
Тема:  Географічне  положення  Північної  Америки.  Історія  відкриття  та
освоєння 

Мета: ознайомити учнів із загальними відомостями про материк; сформувати
знання про особливості  фізико-географічного  положення Північної  Америки,
виявити його вплив на природу материка, поглибити та систематизувати знання
про  дослідження  та  освоєння  материка;  вдосконалювати  вміння  та  навички
роботи з картами атласу та контурними картами; розвивати увагу, уяву, зорову
пам`ять, логічне мислення; виховувати прагнення до самостійної пізнавальної
діяльності. 

Обладнання: фізична  карта  світу,  фізична  карта  Північної  Америки,  атлас,
підручник, контурна карта, відеофрагмент, презентація, роздатковий матеріал.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу (засвоєння нових знань)

                                                        Хід уроку  

І. Організаційний момент 

Перевірка підготовки учнів до уроку, організація уваги.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів  

Вступне  слово  вчителя  та  перегляд  відео  про  визначні  місця  Північної
Америки.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Завдання №1. Написати рекорди материків «Най…»   

ІV. Вивчення нового матеріалу

                                                            План   

1. Географічне положення материка.
2. Історія відкриття та дослідження Північної Америки.
3. Практична робота №9. Позначення на контурній карті назв географічних

об`єктів Північної Америки. 

1,3. Географічне положення материка. Практична робота №9.

     Розповідь  вчителя  (під  час  розповіді  і  пояснення  нового  матеріалу
вчитель  використовує  презентацію  «Географічне  положення  Північної
Америки»).

     Як ми бачимо на карті, для вивчення залишились материки, які повністю
знаходяться в Північній півкулі, тому і відносяться до так званих північних



материків,  велика  частина  території  яких  лежить  у  середніх  і  високих
широтах, що й визначає особливості їх природи.   

    Лінії  екватора  та  початкового  меридіана  не  торкаються  Північної
Америки.  Вона  повністю  знаходиться  в  Північній  і  Західній  півкулях
планети.  На  відміну  від  Південної  Америки,  яка  є  материком  тропічних
широт,  Північну  Америку  перетинають  і  Північний  тропік,  і  Північне
полярне коло. Тому на материку представлені всі теплові пояси Північної
півкулі. Більшу частину материка займають помірні широти. 

    Картографічний практикум №1 (учні позначають на контурній карті
географічні об`єкти Північної Америки).    

    Береги материка омивають три океани: Тихий, Атлантичний та Північний
льодовитий.  На природу західного узбережжя Північної Америки  значний
вплив здійснюють тепла Аляскинська та холодна Каліфорнійська течії. Біля
східних берегів Північної Америки формується найпотужніша тепла течія –
Гольфстрім. Їй  назустріч  рухається  холодна  Лабрадорська  течія, що
спричинює часті тумани на сході материка.          

    Південна  частина  Північної  Америки  вужча  за  північну.  На  півночі
материк має найбільшу протяжність із заходу на схід – близько 6000 км. А
на  крайньому  півдні  вона  становить  менше  100  км.  Через  вузький
Панамський перешийок і Панамський канал проходить межа між Північною
та  Південною  Америкою.  На  північному  заході  неширока  Берингова
протока відокремлює материк від Євразії. 

    Картографічний практикум №2(учні виписують крайні точки материка
та визначають їх географічні координати). 

    Крайніми точками материка є: на півночі – мис Мерчисон, на півдні – мис
Мар`ято, на заході – мис Принца Уельського, на сході – мис Сент-Чарльз.  

Картографічний  практикум  №3  (учні  розраховують  протяжність
материка по 100 г. зх.д.та 40 г.пн.ш.).

1). 68 г.пн.ш. – 16 г.пн.ш. =52 г., 52 г. × 111 км. = 5772 км.  

2). 124 г. зх.д. – 74 г. зх.д =50 г., 50 г. × 85,4 км. = 4270 км.

Завдання №3. Хто такий? Що таке? (робота в парах).

Картографічний  практикум  №5  (учні  позначають  на  контурній  карті
географічні об`єкти Північної Америки із завдання №3 ).

2. Історія відкриття та дослідження Північної Америки.



  Робота  з  таблицею  «Історія  дослідження  Північної  Америки»
(переглядаючи  фрагмент  відео  учні  записують  до  таблиці  внесок  у
дослідження материка кожного з мандрівників) 

                     Історія дослідження Північної Америки

Мандрівники  та
дослідники  

                      Відкриття Час
досліджень

Ейрік Рудий
Лейв Ейріксон
Х. Колумб
Дж. Кабот
Ернандо Кортес
Ернандо де Сото 
Вітус  Беринг  та
Олексій  Чириков

V. Закріплення вивченого матеріалу

1). Завдання №5. Вірю – не вірю.

2). Завдання №7. «Знайди помилку».

3). Завдання №8. «Впізнай об`єкт».     

VІ. Підсумки уроку

Учні відповідають на запитання вчителя:

∙ Я дізнався …

∙ Я пригадав …

∙ Мені сподобалось …

VІІ. Домашнє завдання  

§ 32 вивчити,  скласти повідомлення про дослідників та першовідкривачів
Північної Америки.


