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Mācību darba 
plāns.  

 
Saturs.  

 
Sasniedzamie 

rezultāti 

Tēma Aktivitāte Rezultāts 

1. Kur var sastapt 
kukaiņus? 

Stāstījums. Attēlu 
demostrēšana. Pasaka par 
siseni Sisi vijoļkaji.  

Pastāsta, ka kukaiņi mitinās 
gan mežos, gan parkos, gan 
pļavās, gan ezermalās un 
purvājos.  

2. Kukaiņi. Stāstījums. Attēlu 
demonstrējums. 

Atpazīst attēlā un nosauc 
sienāzi, bizbizmārīti, vaboli, 
mušu, odu, skudru, spāri, 
biti, lapseni, tauriņus. 

3. Vai zināji, ka ... Daži fakti par kukaiņiem. Atcerās, ka zirneklis nav 
kukainis. 

4. Uzdevumi un 
jautājumi pārbaudei. 

Kur mēs varam sastapt 
kukaiņus?  Kas ir lieks?  
Ko dara kukaiņi? Kur dzīvo 
kukaiņi? Kādi kukaiņi 
paslēpušies? Cik daudz?  
Kura kukaiņa kājas? 
Ievieto pazudušos burtus! 

Atbild, ka kukaiņus var 
sastapt mežā, pļavā, pie 
ūdeņiem. Attēlā starp 
kukaiņiem atrod lieko. 
Saskaita atsevišķus 
kukaiņus. Pareizi atbild uz 
jautājumiem, izrunā skaidri 
galotnes. 

5. Mājas darbs “Dabas 
detektīvs”. 

Pastaigas laikā vērot 
apkārtni un sastapt kādu 
kukaini.  

Atpazīst kukaiņus attēlā un 
reālajā dzīvē. 



Paskatieties uz 
attēliem.  

 
Kā tos visus 

kopā var 
nosaukt vienā 

vardā? 



Ej kurp iedams - gan dārzā, 
gan pļavā, gan mežā - visur 
tu sastapsi kukaiņus. Zāļu 

biezokņos rāpo vaboles; pa 
ziediem laidelējas bites un 

spurdz tauriņi; sisina 
sienāži; švīkst spāru 

spārni.  

1. KUR VAR SASTAPT KUKAIŅUS? 



Pieej pie upes - arī tur dzīvo 
kukaiņi. Pa gludo ūdens 

virsmu šaudās spīguļojošu 
virpuļotājvaboļu pulciņi, bet 
dziļumā, ar kājām kā airiem 

irdamas, sīkās ūdens 
radības medī mugurpelžu 

blaktis un airvaboles. 

1. KUR VAR SASTAPT KUKAIŅUS? 



Pavēro uzmanīgi, un tu 
ieraudzīsi, ka arī uz 

krūmiņiem mitinās kukaiņi. 
Lūk, sisenis košļā lapiņu, 

zariņiem pieplakušas 
krāšņvaboles, kuru bruņas 
cietas kā rieksti, bet sausie 

zāļu stiebri iztālēm atgādina 
ziedus - tur satupušās raibās 

un spilgtās eļļas vaboles, 
kuru asinis satur indi. 

1. KUR VAR SASTAPT KUKAIŅUS? 



Bet, ja vakarā smilšu paugura 
virsotnē iededz spožu lukturi, 

tā gaisma pievilina tik 
neskaitāmus tauriņu, 

jātnieciņu un vaboļu pulkus, 
ka atliek vien nobrīnīties, kur 

gan tie visi dienā slēpušies. 
Toties no rīta smilti klāj sīku 

pēdiņu nospiedumi - tur 
naktī cita citu apciemojušas 

vaboles - melnuļi. 

1. KUR VAR SASTAPT KUKAIŅUS? 



Kukaiņi dzīvo arī alās, 
okeānos. Itin visur, kur vien 

tu raugies, mājo kukaiņi - 
mūsu mazie, nemanāmie 

kaimiņi.  
 

Vai patiesi viņi tik 
nemanāmi?  

 
Paklausies, kādi notikumi 
reizēm risinās kukainīšu 

dzīvē. 

1. KUR VAR SASTAPT KUKAIŅUS? 



Pasaka par 
sienāzi Sisi 

vijoļkāji 
 

(Anša Bērziņa scenārijs 
pēc Vitauta Ļūdēna 

pasakas dzejā) 



Nolīst siltie pavasara lieti, ar zaļu zālīti 
pārklājas parasti rūsganās un sausās 

kalnu nogāzes. Nez no kurienes uzrodas 
sisenīšu pūļi, kas nav lielāki par skudrām. 
Sākumā tos zālē pat nepamanīsi, taču tie 
aug, un pēc pāris nedēļām visapkārt no 

tiem jau čum un mudž. Tad zāle pazūd - tā 
visa jau aprīta un kukaiņi pārceļas uz citu 

vietu - pie upes. Pārvietojas bariem. 
Atšķirībā no 

sienāžiem, siseņiem taustekļi ir īsi. 
Tēviņi sisina, trinot pakaļkājas gar 

priekšspārnu malu. Skaņa katrai sugai ir 
atšķirīga.  

2. KUKAIŅI.  S I S E N I S 



2. KUKAIŅI.  S I E N Ā Z I S 

Kustinos savas varen garās 
“usas”, pa zāles stiebriņu rāpo un 

raugās apkārt sienāzis. 
Pakaļkājas viņam garas. Sienāzis 
pavelk pakaļkājas zem ķermeņa 

un tad pēkšņi kā atspere iztaisno 
pakaļkājas un lec. Sienāži un 
circeņi sisina, velkot vienu 

spārnu par otra spārna roboto 
malu. 

 
 



Vai vari izskaitļot – cik mežā skudru? 
 

Vai parēķināt – cik purvā odu?  



2. KUKAIŅI.  S K U D R A  

 Skudras pasavasarī sāk kārtot pūzni 
un dodas meklēt barību. Katram 

skudru veidam ir noteikti uzdevumi. 
Piemēram, ir darba skudras, kas 

stāv pie ieejām un sargā pūzni. Citas 
skudras vāc barību, aprūpē skudru 

oliņas un kāpurus, aizvāc 
atkritumus un vēdina ejas.  Skudru 
pužņi un skudras jāaizsargā – tās 

attīra mežu.  



2. KUKAIŅI.  S P Ā R E  

 Spāres ir vidēji lieli vai lieli 
kukaiņi. Lielākā Latvijas spāre 
ir karaliskā dižspāre. Parasti 
spāres ir spilgti raibkrāsainas, 

reizēm metāliski zaļas, 
brūnganas vai bronzas krāsā 
zaigojošas, retāk zili spīdīgas. 

 
 



Kā tu domā, cik spārnu ir kukaiņiem? 
 

Aplūko spāri, un tu uzreiz pamanīsi, ka tai ir četri 
spārni. Arī bitēm un lapsenēm ir divi pāri spārnu. 



2. KUKAIŅI.  M A I J V A B O L E 

 Lidojumam gatavojas 
maijvabole. Cik īsti maijvabolei ir 
spārnu – tikai divi? Tomēr četri – 
segspārni arī ir spārni, tikai cieti.  



2. KUKAIŅI.  V A B O L E 

 Vabolei visu ķermeni kā bruņas 
ietver spīdīga čaula. Vabolei ir 
sešas stingras kājas, bet mutē 

atrodas asi, roboti žokļi.  
Skrejvabole. Kolorado vabole. 

Dārza vabole. Lapgrauzis. 
Briežvabole. Eļļas vabole. 



2. KUKAIŅI.  B I Z B I Z M Ā R Ī T E 

 Mārīte pasargā augus no kaitēkļiem, 
laputīm. To mēdz saukt gan par 

bizbizmārīti, gan arī par 
dievgosniņu.  Kukainis ir diezgan lēnīgs, 
bet prot visnotaļ labi aizstāvēties. Mārīte 

ne vienmēr ir sarkana ar melniem 
punktiņiem. Dažas mārītes ir oranžas vai 
dzeltenas ar melniem punktiem, citas ir 
melnas ar sarkaniem punktiem, citām 

vispār nav nekādu punktiņu, un ir 
sastopamas pat svītrainas mārītes. 

Latvijā kopā ir 62 mārīšu sugas. 



2. KUKAIŅI.  Z E M E S V Ē Z I S 

Zemesvēzis galvenokārt darbojās 
naktīs, kājas tam kā lāpstas - 

rušina zemi un rok pazemes eju. 
Zemesvēži vai racējcirceņi bieži 

vairojas gan sakņu dārzos, gan 
gurķu dobēs, gan ziemciešu 

stādījumos. Noposta sakņaugus, 
stādus - apgrauž augu saknes, 

bojā kartupeļus, bietes, 
burkānus, kā arī zemeņu, ogulāju 

un augļu koku saknes. 



Dabā sastopami arī disvpārņu kukaiņi – mušas un odi.  
 



2. KUKAIŅI.  M U Š A 

Mušai ir īss ķermenis, klāts ar 
pagariem sarveida matiņiem, un 
liekas, ka visu galvu veido tikai 

milzīgas acis. Mutes vietā 
skuķītis, ar kuru muša kāri laiza 

gardumus.  



2. KUKAIŅI.  O D S  

 Ķermeņa pamatkrāsa brūngana 
vai pelēcīgi brūngana. Spārni 
caurspīdīgi, bet ar brūnganu 
tonējumu, spārnu sakļāvums 

plakans. Kājas tievas un garas. Ne 
visas odu sugas sūc asinis, 

turklāt ar asinīm barojas tikai 
asinssūcēju sugu mātītes, 

bet tēviņi barojas ar 
ziedu nektāru. 



2. KUKAIŅI.  D U N D U R S  

Dunduri ir lieli vai vidēji lieli 
kukaiņi ar lielām saliktajām 

acīm. Asinis sūc tikai mātītes, 
bet tēviņi ir pilnīgi nekaitīgi, jo 
pārtiek no nektāra, augu sulām 

un laputu saldajiem 
izdalījumiem. Mātītes dūriens ir 

visai sāpīgs, jo brūcē tiek 
ievadītas siekalas, kas kavē asins 

sarecēšanu. 



2. KUKAIŅI.  B I T E  

Bites pārtiek 
no nektāra un ziedputekšņiem. 

Savus cirmeņus (bišu kāpurus) baro 
ar bišu maizi, ko pagatavo no 

ziedputekšņiem. Lai varētu iegūt 
nektāru, bitēm ir garš snuķītis un 

mēle. Bitēm ir liela 
nozīme augu apputeksnēšanā, un 

dabā tās ir galvenās 
apputeksnētājas. Bites meklē 

ziedošus augus, lai 
sūktu nektāru vai arī lai 

vāktu ziedputekšņus. 



2. KUKAIŅI.  K A M E N E  

Kamenes  ir zemes 
bites .Kamenes ir kukaiņi, kas 

atšķiras no citām bitēm ar 
melni–dzeltenu 

ķermeņa apmatojumu. Kameņu 
matiņi ir ļoti mīksti un gari, un 

tie sedz ķermeni pilnībā. 
Pūkainais apmatojums tās 

pasargā no vēsa laika.  



2. KUKAIŅI.  L A P S E N E 

Parasti dzirdot vārdu "lapsene" 
prātā uzreiz nāk dzeltenmelni 
strīpainie kukaiņi, kas vasarā 

mēdz lidināties ap tikko izceptu 
kūku vai ierāpot ievārījuma 

trauciņā.  
Lapsenes  dzēliens var izraisīt 
pēkšņas sāpes koduma vietā, 

pietūkumu, apsārtumu, 
paaugstinātu ādas temperatūru. 



Vasaras sākumā pļavās ziedu ir tik daudz un uz katra no tiem redzam 
bites, kamenes, tauriņus, mušas - kopā to ir vēl vairāk par ziediem. 

Vērīgi ielūkojoties, redzēsi, ka it visur - gan mežā, gan pļavā, gan augļu 
vai sakņu dārzā - kukaiņi sastopami baru bariem. Mēs gluži vienkārši 

parasti tos neievērojam, nepievēršam uzmanību. Lūk, tāpēc arī sakām - 
“nemanāmi”.  

Kukaiņi mūsu uzmanību saista ne tikai ar lielo skaitu, bet arī ar 
daudzveidību.  



2. KUKAIŅI.  T A U R I Ņ I 

Pa pļavu lidinās spilgts tauriņš, 
spārnu galos tam mazi karodziņi 

kā astītes. Šis skaistulis ir 
čemurziežu dižtauriņš.Tas ir 

aizsargājams, ierakstīts Sarkanajā 
grāmatā. Ķermenītis tam neliels, 

taču spārni tiešām diži. Katrs 
spārnu vēziens dzen tauriņu uz 
priekšu, un tā viņš plivinās no 
zieda uz ziedu kā airētājs laivā.  



Tādā veidā lido gandrīz visi mūsu dienas tauriņi. Spārnus tie vēcina reti, 
tādēļ arī lidojums veidojas nelīdzens, medz teikt, ka tauriņ spurdz. 

Stiprā vējā tauriņiem gaisā noturēties grūti, tad jau labāk noslēpties  
zālē, citādi vējš aiznesīs sānis, aplauzīs spārnus pret kokiem vai 

krūmiem. 



2. KUKAIŅI.  T A U R I Ņ I 

B A L T E Ņ I 
Šīs dzimtas tauriņiem raksturīgi 

balti, dzelteni vai oranži, ar 
melniem plankumiem klāti spārni. 

Latvijā konstatētas 14 balteņu 
dzimtas sugas. 



2. KUKAIŅI.  T A U R I Ņ I 

R A I B E Ņ I  
 

Nātru raibenis. Acainais raibenis.  
Dadžu raibenis.  Lielais nātru 

raibenis jeb admirālis. 
 



2. KUKAIŅI.  T A U R I Ņ I 

S A M T E Ņ I  
 

Eglāju samtenis. Gāršas samtenis.  
Mūru samtenis. Pļavas brūnulis. 



2. KUKAIŅI.  T A U R I Ņ I 

Z I L E N Ī Š I  
 

Parastais zilenītis. Lielais mārsilu 
zilenītis. 

Brūnvālīšu zilenītis. Aveņu 
astainītis. 



Visapkārt mums dūc, spindz, san, un švīkst neskaitāmi spārni. Spārni 
palīdz kukaiņiem sameklēt barību, paglābties no ienaidnieka, nejaukā 
laikā atrast patvērumu. Ja nebūtu spārnu, kukaiņiem būtu stipri vien 

grūtāka dzīve. 



Vai zināji, ka ... 

  Kukaiņi sastāda 80% no dzīvnieku pasaules! 

  350 miljonus gadus atpakaļ gaisā lidinājās milzīgās spāres. 

  Kukaiņu acis ir izvietotas abās galvas pusēs, un tas palīdz kukaiņiem skatīties uz visām pusēm.  

  Starp kukaiņiem sastopami arī īsti milzeņi. Lielākā vabole - Amazones baseinā dzīvojošs koksngrauzis 
(lielāks par atvērtu plaukstu). Pats lielākais pasaules tauriņš - Dienvidamerikā sastopama pūcīte - tizanija - ar 
izplestiem spārniem pārsniegs grāmatas lappuses izmērus.  

 Ir viena kopējā pazīme visiem kukaiņiem - tiem kājas vienmēr ir sešas - ne vairāk ne mazāk. Vai redzējāt 
zirnekli? Cik viņam ir kāju? 8. Tātad zirneklis nav kukainis. (Zirnekļveidīgie galvenokārt ir sīki sauszemes 
dzīvnieki, kas elpo ar trahejām un plaušām.). Arī daudzkājis nav kukainis, jo tam ir tik daudz kāju, ka nevar pat 
saskaitīt. 

  Sengrieķu valodā “entomon” - nozīmē kukainis. Tādēļ zinātni par kukaiņiem dēvē par entomoloģiju, bet 
zinātniekus, kuri pēta kukaiņus, - par entomologiem. Ko dara entomologs?  Entomologs vēro kukaiņu dzīvi, 
ķer tos ar īpašiem tīkliņiem un mikroskopā aplūko kukaiņu uzbūvi.  
 



Resursi 
 
1. V.Tanasijčuks «Entomoloģijas bilžu grāmata», 1988. 
2. Youtube.com 
3. Dziedava.lv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tālāk - jautājumi un uzdevumi >>> Skolotaja: K.Konceviča 



KAS ŠEIT IR LIEKS? 

KUR MĒS VARAM SASTAPT KUKAIŅUS? 
Skolotaja: K.Konceviča 



KAS ŠEIT 
IR LIEKS? 



KO DARA KUKAIŅI? 

BITE - san, rāpo, pīkst. VABOLE - rāpo, lec, sisina. SIENĀZIS - lido, spurdz, sisina. 

MUŠA - lec, rāpo, lido. Ods - čīkst, pīkst, san. TAURIŅŠ - san, lido, pīkst. 

Skolotaja: K.Konceviča 



ATRODI 
KUKAINIM 

MĀJU 



KURI KUKAIŅI IR PASLĒPUŠIES? 

Skolotaja: K.Konceviča 



CIK 
DAUDZ? 

Saskaiti tauriņus. 
Saskaiti skudras. 
Saskaiti bites. 
Saskaiti mārītes. 



KURA KUKAIŅA KĀJAS? 

P a r a u g s. Vabolei ir vaboles kājas. 

Bitei ir …. kājas.  Odam ir … kājas. 

Mušai ir … kājas.  Skudrai ir … kājas. 

Sienāzim ir … kājas.  Tauriņasm ir … kājas. 

 
 

Skolotaja: K.Konceviča 



IEVIETO PAZUDUŠOS BURTUS! 
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Skolotaja: K.Konceviča 



                                           PALDIES! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tālāk - mājas darbs “Dabas detektīvs” >>> Skolotaja: K.Konceviča 



DABAS DETEKTĪVS 
Atzīmē, ko tu esi saticis! 

sienāzis 

bite 

lapsene muša spāre 

tauriņš 

vabole 

skudra 

ods 

Skolotaja: K.Konceviča 


