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ALPSKE POKRAJINE 

PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE SNOVI 

V prejšnjih navodilih si dobil/-a nalogo, da rešiš vaje v SDZ, ki obravnavajo Naravnogeografske enote 

in Alpske pokrajine. Danes najprej preveri rešitve! 

NARAVNOGEOGRAFSKE ENOTE SLOVENIJE 
Str. 85 
TOLE JE LAHKO 
Alpe, Jadransko morje (Sredozemsko morje), Panonska nižina, Dinarsko gorstvo 
slovanska, germanska, romanska, ugrofinska 
zmerno celinsko, gorsko, zmerno sredozemsko 
 
str. 90 
1. 

 
str. 92: 
2. 
A) Temperaturni obrat 
B) Alpske in predalpske pokrajine (kotline), v hladni polovici leta 
C) Hladni zrak se izteka na dno doline in izrine toplejšega. Zaradi slabe prevetrenosti ostane v dolini. 
Temperaturni obrat stopnjuje tudi onesnaženost zraka. 
 
3. 
V Alpah je padlo zelo veliko snega, ravna streha ne bi zdržala, s strme strehe sneg prej zdrsi.  
 
Str. 94:  
4. 

strmost pobočja, visoke nadmorske višine, otežena uporaba strojev, krajša vegetacijska doba, s 
pašno živinorejo si kmetje omogočijo večje število živine in košnjo travnikov  dolini … 

območja imajo veliko gozdov, zaradi neprimernosti za poselitev in obdelovalna zemljišča 

tradicija (železarstvo, čevljarstvo) 

neokrnjena narava, številne naravne znamenitosti, čist zrak … 

 
5. 
A) Prelaz je nižji del gorskega slemena, čez katerega vodi pot. 



B) Prelaz pomeni krajšo pot iz ene doline v drugo. 
C) Prehod je pozimi zaradi snega zaprt. 
Č) Ljubelj: danes predor. Predel: povezuje Kanalsko dolino in Gornje Posočje. Korensko sedlo: 
povezava med Zgornjo Savsko dolino in Spodnjo Ziljsko dolino. 
D) Promet je velik onesnaževalec okolja. Narava se v Alpah zaradi krajše vegetacijske dobe počasneje 
obnavlja.  
 

UČENJE NOVE UČNE SNOVI 

 
Se še spomniš video predstavitve Siddhartine skladbe Narava 
https://www.youtube.com/watch?v=wLXdNHOmjj8. Oglej si ga in opazuj značilnosti alpskih 
pokrajin na posnetku. Priporočam še ogled https://www.youtube.com/watch?v=Plqh0J_eGbQ . 
 

Danes boš podrobno raziskal/-a posamezne gorske skupine v Julijskih Alpah, pri tem pa poleg SDZ 

uporabljaj namizni zemljevid Slovenije (branje zemljevida). 

Izdelaj tri miselne vzorce, posebej za Julijske Alpe, Kamniško-Savinjske Alpe in Karavanke. V vsak 

miselni vzorec zapiši: 

- lego (pokrajine, ki jo omejujejo, do kod sega), 

- najvišje vrhove, 

- planote, 

- reke, 

- jezera, 

- rečne doline, 

- ledeniške doline, 

- prelaze, 

- predore, 

- naselja. 

Na A4 list izdelaj nemo karto Alpskih pokrajin. V nemo karto s številkami označi lego posameznega 

zemljepisnega imena. Ko se vrnemo k pouku v šolo, boš s sošolcem izmenjal nemo karto, preveril 

svoje znanje in ovrednotil rešitve. 

 

Želim ti mirno in uspešno učenje ! Vesela bom vsake tvoje povratne informacije ali dodatnega 

vprašanja. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wLXdNHOmjj8
https://www.youtube.com/watch?v=Plqh0J_eGbQ

