SPOZNAVANJE OKOLJA
 Najprej si oglej predstavitev na PowerPointu (Orientacija - razlaga snovi).
Zraven poslušaj tudi razlago učiteljice - klik na zvočnik.
 SDZ, str. 73, 74
Večkrat preberi besedilo in si oglej slike.
Reši 1. nalogo.
 Prepis snovi v zvezek SPO.
ORIENTACIJA
ORIENTIRATI pomeni znajti se v okolju.
Orientiramo se:
- po zvezdah, soncu, senci
- po mahu (na S je gostejši), letnicah na štorih (na S so gostejše), hribih, vejah
(na J so gostejše)
- s pomočjo kompasa, zemljevida, ročne ure
- po markacijah, napisih.
GLAVNE STRANI NEBA so:
S – sever

J – jug

V – vzhod

Z – zahod

VETRNICA (vetrovna roža)

Sonce vedno vzhaja na vzhodu (V) in zahaja na
zahodu (Z).

KOMPAS
Je naprava, podobna uri. Kompas ima magnetno iglo, ki vedno kaže proti
SEVERU.
Z njim se lahko orientiramo podnevi, ponoči in tudi v slabem vremenu. Na okrogli
plošči so zapisane smeri neba (N, S, E, W).

 SDZ, str. 74
Reši 2. in 3. nalogo. Pomagaj si z vetrovnico, ki si jo narisal v zvezek.
NE POZABI!
Na zemljevidih in vetrovnici je sever vedno zgoraj, jug mu je nasproti –
spodaj.
Zahod je levo, vzhod pa desno!
 Praktično delo
1. vaja
Če imaš doma kompas, si lahko pomagaš z njim, drugače pa si pomagaj kar s
soncem (opazuj, kje je glede na tvojo sobo zjutraj in kje je zvečer). Lahko ti
pomagajo tudi starši.
Določi sever v svoji sobi. Na listek napiši črko S in listek pritrdi na ustrezno mesto
v sobi. Določi še ostale smeri neba. Na listke napiši črke J, V, Z in listke pritrdi na
ustrezno mesto v sobi.
2. vaja
Naloga je na koncu PowerPoint predstavitve. Pomagaj si s kompasom ali
opazovanjem sonca.
V zvezek zapiši:
Moj naslov:
Na vzhodu vidim:
Na zahodu vidim:
Na severu vidim:
Na jugu vidim:
* Neobvezna naloga: Razišči, kako se lahko orientiramo s pomočjo ročne ure.
Ni tako enostavno ... Lahko mi tudi napišeš, da bom vedela še jaz 

