
 V ŽIVALSKI VRT MALO DRUGAČE 

Naravoslovni dan 

(sreda, 7. 4. 2021) 

 

Živalskega vrta trenutno ne moremo obiskati, ampak srečanje z živalmi 

ti ne uide. Danes so one tiste, ki se ti pridružujejo kar v dnevni sobi. 

Pripravljenih je več dejavnosti, nekaj izbire pa je za večje navdušence. 

Dejavnosti si razporedi čez dan tako, kot vam doma najbolj ustreza. 

BODI RADOVEDEN, NAJ TI BO OB SPOZNAVANJU ŽIVALI 

PRIJETNO. 

 

UVOD – UGANI, KDO SEM?  

Na spodnji povezavi najdeš posnetek, na katerem se oglaša več različnih 

živali. Pri vsaki ugibaš, katero žival slišiš.  

Zapri oči, prisluhni prvemu zvoku, premisli in pri tem odpiraj še prste na 

eni roki. Ko imaš vseh 5 prstov odprtih, odpri oči in preveri, če si prav ugotovil 

žival, nato spet hitro zamiži. Pazi, na voljo imaš zelo malo časa, predno se oglasi 

naslednja žival. Nič hudega, če jo prehitro zagledaš ali je ne poznaš.   

Si ugotovil vsaj 5 živali? Kaj pa 10? Posnetek lahko poslušaš še enkrat in preveriš, 

ali ti gre v drugo že boljše. 

https://www.youtube.com/watch?v=6IrT1f9Nc5A 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6IrT1f9Nc5A


KDO ŽIVI V ŽIVALSKEM VRTU? 

1. ALI ME POZNAŠ? 

Izberi si 3 živali, ki so naštete spodaj, in si poglej posnetek o njih. Izvedel boš, 

kako izgledajo, kaj jedo, kaj je posebnega pri njih, kako zanje skrbijo v živalskem 

vrtu. Seveda si jih lahko pogledaš tudi več. Izbiraj tiste, ki jih najmanj poznaš. 

ALPAKA: https://www.youtube.com/watch?v=2uiWJkJh3SM 

KENGURU: https://www.youtube.com/watch?v=MZWNbyIhf0o 

LEV: https://www.youtube.com/watch?v=X3u9KU08YpM 

MEDVED: https://www.youtube.com/watch?v=XgePboE_mBk 

MORSKI LEV: https://www.youtube.com/watch?v=stSdQSl4oK4 

PTIČJI PAJEK: https://www.youtube.com/watch?v=8ACL5GEidn8 

RIS: https://www.youtube.com/watch?v=Um9709kHnsw 

SEVERNI JELEN: https://www.youtube.com/watch?v=qCQSTmnK54k 

SLON: https://www.youtube.com/watch?v=_Fa9gfm5n7w 

SURIKATA: https://www.youtube.com/watch?v=FL-Wuf7AaGo 

TIGER: https://www.youtube.com/watch?v=SprC2Sq3hlU 

ŽIRAFA: https://www.youtube.com/watch?v=D1l5ffKCu0M 

 

Znaš za vsako žival, o kateri si gledal filmček, povedati 3 stvari? 

 

2. ŽIVALSKA TELOVADBA  

Poišči si mesto v hiši, da boš imel dovolj prostora za gibanje brez ovir. Naredi 

telovadbo, kot piše na sliki. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Um9709kHnsw
https://www.youtube.com/watch?v=qCQSTmnK54k
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https://www.youtube.com/watch?v=D1l5ffKCu0M


 

  



3. ŽIVALI IN LJUDJE 

Oglej si spodnja dva posnetka in premisli. Odgovore lahko na glas poveš tudi 

staršem. 

SVETOVNI DAN ŽIVALI: https://www.youtube.com/watch?v=JruMp3Uso0A 

 S čim ljudje ogrožamo živali? 

 Kako se počuti slepi fant, ker ga ves čas spremlja njegov pes? 

STRAH PRED ŽIVALMI: https://www.youtube.com/watch?v=N6Ghg0OeHTk 

 Zakaj se je deček Arne bal živali? 

 Učitelj mu je pomagal se počasi približati psu. Kaj si zdaj Arne misli o 

živalih? 

 

4. PRIKAŽEM ŽIVALI 

Ponovno si poišči mesto z več prostora. Postavi se v položaje, ki jih prikazujejo 

slike. Vsak položaj drži 30 sekund (štej si), vendar ne na silo, ne sme te boleti.  

https://www.youtube.com/watch?v=JruMp3Uso0A
https://www.youtube.com/watch?v=N6Ghg0OeHTk


USTVARJAM 

»Našel sem čarobno palico. Želel sem si pričarati svoje tri najljubše živali: srno, 

krokodila in orla. Ampak ker nisem znal zares čarati, sem namesto svojih treh 

najljubših živali dobil eno »zmešano zverino«. Ta je imela krokodiljo glavo z veliko 

zobmi, orlovo telo s krili in tanke urne noge srne.« 

Predstavljaj si, da se to zgodi tebi. Katere tri živali bi si želel pričarati? Kakšna 

»zmešana zverina« bi nastala? To boš prikazal z likovnim izdelkom. 

MATERIAL IN PRIPOMOČKI 

 polovica risalnega lista 

 voščenke 

 material za nalepit, npr.: alu folija, star papir, kosi blaga, gumbi, vrvica… 

 lepilo 

 vodenke z gobico  

 lonček z vodo 

PRIPRAVA NA DELO 

Urediš si delovni prostor tako, da zaščitiš mizo in  pripraviš zgoraj našteti material 

s pripomočki. Priporočljivo je, da si zaščitiš tudi oblačila. 

USTVARJANJE 

Dobro si zamisli, katere tri živali bodo sestavljale tvojo »zmešano zverino«. 

Predstavljaj si, kakšno glavo bo imela, kakšen trup in kakšne noge z repom. Ko si to 

izbral, uporabi voščenke in jo nariši. Nato poišči stvari, ki jih lahko prilepiš na žival 

in jo s tem narediš še bolj živahno. Tako lahko npr. za brke uporabiš vrvico, za 

luske bleščice, za perje kose papirja… Ni potrebno veliko dodajati, kar najdeš 

doma. Ko si nalepil, vzemi vodenke in pobarvaj še ozadje z eno svetlo barvo, tako 

kot si navajan iz šole. 

Ko končaš z delom, za sabo dobro pospravi. 

 

Le kakšno »zmešano zverino« si si izmislil? Fotografijo izdelka pošlji učiteljici po 

elektronski pošti. 

  



ZAKLJUČEK 

Gotovo je kaj, kar si si še posebej zapomnil, kar ti je bilo zanimivo. Na kratko o 

tem povej drugim članom svoje družine. 

 

DODATEK ZA NAVDUŠENCE 

ZOOMETER: https://www.zoometer.si/mission/list 

Bi šel rad z živalmi na prave misije? Na tej povezavi imaš več možnosti, odkrivaš: 

živalske starše, rekorderje med živalmi, slovenske živali, sove, kače, »sluzaste 

živali«, varovalne barve in vzorce, načine preživetja pozimi ali »Božičkove živali«. 

Gotovo te vsaj ena od teh misij zanima. Pri tem se še preizkusiš ob kvizu in z 

zemljevidom potuješ po ZOO Ljubljana. 

TOPLO PRIPOROČAMO. 😊 

 

 

https://www.zoometer.si/mission/list

