
KANADA - država je ena najpomembnejših
                   svetovnih izvoznic hrane in sodi
                   med 7 svetovnih industrijskih 
                   velesil.     učb. str. 74 - 77



PREBIVALSTVO - gostota poselitve



Kakšen je odnos do prvotnega prebivalstva?

Odnos do prvotnega prebivalstva je precej
boljši kot v večini drugih držav. Že od 70. let
prejšnjega stoletja imajo pravico do zemlje,
izplačali so jim denarno odškodnino. S tem so
jim odprte možnosti za oživitev in ohranitev 
lastne kulture. Teritorij NANAVUT, kjer večino 
predstavljajo INUITI, ima lastno samoupravo

Območje je bogato z rudami (zlato, svinec,
cink, niklelj, diamanti). Inuiti prejemajo 
odškodnino za izkoriščanje teh bogastev.



Gospodarstvo - promet

Moderno cestno in železniško omrežje povezuje
vzhodni in zahodni del države predvsem na jugu.

Preberi besedilo v učbeniku na strani 75 in
ovrednoti pomen vodne poti SV. LOVRENCA.

Poišči to območje na zemljevidu.
Na katerih področjih Kanade bo pomemben
letalski promet?

V eUčbeniku (eucbeniki.sio.si)

Na strani Gospodarstvo ZDA in Kanade poišči animacijo in opis,
ki govori o tej plovni poti.

Seveda, plovna pot je pomembna tudi za ZDA in ne samo za Kanado! 



Gospodarstvo -
kmetijstvo.
Ovrednoti naravne pogoje za razvoj kemtijstva
v Kanadi. 

Kateri del Kanade je primeren za gojenje žitaric.

V katerem rastlinskem pasu se nahaja.

Kolikšen delež od celotnega ozemlja države
obsega?



Ali lahko rečemo, da je Kanada
pomembna izvoznica hrane?

Utemelji s pomočjo grafikona.



Gospodarstvo - gozdarstvo in
ribolov
Gozdovi prekrivajo več kot 40% površja Kanade. 

Kakšen tip gozda prevladuje v Kanadi?

Preberi drugi odstavek v učbeniku na starni 76
in ugotovi pomen gozdarstva in lesno predelovalne
industrije za kanadasko gospodarstvo.

RIBOLOV



Gospodarstvo - naravna bogastva in energijski viri

Zakaj je območje kanadskega ščita bogato z
raznovrstnimi rudami?



Gospodarstvo - energetski viri



Kakšne vrste energijski
vir je uran? 

Na zemljevidu Gospodarstvo
Severne Amerike poišči območja
črpanja nafte in zemeljskega 
plina v Kanadi.  



Gospodarstvo - industrija

Obilica naravnih virov in poceni energije je
omogočila nastanek nekaterih pomembnih 
industrijskih panog.

Svetovna proizvodnja 
aluminija.



Gospodarstvo - skupne značilnosti in
spremebe, ki se uveljavljajo v zadnejm času

Gospodarstvo Kanade temelji na izkoriščanju 
naravnih bogastev, predvsem lesa, nafte in rud,
hkrati pa je med razvitimi državami ena redkih
izvoznic energije. Ravno tako je ena od 
najpomembnejših izvoznic hrane.

V novejšem času je kljub povdarku na
izkoriščanju naravnih bogastev že tri četrtine
prebivalcev zaposlenih v storitvenih
dejavnostih. 

Ogromna prostranstva, naravna bogastva in
redka poselitev dajejo Kanadi velike možnosti
za nadalnji gospodarski razvoj prihodnosti.

NA STRANI 77 SO TRI VPRAŠANJA. PREBERI JIH IN POSKUŠAJ NANJE ODGOVORITI. ODGOVORE
ZAPIŠI.    


