ŽIVLJENJSKA OKOLJA
Najprej reši uganko asociacij – PROJEKCIJA po mailu.

Prva živa bitja na našem planetu so se pojavila v vodi. To je bilo prvo okolje, ki je omogočalo
življenje. Živa bitja so se sčasoma prilagodila tudi na življenje na kopnem. Nastala so različna
življenjska okolja, v katera so se naselile rastline in živali.
Marca se prične pomlad. Dan se daljša, noč se krajša. Ljudje v življenjskih okoljih opravljamo
različna dela.

Kaj pa je to življenjsko okolje?
https://uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=3022
(Kliknete na datoteko ŽIVLJENJSKA OKOLJA. ptt. Odpre se vam projekcija, ki jo zaženete po
že znanem postopku in s klikanjem berete do konca.)

Mi se bomo posvetili življenjskim okoljem, ki so v naši okolici. To so vrt, gozd, travnik in
sadovnjak.

Oglej si, kaj se dogaja z gozdovi po svetu.
https://www.youtube.com/watch?v=3iDx6jad6bQ

Predvajaj si še projekcijo, ki sem jo poslala po mailu:
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Projekcija
(če ob pritisku na zvočnik ne slišite zvoka je spodaj natipkano besedilo)

V ZVEZEK najprej zapiši naslov ŽIVLJENJSKA OKOLJA.
Nato za vsako od teh štirih življenjskih okolij prilepi, zapiši ali pa nariši
značilnosti rastlin in živali v tem letnem času. Zapis je lahko v obliki miselnega
vzorca ali pa kar naštejete in dopolnite s slikami, risbo, zapisom… v pomoč
vam je seveda lahko tudi moj zapis ali projekcija, ki si si jo prej ogledal/a.

SEJANJE
Če imaš možnost si naredi majhen vrtiček doma na vrtu, ali pa v posodici za rože
v stanovanju. Potem opazuj, kaj se bo dogajalo. Ne pozabi, da je v stanovanju
potrebno večkrat zaliti kot pa zunaj na vrtu. Najprej mi napiši, kaj si posejal/a ali
posadil/a, nato pa enkrat v tednu poslikaj, kaj se dogaja in mi pošlji, da vidim
tudi jaz kako uspeva. Če bi bili v šoli bi si podoben vrtiček naredila v razredu.
Pazi na to, da ima vse kar sem naštela v predstavitvi.

Priloženo besedilo posnetka na projekciji:
Sadovnjak
Sadno drevo se spreminja glede na letni čas. Pozimi počiva, spomladi zeleni in cveti, poleti
je polno zelenih listov in še nezrelih sadežev, jeseni pa sadeži dozorijo. Da bo dobro
obrodilo, je potrebno zanj skrbeti. Spomladi se iz popkov odprejo listi in cvetovi. Cvetovi
sadnih dreves se razlikujejo po barvi, obliki, velikosti in številu cvetnih listov.
Za sadna drevesa v večini skrbi sadjar. Drevesa spomladi gnoji, okopava, obrezuje in škropi.

Vrt in polje
Spomladi obdelujemo vrtove in polja. Sejemo semena in sadimo sadike različnih rastlin, ki
jih gojimo za hrano ljudi in živali.
Posejali smo semena različnih rastlin in ta bodo vzklila, če bodo imela dovolj svetlobe, zraka,
vode in ustrezno temperaturo.

Gozd
V naše gozdove je že vstopila pomlad. Na sprehodu lahko srečamo številne zgodnje
spomladanske cvetlice, s svojim petjem pa nas razveseljujejo ptice.
Zgodnja pomlad, ko drevje še ni olistano, je čas bujnega razvoja podrasti. Rastline pod

visokimi drevesi skušajo ujeti vsak sončni trenutek, da zacvetijo in napravijo seme, preden
jih bo obdala senca krošenj visokih dreves. Na bolj vlažnih območjih cvetijo zvončki in na
nekaterih mestih je videti, kot da bi se še vedno zadrževal sneg. V bližini bomo našli tudi
kakšen pomladanski žafran. Našli bomo zagotovo tudi jetrnik, pa tudi še kakšen teloh.

Travnik
Travnike je ustvaril človek, ki je stoletja krčil gozdove. Na travnikih prevladujejo trave in
druge cvetnice. Z njihovim nektarjem se prehranjujejo številne žuželke. Spomladi začne
trava rasti in na travniku se pojavljajo prve pomladanske cvetlice.

