2.3. KANADA
Põhja-Jäämeri

Gröönimaa
Kanada Arktika saarestik
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Suur Orjajärv
Hudsoni laht
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Edmonton
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Vancouver
ookean Victoria
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Winnipeg
Suur järvistu

Montreal
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AMEERIKA ÜHENDRIIGID

Toronto

Atlandi
ookean

Niagara juga
New Yosk

Asend
Kanada asub Põhja-Ameerika põhjaosas.

Vaata kaarti.
Millistel poolkeradel asub Kanada?

Kanada on suuruselt teine riik maailmas, aga peaaegu poole
väiksem kui Venemaa.
Oma suurusega jääb Kanada viide ajavööndisse. Seega erineb
kellaaeg riigi idaosas viis tundi riigi lääneosa kellaajast.
Kanadal on ainult üks maismaapiir – Ameerika Ühendriikidega
lõunas ja läänes. Kanada ja USA ühine piir on maailma pikim
riikide vaheline ühine maismaapiir.
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Kanada piirid on:
• põhjas Põhja-Jäämeri
• idas Atlandi ookean
• läänes Vaikne ookean ja Ameerika Ühendriigid
• lõunas Ameerika Ühendriigid
Kanada pealinn Ottawa asub peaaegu riigi kagupiiril. Pealinnas
elab umbes miljon inimest.
Kanadas elab ligikaudu 40 miljonit inimest. Enamik neist elab riigi
lõunaosas, sest seal on soodsamad elamistingimused.

Mis sa arvad, miks?

Loodus ja loodusvarad
Kanada põhjaosas on väga palju saari. Need moodustavad Kanada
Arktika saarestiku. Idas on suur Labradori poolsaar ja Hudsoni
laht.
Kanada on kõige järvederikkam maa maailmas. Lõunas asub
Ameerika Ühendriikide piiril viiest järvest koosnev Suur järvistu.
Kahe riigi piiril asub ka Põhja-Ameerika kuulsaim ja ilusaim juga –
Niagara juga.

Vaata digiõpikust videot
Niagara joast
Vaata kaarti.
Leia veel suuri järvi Kanadas.

Niagara juga
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Kanada loodus on põhjamaine. Põhjas levivad jäävöönd ja tundra,
lõuna pool rohtlad.
Peaaegu poolt Kanada territooriumi katavad metsad. Tihedates
okas- ja väärispuumetsades kasvavad kuused, tsuugad, palsamnulud, mitut liiki männid ja seedermännid.
Seal elab ka palju metsloomi: ameerika karud, skungid, koprad,
naaritsad, ilvesed jt.
Kanadas leidub palju maavarasid. Seal leidub naftat, maagaasi,
mitmeid metallimaake.
Kanada on arenenud majandusega riik. Peamised kaubad, mida
müüakse teistesse riikidesse, on ajalehepaber, paberipuit, nafta,
maagaas, alumiinium ning masinad ja nende osad.

Maavarade poolest rikas
Kaljumäestik

Naftaplatvorm Newfoundlandi saare
lähedal
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ÜLESANNE 1
Leia Kanadaga seotud kohad ja märgi kaardile:
1) Põhja-Jäämeri, Vaikne ookean, Atlandi ookean;
2) Hudsoni laht;
3) Suur järvistu, Suur Orjajärv;
4) Niagara juga;
5) Kanada Arktika saarestik, Gröönimaa;
6) Labradori poolsaar;
7) Kaljumäestik.
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ÜLESANNE 2
Vaata Venemaa ja Kanada rahvastiku tiheduse kaarte.
Venemaa

Kanada

inimesi ühel ruutkilomeetril
0

1–5

6–25

26–250

251–1000

üle 1000

1. Märgi õige vastus.
1) Kuidas paikneb rahvastik Venemaal?
ühtlaselt | ebaühtlaselt
2) Kuhu on koondunud enamik Venemaa rahvastikust?
riigi ida- ja kaguossa | riigi lääne- ja edelaossa
3) Kui suur on Venemaa rahvastiku tihedus
riigi lääne- ja edelaosas?
50–100 inimest | 1–10 inimest ühel ruutkilomeetril
4) Kui suur on Venemaa rahvastiku tihedus
riigi Aasia-osas?
10–20 inimest | alla 1 inimese ühel ruutkilomeetril
5) Kuidas paikneb rahvastik Kanadas?
ühtlaselt | ebaühtlaselt
6) Kuhu on koondunud enamik Kanada rahvastikust?
riigi kaguserva | riigi edelaserva
7) Kui suur on Kanada rahvastiku tihedus
riigi kaguservas?
25–249 inimest | 1–10 inimest ühel ruutkilomeetril
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8) Kui suur on Kanada rahvastiku tihedus
riigi põhjaosas?
10–20 inimest | 0–4 inimest ühel ruutkilomeetril
2. Loe Venemaa kohta käivad laused.
Loe Kanada kohta käivad laused.
3. Mis on Venemaal ja Kanadal rahvastiku paiknemises
ühist? Arutle klassikaaslastega.

Kolme Õe mäetipp Kaljumäestikus

Kanada rahvussümbol on vahtrapuu.
Vahtralehte on kujutatud ka riigi lipul.
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