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Dragi sedmošolci!
Še vedno smo v naši spletni učilnici, kjer se učimo na daljavo. Verjetno bo tako ostalo tudi do
konca šolskega leta. Nič hudega, vidim, da ste se tega načina učenja že lepo privadili. Vsi
skupaj smo namreč postali že pravi računalniški mojstri. Upam tudi, da ste še zdravi in da še
naprej marljivo skrbite za svoje zdravje.
In kaj bomo počeli v sedmem tednu učenja na daljavo. Pa poglejmo.
NAVODILA ZA DELO
Od 11. 5. 2020 do 15. 5. 2020 (4 šolske ure)
1., 2., 3., 4. ura: Geografska lega in naravnogeografske značilnosti V Evrope in S Azije, Prebivalstvo in
gospodarstvo V Evrope in S Azije, Preverjanje znanja
Tokrat bomo raziskali nekaj značilnosti Vzhodne Evrope in Severne Azije, kamor spada Rusija. Vzhodna Evropa,
ki zavzema dobro polovico Evrope, na vzhodu prehaja v Severno Azijo. Združujejo ju mnoge naravne in družbene
značilnosti, predvsem pa največja država na svetu Rusija. Skupaj predstavljata več kot desetino vsega kopnega.
Najprej se bomo osredotočili na površje, podnebje in rastlinstvo Vzhodne Evrope in Severne Azije. V SDZ
preberite besedilo na str. 97 – 107 in si podčrtajte ključne podatke.
Potem bomo spoznali družbene značilnosti vzhodnoevropskih držav, ki so v veliki meri odvisne od dogajanja v
preteklosti. Preberite poglavje v SDZ na str. 107-110 in si podčrtajte ključne podatke.
ZAPIS V ZVEZEK:
 Zapis v zvezek bomo uredili s pomočjo oblikovanih Power Pointov, ki vam jih bom posebej poslala na vaš
elektronski naslov. Besedilo in določena vprašanja na drsnicah si prepišite v zvezek in na njih odgovorite.
Karto na prilogi 1 natisnite in jo izpolnite.
Za kratko ponovitev poglavja rešite vaje 42, 43,44,45,46 in 47 v SDZ in odgovorite na naslednja vprašanja:

Preverili bomo tudi znanje o Srednji, Zahodni in Severni Evropi. V ta namen bom pripravila učne liste z
nalogami, ki vam jih bom poslala na vaše elektronske naslove. Vaše rešitve nalog iz preverjanja mi pošljite v sredo,
13.5.2020, ko vam bom poslala tudi povratno informacijo.
Vaše predstavitve seminarskih nalog (izbrane države) in ustno ocenjevanje bomo izvedli po dogovorjenem
časovnem načrtu.

Pri raziskovanju in učenju si pomagajte z nameni učenja!
1.
2.
3.
4.
5.

Nameni/cilji učenja (kaj želim vedeti/znati)
Ob zemljevidu določiti lego in glavne geografske enote Vzhodne Evrope in Severne Azije
glede na toplotni pas.
Ob zemljevidu opisati politično in narodnostno sestavo Vzhodne Evrope in Severne Azije.
Ob klimogramih, slikovnem gradivu in zemljevidu sklepati o podnebju in življenjskih
razmerah ljudi.
Ob zemljevidu imenovati večje reke in sklepati o pomenu rek za prebivalstvo.
Ob tematskem zemljevidu sklepati o gospodarskih možnostih prebivalstva.

Vaš dopolnjen zapis in rešitve vaj mi pošljite v petek (15. 5. 2020) na moj elektronski naslov.
Rešitve bom pregledala in vam poslala povratno informacijo. Prav tako pa bom vesela, da mi
na kratko zapišite in sporočite, kaj vam je delalo največ preglavic. Morda zapišete kakšno
vprašanje.
Predlagam vam, da uredite najprej vse dopolnitve zapisov in rešitve vaj ter jih šele nato vse
skupaj pošljite v petek.
S prijaznimi pozdravi in upanjem, da vam bo učenje potekalo gladko in uspešno.
Učiteljica Jožica Tratar
Priloga 1:

