Brazília

Argentína

Főváros:

Főváros:

Terület:

Terület: 2 776 890 km²

Népesség:

Népesség:

Fizetőeszköz: brazil reál

Fizetőeszköz:

Hivatalos nyelv:

Hivatalos nyelv:
Argentína legnagyobb része a __________________
övezetben fekszik.

Brazília legnagyobb része a ___________________
övezetben fekszik.
Veszélyben az esőerdők!
Sok amazóniai törzs vándorolni kényszerül a
_______________________________________ miatt.
Az esőerdők irtásának okai: Az okozott környezeti károk: -_____________________
_____________________________________________
Az esőerdők irtása globális probléma, mert__________
_____________________________________________
Az esőerdőket a „Föld____________ is szokták nevezni.
Brazília, a feltörekvő gazdasági hatalom
Brazília a világ élvonalába tartozik számos termék (pl.:
_________________________________) előállításában.
Jó, hogy Brazília mezőgazdasági termelése egyre
sokoldalúbb, mert _______________________________
______________________________________________
Brazília feldolgozóipara jelentős. Napjainkban a
kitermelt ásványkincsek egy részét helyben dolgozzák
fel, az ország számára ez előnyös, mert ______________
______________________________________________
Brazíliában jelentős az autók, mobiltelefonok és
kisrepülőgépek gyártása.

A favelák világa
Ferenc pápa a szívügyének tartja a Latin-amerikai
szegények segítését, mert __________________________
Sokan vidékről a nagyvárosokba költöznek, ____________
_______________________________________________
A favelákban az emberek ___________________________
________________________________________________
________________________________________________
A favelák: _______________________________________
_______________________________________________
Argentin gazdaság
Az infláció okai:

Új bankjegyeket kell bevezetni, mert __________________
________________________________________________
________________________________________________
Argentin büszkeségek:

Alumíniumból készül:____________________________

Az argentin marha
A szarvasmarha tenyésztés fő területe:
Az argentin marhahús jó minőségű, mert ______________
_______________________________________________
Egyre többen térnek át a szarvasmarha tenyésztésről a
növénytermesztésre, mert __________________________
________________________________________________
Brazília a világ ______________ marhahús exportáló
országa, míg Argentína ___________ ezen a ranglistán.

Híres brazilok:

Híres argentinok:

Brazília igazi bauxit nagyhatalom. A bauxit az
alumínium érce.

1.
A térképen jelölendő városok:
Brazília: Manaus, Frotaleza, Brazíliaváros,
Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Sao Paolo
Argentína: Buenos Aires, Rosario, Córdoba

Város

Gazdasági
tevékenység

Nevezetesség

Rio de Janeiro
Brazíliaváros
Belo
Horizonte
Sao Paolo
Buenos Aires
Córdoba

2. Írd a megfelelő helyre az alábbi jellemzőket!
1. spanyol 2. portugál 3. Dél-Amerika legnépesebb és legnagyobb területű országa, 4. favela, 5. Latin-Amerika
6. jelentős a szarvasmarha-tenyésztés 7. feltörekvő gazdaság, 8. öt foci vb cím, 9. samba, 10. bauxit,
11. ásványkincsekben gazdag, 12. tangó, 13. társadalmi különbségek, 14. gazdasági nehézségek, 15. Pampa

