Pozdravljeni učenci 7.b!

Glede na to, da ste bili v petek vsi odsotni, nam ni uspelo narediti tistega, kar je
osnova za naše nadaljevanje na daljavo.
Naša skupna ura je res šele v četrtek, jaz pa vam že v ponedeljek dajem navodila.
Vaša odločitev je, kdaj boste zahtevano naredili in kako si boste organizirali čas;
poskrbite le, da bo delo opravljeno do petka.

Naslednjih nekaj dni bo na naš pouk potekal »na daljavo«, zato je prav, da si malo
osvežimo spomin:
- Zadnjo uro smo dokončali zadnje poglavje o VZHODNI EVROPI IN SEVERNI
AZIJI (poglavje o prebivalstvu in gospodarstvu – poglej zapiske v zvezku)
- Zadnjo skupno uro si dobil UČNI LIST (fotokopija dveh strani iz delovnega
zvezka), ki ga verjetno še nisi dokončal.

Tvoja naloga torej je:
- DOKONČAJ UČNI LIST (pomagaj si z zapiski v zvezku in z učbenikom)
- UREDI ZVEZEK, da bo pripravljen za obravnavanje nove celine

V zvezek napiši PONOVITEV in:
- PREPIŠI VPRAŠANJA , ki so v učbeniku (str. 70,71) in k vprašanju zapiši le
pravilen odgovor.
- Rešitve vam napišem v petek, da boste odgovore lahko preverili.

Trenutno je brezplačen in neomejen dostop do tvojega učbenika v spletni obliki. Več
navodil za dostop do njega imaš v priponki!

Pazite nase in ostanite zdravi!
Andreja Svetičič
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Ko to berete, je verjetno že sreda, 3.dan učenja na daljavo. Kako vam gre? Upam,
da ste zdravi in da ste si nekako izoblikovali urnik šolskega dela.
Nisem si mislila, da bomo tale uvod v celino, na kateri se je prvič začelo govoriti o
virusu, ki nas je sedaj zaprl med stene domače hiše, morali narediti v takšni obliki.
No, pa saj verjetno tega ni nihče pričakoval. Ampak, kar je, je, gremo naprej!
Se bi kdo javil?

Morda opravičil?

Ima kdo datum?

Eh, pa kaj govorim, če ni odgovora od vas!
Zato kar odpri zvezek in zapiši večji naslov:

AZIJA

- Zapiši 10 besed ali besednih zvez na katere pomisliš o besedi Azija
POBRSKAJ:
- Ali veš:
a) Da je to največja celina na svetu? Kakšna je površina?
b) Da je to celina z največjim številom prebivalstva? Koliko?
c) Da je v delu Azije največji polotok na svetu? Kateri?
d) Da sta po površini 2. in 3. največji otok tudi del Azije? Katera?
e) Da je največja država po površini ravno tako v Aziji? Katera?
f) Da je v Aziji tudi država z največ prebivalci? Katera?
g) Da je v Aziji tudi mesto z največ prebivalci na svetu? Katero?
- https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/450
Skratka država številnih presežkov…..

Odpri ATLAS, str. 164 in:
- OPIŠI LEGO AZIJE GLEDE NA POLOBLE (začetni poldnevnik in začetni
vzporednik)
- OPIŠI LEGO AZIJE GLEDE NA TOPLOTNE PASOVE
- POIMENUJ OCEANE IN 5 MORIJ, KI JO OBLIVAJO
V pomoč ti je tudi tvoj učbenik, na strani 72!
Rešitve napišem v petek, da boste lahko preverili! Do takrat pa ostanite zdravi!
Andreja Svetičič
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Pošiljam rešitve tvojega 1.dela na daljavo. Prepisati si moral vprašanja iz UČ,
str.70,71 in zapisati le pravilen odg. Pravilne rešitve so:
1.c; 2.Ural, Kavkaz, Črnem, Dardanele; 3.c; 4.c; 5.a; 6.c; 7.b; 8.a; 9.c; 10.b, 11.b
Če si opravili drugo nalogo učenja »na daljavo«, potem je v tvojem zvezku že
zapisanega nekaj o AZIJI. (Katere besede te spomnijo nanjo; v čem vse je naj,
naj,…Si kaj pobrskal in našel kakšno zanimivost?)
Bom pogledala, ko se vidimo!
Ne glede na zapisane zanimivosti, pa morajo v tvojem zvezku biti ZAPISANE stvari.
PREVERIŠ JIH LAHKO SEDAJ:
1. Azija leži na severni in južni polobli (leži S in J od ekvatorja) ter vzhodni in
zahodni polobli (leži V od grinviškega poldnevnika in Z od 180 0 poldnevnika –
ki poteka preko Čukotskega polotoka na skrajnem SV Azije)
⁕ od Severne Amerike jo loči manj kot 90 km širok Beringov preliv
2. Azija leži v:
- Vročem ali tropskem pasu (do 23,50 S in J od ekvatorja)
- Severnem subtropskem pasu
- Severnem zmerno toplem pasu
- Severnem subpolarnem pasu
- Severnem polarnem ali mrzlem pasu
3. Oblivajo jo:
- Severno ledeno morje
- Tihi ocean
- Indijski ocean
- Morja: Beringovo, Ohotsko, Japonsko, Južnokitajsko, Arabsko,….)
Če si naredil, zapisal in vse to poiskal tudi na karti v Atlasu (str. 91), si lahko
ponosen na svoje delo!
Če boš tako nadaljeval, si na zelo dobri poti!
P.S. V iskanje geografskih imen pa lahko vključiš tudi svoje domače, pa bo stvar še
bolj zanimiva in še čas, ki ga boste preživeli skupaj, bo hitreje minil.

Ostanite zdravi in pazite nase!

Andreja Svetičič

