
2.4. EURAASIA 

Euraasia on kõige suurem manner. Seal elab kõige rohkem inimesi.

Leia peatüki 2.3 tabelist Euraasia pindala. 
Leia tabelist Euraasia rahvaarv. 

 Mis poolkeradel asub Euraasia?

Eesti asub Euraasia mandri lääneosas.
Euraasia piirid on
• põhjas Põhja-Jäämeri
• idas Vaikne ookean
• läänes Atlandi ookean
• lõunas Atlandi ookeani mered ja India ookean

Euraasia koos ümbritsevate saartega  
jaguneb kaheks maailma-jaoks –  
Euroopaks ja Aasiaks.  
Euroopa ja Aasia piiriks on Uurali mäestik.

Leia gloobuselt  
Euraasia, Euroopa ja Aasia. 
Leia kaardilt ja näita  
Euraasia, Euroopa ja Aasia.

Euraasia manner
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Euroopa 

 

Euroopa maailmajagu on 
Euraasia mandri väiksem ja 
läänepoolsem osa.

Leia peatüki 2.3 tabelist Euroopa pindala.  
 Võrdle selle suurust teiste maailmajagude suurustega.  

 Nimeta Euroopast väiksemad maailmajaod.

Eesti asub Euroopa maailmajao põhjaosas.
Euroopa piirid on 
• põhjast Põhja-Jäämeri 
• läänest Atlandi ookean
• lõunast Vahemeri ja Must meri (Atlandi ookeani osad), 

Kaukasuse mäestik 
• idast Uurali mäestik ja Kaspia meri 

Tuleta meelde, mis on meri. Mis on järv?  
(Õppisid seda 6. klassi loodusõpetuses.) 

 Miks on Kaspia meri hoopis järv?

pealinnas Roomas
Alpid on Euroopa  
kõrgeim mäestik.
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ÜLESANNE 1

1. Leia ja näita gloobuselt Euroopa. Leia Euroopa piirid.

2. Millistel poolkeradel asub Euroopa?

3. Leia kaardilt Euroopa. Leia Euroopa piirid.

4. Märgi maailma kaardile: 

1) maailmajaod: Euroopa (1), Aasia (2); 

2) ookeanid: Atlandi ookean (3), Põhja-Jäämeri (4); 

3) mered: Must meri (5), Vahemeri (6); 

4) järved: Kaspia meri (7):

5) mäestikud: Uurali mäestik (8),  
Kaukasuse mäestik (9). 

Märgi kaardile koha nime taga sulgudes olev number.
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Euroopa riigid

Euroopas on 51 riiki. Eesti on Euroopa riik. 

Leia kaardilt Eesti ja meie naaberriigid.

• Omapärane riik on Loode-
Euroopas väike saareriik 
Island. Island asub külmas 
piirkonnas Gröönimaa lähedal. 
Teda kutsutakse tule ja jää 
maaks. Tulemaaks nimetatakse 
Islandi sellepärast, et seal on palju 
tulemägesid – vulkaane.  
Islandil on ka kuumavee-allikad. Inimesed kasutavad seal 
maa seest tulevat kuuma vett oma majade kütmiseks.  
Aeg-ajalt purskavad kuumaveeallikad on geisrid. 

Vaata digiõpikust videot  
purskavast kuumaveeallikast

• Lõuna-Euroopa asub Vahemere ääres soojas piirkonnas. Seal 
asuvad Itaalia, Hispaania, Kreeka, Türgi. Nendes riikides on väga 
vana kultuur, lopsakas loodus ja aasta ringi soe ilm. Seetõttu 
armastavad inimesed oma puhkuse veeta selles piirkonnas.

• Maailma kõige väiksem riik asub 
samuti Euroopas. See on Vatikani 
riik, mis on nii väike, et asub 
Itaalias Rooma linna sees.  
Vatikanis on ainult 1000 elanikku. 
Sama palju inimesi elab Eesti 
väikestes linnades või alevites, 
näiteks Suure-Jaanis, Haljalas ja 
Abja-Paluojal. Otepääl elab kaks 
korda rohkem inimesi kui Vatikani riigis. 

Kõige väiksem riik Vatikan 
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• Suured ja vanad Euroopa riigid on Venemaa, Saksamaa, 
Prantsusmaa, Suurbritannia, Norra, Poola.

ÜLESANNE 2

Märgi Euroopa kontuurkaardile 
• Skandinaavia poolsaar, Islandi saar, Atlandi ookean, 

Vahemeri, Must meri
• üks Eesti naaberriik 
• kolm suurt Euroopa riiki
Vajadusel kasuta  
Euroopa riikide  
kaardi abi.

Kas teadsid, et ...

Lääne-Euroopas asuvat Suurbritannia riiki tunneme mitme 
nime all? Riigi nimi on Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendatud 
Kuningriik. Rahvasuus ütleme selle riigi kohta lihtsalt Inglismaa 
(mis tegelikult on ainult üks osa riigist). Veel nimetatakse seda 
riiki Ühendkuningriigiks, mille lühend on UK.
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Aasia 

 

 
Euraasia mandri idaosas on Aasia. Selle maailmajao hulka 
kuuluvad ka Aasiat ümbritsevad saared.

Leia peatükist 2.3 maailmajagude tabel.  
Kui suur on Aasia pindala?  

 Võrdle Aasia pindala Euroopa pindalaga. 
 Kui suur on Aasia rahvaarv?  
 Võrdle Aasia rahvaarvu Euroopa rahvaarvuga.

Aasia piirid on 
• põhjas Põhja-Jäämeri 
• idas Vaikne ookean 
• lõunas India ookean
• läänes Uurali mäestik

Pandakarud toituvad bambusest.
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ÜLESANNE 3

1. Leia gloobuselt Aasia. Leia Aasia piirid.

2. Mis poolkeradel asub Aasia?

3. Leia kaardilt Aasia. Leia Aasia piirid.

4. Märgi maailma kaardile: 

1) Aasia (1), Euroopa (2);

2) Vaikne ookean (3), India ookean (4),  
Põhja-Jäämeri (5);

3) Uurali mäestik (6). 

Märgi kaardile koha nime taga sulgudes olev number.
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Aasia loodus ja riigid

Aasia on väga suur maailmajagu. Aasia loodus on seetõttu väga 
erinev. Aasia põhjaosas on külmad lumeväljad. Lõunaosas aga 
kõrguvad tihedad palavad vihmametsad.

Aasias asuv maailma kõige 
• sügavam järv on Baikali järv; 
• soolasem veekogu on Surnumeri;
• kõrgem mägi on ligi 9 kilomeetri 

kõrgune Everesti mägi Himaalaja 
mäestikus;

• sügavam koht on rohkem kui  
11 kilomeetri sügavune  
Mariaani süvik Vaikse ookeani 
edelaranniku lähedal;

Mitu kilomeetrit on kõrgeimast mäetipust  
sügavaima kohani? Arvuta.  

 NB! Ära unusta, et kõrgused ja sügavused  
 on mõõdetud merepinnast.

• suurem poolsaar on Araabia poolsaar, mis on ka üks kuumemaid 
ja kuivemaid piirkondi maailmas;

• suurem riik on Venemaa.

Aasias on 48 riiki. Väga suured riigid on peale Venemaa ka Hiina, 
India, Kasahstan ja Mongoolia.

Everest on 8848 meetrit 
kõrge.

Riisipõllud 
mäenõlvadel 
Lõuna-Aasias
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ÜLESANNE 4

Leia kaardilt India. Uuri internetist India kohta.  
Täida lüngad.

1. India asub Aasia  osas 

 poolsaarel.

2. Hindustani poolsaarest läänes asub  meri, 

idas asub  laht.

3. India pealinn on .

4. India on (vali õige) väike | suur riik.  

Tema suurus on  km2.

5. Indias elab  inimest.

6. Pealinnas Delhis elab  inimest.

7. Indias elavad (mis rahvusest inimesed?) 

.

8. Riigi põhjaosas asub maailma kõrgeim mäestik 

.

9. Riigi põhjapoolses osas voolavad suured jõed 

 ja .

10. Indias kasvatatakse puuvilla,  ja

.

11. India püha loom on .
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*ÜLESANNE 5 

Märgi India kaardile

1) India (1), Delhi (2); 

2) Araabia meri (3), Bengali laht (4); 

3) Induse jõgi (5), Gangese jõgi (6); 

4) Himaalaja mäestik (7).

Märgi kaardile koha nime taga sulgudes olev number.


