
AMERIKA - Latinska AmerikaAMERIKA - Latinska Amerika
                Učb. str. 96-99Učb. str. 96-99
Prebivalstvo in značilnosti Prebivalstvo in značilnosti 
poselitveposelitve

Sestava prebivalstvaSestava prebivalstva
Latinske Amerike je zeloLatinske Amerike je zelo
pestra:pestra:

- belci 36% (90% španskega in   - belci 36% (90% španskega in   
  portugalskega porekla,   portugalskega porekla, 

- mestici 28%- mestici 28%

- mulati 17%- mulati 17%

- indijanci 11,5%- indijanci 11,5%

- črnci 5%- črnci 5%

- azijci 0,3%- azijci 0,3%

POZOR, VPIŠI SE V SPLETNO
UČILNICO ZA PREDMET
GEOGRAFIJA 8 in ZGODOVINA 8 



V tabeli izberi države, ki imajoV tabeli izberi države, ki imajo
največje deleže: največje deleže: 

- belega prebivalstva,- belega prebivalstva,

- amero indijancev,- amero indijancev,

- črnega prebivalstva,- črnega prebivalstva,

Razloži rasno sestavo prebivalstva državRazloži rasno sestavo prebivalstva držav
(območij) Srednje Amerike glede na(območij) Srednje Amerike glede na
naravnogeografske in družbeno geografskenaravnogeografske in družbeno geografske
značilnosti.   značilnosti.   

- kjer je prišlo do največjega    - kjer je prišlo do največjega    
  mešanja prebivalstva.  mešanja prebivalstva.

Poznaš kašnega Jamajčana? Zakaj je na karibskih otokih tako velik delež
potomcev, ki so prišli iz Afrike? 



Kako si razlagaš prevlado belega prebivalstvaKako si razlagaš prevlado belega prebivalstva
v državah kot so Argentina in Urugvaj?v državah kot so Argentina in Urugvaj?



Rasna sestava prebivalstva JužneRasna sestava prebivalstva Južne
AmerikeAmerike



Gostota poselitve in Gostota poselitve in 
razporeditev prebivalstvarazporeditev prebivalstva
Latinske AmerikeLatinske Amerike

Kje se nahajajo območjaKje se nahajajo območja
zgostitve prebivalstva?zgostitve prebivalstva?

Ugotovi naravnogeografskeUgotovi naravnogeografske
in družbeno geografske in družbeno geografske 
dejavnike, ki vplivajo na dejavnike, ki vplivajo na 
razporeditev prebivalstvarazporeditev prebivalstva
Latinske Amerike.Latinske Amerike.



Primer: poselitvene značilnosti Primer: poselitvene značilnosti 
             Mehike             Mehike

Določi lego Določi lego 
mehiškegamehiškega
glavnega mesta. glavnega mesta. 



3/4 prebivalstva živi v mestnih3/4 prebivalstva živi v mestnih
naseljih. naseljih. 

Za več latinsko ameriških držav soZa več latinsko ameriških držav so
značilne velikanske prestolnice in značilne velikanske prestolnice in 
mesta ki se širijo, tako po obsegu,mesta ki se širijo, tako po obsegu,
kot po številu prebivalcev z velikokot po številu prebivalcev z veliko
hitrostjo. hitrostjo. 

Oglej si fotografije in odgovori na Oglej si fotografije in odgovori na 
vprašanja. vprašanja. 

Opiši življenjske razmere, v katerih živijoOpiši življenjske razmere, v katerih živijo
prebivalci teh hitro rastočih delov mest.prebivalci teh hitro rastočih delov mest.

S kakšnimi težavami se srečujejo?S kakšnimi težavami se srečujejo?

So to, glede na imetje, bogati aliSo to, glede na imetje, bogati ali
revni ljudje?  revni ljudje?  

Od kod prihajajo in zakaj?Od kod prihajajo in zakaj?

Kje smo se srečali s podobnim pojavom? 

Barakarska naselja v Braziliji
imenujemo FAVELE.





Prouči tabelo in graf ter ugotovi, kaj jeProuči tabelo in graf ter ugotovi, kaj je
značino za rast prebivalstva Latinskeznačino za rast prebivalstva Latinske
Amerike v primerjavi z ostalimi celinami.Amerike v primerjavi z ostalimi celinami.


