
1. Atrodiet spēles kontrolpunktos dzīvnieku, 
     putnu un kukaiņu nosaukumus vai tēlus.
2. Uztaisiet pašbildi vai komandas bildi 
     ar uzdevuma atrisinājumu.

•Oža šim dzīvniekam ir 14 reizes labāka nekā cilvēkam, kas 
ļauj tam sajust tādas smaržas, par kurām cilvēks pat nenojauš.
•Tas mazgājas vairākas reizes dienā, lai medību laikā upuris 
nesajustu tā smaržu.
•Šis dzīvnieks var sajust zemestrīci 15 minūtes ātrāk nekā cil-
vēks.

• Daudzās valodās šī putna nosaukums nāk no vārdiem “dzie-
dāt” un “rītausma”.
•Laukos dzīvojošie to izsenis izmanto kā modinātāju.
•Šis putns ir viens no Rīgas simboliem – tas rotā daudzu baznī-
cu torņus un namu jumtus.
•Bieži tā figūra rotā vējrāžus.

•Šie kukaiņi ir izcili darba rūķi; tie dzīvo lielās saimēs, kur katrs 
dara savu darbu.
•Tas var pacelt svaru, kas ir 30 reižu lielāks par paša svaru.
•Tas izšķir sešas krāsas – ultravioletu, violetu, purpura, dzelte-
nu, zilu un zilganzaļu.
•Šos kukaiņus cilvēki izmanto sprāgstvielu meklēšanai, turklāt 
tie uzrāda labākus rezultātus nekā suņi.

•Šis dzīvnieks ir drosmes un diženuma simbols
•Lielāko dienas daļu tas atpūšas guļot ēnā.
•Parasti šie dzīvnieki dzīvo baros.
•Vienā reizē tas var apēst līdz pat 30 kg gaļas.

•Šim kukainim nav sirds.
•Tas izšķir trīs krāsas – sarkanu, dzeltenu un zaļu.
•Tas barojas ar ziedu nektāru, kā arī ar augļu un koku sulu.
•Dauzu tautu kultūrās tam ir simboliska nozīmē, tādēļ to bieži 
izvēlas kā tetovējuma rakstu.

•Šim putnam ir izcila dzirde – aptuveni 50 reižu labāka nekā 
cilvēkam.
•Tam ir laba redze tālumā, tuvumā tas redz slikti.
•Šis putns ir gudrības simbols un daudzu mītu, leģendu un pa-
saku tēls.
•Tam ir neparasta kakla uzbūve – galvu tas var pagriezt par 
270 grādiem.

•Savulaik šie putni pārsvarā uzturējās jūras un citu ūdeņu tu-
vumā un barojās ar zivīm, bet šobrīd tie bieži mitinās pilsētās un 
barojas pie atkritumu konteineriem un izgāztuvēs.
•Šis putns ļoti labi turas uz ūdens un var pat iemigt, šūpojoties 
viļņos.
• Jūrnieki pēc putnu uzvedības nosaka, būs vai nebūs vētra: ja 
tie mierīgi sēž kuģa mastā vai peld ūdenī, laiks būs mierīgs.

•Pārdabiska, bieži vien daudzgalvaina, būtne ar ugunīgu elpu.
•Tas bieži vien simbolizē ienaidnieku, kas jāuzveic.

•Šis putns barojas ar žurkām, pelēm, putniem, vardēm.
•Tam ir izcila redze un tas dzīvo vidēji 22 gadus.
•Austrumu zemēs mednieki jau izsenis to izmantojuši par palīgu 
putnu medībās.
•Putnu pārim ir strikti sadalītas lomas: tēviņš medī un atnes uz 
ligzdu barību, mātīte to sadala un baro putnēnus.

•Šī dzīvnieka organisms nevar sagremot zemesriekstus, tāpēc 
ar tiem barot nedrīkst.
•Veikli pārvietoties pa koku zariem šim dzīvniekam palīdz aste, 
kas kalpo kā stūre.
•Taisa barības slēpņus, taču slēpņu vietas bieži vien aizmirst.
•Tas var ļoti labi peldēt, bet – tikai turot asti virs ūdens. Ja tā 
samirkst, dzīvnieks, visdrīzāk, noslīks, jo slapjā aste to vilks zem 
ūdens.

•Šis dzīvnieks parādījās uz Zemes ilgi pirms cilvēka rašanās 
(pirms 220 miljoniem gadu) un kopš tiem laikiem nav daudz 
mainījies. Dzīvo gan ūdenī, gan uz sauszemes.
•Dažreiz ar šo dzīvnieku salīdzina lēnīgus cilvēkus.
•Dažas sugas dzīvo ilgāk nekā 100 gadu.
•Tie var atcerēties un atšķirt cilvēku sejas.

•Šī dzīvnieka vecumu nosaka pēc zobu stāvokļa.
•Tie labi orientējas jebkādos laikapstākļos un jebkurā dien-
nakts laikā.
•Cilvēki šo dzīvnieku izmanto ne tikai lauku darbos un sportā, 
bet arī medicīnā – piemēram, mugurkaula problēmu ārstēšanā. 
•Dzīvnieks ar spārniem ir mitoloģisks tēls, kas simbolizē iedves-
mu.
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