DRUŽBA – 2. teden ( 23. 3. – 27. 3. ) 2 šolski uri

VSEBINSKI SKLOP: Ljudje v prostoru DOMAČA POKRAJINA
Cilji: spoznajo naravne značilnosti domače pokrajine;
Opišejo razlike med naselji v domači pokrajini.
Spoznajo vlogo gospodarskih in drugih dejavnosti v domači pokrajini.

VSEBINE: lega in naravne značilnosti, gospodarske in druge dejavnosti

O naseljih smo veliko povedali. Vemo, da Topolšico uvrščamo med podeželska naselja.
Večina pa se gibljete tudi nekoliko ven iz Topolšice. Greste npr. v Šoštanj, Gaberke, Ravne, Velenje….
KRAJI, KI JIH POGOSTO OBIŠČEŠ TI IN TVOJA DRUŽINA, zaradi šole, nakupov, dela, prostega časa,
je OBMOČJE, kjer živiš ti in tvoji starši, sosedje in drugi krajani. S svojimi starši ,prijatelji ne obiskuješ le
naselja, ampak se podaš tudi v gozd, na travnik, vzpetino, proti jezeru…
To je DOMAČA POKRAJINA v kateri poteka naše vsakdanje življenje. Kako poteka naše življenje pa je
odvisno od naravnih razmer.

Ali živimo v hribih, ob vodi, ob morju, na ravnini ...?
Za razumevanje in urejenost našega življenja moramo torej poznati NARAVNE ZNAČILNOSTI.

V zvezek za družbo napiši velik naslov DOMAČA POKRAJINA in prepiši besedilo:
Domača pokrajina je območje, kjer živiš ti in tvoja družina. To so poleg kraja, kjer živiš, tudi kraji, ki
jih pogosto obiščeš zaradi šole, dela, zdravstvene oskrbe, prostega časa… Poleg naselij so to vzpetine,
reke, jezera, travniki, ceste, železnica, polja, gozdovi…

Nato napiši manjši naslov: NARAVNE SESTAVINE DOMAČE POKRAJINE.
Odgovori na naslednja vprašanja, odgovori naj bodo zapisani o tem, kar ti že veš. Ni potrebno brskati po
literaturi, saj se bomo o tem več učili prihodnjič:

1. Kakšne vode so v tvoji domači pokrajini ( tekoče, stoječa, površinska…)?
2. Kako je oblikovana tvoja pokrajina ( so hribi, ravnine, obala, je visoko, nizko…?
3. Kakšno je rastlinstvo?
4. Kakšno je živalstvo v naravi?
5. Kakšno je vreme v tvoji domači pokrajini pozimi, spomladi, poleti, jeseni?

