
GEOGRAFIJA, 6. b razred, ponedeljek, 6. 4. 2020 

Pozdravljen/-a! 

Danes si najprej na spodnji povezavi (klikni na  kvadratek levo zgoraj nad besedilom) še enkrat oglej, 

kaj se dogaja na Zemljinem površju pri kroženju Zemlje okoli Sonca.  
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PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA 

Da boš utrdil svoje znanje, preglej in primerjaj rešitve v tvojem SDZ-ju s spodnjimi, od str. 62 do str. 

70. Če je potrebno odgovore v SDZ-ju popravi ali dopolni, le tako se boš naučil kot je prav. 

GIBANJE ZEMLJE 

Str. 62 Tole je lahko: Luna, Sonce, 21. 3., 21. 6., 23. 9., 21. 12. 

Vrtenje in kroženje Zemlje 

Str. 64 / nal. 1: Razlike: Pri prvi ilustraciji je Zemlja na sredini, pri drugi je na sredini Sonce. 

Podobnost: Krožnice, po katerih krožijo planeti oziroma nebesna telesa. 

Str. 66 / nal. 1: 

c) 24 ur 

č) Dan in noč. 

d) Dolžina dneva in noči se spreminja zaradi nagiba Zemljine osi. 

Str. 66 / nal. 2: b, d. 

Str. 67 / nal. 3: a) individualne rešitve; b) individualne rešitve; c) najprej: Sydney, na otokih v 

Oceaniji, najkasneje: Los Angeles (na zahodu Severne Amerike). 

Kroženje okoli sonca 

Str. 68 / nal. 1: v 365 dneh in 6 urah, 365 dni, 366 dni, prestopno leto, 29 dni. 

Str. 70 / nal. 2: severni povratnik 23,5°; severni tečaj 90°; južni povratnik 23,5°; severni 

tečajnik 66,5°, ekvator 0°, južni tečaj 90°; južni tečajnik 66,5°. 

Str. 70 / nal. 3: Območje, kjer Sončevi žarki vsaj enkrat na leto padajo navpično. Območje, 

kjer Sonce vsaj enkrat na leto ne vzide oziroma zaide. 

Str. 70 / nal. 4: 365 dni, 29. februar, začetni poldnevnik. 

Verjamem, da si vse rešil pravilno. 
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UČENJE NOVE SNOVI 

LETNI ČASI 

Sedaj pa v razmislek preberi »Ali veš?« v SDZ-ju na str. 71.  

Danes se boš naučil/-a, kakšna je lega Zemlje napram Soncu v posameznih letnih časih.  

Polovico leta je bolj nagnjena k Soncu severna Zemljina polobla. Takrat je na njej poletje. Polovico 

leta je k Soncu bolj nagnjena južna polobla. Takrat imamo na severni polobli zimo. Vmes sta 

pomlad in poletje.  

Reši nalogo 1 v SDZ-ju na str. 71 in 72. Razmisli, kaj je značilno za posamezne letne čase? 

Preberi besedilo na str. 71 in hkrati opazuj prikaz gibanja Zemlje okoli Sonca med letom v SDZ-ju na 

str. 72. 

Preberi »Ali veš?« v SDZ-ju na str. 73.  

Reši nalogo 4 v SDZ-ju na str. 74 in nalogi 3 in 5 v SDZ-ju na str. 73 in 74. 

Zaradi kroženja Zemlje okoli Sonca in nagnjenosti njene osi posamezna območja na Zemlji prejmejo 

različno količino sončnega sevanja.  

V zvezek prepiši zgornji naslov in poudarjeno besedilo. Pod besedilo zapiši še odgovora na spodnji 

vprašanji: 

- Zakaj imamo letne čase? 

- Naštej imena astronomskih letnih časov. 

 

Če boš imel priložnost, ta teden opazuj Luno in podobo Lune kot jo vidiš in jo vsak dan nariši v zvezek.  

 

Uspešno učenje ti želim! 

Učiteljica Erika 


