
Na zemljevidu so z barvami
označene velike geografske
enote Azije. 

Kje poteka meja med Evropo in 
Azijo? 

Imenuj velike naravne enote Azije.



JUGOZAHODNA AZIJA - opredelitevJUGOZAHODNA AZIJA - opredelitev
območja in naravnogeografske enoteobmočja in naravnogeografske enote

Opiši lego Opiši lego 
JugozahodneJugozahodne
Azije glede na Azije glede na 
celine. celine. 

Pomagaj si z Pomagaj si z 
zemljevidom zemljevidom 
sveta v atlasu.sveta v atlasu.



Države, ki jih štejemoDržave, ki jih štejemo
k Jugozahodni Azijik Jugozahodni Aziji
lahko glede na lego lahko glede na lego 
razdelimo v več skupin:razdelimo v več skupin:
- države Bližnjega- države Bližnjega
  vzhoda;  vzhoda;
- zakavkaške države- zakavkaške države
  (do leta 1991 del  (do leta 1991 del
SZ);SZ);- severne države - severne države 
  Jugozahodne Azije (do leta  Jugozahodne Azije (do leta
  1991 del Sovjetske zveze)  1991 del Sovjetske zveze)

Preberi besedilo v učbeniku naPreberi besedilo v učbeniku na
strani 136 in z različnimi barvamistrani 136 in z različnimi barvami
obkroži omenjene skupine držav. obkroži omenjene skupine držav. 



Jugozahodna Azija - naravnogeografske enote Jugozahodna Azija - naravnogeografske enote 

Spomočjo besedila vSpomočjo besedila v
učb. strani 136učb. strani 136
poišči velike naravnopoišči velike naravno
geografske enote.   geografske enote.   

Katere tri oblike površjaKatere tri oblike površja
prevladujejo?prevladujejo?



S pomočjo zemljevidaS pomočjo zemljevida
v atlasu ugotovi legov atlasu ugotovi lego
Jugozahodne Azije gledeJugozahodne Azije glede
na toplotne pasove.na toplotne pasove.

Oglej si zemljevid na leviOglej si zemljevid na levi
in sklepaj, kakšen podnebniin sklepaj, kakšen podnebni
značaj ima večina JZ Azije?značaj ima večina JZ Azije?



Za konec današnje Azije še resnična zgodba: Pred približno petintridesetim leti se peljemz vlakom
iz Moskve proti mestu Aralsk, že samo ime in položaj mesta na zemljevidu, pove, da mesto leži ob
Aralskemjezeru. Pa tudi sama železniška proga naj bi nekaj časa tekla ob jezeru. Gledam,
napenjam oči in se čudim. Gospa, ki m je sedela na proti me sprašuje, da kaj je z mano."Kje je
jezero", jo vprašam? Stisnila je zobe in mi kratko odvrnila:"ubežalo".     

Kaj ko bi malo raziskal po spletu in v FORUMU NOVIC, opisal vzroke za krčenjein negativne
posedlice krčenja Aralskega jezera. Nagradni skald za smiselne in originalne komentarje je
neskončno bogat.


