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➢ Poglej skozi okno. Kaj vidiš? Kakšno je vreme?

➢ Bi se lahko odpravil-a na enourni sprehod?

➢ Kaj pa na celodnevni sprehod?

➢ Ali je vreme enako skozi cel dan?

➢ Se ti zdi, da je vreme pomembno? Zakaj?

➢ Kaj pa vremenska napoved?

➢ Čemu moramo vedeti, kakšno bo vreme jutri,

konec tedna ali celo naslednji teden?

➢ Kakšno vreme je tebi najljubše?



➢ Letne čase že zelo

dobro poznamo.   

Ali je za vsak letni

čas določeno

vreme?

➢ So na vreme vezana 

tudi tvoja oblačila? 

Poimenuj vsak letni 

čas in mu določi 

najpogostejše vrste 

oblačil.



JESEN ZIMA

POMLAD POLETJE

Verjamem, da si

nalogo opravil-a     

brez težav.

Si oblačilom na sliki 

dodal-a še kaj?



Vemo, da je vreme

lahko sončno, oblačno,

delno oblačno, deževno, 

vetrovno, merimo  

lahko različne

vremenske pojave.     

Bi jih znal-a našteti? 

SLANA

DEŽ

VETER

ROSA

OBLAKI
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SODRA



Nekatere padavine 

nastajajo pri tleh.  

To so slana, ivje in 

rosa.

ROSA

IVJE

SLANA



Se še spomniš 

kako se imenuje naprava,           

ki meri temperaturo?

Prav imaš, TERMOMETER.



Kaj pa naprava,         

ki meri količino dežja?

Tudi tokrat imaš prav, 

DEŽEMER.



POTREBŠČINE:

➢ plastenka,

➢ vodoodporni    

flomaster,

➢ škarje, 

➢ ravnilo.

Izdelaj svoj dežemer po slikovnih navodilih.

1 cm

Dežemer prestreže padavine v lijak, od koder odtečejo v zaprto posodo. 

V primeru padavin, ga uporabi. Shrani ga in prinesi v šolo.



➢ LB str. 90: Preberi si besedila vsaj trikrat.

Z rdečo barvico podčrtaj podatke, ki se ti

zdijo najpomembnejši.

➢ LB str. 91/1. naloga: Po natančnem branju,

reši križanko (VELIKE TISKANE črke).

➢ LB str. 91/2. naloga: Pri tej nalogi boš

potreboval-a termometer, zato za pomoč prosi

starše. Namesto temperature v učilnici,

izmeri temperaturo v svoji sobi ali v katerem

od drugih stanovanjskih prostorov.



➢ V zvezek zapiši naslov Vremenski pojavi in padavine.

➢ Na spletni strani je dodan učni list Vremenske napovedi,

ki ga reši za vsak tri dni (prilepi v zvezek).

Če ne moreš printati, lahko brez težav narediš naloge v zvezek.

Želim ti spremenljivo vreme.

Navodila veljajo za tri šolske ure, 

torej za pouk SPO za ta teden.


