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Pripomočki: 
 

Namen učenja: 

 Spoznati različne gospodarske in negospodarske dejavnosti 
 

Kriteriji uspešnosti: Uspešen/ uspešna sem, ko: 

 poznam različne dejavnosti (gospodarske in negospodarske). 

 vem, zakaj potrebujemo različne dejavnosti. 

 poznam vlogo različnih dejavnosti v domači pokrajini. 
 

Potek dela: 
Ponovi pojma želja in potreba. Se še spomniš razlike?   

Učbenik, str. 60  - Preberi besedilo Kaj so dejavnosti? Za dovoljevanje potreb in želja 

potrebujemo različne dejavnosti. Poznaš razliko med pojmoma izdelek in pridelek?  

 

Preberi vprašanje pod besedilom. Še poznaš odgovor? Če se ne spomniš, polistaj po zvezku in 

ga poišči. 

 

Razmisli, katere dejavnosti potrebujemo za zadovoljevanje naših osnovnih potreb. Zapiši nekaj 

svojih želja in potreb in zraven pripiši, katere dejavnosti potrebuješ, da jih zadovoljiš. 

 

 Učbenik, str. 60, 61 

Preberi besedilo Vrste dejavnosti. S pomočjo besedila ugotovi, katere dejavnosti so 

gospodarske in katere negospodarske. Nariši tabelo v zvezek in jo izpolni.  

 

Gospodarske dejavnosti Negospodarske dejavnosti 

  

  

  

  

  

  

 

Odgovori na vprašanja: 

Kaj nam zagotavlja kmetijstvo, rudarstvo, gozdarstvo?   



                                          
Kaj nam zagotavlja industrija?  

Zakaj potrebujemo gradbeništvo?  

Kakšne so naloge trgovin? 

 

Preberi vprašanje pod besedilom, oglej si ilustracijo in naštej dejavnosti, ki sodelujejo pri 

proizvodnji puloverja. Zanimivo, kaj ne? 

 

 Učbenik, str. 61 
Moram vedeti - preberi besedilo in ga prepiši v zvezek.  
Ponovi - vprašanja prepiši v zvezek in zapiši odgovore.  
 

Poglej v kuhinjske omare in hladilnik in napiši živila, ki so jih našel/a.  Poišči podatke, kje so bila 
pridelana ali izdelana živila.  
 

 

 
Samovrednotenje: 

Kaj sem se danes naučil/a? 
Je namen učenja dosežen? 
Sem bil/a uspešna glede na kriterije uspešnosti? 
Kaj lahko naredim, da svoje znanje še izboljšam? 
 
Če ti kaj ni jasno in ne razumeš, mi pošlji sporočilo po eAsistentu. Pri tem naj ti pomagajo starši. 
Pri vsaki učni uri v eAsistentu imate možnost klikniti na oblaček – komunikacija in poslati 
vprašanje ali povratno informacijo o učenju. 
 
Lepo te pozdravljam. 
Tvoja učiteljica Mojca 
 
 

 


