Материал от училище: Да

/ Не X

От учебната програма за клас:_________

Урок №3 ЮЖНА АМЕРИКА

Подходящ за ниво/клас: 5, 6 и 7 клас

А. Сподели интересни факти, за да предизвикаме интерес и внимание на детето

5 мин

Интересени факти
(1) Знаеш ли къде тече най-голямата река в света? Най-пълноводната река в света е Амазонка. От
скоро се твърди, че е и най-дългата река. Чудно обаче е, че амазонките не са живяли в Амазонка –
те са герои от древногръцката митология, войнствен народ, състоящ се само от жени, които
живеели в Мала Азия и на брега на Азовско море.
(2) А знаеш ли коя е най-голямата змия в света? Анакондата достига 11 метра дължина. Похапва
едра плячка като диви прасета например, които поглъща цели. Може да погълне лесно и човек, но
не може да го сдъвче. Змиите не могат да дъвчат.
Б. Същинския урок, който да разкажем структурирано, на база на опорни точки

15 мин

Урок
Южна Америка е континент, запазил до голяма степен своята неповторима природа. Редуват се
горещи пустини с непристъпни студени планини, вечнозелени гори, пронизани от огромни
пълноводни реки!
1. Всички обичат шоколад? А горещ шоколад? Родината на какаото е Южна Америка. Открили са
го още много отдавна древните маи. Използвали са го и ацтеките. Те са дали името какаохуа.
Маите правели от стритите зърна смес, към която прибавяли вода, семена от чушка (?), царевично
брашно и други съставки, за да получат ароматна пенлива напитка. Само можем да се надяваме, че
чушката не се е усещала много. Напитката са наричали чоколати. Ето откъде идват така добре
познатите ти думички какао и шоколад.
2. От какво се прави гумите на колите? Гумените ластиците за гривни? Всички тези изделия се
правят от каучук. Сега той се произвежда в заводите за пластмаса, но някога е бил само естествен.
Произлиза от горите край Амазонка. Представлява сок на дървото хелвия. Индианците дали името
му ка-учу (дървото плаче). Добивал се, като се правили нарези по кората на дървото. Сокът се
събирал и изсушавал на слънце в необходимите форми.
3. Колко голяма е най-голямата птица на света? Най-голямата летяща птица на света се нарича
орел кондор и има размах на крилете над 3 метра. Величествената птица живее в Андите най-голямата планина в Южна Америка. Най-високият й връх е Аконкагуа – 6960 м, т.е. Мусала,
после още един път Мусала отгоре, плюс още един км отгоре.
4. Амазонската джунгла е най-голямата гора на света и в по-голямата си част се намира в Бразилия.
Осигурява огромно количество кислород, който дишаме. Подложена е на изсичане поради
производство на хартия. Хартията се прави от дървета или от стара хартия. Затова едно ценно
откритие за природата са електронните книги.

В. Да поработим за грамотността и правописа

10 мин

Диктовка на тема, свързана с урока
Южна Америка е континент, приютил най-голямата джунгла, най-пълноводната река, най-голямата
змия и най-голямата летяща птица! Има страхотна природа, редуваща горещи пустини,
непристъпни джунгли, пълноводни реки, величествени планини. И това какао! Ах, този шоколад!
Г. Забавни въпроси, които ако не можем да отговорим заедно с детето, можем да си помогнем и с
интернет и заедно да потърсим отговора. Един въпрос може да остане за самостоятелно търсене за
следващия урок или да обсъдим по телефона
5 мин

Въпроси
1. Футболисти от Южна Америка са Ривалдо, Роналдо, Роналдиньо, Марадона... Можеш ли да
откриеш други футболисти от Южна Америка?
2. В кои години Бразилия е печелила Световното по футбол?
3. На какъв език се говори в Бразилия?

Основни насоки за помощник-учителите:
1. Не е нужно да си професионалист – тук си, за да помогнеш на едно дете да научи нещо и
то е не е задължително да бъде съобразено с програмата на МОН. Представи си, че четеш
енциклопедия с детето на съседите.
2. Ако все пак се притесняваш, не се притеснявай да питаш координатора за съвет.
3. Можеш да получиш и педагогически насоки, как да проведеш урока си и от главния
учител на занималните ни, Павел Топалов, неговият телефон е 0893/202020.
4. Можеш да ползваш телефон и интернет за урока, стига да бъде, за да търсите
информация по темата. Може и по друга тема, важното е да научим нещо с детето, а
понякога също толкова важно е да го научим как само да намира информацията.
5. Можеш да споделиш мнения, съвети или нови уроци, разработени от теб на
pk@podaretekniga.org
С благодарност към нашите смели помощник – учители,
Фондация Подарете книга
www.podaretekniga.org
www.podarivreme.org

