
V tem tednu boš spoznal/a,

kaj vse potrebuješ za življenje (vrste potreb)  

in kje dobiš, kar potrebuješ.
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KAJ VSE POTREBUJEM ZA
ŽIVLJENJE?
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Kaj meniš o očetovem ravnanju?
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VRSTE POTREB

Vrste potreb

Fizične
potrebe

(hrana, voda,

počitek…)

Intelektualne
potrebe

(potrebe po
razmišljanju,

učenju in znanju)

Čustvene
potrebe

(medsebojna

ljubezen in

spoštovanje v

družini)

Socialne

potrebe

(potreba po

druženju s

prijatelji,

družino…)
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VRSTE POTREB

Potrebe lahko delimo tudi na:

• nujne (npr. hrana, obleka),

• manj nujne (npr. ura, računalnik, kolo, rolerji),

• razkošne (npr. televizija v spalnici, jahta, bazen).
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SPREMINJANJE POTREB

Naše potrebe se z leti spreminjajo. Povej, v čem se  
tvoje potrebe razlikujejo od potreb novorojenčka?
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PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA
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Ustno odgovori na naslednja vprašanja:

1. Naštejte po eno intelektualno in socialno
potrebo.

2. Katera od naštetih potreb ni nujna?

a) hrana,

b) rolerji,

c)oblačila,  

č) obutev.



PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA

8

Pravilni odgovori:

1. Intelektualna potreba: učenje, branje;  

socialna potreba: prijatelji, družina.

2. Rolerji niso nujna potreba.



KJE DOBIM VSE POTREBNO  
ZA ŽIVLJENJE?
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IZDELKI IN STORITVE

• Naše potrebe zadovoljujemo z izdelki in storitvami.

• Storitve opravljajo frizerji, maserji, zdravniki, taksisti, učitelji...

• Izdeleki so čokolada, čips, telefon, revija, omara, klobuk...
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Kje dobim vse potrebno za življenje

IZDELKI

• VIR je snov, iz katere  
pridobimo IZDELKE.

(npr. krompir – čips)

ZADOVOLJEVANJE POTREB

STORITVE

• STORITEV je dejavnost, ki jo  
nekdo opravi za nas (npr. obisk  
pri zdravniku, frizerju …).

Večino potreb zadovoljimo v družini. Čas, denar, energija, hrana
in okolje so osnovni viri za zadovoljevanje potreb.



OD VIRA DO IZDELKA

VIR
PRIDOBIMO  
IZDELAMO

IZDELEK
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PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA

13

Ustno odgovori na naslednja vprašanja:

1. Kaj so viri in kaj izdelki? Navedi primer.

2. Kaj so storitve? Navedi nekaj primerov.

3. V kemični čistilnici so vam očistili hlače. Kaj so za
vas opravili?



PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA
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Pravilni odgovori:

1. Iz virov ali surovin izdelamo izdelek. Npr. iz
krompirja izdelamo čips, iz lesa izdelamo omaro…

2. Storitve so naročene dejavnosti, ki jih opraviš za  
drugo osebo. Npr. striženje, raznašanje pošte.

3. V čistilnici so za vas opravili storitev.



V zvezek prepiši snov:

NAŠE ŽIVLJENJSKE POTREBE

Ljudje imamo številne potrebe, ki jih moramo zadovoljiti, če

želimo preživeti.

Potrebe lahko delimo tudi na: nujne, manj nujne in razkošne.

Vrste potreb

Fizične
potrebe

Intelektualne  
potrebe

Čustvene
potrebe

Socialne  
potrebe
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Snov imaš zapisano v učbeniku/ stran 14,15, 22, 23

Viri: Dr. Gregor Torkar – gospodinjstvo 5; 2009

ZADOVOLJEVANJE

IZDELKI

• VIR je snov, iz katere

pridobimo IZDELKE.

(npr. krompir – čips)

POTREB

STORITVE

• STORITEV je dejavnost,  
ki jo nekdo opravi za  
nas (npr. obisk pri  
zdravniku, frizerju …).

V zvezek prepiši snov:
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Lepo se imej!
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