Dragi učenci,
Z upanjem, da bo ta »korona« kriza čimprej mimo, bomo v naslednjih tednih po Starem svetu potovali preko spleta. Ker se v živo ne bomo videli,
boste sami morali biti toliko odgovorni, da sledite navodilom in obdelate poslano snov.
Upam, da ste doma in zdravi, tako se obdržite še naprej!
Glede naših PPT predstavitev držav bomo še videli, kako bomo nadaljevali. Se pa zna zgoditi, da jih bo potrebno oceniti brez opravljene predstavitve.
O tem vas bom še posebej obvestila.
Sledijo navodila za PRVO SPLETNO URO GEOGRAFIJE:
Države in glavna mesta Južne Evrope ste si v delovni list že vrisali (upam, da pravilno), sledi določitev naravnogeografskih značilnosti tega dela Evrope. V
priponki vam pošiljam primer miselnega vzorca, ki si ga morate izdelati v zvezkih. S pomočjo učbenika na straneh 40 in 41 ga dopolnite z informacijami o
legi, površju, podnebju, rastlinstvu in državah.
V priponki nato pošiljam še vaje, ki jih opravite, ko bo miselni vzorec v zvezkih dokončan. Tudi vaje si prepišite v zvezke. Seveda si vaje lahko tudi
natisnete in prilepite. Pri 1. vaji si lahko zemljevid Južne Evrope prerišete in vnesete zahtevane enote. Lahko pa jih seveda vnesete v zemljevide, ki sem
vam jih dala pri zadnji uri in kjer ste vpisovali države in glavna mesta.
Ostale vaje si prepišite v zvezek.
Ob vrnitvi v šolo bom naloge pregledala in na koncu ocenila, zato se potrudite. Če potrebujete kakršno koli pomoč, sem vam na voljo preko elektronske
pošte.
Bodite predvsem zdravi.
Prisrčen pozdrav,
Eva Pellegrini Mitič

Podnebja:

PONOVI ZNAČILNOSTI
POSAMEZNEGA PODNEBJA!

Lega:
Rastlinstvo:

JUŽNA EVROPA
NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI

Države:

ODGOVORI!
KAJ SE JE ZGODILO S CIPROM PO OSAMOSVOJITVI
IZPOD OBLASTI BRITANSKEGA IMPERIJA?

Površje:
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