UMETNO GNEZDO ZA MALO UHARICO
prirejeno po U/57

Mala uharica živi v iglastem ali mešanem gozdu. Gnezda si ne naredi
sama, temveč znese jajca v opuščenem gnezdu srake ali vrane. V njem
vali jajca in skrbi za svoje mladiče.
Človek vse bolj posega v naravno okolje in s tem zmanjšuje življenjski
prostor živali. Spremembe močno prizadenejo tudi ptice, ki imajo
vedno manj primernih krajev za gnezdenje.
Ljubitelji narave skušajo pticam pomagati na razne načine. Eden od njih
je izdelava umetnega gnezda za malo uharico. Tega izdelajo tako, da
pritrdijo na drevo lesen zaboj in ga napolnijo s slamo ali suho travo.
Ker mala uharica gnezdi zgodaj spomladi, ko so listavci še brez listja,
skrijejo umetno gnezdo v krošnjo iglavca.
Preberi besedilo.
Obkroži DA, če je trditev pravilna. Obkroži NE, če trditev ni pravilna.
Mala uharica sama naredi gnezdo.

DA

NE

Gnezdi zgodaj spomladi.

DA

NE

Ljubitelji narave jim pripravijo umetna gnezda.

DA

NE

Umetno gnezdo izdelajo iz plastičnega zaboja.

DA

NE

V umetno gnezdo dajo slamo ali suho travo.

DA

NE

Umetno gnezdo dajo v krošnjo iglavca.

DA

NE

Ptice imajo v naravi vedno dovolj primernih
krajev za gnezdenje.

DA

NE

NAŠE PTICE
U/54, 55

1. V učbeniku preberi vsa besedila.
2. Ustno odgovori na spodnja vprašanja.
3. Izberi si eno ptico. S celo povedjo odgovori na vprašanja o njej.
Odgovore piši v mali zvezek. Ne pozabi na veliko začetnico in piko.
Vsak odgovor oštevilči in napiši v novo vrstico.
ČRNA ŽOLNA

SIVI GALEB

1. Katera žolna je med

1. Kaj si izvedel o telesu sivega

evropskimi žolnami največja?

galeba?

2. Kakšne barve je njeno perje?

2. Kakšen ima kljun?

3. Kaj ima na glavi samec?

3. Kakšne so noge sivega galeba?

4. Kje domuje črna žolna?

4. Kje živi?

5. S čim se hrani?

5. S čim se hrani?

6. Po čem jo prepoznamo?

6. Kje gnezdi?

KUKAVICA

KMEČKA LASTOVKA

1. V katerem letnem času se

1. V katero skupino ptic spada

kukavica vrne v naše kraje?

kmečka lastovka?

2. Kje živi?

2. Kje živi?

3. S čim se hrani?

3. Kje gnezdi?

4. Kdaj se oglaša z značilnim

4. Kakšno je gnezdo?

kukanjem?

5. Kolikokrat na leto znese jajca?

5. Ali si kukavica zgradi gnezdo?

6. Kako imenujemo oglašanje

6. Kam odloži jajce?

lastovk?

7. Kaj se zgodi v gnezdu, ko se

7. S čim se hrani?

izleže kukavičji mladič?

8. Kako pije?

JAZ SEM JEŽ
Svetlana Makarovič

Jaz sem jež, ti pa ne,
jaz pa bodem, ti pa ne,
vsak se me boji prijeti –
tebe pa nobeden!
Jaz sem jež, ti pa ne,
nosim hruško, ti pa ne,
ti bi mi jo hotel vzeti,
pa je nisi vreden!
No, saj sam predobro veš,
kaj bi dal, da bil ni jež,
da lahko bi v klobčič zvit
po bregu se kotalil;
no, saj sam predobro veš,
kaj bi dal, da bil bi jež,
da bi s hruško se na hrbtu
vsakomur pohvalil:
Jaz sem jež, ti pa ne,
imam bodice, ti pa ne,
vsak te pes lahko pograbi,
mene pa nobeden!
Jaz sem jež, ti pa ne,
jaz sem važič, ti pa ne,
tebe vsak takoj pozabi,
mene pa nobeden!
Pesem večkrat doživeto preberi. Prilepi jo v velik zvezek in vsebino ilustriraj.

PRIMERJAMO LASTNOSTI
U/61

1. Poglej slike in preberi povedi pod njimi.
2. Povedi prepiši v mali zvezek. Ne pozabi na naslov, velike začetnice
in pike.

Munro Leaf:

BIKEC FERDINAND

V Španiji je nekoč živel bikec, ki mu je bilo ime Ferdinand. Vsi drugi
bikci, med katerimi je živel, so tekali in skakali in se trkali z glavami,
Ferdinand pa ne. Ta je rad sedel čisto pri miru in duhal cvetlice.
Nekega dne je prišlo petero mož s prav smešnimi klobuki izbirat
največjega, najhitrejšega in najbolj divjega bika, da bi se bojeval pri
bikoborbah v Madridu. Vsi drugi biki so se podili naokrog, puhali in se
trkali, skakali in poskakovali, tako da bi možje mislili, da so zelo močni
in divji in jih izbrali. Ferdinand je vedel, da njega ne bodo izbrali in mu
ni bilo mar. Zato se je napotil k svojemu najljubšemu plutovcu, da bi se
usedel. Ni pogledal, kam je sedel, in namesto, da bi se usedel na
prijetno hladno travo v senci, se je usedel na čmrlja. No, če bi vi bili
čmrlj, pa bi bik sedel na vas, kaj bi storili?

Besedilo izreži in prilepi v velik zvezek.
Besedilo večkrat preberi. Vsebino zgodbe ilustriraj.

ZANIMIVOSTI O ŽIVALIH
U/56

1. Preberi besedila.
2. Reši nalogo - na črto napiši kratek odgovor.
ROGAČ
ROGAČ
1. 1majo rogači rogove? ____________
2. Po čem so dobili ime? _____________________________________________
3. Ali so klešče rogača nevarne? _______________
KRASTAČA
KRASTAČA
1. Kdaj se krastača skrije pred plenilci? _______________________________
2. Kam se zakoplje? ___________________________________________________
3. Kako se zrine v rov? ________________________
RAKOV1CA
1. Hodijo rakovice vedno postrani? ______________
2. Kakšne korake delajo naprej in nazaj? __________________________
3. Kakšne korake delajo vstran? ______________________
Prepis v mali zvezek.

