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Тема. Урок тематичного оцінювання з теми «Євразія» 
 

Мета: 

 Перевірити ступінь засвоєння учнями матеріалу з теми «Євразія», рівень 

сформованості основних навчальних умінь і навичок; 

 виховувати інтерес до предмета, любов і дбайливе ставлення до природи; 

 розвиток уваги, уяви, вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. 

 

Структура уроку. 

1. Організаційний момент 

2. Мотивація навчальної діяльності учнів 

3. Актуалізація опорних знань учнів 

4. Фізкультпауза 

5. Підведення підсумків 

6. Домашнє завдання 

 

Тип уроку: урок контролю та оцінювання знань. 

 

Обладнання:фізична карта світу, контурні карти, атлас, підручник, зошит, 

мультимедійна презентація в форматі Power point, комп’ютер, телевізор, відео для 

уроку 

Хід уроку 

І. Організаційний момент. 
 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів 
Учитель. Сьогодні у нас незвичайний урок — уявна подорож. Ми будемо 

мандрувати вже пройденими євразійськими стежками, робити зупинки, щоб 

повторити відоме й пізнати нове. 
 

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів 
Завдання № 1. Встановити відповідність між тектонічною структурою та 

формою рельєфу, що їй відповідає (слайд №1). 

Встановити відповідність між 

тектонічною структурою та формою 

рельєфу, що їй відповідає

1. Урало -
Монгольський пояс

2. Східно-Європейська
платформа

3. Альпійсько-
Гімалайський пояс

4. Китайсько-
Корейська 
платформа

a. Карпати

b. Уральські гори

c. Велика Китайська 
рівнина

d. Східно-Європейська
рівнина

e. Західно-Сибірська
рівнина

 
 



Завдання № 2. Пригадайте і покажіть на карті об’єкти (слайд № 2) 

Користуючись підказкою
пригадайте!

• Найбільший материк

• Найглибше озеро

• Найбільше озеро

• Найбільша рівнина

• Найвищі гори

• Найбільша гірська країна

• Найвища вершина

• Найглибша западина

• Місце, де випадає 
найбільша кількість 
опадів

 
Завдання № 3. Подумайте, що спільного між цукерками, що вам 

запропоновано і Євразією? (слайд № 3, 4, 5) 

Подумайте, що спільного між 
цукерками та Євразією?

 
 

1.Що нагадують вам 
цукерки?

2.Чому  цукерки 
коричнево-білі?

3.Що таке снігова лінія?

 
 



Гора Монблан(4807м)

 
 
Завдання № 4. Розв’яжіть задачу (слайд № 6) 

Яка температура буде на вершині гори заввишки 5000 м, якщо біля її підніжжя 

дорівнює +15°С? 

Розв’яжіть задачу

H=5000м

T=+15°С

Т=?°С

 
 

Завдання № 5. Перегляньте відео та поясніть про яку частину Євразії 

йдеться? Чому? Який це тип клімату ? 

Перегляд фрагменту мультфільму про козаків. 

 

Завдання №  6. Фізкультхвилинка (слайд № 7) 

 
 
 



Завдання № 7. Уважно прочитайте текст та знайдіть у ньому помилки 

(слайд № 8) 

Знайдіть помилки!!!

Євразія - найменший материк на Землі. Розміщений
навколо північного полюса. На заході омивається водами
Атлантичного океану, на сході – Північного, на півдні –
Тихого, на півночі – Індійського. Материк ділиться на три
частини світу:Євразію, Європу і Азію. Рельєф материка
різноманітний. В Європі розміщена найвища точка на
Землі – гора Монблан. Природа материка дуже
одноманітна, адже знаходиться континент в
антарктичному поясі сонячного освітлення. Найбільша
кількість опадів на планеті випадає в пустелі Гобі.
Найнижча температура на Землі зареєстрована у

м. Оймякон

 
 

Завдання № 8. Відгадайте, про що йдеться у сенканах? Покажіть ці 

об’єкти на карті? (слайд № 9) 

Відгадайте , про що йдеться у 
сенканах?

Мальовничі, 

смерекові.

Відпочивають, 

вишивають, 

випасають.

Рекреаційний

куточок

природи України

Полонини.

Стрімкі, найвищі.

Милуються, 

підкорюють,

вклоняються.

Мало вивчений

куточок природи.

Загадка.

 
 

Завдання № 9. Підпишіть пропущені назви на схематичному малюнку 

(слайд № 10). 

 
V. Підведення підсумків 
Коментоване оцінювання  
 

VІ. Домашнє завдання 
Повторити карту (елементи берегової лінії, рельєф Євразії) 


