
                                          
 

 

DELO NA DALJAVO 

Šolsko leto 2019/ 2020 

Razred: 4. b 

Predmet: 

NIT 

Zaporedna št. ure:  

86. 

Datum:  

7. 5. 2020 

Učiteljica: 

Mojca Starešinič 

Tema: PRILAGODITVE ŽIVIH BITIJ NA OKOLJE, V KATEREM ŽIVIJO 

Pripomočki: U/100–103, video razlage – glej spodaj 

Namen učenja: 

 s pomočjo video razlage in gradiva spoznaš, da so živa bitja prilagojena na okolje, v katerem 

živijo in da se do določene mere lahko prilagajajo spremembam v okolju. 

Kriteriji uspešnosti: Uspešen/ uspešna sem, ko:  

 ugotoviš, da so živa bitja prilagojena na okolje, v katerem živijo in da se do določene mere 
lahko prilagajajo spremembam v okolju. 

 utemeljiš, da so lastnosti živih bitij odvisne od okolja, 

 prepoznajo nekaj živih bitij, ki uporabljajo prikrivanje ali mimikrijo. 
 

 

 
Še sem bomo ukvarjali z razvojem živih bitij. Zelo zanimiva tema te čaka danes, saj boš 

spoznal/a kako so se živa bitja prilagodila okolju v katerem živijo. Če bi bil v šoli, bi ti jaz to 

razložila ob slikah in posnetkih, sedaj pa te vabim, da si ogledaš video razlage:  

 

Prilagajanje živih bitij na okolje:  
https://www.youtube.com/watch?v=LH7zxz-uD8M&feature=youtu.be  

 

Življenjska okolja, bitja v različnih življenjskih okoljih: 

https://eucbeniki.sio.si/nit4/1379/index1.html ( poglej si oba filma) 

 

Razlike med bitji – lastnosti živali in rastlin v različnih okoljih:  

https://eucbeniki.sio.si/nit4/1379/index2.html ( poglej si oba filma) 

 

Si izvedle/a kaj novega? Zanimivo, kaj ne? 

https://www.youtube.com/watch?v=LH7zxz-uD8M&feature=youtu.be
https://eucbeniki.sio.si/nit4/1379/index1.html
https://eucbeniki.sio.si/nit4/1379/index2.html


                                          
 

 Učbenik, str. 101, 102 
Preberi naslov in uvod. Po video razlagah že veš, kaj pomeni pojem »prilagajanje«. Navedi 
nekaj besednih zvez, kjer uporabiš pojem »prilagoditi se«.  
Vsa živa bitja v naravi se na različne načine prilagajajo okolju, v katerem živijo. Glavni pomen 
prilagajanja je, da osebki lažje preživijo, saj se ves čas borijo za svoj obstanek, npr. da ga ne bo 
kdo pojedel. 
Preberi besedilo in si oglej fotografije. Zdaj že veš, kako se živa bitja prilagajajo.  
 

 Če želiš, si lahko ogledaš še filma Prilagoditve rastlin in Prilagoditve (Prilagoditve bitij na 
okolje, v katerem živijo). Posnetka najdeš v interaktivnem gradivu na www. radovednih-pet.si 

 

 Učbenik, str. 103 
Dve zanimivosti 

Preberi zanimivosti, poglej slike. 
    Tri vprašanja 
Preberi vprašanja in odgovori. 

Moram vedeti 
Preberi besedilo in si čim več zapomni. 
 

 

Tabelska slika ( zapiši v zvezek za NIT, dodaj današnji datum) 
 

PRILAGODITEV ŽIVIH BITIJ NA OKOLJE, V KATEREM ŽIVIJO 
 

Bitja so se prilagodila okolju, kjer živijo: 
- voda – oblika, plavuti (riba), 
- zrak – krila, votle kosti (ptice), 
- zemlja – lopatasti kremplji, slepota (krt), 
- kopno – močne okončine, prsti (človek). 
 
Prilagoditev je tudi: 
- svarilna barva – so vpadljivi, pozor, sem strupen (močerad, osa), 
- varovalna barva – podobna okolju, niso vidni (kača, kobilica), 
- mimikrija – oponašanje (mlečna kača). 

 

 

Samovrednotenje: 
Kaj sem se danes naučil/a? 
Je namen učenja dosežen? 
Sem bil/a uspešna glede na kriterije uspešnosti?  
Kaj lahko naredim, da svoje znanje še izboljšam? 
 
Prosim, sporoči mi po e pošti ali po eAsistentu, če so navodila razumljiva. Imaš težave z 
razumevanjem vsebine? Kje ti lahko pomagam? 
Hvala in lep pozdrav, 
učiteljica Mojca 

 

 


