
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

 

1. del – Ljudje smo si podobni, a se tudi razlikujemo (ta naslov zapiši v 

zvezek) 

1. Spomni se, ko si v razredu sedel/a s sošolkami in sošolci in skušaj najti čim več 

podobnosti in razlik med vami. V zvezek nariši preglednico in vanjo zapiši podobnosti 

(skupne značilnosti) v eno kolono, razlike v drugo kolono. 

Primer, ki mu dodaj še nekaj skupnih značilnosti in razlik. 

 

SKUPNE ZNAČILNOSTI RAZLIKE 

imamo dve roki in dve nogi, glavo, trup... 

hodimo zravnano, po dveh nogah 

znamo govoriti 

nehamo živeti 

barva oči                              

barva las                             

velikost stopala 

telesna teža  

 

    2. Primerjaj sebe s svojima staršema, tudi s sestro ali bratom, če ga imaš: 

- barvo oči (zelena, modra, rjava, siva) 

- barvo las (svetla, rjava, črna, rdeča) 

- vrsto las (gladki, skodrani) 

- obliko obraza (podolgovat, okrogel) 

- obliko nosu (raven, zavihan, širok, dolg) 

- obliko postave (suha, močna, športna) 

 

a) Kaj ugotoviš?  

- Svoje ugotovitve povej staršem. 

 

b) Sta si tudi starša podobna med seboj? 

      -    Razmisli in se s starši pogovori, zakaj med njima ni podobnosti. 

 

2. del 

V zvezek zapiši snov. 

 



 

Ljudje smo si podobni, a se tudi razlikujemo 

 

1. Ljudje se med seboj razlikujemo po: 

- zunanjih lastnostih (višina, teža, barva las in oči, oblika nosu, prstni odtisi), 

- sposobnostih (lepo pojem), 

- spretnostih (plavam), 

- interesih (zanimanje za naravo). 

 

2. Ljudje, ki so v sorodu, so si med seboj bolj podobni kot drugi ljudje, saj so od staršev 

    podedovali nekatere lastnosti. 

 

3. Naše značilnosti so odvisne od: 

- dednosti (podedujemo lastnosti staršev), 

- okolja (zanimanje za aktivnosti, telesna dejavnost, zdrava prehrana), 

- lastne aktivnosti (vztrajnost). 

 

4. Skupne značilnosti ljudi: rojstvo, rast, prehranjevanje, premikanje, dihanje,  

    razmnoževanje, staranje, smrt. 

 

 

 

3. del – *** za tiste, ki želijo več. 

 

Naredi plakat Vse o meni. Staršem se predstavi na čim bolj izviren način. 

(fotografija, odtis dlani in stopala ter prstni odtis, teža, višina, konjički, najljubša hrana, 

knjiga, pesem, barva ...) 

Če želiš, lahko fotografijo pošlješ tudi učiteljici. 

 


