
OBDOBJA 
ČLOVEKOVEGA 

ŽIVLJENJA

2. RAZRED

OŠ ŠMARJE PRI KOPRU



KAJ POTREBUJEJO ŽIVA BITJA ZA RAST IN RAZVOJ?

Vsa živa bitja za rast in 

razvoj potrebujejo 

svetlobo, hrano, vodo,

ustrezno temperaturo, 
primeren prostor in zrak 

(kisik).



ŽIVA BITJA SE

RODIJO SKOTIJO IZVALIJO

Iz        

se izvalijo mladiči. 
Nekatere živali se skotijo. 

Rečemo jim sesalci. 
Ljudje se rodimo. 



ČLOVEK, 
ŽIVALI IN 
RASTLINE 

IMAJO SVOJ 
ŽIVLJENJSKI 

KROG. 

ČASU OD ROJSTVA DO SMRTI PRAVIMO ŽIVLJENJE. 







OBDOBJA ČLOVEKOVEGA ŽIVLJENJA

DOJENČEK OTROK MLADOSTNIK ODRASEL STAROSTNIK



VSAKO OBDOBJE V 

ČLOVEKOVEM 

ŽIVLJENJU JE NEKAJ 

POSEBNEGA.

LJUDJE se rodimo, rastemo, se razvijamo, staramo in 

na koncu umremo. Živimo različno dolgo.
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DOJENČEK 

To obdobje traja od rojstva do drugega

leta. Dojenček se doji, nato pa preide k

navadni hrani. Dobi prve zobke. Kaka in lula

v pleničke. Veliko se joka in spi, z jokom pa

izraža bolečino, strah, lakoto. Dojenček se

najprej nauči sedeti, nato se plazi. Okoli

enega leta pa že samostojno hodi. Veliko se

igra. Ustvarja razne glasove, proti koncu

obdobja pa izgovori besedo.



OTROK

PREDŠOLSKI OTROK

To obdobje traja od drugega do šestega leta.

Predšolski otrok je že bolj samostojen, saj sam

pije iz kozarčka, jé s priborom. Rad se igra z

drugimi otroci, vendar se zelo veliko igra sam.

Veliko rišejo in prepevajo. Razvija govor. Rad

posluša pravljice in jih tudi sam po svoje bere.

Hodi že na stranišče in si sam umije roke.

ŠOLAR

To obdobje traja od šestega do dvanajstega

leta. Šolar pri šestih letih prvič vstopi v šolo.

Nauči se branja in pisanja ter računanja. Veliko

se igra s prijatelji, pomaga pa tudi pri

gospodinjskih opravilih. Veliko šolarjev ima

hobije, vpišejo se npr. v glasbeno šolo. Šolar se

že sam obleče in umije.



To obdobje traja od dvanajstega do dvajsetega
leta. Otrok postane uporniški, večkrat ne uboga
staršev. Pri mladostnikih se razvijejo prve ljubezni.
Ko končajo z osnovno šolo, si jih veliko izbere
poklice. Veliko se druži s prijatelji in se zabava.
Večina mladostnikov opravi tudi šoferski izpit.

MLADOSTNIK   



ODRASEL

To obdobje traja od 20. do 70. leta.
Odrasli ljudje dobijo izobrazbo za
določen poklic in se zaposlijo. Uredijo si
svoj dom. Ustvarijo si družino. Skrbijo za
svoje otroke. Opravljajo vsa
gospodinjska opravila. Otrokom
pomagajo pri učenju in reševanju
domačih nalog. Proti koncu tega
obdobja se že upokojijo.



STAROSTNIK

To obdobje traja od 70. leta dalje. Ostarel človek
ne hodi več v službo, je upokojen. Ostareli ljudje
imajo različne hobije. Lahko tudi potujejo. Ostareli
ljudje pomagajo tudi pri varovanju svojih vnukov.
Velikokrat jih gredo iskat v šolo, jim skuhajo kosilo,
se z njimi igrajo. Vendar so ti ljudje že stari, nekateri
so tudi bolni in zato tudi sami potrebujejo skrb.



PONOVIMO

• Kako imenujemo otroka, ko se rodi? 

• Kdo ima fotografijo iz obdobja, ko ste bili 
dojenčki?

• Katera oblačila in igrače ste uporabljali kot 
dojenčki?

• Kaj je še značilno za to obdobje?

• Zakaj ne morete več uporabljati teh oblačil?

• V katerem obdobju ste zdaj vi?

• V katerem življenjskem obdobju so tvoji bratje 
in sestre? 

• Kdo od vaših družinskih članov je že odrasla 
oseba? 

• V katerem življenjskem obdobju so tvoji starši?

• Kako se imenuje obdobje babic, dedkov, 
prababic, pradedkov?



DELO Z 
DELOVNIM 
ZVEZKOM
STRAN 36



ŠE  T I  VPRAŠAJ SVOJE 

STARE  STARŠE  

KAKO JE  B I LO,  KO 

SO B IL I  MAJHNI ,  

KO SO B IL I  ŠOLARJ I ,  

MLADOSTNIK I  IN  

ODRASL I .  

ZA KONEC


