
PETEK, 15. 10. 2021 

1. NARAVOSLOVNI DAN: PROMET 

Na današnji dan imamo planiran naravoslovni dan na temo PROMET. 

 

1. Za začetek prisluhni zgodbi Balončkov Peter v prometu: Kaj če ni zebre? Najdeš jo 

na povezavi: 

 

https://youtu.be/zlXmOkHM23k  

 

 

2. S starši se pogovori o zgodbi, lahko si pomagaš z vprašanji: 

 Kje lahko prečkamo cesto?  

(Cesto vedno prečkamo na prehodu za pešce! Le če v bližini ni prehod za 

pešce, smeš prečkati ulico tudi drugod.) 

 

 Kako prečkamo cesto?  

(NA PREHODU ZA PEŠCE: Ustaviti se moraš ob robu, dobro pogledati na levo, 

na desno in še enkrat na levo. Če ni avtomobilov, lahko varno prečkaš cesto. 

Če se ti približujejo vozila, moraš počakati, da se vozila povsem ustavijo in 

šele takrat lahko varno prečkaš cesto.  

PREČKANJE CESTE, KJER NI PREHODA ZA PEŠCE: Tako kot prečkaš cesto na 

prehodu za pešce, se moraš ustaviti ob robu, dobro pogledati na levo, na 

desno in še enkrat na levo, če se ti ne približujejo vozila in prečkaš cesto le, ko 

jih ni.) 

 

 

4. Nekateri učenci ste dobili danes tudi 2 učna lista. Tisti, ki ste učna lista dobili, učna 

lista rešite: 

učni list – nosorog in žirafa prečkata cesto  

POBARVAJ TISTO ŽIVAL, KI GRE PRAVILNO 

ČEZ CESTO. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/zlXmOkHM23k


 učni list – Pobarvaj slike, ki prikazujejo varno ravnanje v prometu 

 

Učenci učna lista rešijo in prilepijo v zvezek za spoznavanje okolja (zvezek SRNICA). 

 

*Tisti, ki učnih listov niste dobili, pa boste v zvezek za spoznavanje okolja (zvezek 

SRNICA) narisali tisto žival, ki na zgornji sliki pravilno prečka cesto (narišejo prehod za 

pešce in na njemu nosoroga). Drugi učni list pa rešite ustno – povejte katere slike 

prikazujejo varno ravnanje v prometu. 

 

3. Tudi sam vadi prečkanje ceste – cesto si lahko pripraviš kar iz večje brisače in 

vadiš doma. V igro lahko vključiš tudi druge člane družine, ki predstavljajo 

avtomobile na cesti. 

 

4. Oglej si naslednje videoposetke, ki jih najdeš na spodnjih povezavah. Pri posnetkih 

poskušaj čimbolj sodelovati (odgovarjaj na vprašanja): 

 

- ZNAM SAM POTUJE: https://www.youtube.com/watch?v=PZms6V5NwTk  

 

- OTROCI V PROMETU: https://youtu.be/P97EpPilH6E  

 

- INFODROM – KAKO DELUJEJO ODSEVNIKI 

www.youtube.com/watch?v=EvrO4xwkmmo  

 

- ŽABICA KIKI IN PROMET: https://www.youtube.com/watch?v=8tDRKFYcI5A  
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