1. Naštej pomladne mesece.
2. Kdaj se začne pomlad?

4. Kako smo oblečeni spomladi?

7. Kaj se spomladi dogaja z listavci?

5. Naštej pomladanske cvetlice /

8. Katera dela opravljajo sadjarji

grmičke. Pomagaj si s sličicami:

spomladi v sadovnjaku?

3. Opiši vreme spomladi.
9. Kaj delamo spomladi na vrtu?

6. Opiši, v čem se razlikujeta
zvonček in trobentica

10.

Opiši razliko med sajenjem in

sejanjem.
11.

Naštej tri ptice, ki se spomladi

vrnejo v naše kraje.
12.

Kaj počnejo ptice spomladi?

13.

Kako lahko pri gnezdenju ptic

pomagamo ljudje?
14.

Naštej razvojne stopnje žabe.

15.

Naštej razvojne stopnje

metulja.

16.

Kaj potrebujejo rastline za rast

in razvoj?
17.

Iz česa vse se lahko razvije

nova rastlina?
18.

Naštej orodje in pripomočke, ki

jih uporabljamo za delo na vrtu.

REŠITVE:
1. Pomladni meseci so: marec, april, maj, junij.
2. Pomlad se začne 21. marca (21. 3.).
3. Vreme spomladi je:
 Sončno
 Delno jasno
 Deževno

 Oblačno

 Sneg

 Slana

 Megla

 veter

4. Spomladi smo še vedno toplo oblečeni: dolgi rokavi, dolge hlače, jakna, trak za ušesa,
čevlji.
5. Spomladanske cvetlice so: zvončki, jetrnik, pljučnik, trobentica, teloh, vijolica. Grmiček je
forzicija.
6. Zvonček ima v zemlji čebulico, trobentica ima koreniko. Zvonček ima suličaste liste,
trobentica bolj mesnate in zaobljene. Zvonček ima steblo daljše kot trobentica. Zvonček
ima en cvet, trobentica več.
7. Listavci spomladi poženejo nove liste. Ozelenijo.
8. Sadjarji spomladi obrezujejo drevje, ga gnojijo in okoplje. Lahko tudi škropijo z bio
škropivi.
9. Spomladi vrt prekopljemo, da zrahljamo zemljo, ga pograbimo, sejemo in sadimo. Vrt
lahko tudi pognojimo.
10. Sadimo sadike (paradižnik, paprika,..). Sejemo semena (solata, korenček,…).
11. Spomladi se vrnejo kukavica, lastovica, štorklja.
12. Ptice si spomladi gradijo gnezda, valijo mladičke.
13. Ljudje lahko nastavimo valilnice. Nastala gnezda ne premikamo in uničujemo.
14. Razvoj žabe: jajčeca – mrest, paglavci, razvita žaba.
15. Razvojne stopnje metulja so: jajčece, gosenica, buba, metulj.

16. Rastline potrebujejo za ras in razvoj: zemljo, vodo, svetlobo, toploto, zrak.
17. Nova rastlina se lahko razvije iz semena, sadike ali potaknjenca.
18. Orodje in pripomočki, ki jih uporabljamo za delo na vrtu so: lopata, grablje, vile, motika,
samokolnica, sadilni klin, zalivalka.

