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Razlaga  
 

1. V učbeniku na strani 64 In 65  si natančno preberi snov: KAKO RAZLIČNI 
 

2. Ugotovi, katero bitje je opisano v spodnjih opisih in ga uvrsti v kraljestvo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

a. Raste vse življenje in zraste do 10 m. V zemlji ima korenine. Razmnožuje se s 
semeni. Jeseni spremeni barvo, na njem je veliko želoda. Ta organizem 
uvrščamo v kraljestvo _____________________. 

 
b. Ne vidimo jih s prostim očesom. Živijo v zemlji, na kopnem in v vodi. Lahko se 

zelo razmnožijo. Nekateri povzročajo bolezni. Te organizme uvrščamo v 
kraljestvo _____________________. 

 
c. Živi v vodi in ima plavuti. Hrani se z ribami. Ima pluča. Koti mladiče, ki pijejo 

mleko pri mami. Ta organizem uvrščamo v kraljestvo 
_____________________. 

 
d. Ima krila in odlaga jajca. Na glavi ima tipalke. Ima tri pare nog. Ta organizem 

uvrščamo v kraljestvo _____________________. 
 
e. Živi v vodi. Razmnožuje se s semini. Listi in cvetovi plavajo na vodni površini. 

Korenine in steblo so pod vode. Ta organizem uvrščamo v kraljestvo 
_____________________. 

 
f. Zraste do dveh metrov. Prekrit je z luskami. Živi v vodi in na kopnem. 

Razmnožujejo se z jajci. Ta organizem uvrščamo v kraljestvo 
_____________________. 

 
g. Lahko živijo v temi. Razmnožujejo se s trosi. Rastejo na deblih in štorih. Z njimi 

se lahko hranijo živali in človek. Te organizme uvrščamo v kraljestvo 
_____________________. 

 

 

 

KRALJESTVO ŽIVALI 

 

KRALJESTVO GLJIV 

 

KRALJESTVO DROBNIH 

BITIJ 

 

KRALJESTVO RASTLIN 



3. V zvezek zapiši naslov: KAKO RAZLIČNI in odgovori na vprašanja:  
a. V katera kraljestva lahko razdelimo vsa živa bitja na Zemlji? 
b. Naštej nekaj organizmov, ki jih uvrščamo v kraljestvo živali. 
c. Kdo so rastlinojedci, kdo so mesojedci in kdo so vsejedci? 
d. Katere organizme uvrščamo med rastline in kje vse uspevajo? 
e. Kje rastline dobijo hrano? 
f. Naštej nekaj gliv? 
g. S čim se glive prehranjujejo? 
h. Zakaj so glive pomembne? 
i. Katere organizme uvrščamo v kraljestvo drobnih bitij? 

 
4. Nariši nekaj organizmov za vsako kraljestvo. 

 
 

 

 

 
 




