
TOREK, 7. 4. 2020 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

 

Utrjevanje 

V tem času smo obravnavali že kar nekaj tem. Prav je, da se znanje malo ponovi in 

utrdi. Prosim, da bi z otrokom ponovili snov s pomočjo spodnjih vprašanj. 

1. Kateri letni čas je sedaj? 

2. Kaj je značilno za pomlad?  

(Živali - ptice selivke se vrnejo, ptice gradijo gnezda, kamor bodo znesle jajca, 

živali, ki so dremale, pridejo iz brlogov shujšane in sedaj se bodo lahko zopet 

najedle, žuželke že začnejo nabirati medičino, živali kotijo mladičke, ptice 

kasneje valijo jajca,… 

Rastline - vse ozeleni, rožice zacvetijo, drevesa se olistajo, zacvetijo  

Ljudje - nosimo tanjša, lahkotnejša oblačila, na vrtovih in njivah se začne 

prekopavanje, sajenje, sejanje,  

Vreme- toplejše, hitro se spreminja,  

Dan-noč – dnevi se daljšajo. 

3. Katere letne čase še poznaš? 

4. Kateri so dnevi v tednu? 

5. Kaj pomenijo  znaki? 

    

6. Kakšno je vreme na sliki? 

 

 

 

7. Prejšnji teden ste naredili obložene kruhke. In lahko rečem, da so bili nekateri 

že na pogled odlični, kaj šele v ustih. Mmmmmmm. 

Na sendvičih sem videla npr. papriko, solato, kumarice, … 



Ali si sploh pomislil/a, kako sploh pridelamo rastline za naše prehranjevanje? 

O tem se bomo učili danes. Za uvod prilagava predstavitev na spodnjem linku. 

Poglej si sličice in starši naj ti preberejo besedilo poleg. 

 

1.a Sejemo in sadimo-1  

 

Zelo dobro bi bilo, če seveda imaš doma kakšno seme, da sam 

posadiš/poseješ seme, skrbiš za rastlino in spremljaš rast.  

Seme posadi v lonček z zemljo in skrbi za rastlino. Vsakih nekaj dni prosi 

starše za fotografijo in čez nekaj časa boš lahko primerjal rast rastline. 

 

 

ŠPORT 

      

 Igre na prostem 

Pojdi ven na dvorišče in se igraj najljubše tvoje igre.  

Vmes pa lahko povadiš skoke s kolebnico ali malo vodiš žogo. Uživaj v sončku. 

 

 

SLOVENŠČINA 

 

Opis sike 

Dobro si oglej vse 4 sličice (spodaj). 

Ugotovi, kakšno je zaporedje sličic. 

Oblikuj zgodbico ob slikah. Dečku daj ime in zgodbo povej staršem oz družini. 

Sličic ni obvezno natisniti.  

 Prosim, da starši v BZ napišete naslov te zgodbe, ki si ga otrok sam izmisli in 

napišete, da je zgodbo povedal, poleg pa napišete še datum in se podpišete. 

http://ptrubar2.splet.arnes.si/files/2020/03/1.a-Sejemo-in-sadimo-1.pdf


 

 


