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„Пътешествие“ край бреговете на Европа 
(практическа дейност)

Използвайте карта-
та на стр. 15 в учебника 
(фиг. 3). Изпълнете после-
дователно условията на 
поставената  задача. Из-
ползвайте природна гео-
графска карта на Европа.

Надпишете в контур-
ната карта имената на 
главните географски обек-
ти по крайбрежието на 
Европа. По-малките от 
тях можете да обозначи-
те с цифри, като състави-
те легенда.

Задача за домашна работа. Напишете кратко съчинение на тема „Моето морско пътешествие 
край бреговете на Европа“, като опишете географските обекти по вашия маршрут.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Използвайте картите на стр. 30 – 34 в учебната тетрадка и попълнете таблицата.

Брегова форма Страна Столица или главно 
пристанище Други бележки
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Релеф и полезни изкопаеми на Балканския полуостров
План на урока
• ...........................................................................................
• ...........................................................................................
• ...........................................................................................

Ключови думи
...............................................................
...............................................................
...............................................................

1.  Оцветете контурната кар-
та, като използвате обозна-
ченията в легендата и пока-
заните примери. Надпишете 
най-големите планини, рав-
нини и низини.                      

2.    Свържете с линии:
 –  делтата на р. Дунав с най-

северния край на п-в Пело-
понес;                           

 –  п-в Истрия с Босфора.
  Кои релефни форми пресича 

всяка от линиите?

3.  Използвайте картата на 
стр. 69 в учебника (фиг. 1) и 
попълнете таблицата.

Полезни изкопаеми на 
Балканския полуостров

Условен 
знак

Находища

Кратка творческа задача. Използвайте допълнителни източници и подгответе кратък доклад или 
презентация за добива на мрамор в Гърция. 




