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PREHRANJEVALNI SPLETI na Cerkniškem jezeru 
 
 
Učni list Prehranjevalni spleti na Cerkniškem jezeru je namenjen obravnavi in utrjevanju 
znanja učne vsebine Prehranjevalne verige in spleti pri predmetu Naravoslovje in tehnika v 
5. razredu devetletke. V nadaljevanju je napisan predlagan potek učne etape z uporabo 
učnega pripomočka Kartončki "Prehranjevalni spleti" ter učnega lista. 
 
Vzgojno-izobraževalni cilji: 

 učenci izvedo, da so v živih bitjih nakopičene energija in hranilne snovi, 
 ugotovijo medsebojno odvisnost živih bitij v naravi, 
 sestavijo nekaj prehranjevalnih verig, 
 spoznajo pojem proizvajalcev in potrošnikov v naravi, 
 razumejo medsebojne odvisnosti življenja na Zemlji od Sonca, 
 ugotovijo, da so organizmi iste vrste lahko hrana različnim živalim, 
 ugotovijo, da vrsta s pestrejšo hrano lažje preživi in 
 spoznajo pomen prepletanja prehranjevalnih verig za ravnovesje v naravi. 

 
 
Trajanje: 2 šolski uri 
 
 
1. Potreben učni material in didaktični pripomočki za predlagano obravnavo snovi: 
 

 Učni listi Prehranjevalni spleti na Cerkniškem jezeru; 
 Ekoigra "Prehranjevalni spleti"; 
 Ruta za prevezo čez oči. 

 
 
2. Potek dela: 
 

UVOD v prehranjevalne verige 
 

 Učitelj vodi pogovor s postavljanjem vprašanj učencem, na primer: 
 

 Zakaj potrebujemo hrano? (rast, razvoj, gibanje, razmišljanje,...) 
 Kaj je v hrani? (energija, hranilne snovi) 

 Za kaj potrebujemo energijo? 
 Za kaj potrebujemo hranilne snovi? 

 Primer: za kosilo pojemo goveji zrezek – kje smo dobili energijo in hranilne 
snovi za gibanje, rast,...? Kje je to dobila krava, da jih je lahko vgradila v svoje 
telo, mišice? 

 Od kje je trava dobila energijo? Od kje hranilne snovi? 
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PREHRANJEVALNE VERIGE IN SPLETI 
 
 Učitelj strne ugotovitve učencev in na enostaven način razloži, kako in iz česa si 

rastline same proizvedejo hrano. Učence spomni na poskus rasti fižola v različnih 
pogojih (v temi, na svetlobi, v vodi, v zemlji,…), če so ga delali.  

 Razloži, da živali in ljudje dobimo vse te snovi od rastlin, sami si jih ne znamo 
ustvariti. Zato je vse življenje na Zemlji odvisno od rastlin oziroma od sončne 
energije, ki je nujna za obstoj rastlin oziroma življenja na Zemlji. 

 
 Učenci naj pridejo ob vodenem pogovoru z učiteljem skupaj do razvrstitve 

organizmov na PROIZVAJALCE in POTROŠNIKE ter razlage poimenovanj 
skupin. 

 
 Ekoigra: učitelj razdeli štirim učencem kartončke, ki sestavljajo eno verigo, na 

primer: vodna zlatica – veliki mlakar – žaba – belouška 
 Učenci na zadnji strani kartončka preberejo, kje (od koga) lahko dobijo hrano, 

nato si poiščejo svojo "hrano" in jo primejo za ramo, tako da nastane veriga. 
Pogovorijo se o tem, od koga kdo dobi hrano in kaj vse dobi od njega.  
Na primer: 
Belouška je dobila E in hranilne snovi od žabe. Žaba je dobila E in hranilne 
snovi od mlakarja, le-ta pa od vodne zlatice, katere dele je pojedel. Vodna 
zlatica je E dobila od sonca, hranilne snovi pa je sprejela s koreninami iz tal. S 
pomočjo E sonca je vodna zlatica iz vode in ogljikovega dioksida proizvedla 
sladkor, ki je hrana zanjo in nato še za vse naslednje člene prehranjevalne 
verige. 
 

 Učenci opazovalci (ostali učenci) razmislijo in povedo, kdo je v tej verigi 
potrošnik, kdo proizvajalec in zakaj. Organizme razdelijo tudi na 
RASTLINOJEDCE, MESOJEDCE in VSEJEDCE (kdo je kdo v omenjeni 
verigi) in se pogovorijo o njihovih mestih v prehranjevalnih verigah. 

 
 Učitelj povzame ugotovitve in opozori na povezanost teh organizmov, ki so 

odvisni drug od drugega zaradi E in hranilnih snovi, ki jih v obliki hrane dobi 
vsak naslednji v verigi. Organizmi so povezani (neločljivo) kot členi v verigi, ker 
pa jih povezuje hrana, imenujemo tako povezavo PREHRANJEVALNA 
VERIGA. Omenjena veriga ima 4 člene.  

 
 Ponovijo imena členov: 1. člen – 2. člen – 3. člen – 4. člen  Kdo je kdo v tej 

verigi? Naj poimenujejo: Rastlina – rastlinojedec – mesojedec – mesojedec; 
Proizvajalec – potrošnik – potrošnik – potrošnik 

 
 Učitelj pokliče še enega učenca, mu da še en kartonček (siva čaplja), učenec 

naj se priključi na ustrezno mesto v verigi.  
 Preštejejo člene verige in se pogovorijo o možnem številu členov v verigah. 
 Pogovorijo se o tem, kakšen delež E in hranilnih snovi gre iz člena na člen, 

razmislijo, za kaj vse se E porablja (delo, razmišljanje, oddajanje toplote, 
prebavljanje,…) in kam se izgubi del zaužitih hranilnih snovi (izločanje, 
iztrebljanje).  



  Učna tema: PREHRANJEVALNI SPLETI (Navodila za učitelje) 
_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
3               Pripravila: Meta Vončina Gnezda, univ.dipl.biol. in prof.biol. 
        v okviru projekta LIFE06/NAT/SLO/000069 Presihajoče Cerkniško jezero 

 Učenci naj razmislijo in povedo, kako dolge in kako kratke so lahko verige. 
Navedejo primere kratkih in daljših verig. 

 
 
 Učitelj izbere še 5 učencev, ki jim razdeli kartončke, s pomočjo katerih sestavijo 

še eno dodatno verigo, na primer: rumeni blatnik – vodne ličinke žuželk – 
obrobljeni kozak – žaba – čopasti ponirek.  

 
 Pogovorijo se o tem, kateri organizmi pričenjajo različne verige. Pridejo do 

ugotovitve, da se vsaka prehranjevalna veriga vedno začne z rastlino. 
Učenci naj razložijo, zakaj je tako in zakaj verige ne začenjajo živali.  

 
 Učenci primerjajo obe verigi in povedo, na katerih mestih verige se nahajajo 

določeni organizmi. Vidijo, da so isti organizmi (žaba) v različnih verigah 
lahko na različnih mestih – PREHRANJEVALNIH RAVNEH. 

 
 Učenci tudi sami poiščejo kakšen primer, iz katerega je razvidno, da ista 

vrsta zaseda različne prehranjevalne ravni. (Primer: jabolko – jež – lisica; 
jabolko – muha – jež – lisica; jabolko – muha – pajek – jež – lisica) 

 
 Pogovorijo se o tem, ali obstajajo tudi organizmi, ki so vedno na točno 

določenem mestu v vseh prehranjevalnih verigah (rastline, rastlinojedci!). 
 

 Učitelj naj sicer omeni tudi izjeme (mesojede rastline, zajedavske rastline in 
gniloživke – na primer lusnec (zajeda na koreninah bukve in ne vsebuje 
zelenega klorofila), gnezdovnica (spada med kukavičnice, gniloživka, tudi 
brez klorofila). 

 
 Vsi učenci naj oblikujejo velik krog (učenci vrnejo kartončke), učitelj pa izbere 5 

novih učencev ter jim razdeli kartončke za eno prehranjevalno verigo.  
 

Primer: rumeni blatnik – veliki mlakar – žaba – ščuka – čopasti ponirek. 
 
Izbrani učenci gredo v sredino kroga, si dajo okrog vratu kartončke in 
preberejo, s čim se prehranjujejo, nato pa sestavijo verigo. 
 
 Učitelj iz verige odstrani en člen (žaba) in se pogovori z učenci o tem, kaj se 

zgodi s členi, ki mu sledijo (propadejo, umrejo).  
 
 Pogovorijo se o tem, ali se v naravi to dogaja in zakaj ne. 
 
 Učitelj razdeli še en sklop 3 ali 4-ih kartončkov za še eno prehranjevalno 

verigo (vodna zlatica – linj – belorepec), ki se bo prek enega organizma 
lahko povezala s prvo verigo. Iz prve verige učitelj odstrani en člen (žaba), 
naslednji člen pa si hrano poišče (jo prime za ramo) v drugi verigi. 

 
 Pogovorijo se o tem, da se v naravi verige povezujejo med seboj. Navadno 

se ena vrsta živali prehranjuje z različnimi vrstami živali ali rastlin, ista vrsta 



  Učna tema: PREHRANJEVALNI SPLETI (Navodila za učitelje) 
_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
4               Pripravila: Meta Vončina Gnezda, univ.dipl.biol. in prof.biol. 
        v okviru projekta LIFE06/NAT/SLO/000069 Presihajoče Cerkniško jezero 

organizmov pa je lahko hrana različnim živalim. Več med seboj povezanih 
prehranjevalnih verig imenujemo PREHRANJEVALNI SPLET. 

 
 Učitelj razdeli vse kartončke. Učenci si poiščejo hrano in jo (učenca z 

ustreznim kartončkom) primejo za ramo. Nastane preplet – prehranjevalni 
splet, v katerega so vključeni vsi učenci. Učenci vidijo, kako je v naravi vse 
povezano. 

 
 

 Učitelj opozori na vrstno revna okolja, ki so izredno občutljiva ravno zaradi 
prisotnosti majhnega števila vrst in neprepletanja verig. Taka okolja so izredno 
nestabilna in jim ob spremembi hitro grozi porušenje ravnovesja.  

 
 Primer porušenja občutljivega naravnega ravnovesja:  

V tundri na severu so mahovi in lišaji edine rastline, ki lahko uspevajo v teh 
težkih pogojih. Z njimi se hranijo severni jeleni, te pa plenijo volkovi. Ker so 
lovci v preteklosti želeli imeti več jelenov zaradi trofej, so začeli streljati 
volkove, saj so le-ti pobijali jelene. Ker jeleni niso imeli več naravnih 
sovražnikov, so se zelo hitro namnožili preko zmogljivosti okolja (na severu so 
težke razmere za rast, zato uspeva tam zelo malo rastlin, ki tudi rastejo zelo 
počasi) in kmalu pojedli vse rastlinje. Ker jim je zmanjkalo hrane, so živali 
začele umirati od lakote in obolevati zaradi podhranjenosti. Tudi lovci niso imeli 
več kaj streljati razen suhih in bolnih živali, torej tudi niso več imeli trofej. Na 
koncu so spoznali, da so z odstranitvijo volkov porušili občutljivo naravno 
ravnovesje, zaradi česar so vsa živa bitja utrpela ogromno škode. 

 
 Učitelj se z učenci pogovori o tem, zakaj je pomembno, da se verige med seboj 

prepletajo. (Da vrste lažje preživijo in za ravnovesje v naravi – tako nikoli ne 
zmanjka hrane, pa tudi nobena vrsta se ne more pretirano namnožiti. To pa se 
žal velikokrat dogaja tam, kjer vmes posega človek.) 

 
 Pogovorijo se o pomenu plenilcev za ravnovesje v naravi. 
 
 
 

ZAKLJUČEK 
 
 Učitelj strne ugotovitve:  

Najbolj stabilna so tista življenjska okolja, v katerih je prisotno veliko število vrst 
rastlin in živali, saj so tako možne med njimi različne povezave oziroma razvejan 
prehranjevalni splet, v katerem imajo posamezniki in njihove populacije vedno na 
izbiro več prehranjevalnih možnosti. V takih združbah zato tudi ni velikih 
populacijskih nihanj. Takšne življenjske združbe in ekosistemi so stabilni, saj je v 
njih omogočeno naravno ravnovesje. 
Če je v okolju zelo malo različnih vrst (na primer na ogromni njivi krompirja, 
koruznem polju ali pa v zelo občutljivih naravnih okoljih (barja, tundra na 
severu,…) z zelo majhnim številom vrst), v njem lahko zelo hitro pride do 
porušenja ravnovesja. Taka okolja so nestabilna. 
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Pri varstvu narave si prizadevamo, da bi se ohranile vse rastlinske in živalske 
vrste, kajti vsaka vrsta pomeni v ekosistemu možnost izbiranja za drugo vrsto. 
Izumiranje vrst, ki ga povzroča človek, pomeni podiranje trdnosti ekosistemov.  
 
Za naravno ravnovesje v naravi je izrednega pomena vrstna pestrost v 
življenjskih okoljih, zato moramo paziti, da bomo to pestrost še naprej ohranjali v 
največji možni meri, saj se v nasprotnem primeru lahko hitro zgodi, da se 
ravnovesje poruši, zaradi česar bomo vsi utrpeli škodo. 

 
 Učenci rešijo učne liste in z njimi ponovijo in utrdijo snov. 
 
 Preberejo odgovore in se pogovorijo. 

 
 Igra "Netopir in vešča": V tej igri učenci spoznajo način lova pri netopirjih – 

netopir lovi plen s pomočjo zvoka. V prostor oddaja za človeka neslišen zvok 
(ultrazvok), ki se širi po prostoru. Ko zvok naleti na oviro (plen), se od nje odbije, 
nakar ta odboj zopet zazna (sliši) netopir. Na osnovi časa in smeri, iz katere je 
prišel odboj, netopir določi lego plena in le-tega ulovi. 

 
Učenci se postavijo v krog. Eden od učencev bo netopir, trije učenci vešče (plen), 
ostali učenci v krogu pa predstavljajo gozd oziroma mejo, znotraj katere se lahko 
gibljejo netopir in vešče. Ker netopir lovi s pomočjo zvoka, učitelj učencu – 
netopirju preveže oči z ruto.  
Netopir lovi tako, da se oglaša, zvok pa se odbije od vešč: vedno, kadar netopir 
zakliče: "netopir!", morajo vse vešče takoj odgovoriti z: "vešča!".  
Netopir lovi na osnovi glasov, ki jih sliši. (Pogosteje, ko se bo oglašal netopir, 
pogosteje se bodo morale oglašati vešče in netopir jih bo lažje ujel.) Pomembno 
je, da so ostali učenci tiho, da ne motijo netopirja. Če se jim netopir (ki ne vidi) 
preveč približa, zakličejo ime drevesa, ki ga predstavljajo, na primer: "smreka!", 
"bukev!", "jelka!", "gaber!", "hrast!",… Tako netopir ve, da se je približal meji 
"lovnega območja" in se obrne stran. 
 
Ko netopir ulovi vse vešče, se igra konča. Vloge prevzamejo drugi učenci in igra 
se ponovi.  
 
 
Glede na uspešnost netopirja pri lovu, se lovno območje lahko poveča ali pa 
zmanjša. 
 
V igri je lahko tudi več vešč, odvisno od števila učencev in velikosti prostora. 
 
 
 
 
Vir: Cornell, J. (1994): Približajmo naravo otrokom. Mohorjeva družba, Celje 

 
 


