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SPOZNAVANJE 
OKOLJA in 
LIKOVNA 
UMETNOST  

 
 

MOJA DOMAČA POKRAJINA 
 

 

 

Danes se boš s starši ali pa s starejšim bratom/sestro pogovarjal o domači pokrajini. Kaj pa 

je to domača pokrajina? 

 

Pokrajina je del območja, ki ima podobne značilnosti. In zaradi teh značilnosti se razlikuje od 

drugih pokrajin. Te značilnosti so lahko npr. vreme, površje, kultura itd.  

 

Primer: Podala bom primerjavo dveh pokrajin – domače pokrajine (Vrhnika) in pokrajine ob morju. 

Zime na Vrhniki so precej mrzle, velikokrat bogate s snegom. Ob morju so zime povsem drugačne, 

temperature niso tako nizke, snega pa tudi ni. Torej se ti dve pokrajini razlikujeta. 

 

Danes torej raziskujemo Vrhniko. 

 

Čarobna vila vas bo spremenila v turistične vodiče. Veš, kakšna služba je to? To pomeni, 

da vodiš turiste, ljudi, ki pridejo na izlet na Vrhniko. Poveš jim nekaj o Vrhniki ter jim 

pokažeš najpomembnejše in najbolj zanimive stavbe.  

 

Čira čara … abrakadabra ….  

 

Tako – pa ste postali pravi turistični vodiči. Sedaj pa pomislite – katere stavbe na Vrhniki 

so zanimive? 

 

Kaj pa narava – je kaj zanimivega na Vrhniki? 

 

Če se ničesar ne spomniš, vprašaj starejšega brata, sestro ali pa starše.  

 

 
 

1. naloga:  
Starše prosi, da ti pokažejo prispevek z naslovom Domača pokrajina. Glasno preberi besedilo, 
odrasli naj te posluša. Če katere besede ne razumeš, prosi za pomoč. 
 
Na vprašanja, ki se bodo pojavljala v prispevku, odgovarjaj ustno. Na koncu prispevka so fotografije 
– lahko poimenuješ stavbe? Bi se ti zdele zanimive za turiste? 

                                                                                                    

 
Dodatna naloga – kdor želi: Če vam je vreme naklonjeno, se s starši odpravite na sprehod do 
katere izmed znamenitosti Vrhnike. Tam se lahko fotografirate in mi fotografijo pošljete na 
elektronski naslov.  
 



Izziv: Ali obstaja še kakšna zanimivost na Vrhniki, ki bi jo bilo vredno obiskati? Fotografiraj se in 
bom objavila na spletni strani. 
 

 

 
2. naloga: odpri učbenik za spoznavanje okolja na strani 66. Oglej si narisane slike in 

pomisli – kje na Vrhniki imamo stavbe, ki so narisane? 
 

 
3. Naloga: na strani 67 boš opazil narisan zemljevid. Oglej si ga. 

 
Poišči:  

 Hišo, v kateri živi deklica Eva (deklica, ki v spremstvu mame zapušča hišo in hiti v 
šolo), 

 pošto. 

 gostilno, 

 avtobusno postajo, 

 frizerski salon. 
  
Ustno opiši Evino pot od doma do šole. Pri opisu uporabi imena stavb, mimo katerih bo šla.  
 
Primer: Ko Eva zapusti dom, gre najprej mimo hiše, ki ima rdeča in zelena vhodna vrata. Na 
križišču zavije desno in se sprehodi mimo pošte … 
 
Vsak zemljevid ima narisano legendo, ki nam pomaga razvozlati, kaj pomenijo določeni znaki. 
Zemljevid v učbeniku ima legendo na desni strani. Oglej si sličice in jih poišči na zemljevidu. 
 
Izziv: 

1. Eva bi rada odšla od doma do frizerja. Opiši njeno pot. 
2. Eva mora kupiti prašek za pranje perila. V kateri stavbi ga bo dobila in kako bo prišla od 

doma do tja? 
3. Evo boli trebuh. Kam bo odšla mama po zdravilo? Opiši najkrajšo pot do stavbe, v kateri 

lahko kupimo zdravila. 
 

 
Likovna naloga:  
 
Pripomočki: 

 Velik format papirja (lahko je odpadni karton ali nekaj listov, zlepljenih skupaj …), 

 Flumastri, barvice, vodene barvice, tempera barve, voščenke (kar želiš, kar imaš doma), 
 
Motiv: 

 Zemljevid moje domače pokrajine 
 
Podobno kot v učbeniku na strani 67 boš tudi ti narisal zemljevid svoje domače pokrajine. Lahko je 
to okolje bližina tvojega doma in šole. 
 
Preden se lotiš dela, premisli – kako izgleda ulica, v kateri živiš? Ali so zraven vašega doma hiše, 
bloki, trgovine, zdravstveni dom, reka …? Ali so blizu tudi druge ulice? Jih znaš poimenovati? 
 
En del domače pokrajine nariši v zemljevid, seveda ne popolnoma natančno in tudi ne preveliko 
(cela Vrhnika žal ne bo mogla biti zajeta v tvoje delu). Stavbe naj bodo opremljene s simboli, kot so 
v učbeniku (izmisliš si lahko svoje, ne pozabi narediti legende).  
 



 

 

 

Lahko narediš 

tudi 3D zemljevid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne sekiraj se, če boš narisal kakšno hišo manj, kot je v resnici. Pomembno je, da si poskusiš 
predstavljati svojo pokrajino in to predstavo preliti na papir. Zelo vesela bom, če boste izdelke 
poslikali in mi jih poslali. Lahko mi pošljete tudi postopek izdelave  
 


