
 

 

Dragi učenci! 

Verjetno vam že iz ušes štrlijo informacije o koronavirusu in o tem kako 

pomembno je, da si redno umivate roke.  

Pa poglejmo, zakaj je to res pomembno … 

 

Ali ste vedeli, da okoli nas živijo drobni organizmi? 

Nekateri majhni organizmi so dobri za nas. Skrbijo za naše želodčke in 

ravnajo z našimi živilskimi odpadki, podobno kot kakšni majhni 

smetarji. Nekateri se uporabljajo za izdelavo zdravil - so kot drobni 

zdravniki, nekateri pa ljudi okužijo in potem ljudje zbolijo. 

Pravimo jim virusi in bakterije. Se spomnite, ko ste bili kdaj bolni? 

Morda vas je bolelo grlo ali trebuh, to pa zato, ker so se virusi in 

bakterije prikradle v telo - verjetno zaradi dotika virusa in nato vnosa 

hrane z roko v usta!  

Preberite nekaj resničnih podatkov o drobnih organizmih: 

BAKTERIJAH, VIRUSIH, GLIVAH in PRAŽIVALIH. Ko preberete, 

pa se boste lahko igrali eno zanimivo in poučno igrico (navodila 

spodaj). 



 

 

 

 

 



KAKO PRIDEJO TI ŠKODLJIVI 

ORGANIZMI V NAŠE TELO???? 

 

Morda pridejo od: 

 Drugih ljudi, ko se dotaknete njihovih rok. 

 Stvari, ki so se jih drugi ljudje dotaknili.  

Kot na primer: žoga, telefon, kljuka, računalniška tipkovnica…. 

 Živali. 

 Umazanije, ko ste se igrali zunaj. 

 Prostorov, ki jih uporablja veliko ljudi: trgovine, javni prevozi, javna 

stranišča … 

 

 

Zato bi si morali večkrat na dan umivati in sušiti roke! Dobra 

higiena pomeni, da zagotovite, da ne boste širili škodljivih 

organizmov naprej. Najpomembnejše je, da so vaše roke vedno 

čiste!!! 

 

 



Sedaj pa je čas za igrico!  

PODAJ ŠKODLJIVCA 

Igrajte se tole zabavno igrico in videli boste, kako se škodljivci 

širijo. K igri povabite vse družinske člane, da bo bolj zabavno. 

 

1. Naredite krog tako, da stojite eden ob drugem. 

2. Eden si roke namaže z barvo ali moko. 

3. Sedaj se rokuje s sosedom in sosed z naslednjim, dokler se ne rokujete vsi. 

4. Poglejte dlani, škodljivci se širijo enako hitro, kot se širi barva ali moka!! 

 

Na spodnji povezavi si oglejte video, ki kljub temu da ni v našem jeziku, nazorno 

pokaže, kako hitro se širijo te zlobni mikroorganizmi! 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=ZADs7Af7qBk&feature

=emb_logo  

 

 Pazite nase in umivajte si roke, da bomo kmalu spet skupaj! 
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