
NEKAJ UGANK O 

RASTLINAH
Opaziš me lahko na travniku, ko je zime konec. Rad imam bolj vlažna tla, zato me pogosteje najdeš ob vodi. Prepoznaš

me po treh belih venčnih listih in treh daljših, ozkih zelenih listih. Zrastem kar veliko, do 15 cm in sem nekaj

posebnega, saj je moj cvet obrnjen navzdol.

Sem zgodnja pomladna gospodična. Imam rumene cvetove na kratkih pecljih. Nekateri pravijo, da jih oblika mojih

cvetov spominjajo na srček. Listi so zelene barve, zelo kratki, malo nazobčani ter na spodnji strani dlakavi. Moji listi so

tudi užitni, saj vsebujejo veliko vitamina C.

Na travniku me najdeš od marca pa vse do oktobra. Imam številne, majhne, ozke, bele cvetne liste, v sredini njih pa

rumeno oko. Imam tanko steblo in svetlozelene liste. Nekateri otroci pa me uporabijo, da ugotovijo, ali jih nekdo ljubi

ali ne 

Moj cvet je iz šestih cvetnih listov. Ti so bele ali rumene barve. V sredina cveta pa imam še nekaj posebnega, česar

nobena druga rastlina nima. Moje steblo je dolgo in močno. V zemlji se skriva moja čebulica, ki ima tanke koreninice.

Najdeš me lahko spomladi, skoraj na vsakem vrtu se skrivam. Če pa ne veš, kje bi me našel, se na Golico odpravi.



DANES BOSTE SPOZNALI OPIS RASTLINE              

REGRAT



Preberi opis rastline ! 



NAPIŠI V ZVEZEK NASLOV REGRAT IN 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA !

 Kje raste regrat?

 Kaj ima v zemlji ?

 Kaj poganja iz korenine ?

 Kakšni so pritlični listi?

 Kakšno je cvetno steblo?

 Kaj nosi cvetno steblo?

 V kaj se spremenijo rumeni cvetovi, ko regrat dozori?

 Kako se zaseje nova rastlina?

 Ali je regrat užitna ali zdravilna rastlina ?

 Opiši uporabo regrata v prehrani!



REŠITVE UGANK

 1. ČKENOVZ

 2. ACITENBROT

 3.CAITJERMA

 4.ISACRNA

 POMEŠAJ ČRKE MED SEBOJ IN DOBIL-A BOŠ IME RASTLINE!


