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SPOZNAVANJE 

OKOLJA 

  

 

 

POTUJEMO PO SVETU 

 

 

Prejšnji teden si spoznaval svojo domačo pokrajino. Danes bomo ponovili in pogledali še 

malo po svetu, kjer se  pokrajine med seboj razlikujejo še bolj, kot v domačem okolju. 

1. naloga:  
PONOVIMO. Na strani 67 si še enkrat oglej zemljevid. 

 

Poišči:  

 hišo, v kateri živi deklica Eva (deklica, ki v spremstvu mame zapušča hišo in hiti v šolo), 

 pošto, 

 gostilno, 

 avtobusno postajo, 

 frizerski salon. 
 
  Katere javne zgradbe imamo v našem kraju, v Evinem mestu pa jih ni? 

 Ustno opiši Evino pot od doma do šole. Pri opisu uporabi imena stavb, mimo katerih bo šla.  

Primer: Ko Eva zapusti dom, gre najprej mimo hiše, ki ima rdeča in zelena vhodna vrata. Na 

križišču zavije desno in se sprehodi mimo pošte … 

 Evo boli grlo. Kam bo odšla mama po zdravilo? Opiši najkrajšo pot do stavbe, v kateri bo 
lahko kupila zdravilo. 
 
Zemljevid je pomanjšan in poenostavljen prikaz pokrajine. Zemljevid ima narisano 

legendo, ki nam razloži, kaj pomenijo določeni znaki na zemljevidu.  

Zemljevid v učbeniku ima legendo na desni strani. Oglej si sličice in jih poišči na 

zemljevidu. 

 

2. naloga: 

Oglej si slike in preberi besedilo na strani 68 in spoznal boš, kako še lahko prikažemo 

površje pokrajine in površje celotne Zemlje. 

 

Ali si že kdaj uporabljal zemljevid na mobilnem telefonu? Ob pomoči staršev lahko 

poskusiš. 

https://www.google.si/url?sa=i&url=https://clipartart.com/categories/kids-standing-on-the-world-clipart-black-and-whtie.html&psig=AOvVaw3niJ9r8IULMFeH2A9J6eco&ust=1589099636251000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCOitGvpukCFQAAAAAdAAAAABBN


 

 

  

 

 

 

 

Starše prosi, da ti pokažejo prispevek z naslovom Naš planet Zemlja. Preberi besedilo, ki te 

zanima, oglej si zemljevid sveta in ustno odgovori na vprašanja.  

Na koncu te čaka naloga, kjer boš ugotavljal, katere sličice sodijo skupaj. Mislim, da ne bo 

težko 😃.  

 

*Če bi rad izvedel še kaj več o življenju, hrani, šolah, igrah in bivališčih ljudi po svetu, si v 

rubriki »ŽELIM VEČ« preberi kratke zgodbice – LJUDJE PO SVETU. 


