
NARAVOSLOVJE 6. RAZRED 

 

Pozdravljeni. 

 

Upam, da ste še vedno vsi zdravi, verjamem, da vsak izmed vas dela po svojih najboljših močeh. Za 

vse izmed nas je tale situacija nova in se iz dneva v dan učimo, kako in kaj naprej. Bodimo optimistični 

in tisto, kar delamo, delamo najbolje kot znamo. 

 

Za ta teden sem vam najprej pripravila besedilo otroške pesmi. Marsikdo izmed vas, se jo bo morda 

spomnil iz časov svojega vrtca. Prišla je miška iz mišnice je naslov, njeno melodijo si lahko pogledaš 

tudi na spletu in si jo zraven zapoješ. (Besedilo prilagam spodaj) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7SeHD6Uef-I 

 

Kaj meniš o čem govori besedilo pesmi. Je besedilo realno, to pomeni se to tudi dogaja v resnici ali je 

izmišljeno. Kako pri naravoslovju rečemo, ko se živali prehranjujejo druga z drugo? To je namreč del 

narave, ki ves čas poteka. To imenujejo prehranjevalna veriga oziroma prehranjevalni splet.  

 

Preprosto govorimo o tem, da se večje živali prehranjujejo z manjšimi. Manjše pa še z manjšimi 

oziroma z rastlinami. Pravilno pravimo, da so nekateri organizmi proizvajalci, drugi potrošniki, ter 

tretji razkrojevalci. 

 

Kaj več si preberi v delovnem zvezku stran 118 in 119. 

 

V zvezek napiši naslov PROIZVAJALEC, POTROŠNIK, RAZKROJEVALEC.  

Zapiši: 

Snovi v naravi ves čas krožijo, temu procesu pravimo prehranjevalna veriga, v kateri krožijo naslednji 

členi verige:  

PROIZVAJALEC – organizmi, ki si sami proizvajajo hrano (rastline) 

POTROŠNIK – organizmi, ki se prehranjujejo z drugimi organizmi (živali) 

RAZKROJEVALCI – organizmi, ki razkrajajo odmrli organizem (glive, bakterije, ..) 

 

(V zvezek prerišite in prepišite spodnjo sliko na strani 118). 

 

Reši dve nalogi v delovnem zvezku: 

- Stran 119 (1.  Naloga) 

- Stran 120 (Uporabim svoje znanje – 1. Naloga) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7SeHD6Uef-I


Prišla je miška iz mišnice 

Prišla je miška iz mišnice, 

vzela je pšeničko iz pšeničnice: 

miš pšeničko - 

pod goro, 

pod to goro zeleno. 

  

Prišla je mačka iz mačnice. 

vzela je miško iz mišnice: 

mačka miško, 

miš pšeničko - 

pod goro, 

pod to goro zeleno. 

  

Prišla je lisica iz lisičnice, 

vzela je mačko z mačnice: 

lisica mačko, 

mačka miško, 

miš pšeničko - 

pod goro, 

pod to goro zeleno. 

  

Prišel je volk iz volčnice, 

vzel je lisico z lisičnice: 

volk lisico, 

lisica mačko, 

mačka miško, 

miš pšeničko - 

pod goro, 

pod to goro zeleno. 

  

Prišel je medved z medvednice, 

vzel je volka z volčnice: 

medved volka, 

volk lisico, 

lisica mačko, 

mačka miško, 

miš pšeničko - 

pod goro, 

pod to goro zeleno. 

  

Prišel je lovec iz lovčnice, 

vzel medveda iz medvednice: 

lovec medveda, 

medved volka, 

volk lisico, 

lisica mačko, 

mačka miško, 

miš pšeničko - 

pod goro, 

pod to goro zeleno. 

  

Prišla je smrt iz mrtvašnice, 

vzela je lovca iz lovčnice, 

smrt je lovca, 

lovec medveda, 

medved volka, 

volk lisico, 

lisica mačko, 

mačka miško, 

miš pšeničko - 

pod goro, 

pod to goro zeleno. 

 

 

Če želiš dobiti povratno informacijo o tem, kako boš naloge reševal, mi rešene naloge pošlji na mail 
naslov (anchy.antlogaana@gmail.com)  in ti odgovorim. Drugače bomo naloge pregledali v šoli, ko se 
vrnemo. 
 

 

Lepo vas pozdravljam in ostanite zdravi. 

 

Učiteljica naravoslovja 

Ana Antloga 

 

mailto:anchy.antlogaana@gmail.com

