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Metodický návod k prezentaci:

Malý mimozemšťan Alfík se vydává na pouť vesmírem. Při své cestě se dostává až do České republiky.
Svoji cestu komentuje:
Snímek č. 3: Ahoj děti, jmenuji se Alfík a letím se podívat na zem, ve které žijete – Českou republiku.
Snímek č. 4: Abych si mohl prohlédnout vaši vlast, musím nejdříve přistát na planetě Zemi.
Snímek č. 5: Haló, haló, blíží se cíl mého přistání, zatím jsem nad světadílem, který se jmenuje
Evropa. Ta oranžová skvrna je vaše země – Česká republika.
Snímek č. 6: Nyní jsem přímo nad vaší zemí. Zelené jsou louky a lesy, hnědé jsou hory a pohoří,
modrá jsou jezera a řeky.
Snímek č. 7: Jsem v nejvyšším pohoří České republiky – v Krkonoších.
Snímek č. 8: Uf, uf, stoupám na nejvyšší horu Krkonoš – Sněžku.
Snímek č. 9: Toto je Šumava.
Snímek č. 10: Nádherné Čertovo jezero na Šumavě. To je ale klid.
Snímek č. 11: Právě letím nad řekou Labe.
Snímek č. 12: Toto je další krásná řeka Vltava ve městě Českém Krumlově.
Snímek č. 13: Teď si prohlížím tok řeky Moravy.

Snímek č. 14: V České republice je mnoho polí...
Snímek č. 15: ...a také luk a pastvin.
Snímek č. 16: Jsou zde vesnice...
Snímek č. 17: ...a města.
Snímek č. 18: Hlavní město České republiky je Praha.
Snímek č. 19: V Praze je mnoho památek, např. Chrám sv. Víta...
Snímek č. 20: ...a Národní divadlo.
Snímek č. 21: Na Pražském hradě sídlí prezident České republiky.
Snímek č. 22: U vchodu do Pražského hradu hlídá hradní stráž.
Snímek č. 23: Jedním ze symbolů České republiky je státní vlajka.
Snímek č. 24: V České republice je mnoho dalších hradů...
Snímek č. 25: ...a nádherných zámků.
Snímek č. 26: Česká republika je krásná země. Ani se mi odsud nechce odlétat... Pečujte o svoji
planetu a svoji vlast, ať zůstane krásná i nadále!

Praha

Při své cestě po České republice použil Alfík různé dopravní prostředky. Rozdělte je do tří skupin. Ty, které
létají, zakroužkuj červenou barvu, plující po vodě zakroužkuj modrou barvou a jezdící po zemi zelenou barvou.
Jeden dopravní prostředek se výrazně liší a dnes se už téměř neužívá. Co je to? Čím se liší od všech ostatních?

Nakresli podle vzoru, jak startuje Alfík s létajícím talířem!
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