
 

 

ZVĒRI DABĀ 

Nodarbība skolēniem par meža zvēriem un to atstātajiem pēdu nospiedumiem.  

Nodarbības ilgums: ~ 30 min  

 

NODARBĪBAS MĒRĶIS: PALĪDZĒT BĒRNIEM IZPRAST, CIK  
DAUDZ DAŽĀDU ZVĒRU DZĪVO LATVIJAS MEŽOS UN KĀ 
 TOS ATPAZĪT 
 

MATERIĀLI: 
 
Meža zvēru pēdu nospiedumu 

APRAKSTS: 

 Pasniedzējs (šeit. meža konsultants) pirms 
nodarbības pa telpu izkliedus izkārto dažādu meža 
zvēru pēdu nospiedumus. 

kartītes 
 

Tāfele vai liela papīra lapa 

 Jautājot bērniem, kādi zvēri dzīvo Latvijas mežos,  Zvēru apraksta kartītes 

pieraksta tos uz tāfeles / papīra lapas.  

 Pasniedzējs nedaudz pastāsta par katru zvēru un  
parāda tā pēdas nospiedumu. 

 Katrs bērns izvelk nelielu viena meža zvēra aprakstu un mēģina atrast sava zvēra pēdu 
nospiedumu telpā (zvēru apraksti pielikumā). 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PIELIKUMS 

 

MEŽA CŪKA - pārtiek no dažādu augu saknēm, kuras ar savu šņukuru atsedz no zemes. 

ALNIS - lielākais no Latvijā sastopamajiem zālēdājiem / pārnadžiem. 

VILKS - diezgan liels suņu dzimtas plēsējs. Latvijā sastopams lielos, vecos mežos. 

BEBRS - dambju būvētājs, grauzējs, par šī zvēra klātbūtni var spriest pēc tā atstātajiem 

"nedarbiem" - nogāztiem kokiem, no kuriem netālu atrodas spics celms ar pamatīgu skaidu 

kaudzi. 

ĀPSIS - svītrains plēsējs, kas sastopams visā Latvijā. Dzīvo mežu sausākās vietās, pašraktās 

alās. 

BRIEDIS - augēdājs, pārnadzis, pazīstams ar savu lielo rotu – ragiem, kas katru gadu tiek 

nomesti, un ataug no jauna. 

EZIS - Latvijā samērā bieži sastopams savdabīgs zvēriņš. Dzīvo jebkur, kur var atrast labu 

slēpni, tam parasti nolūko palielas zaru čupas. Pārtiek no pelēm, čūskām. 

JENOTSUNS - neizvēlīgs visēdājs, kas sastopams visai bieži Latvijas mežos. Briesmu 

gadījumā izliekas beigts. 

LAPSA - ne visai liels suņu dzimtas plēsējs. Mēdz dzīvoties arī ārpus meža, pie mājām. 

LĀCIS - senāk Latvijā bija visai bieži sastopams dzīvnieks, tagad tikai nedaudz Latgalē un 

reizēm Vidzemē. Plēsīgs dzīvnieks, bet nesmādē arī augu valsts ēdamo. Ziemās guļ. 

LŪSIS – Latvijas mežos sastopams kaķu dzimtas plēsējs. 

VĀVERE - grauzēju dzimtas pārstāvis, pārtiek no čiekuru sēklām, riekstiem un zīlēm. Barību 

ziemai mēdz savākt vienā vietā. 

STIRNA - augēdājs, pārnadzis. Galva neliela  ar samērā lielām ausīm.  

ŪDRS - ļoti kustīgs dzīvnieks. Pārtiek galvenokārt no zivīm, vardēm un gliemenēm. Dzīvo pie 

upēm un ezeriem. Starp kāju pirstiem atrodas peldplēvīte, labākai peldēšanai. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Attēls: armino.lv 

Vajadzības gadījumā nepieciešamos nodarbības materiālus iespējams iegūt sazinoties 

ar tuvākās Meža konsultāciju pakalpojumu centra nodaļas mežsaimniecības 

konsultantiem. Kontakti pieejami: http://new.llkc.lv/lv/biroji/meza-konsultaciju-

pakalpojumu-centrs 

Nodarbības programmas autore: MKPC Ziemeļkurzemes nodaļas mežsaimniecības 

konsultante Anete Šteinerte. Mobilais telefons: 26717614, E-pasts: 

anete.steinerte@mkpc.llkc.lv 

http://new.llkc.lv/lv/biroji/meza-konsultaciju-pakalpojumu-centrs
http://new.llkc.lv/lv/biroji/meza-konsultaciju-pakalpojumu-centrs

