
SPOZNAVANJE OKOLJA (1.c)

naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem

NEVARNE SNOVI Kaj je? Iz česa je?
-Pred otroke postavimo/stresemo različne embalaže (laki za lase, različna čistila, …). 
Z otroki se pogovorimo:
-Kakšna je embalaža? Učenci jo opišejo glede na  barvo, glede na to, iz česa je, glede 
na otip, poslikavo, zvenu, vonju…., odvisno, kaj predlagajo. Sprejmemo vse, kar je 
smiselno.
Kaj je bilo v embalaži
-Otroci na embalaži poiščejo napise in oznake. Otroci ugotavljajo in napovedujejo, kaj 
je bilo v posamezni embalaži. Povedo, katere snovi so bile shranjene v embalaži. 
Povedo, za kaj te snovi uporabljamo (čistila, kozmetični pripomočki, zdravila …). 
-Poiščejo embalažo z znaki za nevarne snovi. Poskušajo razbrati sporočilo znaka za 
nevarno snov in povedo, kaj naj bi posamezni znaki pomenil. Pri tem jim pomaga 
učitelj. Pogovorimo se o tem, kje te snovi shranjujemo in zakaj tako. 
Preverjanje - Delo z DZ-SPO-33/68,69
-Otroci si ogledajo prikazano sliko na strani 68,69. Skupaj preberemo navodilo naloge 
in se o njej pogovorimo. Otroci  na sliki obkrožijo vse nevarne snovi in pojasnijo, zakaj 
so jih obkrožili.
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PIKTOGRAMI ZA 
NEVARNE SNOVI 

Utrjevanje 
           - Kaj je za otroke še nevarno
Pogovor vodimo ob sliki v DZ-SPO-33/68. Učenci poimenujejo orodja in naprave, ki so 
za otroke nevarni.
-Spregovorimo tudi o zdravilih, in poudarimo, da jih smemo jemati samo, če nam jih 
predpiše zdravnik. Preberemo, kar je napisano v DZ.
Preverjanje  - Delo z DZ-SPO-33/69
-Otroci si ponovno ogledajo prikazano sliko na strani 69. Skupaj preberemo navodilo 
naloge in se o njej pogovorimo. Otroci  na sliki povedo, katere so nevarne snovi in 
svojo trditev pojasnijo.
-Otrokom naročimo, da samostojno rešijo spodnjo nalogo. Preberejo izjave, ugotovijo, 
ali držijo ali ne in svojo odločitev ustrezno označijo v okvirčku.



DAN ZEMLJE -Piktogrami / priloga 1 / Otrok skuša sam rešiti učni list. Piktogram lahko nariše v 
brezčrtni zvezek in zraven nariše ustrezno nevarno snov.
-Ekološki otok / ogled slik priloga 2 / pogovor
Kje stoji? Zakaj je tam? Katere zabojnike imamo v njem? V čem se zabojniki med 
sabo razlikujejo? Zakaj morajo biti različni? Kako odlagamo odpadke na ekološkem 
otoku? Kam odlagamo biološke odpadke? Kateri so to? 
-Delo z DZ-SPO-34/70,71
Otroci si ogledajo prikazano sliko v DZ na strani 70, 71. Skupaj preberemo navodila 
nalog in se o njih pogovorimo. Otroci  na sliki povedo, s čim vse škodujemo okolju in 
pojasnijo zakaj.
Otrokom naročimo, da samostojno rešijo nalogo na strani 70,71, in sicer si razvrstijo 
odpadke v pravi zabojnik in obkrožijo, kateri odpadki ne sodijo v nobenega izmed 
zabojnikov ter utemeljijo zakaj.


