
Pozdravljeni! Danes bomo imeli naravoslovni: SADIM in SEJEM. 

Če bi hodili v šolo, bi obiskali vrtnarijo pri sv. Heleni, 

tako pa boste sadili in sejali doma. Če nimate vrtov, 

bodo v redu tudi lončki, v kater boste kaj posadili.  

Že prejšnji teden ste imeli za nalogo, da izvedete 

poskuse v učbeniku na strani  61. Kaj se dogaja? Ste 

že kaj opazili? Kdor še ni pripravil poskusov, naj to 

naredi čim prej. 

Odprl boš zvezek za spoznavanje okolja in napisal 

naslov SADIM IN SEJEM. 

Nato boš prepisal vse, kar je v odebeljenem tisku spodaj in  odgovoril s celo povedjo na vprašanja, ki 

so podčrtana. Če še nimaš rezultatov poskusa, boš nalogo (zapis v zvezke) naredil kasneje. 

1. Ali rastlina potrebuje za rast svetlobo? DA. 

Kaj se dogaja s fižolom v labirintu? 

Če imaš še kaj fižolovega semena, ga posadi v lonček in vse skupaj zapri v omaro. Kaj se bo 

zgodilo s fižolom v omari? Poskus smo naredili že lani. Naredi ga še enkrat. 

 

2. Ali seme potrebuje za kalitev toploto? DA. 

Pripravili smo dve posodici z mokrimi brisačkami in semeni. Kaj se je zgodilo s semeni v 

hladilniku in s semeni v sobi na okenski polici? 

 

3. Ali rastline za rast potrebujejo vodo?  DA. Kaj se zgodi, če je vode premalo ali preveč? 

Kaj se je zgodilo z rastlino, ki smo jo preveč zalivali, zmerno zalivali in nič zalivali? 

 

Sedaj pa si še enkrat oglej učbenik na strani 60. Preberi in ponovi vse, kar smo se na tej strani naučili.  

Še vemo, kakšna je razlika med sejanjem in sajenjem, semenom in sadiko?  

Seme je majhno in ga sejemo, sadika pa je majhna rastlinica s koreninico, stebelcem in listi in jo 

sadimo.  

Zdaj pa dosti pisanja in branja. Oglej si spodnje posnetke. Morda boš videl kakšno zanimivo orodje za 

vrtnarjenje ali pa boste dobili kakšen zanimiv nasvet o sejanju ali sajenju. Ko klikneš na spodnjo 

povezavo, se pomakni s koleščkom na miški navzdol in klikni na puščico, kjer se bo predvajal 

posnetek. 

https://zelenisvet.com/sajenje-cebule-cesna-druzina-vrtu/     

Če imata doma rastlinjak (šotor za rastline), lahko vanj posadite tudi že kakšen paradižnik, bučko, 

malancan… 

https://www.youtube.com/watch?v=BJP5XaVmQgY&feature=emb_rel_end 

Lahko si ogledaš tudi knjigico na spodnji povezavi: 

https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/4326 

https://zelenisvet.com/sajenje-cebule-cesna-druzina-vrtu/
https://www.youtube.com/watch?v=BJP5XaVmQgY&feature=emb_rel_end
https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/4326


Zdaj pa pojdi ven in pomagaj pri sejanju in sajenju. Zemlja je sedaj vlažna in temperature so višje. 

Idealno za delo na vrtu ali na njivi.  

Pošlji mi kakšno fotografijo o praktični izvedbi (tvojemu vrtnarjenju) tega naravoslovnega dne ter 

fotografijo zapisa v zvezku za spoznavanje okolja. 


