SPOZNAVANJE OKOLJA, četrtek, 14. 5. 2020: NARAVNA OKOLJA

1. V učbeniku, stran 68 in 69 preberi besedilo in si oglej fotografije
življenjskih okolij ter značilna živa bitja, ki živijo v posameznem
življenjskem okolju.
2. Ustno odgovori na vprašanja:
-

Kaj se zgodi, če v naravnem okolju iztrebimo eno vrsto živih

bitij?
- Kaj se zgodi, če v naravno okolje vnesemo živa bitja, ki ne
spadajo tja?
- Kaj se zgodi, če s posegi ali onesnaževanjem človek spremeni
življenjske pogoje?
3. Sedaj pa potrebuješ spremstvo odrasle osebe, ki ima čas, da gre s
teboj na travnik ali v gozd (zaradi tvoje varnosti). Če želiš in imaš,
vzemi s seboj fotoaparat, lupo, vrvico/obroč, beležko/list, pisalo.
Pozorno opazuj naravo, ki te obdaja. V naravnem okolju vlada
naravno ravnovesje, ki ga ustvarjajo vsa živa bitja. Spoštuj, da si v
njihovem gozdu/na travniku le gost. Če imaš fotoaparat, neznane
živalce ali rastline fotografiraj, doma pa s pomočjo knjig ugotovi
njihova imena.
Naloge, ki jih boš opravil na opazovalnem sprehodu:
A Opazuj večje živali in rastline okoli sebe. Zapiši njihova
imena. Nariši jih vsaj 5. Lahko jih fotografiraš.
B Podrobneje si oglej liste in stebla rastlin. Nariši 2 različna lista
in 2 različni stebli.
C Oglej si prst, jo potipaj, povohaj. Kako bi jo opisal? Če v njej
najdeš drobne živalce, jih nariši in poimenuj.
D Prostor omeji z obročem/vrvico/suhimi vejicami. Oglej si
rastline. Preštej cvetlice po vrstah. Katerih je največ? Koliko si
jih naštel? Katere rastline še znaš poimenovati?

E Udobno se namesti, če je dovolj toplo in suho, se lahko tudi
uležeš. Zapri oči. Bodi pozoren na vse glasove okoli sebe.
Sprosti se in 3 minute samo poslušaj. Zapiši, kaj vse si slišal.
F Napiši, kako si se počutil na travniku oziroma v gozdu.
4. List nalepi v zvezek. Še prej pa se preobleci in natančno preglej
telo, da nisi s seboj prinesel nezaželenega gosta KLOPA.

