
Dobro jutro dragi moji učenci. 
 

Danes naloge zopet natipkane, da vadimo branje. 
 

Za začetek vam zastavim nekaj ugank: 
preberi uganko in najdi rešitev 

 
 

• Stalila sneg v potoke žuboreče, posula s cvetjem travnike je speče. (DALMOP) 

• Spomladi se prvi zbudi, z glavico belo neslišno zvoni. (KEČNOVZ) 

• Kuku! Pomlad oznanja ptica. Kuku! Poje … (ACIVAKUK) 

• Spomladi zraste cvetka, ni zvonček, ni marjetka, rumeno haljico ima in trobi: tra ra ra. 
(ACITNEBORT) 

• Od jutra do noči hiti, hiti, hiti. Spušča s cveta se na cvet in nabira sladki … (med) 
(ALEBEČ) 

• Pisana krila se v soncu bleščijo, ko se po zraku lovijo. Pisana krila se v soncu bleščijo, 

ko se na rože spustijo. (IJLUTEM) 

 

Navodilo:  

Iz zgornjih rešitev poišči tri črke iz katerih boš sestavil novo besedo. Torej nova beseda bo 

imela tri glasove. PAZI: iz rešitve druge uganke vzemi glas številka 2.  Iz rešitve 4 uganke 

vzemi glas številka 2 in iz rešitve šeste uganke vzemi glas številka 3.  

Kaj dobiš?    ___   ___   ___ 

Če rešitve ne najdeš, pojdi do konca snovi. Tam jo najdeš. Vem pa, da ti ne bo treba iskati 

rešitve, ker si pravi/prava DETEKTIV/KA. 

 

Oglej si še nekaj filmčkov: 

https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/1635 

https://www.youtube.com/watch?v=gM6-Bs5AbFE 

https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/3528 

https://www.youtube.com/watch?v=6ciFursMxLQ 

 

https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/1635
https://www.youtube.com/watch?v=gM6-Bs5AbFE
https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/3528
https://www.youtube.com/watch?v=6ciFursMxLQ


Prejšnji teden si posadil/a ali posejal/a nekaj v svoj vrtiček. Zdaj paziš, da ima seme ali 

sadika vse pogoje za rast. Se spomniš katere? 

Rastlina za rast potrebuje: svetlobo, zrak, vodo in ustrezno 

temperaturo.  

Postali bomo raziskovalci: 

Raziskovalni vprašanji: 
• Ali rastline za rast potrebujejo vodo? 

• Ali rastline za rast potrebujejo svetlobo? 
 

Do odgovorov na ti dve vprašanji boš prišel/prišla na dva načina. 
 

1. Način: Internet: 
 
Do odgovorov lahko prideš tako, da jih poiščeš na internetu, ali pa si ogledaš še 
kakšen posnetek.  

 
Navodilo: 
V zvezek za okolje nariši podobni razpredelnici kot sta spodaj pri poskusih in naprej vpiši, kaj 
predvidevaš, da se bo zgodilo, nato pa zapiši, kaj si ugotovil iz raziskovanja po internetu. 
Tvoje ugotovitve pričakujem čez približno 14 dni.  
 

2. Način: Poskus: 
 

 Ali rastline za rast potrebujejo vodo?  
V dva lončka posejemo krešo ali pa fižol in oba postavimo na okensko polico, 
vendar bomo zalivali samo enega. Označi katerega, da se na boš zmotil/a in 
zalival/a oba.  
 
Opomba: Priporočljivo je, da je za poskus prst(zemlja) suha, saj v nasprotnem 
primeru semena kreše v lončku, ki ga ne zalivamo, ravno tako začnejo kaliti in 
rasti. 
 
 

 Ali rastline za rast potrebujejo svetlobo?  
V dva lončka posejemo krešo ali pa fižol  in bomo prvi lonček postavili na 
okensko polico, drugega pa v zaprto omaro; zalivali bomo oba lončka. Dva 
tedna bomo opazovali, kaj se z rastlinami dogaja. 

 
Navodilo: 



V zvezek za okolje nariši podobni razpredelnici in naprej vpiši, kaj predvidevaš, da se bo 
zgodilo, čez 14 dni pa zapiši, kaj si ugotovil. Tvoje ugotovitve pričakujem čez približno 14 
dni.  
 
 

1. Ali rastline za rast potrebujejo vodo?  

Napoved: Ugotovitev: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. Ali rastline za rast potrebujejo svetlobo?  

Napoved: Ugotovitev: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

LOV NA BARVE     

Na spodnjem listu imaš 9 barv. Tvoja naloga je, da v naravi poiščeš po eno 

stvar vsake barve (npr. kamenček, list, vejica, cvet …). Najdene stvari spravi v 

vrečko. Nato v zvezek za okolje nariši barvo in pod njo, kar si te barve 

našel/našla.  
 

Želim ti veliko zabave. 
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Kaj dobiš?     

Rešitev zgornje uganke: V  R   T 

 

 

 


