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1. Razlaga  
 
Prejšnjo uro smo v zvezek že zapisali del miselnega vzorca o čutilih. Dopolni ga z 
naslednjimi opisi posameznih čutilnih organov.
 
 
 

KOŽA 

 
Koža je čutilo za tip. Zazna dotik, pritisk, bolečino in toploto. 

živcu prenese v možgane.  

    

 

 

OKO 

 
Oko je čutilo za vid, sporočilo gre

prepoznajo. Z očesom zaznamo svetlobo, barve, oblike, 

 

 

NOS 

 
Nosje čutilo za voh. Sporočilo 

prepoznajo. Z nosom zaznamo različne vonje. Voh nam pomaga, da se izognemo 

nekaterim nevarnostim (dim, bencin…). Kadar smo prehlajeni slabše vohamo, ker 

nam sluz, ki je v nosu, prekrije vohalne čutnice.
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UHO 

 
Uho je čutilo za sluh. Po slušnem živcu se zvok prenese do možganov. Zaznamo 

nizke in visoke tone, glasne in tihe zvoke. Uho je tudi čutilo za ravnotežje.

 

 

JEZIK 

Jezik je čutilo za okus. Po okušalnem živ

Zaznamo 4 osnovne okuse: sladko, slano, kislo, grenko. Čutilo za okus je 

povezano s čutilom za voh (kadar smo prehlajeni hrano slabo okušamo

 
 
2.  Vaje (DL) 
Prilagam delavni list, ki ti bo krajšal čas in omogočil, da 
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SPOROČILA-delavni list 

 
Za kratek čas in bolje razumevanje čutil skušaj rešiti naslednje naloge. 
 

1. Na roko si nadeni rokavice in s trakom zaveži oči. Nekdo naj ti v roke podaja različne 
predmete, ti pa skušaj ugotoviti, kateri predmet je. V tabelo si zapisuj, koliko predmetov si 
otipal pravilno in koliko narobe. Potem snemi rokavice  (ne pa tudi preveze čez oči) in vajo 
ponovi. 
 

Z rokavico pravilno 
otipal in prepoznal 
predmete 

Z rokavico NISEM  
pravilno otipal in 
prepoznal predmete 

Brez rokavice pravilno 
otipal in prepoznal 
predmete 

Brez rokavice NISEM  
pravilno otipal in 
prepoznal predmete 

 
Skupno št.: 

 
Skupno št.: 

 
Skupno št.: 

 
Skupno št.: 

 
Skušaj pojasniti rezultate: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

2. Pripravi si sladko vodo, slano vodo, limonin sok in kavo.  Vatirano palčko pomoči v raztopino 
in pomaži  po različnih delih jezika. S katerim delom jezika okušaš posamezne snovi?  Označi 
na sliki. 

 

 
 

3. Okušaj različna živila in nato naredi poskus. Enaka živila okušaj  z zavezanimi očmi in jih 
skušaj prepoznati. Poskus ponovi še z zavezanimi očmi in zatisnjenim nosom. V preglednici 
označi s križcem, katera živila si prepoznal. 
 

ŽIVILO Z VSEMI ČUTILI Z ZAVEZANIMI OČMI Z ZAVEZANIMI OČMI 
IN Z ZATISNJENIM 

NOSOM 

KRUH    

SIR    

JABOLKO    

ČOKOLADA    

PIŠKOT    

    

 
 



4. ILUZIJE-VIDNE PREVARE 
 

A. Ali sta črti a in b ravni? _________________________________________________________ 
 

 
 
 

B. Koliko nog ima slon na sliki? _______________________________________ 
 

 
 

C. Opazuj spodnjo sliko. Kaj prikazuje slika? ____________________________________  
 

 
 
 

D. Ali sta oranžni črti na sliki enako ali različno dolgi? ___________________________________ 
 

 

b 

a 




