
SPOZNAVANJE OKOLJA 
 
1. IN 2. URA 
 

 Razmisli! V soboto te bo obiskal prijatelj, ki ne živi v tvojem kraju. Kako bi mu 
razložil, kje je tvoj dom, ko pride do tvojega kraja? 
  

     Najpreprostejša rešitev je, če mu pot skiciraš. Nastane skica. 
 

 Na spletni strani Lilibi/Mestni trg 3/Spoznavanje okolja/Jaz in 
družba/Orientacija/Zemljevid si oglej predstavitev. 
 

 V zvezek nariši skico poti od šole do svojega doma. Ne pozabi na legendo. 
 
 Odpri SDZ na str 75. 

Preberi si besedilo in oglej si zemljevida. 
 
Ustno odgovori: 

- Zakaj so začeli nastajati zemljevidi? 

- Kaj je skica? 

- Kaj je zemljevid? 

- Kdo izdela zemljevid? 

- Kaj pri tem potrebuje? 

 Na Power Pointu si oglej predstavitev: OD SKICE DO ZEMLJEVIDA. 
 

 V zvezek napiši naslov OD SKICE DO ZEMLJEVIDA in prepiši besedilo. 
 

OD SKICE DO ZEMLJEVIDA 
 
Skica je risba, ki je narisana na hitro, z najpotrebnejšimi črtami. 
 
Zemljevid je pomanjšan in poenostavljen prikaz Zemljinega površja, kot ga vidimo od 
zgoraj navzdol. 
 
Vsak zemljevid vsebuje: 

- vetrovno rožo (smeri neba), 
- legendo (dogovorjeni znaki), 
- merilo (za koliko je pomanjšano površje). 

 
Kartografi s pomočjo letalske fotografije, satelitskega posnetka in računalnika 
izdelajo zemljevid. 
 

 
 
 V SDZ na str. 75 reši 1. nalogo. S pomočjo zemljevida dopolni, kaj pomenijo 

dogovorjeni znaki v legendi. 
 



3. URA 
 

 Na zemljevidu poišči svoj kraj. Poišči še kraje, ki ležijo severno, 
južno, vzhodno ter zahodno od tvojega kraja (po dva kraja za vsako stran neba). 
To zapiši v zvezek. 

 
 Nekdo od staršev naj ti pove en večji kraj v Sloveniji, ti pa ga poskušaj najti na 

zemljevidu. Lahko ti pomaga tako, da ti govori, kam se moraš pomikati (proti 

severu, zahodu…). 

 Na zemljevidu poišči še merilo, vetrovnico in legendo. Dobro si jih oglej. 

 Za ponovitev snovi v SDZ na str. 76 preberi Spoznali smo. 
 

 V SDZ, str. 76,77 reši vse naloge. Najprej natančno preberi navodilo. 
 


