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No ve knj ige I

Marijan in Stana Prosen: SPOZN AVAJMO ZEMLJO
IN VESOLJE

Pri založbi DZS je izšel pri 
ročnik za učitelje in vzgo
jitelje Sp oznavajm o Zemljo
in vesolje avtorjev Mari
jana in St an e P rosen , ki se
že dalj časa ukvarjata s po
sredova njem astronomskih
vsebin za ot roke. Priročnik

je bil nap isan kot dopol
nilo h knji žici Prvi pogled
(DZS, 1998) , pomo žnemu
učbeniškemu gradiv u pri
pouku spoznavanja okolja
v pr vem in dru gem trile
tju osnovne šole, vendar ga
bo do lahko koristno up o
ra bili t udi učitelji naravo
slovnih pr edmetov v višjih
razredih osnovne šole.

Zvezek velikega forma
t a z 72 bogato ilust riranimi
stranmi je raz delje n na šest
poglavij, ki prinašajo šte
vilne podat ke in razlage o
nebu, Soncu, Zem lji, Luni,
planetih in zvezdah.

Priročnik je zasnovan tako, da se iz njega lah ko pouče bralci, ki o Zemlji in
vesolju nič ne vedo, pa t udi taki, ki niso povsem nepoučeni , a so jim nekateri
podatki ali razlage že ušli iz glave. Čeprav gre za učbeniško gradivo , bi ga zato
toplo priporočila t udi starše m ali kar v družinsko branje. Skup ni izleti in po letni
večeri bodo zanimivejš i, z odgovor i ne bomo v zadreg i.

Delo zaklj učuj e slovarček, pravi mali astronomski leksikon z več kot sto
gesli, ki jih srečamo pri pouku naravoslovja , geogra fije, fizike, izbranih vsebin iz
astronomije in ki so, ne nazadnje, del sp lošne izobrazbe.
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