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Урок №11 Азия
А. Сподели интересни факти, за да предизвикаме интерес и внимание на детето - 5 мин

Интересни факти

(1) Къде живеят най-много хора в света? Азия е най-големият и най-населеният
континент на Земята. Тя покрива 8,6% от земната повърхност и има население,
надхвърлящо 4 милиарда души. Това представлява повече от половината от
човешкото население.
(2) Най-голямата отровна змия? Кралската кобра е най-голямата отровна змия в света.
Обитава територии в Югоизточна Азия. Известна е със застрашителната си поза и
качулка, която се "разперва" при съскане. Катери се отлично по дърветата и е добър
плувец.Храни се предимно с други змии, отровни и неотровни, както и с други
влечуги - гущери и костенурки. Тялото на кралските кобри е много дълго и отделни
екземпляри достигат 5,5 m и 20 kg.

Б. Същинския урок, който да разкажем структурирано, на база на опорни точки - 15 мин

Урок
Азия е най-големият по площ континент на планетата, има 45 млн. кв. км площ и 80 000
км дълга брегова ивица, граничеща с три океана – Тихи, Индийски и Северен ледовит.
(1) Най-високият връх на планетата – Еверест, наричан още Джомолунгма има височина
цели 8848 м. Над морското равнище. Над 8000 м. кислородът е разреден, дишането
без маска е трудно и крие риск от височинна болест и задушаване. Мнозина са
загиналите алпинисти, желаещи да го изкачат.
(2) Най-големият полуостров на Земята е Арабският, с площ 2,7 млн. кв. км.
(3) Най-големият архипелаг (група острови) е Малайският с повече от 25 000 острова и 2
млн. кв. км. площ.
(4) Най-мощното вулканично изригване също се случва в Азия. Това е вулканът Тамбора.
Изригва през 1815 г. Загиват повече от 71 000 души.
(5) Втората по дължина змия на света е Мрежестия питон с дължина над 10 метра. За
разлика от 11 метровата анаконда, този питон доста по-често похапва цели хора.
Просто защото обитава местности близо до градове и села.
(6) Едни от най-ниските теператури – минус 50 градуса и най-високите- плюс 50 градуса
за измерени именно в Азия.
(7) Най-голямата по население държава е Китай с над 1 млрд души.
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(8) Най-големият гущер в света се нарича Комодски варан и достига над 4 метра
дължина.Пряк роднина на динозаврите, той поразява плячката си с мощна захапка,
остри зъби и токсична слюнка.
(9) Една от най-аристократичните породи котки води началото си именно от Тайланд,
чието бивше име е Сиам. В миналото тя е била със свещен статут и можело да я
притежават единствено будистките монаси и кралските особи.

В. Да поработим за грамотността и правописа с кратка диктовка - 10 мин

Диктовка на тема, свързана с урока
Азиатската кухня предлага някои доста странни ястия:
Око на риба тон. Този деликатес може да опитате единствено в Япония. Ако не искате да
обидите домакините си, гълтайте огромното рибешко око, без много да му мислите, и се
опитайте да го забравите по-бързо, защото последствията могат да бъдат непредвидими.
Варените и препечени прилепчета са високо ценен деликатес в много части на Азия, но
най-вече в Камбоджа и Фиджи. Казват, че летящите мишки имат вкус на пиле.

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. Къде се произвеждат най-много смартфони и таблети?
2. Коя държава се намира на полуостров Индостан?
3. Кой вид животни не се среща в Азия – жираф, слон, или хипопотам?
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

