6. teden - DKE 8

V prejšnjem tednu ste se učenci seznanjali s novim pojmom; to je GLOBALIZACIJA.

Vir: DZ, DKE 8, I2

Danes boš delo nadaljeval/-a s spoznavanjem posledic tega svetovnega procesa,
zato si v zvezek zapiši naslov: POSLEDICE GLOBALIZACIJE.
1. Preberi si snov v svojem učbeniku za DKE na str. 80.
2. Prepiši v zvezek miselni vzorec Globalni problemi (str. 81).
3. Razloži povezanost globalnih problemov. (Npr.: Bolezen koronavirus vpliva na kršenje
človekovih pravic, saj nam je v času pandemije kršena pravica do svobode gibanja. Kaj se
dogaja zaradi tega virusa z onesnaževanjem? Kaj z znanostjo, revščino …?)
4. Preberi snov na tej povezavi: http://www.i2-lj.si/wpcontent/uploads/2020/03/domovinska-ucbenik-8r-WEB.pdf , str.66
V zvezek si pripiši nekaj dobrih strani globalizacije.
5. Oglej si vsaj pet ponujenih film(čkov) - (lahko pa tudi vse, saj so kratki in zanimivi).
Tudi ti si delček tega sveta: https://www.youtube.com/watch?v=baxCv9WIaCE
Podnebne spremembe: https://www.youtube.com/watch?v=YjJ2PDLfIEY Vstavi si podnapise.
Podnebne spremembe: https://www.youtube.com/watch?v=VWOHVc7G-UI
Kaj prinašajo podnebne spremembe: https://www.youtube.com/watch?v=s1z07UEulQk
Globalno segrevanje: https://www.youtube.com/watch?v=uGkIG50NQOs
Globalno segrevanje: https://www.youtube.com/watch?v=HkJyHcu__Bk
Vpliv podnebnih sprememb na lakoto: https://www.youtube.com/watch?v=bJE1qjLR3ZM
Onesnaženost na Kitajskem vpliva na cel svet:https://www.youtube.com/watch?v=MTGpAhcaSj8

Dve stopinj?: https://www.youtube.com/watch?v=Ix4lNOMr_ts
Ohranimo deževni pragozd: https://www.youtube.com/watch?v=3iDx6jad6bQ
Ogroženost rastlin: https://www.youtube.com/watch?v=7xZ3RX8ZMG4
Ogroženost zraka z delci PM 10: https://www.youtube.com/watch?v=lqnlHOulyUs
Fukušima: https://www.youtube.com/watch?v=TnqKMWyIO5M
Kako je razporejeno svetovno bogastvo: https://www.youtube.com/watch?v=uCs4I9jkHSM
Ukrepi proti evropski revščini: https://www.youtube.com/watch?v=oZRMU-Jlp9Y
Val beguncev: https://www.youtube.com/watch?v=V91Ja-IDqAc&t=20s
Terorizem: https://www.youtube.com/watch?v=13nLJ53UIuw
Kaj je islamska država?: https://www.youtube.com/watch?v=hp9TqdKsUag
Boko Haram: https://www.youtube.com/watch?v=9EHrr4T89wI
Kitajska omilila politiko enega otroka: https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/1233
Koronavirus: https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/5845

6. Naslove izbranih filmov si prepiši in zelo na kratko opiši (v povedi ali dveh), o čem teče
beseda ali kaj se tebi zdi o predstavljeni temi pomembno.
Primer imaš v tabeli, ti pa lahko stvari narediš/oblikuješ tudi po svoje.
Naslov filma/
predstavitve
Koronavirus

Kratek opis vsebine
Izvem, kje in kako se je razvil ta novi virus, kako poteka bolezen, ki jo
povzroči …

7. Odgovori, kako lahko ti prispevaš k reševanju globalnih problemov.
8. Globalizacija ima veliko dobrih, pa tudi veliko slabih posledic. Za katere od naslednjih
stvari meniš, da so dobre ali slabe. Označi s √ in dopiši, zakaj tako meniš.
En primer sem rešila kar sama – ti ga lahko popraviš, saj lahko imava različno mnenje.

Trditev
V tvojem kraju ali
blizu njega so
restavracije s hitro
prehrano. To je:
Mladi ljudje imajo
veliko priložnosti za
izobraževanje v
tujini. To je:
S Sloveniji lahko
spoznaš jedi iz drugih
dežel (npr.: kitajske,
mehiške
restavracije). To je:
Velika mednarodna
podjetja imajo
ogromne dobičke,
saj zanje delajo
skoraj kot sužnji
milijoni Kitajcev,
Indijcev … To je:
Oblačila, ki jih nosiš,
so zato, ker niso
izdelana v EU,
cenejša. To je:
Ljudje po svetu vse
bolj pozabljajo svoje
običaje in se ravnajo
po Ameriki. To je:
Razlike med
bogatimi in revnimi
prebivalci sveta so se
močno povečale.
To je:
Slovenske tovarne
tekstila so zaprli, saj
ljudje raje kupujejo
poceni izdelke iz
Azije. To je:
Ko nekje izdelajo
novo vrsto telefona,

Dobro Slabo

√

Zakaj? Utemelji.
Hitra prehrana slabo vpliva na zdravje ljudi, saj
povzroča debelost, bolezni srca in ožilja, ni
zdrava, ker nima dovolj vitaminov …

je že v nekaj dneh
tudi v slovenskih
trgovinah. To je:
Ko nastane nova
glasba ali film, sta
dostopna na
svetovnem spletu.
To je:
Informacija o
rezultatu športne
tekme je takoj na
spletu. To je:
Velike banke lahko
ukazujejo politikom
in državam, če so
države dolžne veliko
denarja. To je:
Namesto, da greš na
ogled koncerta v
London, si ga lahko
ogledaš na
svetovnem spletu.
To je:
Vir: DZ, DKE 8, I2

9. Kako pa ti na splošno ocenjuješ/razmišljaš o globalizaciji? Se ti zdi dobra ali slaba?
Pojasni.

In še dodatek: Klikni: https://www.youtube.com/watch?v=BuBsiVv6oqg, pa BOŠ VEDEL/-LA zakaj
sem ga dodala – samo 1,37 min.

