
NAVODILA ZA DELO DOMA 

 

Preberi zgodbico in ustno odgovori na vprašanja. 

Rdeča mravljica je po ozki stezici vlačila suho smrekovo iglico. Ko je bila že blizu 

doma, ji je pot prekrižal polž lazar. 

„Umakni se,“ ga je prosila mravljica, ko je z bremenom obstala pred njim. 

„Jaz naj se ti umaknem?“ je rekel polž. „Še na misel mi ne pride!“ 

„Saj vidiš, da ne morem z bremenom preko tebe,“ je moledovala mravljica. 

„Mudi se mi in res ne utegnem čakati.“ 

„Kakor hočeš! Jaz se nikomur na svetu ne bom umikal,“ je rekel lenuh in kot 

prilepljen obstal na mestu. 

Ko je uboga mravljica videla, da so vse njene prošnje zaman, je s hudo muko 

spravila smrekovo iglico čez. Polž se ni premaknil, dokler ni prišla noč. Potem je 

zavil na vrt. Tam ga je srečala žaba. Tudi njej se ni hotel umakniti s poti. 

„Pametnejši popusti,“ je rekla žaba in preskočila polža. 

Danilo se je, ko je polž lazar prilezel na cesto. Bila je široka in sredi nje je obstal. 

Kmalu je zaslišal ropot, ki je postajal zmeraj glasnejši. Sprožil je svoje oči in 

zagledal voz, ki se mu je bližal. 

„Tudi temu se ne bom umaknil! Jaz že ne,“ je rekel ošabni polž in obstal tam, 

kjer je bil. Voz pa je zdirjal prek njega in ga zmečkal, da je od polža ostala le 

črna lužica. 

1. Kaj je vlačila rdeča mravljica? 

2. Koga je srečala? Ali se ji je umaknil s poti? 

3. Kateri živali se polž lazar tudi ni hotel umakniti? 

4. Kako se je končala zgodba? 

5. Kako pravimo zgodbici, v kateri nastopajo živali? 



Izračunaj. 

 

 

Odpravi se na sprehod. 

Odpravi se na poučni sprehod. Veliko snovi lahko utrdiš prav zunaj, na svežem 

zraku. Sprehodi se po gozdu in po travniku. Opazuj prst na njivi in v gozdu. 

Ustno opiši kakšna je barva prsti in kakšna je njena prepustnost. Opiši tudi 

površje kraja, kjer se sprehajaš. Opazuj predmete okoli sebe (avtomobili, hiše, 

prometni znaki …). Povej, iz katerih gradiv so predmeti narejeni. So ta gradiva 

naravna ali umetna? 

  


