
Pripravila učiteljica Polona Trontelj 

SLON 

Sloni so zelo zanimive živali. Ali si vedel: 

 Slonov nos in zgornja usta sta podaljšana v rilec, trobec. To je tudi njihov oprijemalni 
organ, s katerim tipajo, skozenj dihajo, vohajo in se oglašajo.  

 Njihova koža je siva, debela do 4 centimetre in redko poraščena z dlako.  

 Živijo v čredah, ki jih razen v času parjenja vodi starejša samica.  

 So rastlinojedi, hranijo se z listjem poganjki in plodovi.  

 Zgornji sekalci (zobje) jim zrastejo v okle, ki so lahko dolgi do 3 metre in tehtajo do 100 
kilogramov. Okli so vir slonovine.  

 Sloni lahko dosežejo starost do 70 let.  

 Brejost traja do 24 mesecev, v vecini primerov povržejo enega mladiča. 

 Na svetu živita dve vrsti slonov: 

 Indijski / azijski slon: azijski slon je manjši kot afriški, redkokdaj je večji od treh metrov in 
je lažji, saj tehta do 3 tone 

 

 afriški slon 
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 V čem se razlikujeta afriški in indijski/azijski slon  

 

Glej slike, poišči razlike in napiši svoje ugotovitve v razpredelnico. 

 Afriški slon Indijski/azijski slon 

Velikost   

Hrbet   

Ušesa   

Si še kaj opazil   

Si še kaj opazil   
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KAKO NARISATI SLONA 

    
Korak 1                                                          Korak 2 

 

              
                 Korak 3                                         Korak 4                              Korak 5 

 

         
                      Korak 6                                        Korak 7                                              Korak 8 

   

     
                       Korak 9                                       Korak 10                                        Korak 11 
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                     Korak 12                                            Korak 13                              Korak 14 

 

               
                    Korak 15                                          Korak 16                                        Korak 17  

 

   
                                            Korak 18                                                 Korak 19 

 

 
Korak 21 - Na koncu lahko slona še osenčiš, kot kaže slika 
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SLON POBARVANKA 
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PESEM O SLONČKIH 

En mali slonček 
 

En mali slonček se je pozibaval 
na pajčevini tam pod drevesom, 

ko je ugotovil, da je stvar zanimiva, 
je poklical še enega slončka. 

 
Dva mala slončka sta se pozibavala 

na pajčevini tam pod drevesom, 
ko sta ugotovila, da je stvar zanimiva, 

sta poklicala še enega slončka. 
 

Trije mali slončki so se pozibavali 
na pajčevini… 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
Deset malih slončkov se je pozibavalo 

na pajčevini tam po drevesom, 
ko so ugotovili, da stvar je zanimiva, 

se je pajčevina strgala. 
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Viri: 

http://web.sc-celje.si/tomi/seminarske2008/OgrozeneVrste/slon.htm 

https://sl.puntomarinero.com/african-and-indian-elephant-how/ 

https://www.youtube.com/watch?v=flFRAzM1XaY 

http://www.pobarvanke.tag.si/pobarvanke/dumbo/cirkus.jpg 
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