MAPA EVROPY
CO POTŘEBUJETE:
Vytištěnou mapu Evropy (na 3. straně dokumentu), propisku/fixy/pastelky, nůžky, atlas
Evropy.

POSTUP:
Vytiskněte si alespoň 3x slepou mapu Evropy (najdete na 3. stránce tohoto dokumentu).
Vezměte si propisku, fixy nebo pastelky, záleží na vás, jak moc to barevné budete chtít, a zkuste
si na mapě pojmenovat všechny státy Evropy, které znáte. Na pomoc si vezměte atlas Evropy.
Každý stát můžete popsat nebo pokreslit jinou barvou pro lepší odlišnost a výraznost.
Mapu si dobře zapamatujte a vyzkoušejte třeba za pár dní znovu zapsat všechny její státy,
určitě se vám podaří vědět jich více než napoprvé.
S mapou se dá vyhrát i více způsoby než jen do ní vepsat jména či vybarvovat státy.
Na jednotlivé státy lze nakreslit jejich národní vlajka. Vlajky jednotlivých zemích se naučíte
a zopakujete příští týden v Bavíme se doma – Vlajky Evropy.
A jako třetí možnost, jak využít mapu, je ta, že si z ní vytvoříte puzzle. Narýsujte si podélně
tužkou a podle pravítka čáry od shora až dolů stejně široko od sebe a rozstříhejte ji. Jednotlivé
papírky zamíchejte a poté se je snažte s předlohou či bez předlohy opět složit. Puzzle se dá
vytvořit buď těžší nebo lehčí varianta, záleží na kolik dílků ji rozstříháte.

CO PROCVIČUJETE:
Budete si trénovat určení státu podle jeho polohy, procvičíte si své znalosti Evropy a také
logické uvažování při skládání puzzle. Procvičíte si orientaci na papíru.

NA CO SE ZAMĚŘIT:
Sledujte, jak se děti orientují na stránce. Dokáží znalosti, které vysledují v atlase přenést na
slepou mapu? Pomoct jim můžete (a zároveň upevňovat znalosti stran) napovídáním: „Ten
stát najdeš na vpravo nahoře…“ Děti nemusí státy znát, ale je důležité naučit se hledat
informace v knížkách. Také můžete interaktivně použít internet nebo nějakou aplikaci. Pro
lepší představení dané země můžete využít Street View na Google mapách.
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