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I. RAZLAGA 
 

Si ugotovil, katere lastnosti si podedoval od očeta in katere od mame? 
 

PONOVIMO: 
Sorodniki so si med seboj lahko podobni. 

Podobni so si zato, ker lastnosti podedujejo po starših ali daljnih sorodnikih. To 
pomeni, da če imata oče in mama rjave oči, je velika verjetnost, da bodo tudi 
otroci imeli rjave oči. 

Če ima oče svetle lase, mama pa temne, imajo lahko otroci ali svetle ali temne 
lase. 

Včasih se zgodi, da lastnosti podedujemo po starih starših. To pomeni, da ima 
lahko mama zelene oči, oče rjave, otrok pa ima modre po dedku ali babici. To se ne 
dogaja pogosto, se pa lahko zgodi. 

 
Poleg zunanjega videza po starših podedujemo tudi vedenjske lastnosti in talente. 
Koliko jih otrok razvije, pa ni odvisno samo od dednosti, ampak tudi 
od okolja in lastne dejavnosti. 

Če sta oče in mama športnika, obstaja verjetnost, da bo tudi otrok športnik. 

Vpliv okolja: če ga starša k športu ne spodbujata, če nekega športa ne trenira, 
verjetno ne bo uspešen športnik. 

Vpliv lastne dejavnosti: tudi če otrok podeduje talent za šport, ima dovolj spodbude 
in možnost treniranja, pa si tega ne želi, ker ga ne veseli, verjetno ne bo postal dober 
športnik. 

Podobno velja za umetnost, glasbo in druge talente.  

Lahko pa je tudi obratno. Otrok ne podeduje veliko talenta, vendar s spodbudnim 
okoljem in veliko vloženega truda lahko postane uspešen športnik, glasbenik, umetnik. 

 

 

Danes pa si bomo pogledali, zakaj se živa bitja razlikujejo med seboj. 

V zvezek zapiši naslov: 

DINOZAVRI 
 

a. V učbeniku na strani 61 preberi o dinozavrih in  v zvezek odgovori na 
naslednja vprašanja: 

1. Kdaj so živeli dinozavri? 

2. Kako veliki so bili dinozavri? 

3. S čim so se dinozavri prehranjevali? 

4. Zakaj naj bi dinozavri izumrli? 

5. Po čem se današnje živali razlikujejo od dinozavrov? 



 

b. Nariši dinozavra. 

 
c. Na spletu poišči strani, ki opisujejo dinozavr. V zvezek preriši spodnjo tabelo in jo 

dopolni. 
 

DINOZAVER HODIL JE PO: 
dveh/štirih nogah 

S čim se je hranil? 

TIRANOZAVER   

STEGOZAVER   

DEINONIH   

TRICERATOP   

IGVANODON   

DIPLODOK   

 
d. Zapiši nov naslov:  

ZAKAJ RAZLIČNI 
 

Prilepi fotografijo mroža in veverice, lahko ju tudi narišeš. 
Mrož in veverica sta sesalca, vendar živita v različnih okoljih. Živali so se prilagodile na 
okolje v katerem živijo. Razmisli kako in svoje ugotovitve zapiši ob sliki. 
 

      
 

 
 

 

 
 


