
OBSREDOZEMSKE POKRAJINE - lega, kamninskaOBSREDOZEMSKE POKRAJINE - lega, kamninska
zgradba, značilnosti površja, slovensko morje, podnebnezgradba, značilnosti površja, slovensko morje, podnebne
značilnosti  - UČB. STR. 124-128 do vaje 60. značilnosti  - UČB. STR. 124-128 do vaje 60. 

Oznaka obsredozemske pove, da ne gre za povsem "prave"Oznaka obsredozemske pove, da ne gre za povsem "prave"
sredozemske pokrajine, ampak za takšne, pri katerih so glavnesredozemske pokrajine, ampak za takšne, pri katerih so glavne
sredozemske značilnosti zaradi lege na robu Sredozemlja sicersredozemske značilnosti zaradi lege na robu Sredozemlja sicer
prisotne, vendar že v nekoliko omiljeni ali delno spremenjeniprisotne, vendar že v nekoliko omiljeni ali delno spremenjeni
oblikiobliki

Pri Pri podnebjupodnebju se to kaže v (pre)nizkih temperaturah in (pre)veliki se to kaže v (pre)nizkih temperaturah in (pre)veliki
količini padavin, pri količini padavin, pri rastlinstvurastlinstvu pa v tem, da ni več nujno pa v tem, da ni več nujno
zimzeleno.zimzeleno.

Območja, ki so pod vplivom sredozemskega morja segajo na vzhodObmočja, ki so pod vplivom sredozemskega morja segajo na vzhod
nekako do roba visokih dinarskih planot, čutiti pa jih je tudi visokonekako do roba visokih dinarskih planot, čutiti pa jih je tudi visoko
v dolini Soče. v dolini Soče. 

Sredozemski vpliv pa se kaže v Obsredozemskih pokrajinah tudi vSredozemski vpliv pa se kaže v Obsredozemskih pokrajinah tudi v
kuturnemkuturnem in  in gospodarskemgospodarskem pogledu. Romanski vpliv se čuti v pogledu. Romanski vpliv se čuti v
arhitekturi, melodiji jezika, načinu življenje, gospodarskiharhitekturi, melodiji jezika, načinu življenje, gospodarskih
dejavnostih vezanih na morje in posebnih usmeritvah kmetijstva.dejavnostih vezanih na morje in posebnih usmeritvah kmetijstva.



OBSREDOZEMSKE POKRAJINE - kamninska sestava, delitevOBSREDOZEMSKE POKRAJINE - kamninska sestava, delitev
in in 
                                                      značilnosti površja                                                      značilnosti površja
Obsredozemske pokrajine glede na kamninsko sestavo delimoObsredozemske pokrajine glede na kamninsko sestavo delimo
na na flišne flišne inin kraške kraške..  

S pomočjo besedila in fotografije ( prvi odstavek,učb. str.S pomočjo besedila in fotografije ( prvi odstavek,učb. str.
124-125), ugotovi značilnosti fliša in primerjaj flišne in kraške124-125), ugotovi značilnosti fliša in primerjaj flišne in kraške
pokrajine.  pokrajine.  

V legendi ob zemljevidu so V legendi ob zemljevidu so 
zapisani osnovni tipi površja!zapisani osnovni tipi površja!

Poišči Obsredozemske Poišči Obsredozemske 
pokrajine na zemljevidupokrajine na zemljevidu
Slovenije.Slovenije.



OBSREDOZEMSKE POKRAJINE - Slovensko morje - njegov OBSREDOZEMSKE POKRAJINE - Slovensko morje - njegov 
                                                      pomen in značilnosti                                                      pomen in značilnosti



OBSREDOZEMSKE POKRAJINE - podnebne značilnosti in OBSREDOZEMSKE POKRAJINE - podnebne značilnosti in 
                                                      rastje                                                       rastje 

Primerjaj klimograma inPrimerjaj klimograma in
ugotovi razlike med ugotovi razlike med 
obsredozemskim podnebjemobsredozemskim podnebjem
in podnebjem v osrednji in podnebjem v osrednji 
Sloveniji.Sloveniji.

Oglej si klimograme v učbeniku na strani 127, poišči kraje naOglej si klimograme v učbeniku na strani 127, poišči kraje na
zemljevidu in pojasni razlike.  zemljevidu in pojasni razlike.  



Obsredozemsko podnebjeObsredozemsko podnebje
ima največ sončnih dni v ima največ sončnih dni v 
Sloveniji, kar ugodno Sloveniji, kar ugodno 
vpliva na kmetijstvo in vpliva na kmetijstvo in 
turizem.turizem.

Se pa pojavlja tudi velikaSe pa pojavlja tudi velika
nadloga, ki jo je opisalnadloga, ki jo je opisal
znameniti polihistor v znameniti polihistor v 
svojem opisu dežel, kjer svojem opisu dežel, kjer 
živijo Slovenci.živijo Slovenci.

Za kakšno "nadlogo" gre?Za kakšno "nadlogo" gre?

Avtor in naslov dela?Avtor in naslov dela?



OBSREDOZEMSKE POKRAJINE - burjaOBSREDOZEMSKE POKRAJINE - burja




