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 1. Družinsko branje EKO PRAVLJICE  

 

 2. Izdelava EKO VREČK za večkratno uporabo 

 

 3. Radi imamo JABOLKA  
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1. Družinsko branje EKO PRAVLJICE 

vtisi, mnenja, predlogi 

 

                             
2. Izdelava EKO VREČK za večkratno uporabo 

tehniški dan s starši 
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3. Radi imamo JABOLKA 

       zdravje > zdrava prehrana > SADJE 

jabolko 

mandarina 
banana 

jabolko 

banana 
kaki 

    JABOLKA SO RAZLIČNA PO IZGLEDU IN OKUSU 

• kriteriji razvrščanja 

• deli jabolka 

• lepše, bolj zdravo? 

domače : kupljeno 

           9 : 11 

      JABOLKA V ŠOLI IN DOMA 

• šolska malica 

• shema šolskega sadja, zelenjave in mleka 

• domači sadni koledar 

• sorte jablan  

     VSE O JABOLKIH 

• iskanje podatkov, predstavitev 

• vir zdravja 

• pregovori, recepti 
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Učni cilji 

Učenci: 

- vedo, da jim zdrav način prehranjevanja omogoča rast in razvoj ter jim pomaga ohranjati zdravje 

- znajo pojasniti, kako sami dejavno prispevajo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja ter k 

urejanju okolja, v katerem živijo 

- znajo ustrezno ravnati z odpadki 

- usmerjeno opazujejo, uporabljajo več čutil, opazovano narišejo ali napišejo 
- primerjajo, razvrščajo in urejajo po eni ali dveh spremenljivkah  

- iz podatkov oblikujejo tabele 

- rišejo stolpčne in vrstične prikaze 

- anketirajo, povezujejo vzrok s posledico (ker, zato) 

- poročajo, analizirajo 
- po načrtu izdelajo izdelek in se znajo za delo pripraviti ter po končanem delu pospraviti 

 

Za konec 

• medpredmetno povezovanje 

• daljše obdobje 

• različne oblike in metode dela 
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Eno jabolko na dan odžene zdravnika stran.  

Jabolko rdeče hej, 

kje si zraslo mi povej. 

Tam na jablani košati 

me je božal sonček zlati. 

Zdaj pa me nič več ne glej, 

utrgaj me in me pojej. 
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