
Izziv: OGREVANJE MOŽGANČKOV
Da boš na raziskovanje dobro pripravljen najprej ponovi snov prejšnjih 
tednov.
Odpri si A/str. 78/79 in hitro poišči: MALAJSKI POLOTOK, DEKANSKO 
PLANOTO, IRANSKO VIŠAVJE, ZAHODNOSIBIRKSO NIŽAVJE, URAL, 
GANGEŠKO NIŽAVJE, MALOAZIJSKI POLOTOK, KOREJSKI POLOTOK, 
VELIKOKITAJSKO NIŽAVJE, TURANSKO NIŽAVJE.

Ob zemljevidu SDZ/str.110 PONOVI podnebja, ki se pojavljajo v Aziji.

V A/str.80 (karta rastlinstvo Azije) potuj od J proti S in naštej rastlinske 
pasove, ki se pojavljajo v Aziji. 

Pozdravljeni učenci in učenke!

Danes te vabim na spoznavanje družbenogeografski
značilnosti Azije. Spoznal boš osnovne značilnosti 
gospodarstva.

Sedaj si pripravljen na raziskovanje. 



naslov teme: GOSPODARSTVO AZIJE (zapis v zvezek, lahko je v 
obliki miselnega vzorca)

Izziv : 
Preberi besedilo v SDZ/ str. 122-123.
Podčrtaj ključne besede. Tabelni zapis prepiši v zvezek in ga dopolni.

Izziv : 
Kaj me zanima pri GOSPODARSTVU? Katere gospodarske 
dejavnosti so najpomembnejše? …… še kaj?

• Azija je CELINA VELIKIH NASPROTIJ, kar je posledica naravnih in 
družbenih dejavnikov.

• Večino azijskih držav lahko opredelimo kot gospodarsko 
razvijajoče se države.

• Med državami obstajajo velike razlike v gospodarskem 
razvoju. 



Izziv:
Preberi besedilo v SDZ/str.124. podčrtaj ključne besede. In dopolni tabelni zapis.

GOSPODARSKO RAZVITE DRŽAVE V AZIJI
•

•

•

•

RAZLOGI:
•

•

•

DRŽAVE, KI HITRO RAZVIJAJO 
•

•

•

•

POSLEDICE HITREGA RAZVOJA:
•

•

•

RAZLOGI:
•

•

•



Večina prebivalstva se ukvarja s KMETIJSTVOM.

Izziv: 
Ob pomoči A in SDZ dopolni tabelni 
zapis. Uporabi tudi znanje o 
reliefnih in podnebnih značilnostih. 

POGOJI:         DOBRI              SLABI        (obkroži)
•

•

•

OBLIKE KMETIJSTVA
•

•

•

•

V KATERIH DELIH AZIJE SO NAJBOLJŠI POGOJI ZA KMETIJSTVO? V 
oklepaju zapiši še razlog. En primer sem ti zapisala.

• GANGEŠKO NIŽAVJE (monsunsko podnebje, nižina) 
•

•

•

ZELENA REVOLUCIJA
• Namen
• Značilnosti
• Učinek 



Značilnosti (način 
obdelave, količina 
izdelkov)

Pridelki (naštej 
vsaj 3)

Kje?  (država, 
reliefna oblika,
del Azije)

Tradicionalno
kmetijstvo

Intenzivno 
kmetijstvo

Nomadska 
živinoreja

Plantažno 
poljedelstvo 

Izziv: ZNAČILNOSTI KMETIJSTVA
Preberi besedilo v SDZ/str. 123. Odpri A /gospodarska karta Azije in dopolni 
tabelo. Nekatere oblike kmetijstva si spoznal že pri Evropi. Pobrskaj po SDZ.



RIŽ je najbolj razširjena žitarica na svetu. Najboljši pogoji za pridelavo te žitarice so na 
območjih s MONSUNSKIM PODNEBJEM.

Izziv:
Preberi besedilo v SDZ/str.123 in si oglej, kako pridelavo riža. 
Reši naloge v SDZ/str. 123, nal.1 in 2.

Azija ima ogromna nahajališča RUD.

Izziv:
Ob pomoči A/str.81 (karta naravna bogastva) izpiši rude, ki jih ima Azija in območje, 
kjer je te rude največ. En primer sem ti že zapisala.

• Naftna in zemeljski plin – Perzijski zaliv
•

•

•

•

•



Številna evropska in ameriška podjetja selijo svojo proizvodnjo v manj razvite države.

Pozitivne posledice:
•

•

•

Negativne posledice:
•

•

•

Izziv: 
Reši naloge v SDZ/str. 124, nal. 3 in 4.

Tabelni zapis poslikaj. Fotografije pošlji na moj e-naslov do petka, 8.5.2020. 

Do naslednjega „branja na daljavo“ ti želim veliko raziskovalnega duha in 

ostanite zdravi.

Lep pozdrav, učiteljica Urška Marčič


