6. teden pouka na daljavo za 6.razred
Pozdravljeni učenci!
Prejšnji teden smo se srečali s pojmoma VREME in PODNEBJE. Ustno odgovori na vprašanja:
-

Kaj je vreme?
Kako vreme vpliva na človeka?
Katere parametre opazujemo, ko opisujemo vreme?
Znaš našteti naprave na meteorološki postaji?
Kaj je podnebje?
Kateri dejavniki vplivajo na podnebje?
Kako človek spreminja podnebje?
Na katere stvari vpliva podnebje?
Kaj je KLIMOGRAM?
Kaj in kako je prikazano v klimogramu? Ponovi s pomočjo spodnje slike!

VAJA: NAREDI USTNO ZA OBA KLIMOGRAMA!
a)

V katerem mesecu je v kraju najhladneje?

b)

Koliko je takrat povprečna temperatura?

c)

Kdaj je najtopleje? Koliko je takrat temperatura?

d)

V katerem mesecu pade najmanj padavin? Koliko?

e)

V katerem mesecu pade največ padavin? Koliko?

f)

V katerem letnem času pade največ padavin?

g)

Kolikšna je skupna letna količina padavin v tem

kraju?
h) Kolikšna je temperaturna razlika med najtoplejšim in najhladnejšim mesecem v vsakem
kraju?

Nov naslov: TOPLOTNI PASOVI
zapis: Toplotni pasovi so posledica neenakomernega segrevanja
Zemljinega površja in ozračja. (ponovi levo sliko!)
To so območja na Zemlji s podobnimi temperaturnimi
značilnostmi!

Nariši sliko (kar večjo), pobarvaj in napiši:

Imamo tri glavne toplotne pasove:
- VROČI ALI TROPSKI PAS (od ekvatorja do S in J
povratnika)
- SEVERNI IN JUŽNI ZMERNO TOPLI PAS (od
severnega povratnika do severnega tečajnika in od J
povratnika do J tečajnika)
- MRZLI ALI POLARNI PAS (mes S tečajnikom in S
polom ter med J tečajnikom in J polom).
Meje med pasovi niso ostre, ampak toplotni pasovi
postopno prehajajo v drugega. Zato imamo še
PREHODNE TOPLOTNE PASOVE.
-

Med VROČIM IN ZMERNO TOPLIM JE SUBTROPSKI, med ZMERNO TOPLIM in POLARNIM
pa SUBPOLARNI PAS.

NE PIŠI: Če bi hoteli narisati (NE RIŠI!) pravilno, bi slika izgledala takole:

S pomočjo UČ, str. 46, 47 o vsakem od glavnih toplotnih pasov zapiši 2 značilnosti:
VROČI ALI TROPSKI:______________________________________________________
ZMERNO TOPLI PAS: ______________________________________________________
MRZLI ALI POLARNI PAS: __________________________________________________

