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Zima je letni čas med jesenjo in po-
mladjo. Meteorološka zima so meseci 
december, januar in februar. Astro-
nomska zima pa traja od 21. decem-
bra do 21. marca. Pozimi se sankamo, 
smučamo, drsamo in igramo hokej.

Zima je najhladnejši letni čas. Dnevi 
so kratki in zgodaj se zmrači. V deže-
lah pri nas sneži in zmrzuje. Rastli-
ne nehajo rasti in listavci odvržejo 
listje. Nekaterimi živalim zrastejo 
debeli kožuhi, da jih ne zebe. Druge 
živali zimo prespijo. Ljudje se toplo 
oblačimo in ostajamo raje doma.

Narava 
pozimi
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Tudi na kmetiji delo miruje. Polja 
počivajo. Nobenih vonjev, nobenih 
barv. Bela zima je vse zavila in pokri-
la. Dnevi so zdaj zelo kratki in mrzli. 
Ker se kmalu stemni, ima kmet malo 
časa za delo.
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Polje je prazno, mrzlo in pokrito s 
snežno odejo. Kot da bi spalo. Pod 
to odejo vseeno začnejo počasi rasti 
pšenične rastlinice. Sneg varuje se-
mena in podzemne dele rastlin pred 
prehudim mrazom.

Vse ptice niso odletele v južne kraje. 
Vrabci in vrane iščejo na poljih izgu-
bljena semena. Nekatere ptice pozimi 
tudi krmimo s pomočjo ptičjih hišic.

Tudi žuželk ni videti. Nekatere so 
poginile, druge spijo. Življenje čebel 
v čebelnjaku teče zelo počasi. Zdaj 
seveda ne nabirajo medičine in cvet-
nega prahu.

V vinogradu je kmet obrezal trto. S 
škarjami je odrezal krajše poganjke. 
Tudi trta pozimi počiva.

Na vejah sadnega drevja so že popki. 
V njih so varni listi in cvetovi, ki bodo 
spomladi, ko bo topleje, zacveteli.

 ➜ Kako si bil oblečen?

 ➜ Koliko ptic si videl?

 ➜ Kaj raste na polju?

 ➜ Kaj raste na vrtu?

 ➜ Kakšna so drevesa?

 ➜ Kakšni so grmi?

 ➜ Kaj si opazil pri hišah?

 ➜ Kaj si opazil na dimnikih?

 ➜ Kakšna so bila tla?

 ➜ Kaj si še opazil?

Nariši vreme.
 ➜ Koliko ptičjih krmilnic si videl?  

 Pobarvaj kvadratke.


