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SPOZNAVANJE OKOLJA – 2 uri 

Včeraj si v učbeniku prebral in izvedel veliko novega.  

Na zemljevidu si iskal celine in oceane. Ali se jih še spomniš? Na spodnjem 

zemljevidu jih še enkrat poišči in preštej. 

  Najti moraš 7 celin in 5 oceanov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. V DZ na str. 42 in 43 reši 1. In 2. nalogo. Pomagaj si z učbenikom ali zgornjo 

sliko. 

2. Sedaj pa si še enkrat oglej slike v učbeniku na str. 56 in 57 in preberi njihove 

opise.  Ugotovil boš, da je na svetu veliko različnih pokrajin.  

Nekatere so podobne našim, drugih pa v Sloveniji nimamo.  

Na primer puščave, oceana, tropskega gozda, velemesta, savane, … 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. V zvezek na vrhu napiši naslov OKROG SVETA in prepiši spodnji zapis. 

Zemljo najbolje prikazuje GLOBUS.  

Na Zemlji je pet oceanov (Tihi ocean, Atlantski ocean, Indijski ocean, Severni 

ocean in Južni ocean) in sedem celin (Severna Amerika, Južna Amerika, Afrika, 

Azija, Evropa, Avstralija in Antarktika).  

Na Zemlji je veliko različnih 

pokrajin.  

 

 Kaj pa je pokrajina?  

Ponekod po svetu je veliko dežja, drugod malo, 

nekje je zelo vroče, drugje zelo mrzlo. Nekatere 

pokrajine so gorate, druge bolj ravne. Zato se 

razlikujejo tudi po rastlinstvu in živalstvu. 

Ponekod živi zelo veliko ljudi, drugod zelo malo. 

Katere pokrajine pa imamo na Zemlji? 

Imamo jih veliko. Na primer gozd, travnik, 

gore, puščave, morja, oceani, polja, tropski 

gozdovi, jame, led in sneg,… 

Katere pokrajine imamo pa v 

Sloveniji? 

Imamo morje, gore, gozdove, reke, 

hribe, travnike, jame, močvirja, polja… 

Slovenija je zelo raznolika država. 



Na Zemlji je veliko različnih pokrajin: gozd, morje, ocean, travnik, puščava, 

gore, tropski gozd, jame, močvirja, polja… 

4. Pod zapis nariši eno izmed pokrajin, lahko tudi več. 

 

MATEMATIKA 

Ustno odgovori, kolikšen delež je pobarvan. 

  
 

O delih celote govorimo, ko je celota razdeljena na ENAKE DELE. 

Rešitev zgornje naloge : četrtina, polovica, šestina, tretjina, osmina 

1. Dele celote lahko zapišemo tudi z ULOMKOM. 

Primer: 

 

 

 Krog je razdeljen na dva enaka dela. Vsak del predstavlja 

                                      POLOVICO kroga in to z ULOMKOM zapišemo  
𝟏

𝟐
 

2. V zvezek napiši naslov DELI CELOTE in prepiši in preriši spodnji zapis. Pazi na 

obliko. 

 

 Ena OSMINA kroga ali   
𝟏

𝟖
 

 

 Ena POLOVICA kroga ali  
𝟏

𝟐
 



𝟏

𝟐
    

 

 

Celoten zapis se imenuje ULOMEK. 

3. V DZ reši str. 39. 

 

SLOVENŠČINA 

1. Danes boš izvedel nekaj novega o OLIMPIJSKIH IGRAH.  

 Kaj pa veš o olimpijskih igrah? Si že slišal za to besedo? 

2.  Preden začneš brati besedilo V DZ na strani 44, reši 1. nalogo. Nič hudega, če 

ne veš veliko, danes boš v besedilu izvedel marsikaj.  

3.  Najprej 1 krat preberi TIHO, nato preberi 1 krat GLASNO. Besedilo vsebuje 

zelo veliko podatkov in težkih besed. Tu ti lahko na pomoč priskočijo starši ali 

starejši brat ali sestra. 

4. V zvezek napiši naslov OLIMPIJSKE IGRE. 

 NARIŠI olimpijske kroge. Bodi pozoren na barve. Kaj že pomenijo? 

 

NE POZABI NA VSAKODNEVNO GLASNO BRANJE.  

ŠPORT 

Tudi danes nas čaka lep sončen dan.   

• Pomagaj popoldne staršem pri kakšnem opravilu, mogoče bodo potrebovali 
pomoč pri delu okrog hiše ali pa pri sajenju krompirja. 

• Lahko pa greš tudi na sprehod, se gugaš, se voziš s kolesom, igraš z žogo, 
skačeš po travi. Izbiraj, kar ti je najbolj všeč. 

Zgornje število pove, kolikšen del celote je pobarvan 

Spodnje število pove, na koliko delov je 

razdeljena celota. 


