
SPOZNAVANJE OKOLJA (3.d)

naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem

Obravnava teme Beremo 
zemljevide

1. Zberi vse zemljevide, ki jih imate doma. Oglej si jih. V čem se razlikujejo? Kaj 
imajo skupnega?
2. Nato si oglej zemljevid v učbeniku na straneh 62 in 63. Povej, katere države 
so prikazane na njem.
3. Spodaj je sličica, ki prikazuje smeri neba. Spomni se, kako jih imenujemo. Če 
si pozabil/-a, poglej na str. 20 v učbeniku. Na zemljevidu pokaži, kje je slovenska 
severna meja in kje zahodna.
4. V zvezek zapiši naslov BEREMO ZEMLJEVIDE. Pod naslov zapiši 
odgovore na vprašanja na str. 62 (vprašanj ti ni potrebno prepisovati). 

Razumevanje snovi bomo 
preverili z vprašanji, ki jih bom 
naknadno poslala preko e-
pošte.

Vsak dan med 10.00 in 12.00 
ter med 16.00 in 18.00 sem 
za vsa vprašanja dosegljiva 
na anja.kozelj.os@gmail.com.

Obravnava teme Slovenija 
v Evropski uniji

5. Razmisli, kateri narodi, poleg Slovencev, še živijo v Sloveniji. Poznaš koga, ki 
živi v Sloveniji, a ni Slovenec? 
6. Si že slišal, da je Slovenija članica Evropske unije? Kaj misliš, da to pomeni? 
Oglej si video o nastanku EU:

Na naslednji videokonferenci 
bom preverila, če razumete 
pomen Evropske unije. Ostalo 
bomo preverili z vprašanji, ki jih 
bom naknadno poslala preko 
e-pošte. 

https://www.youtube.com/watch?v=3hGeOBam7ug

Ta je sicer namenjen malo starejšim otrokom, a ti bo vendarle pomagal razumeti, 
kaj je Evropska unija. Na naslednji videokonferenci boš imel priložnost, da mi to 
razložiš s svojimi besedami. 
7. Nato napiši nov naslov SLOVENIJA V EVROPSKI UNIJI. Sedaj preberi 
besedilo (zgoraj in spodaj) na str. 63 v učbeniku. Pod naslov zapiši Državni 
simboli Slovenije so: in jih naštej. 
8. Na spletu poišči slovensko in evropsko zastavo. Obe preriši v zvezek. Bodi 
pozoren, da boš pravilno narisal grb slovenske zastave. 
9. Na Youtube-u poišči slovensko in evropsko himno ter jima prisluhni. 

Ogled risanke in videa na 
temo skrbi za okolje 
(utrjevanje) Najdeš ju na povezavah:

https://www.youtube.com/watch?v=vbM6nY6IvbY
https://www.youtube.com/watch?v=OHD7Vfx-J78
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https://www.youtube.com/watch?v=vbM6nY6IvbY
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