1. NARAVOSLOVNI DAN - DREVO
V sredo, 28. 9. 2010, smo imeli prvošolci 1. naravoslovni dan.
Prvo uro smo se posedli okoli velikega drevesa, ki je bil narisan na plakatu. Poimenovali smo
dele drevesa in povedali, kaj drevesu manjka. Vsak učenec je moral v šolo prinesti en del
drevesa. Ker je imel vsak kar celo vrečko »drevesnih delov«, si je moral izbrati samo enega,
ga položiti na »papirnato« drevo, poimenovati tisti del drevesa (korenina, lubje, veja, list,
plod, veja) ter povedati v kateri del drevesa spada (med korenine, deblo ali v krošnjo). Na
koncu smo navdušeno opazovali pisano drevo, ki smo ga oblikovali in se ob njem pogovorili,
zakaj so drevesa tako zelo pomembna. Ugotovili smo, da nam dajejo senco, zavetje, kisik, les,
papir, hrano, so dom za številne živali,…Ob tem smo se spomnili, kako nespametno jih
nekateri sekajo in kaj lahko mi storimo zanje, da jih bomo ohranili.
Po malici smo razdelili učne liste in povedali, kako bomo zunaj opazovali izbrano drevo in
reševali naloge. Razdelili smo se v dve skupini. Ena skupina je opazovala brezo, druga pa
edino sadno drevo, ki raste na šolskem vrtu - jablano. Z veseljem smo ugotovili, da so jabolka
že skoraj zrela. Mmmm, po končanem delu se bomo lahko posladkali. Z veliko radovednostjo
smo se lotili reševanja nalog. Opazovali smo barve listov, plodov, vej in debla. Naredili smo
odtis lubja in ugotavljali, ali je gladko, hrapavo ali kar oboje. S svinčnikom smo natančno
narisali list. Pri tem smo bili pozorni na obliko. Listni rob in žile. Ugotavljali smo, če ima
drevo liste ali iglice, če je večje od nas, če ima plodove, če dosežemo veje, če ga lahko
objamemo. Ob koncu reševanja smo okoli drevesa zaplesali in zapeli pesmico Jabolko rdeče.
Lepa jabolka, ki so ležala na tleh, smo pobrali, jih umili in se z njimi posladkali. V razredu
smo se razdelili v šest skupin in se pomerili v šaljivem tekmovanju. Z mehko žogico smo
zadevali drevo, ki je bilo narisano na tabli. Vsak del drevesa je imel določeno število točk.
Čeprav niso bili vsi zmagovalci, smo se ob igri zabavali prav vsi. Prav vsem je bil dan zelo
zanimiv. Strinjali smo se, da bi moralo na šolskem vrtu rasti več sadnih dreves, saj bi tako
lahko sadje za sadne kotičke pridelali kar sami.

