
Pozdravljeni učenci in učenke!

V tem tednu nadaljuješ s spoznavanjem naravno in 
družnenogeografskih značilnosti Afrike. 

Izziv: Ogrevanje možgančkov
Odgovori na vprašanja, ki se nanašajo na prebivalstvo Afrike.
• Naštej in opiši vzroke za neenakomerno razporeditev prebivalstva v Afriki.
• Poimenuj in na zemljevidu pokaži območja, kjer je gostota prebivalstva 

največja/najmanjša.
• Pojasni, zakaj.
• S katerimi problemi se sooča afriško prebivalstvo.
• Opiši rasno sestavo prebivalstva v Afriki.



Afrika je kljub napredku na številnih področjih še vedno celina najrevnejših in gospodarsko 
najmanj razvitih držav na svetu. 

Naslove teme: Gospodarstvo Afrike (naslov zapišeš v zvezek)

Izzv: 
Preberi besedilo v U/str. 22 in dopolni tabelni zapis.

Izpiši pomembne prelomnice v RAZVOJ AFRIŠKEGA GOSPODARSTVA, ki se še 
danes čutijo v gospodarstvu celine:
•

•

•

• Oblast in denar v rokah peščice ljudi, večina prebivalstva pa je revna in 
neizobražena.

Najbolj razviti deli Afrike so:
•

•

•



Afriško prebivalstvo se v večini preživlja s KMETIJSTVOM.  Pogoji so zelo različni. 

POGOJI ZA 
KMETIJSTVO

V „ribjo kost“ zapiši dobre pogoje za kmetijstvo in manj ugodne pogoje v Afriki za 
kmetijstvo.

dobri pogoji

neugodni/slabi pogoji

Najboljši pogoji za kmetijstvo so:
•

•

• Izziv poslikaj 
in pošlji.



Oglej si sliki. Prikazujeta različni obliki kmetijstva v Afriki.  Ob pomoči U dopolni 
razpredelnico.

Vrsta/oblika 
kmetijstva

Vrste pridelkov

Količina pridelka

Delovna sila

Odvisnost od 
vremena

Komu je namenjen 
pridelek

Izziv poslikaj 
in pošlji.



Trditve zapiši v zvezek in jih označi za pravilne oz nepravilne. Nepravilne 
popravi.

• V večjem delu Afrike prevladuje intenzivno kmetijstvo.

• Tradicionalni Afriški poljščini sta maniok in sladki krompir.

• Zelo pomembna kmetijska panoga je tudi plantažno poljedelstvo.

• Na plantažah pridelujejo več pridelkov hkrati.

• V suhi savani je najpomembnejša živinoreja.

• Intenzivna živinoreja je usmerjena v izvoz.

• Ob obalah Sredozemskega morje je pomembno gozdarstvo.

• Ob obalah Sredozemskega morja je pomembno ribištvo.

• Afriški ribiči imajo sodobno opremo, s katero lahko konkurirajo tujim ladjam. 

Izziv poslikaj 
in pošlji.



Izziv:
V A/ karta gospodarstvo Afrike k posameznim delom Afrike zapiši pridelke, ki jih 
po tvojem mnenju pridelajo največ.

Severna Afrika

Vzhodna Afrika

Srednja Afrika

Zahodna  Afrika

Južna Afrika

Izziv poslikaj 
in pošlji.



Druga najpomembnejša panoga je RUDARSTVO. Afrika je zgrajena iz 
…………………………………………. kamnin in ima raznovrstna rudna nahajališča. Večina 
rud je namenjena ……………………………………………………………………………………..

Izziv:
Ob pomoči A zapiši v zvezek najpomembnejša rudna bogastva v Afriki.

Izziv:
Ob pomoči U/str.23 dopolni zapis..

Na obali ………………………………………………… in v ………………………………………………… je 
pomembno tudi GOZDARSTVO. 
• Zapiši kdo in za kaj izkorišča postarane afriške gozdove.
• Zapiši pozitivno in negativno posledico sečnje gozda.

Pomembno vlogo v gospodarstvu imajo tudi OBNOVLJIVI VIRI. 
Katere vire bi lahko, glede na dobre pogoje, izkoriščali v Afriki?
Namiga se skrivata v slikah.



Izpolni t.i. izstopni listek. Namenjen je ponovitvi snovi, ki si jo predelal.
Prepiši ga v zvezek, ga izpolni in nato poslikaj. 
Fotografije tabelnega zapisa mi nato, do ponedeljka,  11.5.2020, pošlji na moj e 
naslov (urska.marcic@guest.arnes.si). 

Izstopni listek: Gospodarstvo Afrike

Naučil-a sem se:
a)
b)
c)

Najbolj zanimivo se mi zdi: 

Naloga, ki je nisem znal rešiti:

Vprašanje za učiteljico:

Do naslednjega „branja“ vam maham v pozdrav.

Učiteljica Urška

mailto:urska.marcic@guest.arnes.si

