
POZDRAVLJEN V 11. TEDEN – ČLOVEŠKO TELO 

TA TEDEN TE ČAKOAJO NALOGE O ČLOVEŠKEM TELESU IN NARAVOSLOVNI DAN v GOZDU. 

LEP TEDEN TI ŽELIM, 

 NATAŠA 

 

 

 

 

 

1. SKLOP: SPO/SLJ 

 

Oglej si kratko predstavitev človeškega telesa (namesto 7*9 opravi nalogo 7+9, zadnja 

naloga iz učbenika pa ni zate) 

https://www.youtube.com/watch?v=wM5hdEHUveg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wM5hdEHUveg


PREBERI. 

 

VIR: Lili in Bine –SPO3, str. 62 

 



 

1. Dopolni povedi, tako da bo prav.  

 

Z možgani ____________________________. 

S pluči _____________________________. 

Želodec _____________________  hrano. 

Srce ________________________. 

 

2. Izreži notranje organe in jih nalepi na ustrezno mesto (na sliki telesa na prilogi). 

 



 



PREBERI.  

 

VIR: Lili in Bine –SPO3, str. 63 

 



Dopolni tabelo, kot občutiš.  

OKUŠAM  
 

VIDIM SLIŠIM ČUTIM VOHAM 

     

     

     

     
 

Ponovimo. 

 



 

2. SKLOP: MAT 

Kostko 

 

Nadaljuj zaporedje. Vsako naslednje število povečaj za 2.  

 

Nadaljuj zaporedje. Vsako naslednje število povečaj za 5.  

 

 

 

 



19 učencev v ošpp bo svoje počitnice preživelo različno. S stolpci je prikazano, kako 

bodo preživeli počitnice. Natančno si oglej prikaz in odgovori na vprašanja.  

 

 

1. KJE BO MED POČITNICAMI NAJVEČ UČENCEV? ____________________ 

2. KJE BO MED POČITNICAMI NAJMANJ UČENCEV? ___________________ 

3. KOLIKO UČENCEV OŠPP BO MED POČITNICAMI OBISKALO 

SORODNIKE? _________________________________________________ 

4. KOLIKO UČENCEV OŠPP BO ŠLO MED POČITNICAMI NA IZLET? 

______________________________________________________________ 

5. BO MED POČITNICAMI VEČ UČENCEV OŠPP NA MORJU ALI V 

PLANINAH? ____________________________________________________ 

 

 

 



3. SKLOP: ANG 

 

Angleške izraze prepiši na ustrezno mesto na sliki.  

 



Poveži povedi s čutili. List nalepi v zvezek za tuj jezik.  

 

I see with my eyes. 

 

I hear with my ears. 

 

I teste with my tongue. 

 

I touch with my hands.  

 

I smell with my nose. 

 

Prepiši v zvezek.  

 

 

 

Imam ena usta. 

Imam veliko zob. 

Imam en nos. 

Imam dve očesi. 

Imam dve ušesi. 

Imam dve roki. 

Imam deset prstov. 

Imam dve nogi. 

Imam dve stopali in deset 

prstov 

 



4. Sklop: USTVARJAJ - ČRTE 

 

ali  

 

 



5. SKLOP: DVZ/ROS: IZDELAJ DELUJOČO ROKO 

 

https://www.pinterest.com/pin/319051954856483251/ 

 

6. GVZ: VAJE ZA DROBRO DRŽO 

https://www.youtube.com/watch?v=pt88lZqM-x0  

 

IN NE POZABI NA REDNO GIBANJE. POJDI NA SPREHOD ALI DAJŠI POHOD VSAJ 2KRAT NA 

TEDEN IN POSKRBI ZA SVOJE ZDRAVJE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/319051954856483251/
https://www.youtube.com/watch?v=pt88lZqM-x0


7. NARAVOSLOVNI DAN:  

GOZD 

Pozorno preberi. 

Več kot polovico Slovenije preraščajo gozdovi. Naša dežela je bogata z gozdovi. 

Gozdovi rastejo pri nas skoraj povsod. Največ gozdov je na pobočjih hribov in gora. 

V dolinah in ravninah je gozdov manj. V preteklosti jih je izkrčil človek in jih spremenil 

v polja, travnike in naselja. Tudi visoko v gorah gozdov ni, ker ne uspevajo zaradi 

nizkih temperatur in skalnatih tal.  

 

Označi pravilno trditev z zeleno, napačno pa z rdečo barvo. 

        V Sloveniji je veliko gozdov. 

        Največ gozdov je v dolinah in visoko v gorah.  

        Ljudje so gozdove posekali, da so lahko pridelali hrano. 

 

 

V naših gozdovih rastejo raznolika drevesa, grmi in zelišča. Drevesa in grmi se 

razlikujejo po velikosti, listih, deblu, pa tudi po tem, kakšno okolje potrebujejo za 

življenje. Hrast potrebuje veliko vode, toplote in hranilnih snovi. Bor pa je odporen 

iglavec, ki prenese tudi veter, sonce in sušo.  

 

Ali so vsa drevesa enaka?        DA     NE 

Ali drži, da imajo tudi drevesa različne potrebe?  DA     NE  

 

Kako imenujemo drevesa in grme, ki imajo liste? 

__________________________________________________________ 

Kako imenujemo drevesa in grme, ki imajo iglice? 

__________________________________________________________ 

Razišči na spletu, kako se imenuje največje drevo na svetu. 

___________________________________________ 



GOZDNI BONTON 

V gozdu smo vedno le obiskovalci. Gozd je dom številnim živalim in rastlinam, ki jih lahko 

motimo pri življenju. Kot ne želimo, da obiskovalci v našem domu ne povzročajo škode, ne 

povzročajmo škode v gozdu. Rastline in živali nam bodo hvaležne, gozd pa bo ostal lep in 

zdrav in gozdne živali bodo zadovoljne. Preden se odpraviš v gozd pozorno preberi in obnovi, 

česa v gozdu ne smemo početi. 

 

PRAVILA VEDENJA V GOZDU 

Ne motimo gozdnih živali s kričanjem in hrupom,  

po gozdu hodimo tiho. 

V gozdu ne odmetavamo odpadkov. 

Ne uničujemo gozdnih rastlin, ne lomimo vej in ruvamo mladih dreves. 

Strupenih gob ne brcamo, ker so hrana nekaterim živalim v gozdu. 

V gozdovih ne kurimo ognja. 

Pes naj bo na vrvici, da ne plaši gozdnih živali. 

 

Pobarvaj okvirček z besedilom zgoraj in krog pod piktogramomo, ki predstavljata enako 

pravilo, z isto barvo.  

V prazen okvirček nariši piktogram za enega od dveh pravil, ki še ostane.  

 

             

                                                                                                                       

 

Lahko dodaš še kakšno svoje pravilo in narišeš piktogram (sličico). 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 



RAZISKOVALNA NALOGA 

 

Odpravi se na sprehod v gozd. V gozdu boš opazoval debla dreves in njihove liste. Najbolje 

bo, da s seboj vzameš svinčnik in delovne liste ter tršo mapo za podlago. Stopi k drevesu, ga 

pobožaj, objemi. Dobro si oglej in otipaj njegove liste. Kakšni so robovi lista, kakšno obliko 

imajo, so mehki, gladki, imajo dlačice. Bodi pozoren tudi, katero drevo, ki ga boš objel, ima 

najdebelejše deblo. Če bo šlo, drevesa še poimenuj. 

Če boš dobro opazoval, boš z lahkoto ugotovil spodnje pare. Poveži jih s svinčnikom. 

(Seznam dreves v pomoč: BREZA, BUKEV, GABER, SMREKA, HRAST, BOR) 

                           

                                                      

                               

 



                                                        

 

 

                                                          

 

 

 

                                                

                                 

 

        

 



RAZMISLI 

 

1. Kako se imenujeta dva iglavca, ki si ju prepoznal na sliki? 

           _____________________ in __________________________. 

 

2. S čim je pokrito deblo drevesa? Obkroži pravilen odgovor.  

 

a) z luskami 

b) z lubjem 

c) z lesko 

 

3. Ugotovil si, da se drevesa se razlikujejo po _________________ in _______________. 

 

4. Katero drevo, ki si ga objel, ima najdebelejše deblo? 

       ________________________________________________________ 

5. Katere druge liste si še opazil na sprehodu skozi gozd.  Obkroži. 

                      

           

 

                                          

                                                        

 

 

 



KORISTI GOZDOV 

 

Gozdovi porabljajo ogljikov dioksid, ki ga ljudje izdihamo. Gozdovi proizvajajo kisik, 

ki ga ljudje dihamo. Gozdovi torej poskrbijo, da je zrak čist in svež. 

Kje na drevesu nastaja kisik? 

    a) v koreninah 

    b) v deblu 

    c) v listih 

 

Gozdovi ščitijo tla pred plazovi. Zadržujejo vodo in preprečuje njeno prehitro 

izhlapevanje. V gozdu je bolj vlažno in hladno, zato se poleti lahko v gozdu ohladimo. 

Kako gozdovi preprečujejo plazove? Podčrtaj pravilno trditev. 

        a) Z globokimi koreninami zadržujejo zemljo, da je voda ne odnaša. 

        b) Debla izčrpajo vso vodo iz tal, zato so tla hitro suha.  

 

V gozdu rastejo gozdni plodovi, ki jih ljudje pridno nabiramo.  

Naštej nekaj gozdnih plodov: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Glavni proizvod gozda je les. Za kaj lahko les uporabimo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 



PRAKTIČNA NALOGA 

 

Lahko izbiraš med nalogami: 

1. Napiši nekaj zanimivosti o bezgu, ki v tem času diši po naših gozdovih. Lahko 

narediš miselni vzorec v zvezek ali pa Powerpoint. Nato pa naberi bezgove 

cvetove in pripravi kaj okusnega, na primer sirup, čaj, omleto. Recept pišči na 

spletu. 

2. Naredi miselni vzorec ali Powerpoint GOZDNE ŽIVALI ali o poklicu GOZDAR. 

Slike in podatke poišči na spletu.  

 

 

Za dodatna znanja pa si lahko ogledaš spodnje povezave. 

https://www.youtube.com/watch?v=sFGNOkJzCOU 

https://www.youtube.com/watch?v=EtbaM4C8kf8 

https://www.youtube.com/watch?v=yx_VRrLWqjs 

               https://www.youtube.com/watch?v=3iDx6jad6bQ 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sFGNOkJzCOU
https://www.youtube.com/watch?v=yx_VRrLWqjs
https://www.youtube.com/watch?v=3iDx6jad6bQ

