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Naloge za utrjevanje in preverjanje znanja – rešitve 

Obkroži črko pri besedah, ki pravilno dopolnijo poved. 
Valitev je 

a) čas, ko pride do oploditve. 

b) čas, ko ptice s telesno toploto grejejo jajca do izvalitve mladičev. 

c) čas, ko se izvalijo ptice. 

 

Obkroži živali, ki se skotijo.  
KOKOŠ MAČKA TELIČEK KROKODIL 
MIŠ  METULJ PTICA 

  

 

Naštej osnovne življenjske potrebe živih bitij.  
Svetloba, zrak, hrana, voda, primeren prostor, ustrezna temperatura. 

Oštevilči razvoj od gosenice do odraslega metulja. 

 
 

 

OVCA 

 

 



Z vrstilnimi števniki označi življenjski krog živali.  

Se razmnožuje. Stara se. Pogine in se razgradi. 

Raste in se razvija. Se izvali ali skoti. 
 

Z vrstilnimi števniki označi življenjski krog rastlin. 

 

Seme kali.  

 

Rastlina raste. 

 

Rastlina plodi, se posuši in razgradi.  

 

Rastlina cveti. 

Jablana je spomladi zacvetela. Napiši, kaj vse je potrebno, da jeseni lahko obiramo jabolka. 
Jablano zaščitimo pred boleznimi in škodljivci s škropljenjem. 
Potrebne so tudi ugodne vremenske razmere. 

Oglej si sliko in razloži, kaj prikazuje. 

 

 

 

 

 

 

 
Slika prikazuje , kdo je komu hrana (prehranjevalno verigo): solata je 

hrana polžu, polž je hrana žabi, žaba je hrana štorklji. 

 

Oglej si prehranjevalno verigo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Poimenuj živali v verigi.  
Kobilica, miš, kača, orel 
Ali je kobilica rastlinojeda ali mesojeda žival? Rastlinojeda 
Katera žival je vsejeda? Miš 
So pomembni vsi členi prehranjevalne verige?  DA NE 
Pojasni.  
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

Obkroži črke pri pravilnih prehranjevalnih verigah. 

a) trava – srna – medved 

b) list – čebela – sinica 

c) list – gosenica – polh – sinica – orel 
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č)  solata – polž – žaba – kača 

S katerim živim bitjem se končajo vse prehranjevalne verige? Z živaljo. 
 

Napiši en primer, kako so rastline odvisne od živali. 
Opraševanje. 

 

Zaradi česa so živa bitja med seboj odvisna?  
Živa bitja so med seboj odvisna zaradi hrane. 

V čem se med seboj razlikujejo živali, če jih delimo na mesojedce, rastlinojedce in vsejedce?  
Živali se razlikujejo v vrsti hrane, s katero se prehranjujejo. 
Napiši po dve živali. 
Rastlinojedci: srna, gams, krava … 
Mesojedci: lev, volk, orel … 
Vsejedci: medved, jež, maček, kokoš … 

V čem se med seboj razlikujejo živali, če jih delimo na mesojedce, rastlinojedce in vsejedce?  
Živali se razlikujejo v vrsti hrane, s katero se prehranjujejo. 
Napiši po dve živali. 
Rastlinojedci: srna, gams, krava … 
Mesojedci: lev, volk, orel … 
Vsejedci: medved, jež, maček, kokoš … 

 

Razvrsti živali glede na dana kriterija in jih vpiši v diagram. 
KOS KOKOŠ ČEBELA JEŽ METULJ OREL NOJ 
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