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Naš nos
Ču$lo: nos     čut: voh

Nos je organ, s katerim dihamo in vohamo. Sposobnost, da zaznamo vonjave,
imenujemo voh.
Predstavljaj si – naš nos lahko zazna bilijon (to je enica in 12 ničel) različnih vonjav.
Ko jemo in pri tem žvečimo, potuje hlap hrane iz ust v nosno votlino. Voh je tesno
povezan z okusom. Kadar smo prehlajeni, tudi pogosto manj okusimo.

Poskusb

Zamašen nos ali poper povzročita ...   
nihanje – pihanje – kihanje – vohanje 

Nos slona se imenuje ...    
palec – sesalec – rilec – pilec  

Kadar teče iz nosa, potrebujem ...
šilček – robček – bonbonček – lonček 

Obkroži pravilni odgovor. b
Vigredi pri vedno več ljudeh zaradi
cvetnega prahu nastopa ...    
kopija – alergija – zaspanost – slaba volja     

Kadar nam to, kar vohamo, ni všeč,
nam to ... 
smrdi – diši – blešči – zazvoni 

Ekskurzija – Pasji nos
Pasji nos je za psa to, kar so  za človeka oči. Z vohom pes prepoznava in spremlja svet ter
dogajanje v njem. V trenutkih, ko pes strmi v kako stvar ali osebo, bistvene informacije
o njej pridobiva s prepoznavanjem vonjev, in ne z vidom. Ko vidite pse strme$ drug
v drugega, med njimi že poteka pogovor, ki je za nas ljudi nerazumljiv, saj je njegova
osnova v iden$fikaciji vonjev.

Psi lahko prepoznajo vonj v povprečju do 10.000‐krat bolje kot človek. Tako, na
primer, ko človek vstopi v sobo in vidi na kavču leža$ osebo, pokrito z odejo,
jo prepozna z očmi, pes pa jo prepozna po vonju. Z vohom zazna
prostor, kavč, odejo in „dišeče“ noge svojega lastnika.
Tako ve, kje je lastnik in kaj počne, ne da bi ga videl.

Imaš tudi $ psa? Opazuj ga na skupnem sprehodu.
Pes nenehno hodi po svetu in pri tem sledi
svojemu nosu. Lahko bi rekli, da pes „bere“
časopis, ko se npr. potepa po gozdu.

V razredu ali doma si zavežite oči in drug drugemu pomolite
pod nos razne začimbe, sadje, zelenjavo ali pa tudi umetne
snovi in tekočine. Poskušajte vse ovoha$!




