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1. Leia koos pinginaabriga eelmisest töölehest küsimustele vastused:

 Millistes maailmajagudes leidub vihmametsi? 
 
 Mille lähedal nad Maal paiknevad?
 
 Milline on vihmametsade kliima?
 
 Kas vihmamets on tihe või hõre? 
      
 Nimeta vihmametsas kasvavaid taimi.

 Nimeta kolm vihmametsas elavat looma.

2. Loe.
 Vihmametsades elab ligikaudu pool maailma taime- ja loomaliikidest. 
 Taimed puhastavad õhku ja rikastavad seda hapnikuga. 
 Taimedest  aurub veeauru. Veeaur  seob õhusoojust ja seega  mõjutab kliimat.  
 Taimed pakuvad loomadele elupaiku ja toitu. 
 Mõned loomad saavad elada ainult kindla taimeliigi olemasolul. 
 Kõik taimed võivad olla inimesele kasulikud. Neist saab toitu või ravimeid. 
 Vihmametsa muld pole viljakas. 
 Langenud lehtedest moodustub kõdu. Taimed võtavad kõdust toitained kiiresti
 uuesti kasutusele. 
 Inimesed raiuvad vihmametsi ja kasutavad saadud puitu kütteks, 
 mööbli ja paberi tegemiseks. 
 Vihmametsade piirkonnas kaevandatakse kulda ja teiste metallide maake.   
 Vihmametsade alale rajatakse istandusi. 
 Neis kasvatatakse näiteks kautšukipuud ja banaane. 
 Looduskaitsjad võitlevad vihmametsade raiumise vastu. 
 Kardetakse, et vihmametsad hävitatakse lähema saja aasta jooksul.
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3. Martin ja Kristiina arutasid vihmametsade raiumist. 
 Nende väited on tabelis. 
 Missugused väited on metsade raiumise poolt ja missugused raiumise vastu?
 Tee iga väite taha rist õigesse lahtrisse.

   Nr Väide  Raiumise  Raiumise  
         poolt    vastu
   1. Teadlased ei saa vihmametsi piisavalt uurida. 
  Me ei saa teada, kui palju kahju raiumine 
  kaasa toob. 
   2. Inimestel on tööd, nad saavad palka ja 
  elavad paremini. 
   3. Metsa hävimisel kaovad taimed, 
  millest oleks saanud ravimeid.
   4. Taimedest aurub vett. 
  Suurte metsaalade raiumisel muutub kliima.
   5. Rajatakse uusi istandusi. Sealt saavad paljud toitu.
   6. Vihmametsas elavate inimeste kultuur muutub.
   7. Rajatakse uusi kaevandusi. 
  Saadakse tööstusele toorainet.

 Kirjuta joonele tabelis olev väide, mis on sinu meelest kõige õigem ja parem. 

 Millise väite pani kirja Sinu pinginaaber? 
 Kui see erineb Sinu valitud lausest, siis kirjuta väide joonele.

4. Joonista plakat vihmametsade raiumise vähendamiseks. 
 Plakati tekstiks vali üks järgnevatest lausetest. 
 Joonista valitud lausele vastav pilt.
 Stopp! Vihmamets on minu kodu!
 Ära raiu metsa! 
 Kuld ja raha ei asenda metsa!

 Siia võid kirjutada enda mõeldud lause.


