
GIBANJE IN SNOVI 

Danes boš spoznal nekaj o gibanju, kako delujejo naprave in vozila, 

spoznal lastnosti snovi ter naredil nekaj preizkusov. 

Pa začnimo. Najprej se bomo razgibali in oponašali nekaj živali. 

Postani ptica, zajec, slon, kača, kenguru, krokodil in žaba. 

Kako ste se gibali? Kako ste spreminjali gibanje? Kako pa se ljudje 

gibamo?  

Res je, večinoma hodimo. Kaj pa ljudje, ki se zaradi poškodb ali 

bolezni ne morejo gibati? Uporabljajo pripomočke za gibanje (palico, 

bergle, invalidske vozičke). 

Katere pripomočke pa uporabljate vi, da ste hitrejši? Mogoče rolarje, 

kolo, skiro, kotalke, rolko,.. 

Sedaj si poglej slike. Kaj misliš pri katerih sličicah so otroci v 

mirovanju in pri katerih se gibljejo? 

      

    



Prve tri sličice prikazujejo otroke v mirovanju, medtem ko zadnje tri 

sličice prikazujejo otroke v gibanju.  

Kaj vse se poleg ljudi še premika? Poglej skozi okrno, kaj opaziš? 

Naše gibanje povzročamo sami, opomočajo nam ga pa mišice, se 

spomniš? Kdo pa povzroči, da se gibljejo listi na vejah? Veter. 

Odpri DZ stran 88 in si preberi besedilo. 

Kako se gibajo in premikajo? 

Ljudje pri svojem delu uporabljamo različne tehnične naprave in 

vozila, s katerimi si pomagamo in olajšamo delo.  

Kako se giba tovornjak ali bager? Če veš, lahko posnetke preskočiš. 

Poglej si posnetek 

Kako se tovornjak pelje 

https://www.youtube.com/watch?v=Wzt0QhRuIMM 

in kako bager premika roko 

https://www.youtube.com/watch?v=7glqHmne5E4 

Sedaj pa odpri DZ str. 90 in najprej preberi besedilo, nato pa reši vaje 

na strani 91. 

Sedaj pa preverimo naloge: 

Predvidevam, da si označil pravilno in sicer, da se s kolesom vozim, s 

hoduljami hodim, s kolebnico skačem in s padalom letim. 

škarje – strižem   bager – dvigam, kopljem 

tehtnica –tehtam  valjar - valjam 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wzt0QhRuIMM
https://www.youtube.com/watch?v=7glqHmne5E4


 

Sedaj pa si pripravi igračo - avtomobilček in kos kartona. V DZ na str. 

92 nariši kako boš postavil karton, da se bo avto gibal in kako, da bo 

miroval. Nato reši še 5. nalogo. 

*** KDOR ŽELI*** (lahko tudi samo ustno) 

Po katerem klancu se avtomobilček giba hitreje oz. se kasneje 

ustavi?            A) po položnejšem      B) po strmejšem 

ZAKAJ? __________________________________________ 

DOPOLNI.  

ČIM STRMEJŠI JE KLANČEK, TEM ___________ SE PELJE 

AVTOMOBILČEK. 

Ali se bo avto peljal dlje, ko ga boš spustil po strmejšem ali 

položnejšem klančku? _____________________ 

Zakaj? _________________________________________ 

******************************************************** 

Nina/Tina 

Ti 
Očka 

Nina Tina 

Gugalnica je v 

ravnovesju, obe 

osebi sta enako 

težki. 

Če je gugalnica postavljena 

tako, vemo, da je na desni 

strani tista oseba, ki je težja 

od tiste na levi.  



SNOVI 

 
Igra poteka v paru. Oba najprej držita roke v pesti in glasno izgovarjata kamen, škarje, papir. Ko 

izrečeta papir, vsak s svojo roko naredi eno od treh oblik – stegnjena dlan pomeni papir, pest pomeni 

kamen ter kazalec in sredinec dvignjena, kar pomeni škarje. Vsak od treh predmetov je različno 

močan. Kamen premaga škarje, saj se le te skrhajo. Papir ovije kamen, tako da ta ostane nemočen, 

škarje pa prerežejo papir. 

Iz česa so predmeti? (lahko jih doma poiščem, si jih ogledaš in 

potipaš) 

     

       

 
 
 

- Iz lesa, papirja, plastike, stekla, keramike in kovine 

 



Vse okoli nas je iz snovi. Poznamo različne snovi: voda, zrak, les, 

kovine,...  

Kaj pa lahko delamo s temi predmeti? 

Spodaj si poglej dva primera 

 

 



LASTNOSTI SNOVI 

Snovi imajo določene lastnosti. V roke primi kozarec. Kakšen je? Je 

mehek, trd, hrapav, gladek? 

 

Sedaj pa boš odprl DZ na strani 96, preizkusil boš predmete in 

ugotovil, kakšne lastnosti imajo ter ustrezno označil. Spodaj reši še 

dve uganki. 

 

MEŠAM SNOVI 
 
Poglejte, kaj sem si danes zmešala za zajtrk. 
 
 
 

     

Danes sem zmešala malo suhega sadja z oreščki, ovsene kosmiče in 
jogurt. Kaj si pa ti jedel za zajtrk? 
 
ZMES je sestavljena iz dveh ali več snovi. 
Nekatere zmesi se med seboj mešajo, druge se ne. 
 
Pred teboj je še zadnja naloga. Odpri Malo knjižico poskusov in 
opazovanj na strani 18. Preden se boš lotil mešanja snovi nariši 
napoved. Sedaj pa začni z preizkusi in nariši ugotovitve. Če doma 
nimaš katere snovi, jo zamenjaj s katero drugo. 
 
Tako, pa si opravil naravoslovni dan. Upam, da ti je bilo všeč.  
 
 


