Navodilo za delo doma - Geografija (8. b oddelek)
Sreda, 25. 3. 2020
Za čas, ko ne bo klasičnega pouka, učenci opravite nekaj domačega dela, s katerim boste samostojno
usvojili novo znanje in ga utrdili. Domače delo se nanaša na uporabo učbenika, atlasa, zvezka in vsebin na
spletu.

Lega in površje Angloamerike
Predlagam, da za ponovitev učne snovi o legi in delitvi Amerike rešiš dve interaktivni vaji na portalu:
https://www.ucimse.com/. Trenutno je omogočen brezplačen dostop do nalog vsem. Pred začetkom
reševanja se je potrebno registrirati. Sledi navodilom na spletni strani za registracijo. Po prijavi začni z
reševanjem dveh nalog na povezavi: https://www.ucimse.com/razred8/naloge/delitev-amerike.

Samostojno delo
Sledi samostojno spoznavanje površja Angloamerike. Odgovori na vprašanja o Legi in površju
Angloamerike. Najprej preberi besedilo v učbeniku na straneh 55 - 59. Pri odgovorih si pomagaj tudi z
zemljevidom v atlasu. Vprašanja prepiši v zvezek in zraven zapiši odgovore.
1. Opredeli lego Angloamerike glede na različne kriterije (poloble, toplotne pasove, oceane, glede na
oddaljenost od ostalih celin).
2. Kakšna je razčlenjenost severnoameriških obal?
3. Opiši reliefne značilnosti zahodnega dela Amerike, za katerega se velikokrat uporablja izraz ameriški
gorati zahod. Pri opisu ne pozabi našteti posameznih naravnih enot in jih poiskati na zemljevidu.
4. Imenuj dve večji reki, ki se iz osrčja gora prebijeta do Tihega oceana in ju poišči v atlasu.
5. Predstavi posebnosti ene največjih ameriških znamenitosti - Velikega kanjona. Predlagam ti ogled tega
osupljivega posnetka o Velikem kanjonu, kjer se lepo vidi veličastno delo narave v goratem ameriškem
zahodu https://www.youtube.com/watch?v=ezpqDi42pRM.
6. V čem se Kalifornijsko podolje razlikuje od ostalega obalnega dela ob Tihem oceanu?
7. Gorati zahod prehaja v notranjosti v Osrednje nižavje. Opiši njegove značilnosti.
8. Opredeli pomen Velikih jezer. Ne pozabi jih poiskati na zemljevidu. Nekaj fotografij znamenitih
Niagarskih slapov si lahko ogledaš v foto zgodbi o Niagarskih slapovih na spletni strani
https://www.rtvslo.si/tureavanture/severna-amerika/fotozgodba-niagarski-slapovi/199187.
9. Naštej naravne enote na vzhodu Angloamerike in jih opiši.

Ponavljanje: Za ponovitev ustno odgovori na vprašanja v učbeniku na str. 59.
Pravilnost odgovorov bomo skupaj pregledali v šoli, ko se spet vidimo. Takrat bomo razrešili tudi kakšno
nejasnost, dodatno kaj pojasnili.
V kolikor potrebujete kakšno pomoč pri delu, se lahko obrnete name na e naslov: maja.mirtjakse@oskrsko.si

