
Pozdravljeni učenci in učenke!

V tem tednu se podajaš na spoznavanje in odkrivanje dela Afrike, 
ki leži v bližini ekvatorja. 

Izziv: Ogrevanje možgančkov
Ponovitev poznavanja Severne Afrike.
Ob slikah ponovi/izpostavi glavne značilnosti. 



V katerem delu Severne 
Afrike so bile posnete 
fotografije?

Kateri prekop prikazuje 
slika?
Poišči, ga na zemljevidu 
Afrike v A.
Katera morja povezuje?
Ovrednoti pomen 
prekopa.



Prerez posameznih delov doline reke Nil.

Nil je najdaljša reka v Afriki in na Zemlji. Je edina reka v Afriki, ki se prebije skozi Saharo. 
Imenujejo jo tudi največja oaza.

Ob reki se je razvila ena prvih visokih civilizacij. Reka ima tudi danes velik vpliv na življenje 
ljudi.
Zapiši, kakšen pomen je imela reka NEKOČ in kakšnega ima DANES. 

Leta 1970 so reli zgradili ASUANSKI JEZ. Za njim je nastalo NASERJEVO JEZERO. Preberi 
besedilo v U/str. 25 in zapiši v zvezek VZROKE za izgradnjo in POSLEDICE izgradnje tega 
jezu. 



Tropska Afrika v celoti leži v  bližini ekvatorja. Države tega dela Afrike povezuje 
geografska lega, a znotraj posameznih delov so velike razlike. Katere so te pa boš 
spoznal v nadaljevanju.

Naslove teme: TROPSKA AFRIKA  
(naslov zapišeš v zvezek)

Tropsko Afriko delimo na TRI DELE: 



Izziv: PRIMERJAVA DELOV TROPSKE AFRIKE
Preberi besedilo v U/str. 26,27 in dopolni razpredelnico.

ZAHODNA AFRIKA SREDNJA AFRIKA VZHODNA AFRIKA

POVRŠJE in LEGA
- Reliefne enote
- lega

PODNEBJE IN 
RASTJE
-tip podnebja
Tipi rastja

PREBIVALSTVO
-rasna sestava
-gostota
prebivalstva

GOSPODARSTVO
-s čim se 
preživljajo

POSEBNOSTI
ZANIMIVOSTI

Poišči ob pomoči spleta. Zapiši 3 zanimivosti, 
posebnosti



Izpolni t.i. izstopni listek. Namenjen je ponovitvi snovi, ki si jo predelal.
Prepiši ga v zvezek, ga izpolni.
Fotografije tabelnega zapisa mi nato, do petka,  22.5.2020, pošlji na moj e 
naslov (urska.marcic@guest.arnes.si). 

Izstopni listek: Tropska Afrika

Naučil-a sem se:
a)
b)
c)

Najbolj zanimivo se mi zdi: 

Naloga, ki je nisem znal rešiti:

Vprašanje za učiteljico:

Do naslednjega „branja“ vam pomaham v pozdrav.

Učiteljica Urška

mailto:urska.marcic@guest.arnes.si

