
 

Didaktična igra: "PREHRANJEVALNI SPLETI NA CERKNIŠKEM JEZERU" 
 
 
Notranjski regijski park je v okviru projekta LIFE 06 NAT/SLO/000069 Presihajoče Cerkniško 
jezero pripravil več različnih učnih materialov za učence osnovnih šol, ki so dostopni na spletni 
strani projekta LIFE (http://life.notranjski-park.si, pod zavihkom Dostopni dokumenti – 
Izobraževanje. 
 
Didaktična igra "PREHRANJEVALNI SPLETI NA CERKNIŠKEM JEZERU" služi kot učni 
pripomoček pri obravnavi nove snovi ali utrjevanju snovi o prehranjevalnih verigah in spletih, ki 
je del učnega načrta za predmet Naravoslovje in tehnika v 5. razredu devetletke. Poleg 
didaktične igre "PREHRANJEVALNI SPLETI NA CERKNIŠKEM JEZERU" je učiteljem in 
učencem iz 5. razreda devetletke namenjen tudi sklop učnih listov in navodil 
"Prehranjevalni spleti na Cerkniškem jezeru", ki je prav tako dostopen na spletni strani 
projekta LIFE, pod zavihkom Dostopni dokumenti – Izobraževanje. V navodilih za učitelje je 
natančno opisan predlagan potek dejavnosti, pri kateri naj bi učenci s pomočjo kartončkov 
didaktične igre "Prehranjevalni spleti na Cerkniškem jezeru" spoznavali in utrjevali snov o 
prehranjevalnih verigah in spletih. 
 
Didaktično igro "Prehranjevalni spleti na Cerkniškem jezeru" sestavlja 26 različnih 
kartončkov z rastlinami in živalmi, ki živijo na območju Cerkniškega jezera. Vsi ti organizmi, 
skupaj s še mnogimi drugimi, tvorijo razvejan prehranjevalni splet, v katerem so vsi povezani in 
odvisni drug od drugega. 
Medsebojno povezanost organizmov lahko zelo nazorno prikažemo z uporabo kartončkov, pri 
čemer si vsak od učencev okrog vratu nadene po en kartonček in za kratek čas prevzame vlogo 
organizma, katerega nosi. Učenci si na zadnji strani kartončkov lahko preberejo, kakšna je 
hrana organizma, ki ga predstavljajo (rastline zadaj nimajo napisanega vira hrane, saj si hrano s 
pomočjo sončne energije in snovi, ki jih dobijo iz zraka, vode in zemlje, ustvarijo same). Vsak od 
učencev si poišče "hrano" (učenca, ki predstavlja organizem, ki mu je lahko hrana) in jo prime 
za ramo. Učenci pri tem ugotovijo, da so vsi organizmi med seboj zelo prepleteni in povezani ter 
da obstajajo organizmi, ki so v različnih prehranjevalnih verigah vedno na točno določenem 
mestu (prehranjevalni ravni) ter organizmi, ki v različnih verigah zavzemajo različna mesta 
(prehranjevalne ravni). Skupaj z učiteljem si ogledajo in se pogovorijo o posameznih verigah ter 
členih, ki te verige sestavljajo, poimenujejo posamezne člene ter ponovijo ali se seznanijo s 
pojmi, kot so na primer: proizvajalec, potrošnik, rastlinojedec, mesojedec, vsejedec, 
prehranjevalna raven itd. 
 
Natančen potek dejavnosti pri obravnavi vsebine "Prehranjevalne verige in spleti" z uporabo 
didaktične igre "Prehranjevalni spleti na Cerkniškem jezeru"  je natančno opisan v navodilih za 
učitelje, ki jih najdete na spletni strani projekta LIFE (glej zgoraj), pod zavihkom Dostopni 
dokumenti – Izobraževanje – Učni listi in navodila – Prehranjevalni spleti – priloga Navodila za 
učitelje. 
 
 
Želim Vam veliko uspehov in zadovoljstva pri delu z učenci! 
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