
Navodila za delo na daljavo za čas (25. 5. -  29. 5. ) 

 

7. razred 

 

V zadnjem tednu smo spoznavali podnebje in rastje Azije . O podnebju 

smo vse zapisali, zdaj pa dodajmo še točko o rastju Azije, ki je zelo 

raznoliko. Raznoliko pa je zato, ker je Azija v vseh treh toplotnih pasovih. 

 

 

Še zapis v zvezek: 

Zastopane so vse vrste rastlinstva: tundra, tajga, stepa, puščavsko 

rastlinstvo, listnati gozd, tropski deževni gozd. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ta teden boste spoznavali značilnosti prebivalstva in poselitve Azije, 

največje celine na svetu. 

Tvoje delo: 

- V učbeniku na str. 111-112 preberi zapisa Razporeditev in rast 

prebivalstva zelo neenakomerni ter Azija je verski in kulturni mozaik. 

Oglej si slike in graf. 

 Območja goste in redke poselitve poišči v atlasu na str. 90  

- O prebivalstvu Azije si oglej film učitelja Simona Purgerja z OŠ Polhov 

Gradec: 

https://www.youtube.com/watch?v=KVxogRdlj78. 

Razporejenost in rast prebivalstva zelo neenakomerni 

redka poselitev  

(območja tundre, tajge, puščave, gore) 

 
Gosta poselitev (ob velikih rekah, obale)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=KVxogRdlj78


 

 V zvezek zapiši naslov in naslednji zapis 

 Prebivalstvo in poselitev Azije  

 

1.Razporejenost in rast prebivalstva zelo neenakomerni 

-redka poselitev (območja tundre, tajge, puščave, gore) 

-gosta poselitev (ob velikih rekah, obale)  

2.  Za revnejše države je značilna demografska eksplozija (hitra rast števila 

prebivalcev), v razvitejših ( Japonska) se prebivalstvo stara. 

Življenjska doba se je podaljšala, umrljivost se je zmanjšala, rodnost pa je ostala 

na enaki ravni, kar pa je povzročilo hitro naraščanje prebivalstva – to je 

demografska eksplozija. 

3. Največ prebivalstva imata Kitajska in Indija, ki imata vsaka več kot 

milijardo prebivalstva. 

4. Azija je rasni, verski in kulturni mozaik prebivalstva : 

a)RASE: 

-  rumena rasa (Kitajci, Japonci, Indonezijci…), 

 -  bela rasa (Rusi, Arabci, Indijci); 

b) VERSTVA: krščanstvo, islam, hinduizem, budizem, judovska vera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ta teden bomo spoznali še gospodarski razvoj največje celine Azije. Tako kot 

je Azija raznolika v naravnih razmerah je raznolika tudi v gospodarskem 

razvoju. 

V učbeniku na str. 113-114 preberi zapis Azijske države se razvijajo različno 

hitro . 

 O gospodarstvu Azije si oglej predstavitev učitelja Simona Purgerja z OŠ 

Polhov Gradec https://www.youtube.com/watch?v=WZjo-a0Kxj0  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WZjo-a0Kxj0


Zapis v zvezek: 

1. Azijske države se razvijajo zelo različno hitro: 

-  revnejše države (Nepal, Pakistan, Afganistan) 

 - visoko razvita Japonska 

-  bogate arabske države ob Perzijskem zalivu (ZAE) 

2. »Mali azijski tigri« ( Singapur, Hongkong, Tajvan, Južna Koreja) 

3. Hitrejši razvoj Kitajske in danes Indije. 

4. Težišče gospodarskega razvoja je  na obalah Tihega oceana. 

5.Še zmeraj je kmetijstvo  pomembna gospodarska dejavnost v Aziji  ker morajo 

pridelati ogromne količine hrane, za številno prebivalstvo. Glavni pridelek je riž.

   

 

 


