
Līdaka: 

Nepieciešamie materiāli: krāsaini zīmuļi (vai citi krāsu materiāli), 

šķēres, līmes zīmulis, knaģis.  

1. Izkrāso zivtiņu; 

2. Izgriez zivtiņu; 

3. Pārgriez zivtiņu norādītājā vietā (pārtrauktā līnija); 

4. Noklāj knaģa galiņus ar līmi; 

5. Augšējo galvas pielīmē knaģa augšējai daļai; 

6. Apakšējo galvas daļu pielīmē knaģa apakšējai daļai; 

7. Zivtiņa ir gatava! 

 

 

 

 

 

 

 

Asaris:  

Nepieciešamie materiāli: krāsaini zīmuļi (vai citi krāsu materiāli), šķēres, 

līmes zīmulis, knaģis.  

 

1. Izkrāso zivtiņu; 

2. Izgriez zivtiņu; 

3. Pārgriez zivtiņu norādītājā vietā (pārtrauktā līnija); 

4. Noklāj knaģa galiņus ar līmi; 

5. Augšējo galvas pielīmē knaģa augšējai daļai; 

6. Apakšējo galvas daļu pielīmē knaģa apakšējai daļai; 

7. Zivtiņa ir gatava! 



Zaķzivs: 

Nepieciešamie materiāli: krāsaini zīmuļi (vai citi 

krāsu materiāli), šķēres, līmes zīmulis, knaģis.  

 

1. Izkrāso zivtiņu; 

2. Izgriez zivtiņu; 

3. Pārgriez zivtiņu norādītājā vietā (pārtrauktā 

līnija); 

4. Noklāj knaģa galiņus ar līmi; 

5. Augšējo galvas pielīmē knaģa augšējai daļai; 

6. Apakšējo galvas daļu pielīmē knaģa apakšējai 

daļai; 

7. Zivtiņa ir gatava! 

 

 

 

Plekste: 

Nepieciešamie materiāli: krāsaini zīmuļi 

(vai citi krāsu materiāli), šķēres, līmes 

zīmulis, knaģis.  

1. Izkrāso zivtiņu; 

2. Izgriez zivtiņu; 

3. Pārgriez zivtiņu norādītājā vietā 

(pārtrauktā līnija); 

4. Noklāj knaģa galiņus ar līmi; 

5. Augšējo galvas pielīmē knaģa 

augšējai daļai; 

6. Apakšējo galvas daļu pielīmē 

knaģa apakšējai daļai; 

7. Zivtiņa ir gatava! 

 

Asaris: 

Nepieciešamie materiāli: - Šķēres, līme (zīmuļu), 

koka knaģi, krāsu zīmuli/ flomāsteri.   

1. Izkrāso zivtiņu; 

2. Izgriez zivtiņu; 

3. Pārgriez zivtiņu norādītājā vietā (pārtrauktā 

līnija); 

4. Noklāj knaģa galiņus ar līmi; 

5. Augšējo galvas pielīmē knaģa augšējai daļai; 

6. Apakšējo galvas daļu pielīmē knaģa apakšējai 

daļai; 

7. Zivtiņa ir gatava! 

 

  



 

Tritons: 

Nepieciešamie materiāli: krāsaini zīmuļi (vai citi krāsu materiāli), šķēres, 

līmes zīmulis, knaģis.  

 

1. Izkrāso tritonu; 

2. Izgriez tritonu; 

3. Pārgriez tritonu norādītājā vietā (pārtrauktā līnija); 

4. Noklāj knaģa galiņus ar līmi; 

5. Augšējo galvas pielīmē knaģa augšējai daļai; 

6. Apakšējo galvas daļu pielīmē knaģa apakšējai daļai; 

7. Tritons ir gatavs! 

 

 

 

 

 

Cūkdelfīns: 

Nepieciešamie materiāli: krāsaini zīmuļi (vai citi krāsu materiāli), šķēres, 

līmes zīmulis, knaģis.  

 

1. Izkrāso cūkdelfīnu; 

2. Izgriez cūkdelfīnu; 

3. Pārgriez cūkdelfīnu norādītājā vietā (pārtrauktā līnija); 

4. Noklāj knaģa galiņus ar līmi; 

5. Augšējo galvas pielīmē knaģa augšējai daļai; 

6. Apakšējo galvas daļu pielīmē knaģa apakšējai daļai; 

7. Cūkdelfīns ir gatavs! 



 Beluga: 

Nepieciešamie materiāli: krāsaini 

zīmuļi (vai citi krāsu materiāli), šķēres, 

līmes zīmulis, knaģis.  

1. Izkrāso belugu; 

2. Izgriez belugu; 

3. Pārgriez belugu norādītājā vietā 

(pārtrauktā līnija); 

4. Noklāj knaģa galiņus ar līmi; 

5. Augšējo galvas pielīmē knaģa 

augšējai daļai; 

6. Apakšējo galvas daļu pielīmē 

knaģa apakšējai daļai; 

7. Beluga ir gatava! 

 

Ronis: 

Nepieciešamie materiāli: krāsaini zīmuļi (vai citi 

krāsu materiāli), šķēres, līmes zīmulis, knaģis.  

1. Izkrāso roni; 

2. Izgriez roni; 

3. Pārgriez roni norādītājā vietā (pārtrauktā 

līnija); 

4. Noklāj knaģa galiņus ar līmi; 

5. Augšējo galvas pielīmē knaģa augšējai 

daļai; 

6. Apakšējo galvas daļu pielīmē knaģa 

apakšējai daļai; 

7. Ronis ir gatavs! 

 

 

Bebrs: 

 Nepieciešamie materiāli: krāsaini zīmuļi (vai 

citi krāsu materiāli), šķēres, līmes zīmulis, 

knaģis.  

1. Izkrāso bebru; 

2. Izgriez bebru; 

3. Pārgriez bebru norādītājā vietā 

(pārtrauktā līnija); 

4. Noklāj knaģa galiņus ar līmi; 

5. Augšējo galvas pielīmē knaģa augšējai 

daļai; 

6. Apakšējo galvas daļu pielīmē knaģa 

apakšējai daļai; 

7. Bebrs ir gatavs! 

 

 



 Sams: 

Nepieciešamie materiāli: krāsaini zīmuļi (vai citi krāsu 

materiāli), šķēres, līmes zīmulis, knaģis.  

1. Izkrāso samu; 

2. Izgriez samu; 

3. Pārgriez samu norādītājā vietā (pārtrauktā līnija); 

4. Noklāj knaģa galiņus ar līmi; 

5. Augšējo galvas pielīmē knaģa augšējai daļai; 

6. Apakšējo galvas daļu pielīmē knaģa apakšējai daļai; 

7. Sams ir gatavs! 

 

 

 

 

 

Ūdrs: 

Nepieciešamie materiāli: krāsaini zīmuļi (vai citi krāsu 

materiāli), šķēres, līmes zīmulis, knaģis.  

1. Izkrāso ūdru; 

2. Izgriez ūdru; 

3. Pārgriez ūdru norādītājā vietā (pārtrauktā līnija); 

4. Noklāj knaģa galiņus ar līmi; 

5. Augšējo galvas pielīmē knaģa augšējai daļai; 

6. Apakšējo galvas daļu pielīmē knaģa apakšējai daļai; 

7. Ūdrs ir gatavs! 

 

 

 

 

 

Četrragu buļļzivs 

Nepieciešamie materiāli: krāsaini zīmuļi (vai citi krāsu 

materiāli), šķēres, līmes zīmulis, knaģis.  

1. Izkrāso zivtiņu; 

2. Izgriez zivtiņu; 

3. Pārgriez zivtiņu norādītājā vietā (pārtrauktā līnija); 

4. Noklāj knaģa galiņus ar līmi; 

5. Augšējo galvas pielīmē knaģa augšējai daļai; 

6. Apakšējo galvas daļu pielīmē knaģa apakšējai daļai; 

7. Zivtiņa ir gatava! 

 


