DRUŽBA – 3. teden ( 30. 3. – 3. 4. ) 1 šolska ura

VSEBINSKI SKLOP: Ljudje v prostoru DOMAČA POKRAJINA
Tema: GOSPODARSKE IN DRUGE DEJAVNOSTI
Cilji: Spoznajo vlogo gospodarskih in drugih dejavnosti v domači pokrajini.

VSEBINE: gospodarske in druge dejavnosti

Pred kratkim smo si ogledali film 8 milijonov let nazaj. Časovno obdobje prazgodovina in razvoj človeka, je
bilo tukaj zelo nazorno prikazano.
Ko je človek spoznal ogenj in njegovo uporabo, pa je šel razvoj še bolj strmo navzgor.
Hitro ugotovijo, da je velika razlika, ali živiš na ravnini ali v hribih. Zato s časoma ravninski del poselijo,
hkrati pa spoznajo, da ni potrebno hoditi po hrano daleč, saj si jo lahko pridelajo doma.

Pričnejo nastajati različne DEJAVNOSTI s katerimi človek pridobiva vse, kar potrebuje za življenje.

Tudi danes je tako.
Danes imamo veliko različnih dejavnosti. Delimo pa jih na to, ali dobimo na koncu nek izdelek ali ne in so
odvisne tudi od tega, kje živimo, kakšne so naravne značilnosti in kaj lahko pridobivamo.

V zvezek za družbo napiši velik naslov GOSPODARSKE IN DRUGE DEJAVNOSTI:

Preberi spodnje besedilo:
Za nemoteno delovanje nekega kraja, zlasti večjega, so potrebne različne dejavnosti, trgovine, banke, šole,
gledališča, razni uradi, komunalne službe… Večji, ko je kraj, več teh dejavnosti ima.
Nekatere dejavnosti pa so take, da se prideluje hrana, izdelki kot so pohištvo, oblačila, avtomobili…
Zato DEJAVNOSTI delimo glede na to, ali nastane na koncu izdelek ali ne.

ZAPIŠI V ZVEZEK:

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, so vse dejavnosti, pri katerih na koncu dobimo nek izdelek.
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Pri vseh teh dejavnostih dobimo nek izdelek ( les, mesne izdelke, sadje, avtomobile, zdravila, rože, ribe…).
DRUGE DEJAVNOSTI- pri njih na koncu NE dobimo izdelka, so pa nujno potrebne za normalno življenje
– POLICIJA, VOJSKA , ŠOLSTVO, BANČNIŠTVO, POŠTA, ZDRAVSTVO, KOMUNALA, DRŽAVNA
UPRAVA…
Poznamo tudi dejavnosti, kjer mi nekaj naročimo in STORITEV plačamo– frizerji, mehaniki,
kozmetičarke…

NALOGA: Poišči kakšne sličice v zvezi s tem in jih prilepi.

