
SPOZNAVANJE OKOLJA: 
 

Pokrajine v Sloveniji ( prva šolska ura) 
 

    Domača pokrajina 
 

1. Naloga: Ali iz opisanih pokrajin, ki si jih spoznal/a prejšnjo uro, znaš ugotoviti, 
med katere vrste pokrajin spada tvoja domača pokrajina? (hribovita pokrajina) 
 

Preberi vprašanja in nanja ustno odgovori: 
- Kaj je značilno za našo pokrajino? 
- Česa je veliko, česa je manj?  
- Kje so naselja?  
- Kakšna so naselja v naši pokrajini – velika/majhna/gručasta/dolga/obcestna?  
- Poimenujte nekatera naselja. 
- Kje pelje cesta ali železnica?  
- Ali cesta povezuje le kraje v naši pokrajini ali je avtocesta, ki povezuje 

pokrajine?  
- Kje tečejo reke, potoki? Kakšne so reke? Ali so čeznje zgrajeni mostovi?  
- Ali je v naši pokrajini veliko gozdov, polj, njiv, travnikov, pašnikov, 

vinogradov?  
- Ali je v naši pokrajini veliko kmetij?  
- Ali se na kmetijah ukvarjajo predvsem s poljedelstvom ali predvsem z 

živinorejo?  
- Ali je v naši pokrajini razvita industrija? Katera?  
- Kje so zaposleni ljudje? Ali je večina ljudi zaposlenih v domači pokrajini, ali se 

vozijo v druge pokrajine?   

 
2. Naloga: Spodnji povzetek prepiši s pisanimi črkami,v zvezek za SPO. 

 
 

Domača pokrajina 
 
 

1. Postojna je kraj, ki leži v Pivški kolini.  
2. Poravnano dno ob reki Pivki obdajajo planote (Nanos, Javorniki 

in Snežnik). 
3. Spada med hribovite pokrajine. 
4. Naša pokrajina je bogata z gozdom, zato se je tu razvila lesna 

industrija. 
5. Razvit je tudi turizem. Turisti obiščejo Postojnsko jamo, 

presihajoča jezera, Park vojaške zgodovine... 
 

 

 



POMLAD (druga in tretja šolska ura) 
 

1. Naloga: Ko boš šel/šla na sprehod, bodi bolj pozoren/a in opazuj naravo. Ali 
je takšna kot pred mesecem dni? Katere spremembe opaziš? Dobro opazuj 
rastline, mogoče vidiš tudi kakšno žival, ki jo pred mesecem dni še nisi. Ali tudi 
ljudje kaj počnejo na vrtovih, poljih...? Kaj počnjo živali spomladi? 
 

2. Naloga: Ko boš doma boš v zvezek oblikoval/a miselni vzorec o pomladi. 
Na sredino lista boš zapisal/a naslov POMLAD in ga obkrožil/a. Od besede 
POMLAD boš potegnil/a 5 črt. Na vsako črto boš zapisal/a ključne besede. Te 
besede so:  
 

- ZAČETEK POMLADI; 
- SPOMLADANSKA OPRAVILA; 
- ZNANILCI POMLADI; 
- RASTLINE; 
- ŽIVALI. 
 
Kar si opazoval/a na sprehodu boš sedaj ob ključnih besedah zapisal/a, lahko tudi 
narišeš ali pa nalepiš sličice, če jih imaš. 
Primer: ZNANILCI POMLADI: zvončki, teloh... 
 

Za pomoč ti prilagam spodnje sličice. 
 
 

 

 

 

 

       
 

 



       
 

 

 

 

 

     
 

     
 

 

    
        


