SKLOP: ŽIVALI

NA KMETIJI

. razred

DELAVNICA: OD JAJCA DO
KOKOŠI

IME IN PRIIMEK: ____________

Uganka: V kurniku spi, se s črvi masti, zrnje zoba, če ga dobi, glasno kokodaka, ko jajce zvali. S kupa
gnoja, v svet zapoje, “hitro k meni, putke moje! Naj sliši se, na vse strani, kdo je vaš mož, kikiriki!” In
kdo je to?
Kako pa sta povezana kokoš in petelin? Kje živita in s čim se
prehranjujeta? Ste vedeli, da kokoš odlično vidi? In da si rade privoščijo
peščeno kopel, s katero si očistijo perje in odstranijo parazite? Pridite in
spoznajte zanimiv svet kokoši.

NALOGA 1.

Tako kot ti stanuješ v hiši ali stanovanju imajo tudi kokoši svoj dom, ki se imenuje
kokošnjak. Sledi ogled kokošnjaka – kako je zgrajen, kakšne prostore vse najdemo
v njem, iz katerih materialov, kje najdem gnezda in kakšna so.
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NALOGA 2.

Kakšna je kokoš na zunaj? Koliko nog, oči ima? Opazuj in dopiši k spodnji sliki.
Pobarvaj in napiši razlike med petelinom in kokoško.
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Učenci, kaj ste danes jedli? In pili? Kaj mislite, kaj jedo kokoši? In kaj pijejo?

NALOGA 4.

Kako se sploh vse začne? Dopiši: PIŠČANČEK, VALJENJE, GNEZDO, JAJCA,
PETELIN, KOKOŠ. Z puščicami označi v katero smer se začne življenjski krog
kokoši. Pobarvaj.

NALOGA 5.

Iz vseh jaz se ne izvalijo piščančki, zato jih prodamo in iz njih spečemo okusne jedi.
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Zapiši nekaj jedi iz jajc:
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DELAVNICA: OD KRAVE DO
SLADOLEDA

IME IN PRIIMEK: ____________

Mmmm le kdo nima rad mrzlega sladoleda, naravnost iz skrinje ali od sladoledarja?
Ste se kdaj spraševali, kako sladoled nastane? Iz česa je? Kaj potrebujemo vse za
njegovo izdelavo? Pa začnimo na začetku.

NALOGA 1.

Natančno opazujte kravo. Koliko ima nog? In koliko ušes? Dopolni osebno izkaznico krave Si
vedel, da ima krava raje mraz kot vročino?
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NALOGA 3.

Kako sploh nastane mleko? In kako pride od krave do trgovine, kjer ga kupite? Poveži sliko z
opisom:
1.

Da krava sploh pridela mleko,
mora imeti mladiča - telička. Za
njegovo prehrano pridela v
vimenu mleko tako, da skozi vime
potuje kri in se potrebne sestavine
za mleko zadržijo v vimenu.

6. Mleko homogenizirajo, to pomeni
ga maščobo enakomerno porazdelijo
po vsej tekočini.

72°C
7. Sledi pakiranje mleka v tetrapake
in dostava v trgovine, kjer si mleko
kupiš tudi ti!.

4. Ko mleko pripeljejo v mlekarno, ga
s pomočjo centrifuge razdelijo na
vodeno posneto mleko in mastno,
kremasto smetano. Glede na željen
končen izdelek spet združijo
smetano in mleko.

5. Mleko pasterizirajo, kar pomeni, da
ga na hitro segrejejo na 72°C in spet
ohladijo. Tako uničijo morebitne
mikroorganizme, majhne delce, ki
niso dobri za naše telo. Tako tudi
naredijo mleko dalj časa
uporabnejšo.

2. Vsako jutro in vsak večer kmet
pomolze krave s pomočjo molznega
stroja.

3. Mleko potuje po ceveh v
rezervoar. kjer na 4°C počaka na
cisterno za mleko, poseben
tovornjak, ki pripelje mleko do
mlekarne. Preden mleko odpelje se
mleko kontrolira ali je zdravo.

NALOGA 4.

Kaj vse lahko predelamo iz mleka?

Recept za sladoled:
2 lončka sadja po želji
2 lončka sladkorja
2 lončka kisle smetane
1/4 l sladke smetane
Sadje in sladkor zmeljemo, dodamo kislo
smetano in premešamo. Vmešamo še stepeno
sladko smetano in damo v zamrzovalnik
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DELAVNICA: OD CVETA DO
CVETA ČEBELICA LETA

IME IN PRIIMEK: ____________

Čebelica (Janez Bitenc)
Od cveta do cveta čebelica leta in v čašicah sladkih nabira si med. Po tem pa se zali marjetki zahvali
in reče veselo: “Takoj pridem spet!” “Le pridi čebelca” de cvetka marjetka, “saj menda je sladkega
poln moj cvet.”
Si res čebela v čašah nosi med? In je to že sploh med? Pa leta samo na marjetke? Kam še drugam?
In se ji res zahvali? Kje najdemo odgovor? Na kmetiji, pri čebelarju!

NALOGA 1.

Spoznajmo čebelo:

NALOGA 2.

Pomagaj čebelarju pri delu.

NALOGA 3.

Kateri so čebelji pridelki? Zapiši:

