
SPOZNAVANJE OKOLJA (3.d)

naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem

Orientacija - praktično 
delo

Ob večernih sprehodih opazuj, na kateri strani neba Sonce zahaja. Tam 
je zahod. Obrni se proti njemu. Za teboj je vzhod, na levi je jug in na desni 
sever. Če nisi povsem prepričan v svojo veščino orientacije, si pomagaj s 
sličico, ki nakazuje strani neba (str. 62 v učbeniku, spodaj).

S pomočjo učbenika ali 
staršev/brata/sestre

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.

Nadaljevanje obravnave 
teme Beremo zemljevide

1. V zvezek (kar spodaj, pod prejšnji naslov) prepiši naslednje tri povedi: Z 
zemljevidi prikažemo del zemeljskega površja. Z njihovo pomočjo se 
lažje orientiramo, npr. kadar želimo priti nekam, kjer še nismo bili. 
Enako pokrajino lahko prikažemo na različne načine, med drugim tudi 
v obliki makete, skice ali satelitskega posnetka. V učbeniku na str. 64 
in 65 si oglej, kako izgledajo maketa, skica in satelitski posnetek. 2. 
Maketo Ljubljane najdeš tudi na Prešernovem trgu. Lahko jo otipamo. V 
iskalnik Google vpiši MAKETA LJUBLJANE in si jo oglej. 3. Satelitski 
posnetek si lahko ogledaš tako, da v iskalnik vpišeš GOOGLE MAPS in 
klikneš na prvi zadetek. Levo spodaj je majhen okvirček, v katerem piše 
Satelitska slika. Klikni nanj. Tako boš videl/-a, kako izgleda satelitski 
posnetek okolice tvojega doma. Verjetno boš na njem našel tudi našo šolo 
in svoj dom. 4. Vsaka skica mora biti opremljena z legendo, v kateri piše, 
kaj pomenijo posamezni znaki. S pomočjo teh znakov lahko prikažemo 
podrobnosti, ki na satelitskem posnetku niso vidne. Tudi skica v učbeniku 
(str. 65) ima legendo. Na skici poišči vse znake iz legende in preveri, kaj 
pomenijo. 5. Na koncu preberi na str. 64 in 65 vse, česar še nisi.

Če je karkoli nejasnega, me 
lahko vprašate na naslednji 
videokonferenci.



Obravnava teme 
Razvijamo se

Preberi si str. 70 in 71 v učbeniku. V zvezek zapiši naslov RAZVIJAMO 
SE. Spodaj navedi, katere štiri stvari potrebujemo živa bitja za življenje. 
Zapiši poved: Živa bitja za življenje potrebujemo: ____________, 
____________, ____________in ___________. Dopolni s pomočjo 
učbenika. Nato preberi še str. 72. Za popestritev lahko poslušaš pesmico 
Prišla je miška iz mišnice, ki jo najdeš na povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=_2J58YR5t38
Katera žival je omenjena v pesmi, a je ni na sliki? :)

Če je karkoli nejasnega, me 
lahko vprašate na naslednji 
videokonferenci.

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.

Utrjevanje snovi preko 
vprašanj

V začetku tedna bom poslala vprašanja za utrjevanje snovi. Ta 
vprašanja so pomembna, zato predlagam, da si jih natisneš (če imaš 
možnost) ali prepišeš v zvezek. Odgovore prav tako zapiši v zvezek. 
Pomagaj si z učbenikom in zvezkom. Na tak način se boš pripravljal/-a na 
ocenjevanje, ki bo v mesecu maju.

Na prvi majski 
videokonferenci bom 
naročila, naj vsak izpostavi 
vprašanja, pri katerih ni 
povsem prepričan o 
odgovoru. Nejasnosti bomo 
odpravili.


