
Ime:_______________     Datum: ______________ 

   

   PREVERJANJE ZNANJA – POMLAD  

 

1. Odgovori na vprašanja ali dopolni povedi. Odgovarjaj na kratko! 

 

 Katerega meseca se prične pomlad? MARCA 

 Pomladni meseci so: MAREC, APRIL, MAJ  

 Pomladi so dnevi DALJŠI in noči KRAJŠE. 

 Kako se oblačimo? VEČ PLASTI – MAJICA, JOPICA, JAKNA in HLAČE. 

 Kakšno vreme je pomladi? MUHASTO – SE HITRO SPREMINJA, POSTAJA 

TOPLEJE. 

 

 

2. Naštej vsaj pet znanilcev pomladi.  

ZVONČKI, TROBENTICE, VIJOLICE, NARCISE, TULIPANI, HIJACINTE, 

TELOH, ŽAFRAN, … 

 

3.  Napiši dele zvončka. 

 

             CVET                                                      STEBLO 

   

LISTI 

 

 

  KORENINICE   ČEBULICA 

 



4. Naštej pet orodji, ki jih uporabljamo pri delu na vrtu! 

LOPATA, GRABLJE, MOTIKA, ZALIVALNIK in  SADILNI KLIN. 

  

5. Na črto ob povedi zapiši ustrezni letni čas!   

Sadno drevo počiva. ZIMA                           

Sadno drevo zeleni in cveti. POMLAD 

           Sadno drevo je polno zelenih listov  in nezrelih sadežev. POLETJE 

           Na sadnem drevesu dozorijo sadeži. JESEN 

 

6. Dopolni povedi. 

 

V sadovnjaku za drevesa skrbi SADJAR. 

           V sadežih sadnih dreves najdemo PEŠKE in KOŠČICE. 

 

7. Označi vrstni red povedi, kako sejemo in sadimo na vrtu. 

__2__   Zemljo je prelopatimo. 

__6__   Na koncu  vse posejano in posajeno zalijemo. 

__3__   Z grabljami zemljo zrahljamo. 

__1__   Vrt pognojimo. 

__4__   Naredimo gredice. 

__5__   Posejemo semena  in posadimo sadike. 

 

8. Med napisanimi prazniki podčrtaj pomladne praznike.  

Novo leto, dan mrtvih, velika noč, božič, praznik dela, dan upora proti 

okupatorju, kulturni praznik, pust. 



9. Z modro barvo pobarvaj kvadratek pred trditvijo, ki je 

značilna za pomlad.  

 

 

 Ptice spletajo gnezda in glasno žvrgolijo. 

 Lovci prinašajo hrano v krmišča. 

 Medved dremlje v brlogu. 

 Ptice selivke se vrnejo v naše kraje. 

 Jež se prebudi in lačen išče hrano. 

 Čebele letajo od cveta do cveta. 

 Kače in močeradi otrpnejo.  

 Veverica na več mestih skrije hrano in se pripravlja na 

zimsko spanje. 

 

 

 

 

 

 
 

  

    

TVOJE ZNANJE JE 

ODLIČNO. 

Kar tako naprej! 

TVOJE ZNANJE BO 

TREBA ŠE 

DOPOLNITI. 

 

NUJNO SE MORAŠ 

ZAČETI VSAK DAN 

SPROTI UČITI. 

UČI SE ZA ZNANJE,  

NE ZA OCENO! 

PODPIS STARŠEV: 

 


