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OTRĀ ATLASES ANKETA „ČETRKĀJAIŅI”

1. Šajā spēlē runāsim par četrkājainiem dzīvniekiem. Tiem ir daudz kas kopīgs, bet ir arī
atšķirīgas pazīmes. Katrai dzīvnieku grupai pieraksti atbilstošās pazīmes! (burtus)
Zīdītājdzīvnieki – __________ Rāpuļi – ___________ Abinieki – ________________
A. Mazuļus baro ar pienu

B. Āda klāta ar matiem

C. Šo dzīvnieku ikri parasti attīstās ūdenī

D. Ādu klāj zvīņas (ragvielas vairodziņi)
F. Dažiem pārstāvjiem piemīt spēja ataudzēt
norautu (nokostu) asti

E. Āda ir bez matiem un zvīņām, mitra
G. Visas sugas (vai tikai daļa sugu) dēj
olas (vai ikrus)

H. Elpo ar plaušām

2. Attēlos ir dažādu dzīvnieku olas vai ikri. Apvelc tos, kuri NAV abinieki, rāpuļi vai zīdītāji.

3. Šajā garajā sarakstā minēti dažādi dzīvnieki, starp tiem ir abinieki, rāpuļi un zīdītāji. Sarakstā
apvelc abinieku nosaukumus, pasvītro rāpuļus, bet zīdītājus atstāj neapvilktus un
nepasvītrotus!
agāma
gavials
kaimans
pipa

bandikuts

bruņurupucis

gekons
kakomicls

dendrobats

hameleons
kokvarde

pīļknābis

hatērija

krokodils

protejs

dūnlēcējs
hoacīns.

krupis ķirzaka

salamandra

scinks

ehidna

iguāna
molohs

pelodite

tritons

varde

4. Uzraksti vienu abinieku un vienu četrkājainu rāpuli, kas ierakstīts Latvijas Sarkanajā grāmatā!
_______________________________________

______________________________________

5. Kas ir redzams attēlā? Apvelc pareizo!
a. zivs platgalves mazulis
b. vardes kurkulis
c. ķengura embrijs, redzamas attīstīties
sākušas pakaļkājas
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6. Patiesība vai meli? Ieraksti lodziņā „P”, ja apgalvojums ir patiess un „M”, ja tas ir nepareizs.

 Krupis ir vardes vīrs ___

 Visām ķirzakām ir četras kājas

___

 Rāpuļu olas var attīstīties tikai ūdeni

___

___
Salamandras ķermeni klāj ragvielas plātnītes ___
Daudziem abiniekiem ir indīga āda ___
Ķirzakas āda ir gluma un mitra ___

 Pasaulē ir sastopami zīdītāji, kas dēj olas




 No visām pasaules zīdītāju sugām gandrīz puse ir grauzēji

___

7. Rāpuļi un abinieki ir svarīgi barības ķēdes posmi. Kurā no variantiem VISI minētie dzīvnieki ēd
abiniekus vai rāpuļus? Ir tikai viena pareizā atbilde.
a. ezis, stirna, stārķis
b. bebrs, gārnis, vāvere

c. ūdrs, pupuķis, gludenā čūska
d. čūskērglis, āpsis, zaķis

8. Kurš ir kurš? Nīlas krokodils, Gangas gaviāls, aligators (tos var atšķirt pēc purna formas,
zobiem, krāsas)

_________________________

____________________

___________________________

9. Kuru valstu (štatu, pavalstu) ģerboņos ir attēloti četrkājainie dzīvnieki (izņemot lauvu un
mītiskos dzīvniekus)?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Atbilžu iesūtīšanas termiņš no 17. decembra līdz 15. janvārim
Ziņas par dalībnieku:
Vārds, Uzvārds
______________________________________________________________
Skola, klase

____________________________________________________________________

E-pasts

____________________________________________________________________

Telefons

______________________________________________________________
Lūdzu rakstīt e-pastu (un telefonu), kas TIEK LIETOTI !

