
ČUTILA 

 

1. Sličice predstavljajo naša čutila. Poimenuj posamezno čutilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Preberi trditve in ustrezno obkroži. 

 

Oko je čutilo za vid.             DA  NE  

Uho je čutilo za voh.             DA  NE  

S čutilom za tip zaznavamo bolečino.          DA  NE  

S čutilom za okus okušamo le sladko in slano.         DA  NE  

Čutila sprejeta sporočila iz okolja pošiljajo možganom.      DA  NE  

NOS – čutilo za VOH 

OKO – čutilo za VID 

 

KOŽA – čutilo za TIP 

 

JEZIK – čutilo za OKUS 

 

UHO – čutilo za SLUH 

 



 

3. Prečrtaj, kar ni čutilo. 

razmišljanje tip voh prebava 

sluh učenje okus vid 

4. Kaj se zgodi, če eno od čutil ne deluje, kot bi moralo?  

SLUH: ne slišimo različnih zvokov, zato potrebujemo slušni aparat. V 

primeru popolne gluhosti, se sporazumevamo z znakovnim jezikom. Če ne 

bi slišali, se ne bi mogli odzivati na dogajanje okoli nas. 

VOH: Ne zaznamo različnih vonjev, kar je lahko zelo nevarno, kadar nekje 

gori, ali uhaja plin, saj se ne moremo pravočasno umakniti pred 

nevarnostjo. S slabšim vonjem tudi ne bi prepoznali ali je hrana pokvarjena 

in bi se lahko zastrupil. 

VID: Pri slabšem vidu, moramo nositi očala, tudi leče. Če bi bili popolnoma 

slepi, bi potrebovali pomoč drugih ljudi, psa vodnika in palico za slepe. 

Ljudem, ki so slepi, se bolj izostrijo druga čutila, kot so sluh, tip, okus. 

TIP: Koža kot čutilo nam pove, kdaj je mrzlo ali toplo, kdaj imamo na sebi 

kaj mehkega ali grobega. Če ni bi delovalo kot mora, se ne bi znali 

pravilno obleči, ne bi vedeli kakšne teksture so predmeti, tudi maminega 

objema ne bi čutili, tako kot ga sicer. 

OKUS: Brez okusa, ne bi mogli opravljati nekaterih poklicev, kot so kuhar, 

slaščičar, pek, ipd. Težko bi tudi ugotovili, katera hrana nam ustreza in 

katera ne oz. katera hrana je pokvarjena. Vsekakor pa bi brez okusa  

izgubili ves užitek pri jedi. Kako žalostno bi bilo, če bi sladoled bil ravno 

tako brez okusa kot brokoli.  

 

5. Katero čutilo bi ti najbolj pogrešal? Pojasni zakaj.  

Midve bi najbolj pogrešali čutilo za VID.          

Vid nama omogoča, da lahko opazujeva          

naravo, cvetlice, morje, otroške obraze,           

njihove navihane očke, vse te čudovite              

barve sveta, prijatelje, svoje najdražje in še           

in še in še…. 


