PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA NAVODILO:
Pred teboj je ponavljanje in utrjevanje znanja.
Na vprašanja lahko odgovoriš ustno ali napišeš
odgovore v zvezek. Pomagaj si z učbenikom.

4. A, 4. B

DEJAVNOSTI
1. Naštej pojave, ki so povezani s človekom in z njegovimi
dejavnostmi.

DOMAČA POKRAJINA

2. S katerimi dejavnostmi ljudje najbolj preoblikujemo pokrajino?
3. Zakaj potrebujemo različne dejavnosti? (Gospodarske in

1.

Kaj vpliva na nastanek kraja?

2.

Kaj je značilno za podeželska naselja?

3.

Kaj je značilno za mestna naselja?

4. Kateri naravni pojavi vplivajo na kmetijstvo?

4.

Poimenuj svoj domači kraj in občino v kateri živiš.

5. Katere so osnovne dejavnosti na kmetijah?

5.

Kaj je značilno za občine? Kaj urejajo?

6. Kaj so obdelovalna zemljišča?

6.

Zakaj so pokrajine v Sloveniji zelo raznolike?

7. Kaj je značilno za industrijo?

7.

Naštej naravne pojave.

8. Kakšna je razlika med obrtjo in industrijo?

8.

Kaj štejemo pod naravno dediščino?

9. Naštej različne vrste industrije.

9.

Naštej in opiši različne reliefne oblike.

10. Naštej nekaj storitvenih dejavnosti.

negospodarske.)

10. Kakšna je razlika med dolino in kotlino?

11. Čemu so namenjene javne službe?

11. Kaj je nadmorska višina?

12. Kdo zagotavlja denar za delovanje javnih ustanov?

DRUŽBENI IN DRUŽABNI
ČRNI PETER
Igra je namenjena tistim, ki imate možnost tiskanja!
NAVODILO: Spodaj imaš 49 igralnih kart. Enega »Črnega Petra«, 24 krat z vprašanji in 24 kart
z odgovori na ta vprašanja. Prosi starše, da vse liste v tej datoteki natisnejo. Nato liste zelo
dobro prilepi na trši papir ali karton (tako bodo kartice uporabne za večkratno igro). Ko boš to
naredil, lahko vsako igralno karto posebej izrežeš. Sedaj pa ti preostane samo še igra! Srečno!
P.s. Igro lahko igraš tudi kot spomin, le odstrani Črnega Petra.

ČRNI PETER

PRAVILA IGRE
Karte dobro premešajte in jih enakomerno razdelite med igralce. Če
dobi igralec dve karti, ki se ujemata (vprašanje + odgovor = par), ju
lahko odloži na stran. Igralec, ki ima v rokah največ kart, obrne karte
proti igralcu na njegovi levi, tako da le-ta vidi hrbtno stran kart. Izvleče
eno karto in preveri v svojem kupu kart, ali ima par. Če ima par, lahko
obe karti odloži na mizo. Igra se nadaljuje v smeri urinega kazalca. Igra
poteka, dokler enemu izmed igralcev ne ostane v roki samo ena karta,
in sicer karta Črni Peter. Zmaga igralec, ki je zbral največ parov.

Kaj so surovine?
Naštej jih nekaj.

Kaj je glavna naloga
kmetijstva?

Kaj so naravne
značilnosti pokrajine
oz. naravni pojavi?

Na kaj vplivajo
naravne značilnosti?

Kaj je domača
pokrajina?

Kaj je občina?
Za kaj skrbi občina?

Kaj sestavlja naselja?

Kaj je relief?

Kaj je obrt? Naštej
nekaj najbolj
razširjenih obrti.

Kaj je razlika med
dolino in kotlino?

Kakšna naselja so
značilna za hribovit
svet?

Kaj spada med
posebne panoge
kmetijstva?

Kaj je naravna
dediščina?

Kaj je industrija?
Naštej nekaj
industrijskih panog.

Kaj so storitvene
dejavnosti? Naštej
nekaj storitvenih
dejavnosti.

Kaj je značilno za
mestna naselja?

Kaj štejemo med
negospodarske
dejavnosti?

Kako človek vpliva na
pokrajino?

Naštej nekaj koristnih
človekovih posegov v
naravo.

Kaj je značilno za
podeželska naselja?

Kaj – poleg človeka –
še spreminja
pokrajino?

Kaj je narodni park?

Kaj je prepovedano v
narodnem parku?

Kaj so vzpetine?

To je dejavnost, ki s
pomočjo strojev iz
surovin izdeluje
različne izdelke.
Poznamo tekstilno,
avtomobilsko,
papirno,
prehrambno…

Glavna naloga
Za hribovit svet so
kmetijstva je
značilna redko
pridelovanje hrane za
poseljena naselja z
ljudi in živali ter
manj zgradbami. Po
surovine za nadaljnjo navadi je v hribovitem
predelavo.
svetu več kmetijskih
poslopij.

Naselja sestavlja večje
ali manjše število
zgradb. Med seboj se
naselja razlikujejo po
velikosti, legi in obliki.

Med panoge
kmetijstva spadajo:
živinoreja,
poljedelstvo,
sadjarstvo,
vinogradništvo,
čebelarstvo.

So dejavnosti, ki ne
Naravne značilnosti
Večje število
ustvarjajo novih
vplivajo na
prebivalcev in stavb,
izdelkov, ampak nam oblikovanost površja. manj zelenih površin,
jih le posredujejo ali
več javnih prevoznih
za nas opravijo
sredstev, več
določene storitve. Na
storitvenih dejavnosti,
primer frizerski saloni,
večja onesnaženost
trgovine, pošte,
zraka … Vse to je
knjižnice spadajo med
značilno za mestna
storitvene dejavnosti.
naselja.

Naravni pojavi so
Obrt je gospodarska So neobdelane snovi, Obe sta reliefni obliki.
relief, živalstvo,
dejavnost, ki je
ki jih najdemo v
Kotlina pa je raven
rastlinstvo, kamnine, manjša od industrije naravi. Uporabljajo jih svet, ki je z vseh strani
prst, podnebje,
in jo izvajajo obrtniki. za izdelavo izdelkov in obdan z vzpetinami.
vodovje.
Na primer: svečarstvo, predelavo. Surovine
Dolina pa je raven
čevljarstvo,
so: les, baker, zlato,
svet ob reki ali
lončarstvo,
sadeži …
potoku, obdan z
slamnikarstvo,
vzpetinami.
krojaštvo, mizarstvo …

Občina je skupnost
enega ali več naselij.
Ima svoje občinsko
središče in skrbi za
pitno vodo,
kanalizacijo, odvoz
smeti, javni promet,
popravilo cest,
osnovne šole,
zdravstvene domove
…

Posebne in redke
pojave v naravi
imenujemo naravna
dediščina. To so lahko
kraške jame, različne
živali in rastline,
naravni mostovi …

Relief je
izoblikovanost
površja.

Domača pokrajina je
del pokrajine, kjer
živiš ti.

Podeželska naselja:
manjše število
prebivalcev in stavb,
več kmetijskih
objektov, več
obdelovalnih površin,
manj onesnaženosti,
manj storitvenih
dejavnosti, manjša
možnost javnega
prevoza …
Šolstvo, znanost, šport
in državna uprava so
negospodarske
dejavnosti. Denar
zanje zagotavljajo
občine ali država.

Človek vpliva na
V narodnem parku je
pokrajino tako, da
prepovedano graditi,
gradi stanovanja,
trgati rastline,
ceste, železnice; seka onesnaževati naravo,
drevesa, koplje rude,
kuriti ogenj, loviti
izsušuje močvirja, sadi
živali, taboriti …
rastline, spreminja
rekam struge …

Zaščiteno in
zavarovano območje
narave, ki je bogato z
naravnimi pojavi oz.
naravnimi
značilnostmi
imenujemo narodni
park.

Poleg človeka naravo
Del zemeljskega
Koristni človekovi
spreminjajo klimatske površja, ki je višji od
posegi v naravo:
spremembe,
okolice (npr. gričevje,
zavaruje del
vremenski pojavi
gorovje, hribovje).
pokrajine, pozimi skrb
(predvsem suše in
za hrano živali, gradi
neurja), naravni
čistilne naprave za,
požari,
skrb za ogrožene živali
poplave, valovanje
in redke rastlinske
morja, plazovi …
vrste …

