Pozdravljene učenke in učenci.
Nekatere moram pohvaliti, da mi redno pošiljate dokaze o vašem delu in o popravljenih
izzivih. Ostale pa pozivam, da se mi čim prej oglasijo in mi pošljejo dokaz o svojem delu pri
geografiji.
V nadaljevanju sledijo navodila za delo za četrtek, 2.4. in petek, 3.4.2020 pri predmetu
GEOGRAFIJA.
V tem tednu se boste podali na pot po PREDALPSKIH POKRAJINAH. Kot smo velikokrat naredili v razredu, tudi
sedaj naredite „nevihto možganov“ in izpostavite 7 dejstev, ki že poznate o Predalpskih pokrajinah.
Prilagam fotografiji. Kaj misliš, katera fotografije je bila posneta v Predalpskih pokrajinah?

Če si izbral vse tri fotografije, si že dober poznavalec Predalpskih pokrajin.
Kot uvod si lahko pogledaš posnetek tukaj, kjer so predstavljene Predalpske
pokrajine.
Naslove teme: PREDALPSKE POKRAJINE (naslov zapiši v zvezek)
Odpri si U/str. 66,67 oz. stran, kjer se začnejo Predalpske pokrajine. Oglej si naslovno sliko, preberi
nekatera dejstva o pokrajinah ter poglej zemljevid. Poglej kje ležijo Predalpske pokrajine in poskušaj
opredeliti njihov delež.
Sedaj lego Predalpskih pokrajin opredeli še na ročnem Zemljevidu Slovenije.
IZZIV 1: tabelni zapis
Ob pomoči učbenika in „pomočnika“ zemljevida dopolni tabelni zapis. Pripravila sem ga v obliki miselnega vzorca, ti si
pa ga lahko narediš v alinejah ali pa v obliki vprašanj.

IZZIV 2: iskanje hribovij na zemljevidu
Vzemi si čas in vsa omenjena hribovja v učbeniku poskušaj najti na tvojem zemljevidu. V pomoč ti je lahko zemljevid
v U/ str. 68 in 69.
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IZZIV: prvine Predalpskih pokrajin
Natančno si oglej sliko in ponovi, katere so glavne značilnosti Predalpskih pokrajin, ki si jih spoznal.

IZZIV: primerjava Alpskimi pokrajinami
Vem ,da zmoreš tudi to… Primerjaj Alpske in Predalpske pokrajine. Ugotovitve zapiši v zvezek.

Izstopni listek: Predalpske pokrajine (gospodarstvo in prebivalstvo)
Naučil-a sem se:
a)
b)
c)
Najbolj zanimivo se mi zdi:
Naloga, ki je nisem znal rešiti:

Vprašanje za učiteljico:
Izpolni t.i. izstopni listek. Namenjen je ponovitvi snovi, ki si jo predelal. Hkrati pa bo meni izhodišče, za pripravo
navodil v prihodnjem tednu.
Prepiši ga v zvezek, ga izpolni in nato poslikaj.
Fotografijo izstopnega listka in fotografijo tabelnega zapisa mi nato do petka, 10.4.2020, pošlji na moj e naslov
(urska.marcic@guest.arnes.si).

Pozdravljene učenke in učenci.
V nadaljevanju sledijo navodila za delo za petek 3.4.2020 pri predmetu GEOGRAFIJA.
Tokrat boš spoznal prebivalstvo in gospodarstvo Predalpskih pokrajin.
Naslov : Gospodarstvo in prebivalstvo Predalpskih pokrajin (naslov prepiši v zvezek)

Izziv: tabelni zapis
Preberi besedilo v U/POGLAVJE Prebivalstvo in gospodarstvo odgovori na vprašanja s ključnimi besedami.
1. Kaj je značilno za poselitev Predalpskih pokrajin? (gostota poselitve, oblika naselij, večja naselja)
2. S čim so se ljudje preživljali v preteklosti?
3. Katere gospodarske dejavnosti so značilne za posamezne dele Predalpskih pokrajin?
4. Naštej vsaj tri posledice industrializacije Predalpskih pokrajin.
5. Zapiši vsaj 8 naravnih in kulturnih znamenitosti/posebnosti Predalpskih pokrajin, ki so za turiste zanimive.
Doma poišči tudi fotografije vsaj 5 in jih prilepi v zvezek.
6. Kakšne so prometne povezave v Predalpskih pokrajinah?

Izstopni listek: Predalpske pokrajine
Naučil-a sem se:
a)
b)
c)
Najbolj zanimivo se mi zdi:
Naloga, ki je nisem znal rešiti:

Vprašanje za učiteljico:
Izpolni t.i. izstopni listek. Namenjen je ponovitvi snovi, ki si jo predelal. Hkrati pa bo meni izhodišče, za pripravo
navodil v prihodnjem tednu.
Prepiši ga v zvezek, ga izpolni in nato poslikaj.
Fotografijo izstopnega listka in fotografijo tabelnega zapisa mi nato, do srede, 8.4.2020, pošlji na moj e naslov
(urska.marcic@guest.arnes.si).
Do naslednjega „branja na daljavo“ ti želim veliko raziskovalnega duha in
ostanite zdravi.
Lep pozdrav, učiteljica Urška Marčič

