
1. D (23. 3. 2020) 

SPO, ŠPO 

V preteklem tednu ste se večkrat odpravili na sprehod v naravo, v petek pa tudi z nalogo, da 

ste pozorni na spremembe, ki se dogajajo v tem času. Včeraj, 20. 3. 2020, se je tudi uradno 

zaključila zima in pričela se je pomlad. Dan in noč sta bila enako dolga, čemur rečemo 

enakonočje. 

Danes se s starši ponovno odpravite na sprehod. Opazujte CVETLICE, DREVESA, 

GRMOVJE, ŽIVALI.  

Katere cvetlice že cvetijo? Kje ste jih našli? (na travniku, ob gozdu, na gredicah..)  

Kakšna so drevesa? 

Cveti morda kakšen grm? 

Bodite pozorni na živali, ki jih boste videli. (če imate doma lupo, jo vzemite s seboj) 

Opazujte vreme, pozorni bodite na temperature, na oblačila, obutev…. 

 

- CVETLICE: 

Med sprehodom naberite cvetlice (ne trgajte jih preveč, majhen šopek) in jih odnesite 

domov. Že na terenu jih poimenujte, opazujte ter naštejte dele (cvet, steblo, list, 

korenika/čebulica s koreninicami/gomolj). Med njimi iščite podobnosti in razlike. 

 

- ZAZNAVANJE S ČUTILI 

Nabrane cvetlice zaznavaj s čutili, npr. trobentica 

- povonjajte cvet in povejte kakšen vonj ima 

- otipajte list, cvet, steblo in povejte, kakšen je na otip 

- glejte cvet, list, steblo in povejte, kakšne barve je, kakšno obliko ima, kako je visok 

- poslušajte zvok, ki ga slišite, če pihnete v cvet 

- okušajte cvet trobentice in povejte, kakšen okus ima. 
 

 

Ostalih cvetlic ne okušajte!!!!! Trobentica spada med zdravilne rastline, zato jo lahko 

damo v usta. Nekatere cvetlice so strupene, zato ni zaželjeno oz. je nevarno zaznavati 

z okušanjem. 

Po enakem postopku s čutili zaznavamo še ostale cvetlice.  

 

Po prihodu s sprehoda nabrane cvetlice dajte v vodo, da ne bodo ovenele. Potrebovali jih 

boste še naslednjo uro. Nato na računalniku odprite povezavo: 

 



 https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/narava/rastline/dejstva-cvetlice. 

Ste našli vse omenjene cvetlice? Dobro prisluhnite opisu, izvedeli boste marsikaj zanimivega 

in poučnega. 

 

SLJ 

Pred sabo imate šopek pomladnih cvetlic s sprehoda.  

Starši, preberite opis ene od rastlin, otroci pa naj ugotovijo, katera rastlina se skriva za 

opisom.  

Opis berite glasno in razločno. Preberite ga 2x. 

 

Raste ob robu gozda in ob potokih. Cveti zgodaj 

spomladi. V zemlji ima čebulico s koreninicami. Iz 

čebulice raste daljše zeleno steblo. Ob steblu ima dva 

ozka zelena lista. Na vrhu stebla visi bel cvet 

zvončaste oblike.  

 

 

 

Pogovor po aktivnem poslušanju: 

- Kaj ste si zapomnili?  (učenci samostojno pripovedujejo) 

(Sledijo vprašanja, na katera odgovarjajo, v kolikor gre, naj oblikujejo celotno poved.) 

- Kje raste mali zvonček? 

- Kdaj cveti?  

- Kaj ima v zemlji?  

- Kakšne barve so listi in steblo?  

- Kakšne barve je cvet?  

- Kakšne oblike je cvet malega zvončka? 

 

Delo v zvezku: 

Napišite naslov MALI ZVONČEK, narišite ga in zapišite dele, ki ga ima v zemlji, nad zemljo. 

V kolikor potrebujete pomoč, prosite starše, da vam pomagajo pri pisanju. 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/narava/rastline/dejstva-cvetlice


 

 

 

GUM 

O zvončku boste našli na portalu Lilibi.si pesmico.  

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-1 

Prisluhnite ji. Naučite se besedilo, melodijo.  (Starši, učite otroke pesmico po delih, oni 

ponavljajo za vami – metoda odmeva). 

 

MALI ZVONČEK 

 

MALI ZVONČEK SE JE ZBUDIL,  

OČKE TRUDNE SI POMEL. 

DA BI BRATCE VSE PREBUDIL, 

KAR ZVONITI JE ZAČEL. 

 

BIM BIM, BIM  BIM, 

ZASPANCE BUDIM, 

PRIŠLA JE POMLAD, 

IN SONČEK NAŠ ZLAT. 

 

BIM BIM, BIM BAM, 

VSE ROŽ´CE NA PLAN. 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-1


BIM BAM, BIM BAM. 

 

Pesmico lahko tudi gibalno obogatimo. (v kolikor želite, si lahko gibanje izmislite tudi sami.) 

Mali zvonček se je zbudil – čepite, roki imate spuščeni na tla, iz tega položaja se dvigujete in 

pretegujete, 

očke trudne si pomel – pomanete si oči,  

da bi bratce vse prebudil – vstanete z iztegnjenimi rokami, 

kar zvoniti je začel – še vedno imate roke iztegnjene, spustite dlani in z njimi zamahujete rahlo levo in 

desno 

bim bim, bim bim…- zibate se levo in desno… 

 

Delo v zvezku: 

Starši naj ti napišejo v zvezek besedilo pesmi. Nato po načrtu (spodaj) zgubaj cvet zvončka (lahko jih 

je več) in likovno opremi pesmico. Sedaj že tudi veš kateri so njegovi deli in jih doriši. Nastal bo 

travnik zvončkov.  

 

 

 


