B paraugā (dēle), posmtārpu tips. 

Dažādi kukaiņi un 
to kāpuri, kā arī 
mitrene. 

 

9. 

9.kl. Izmantojot pinceti, parādi laboratorijas darba asistentam, kurš no 
paraugā A ievietotajiem dzīvniekiem salīdzinājumā ar visiem 
pārējiem pieder pie atšķirīga taksona! 
Pēc tam, kad esi parādījis to asistentam, uzraksti ar ko šis dzīvnieks 
atšķiras no visiem pārējiem! 
Mitrene (pārējie visi ir kukaiņi), ekstremitāšu skaits vai cita vēžu 
pazīme, kas nav raksturīga kukaiņiem.  



11./12.kl. Izmantojot pinceti, parādi laboratorijas darba asistentam, kurš no 
paraugā B ievietotajiem dzīvniekiem salīdzinājumā ar visiem 
pārējiem pieder pie atšķirīga taksona!  
Pēc tam, kad esi parādījis to asistentam, uzraksti, ar ko šis dzīvnieks 
atšķiras no visiem pārējiem! 
Mitrene (pārējie visi ir kukaiņi), ekstremitāšu skaits vai cita vēžu 
pazīme, kas nav raksturīga kukaiņiem. 

Bruņurupuča 
skeleta daļa. 

 
9.kl. Uzraksti, kurai klasei pieder dzīvnieks, kura skeleta daļa šeit 

redzama? Uzraksti, kā sauc Latvijā īpaši aizsargājamu sugu, kas 
pieder pie šīs dzīvnieku grupas? 
Rāpuļu klase, purva bruņurupucis. 

10. 

11./12.kl. Kādai klasei pieder dzīvnieks, kura skeleta daļa šeit redzama? 
Uzraksti, kas ir apzīmēts ar Nr.2 
Rāpuļu klase, ribas. 

11. Aļņa ekskrementi. 

 



9.kl. Kuram dzīvniekam ir šādi ekskrementi? 
A. Stirnai (kr.val. – косуля); 
B. Pelēkajam zaķim (kr.val. - заяц-русак); 
C. Meža cūkai (kr.val. – кабан); 
D. Alnim (kr.val.- лось). 
 

11./12.kl. Kuram dzīvniekam ir šādi ekskrementi? 
A. Alnim (kr.val.- лось); 
B. Pelēkajam zaķim (kr.val. - заяц-русак); 
C. Meža cūkai (kr.val. – кабан); 
D. Stirnai (kr.val. – косуля). 
 

Skudras. 

 
9.kl. Uzraksti, pie kuras kārtas pieder šis dzīvnieks! 

Plēvspārņu kārta. 

12. 

11./12.kl. Uzraksti, pie kuras kārtas pieder šis dzīvnieks! Uzraksti kāds 
metamorfozes veids ir raksturīgs šī dzīvnieka attīstībai! 
Plēvspārņu kārta, pilna metamorfoze.  

13. Bebra, sīka plēsēja, 
sīka grauzēja, liela 
pārnadža 
apakšžokļi 

 



9.kl. Kurš kauls pieder Eirāzijas bebra (kr.val. - обыкновенный бобр) 
skeletam? Uzraksti, kā vienā vārdā nosaukt visus četrus šeit 
redzamos kaulus? 
B kauls, apakšžokļi. 

11./12.kl. Kurš kauls pieder plēsējam? Uzraksti, kā vienā vārdā nosaukt visus 
četrus šeit redzamos kaulus? 
A kauls, apakšžokļi.  

Tritonu 
totālpreparāts. 

 
9.kl. Uzraksti, pie kuras klases pieder šis dzīvnieks! 

Abinieku klase. 

14. 

11./12.kl. Uzraksti, kā sauc šo dzīvnieku un kur tas pavada ziemu!  
Tritons (mazais tritons), uz sauszemes (dažādās vietās).  

Ķīvītes izbāzenis. 

 
9.kl. Uzraksti, kā sauc šo putnu sugu! 

Ķīvīte. 

15 

11./12.kl. Uzraksti, kā sauc šo putnu sugu un kādā Latvijas biotopā tā ir 
sastopama! 
Ķīvīte, atklāti biotopi – pļavas, tīrumi. 



Cilindrs ar 
atpreparētu žurku 
iekšējo orgānu 
apskatei.  

 
9.kl. Preparātā ar cipariem apzīmēti dažādi iekšējie orgāni. Izvēlies 

pareizo apgalvojumu! 
A. traheja – 3, kuņģis – 8; 
B. traheja – 3, sirds – 6; 
C. plaušas – 5, aknas – 17. 
 

16 

11./12.kl. Preparātā ar cipariem apzīmēti dažādi orgāni. Izvēlies pareizo 
apgalvojumu! 
A. 8 - kuņģis, 9 - plaušas 
B. 6 - sirds, 8 - aknas 
C. 3 - traheja, 11- tievā zarna  
 

17. Uts, blakts, ērces 
un blusas 
totālpreparāti. 

 



9.kl. Kurš dzīvnieks salīdzinājumā ar visiem pārējiem pieder pie 
atšķirīgas sistemātiskās grupas? Uzraksti, kā sauc dzīvnieku B! 
D (ērces), B dzīvnieks ir blakts.  

11./12.kl. Kurš dzīvnieks salīdzinājumā ar visiem pārējiem pieder pie 
atšķirīgas sistemātiskās grupas? Uzraksti, kā sauc dzīvnieku A! 
D (ērces), A dzīvnieks ir uts.  

Žurkas, vardes un 
ķirzakas skeleti. 

 
9.kl. Kurš no šiem skeletiem ir ķirzakas (kr. val. – ящерица) skelets? 

C skelets. 

18. 

11./12.kl. Uzraksti, kādai dzīvnieku klasei un kārtai pieder dzīvnieks A? 
Zīdītāju klase un grauzēju kārta.  

Mannerheima 
īsspārnis, 
raibspārnu 
smiltājsisenis, liels 
koksngrauzis, 
skaits tauriņš 
(acainais raibenis). 

 
9.kl. Kurš no dzīvniekiem ir Gada kukainis’2014? 

A paraugā. 

19. 

11./12.kl. Kurš no dzīvniekiem ir Gada kukainis’2014? Uzraksti, kā to sauc! 
A paraugā, Mannerheima īsspārnis.  



Spāres kāpurs. 

 
9.kl. Uzraksti, no cik posmiem sastāv šī dzīvnieka vēders! 

Deviņi posmi. 

20. 

11./12.kl. Uzraksti, no cik posmiem sastāv šī dzīvnieka vēders! 
Deviņi posmi. 

Mizgraužu bojāts 
zars, bebra 
apgrauzts zars.  

 

21. 

9.kl. Kura dzīvnieka darbības pēdas redzamas A paraugā ? 
A. Grauzēja; 
B. Putna; 
C. Koksngrauža; 
D. Cietspārņa. 
Uzraksti, kā sauc šo dzīvnieku! 
Bebrs. 



11./12.kl. Kura kukaiņa darbības pēdas redzamas B paraugā? 
A. Koksngrauža; 
B. Mizgrauža; 
C. Zvīņspārņa; 
D. Divspārņa. 
Uzraksti, cik jaunu kukaiņu ir izauguši apvilktajā zara fragmentā! 
11 kukaiņi.  

Dažādi posmtārpi 
un posmkāji.  

 
9.kl. Pie cik dažādiem dzīvnieku tipiem pieder ūdensdzīvnieki, kas 

ievietoti šajā traukā? Pie kura dzīvnieku tipa pieder lielākā daļa no 
šiem ūdensdzīvniekiem? 
Divi tipi (posmkāji, posmtārpi), vairums ir posmkāji.  

22. 

11./12.kl. Pie cik dažādiem dzīvnieku tipiem pieder ūdensdzīvnieki, kas 
ievietoti šajā traukā? Pie kura dzīvnieku tipa pieder lielākā daļa no 
šiem ūdensdzīvniekiem? 
Divi tipi (posmkāji, posmtārpi), vairums ir posmkāji. 

Bute, plekste un 
Baltijas reņģe.  

 

23. 

9.kl. Uzraksti, kā sauc zivju sugu A! 
Bute, plekste. 



11./12.kl. Uzraksti, kā sauc zivju sugu B!  
Baltijas reņģe. 

Sliekas, cērmes, 
simtkāja un 
medicīnas dēles 
totālpreparāti.  

 
9.kl. Uzraksti, kā sauc dzīvnieku D! 

Dēle, medicīnas dēle.  

24. 

11./12.kl. Kurš no dzīvniekiem ir plēsīgs? Uzraksti, kā sauc dzīvnieku D! 
C dzīvnieks (simtkājis), D dzīvieks ir dēle, medicīnas dēle.  

Plēsēja un putna 
skeletu daļas. 

 
9.kl. Uzraksti, kurai klasei pieder dzīvnieks, kura skeleta daļa redzama A 

paraugā? 
Zīdītāju klase. 

25. 

11./12.kl. Uzraksti, kurai klasei pieder dzīvnieks, kura skeleta daļa redzama B 
paraugā? 
Putnu klase.  



Upes nēģa 
totālpreparāts. 

 
9.kl. Kā sauc šo dzīvnieku? 

A. Čūskzivs (kr.val. - змеевидная морская игла); 
B. Eiropas zutis (kr.val. – европейский угорь); 
C. Upes nēģis (kr.val. - речная минога); 
D. Posmtārps. 
 

26. 

11./12.kl. Kā sauc šo dzīvnieku? 
A. Čūskzivs (kr.val. - змеевидная морская игла); 
B. Upes nēģis (kr.val. - речная минога); 
C. Eiropas zutis (kr.val. – европейский угорь); 
D. Posmtārps. 
Uzraksti, kur šis dzīvnieks vairojas! 
Saldūdenī, upēs. 

Kurmja skelets. 

 
9.kl. Uzraksti, kuram dzīvniekam pieder šis skelets! 

Kurmim. 

27. 

11./12.kl. Uzraksti, kuram dzīvniekam pieder šis skelets! 
Kurmim. 



Liela muša 
(laupītājmuša), trīs 
dažādi plēvspārņi 
(divi ar labi 
redzamiem 4 
spārniem plus 
medusbite) 

 
9.kl. Kurš dzīvnieks salīdzinājumā ar visiem pārējiem pieder pie 

atšķirīgas sistemātiskās grupas? 
A dzīvnieks (divspārnis, pārējie ir plēvspārņi) 

28. 

11./12.kl. Kurš dzīvnieks salīdzinājumā ar visiem pārējiem pieder pie 
atšķirīgas sistemātiskās grupas? 
A dzīvnieks (divspārnis, pārējie ir plēvspārņi) 

Sarkankrūtīša, 
sarkanrīklītes un 
erickiņa izbāzeņi. 

 
9.kl. 
 

Kurš no šiem putniem ir sarkanrīklīte (kr.val. - зарянка)? 
Putns B. 

29. 

11./12.kl. Kurš no šiem putniem ir sarkanrīklīte (kr.val. - зарянка)? 
Putns B. 



Suņa ērces un 
māņskorpiona 
totālpreparāti. 

 
9.kl. Kurš no šiem dzīvniekiem ir ektoparazītisks? Kādas slimības 

ierosinātājus tas pārnēsā? 
A dzīvnieks (ērce), Laima slimības vai ērču encefalīta. 

30. 

11./12.kl. Kurš no šiem dzīvniekiem ir ektoparazītisks? Kādu divu slimību 
ierosinātājus tas pārnēsā? 
A dzīvnieks (ērce), Laima slimības un ērču encefalīta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


