ACTIVITĂȚI CLASA A VI-A - GEOGRAFIE
Partea I (din manual)
-

Aplică /pag. 58
Descoperă / pag. 59
Aplică / pag. 61
Alege alte 5 capitale europene pe care să le descrii pe baza
modelului de la pag. 60

Obs. 1 - Pentru a putea răspunde cerințelor, este suficient să răsfoiască
manualul. Toate informațiile de care au nevoie se găsesc acolo. Desigur, dacă
doresc, pot consulta și alte surse: atlase, enciclopedii, internetul.
Obs. 2 - Exercițiile se pot face selectiv – dacă întâmpină dificultăți cu unele, pot
trece la următoarele.

Partea a II-a (activități online)
-

https://online.seterra.com/en/vgp/3007
https://online.seterra.com/en/vgp/3022
https://online.seterra.com/en/vgp/3073
https://online.seterra.com/en/vgp/3132
https://online.seterra.com/en/vgp/3215
https://online.seterra.com/en/vgp/3135
https://online.seterra.com/en

Mari oraşe europene (pag. 5961)
1. Rezolvaţi cerinţele de la rubrica „Descoperă”, din manual (pag. 59).
Asociaţi elementele arhitectonice cu capitalele în care se află:

_____1. Paris
______ 2. Moscova
______ 3. Roma
______ 4. Londra
______ 5. Berlin

a. Poarta Brandenburg
b. Colosseum
c. Catedrala Sf. Vasile
d. Turnul Eiffel
e. Big Ben

 Care credeţi că este cel mai vechi obiectiv construit, dintre cele de mai sus? ________________________________
..

2. Citeşte textul din manual („Află”, pag. 59) şi completează spaţiile libere de mai jos.
Cele mai vechi oraşe europene (din Antichitate) au fost fondate de greci: ........................................ (la Marea Mediterană),

........................................ (Constanţa, la Marea ........................................).
În Evul Mediu s-au dezvoltat oraşe cu funcţii portuare (oraşe-port) – Hamburg (pe Elba, la Marea Nordului), Genova,
Veneţia (ambele la Marea ........................................), dar şi mai multe în Europa de Vest (Londra, ........................................) şi

în Europa ........................................ (Viena, ........................................ ş.a.).
În Epoca modernă, datorită revoluţiei industriale, s-au dezvoltat noi oraşe (........................................, azi în Federaţia

Rusă, ........................................, în Marea Britanie, ........................................, în Olanda ş.a.).

3. Extrage de pe harta „Marile oraşe din Europa”, din manual (pag. 59), aşezările urbane:



cu peste 10 mil. loc.: _________________________________________________________________________________;
între 5 şi 10 mil. loc.: _________________________________________________________________________________;



între 2 şi 5 mil. loc.: __________________________________________________________________________________.

4. Citiţi textul din manual, referitor la marile aşezări urbane din Europa (pag. 60), şi
realizaţi corespondenţa dintre coloanele A şi B, de mai jos.
A
__________ 1. Berlin
__________ 2. Londra
__________ 3. Moscova
__________ 4. Paris
__________ 5. Roma

B
a. atestat documentar în secolul al XIII-lea
b. cel mai vizitat oraş din lume
c. Heathrow
d. Kremlin
e. „Oraşul celor şapte coline”
f. „Oraşul luminilor”
g. Piaţa Roşie
h. Tamisa
i. Tibru
î. zid celebru „căzut” în anul 1989

.

Cu ajutorul manualului şcolar (pag. 92–93), scrie numele oraşelor marcate, pe harta de mai jos,
cu numere.

1. _______________________
2._______________________
3._______________________
4._______________________
5._______________________
6._______________________
7._______________________
8._______________________
9._______________________
10.______________________
11.______________________
12.______________________
13.______________________
14.______________________
15.______________________
16.______________________
17.______________________
18. ______________________
…

capitală din

Harta oraşelorEuropa

19. ______________________ 20. ______________________

