
PREVERJANJE ZNANJA 

Preveri svoje znanje še o Dinarskokraških in Obpanonskih pokrajinah. 

Ponavljaj s pomočjo zemljevida Slovenije. 

Če imaš možnost, si vprašanja natisni in nalepi v zvezek ter utrjuj svoje 

znanje (pisno ali ustno). 

 

DINARSKOKRAŠKE POKRAJINE 

1. Kateri del Slovenije zavzemajo Dinarskokraške pokrajine? 

2. Katere reliefne oblike prevladujejo? 

3. Kateri kamnini sta značilni? 

4. Naštej visoke planote in kraška polja. 

5. Poišči najvišje vrhove, kateri je najvišji? 

6. Opiši rastlinstvo in živalstvo v teh pokrajinah. 

7. Kaj je značilno za kraški svet? 

8. Opiši posamezne kraške pojave. 

9. Kaj je značilno za Cerkniško jezero? 

10.  Kakšne so kraške reke? Poimenuj jih. 

11.  Kaj je ponikalnica, kraško polje? 

12.  Katera reka je ustvarila Postojnsko jamo? 

13.  Kako se imenuje nižji svet med planotami? 

14.  Katere gospodarske dejavnosti so danes pomembne? 

15.  Kateri  kraj je najbolj  znan po suhi robi, naštej nekaj izdelkov. 

16.  Po čem je znana Bloška planota? 

17.  Zakaj so Dinarskokraške pokrajine redko poseljene? 

18.  Naštej večje kraje, kjer je poselitev večja. 

19.  Opiši zanimivosti Postojnske jame. 

 

 

 



 

OBPANONSKE POKRAJINE 

1. Kateri del Slovenije zavzemajo Obpanonske pokrajine? 

2. Katere reliefne oblike so zanj značilne? 

3. Naštej ravnine / polja in  povej, po čem so dobila ime? 

4. Naštej reke in kakšne so? 

5. S katerimi dejavnostmi se ljudje ukvarjajo? 

6. Katera je najznačilnejša žival Obpanonskih pokrajin? 

7. Naštej nekaj večjih mest. 

8. V katerih dejavnostih so ljudje zaposleni v mestih? 

9. Katera vrsta vasi in naselij je značilna za te kraje? 

10.  Kaj raste na pobočjih gričev? 

11.  Kaj je glavna kmetijska dejavnost? 

12.  Naštej pridelke, ki jih pridelujejo. 

13.  S katero obrtjo so se nekoč ukvarjali? ( na Muri, Dravi) 

14.  Opiši značilnosti hiš v preteklosti. 

15.  Zakaj je v Obpanonskih pokrajinah veliko zdravilišč? Naštej jih. 

 

IDEJA! 

Vprašanja lahko tudi razrežeš na trakove in jih daš v škatlo od robcev. Nato pa vprašanja 

vlečeš in nanje ustno odgovarjaš. Na pomoč ti lahko priskoči kdo od staršev ali pa se igra 

cela družina.   

 


