
2.5. AAFRIKA 

 

 
Aafrika manner asub kahel 
pool ekvaatorit, mis läbib 
mandrit peaaegu keskelt. 
Aafrika on kõige kuumema 
kliimaga manner. Ekvaatori 
ümbruses on aasta keskmine õhutemperatuur ligi 30 kraadi.  
Sahara kõrbes on õhusooja mõõdetud üle 50 kraadi. 

Oma pindalalt on Aafrika manner teisel kohal Euraasia järel. 
Aafrika pindala on 29,2 miljonit ruutkilomeetrit.

Aafrika piirid on
• põhjas Gibraltari väin ja Vahemeri
• idas Punane meri ja India ookean
• läänes Atlandi ookean
• lõunas Atlandi ja India ookean
• kirdes Suessi kanal, mis eraldab teda Aasiast
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ÜLESANNE 1 

1. Leia Aafrika gloobuselt. Leia Aafrika piirid.

2. Mis poolkeradel asub Aafrika?

3. Leia Aafrika kaardilt. Leia Aafrika piirid.

4. Märgi maailma kaardile: 

1) Aafrika (1);

2) Vahemeri (2), Punane meri (3);

3) Atlandi ookean (4), India ookean (5). 

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

Aafrikas asuv maailma kõige 
• pikem jõgi on Niiluse jõgi pikkusega umbes 6650 kilomeetrit;
• suurem kõrb on Sahara kõrb Aafrika põhjaosas.
Aafrika suurim järv on mandri keskosas asuv Victoria. 

Aafrikas on 54 riiki. Neist tuntumad 
on Egiptus, Maroko, Keenia, Kongo, 
Lõuna-Aafrika Vabariik. 

Loomadest elavad Aafrikas elevandid, 
kaelkirjakud, ninasarvikud, lõvid jt.

 
ÜLESANNE 2

Leia kaardilt Egiptus. Uuri internetist Egiptuse kohta.  
Täida lüngad.

1. Egiptus asub Aafrika  osas.

2. Egiptuse pealinn on .

3. Egiptus on (vali õige) väike | suur riik.  

Tema suurus on  km2.

Niiluse jõgi voolab keset 
kõrbeid.
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4. Egiptuses elab  inimest.

5. Egiptuse pealinnas Kairos elab  inimest.

6. Egiptuses elavad (mis rahvusest inimesed?) 

.

7. Enamus Egiptusest asub (mis?)  kõrbes.

8. Egiptusest voolab läbi maailma pikim jõgi .

9. Egiptuses kasvatatakse puuvilla, datleid,  

ja .

10. Egiptuses on soe ja kuiv. Seetõttu armastavad inimesed  
seal puhkamas käia. Tuntumad kuurortlinnad on 

 ja .  

Need asuvad (mis?)  mere ääres. 

 
*ÜLESANNE 3 

Märgi Egiptuse  
kaardile 

1) Kairo (1);

2) Punane meri (2),  
Vahemeri (3), 
Suessi kanal (4);

3) Niiluse jõgi (5);

4) Sahara kõrb (6).

Märgi kaardile  
koha nime taga  
sulgudes olev number.
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Aafrika maailmajagu

Aafrika manner koos tema juurde kuuluvate saartega moodustab 
Aafrika maailmajao. Aafrika rannikul on vähe saari, suurim neist 
on Madagaskar. 

Leia ja näita Madagaskari saar gloobuselt ja kaardilt.

Madagaskar on  
ainus koht maailmas, 
kus looduses elavad 
leemurid.


