
AZIJA – PREBIVALSTVO IN GOSPODARSTVO  
 Učb. str. 118 – 120, do delitve Azije. 

 

Ker veš, da so lahko podnebne značilnosti odločilen dejavnik 

za gostoto poselitve nekega območja najprej malo ponovi snov  

prejšnje ure.  

 

Kaj so monsuni? ___________________________________  

 

Zakaj je poletni monsun za prebivalce »pravi blagoslov«? 

 

__________________________________________________  

 

                                                                        Na spletni strani 

                                                                        www.irokus.si 

                                                                        poišči učbenik na 

                                                                        levi in si ga  

                                                                        naloži v zbirko.  

                                                                        Odpri ga na str.  

                                                                        96-97 in si oglej 

                                                                        video o monsunu. 

 

 

                                                                      Azija: gostota  

                                                                                 poselitve  

 

                                                                     Poišči povezavo  

                                                                      med podnebjem 

                                                                      in gostoto  

                                                                      poselitve. 

 

 

 

http://www.irokus.si/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojasni pojem »demografska eksplozija« . 

 

__________________________________________________  

 

__________________________________________________  

 

OGLEJ SI FOTOGRAFIJI NA STRANI 128 IN RAZMISLI 

O POSLEDICAH. ZAPIŠI VSAJ ENO POZITIVNO 

POSLEDICO NAGLEGA NARAŠČANJA PREBIVALSTVA 

IN ENO NEGATIVNO POSLEDICO TEGA POJAVA. 

 

POZITIVNA POSLEDICA: _________________________  

_________________________________________________  

 

NEGATIVNA POSLEDICA: _________________________  

 

_________________________________________________  

 

 

 

 



AZIJA JE DOMOVINA VSEH NAJVEČJIH SVETOVNIH 

VERSTEV. 

 

Spomni se, kaj imajo judovska vera, krščanstvo in islam 

skupnega? ….  

Tudi to, da so se iz Jugozahodne Azije (vzhodnega 

Sredozemlja) razširile po celem svetu! 

 

Katera so »prava« azijska verstva in v katerih delih Azije so 

razširjena?   

 

Pomagaj si z učbenikom na strani 119 in jih podčrtaj v 

besedilu. 

 

 AZIJA: OSNOVNE GOSPODARSKE ZNAČILNOSTI. 

 

  Večina azijskih držav se je začela hitreje gospodarsko 

razvijati šele v drugi polovici 20. stoletja. Še vedno pa so 

značilne velike razlike.  

 

Ob navedenih državah zapiši značilnosti njihove gospodarske  

razvitosti ali kako trenutno poteka razvoj (npr. se hitro razvija, 

počasen razvoj, …) 

 

Japonska, Južna Koreja: ______________________________  

 

Mali azijski tigri: ____________________________________  

 

Indija, Kitajska: _____________________________________  

 

Afganistan: ________________________________________  

 

Omenjene države najprej poišči na zemljevidu. 



Reši še vajo na strani 49. 

 

Za konec te prosim da se mi oglasiš po elektronski pošti, če je 

to mogoče.  

 

Tvoj e-mail bom v kratkem potreboval, ker bomo delo, 

verjetno prenesli v spletno učilnico. Navodila dobiš kasneje. 

 

Da pa bi bila zadeva malo bolj zanimiva, te prosim, da 

odgovoriš,  oziroma poskušaš odgovoriti na spodnje vprašanje. 

(Vprašanja ne prepisuj ampak zapiši samo odgovor ) 

 

1. Kateri rastlinski pas v Vzhodni Evropi in Severni Aziji  

    je najbolj primeren za kmetijstvo? 

 

Zanima me tudi ali ti je uspelo priti do gradiv www.irokus.si 

in irokusplus.si https://www.irokusplus.si/izbirka 

Zapiši DA/NE 

 

Torej najprej zapiši tvoj e-mail, potem poskušaj odgovoriti na 

vprašanje in zapiši DA oziroma NE. lp 

 

Še moj naslov: nenad.jelencic@guest.arnes.si    

 

http://www.irokus.si/
https://www.irokusplus.si/izbirka

