
ZAJÍMAVÁ LIDSKÁ OBYDLÍ

LID
É KOLEM SVĚTA

Prezentace

3. - 4. ročník



Z čeho se staví různá obydlí?
          Na čem to závisí?

Z ČEHO DOMY STAVÍME ?



Jsou velmi vysoké. 

Jsou postaveny z cihel, betonu, železa nebo panelů.

Žije v nich mnoho lidí v samostatných bytech.

Lidé se mnohdy neznají.

Panelové domy se nacházejí na celém světě.

PANELOVÉ DOMY



 si lidé stavějí v oblastech, kde je velká zima.

Iglú je postaveno z ledu. 

 

Sníh je dobrý izolační materiál, takže vnitřní teplota iglú může dosahovat i několika stupňů Celsia nad nulou.

                                                                                          

                                                                                                Žijí v něm lidé, které nazýváme Eskymáci. 

                                                                                 

                                                                                                  Eskymáci žijí na Severním Pólu. 

                                                                                                           Ukažme si na mapě!

 

                                                                                                 Dá se uvnitř rozdělat oheň?

IGLÚ



HLINĚNÉ CHÝŠE
Hliněné chýše jsou stavení, která si stavějí lidé v pouštích nebo místech, kde je velké horko.

Postavené jsou z bláta, trusu dobytka a slámy.

Často je najdeš v Africe. 

Podívejme se na mapu Afriky!



Týpí je původní obydlí Indiánů. 

Je to velký kuželový stan, původně vyráběný z bizoní kůže.

Jeho výhodou je to, že se může rychle složit a postavit na jiném místě. 

Je tedy také mobilní.

Uvnitř se dá rozdělat oheň.

TÝPÍ NEBOLI TEEPEE



Jurta je tradiční obydlí kočovných kmenů, které vzniklo v Mongolsku. 

Ukažme si na mapě, kde tato země leží!

Jeho výhodou je to, že se může rychle složit a postavit na jiném místě. 

Je tedy také mobilní.

Uvnitř se dá rozdělat oheň.

JURTA



HANOK
Je tradiční korejský dům. 

Na jakém kontinentu se nachází Korea? 

Kolik Korejí máme? Ukažme si na mapě!

Je postaven ze dřeva, hlíny, slámy a kamení.

Pod podlahou má systém přírodního vytápění ohněm, který udrží dům v teple i po celou zimu.



ŤUK ŤUK ! 

                   KDO TADY BYDLÍ

Kdo myslíš, že bydlí v těchto obydlích?

Přiřaď k jednotlivým obydlím děti, které zde bydlí.

Myslíš, že máte něco společného? 

 

 

Hrají si? Chodí do školy? Pomáhají doma? 

Jak doma asi musejí pomáhat? Jak asi tráví volný čas?



JAK TO ASI VYPADÁ UVNITŘ…
Namaluj, jak si představuješ, že dům vypadá uvnitř a jak se zde žije.

Myslíš si, že dítě, které v něm bydlí, má vlastní pokojíček? 

Ano? Ne? Proč?



Jaké obydlí se ti nejvíce líbí a proč?

Jaké lidské obydlí  se ti líbí nejméně? 

Kde bys chtěl bydlet a proč?

Co by se změnilo v tvém životě, kdybys bydlel v obydlí, které sis vybral? 

Byl by tvůj život jednodušší? Složitější?

ZDE BYCH CHTĚL BYDLET!



NAVRHNI SI SVŮJ VLASTNÍ DŮM!

Viděl jsi několik možností, jak lidé na světě bydlí. 

          Navrhni si vlastní dům. 


