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Kaj občutim s čutili?

spoznavanje čutila za tip



Delovna knjižica je sestavljena za uporabo pri pouku Nara-
voslovja v 4. razredu Prilagojenega programa osnovne šole z 
nižjim izobrazbenim standardom.

Z delovno knjižico si lahko pomagate pri obravnavi tematskega 
sklopa Človeško telo, natančneje pri obravnavi učne vsebine 
Čutila.

V delovni knjižici so z barvnimi krogi označeni zahtevnostni 
nivoji posameznih nalog.

Pri nekaterih nalogah potrebujete konkretne materiale, pred-
vsem predmete iz vsakdanjega življenja. Učencem se naj spr-
va omogoči delo z materiali ter tipno zaznavanje le teh. Šele 
nato naj sledi delo s pomočjo delovne knjižice ter priložene 
pojmovne sheme.

Delovna knjižica omogoča medpredmetno povezavo s pou-
kom slovenščine. ob delu s konkretnimi materiali ter preiz-
kušanjem njihovih tipnih značilnosti lahko posamezne lastnos-
ti opišemo ter s tem posredno vplivamo na širjenje besednega 
zaklada učencev. 

Slika 1. Čutila (Depositphotos.com, b.d.).
Slika 2. Deček z mačko (Depositphotos.com, b.d.).

Splošni učni cilji:
•  Spoznavajo predmete in snovi z vsemi čutili, z okušanjem, 
vonjanjem, otipavanjem, gledanjem in poslušanjem.
• Razvrščajo in urejajo predmete, snovi ter pojave.



Operativni učni cilji:
• Učenec se z zaprtimi očmi giblje po navodilih. 
•*Učenec samostojno, po spominu nariše del poti, ki jo je doživel s čutili.
•Učenec samostojno izpolni del pojmovne sheme in vpiše posamezne 
čute k pravilnim čutilom.
• *Učenec samostojno pravilno vpiše posamezne čute k čutilom.
• Učenec samostojno pravilno zapiše vsaj 4 pojme na ustrezna mesta v 
pojmovni shemi.
• *Učenec samostojno in pravilno zapiše vsaj 4 pojme na ustrezna mesta 
v delovni knjižici.
• Učenec s pomočjo tipa samostojno priredi par enakih predmetov.
• *Učenec samostojno priredi pare v delovni knjižici.
• Učenec s pomočjo tipa samostojno priredi par enakovrstnih predmetov, 
ki sta si med seboj različna na otip.
•*Učenec samostojno priredi pare v delovni knjižici.
• Učenec s pomočjo tipa samostojno priredi par predmetov, ki logično 
spada skupaj.
•*Učenec samostojno priredi pare v delovni knjižici.
• *Učenec samostojno reši nalogi v delovni knjižici.

Standardi znanja:
Minimalni standard:
• Našteti najpomembnejša čutila.
• *S pomočjo tipa prirediti dva identična predmeta.

Temeljni standard:
• Opredeljevati predmete in snovi z vsemi čutili (*s tipom).
• Prepoznati, da je pomembno čutilo tudi koža.
• *Poznati in pravilno uporabiti protipomenke za opisovanje 
lastnosti predmetov (npr. veliko – majhno).
• *S pomočjo tipa prirediti dva enaka, a ne identična, predmeta.

Zahtevnejši standard:
• *S pomočjo tipa prirediti dva predmeta, ki logično spadata skupaj.

Z * so označeni standardi, ki niso iz učnega načrta.



Potek učne ure: 

zahtevnost nalog: 
Lažja naloga: 

Težja naloga: 

Najtežja naloga: 

Dragi učenec!

Pred teboj je delovna knjižica, ki jo boš reševal skupaj z 
učiteljem. Pri delu boš potreboval pripomočke, ki ti jih bo 
priskrbel učitelj. 
Naj bo tvoje učenje čimbolj zabavno!

1Slika 3. Potek učne ure (osebni arhiv).
Slika 4. Prikaz zahtevnosti nalog (osebni arhiv).
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navodila pred pričetkom dela: 

Učiteljica bo prikazala pravilen postopek razkuževanja rok. 
Tvoja naloga je, da učiteljico natančno posnemaš in si 
razkužiš roke.

Sezuj si nogavice. 
Vsi sošolci se postavite v kolono.
Učiteljica vam bo prebrala čutno zgodbo. 
Vaša naloga je, da zaprete oči, se primete za ramena in se 
premikate po razredu po navodilih učiteljice. 
Med zgodbo, boste na svojih telesih občutili različne občutke.



Deček Mark pogreša svojo babico. Zato se je odločil, da se 
bo odpravil k njej na obisk. Šel bo peš, po gozdni poti, vse do 
babičine hiše. Na ramena si da nahrbtnik ter se odpravi na 
pot.

Pot Marka sprva vodi po cesti, nato pa je zavije na travnik. 
Mark pod svojimi nogami čuti mehkobo trave, po kateri hodi.
Pot nato zavije nižje, do potoka, kjer Mark stopa po rečnih 
kamnih.

Marku se zelo mudi k babici in zato hodi zelo hitro. Nerodno 
prestopi potok in z nogami stopi v hladno vodo.
Z mokrimi nogami se Mark odpravi naprej. Na robu gozda že 
zagleda babičino kmetijo, pohiteti mora le še čez travnik. 

Na travniku se suši trava, ki jo je dedek pokosil. S posušeno 
travo dedek nahrani krave, ki so v njegovem hlevu. Marko 
stopa po posušeni travi, ki ga nekoliko zbada in se lomi, ko 
hodi preko.

Mark pohiti do hiše babice in dedka. Sonce je zelo toplo, 
Marku je zaradi hitenja precej vroče. Na obrazu čuti toplo 
sapo vetra, ki piha mimo njega.

P r i s l u h n i  č u t n i  z g o d b i :

Slika 5. Pot (Nicepng.com, b.d.). 3



Pri hišnih vratih Mark zagleda babico, ki ga že nestrpno 
pričakuje. Prihiti k babici, ki ga pogladi po laseh, v dlan pa mu 
položi majhen predmet. 

Le kaj mu je babica položila v dlan? Ali morda ti veš?

1. Kateri predmet si ti dobil v dlan? Zapiši.

2. Nariši tisti del Markove poti, ki se ga najbolje spomniš.

4



Vpiši pravilne besede za posamezne čute 
(vid, okus, voh, tip, sluh).

je čutilo za 

je čutilo za 

je čutilo za 

je čutilo za 

je čutilo za 

5Slika 6, 7, 8, 9 in 10. 



Z rdečo barvo obkroži dele telesa, kjer s čutilom 
za tip (kožo) najbolje čutiš. 

6 Slika 11. Shema človeškega telesa. (Wikimedia, b.d.).



            

KAZALEC  ZAPESTJE  SREDINEC   PALEC  

 PRSTANEC   ZAPESTJE   MEZINEC DLAN

Na črte vstavi ustrezne besede:

7Slika 12. Shema človeške roke. (Clipartstation, b.d.).



1. primer: Potipaj par podobnih predmetov. 

V čem se predmeta razlikujeta?

VELIKOST 

8 Slika 13 in 14. Valj. (Amazon.co.uk, b.d.).

Predmete (v parih) boš najprej potipal ter šele nato 
začel z reševanjem v knjižici. 
Ko končaš, nadaljuješ s tipanjem predmetov na 
naslednji strani.



2. primer: Potipaj par podobnih predmetov. 

V čem se predmeta razlikujeta?

TEMPERATURA

9Slika 15 in 16. Vrečka z gelom. (Aliexpress.com, b.d.).



3. primer: Potipaj par podobnih predmetov. 

V čem se predmeta razlikujeta?

MATERIAL 

10 Slika 17. Kos brusilnega papirja. (osebni arhiv).
Slika 18. Kos prozorne plastične mape. (osebni arhiv).



4. primer: Potipaj par podobnih predmetov. 

V čem se predmeta razlikujeta?

11Slika 19 in 20. Žoga. (Home of Poi, b.d.).

MATERIAL 



5. primer: Potipaj par podobnih predmetov. 

V čem se predmeta razlikujeta?

VLAŽNOST

12 Slika 21. Mokra krpa (osebni arhiv).
Slika 22. Suha krpa (osebni arhiv).



6. primer: Potipaj par podobnih predmetov. 

V čem se predmeta razlikujeta?

OBLIKA 

13Slika 23. Lesena kocka. (Woodworks Ltd, b.d.).
Slika 24. Lesena krogla. (hockey4you.at, b.d.).



14 Slika 25 do 35. (osebni arhiv).
Slika 36 in 37. Žoga (Home of Poi, b.d.).

Učiteljica ti bo prinesla platneno vrečo, v kateri so pari 
enakih predmetov (npr. dve na otip enaki radirki). 
Tvoja naloga je, da zapreš oči, z obema rokama sežeš v 
vrečo in poiščeš par enakih predmetov. 
Ko najdeš par, predmeta izvlečeš iz vreče in pokažeš 
učiteljici, nato pa poiščeš pare predmetov, ki so spodaj 
na fotografijah. 
Vsak par predmetov obkroži z drugo barvo.

PRVA SKRIVNOSTNA VREČA 

36

37



15Slika 38. Žoga za tenis (Painscience.com, b.d.).
Slika 39 do 49. (osebni arhiv).
Slika 50. Žoga (Home of Poi, b.d.).

DRUGA SKRIVNOSTNA VREČA 

Učiteljica ti bo prinesla platneno vrečo, v kateri so pari 
nekoliko različnih predmetov (npr. dve na otip različni 
radirki). 
Tvoja naloga je, da zapreš oči, z obema rokama sežeš v 
vrečo in poiščeš par enakih predmetov. Ko najdeš par, 
predmeta izvlečeš iz vreče in pokažeš učiteljici, nato pa 
poiščeš pare predmetov, ki so spodaj na fotografijah. 
Vsak par predmetov obkroži z drugo barvo.
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16 Slika 51 do 61. (osebni arhiv).
Slika 62 in 63. Kjuč s ključavnico (Dreamstime.com, b.d.).

Učiteljica ti bo prinesla platneno vrečo, v kateri so pari 
predmetov, ki sodijo skupaj (npr. ključ in ključavnica). 
Tvoja naloga je, da zapreš oči, z obema rokama sežeš v 
vrečo in poiščeš par enakih predmetov. 
Ko najdeš par, predmeta izvlečeš iz vreče in pokažeš 
učiteljici, nato pa poiščeš pare predmetov, ki so spodaj 
na fotografijah. 
Vsak par predmetov obkroži z drugo barvo.

TRETJA SKRIVNOSTNA VREČA 

63

62



TOPLO HLADNO

Poglej predmete na slikah. 
Ali so na otip hladni ali topli? 
Vpiši besede v ustrezen stolpec.

17Slika 64, 65, 66, 67, 68, 69 in 70.
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Obkroži predmete, ki se jih dotikamo 
zelo previdno. 

18 Slika 71, 72, 73, 74,  75, 76, 77 in 78.
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navodila za zaključek: 

Usedi se na tla, v kolono z ostalimi sošolci. 
Učiteljica bo prižgala glasbo. 
Tvoja naloga je, da sošolcu pred teboj na hrbet narišeš to, 
kar slišiš v glasbi.

19



20 Slika 40. Pojmovna shema (osebni arhiv). 
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Viri SLIKOVNEGA GRADIVA:




