
География и икономика – 5 клас  07.05.2020г. 

 

Уважаеми ученици, искам от вас следното:  Да четете поставените от мен – план, 

кратко разработен  урок /който ще препишете в тетрадките си / и да отговорите на въпросите.  

Призовавам ви за отговорна и качествена работа!!! 

Това ще бъде вашият ангажимент за Четвъртък: 

Население на Африка – стр.90 

1.Брой и географско  разпределение – в континента живеят повече от 1 млрд.души. 

Населението бързо нараства, поради голямата раждаемост. 

Най-гъсто са населени бреговете, речните долини и районите около езерата в Източна 

Африка. 

Най-рядко са населени пустините и високите планини .Виж стр.90 Фиг.1 – с различните 

цветове!!! 

2.Расов състав и народи – основно населението се състои от негроидната  раса /основен 

признак е черната кожа!!!/. Африканците се различават по ръст и езиците , които говорят-

имат много племена – банту, пигмеи  /най-ниските хора на планетата!/,  масаи, хотентоти, 

бушмени и др. Виж стр.90 и 91 Фиг.2, 3 и 6 

В Северна Африка живеят хора от европеидната раса /араби, бербери/. В много райони 

живеят и европейски преселници /англичани, французи, португалци и др./ 

3.Религии, език, бит и култура – разпространени са различни религии - /Виж стр.91 Фиг.4/ 

в Северна Африка преобладават мюсюлманите, в Централна и Южна Африка преобладава 

християнството, но в много райони има и местни религиозни вярвания. 

В континента има хиляди езици, но в много страни  официални езици са английски, френски 

португалски. Чрез тях по-добре се разбират в рамките на държавата! 

Огромна част от населението на Африка живее много примитивно,с  недобро  стопанство, 

здравеопазване и образование – в много райони има и глад и болести!!! Повечето живеят в 

неблагоустроени селища.  Градовете имат европейска архитектура и са най-вече пристанища с 

висок жизнен стандарт! 

Африка е родина на древни цивилизации / Древен Египет!!!/.   

Чернокожите жители  имат различни оригинални изкуства, музика и танци. 

4.Проблеми на населението  - ДА СЕ ПРЕПИШЕ В ТЕТРАДКАТА!!!  Стр.91 

Приятна работа!!! 


