3. šolsko uro v 4. tednu pa si bomo ogledali Oceanijo.
Najprej odgovori na nekaj vprašanj v zvezi z Oceanijo, nato pa preveri svoje
ugotovitve!
Za delo potrebuješ Atlas str. 156-157 ter 164-165 (novi Atlas) ali 114-115 (stari
Atlas), učbenik za GEO str. 45-49 ter zvezek v katerega boš zabeležil odgovore na
spodnja vprašanja!

OCEANIJA
1. Kaj obsega Oceanija?
2. Na katere otoške skupine delimo Oceanijo?
3. Kako so nastali otoki v Oceaniji?
Kaj so atoli in kako nastanejo?
Nariši skico atola v zvezek in si pomagaj z razlago v U/46!
4. Opiši podnebje in rastje v Oceaniji!
5. Primerjaj pogoje za življenje na koralnih in na vulkanskih
otokih! Kje so boljši pogoji in zakaj?
6. S katerimi dejavnostmi se preživljajo prebivalci Oceanije?

Na koncu poglavja o Oceaniji si v U/48 preberi zanimivosti o
Velikonočnem otoku, poišči otok na zemljevidu sveta!
Če imaš čas pa poišči na spletu še kakšno zanimivost o Velikonočnem
otoku in si jo zapiši v zvezek!
Lahko pa raziskuješ še naprej: v Oceaniji je veliko zanimivih otokov,
za katere si mogoče že slišal: Fidži, Salamonovi otoki, Kiribati……
Tudi zanje lahko poiščeš kakšno zanimivost!

NA NASLEDNJI STRANI SO REŠITVE ZA PREVERJANJE
ODGOVOROV!

REŠITVE
OCEANIJA
1. Obsega otoške skupine v Tihem oceanu SZ od Avstralije in
Nove Zelandije.
2. Oceanijo delimo na:
- Mikronezijo,
- Melanezijo in
- Polinezijo
3. Otoki so koralnega in vulkanskega nastanka.
Atol je koralni otok v obliki prstana, ki ima na sredini laguno.
4. Značilno je tropsko podnebje in bujno tropsko rastje.
5. Pogoji za življenje na koralnih otokih so zelo slabi, skromni, saj
so otoki majhni, zgrajeni iz koral, zato ni rodovitne prsti.
Vulkanski otoki pa so večji, prst je rodovitna in ponekod lahko
izkoriščajo rude in črpajo nafto.
6. Prebivalci Oceanije se preživljajo z gojenjem tropskih kulturnih
rastlin, ribolovom, izkoriščanjem rud in nafte, vedno
pomembnejši pa je turizem.

