NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

V NARAVI OPAZUJEMO POJAVE
SONCE JE SREDIŠČE SONČEVEGA SISTEMA

NAVODILA ZA DANAŠNJE DELO

1. Odpri SDZ str.36 in si preberi strip Zale in Cofa
ter ostalo besedilo, ki ti bo namignilo temo o
kateri bomo začeli danes govoriti.

ZANIMIVOSTI
1. Ali se res Sonce premika po nebu? Veš, da so v
stari Grčiji mislili, da se Sonce in vse zvezdnato
nebo vrti okoli Zemlje. Kaj pa ti misliš? Je to res?

2. Oglej si filme z naslovi: Življenje na Zemlji,

2. Naše osončje je planetni sistem, katerega edina

Prestopno leto in Letni časi. Posnetke najdemo v

zvezda je Sonce in okoli katerega kroži osem

interaktivnem gradivu na www. radovednih-pet.si

planetov, izmed katerih je tretji – planet Zemlja –

(če nimaš dostopa do gradiva, samo sledi
spodnjim navodilom)

naseljen. Osončje sestavlja še njihovih 158

3. Spodnje besedilo prepiši v zvezek NIT .Dopolni
ga z danimi besedami. Pri tem si pomagaj s
SDZstr.35 ali filmčki, ki si si jih ogledal.

naravnih satelitov ter večje število preostalih
teles, kot so asteroidi, meteoriti, planetoidi,
kometi in medzvezdni prah, kar vse skupaj kroži
okoli Sonca
3. Ali veš, da Zemlja in Sonce pišem z veliko
začetnico, ker sta to imeni za planet in zvezdo.
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Sonce je središče Sončevega sistema
Besedilo prepiši v zvezek. V besedilo vstavi spodnje besede. Pomagaj si SDZ str.35.
svoje osi, kroži, kratki, temnega dela, letni časi, Zemljo, dolgi, manj, spreminja

1. Zemlja ___________________okrog Sonca, zato se pojavljajo_________________________ ter svetli in
temni del dneva. Vrti se tudi okoli ______________________________.

2. Sonce segreva__________________. Kadar je nizko nad obzorjem, se tla segrejejo _________________.
Dolžina svetlega in __________________ dneva se čez leto _____________________________. Pozimi
so dnevi __________________________, poleti pa ______________________________.
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