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Dragi osmošolci!
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 (3 šolske ure)
1., 2., 3. ura: Latinska Amerika-preteklost in sodobni problemi, geografske značilnosti Srednje AmerikeMehika, Medmorska Amerika, Karibski otoki.
Odprli bomo poglavje Latinska Amerika, ki jo delimo na Srednjo in Južno Ameriko. Posebej bomo najprej spoznali
geografske značilnosti Srednje Amerike, ki je v vseh značilnostih nekaj posebnega. Najprej boste prebrali besedilo v
SDZ na str. 95-108. Oglejte si fotografije in podčrtajte ključne podatke. Podatke poiščite tudi na spletnem portalu:
https://eucbeniki.sio.si/.
 V spodnjih prilogah vam posredujem nekaj podatkov, ki jih natisnete in si jih zalepite v zvezek. Odgovorite
še na tri označena vprašanja.
 Individualno boste predelali poglavje posameznih delov Srednje Amerike in ga predstavili. Zapis boste
uredili v zvezek ali v Wordov dokument. Zapis naj vsebuje najmanj 2 in največ 3 strani. Upoštevati
morate vse geografske značilnosti (naravne in družbene)za posamezni del Srednje Amerike.
Pomagajte si tudi s spletnim portalom: https://eucbeniki.sio.si/. Lahko pa se tudi odločite in predstavite v
obliki Power Pointa, ki mora prav tako predstaviti vse potrebne geografske podatke.
DAVID – pripravi predstavitev MEHIKE
DEJAN- tudi MEHIKA
ALEX-predstavi Medmorsko Ameriko
GAL – Karibske otoke
JURE- Medmorska Amerika
SARA- MEHIKA
SINDI- Karibske otoke
KARIN-Karibske otoke
Najbolj izvirna in natančna predstavitev, ki bo vsebovala vse potrebne geografske podatke bo ocenjena.
Za ponovitev obdelane snovi pa rešite še vaje 41,42,43,44 in 45 v SDZ.
Vaše rešitve vaj in zapise predstavitev mi pošljite v petek (15. 5. 2020) na moj elektronski naslov. Zapise
predstavitev in rešitve bom pregledala in vam poslala povratno informacijo.
Če kjer koli naletite na kakršne koli težave, mi samo napišite in podala vam bom dodatna navodila.

Omenjeni cilji učenja so vam vodilo pri spoznavanju poglavja:
Nameni/cilji učenja (kaj želim znati/se naučiti)
Opisati vzroke in posledice kolonizacije Latinske Amerike.
Ob zemljevidu in ustreznem slikovnem gradivu našteti velike pokrajinske enote, jih med
seboj primerjati in sklepati o možnostih za življenje ljudi v posameznih enotah.
Ob izbranem primeru ob grafičnem prikazu razložiti značilnosti podnebja in sklepati o
vplivu podnebja na rastlinstvo in življenje ljudi.
Sklepati o naravno in družbeno-geografskih značilnostih Latinske Amerike.

S prijaznimi pozdravi in upanjem, da bo vaše učenje potekalo gladko in uspešno.
Učiteljica Jožica Tratar

Priloge:

