
Ali prepoznate to kmetijskoAli prepoznate to kmetijsko
kulturo?kulturo?

Od kod izvira in kdaj je prišlaOd kod izvira in kdaj je prišla
kako nam?kako nam?
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LATINSKA AMERIKA - gospodarske  LATINSKA AMERIKA - gospodarske  
                                     značilnosti                                     značilnosti

S pomočjo fotografij sklepaj, kaj jeS pomočjo fotografij sklepaj, kaj je
značilno za gospodarsko usmerjenostznačilno za gospodarsko usmerjenost
držav Latinske Amerike. držav Latinske Amerike. 



KMETIJSTVOKMETIJSTVO

Značilni sta dve obliki:Značilni sta dve obliki:
   -    - samooskrbnasamooskrbna,,
   -    - tržnatržna. . 

SamooskrbnoSamooskrbno
kmetijstvokmetijstvo::
        

- majhne kmetije na slabšihih - majhne kmetije na slabšihih 
  zemljiščih,    zemljiščih,  

- kmet. kulture: koruza, krompir,- kmet. kulture: koruza, krompir,
  fižol, pšenica, maniok, riž,   fižol, pšenica, maniok, riž, 
  soja;    soja;  

- prevladuje v notranjosti in na- prevladuje v notranjosti in na
  višavjih,   višavjih, 

- živina: lama, alpaka, ovce, - živina: lama, alpaka, ovce, 
  koze, govedo   koze, govedo 



KMETIJA NAKMETIJA NA
ATIPLANUATIPLANU

LAME SO VSESTRANSKO UPORABNELAME SO VSESTRANSKO UPORABNE
ŽIVALI. OMOGOČAJO PRIDOBIVANJEŽIVALI. OMOGOČAJO PRIDOBIVANJE
VOLNE, MESA IN MLEKA. SLUŽIJO PAVOLNE, MESA IN MLEKA. SLUŽIJO PA
TUDI KOT TOVORNE ŽIVALI. GOJIJOTUDI KOT TOVORNE ŽIVALI. GOJIJO
JIH NA OBMOČJU ANDOV IN VJIH NA OBMOČJU ANDOV IN V
SUŠNIHSUŠNIH
PREDELIH. PREDELIH. 

Za domače potrebeZa domače potrebe
ostanejo na voljo leostanejo na voljo le
slabšaslabša
zemljišča, na katerih ni zemljišča, na katerih ni 
mogoče pridelati zadostimogoče pridelati zadosti
hrane za lastne potrebe. hrane za lastne potrebe. 
Posledica tega sta Posledica tega sta 
revščina in podhranjenostrevščina in podhranjenost
dela prebivalstva,dela prebivalstva,
  
      





Značilnosti tržno usmerjenegaZnačilnosti tržno usmerjenega
kmetijstva:kmetijstva:

- večina veleposesti je v rokah   - večina veleposesti je v rokah   
  kreolov in kasnejših priseljencev  kreolov in kasnejših priseljencev
  ter tujih združb, ki trgujejo s      ter tujih združb, ki trgujejo s    
  kmetijskimi pridelki, mesom,     kmetijskimi pridelki, mesom,   
  sadjem...   sadjem... 

- monokulturno poljedelstvo, kar - monokulturno poljedelstvo, kar 
  pomeni, da na nekem velikem     pomeni, da na nekem velikem   
  območju prevladujejo nasadi ali  območju prevladujejo nasadi ali
  plantaže enega kmetijskega   plantaže enega kmetijskega 
  pridelka.    pridelka.  
  



HACIENDAHACIENDA FAZENDAFAZENDA

Sedež veleposestva,Sedež veleposestva,
kjer se ukvarjajo z kjer se ukvarjajo z 
obdelovanjem zemlje.obdelovanjem zemlje.

Prevladujoča dejavnost jePrevladujoča dejavnost je
živinoreja.živinoreja.

Gaučo - pastir na konju, v SeverniGaučo - pastir na konju, v Severni
Ameriki je to kavboj ...Ameriki je to kavboj ...

sušenje kavesušenje kave



Oglej si fotografije in razmišljaj oOglej si fotografije in razmišljaj o
prednostih in slabostih monokulturnoprednostih in slabostih monokulturno
usmerjenega kmetijstva. usmerjenega kmetijstva. 

sladkorni sladkorni 
trsttrst







Plantažna tropska kultura je tudi kavčukovec,Plantažna tropska kultura je tudi kavčukovec,
iz karere pridobijo surovino za naravno gumoiz karere pridobijo surovino za naravno gumo
(lateks).(lateks).

S pomočjo grafikona ugotovi, katere države danesS pomočjo grafikona ugotovi, katere države danes
prednjačijo v proizvodnji surovine za izdelavo naravne gume. prednjačijo v proizvodnji surovine za izdelavo naravne gume. 



S pomočjo spodnjega zemljevida ugotovi, S pomočjo spodnjega zemljevida ugotovi, 
katere države Latinske Amerike sodijo medkatere države Latinske Amerike sodijo med
pomembnejše svetovne pridelovalke kakava. pomembnejše svetovne pridelovalke kakava.   





Argentina in Brazilija sodita med Argentina in Brazilija sodita med 
največje svetovne proizvajalke govejeganajvečje svetovne proizvajalke govejega
mesa, mleka in mlečnih proizvodov. mesa, mleka in mlečnih proizvodov.     

S pomočjo zemljevidov ugotovi, v katerihS pomočjo zemljevidov ugotovi, v katerih
predelih Brazilije oz. Argentine je razvitapredelih Brazilije oz. Argentine je razvita
živinoreja.     živinoreja.     SSSS



SS
S pomočjo grafikonov ugotovi, katera S pomočjo grafikonov ugotovi, katera 
država Latinske Amerike sodi med država Latinske Amerike sodi med 
svetovne proizvajalke in izvoznice žita.svetovne proizvajalke in izvoznice žita.



Katero območje v Argentini, je usmerjeno vKatero območje v Argentini, je usmerjeno v
pridelavo pšenice? Zakaj ravno tam?pridelavo pšenice? Zakaj ravno tam?



Države Latinske Amerike so bogate zDržave Latinske Amerike so bogate z
naravnimi bogastvi (les, nafta in zemeljskinaravnimi bogastvi (les, nafta in zemeljski
plin, rude). Njihovo gospodarstvo v velikiplin, rude). Njihovo gospodarstvo v veliki
meri odvisno od izvoza le teh. meri odvisno od izvoza le teh.   

Nafta in zemeljski plinNafta in zemeljski plin

Ugotovi, katere državeUgotovi, katere države
Latinske Amerike sodijoLatinske Amerike sodijo
med največje svetovnemed največje svetovne
proizvajalke nafte.proizvajalke nafte.

S pomočjo zemljevidaS pomočjo zemljevida
v atlasu ugotovi, kje sov atlasu ugotovi, kje so
območja črpanja nafteobmočja črpanja nafte
v Mehiki in Venezueli. v Mehiki in Venezueli. 



Železova rudaŽelezova ruda



BakerBaker

El Teniente, eden največjihEl Teniente, eden največjih
rudnikov na svetu.rudnikov na svetu.

  

Čile ima 1/3 odkritih svetovnihČile ima 1/3 odkritih svetovnih
zalog bakra.zalog bakra.

  



Itaipu, drugaItaipu, druga
največja največja 
hidroelektrarnahidroelektrarna
na svetu.na svetu.

S pomočjo zemljevida vS pomočjo zemljevida v
atlasu ugotovi,kje leži?atlasu ugotovi,kje leži?



Da bi ugotovili skupne značilnosti,Da bi ugotovili skupne značilnosti,
prednosti in slabosti gospodarstvaprednosti in slabosti gospodarstva
držav Latinske Amerike poglejmo držav Latinske Amerike poglejmo 
najpomembnejše izvozne artiklenajpomembnejše izvozne artikle
po posameznih državah:po posameznih državah:

Venezuela - nafta in zemeljskiVenezuela - nafta in zemeljski
plinplinMehika - nafta, srebro, svinec, cinkMehika - nafta, srebro, svinec, cink

Čile - baker, sadje, vinoČile - baker, sadje, vino

Brazilija - tropske kmet. kulture, Brazilija - tropske kmet. kulture, 
                 govedo, železova ruda,                 govedo, železova ruda,
                 boksit                  boksit 

Argentina - govedo, žito,Argentina - govedo, žito,
sojasoja
Kuba - sladkor,Kuba - sladkor,
tobaktobak
Kolumbija -Kolumbija -
kavakava
Honduras, Ekvador -Honduras, Ekvador -
bananebanane

Katera je skupna značilnost gospodarskeKatera je skupna značilnost gospodarske
usmerjenosti držav Latinske Amerike? usmerjenosti držav Latinske Amerike? 

Katere izdelke, še bolj pa gospodrskeKatere izdelke, še bolj pa gospodrske
dejavnosti, v primerjavi z  razvitimidejavnosti, v primerjavi z  razvitimi
državami sveta, pogrešaš? državami sveta, pogrešaš? 



Gospodarstvo držav Latinske AmerikeGospodarstvo držav Latinske Amerike
temelji na pridelavi kmetijskih pridelkov intemelji na pridelavi kmetijskih pridelkov in
izkoriščanju naravnih bogastev.izkoriščanju naravnih bogastev.

Veliko denarja se vlaga v dejavnosti, kiVeliko denarja se vlaga v dejavnosti, ki
prinašajo hiter zaslužek (plantaže, rudarstvo). prinašajo hiter zaslužek (plantaže, rudarstvo). 

RAZMIŠLJAJ O SLABOSTIH TAKŠNERAZMIŠLJAJ O SLABOSTIH TAKŠNE
GOSPODARSKE USMERITVE!GOSPODARSKE USMERITVE!



SLABOSTI IN NEGATIVNE POSLEDICESLABOSTI IN NEGATIVNE POSLEDICE

 Cene hrane in surovin na svetovnih trgih    Cene hrane in surovin na svetovnih trgih   
 pogosto zelo nihajo, kar lahko v  pogosto zelo nihajo, kar lahko v 
 določenem trenutku prinese velik izpad  določenem trenutku prinese velik izpad 
 dohodka. dohodka.

V proizvodnjo vlagajo svoj denar tujeV proizvodnjo vlagajo svoj denar tuje
združbe. Te se vmešavajo v notranjezdružbe. Te se vmešavajo v notranje
zadeve države in poberejo večino dobička. zadeve države in poberejo večino dobička. 

Intenzivno monokulturno poljedelstvo Intenzivno monokulturno poljedelstvo 
ruši naravno ravnovesje. Ljudem primankujeruši naravno ravnovesje. Ljudem primankuje
kmetijskih površin za zagotavljanje lastnihkmetijskih površin za zagotavljanje lastnih
potreb po hrani.potreb po hrani.

Pridobivanje pašnih površin in rudarstvoPridobivanje pašnih površin in rudarstvo
krči območja poraščena z gozdom.krči območja poraščena z gozdom.



Kaj se dogaja?Kaj se dogaja?





Hitrejši industrijski razvoj držav LatinskeHitrejši industrijski razvoj držav Latinske
Amerike se je pričel v 80. letih 20. stoletja.Amerike se je pričel v 80. letih 20. stoletja.

Brazilija sodi danes med 10 gospodarskoBrazilija sodi danes med 10 gospodarsko
najhitreje razvijajočih se držav svetanajhitreje razvijajočih se držav sveta

Med gospodarsko najbolj razvite državeMed gospodarsko najbolj razvite države
Latinske Amerike sodijo poleg Brazilije šeLatinske Amerike sodijo poleg Brazilije še
Argentina, Čile, Mehika in Venezuela.Argentina, Čile, Mehika in Venezuela.



TURIZEMTURIZEM

TEOTIHUACAN - med piramidama Sonca in Lune

Oglej si še naslednje fotografije in zapiši tri razloge, ki vabijo obiskovalce, turiste v Latinsko
Ameriko  








