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Téma: Mapa
Zeměpis 6.ročník – mapy na internetu
Cíl: Žák chápe a umí vysvětlit k čemu potřebuje v praktickém životě mapu. Orientuje se
v mapách na internetu.
Úvod: Rodina se chystá na dovolenou. Ještě neví kam. Určili se základní podmínky. Ne moc
daleko, protože pojedou autem, všichni mají rádi koupání a sluníčko. Tatínek se rád potápí.
Maminka by si ráda odpočinula od vaření a historické památky. My se sestrou navštívili
nějaké zábavné parky. Musíme si poradit sami. Máme mapy, máme přístup k internetu.
Otázky:

•

•

Jaké mapy budeme potřebovat? /žáci se v předešlých hodinách seznámili
s různými typy map/.
1. místo – politická mapa
2. povrch – obecně zeměpisná mapa
3. klima – klimatická mapa
4. hotely, ubytování, zajímavosti – turistická mapa
5. Dopravní dostupnost - automapa
Které z těchto podmínek můžeme vyřešit na internetu?

Úkoly: Učitel společně s žáky hledá odpovědi z prvního úkolu pomocí map v atlasu.
Dojdou k závěru, že rodina by se měla vydat na jih Evropy do Itálie,mezi městy
a ubytovat se mezi městy Ravena a Rimini.
Při druhém úkolu se žáci seznamují za pomocí učitele jak se dají tyto podmínky řešit
pomocí internetu.Seznamují se s mapami na www.seznam.cz, plánovačem tras na
témže webu. V Gogolu nebo Diderotu s kulturním, historickými i geografickými
zajímavostmi. Na Google Earth si mohou najít ubytování…. /tato část úkolu
má charakter demonstrace učitele, žáci získají přehled o mapách a plní jednoduché
úkoly vyhledávání podle vyspělosti žáků/.
Na závěr učitel doporučí zakoupení turistického průvodce pro Itálii.

Důležité pojmy: obecně zeměpisná , politická, klimatická, vegetační, turistická mapa,
plánovač tras
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Mezipředmětové vztahy:
M – Grafické vyjádření
Vv – Estetická stránky tvorby map
Čj – názvosloví
Př – Tématické mapy, klimatické, vegetační
Dě - Historické zajímavosti
Literatura a zdroje:
-

Zeměpisný atlas světa
www.seznam.cz
Gogole
Gogole Earth

Benátky

Rimini

Aquafán

Potápění
San Maríno

Zábavný park mezi Raveno a Rimini

Všechny podmínky rodiny splněny.
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