
NARAVOSLOVNI DAN  

 DAN ZEMLJE 

22. april  

 

Vir: https://www.slovenec.org/2018/04/22/svetovni-dan-zemlje-nevarnosti-ki-nam-prezijo/ 

 

Pozdravljeni starši in učenci. 

V sredo, 22. 4. 2020, bomo imeli naravoslovni dan. Na ta dan obeležujemo DAN 

ZEMLJE. 

 

22. april je svetovni dan Zemlje, ki ga na pobudo civilne družbe po vsem svetu 

praznujemo že več kot 40 let. Je praznik vsakega, ki živi, diha, hodi, ki ljubi naravo in 

jo spoštuje. 

 

1. NALOGA: Ponovimo pozdrav Soncu, ki ste se ga naučili prejšnji teden. 

 

2. NALOGA: Priprava zajtrka naših babic in dedkov. 

 

3. NALOGA: Sprehod v okolici doma – šopek za mojo družino. 

 

4. NALOGA: V eni nalogi združena angleščina, glasbena umetnost in naravoslovje .  

 

5. NALOGA: Moj zeliščni lonček  sejemo, sadimo in za svoja zelišča skrbimo.  

 

6. NALOGA: Pomagaj pri priprava kosila naših babic in dedkov.  

 

 

 

  

  

Dobro jutro, dober 

dan. Si še kaj 

zaspan? 

 

https://www.slovenec.org/2018/04/22/svetovni-dan-zemlje-nevarnosti-ki-nam-prezijo/


1. NALOGA 

Prejšnji teden si že izvedel POZDRAV SONCU. Pa ga ponovimo tudi danes .  

Umijmo se, popijmo kozarec vode in se razgibajmo:  POZDRAV SONCU najdeš na 
povezavi:   https://univerza.mojaxis.si/pozdrav-soncu/ 

 

 

 

 

 

2. NALOGA 

V hitrem tempu življenja velikokrat pozabimo na stare tradicionalne 

slovenske jedi. Sedaj je malo več časa. 

Poskušali bomo stopiti v kontakt z osebami, ki jih zagotovo poznajo.  

Pokliči dedka, babico, teto, strica ali morda starejšega 

soseda/sosedo. Lepo jih pozdravi. Nameni jim kakšno lepo besedo.  

Povprašaj, kaj so včasih jedli za zajtrk in kosilo. So bili morda to 

žganci, domač kruh in mleko, polenta, močnik, ješprenj? 

Izberi enega izmed predlogov, ki si jih dobil, in si pripravi zajtrk naših babic in dedkov. 

Karkoli boš počel v kuhinji, bodi previden, da ne bi prišlo do poškodbe.  

 

3. NALOGA 

Sedaj smo se dobro okrepčali.  

Mesec april, maj in junij so tisti del leta, ko na travniku najdemo 

najlepše cvetlice. Sprehodi se v bližini doma. Prepusti se 

zvokom narave. Poslušaj ptičje petje, šelestenje listov. 

Razmišljaj o pozitivnih stvareh.  

Naberi šopek rož, ki bo krasil vašo mizo v kuhinji.  

Naj bo to šopek tvoje družine.  

4. NALOGA 

V eni nalogi združena angleščina, glasbena in likovna umetnost ter naravoslovje   

  ogled videoposnetka, ki je dosegljiv na spletni strani 
https://www.youtube.com/watch?v=8DJ45Yc3urg. 

 

Luštna pesmica, kajne? Sedaj pa hitro barvice v roke. Nariši risbico, ki bo predstavljala 
sporočilo pesmice.  

https://univerza.mojaxis.si/pozdrav-soncu/
https://univerza.mojaxis.si/pozdrav-soncu/
https://univerza.mojaxis.si/pozdrav-soncu/
https://www.youtube.com/watch?v=8DJ45Yc3urg


 

A je že kdo lačen? Čas je za malico. Si za jabolko?  

Saj veš, kako pravijo:  

»Eno jabolko na dan, odžene zdravnika stran.« 

 

 

 

5. NALOGA 

Moj zeliščni lonček  sejemo, sadimo in za svoja zelišča skrbimo.  

Potrebuješ: 

 steklen kozarec za vlaganje, 

 prst, 

 semena (katerakoli), 

 voda. 

 

Postopek dela: 

Pa začnimo.  

 Namesto lukenj v lončku, bomo uporabili steklen kozarec za vlaganje in 

nekaj kamnov, ki jih boš kasneje prekril s prstjo.  

 

 

 

 

 V kozarec nasipaj prst. Prst malce navlaži. 

 Če imaš zelišča, ki jih sejemo, pazi, da ne boš pretiraval s količino semen. 

 Če si izbral rastlino, ki jo sadimo, naredi v prst luknjo, vstavi seme in ga 

prekrij s prstjo. 

 Kozarec zalij in ga postavi na svetlo mesto.  

 Seme ter kasneje rastlina za rast in razvoj potrebuje vodo. Ne pozabi zalivati.  

 Opazuj, kaj se bo dogajalo naslednje dni, morda tudi tedne.  

 

 



6. NALOGA 

Pomagaj pri priprava kosila naših babic in dedkov.  

 

Ljudje so včasih jedli preproste jedi iz sestavin, ki so jih sami pridelali ali predelali.  

S pomočjo staršev izberi jed naših babic in dedkov, ki so jo jedli kot otroci. 

Pomagaj pri pripravi.  

Seveda pa je tvoja naloga priprava mize. Ne pozabi na čudovit šopek, ki si ga 

nabral. Postavi ga na vidno mesto.  

 

 

Zelo bomo veseli fotografij vaših jedi, kozarčkov, šopkov, nasmehov … 

pošljite jih razredniku. 

 

 


