
SPOZNAVANJE OKOLJA (2.a)

Naslov naloge Način dela Preverjanje pomoč učencem

Od zgoraj se daleč vidi, 
Učbenik SPO, str.42, 43, 44, 
46

PONOVIMO: V šoli smo si ogledali in se pogovorili o Zelenem dolu, U str. 
42, opisali smo Zeleni dol ter "postali" balonarji in si Zeleni dol ogledali še 
od zgoraj. Ugotovili smo, da se pogleda razlikujeta in razlike našteli. Na 
podlagi posnetka od zgoraj je narisan zemljevid Zelenega dola. Povedali 
ste, kakšna je razlika med pogledom od zgoraj in zemljevidom. Rekli smo, 
da k zemljevidu sodi tudi legenda.

Za morebitna vprašanja 
staršev sem dosegljiva po 
mailu: alenka.agrez@guest.
arnes.si Med tednom od 7.00 
do 9.00 in od 17.00 do 
19.00

PONEDELJEK UČBENIK: Okolje in jaz/str.43 Oglej si turistični zemljevid Slovenije

Kako vemo, kaj je na zemljevidu? (Naslov.)

- Kaj pomeni beseda turistični? Komu je takšen zemljevid namenjen?

- Kaj je na zemljevidu posebej označeno?

- Kaj pomenijo posamezni znaki? (Pri branju si pomagam z legendo!)
- Kaj pomenijo bele/ modre/ rdeče črte?

- Katera jezera najdeš na zemljevidu? Kako se imenujejo in kaj je v njihovi bližini?

- Na katerih rekah je možno veslanje?

- Katera so naša najbolj znana smučišča?

- Katero znamenitost si lahko ogledamo v Celju? Kaj je še v njegovi bližini?

- Mesta so označena s črno piko. Zakaj so nekatere pike večje od drugih? …

Reši učni list UL_SPO / 1. dan

SREDA UČBENIK; str. 44, 45

Na str.45 je spodaj je v zelenem pravokotniku napisan povzetek. Prepiši 
besedilo v velik črtan zvezek za okolje, na desno stran ob včerajšnjem 
učnem listu. Piši z malimi tiskanimi črkami. Napiši naslov: OD ZGORAJ 
SE DALEČ VIDI. Potrudi se.



ČETRTEK Reši lista   UL_SPO /  2.dan.

Izreži vse štiri zemljevide iz priloge. Znanje ocenim, ko se 
spet vidimo. 

Poišči prava dva in ju nalepi na pravo mesto. Tisto, kar je napisano 
v zvezku znaš.

Na napačnih dveh poišči napake (5) in jih obkroži. 

List z nalogo 4 nalepi v zvezek za SPO. Na levo stran zvezka.

Tudi napačna zemljevida nalepi v zvezek za SPO.

S prstkom na zemljevidu potuj po svetu, saj je svet zelo lep.

Fantje, to je nekaj za vas, a ne?


