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Ob tem času še posebej spoznavamo, kako pomembna je družina, 

medsebojno sodelovanje, pomoč, strpnost, skupno preživljanje 

časa… 

Zato  bomo tudi mi razmišljali in se učili o DRUŽINI : 

 Kaj sploh je družina?  

 Zakaj je potrebna?  

 Ali so vse družine enake?  

 Kaj se dogaja v družini?... 

1. ura 

V zvezek za družbo napiši naslov DRUŽINA.  

Nariši svojo družino  ali pa nalepi sliko svoje družine (če jo imaš). 

Zapiši, kateri družinski člani sestavljajo tvojo družino.   

Odpri učbenik na strani 12/13 in preberi snov.  

Meni interaktivno gradivo za družbo občasno ne dela – verjetno tudi 

tebi ne. Kljub temu ga poskusi vklopiti in si pod poglavjem DRUŽINA 

oglej vsebine, ki so ti na voljo.  

Oglej si Power point, ki sem ga dala na spletno stran.  
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Si našel/našla svojo družino med predstavljenimi družinami? Zapiši v 

zvezek, katere vrste družina je tvoja ( ožja – štiričlanska, razširjena, 

enostarševska,…) 

V zvezek prepiši sledeče besedilo.  

 

 

DRUŽINA 

  

Zaradi varnosti, ljubezni in medsebojne 

pomoči, se ljudje že od nekdaj 

povezujemo v družine.  

Družina je življenjska skupnost staršev  

in otrok; je skupina ljudi, ki so v sorodu.  

Družine so različne: ožje (tričlanske, 

štiričlanske…),razširjene, 

enostarševske, sestavljene).  

Zakonska zveza 

                       Zunajzakonska skupnost 

          Posvojitev 

                            Rejništvo 
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Za konec pa si poglej prisrčne 

živalske družine:  

 https://www.youtube.com/watch?v=zyYtlk0P9e8 

 

2.ura 

VSAKDANJE ŽIVLJENJE V DRUŽINAH 

Za začetek se malo nasmej veliko-mali družinici (vklopi zvok): 

https://www.youtube.com/watch?v=yo2s8-Ayy5U 

 

Preberi v učbeniku snov na strani 14/15. 

V zvezek zapiši naslov in odgovore na vprašanja. 

1. Kakšno vlogo imajo v družini starši in kakšno otroci? 

2. Včasih pride v družini tudi do sporov. Kako rešujemo spore? 

3. Kaj lahko naredi otrok, če je v družini žrtev nasilja? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zyYtlk0P9e8
https://www.youtube.com/watch?v=yo2s8-Ayy5U
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In še rešitve: 

 

 

Sestra mojega očeta je moja 

Oče mojega očeta je moj  

Jaz sem mamina 

Brat moje mamice je moj 

Njegov sin je moj 

Žena mojega očeta je moja 

Moj brat je babičin 

Moj brat je očkov  

Sin mojega očeta je moj 

Hčerka moje mamice je moja 

Mama moje mame je moja 

Hčerka babičine hčerke je babičina 

Hčerka moje tete je moja 

Jaz sem njegova hčerka. 
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