
■9.   Sademäärä ja tuulet 
Tarkastele Intiaa ja sen naapurimaita. Tutki kartaston lämpötila- ja  sademäärä karttoja, alankojen ja vuoristojen 
sijainteja, maailman väestötiheyskarttaa. Selvitä netistä asiat, joita et löydä kartoista.

a.  Kirjoita karttaan oikeille viivoille Intia, Bangladesh, Pakistan ja Sri Lanka. 

b.  Etelä-Aasiassa ja Intian valtamerellä puhaltaa tuuli, joka vaihtaa suuntaansa kaksi kertaa vuodessa.  

Tuulen nimi on 

c. Piirrä karttaan kaksi tuulen suuntaa osoittavaa nuolta, punaisella kuiva talvituuli, sinisellä kostea kesätuuli. 

d.  Tällä alueella on Aasian sateisin seutu. Missä se sijaitsee? Mikä on sen vuotuinen sademäärä?

e.  Tutki yleiskartan värejä. Yksi maista on usein tulvien vallassa. Mikä maa se on, miksi siellä tulvii usein? 

f.  Miksi tulvat ovat tässä maassa niin tuhoisia?
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■10.  Aasian luonnonvarat ja teollisuus
Laadi teemakartta Aasian luonnonvaroista ja teollisuudesta. Keksi kullekin luonnonvaralle tai teollisuuden alalle 
symboli, piirrä se laatikkoon ja ja siirrä symbolit Aasian karttaan.  Symboleja tulee karttaan useille eri paikoille. 

 Öljyn ja maakaasun tuotantoa

 Riisinviljelyä

 Paimentolaisuutta

 Metsätaloutta

 Teollisuustuotantoa

 Kaivosteollisuutta, mm. kivihiiltä ja metalleja

 Kahvin viljelyä

 Teen viljelyä

 Öljypalmun viljelyä
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