
 *Beri 10 minut in pobarvaj delček v bralni hišici. 

 
SREDA 

(6. 5.) 
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  SLJ* 

SKRB ZA OKOLJE  
 

Poišči priponko SKRB ZA OKOLJE, kjer boš našel/našla sličice. 
 
OGLEJ SI SLIČICE IN USTNO ODGOVORI NA SPODNJA VPRAŠANJA: 
 
1. sličica: Kdo se je odpravljal na izlet? Kaj vse so vzeli pred odhodom na izlet? Zakaj je 
deček vzel s seboj daljnogled? 
2. sličica: Kam so odšli otroci? Kje so hodili? Kateri znak so opazili na poti?  
3. sličica: Kaj so opazili, ko so prišli v gozd? Kje vse so bili odpadki? Kakšne volje so bili 
otroci? 
4. sličica: Kaj so otroci naredili z odpadki? Zakaj je deček fotografiral pobiranje odpadkov?  
5. sličica: Kaj so otroci storili s pobranimi odpadki? Kakšne volje je bil deček ob odhodu iz 
gozda? 
6. sličica: Kam so odložili odpadke? V katera dva zabojnika so razvrstili odpadke?  
Ali so v celotni zgodbi otroci naredili kakšno napako?   
Ob pobiranju odpadkov  si je potrebno na roke vedno nadeti rokavice. 

 

KAJ TI MISLIŠ? 

• Kaj meniš, da so morali otroci obvezno storiti, ko so prišli domov? 

• Kaj je naredil deček s fotografijo, ki jo je posnel? 

• Predvidevaj, kako se je zgodba zaključila. 

 
NALOGA PO IZBIRI: 
V zvezek z rdečo barvico napiši naslov SKRB ZA OKOLJE.  
Sam(-a) se odloči, katero nalogo boš opravil(-a): 

1. NALOGA (zelo težka): Pripoveduj zgodbo ob sličicah in na kratko zapiši svoje 
nadaljevanje zgodbe. 

2. NALOGA (srednje težka): Pripoveduj zgodbo ob sličicah in zgodbo zapiši v 
zvezek. Za vsako sličico napiši po eno poved. 

3. NALOGA (lažja): Pripoveduj zgodbo ob sličicah in nariši nadaljevanje zgodbe. 
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LOČUJEM ODPADKE 

Klikni na povezavo in si poglej filmčka: 

• https://www.youtube.com/watch?v=vbM6nY6IvbY  
• https://youtu.be/pzdYgQeX4q8  

Zvezek postavi ležeče in napiši naslov z rdečo barvico LOČUJEM ODPADKE. 
Nariši 4 navpične črte, da dobiš 5 prostorčkov. V te prostorčke nariši 5 zabojnikov (glej sliko 
spodaj). Okoli vsakega zabojnika nariši najmanj 3 odpadke, ki spadajo v tisti zabojnik. 

     
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vbM6nY6IvbY
https://youtu.be/pzdYgQeX4q8

