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Navodila za delo:

- Preberi tekst in poglej slike.

- V zvezek napiši naslov in prepiši tekst iz 4, 5, 6, 7 , 9 in 10 drsnice.
- Zanimivo: poglej filmček (link na 12. drsnici).

- Znam za več:  12. in 13. drsnica.

Veliko uspeha pri delu.

Brigita Godec Kopčič in Ribana Višnar
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POVRŠINA ORGANA, KJER SE IZMENJUJEJO PLINI= DIHALNA POVRŠINA
(večja, kot je, več plinov se izmenja).

dvoživka                         plazilec                             ptič                                                 sesalec
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4 Zgradba dihal je odvisna od okolja, v katerem žival

živi in od gradbenega tipa živali.

Glede na okolje, v katerem živijo, lahko živali

ločimo na tiste, ki živijo na kopnem in na tiste, ki

živijo v vodi.



Enoceličarji in številni razmeroma majhni mnogoceličarji (npr. vrtinčarji, 

talne gliste, pršice) nimajo dihal, ker izmenjujejo pline skozi telesno 

površino. 

Pogoj za uspešno izmenjavo plinov je tanka in vlažna površina telesa 

(Razmisli, kaj se zgodi z deževnikom, če se mu koža se na soncu osuši).

Te živali se gibljejo zelo počasi, zato porabijo malo kisika.
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DIHANJE VODNIH ORGANIZMOV

 V vodi ni nevarnosti izsušitve dihal, a obstaja nevarnost 

pomanjkanja kisika (npr. v poletni vročini ogreti voda ali 
onesnažena voda).

 Nekateri vodni organizmi (npr. koralnjaki, klobučnjaki in vrtinčarji) 

nimajo razvitih dihal, temveč dihajo kar skozi vso telesno površino.
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Številne vodne živali dihajo s škrgami. 

Škrge so močno povečane dihalne površine, ki so povezane s 

transportnim sistemom, ki prenaša kisik po telesu.

Glede na položaj škrg ločimo: 

- zunanje škrge, ki so zunaj telesa,

- notranje škrge, ki so v telesu in s tem zaščitene pred zunanjimi vplivi. 

Do notranjih škrg prehaja sveža voda, bogata s kisikom zaradi plavanja 

ali posebnih dihalnih gibov.

S škrbami dihajo: ribe, raki, školjke, vodni polži …
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Škrge pri RIBI
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Dihanje kopenskih organizmov.

Na kopnem je več kisika kakor v vodi. 

Dihala imajo organizmi varno skrita v notranjosti. 

Najštevilčnejše živali na svetu – členonožci (pajkovci, stonoge in žuželke) imajo vzdušnice. 
To je sistem cevk, ki se odpirajo na posameznih členih zadka. V notranjosti telesa so močno 

razvejane, tako da pride kisik do vseh celic. Z dihalnimi gibi žival aktivno potiska zrak po 

vzdušnicah. 

ZRAČNICE = traheje
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Nekatere kopenske živali imajo razvita pljuča.

Žaba ima malo dihalno površino. Pline izmenjuje tudi skozi vlažno kožo. Ima 

najpreprostejša pljuča.         

Pri plazilcih in sesalcih so pljuča veliko bolj razvita.
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Kako dihajo? ***
Prepoznaj organizme in povej, kako dihajo.
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Želim več:  ***

Naloge za utrjevanje:     https://eucbeniki.sio.si/nar7/2013/index.html

Reši kviz:    https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/naravoslovje/telo/dihalaC.htm

Zanimivo: 

https://www.youtube.com/watch?v=MT5LP_7nQlA

https://cl.mozaweb.com/sl/Extra-3D_animacije-Dihanje_rib-209007
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