
           

SPOZNAVANJE OKOLJA, četrtek, 16. 4. 2020: SLIŠIM ZVOK 

 

1. Pojdi ven, pred hišo ali stanovanje, na travnik, v gozd. S teboj naj 

bo odrasla oseba, če se boš oddaljil od bivališča. 

Stoj popolnoma pri miru in tiho. Poslušaj zvoke okoli sebe.  

Sedaj se vrni na svoj delovni prostor. V zvezek napiši najprej 

naslov ZVOK in zapiši, katere zvoke si slišal. Lahko jih razporediš 

v preglednico: 

glasni tihi kratki dolgi visoki nizki 

      

      

      

      

(Tako boš še znanje glasbene umetnosti ponovil.) ( Število vrstic 

je lahko drugačno. ) 

2. Vzemi v roke dve žlici in zaigraj z njima. Kaj si moral narediti, da 

si z žlicama lahko igral? Da, udaril si eno ob drugo. 

Naredi boben. Na skodelico napni vrečko in jo z elastiko pritrdi. 

Vrečka je sedaj napeta. Na boben daj nekaj zrnc riža ali kaše, 

lahko tudi drobcene kamenčke. Udari po njem. Kaj se je zgodilo? 

DA, zrnca so se zatresla, ker se je opna zatresla. Zvok nastane 

ob tresenju predmetov. Predmete, ki ustvarjajo zvok, imenujemo 

zvočila. 

3. Kako se zvok širi?  

Za poskus potrebuješ pomočnika. Tvoj pomočnik se naj postavi 

na sredino sobe in igra na instrument ali poje. Poslušaj in se 

premikaj neslišno okoli njega. Si zvok ves čas slišal? DA, ker se 

zvok širi na vse strani. 

Pomočnik nadaljuje s svojim ustvarjanjem glasbe, ti pa se postavi 

na drugo stran vrat. Ali si sedaj slišal zvok tišje? DA, saj se del 

zvoka odbije od ovire, ko pride do nje. 

Si imel kdaj glavo pod vodo? Ali si opazil, da tudi pod vodo slišiš 

glasove? Zakaj? Zvok se širi po snoveh: zraku, vodi, kovini, lesu, 

betonu,… 

4. Kaj nam omogoča, da slišimo? Uho. 



           

Oglej si kratko oddajo o ušesu na povezavi: 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/od-popka-do-zobka/174540053   

Lahko ponoviš znanje še na povezavi: 

https://vimeo.com/352643095 

5. Preberi snov o zvoku v učbeniku stran 60, nato pa dokončaj zapis 

v zvezek. Lahko prepišeš vse, kar je zapisano z rdečo barvo ali 

oblikuješ po svoje s pomočjo učbenika. Ob zadnji besedi uho, ga 

še nariši in zapiši posamezne sestavne dele. 

6. , zadnji del današnjega dela pri spoznavanju okolja. Reši nalogi 

v DZ stran 48. 

7. Utrjuj poslušanje! Sliši, kar ti govorijo starši. 
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