Pracovní list č. 4: Nejsme všichni stejní – princip demokracie
Věková skupina: 1. stupeň ZŠ, 5. ročník
Termín plnění: prosinec 2020
Časový rozsah: 2 vyučovací hodiny Vl

Nejsme všichni stejní
1. Doplňte do mapy názvy jednotlivých kontinentů.
2. Přiřaďte karty s informacemi ke správným kontinentům.
3. Zahrajte si hru – Kdo ví? (Žáci se rozdělí na skupiny. Karty s názvy kontinentů i karty
s popisem rozložíme na lavici. Každá skupina vybere svého zástupce, učitel vybere
jednu z karet. Kdo jako první najde kartu do dvojice, získává bod pro svoji skupinu. Na
další dvojici karet se zástupci skupin střídají. Je možné hrát i ve dvojicích, ve výběru
karet se žáci střídají.)
4. Ke každému kontinentu nakreslete obrázek.

AFRIKA
AMERIKA
AUSTRÁLIE

ANTARKTIDA
ASIE
EVROPA

A
Třetí největší světadíl.
Obyvatelstvo jsou většinou černoši.
Nejchudší obydlený světadíl.
Mnoho dětí nechodí pravidelně do školy, nezíská ani základní
vzdělání. Ve státních školách může být až 40 žáků ve třídě.
Je zde nejmladší obyvatelstvo ze všech kontinentů.
Velkou část pevniny tvoří pouště.

B
Druhý nejmenší světadíl.
Školní docházka je povinná.
Jeden z hospodářsky nejbohatších kontinentů.
Většina států je součástí Evropské unie.
Je zde velká pestrost jazyků – asi 218.

C
Největší a nejlidnatější světadíl.
Jsou zde zastoupeny všechny lidské rasy, převažuje
mongoloidní – lidé se žlutou barvou pleti.
Ve 20. století se počet obyvatel téměř zčtyřnásobil.
Nejvíce obyvatel má Čína.

D
Nejmenší světadíl.
Obyvatelé jsou velmi přátelští a komunikativní.
Nejjedovatější světadíl – žije zde velké množství jedovatých
hadů a pavouků.
Školní docházka je povinná do 15 let.
K tomuto světadílu patří Korálové moře, které je jedním
z nejdůležitějších mořských ekosystémů světa.

E
Ledový kontinent, nejchladnější na Zemi.
Nežijí zde stálí obyvatelé.
Je zde zakázána těžba nerostných surovin.

F
Skládá se ze dvou samostatných kontinentů – Severní
Amerika a Jižní Amerika.
Školní docházka dětí je povinná.
Původně byly školy zvlášť pro bělochy a zvlášť pro černochy.
Severní Amerika je tvořena 23 státy. Hovoří se zde převážně
anglicky, španělsky a francouzsky.
V Jižní Americe se nachází nejdelší a nejvodnatější řeka na
Zemi – Amazonka.

Řešení
AFRIKA – A
AMERIKA – F
ANTARKTIDA – E
ASIE – C
AUSTRÁLIE – D
EVROPA – B

