
NIT 

 

Različni, a podobni 

Ljudje smo edina živa bitja, ki lahko živimo v vseh predelih Zemlje, od severnega večnega ledu do 

tropskega deževnega gozda, savane ali puščave. Znamo si prilagoditi okolje, da lahko preživimo tudi ob 

neugodnih vremenskih razmerah. 

Se pa ljudje med seboj razlikujemo, in sicer po barvi kože, barvi las, velikosti telesa, značilnosti obraza, 

barvi oči… Razlike med nami so večje, ker nismo v sorodu. 

 

SORODNIKI pa so si podobni.  

V zvezek napiši zgornji naslov in se nariši. Ob sličici napiši, kaj si podedoval od očeta in kaj od matere.  

 

Kljub razlikam pa smo si ljudje tudi podobni, saj imamo skupnega prednika, ki je živel več milijonov let 

pred nami (spomni se filma, ki smo ga gledali). 

 

Ljudje se razlikujemo tudi po spolu. Tudi o nastanku novega bitja smo v letošnjem letu veliko govorili, zato 

le ponovi, kako nastane novo živo bitje. Oglej si film Radovednih 5, NIT, interaktivna gradiva, LJUDJE SE 

RODIMO. Oglej si tako film kot sličico. 

 

V zvezek nato zapiši podatke o tem , kakšen si bil, ko si se rodil ( vprašaj starše): 

Datum in čas rojstva:                   Teža:                            Velikost:                   

Lahko še zapišeš kakšne druge posebnosti. 

 

ZAPIS v zvezek: 

Ljudje smo si podobni, saj imamo skupnega prednika. Med seboj se tudi razlikujemo po barvi las, kože, 

velikosti… Človek se je na življenje v različnih okoljih dobro prilagodil, prilagodile pa so se tudi druge 

živali in rastline. Tam imajo potomce, zato se njihov rod ohranja. Kadar se število potomcev močno 

zmanjša, pravimo, da vrsta izumira. Če potomcev ni več, je vrsta izumrla (dinozavri). 

  



SLJ 

 

Si že kdaj bil-a  jezen-na na cel svet? 

Iz same trme pa ne bi naredil-a nič? 

V zvezek za književnost dopolni naslednje povedi, česa v tem trenutku res nočeš narediti. 

 

NE BOM_______________________, ker _________________________. 

NE BOM_______________________, ker _________________________. 

NE BOM_______________________, ker _________________________. 

NE BOM_______________________, ker _________________________. 

 

 

V berilu Radovednih 5 poišči pesem z naslovom JEZA, Barabara Gregorič. Pesem najprej poslušaj, nato jo še preberi. 

 

Nato si izberi 3 vprašanja v DEJAVNOSTIH PO BRANJU in na njih pisno odgovori v zvezek. 

 

Ob koncu poskusi sestaviti svojo NEBOMSKO pesem. Česa vse ne boš in zakaj ne? 

Pesem fotografiraj in mi jo pošlji do ponedeljka, 18. 5. 2020. 


