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Namen učenja: 

 Spoznati, katere dejavnosti izkoriščajo naravne vire  

 

Kriteriji uspešnosti: Uspešen/ uspešna sem, ko: 

 spoznaš dejavnosti, ki izkoriščajo naravne vire, 

 našteješ osnovne dejavnosti na kmetiji,  

 prepoznaš različne obdelovalne površine, 

 znaš poiskati in uporabiti različne vire, 

 opišeš naravne značilnosti za kmetijstvo v domači pokrajini, 

 spoznaš vlogo gozdarstva, rudarstva, kmetijstva v domači pokrajini. 

 

Potek dela: 

U/62, 63, www.radovednih-pet.si 

 Oglej si fotografije in ugotovi, s katero dejavnostjo so povezane. Kot vidiš, so to kmetijstvo, 

rudarstvo in gozdarstvo – to so dejavnosti, ki izkoriščajo naravne vire ali nam zagotavljajo 

naravne vire. 

 

 Gozdarstvo 

Gozdarstvo nam zagotavlja les. V Sloveniji imamo veliko gozdov, zato je gozdarstvo pomembna 

gospodarska dejavnost. Pomisli: 

 

 Kaj že veš o gozdarstvu?  

 Kaj nam zagotavlja gozdarstvo?  

 Kateri naravni vir izkorišča gozdarstvo? 

 Katerim dejavnostim zagotavlja gozdarstvo surovine?  

 Našteje različne izdelke narejene iz lesa, ki jih najdeš v doma … 

 Ali v tvojem domačem kraju ali bližnji okolici deluje kakšna žaga, obrtna delavnica ali 

tovarna, v kateri izdelujejo izdelke iz lesa? 

 

 Rudarstvo 

Rudarstvo je dejavnost pridobivanja rud in premoga. V Sloveniji je v preteklosti delovalo več 
rudnikov in premogovnikov. Danes deluje le še rudnik lignita v Velenju. 



                                          
NEKOČ je izkop premoga potekal ročno. Tovor so iz rudnika odvažali ročno s pomočjo konj. 
Rove so podprli z lesom. Ni bilo naprav za merjenje škodljiv plinov v zraku. 
DANES premog tovorijo iz rudnika s pomočjo tekočih trakov. Velik del opravijo stroji, ki jih 
upravljajo ljudje. Imajo naprave, ki merijo prisotnost strupenih plinov v zraku. 
 

Preberi besedilo v U. Na spletu poišči fotografije ali spletne strani različnih rudnikov v Sloveniji: 

tistih, ki še delujejo (Velenje), ki so v fazi zapiranja (Trbovlje) ali so preurejeni v muzeje (Mežica, 

Idrija, Velenje).  

 

 Kmetijstvo 

Preberi besedilo v U. 

Osnovne dejavnosti na kmetijah so poljedelstvo, živinoreje, sadjarstvo in vinogradništvo.  
Na kmetijah, kjer se ukvarjajo s poljedelstvom, pridelujejo različne rastline. Živinoreja je reja 
različnih živali. Pridelavo različnega sadja imenujemo sadjarstvo, gojenje vinske trte in pridelavo 
grozdja pa vinogradništvo. Glede na to, kaj raste na kmetijskih zemljiščih, poznamo različna 
obdelovalna zemljišča: njive, vrtovi, vinogradi, sadovnjaki, travniki. 
 

 S katero dejavnostjo se ukvarja kmetijstvo? 

 Kako poteka delo na kmetiji? 

 Naštej nekaj pridelkov, iz katerih izdelajo izdelke. 

 Kako lahko podnebje, prst in relief vplivajo na kmetijstvo? 

 

 V kuhinji, hladilniku in shrambi poišči nekaj živil. V katerih državah sveta, v katerih so bila 

pridelana ali izdelana živila, ki so jih našel/a? Znaš te države poiskati na zemljevidu? 

Uporabiš lahko Google maps in jih poiščeš. 

 

 Dejavnosti na kmetiji 

Preberi besedilo v U. Razloži pojme: poljedelstvo, živinoreja, sadjarstvo, vinogradništvo. 

Preberi besedilo o obdelovalnih površinah. Katerih obdelovalnih površin je največ v tvojem 

domačem kraju ali bližnji okolici?  

 
Ker živiš na podeželju, ti ta učna snov gotovo blizu. 
 
Preberi še snov v učbeniku, str. 62 – 63. 
 
Za ponovitev in utrditev poskušaj naučeno snov zapisati v šolski zvezek v obliki miselnega 
vzorca. Pomagaj si tudi z učbenikom. 
 
Uspešno delo ti želim. 
 
Samovrednotenje: 

Kaj sem se danes naučil/a? 

Je namen učenja dosežen? 

Sem bil/a uspešna glede na kriterije uspešnosti? 

Kaj lahko naredim, da svoje znanje še izboljšam? 

 



                                          
Če ti kaj ni jasno in ne razumeš, mi pošlji sporočilo po eAsistentu. Pri tem naj ti pomagajo starši. 

Pri vsaki učni uri v eAsistentu imate možnost klikniti na oblaček – komunikacija in poslati 

vprašanje ali povratno informacijo o učenju. 

 

Lepo te pozdravljam. 

Tvoja učiteljica Mojca 

 

 

 


