Otrās spēles atlases jautājumi „PAVASARIS”
Latvijas karte
1. Sameklē, kā sauc šīs upes un iezīmē tās kontūrkartē!
a. Upe, kas tek pa lielāko Latvijas līdzenumu, upe, kuras baseinā ir visplašākās palieņu pļavas, upe,
kas katru pavasari ledum kūstot iziet no saviem krastiem un pārpludina plašas teritorijas.
b. Upe – Gaujas kreisā krasta pieteka, upe, kas lejtecē tek pa Gaujas Nacionālā parka teritoriju. Tā ir
viena no visstraujākajām Latvijas upēm. Katru pavasari ūdenssporta entuziasti un ekstrēmu izjūtu
cienītāji dodas uz šo upi, lai pārbaudītu spēkus un prasmi pārvarēt upes straujās krāces.
c. Gandrīz katru pavasari (pēc stabilas un aukstas ziemas) Latvijas lielākajā upē pie Pļaviņām un
Jēkabpils veidojas lieli ledus sanesumi un krāvumi, kas ledum kūstot appludina plašas teritorijas.
d. Upe – Ventas labā krasta pieteka (lielākā Ventas pieteka) plūst teritorijā, kuru mēdz dēvēt par
„Kurzemes Šveici”. Pavasarī ledus kušana un pali sākas visātrāk (bieži vien jau marta sākumā),
salīdzinot ar Latvijas austrumdaļas upēm.

Dabas apstākļi
2. Stirnas tajā nereti sagriež kājas, lūši droši skrien pāri, peles lodā pa apakšu. Tas veidojas tikai tad,
kad ir sniegs. Kas tas ir?
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

3. Dotajā attēlā ir redzams saules „ceļš” un dienas un nakts garums janvārī. Izpēti attēlu un mēģini
uzzīmēt, kāds tad izskatīsies saules ceļš martā!?

Janvāris

Uzzīmē savu variantu 22. martam

Augi un sēnes
4. Pavasarī no zemes spraucas ārā pirmie asniņi un kokiem plaukst pirmās lapiņas! Bet vai pazīsti, kuri
ziedošie augi ir pirmie pavasara vēstneši? Apvelc pareizās atbildes!
Māllēpe, miķelīte, maijpuķīte, zilā vizbulīte, ziemeļu madara, birztalu nārbulis, kumeļpēda, divšķautņu asinszāle,
parastais pelašķis, pļavas spulgnaglene, purva purene, dzeltenā ilzīte, parastais biškrēsliņš, martagonlilija, purva
dzeguzene.

5. Sēņotāji pirmās pavasara sēnes steidz ievākt jau teju pēc sniega
nokušanas. Kā sauc attēlā redzamo sēni?

a.
b.
c.
d.

parastais lāčpurns Morchella esculenta
parastā bisīte Gyromitra esculenta
parastais ķēvpups Verpa bohemica
Austrijas agrene Sarcoscypha austriaca

http://www.whitejournal.org/page/health/otravlenie-gribami

Dzīvnieki
6. Gliemeži un gliemenes. Vai tas ir viens un tas pats? Zinātniski gliemeži ir visi tie gliemji, kuri dzīvo
savā mājiņā, bet gliemenes ir tās, kurām mājiņa sastāv no diviem vāciņiem. Apvelc gliemenes!
Lielā ūdensspolīte Planorbarius corneus, ziemeļu upespērlene Margaritifera margaritifera, ezeru lielvāciņgliemezis
Viviparus contectus, Biezā perlamutrene Unio crassus, parastā bitīnija Bithynia tentaculata, Baltijas plakangliemene
Macoma baltica, raibais vīngliemezis Arianta arbustorum., dižā bezzobe Anodonta cygnea

7. Vai esi dzirdējis teicienu: „Kādu pirmo tauriņu pavasarī ieraudzīsi, tādā krāsā būs tava vasara”?
Visbiežāk pirmais tauriņš, kuru pavasarī var ieraudzīt , ir dzeltenas krāsas tauriņš, kura zinātniskais
nosaukums ir krūkļu baltenis (Gonepteryx rhamni). Kāpēc tieši krūkļu balteni visbiežāk pamanām
pirmo?
a. Krūkļu baltenis pirmais izkūņojas
b. Krūkļu baltenis pārziemo atklātās vietās, kuras ātri uzkarsē pavasara saule
c. Krūkļu baltenis ir pārziemojis kā pieaudzis kukainis
8. Pavasarī pucējas visi – putni, zvēri un citas dzīvās radības. Kas te uzpucējies? Uzraksti dzīvnieka
nosaukumu!
.......................................................................................................
.......................................................................................................
9. Kuri no gājputniem pirmie atgriežas Latvijā?
a. Sīļi, svilpji un laukirbes
b. Dzeguzes, vālodzes un lakstīgalas
c. Lauku cīruļi, mājas strazdi un ķīvītes
http://summitcountyvoice.com/2011/04/28/mountain-news-roundup-6/

10. Lielākā daļa putnu pavasarī riesto, vij ligzdiņas un dēj oliņas. Kāda izskatās ķīvītes ola?
a. Apaļa un balta
b. Raiba un koniska
c. Gaiši zila un ovāla

11. Kuram dzīvniekam gada pirmo mazuļu metienu sauc par sērsnas bērniem?
a. Mežacūkai
b. Brūnkrūtainajam ezim
c. Pelēkajam zaķim

Atbilžu iesūtīšanas termiņš 23. februāris – 20. marts
Ziņas par dalībnieku:
Vārds, uzvārds
.........................................................................................................................
Skola, klase
.........................................................................................................................
E – pasts
.........................................................................................................................
Telefons
.........................................................................................................................

