Назва проекту: Путівник мандрівника
Проблема: Подорожі – справа непроста. Як спланувати подорож, як
наповнити її цікавим і корисним сенсом, як побачити найцікавіші місця у
світі, де знайти кошти на мандри? Вічна проблема мрійників про подорожі.
Трейлер до проекту: Подорожі приваблюють і захоплюють, наповнюють
неймовірними емоціями і надзвичайними спогадами. Ти досі лежиш на
дивані, мрієш і переглядаєш у YouTube влоги мандрівників? Реалізуй
запропонований проект і ти навчишся мандрувати цікаво, керувати своїми
ресурсами задля здійснення суперподорожі – і мрія стане реальністю.
Інтегративно-асоціативна складова: географія, економіка, математика,
інформатика, мова і література, мистецтво, технології, народознавство, етика.
Джерела інформації: статті журналів і газет "Колосок", інші джерела.
Цифрові ресурси: Movie Maker, Sony Vegas, Google-карти, Viber, Skype.
Навички ХХІ століття +:
Робота з інформацією. Медіаграмотність.
Комунікативність. Робота в команді.
Критичне мислення.
ІКТ.
Креативність.
Підприємливість і фінансова грамотність.
Дослідження і спостереження
Інші навички (вкажіть які та позначте їх кольором)
Представлення результатів проекту
Привітання
У країнах світу вітаються по-різному. Привітання – це знак поваги і привід для
спілкування. Будьте ввічливими, вітайтеся правильно, а Колосок вам допоможе.
Віднайдіть інформацію про те, як вітаються у різних країнах світу.
Запам’ятайте рухи привітання.
Дізнайтеся, які країни належать до ООН, у чому полягає діяльність цієї
організації. Подумайте, яке значення має для світу діяльність ООН.
Пограйте у гру "Саміт ООН". Хід гри: на саміт приїхали представники
різних країн, вам треба з усіма ними привітатися. Зробіть це правильно!
Поспостерігайте, як вітаються ваші друзі, рідні, однокласники.
Придумайте власне привітання, нехай це буде фішкою вашого класу чи
родини.

Традиційна кухня
Коли ви заплануєте подорож до якоїсь країни, обов’язково ознайомтеся з її
кухнею. Інколи вона може бути вкрай непередбачуваною, і ви маєте бути до
цього готові.
Дізнайтеся про традиційні національні страви країн, які б ви хотіли
відвідати.
Спробуйте їх приготувати.
Для презентації своєї роботи організуйте «Фестиваль їжі народів
світу».
Деякі інгредієнти страв можуть спричинити алергію та
анафілактичний шок (Знайдіть інформацію про найпоширеніші
алергени, прояви та наслідки анафілактичного шоку.)
Складіть їх перелік. Пересвідчитися у відсутності у вас алергії можна
в алерголога.
Поспостерігайте, як ваш організм реагує на харчові подразники
(чхання, кашель, свербіж у носі тощо).
Подумайте, як уберегтися від харчової алергії, що, крім продуктів
харчування, є причиною її виникнення?
Прапор, як символ держави
Прапор, герб, гімн – усе це символи держави. Орієнтуватися у прапорах для
мандрівника, і не лише для нього, вкрай важливо. Кожен колір прапора щось
означає, у ньому може бути прихована історія чи природні особливості країни.
Ознайомтеся з прапорами країн світу.
Дослідіть один із прапорів. У яких кольорах він виконаний, що вони
означають? Чому на державних символах важливо відображати
особливості країни.
Виготовіть прапори власноруч (матеріал обираєте за вподобаннями:
малюнок, аплікація, вишивка, бісер тощо).
Результати своєї роботи можете представити на події «Калейдоскоп
прапорів» або ж організувати виставку, де поділитеся цікавинками про
прапори з молодшими школярами.

Свята і традиції
На свята в Україні традиційно одягають вишиванки, колядують і
щедрують, співають веснянки. Свята та традиції інших народів також є
цікавими.
Оберіть країну, що вам до вподоби. Дослідіть її традиції та свята.
Пізнали багато цікавого? Відобразіть свої враження у вигляді трейлера
(коротке відео з найцікавішим). Для створення відео використовуйте,
наприклад, Movie Maker, Sony Vegas тощо.
Ознайомтеся з особливостями танців народів світу, піснями, видатними
письменниками та їхніми творами.
Якщо вам подобається танцювати, співати або маєте акторські чи
промовні таланти, пропонуємо станцювати один із національних танців,
заспівати пісню, прочитати вірші народів світу українською мовою чи
мовою оригіналу, зробити постановку традиційного свята, обряду чи
ритуалу.
Проведіть «Трейлерфест» у своєму класі чи школі, запросіть батьків.
Звичайне незвичайне
Відповідно до природної зони, у якій розташована країна, там живуть різні живі
організми, що є звичайними для того регіону і незвичайними для нас. Щоб
уникнути небезпеки:
Знайдіть інформацію про країни, при в'їзді до яких треба зробити
спеціальні щеплення. Дізнайтеся, які тварини чи рослини можуть
спричинити отруєння, захворювання чи іншу шкоду.
Створіть Google-карту, на якій позначте знайдені країни, у вигляді
маркерів можете використати зображення небезпечних організмів.
Мова та комунікація
Вивчення іноземних мов завжди на часі, але бути поліглотом – справа нелегка.
Дізнайтеся про найбільш вживані мови у світі.
Спробуйте вивчити та проговорити декілька основних фраз
англійською, німецькою, французькою, іспанською, італійською,
китайською та японською мовою.
Сучасні технології дозволяють спілкуватися з людьми з усього світу.
Познайомтеся через соціальні мережі з однолітками з інших країн
світу, намагайтеся поспілкуватися. (Спробуйте різні месенджери,

наприклад, Viber, Skype тощо).
Фраза «Google у поміч» також актуальна. Дізнайтеся, які додатки
Google мають можливість миттєвого перекладу. Спробуйте ними
скористатися.
Право на виїзд
Для виїзду закордон громадянам України треба мати спеціальний
біометричний паспорт.
Що означає «біометричний»? Які біометричні показники
враховують під час оформлення паспорта для виїзду закордон
громадянина України? Які біометричні показники можуть
потребувати інші держави при перетині контролю? Як ви вважаєте,
навіщо це потрібно і чи потрібно взагалі?
Дізнайтеся, яка організація надає можливість отримання
закордонного паспорта, яка його вартість? За допомогою
пошукового сервісу, наприклад Google-карта, встановіть, де
розташована найближча до вас така організація.
Віднедавна Україна отримала так званий «безвіз». Що це означає?
Знайдіть інформацію про те, до яких країн українці можуть їздити
без візи і скільки може тривати візит до них. Складіть перелік цих
країн. Оформіть у вигляді хмари слів. Як ви вважаєте, безвізовий
режим – це позитивне чи негативне явище. Чому?
Курорти світу
Туристичні країни приваблюють мандрівників різними курортами та
можливими видами туризму.
Дізнайтеся про різні типи курортів і віднайдіть їх взірці на карті
світу.
Ознайомтеся з видами туризму та у яких країнах вони
найпоширеніші, чому?
Результати роботи оформіть у вигляді туристичного буклета
(використовуйте програму, наприклад Microsoft Publisher, Canva
тощо).
Гроші
З давніх-давен гроші мали різний вигляд, їх карбували з металів, друкували
на папері, зображували на них видатних особистостей та різні архітектурні

споруди. Пропонуємо дослідити гроші країн світу.
Які гроші називають світовими? Чому? Хто такі нумізмати?
Знайдіть у мережі Інтернет зображення грошей різних країн
світу. Хто або що на них зображено?
Оберіть зображений на купюрі чи монеті об’єкт, наприклад
пам’ятку архітектури, створіть його модель з LEGO або за
допомогою інших матеріалів.
Видатних особистостей з досліджуваних купюр пропонуємо
об’єднати у групи, наприклад, президенти, науковці,
письменники. Чому саме цих людей зображають на купюрах?
Створіть разом Google-презентацію і покажіть результати
ваших досліджень.
Уявіть себе середньовічною людиною 😉. Пригадайте, як вони
ходили з мішечками монет і вимірювали їх цінність на вагу.
Пропонуємо і вам навчитися це зробити. Вам знадобляться ваги
і монети різного номіналу. Дізнайтеся, скільки важить 1 грн по
10 коп., 10 грн – по 1 металевій гривні. Тривалість дослідження
залежатиме від кількості монет іншого номіналу. Буде весело.
Валюта і курс валют – що це? З різних інформаційних джерел
ви, напевно, знаєте про ріст курсу долара чи євро. Спробуймо
навчитися визначати курс гривні до інших валют. На сайті
національного банку України ви можете ознайомитися з
поточним курсом різноманітних валют. Тож розрахуйте, яка на
сьогодні вартість 100 доларів, 50 канадських центів, 25 євро, 70
єгипетських фунтів по відношенню до гривні. Спробуйте й інші
валюти. Подумайте, як впливає курс різних валют на цінність
гривні. Чому це важливо розуміти?

Плануємо подорож
Сучасний світ передбачає, що у мережі Інтернет можна купити і продати
будь-що. Тож запрошуємо у світове павутиння задля пошуку подорожей.
Визначтеся з країною, яку ви хочете відвідати, і з тим, що ви
хочете там подивитися.
За допомогою Google карти складіть маршрут.

Визначтеся із транспортом. Летите літаком? Зайдіть на сайт
авіакомпаній і дізнайтеся про ціни на квитки, коли і як їх
бронювати. Знайдіть інформацію про багаж, дозволену його масу
і масу ручної кладі. До речі, що таке лоукост? Якщо задумали
їхати власним транспортом, – створіть детальний маршрут,
визначте кілометраж і кількість потрібного палива, розрахуйте
тривалість подорожі, зважаючи на час для ночівлі і зупинки на
вимогу.
Проаналізуйте вартість подорожі різним транспортом, оберіть
оптимальний для себе варіант.
Якщо ви плануєте організувати подорож за допомогою
туроператорів, детально проаналізуйте запропоновані ціни на тур,
що вас цікавить. Оберіть найліпший варіант.
Спробуйте віртуально організувати подорож,
складіть її бюджет, де врахуйте всі витрати.

обов’язково

Складаємо валізу
Вміння правильно підібрати речі для подорожі і спакувати валізу –
це велика перевага для мандрівника.
Пропонуємо два варіанти, на яких ви можете потренуватися.
1. Ви їдете на Аляску.
2. Ви їдете до Єгипту.
Напишіть список усіх потрібних речей відповідно до сезону,
тривалості подорожі, типу відпочинку.
Знайдіть у мережі Інтернет лайфхаки складання одягу,
потренуйтеся. Візьміть валізу або наплічник і реально складіть
туди всі речі. Вийшло? Вітаємо, ви вже турист!

Мрії збуваються
Досить часто можна почути запитання: «Де взяти гроші на подорож?».
Усе дуже просто. Здійсніть подорож відповідно до свого доходу!
Підрахуйте свій дохід на місяць (щоденні кишенькові гроші,
несподівані сюрпризи від рідних і решту реальних доходів).
Сплануйте можливі доходи (заробіток людей вашого віку,
наприклад, якщо прибрати сніг на подвір’ї якоїсь організації,
роздавати рекламні буклети та інше).
Підрахуйте можливі витрати (купівля булочки в їдальні,

подарунок другу на день народження чи інше).
Оцініть, скільки грошей на місяць ви можете заощадити.
Візьміть бюджет подорожі, розділіть на суму щомісячних
заощаджень і дізнаєтеся кількість часу на збір потрібних для
подорожі коштів.
Моя Україна
Одним із найдоступніших варіантів подорожі є похід. Скільки краси
довкола, скільки незвіданих і прекрасних місць у нас в Україні.
Організуйте дводенний похід околицями вашого населеного
пункту.
Прорахуйте бюджет такої подорожі (витрати на продукти та
спорядження).
Потренуйтеся на подвір’ї складати та розкладати намет.
Дізнайтеся, як правильно складати та розпалювати вогнище,
потренуйтеся.
Подбайте про команду, визначтеся з обов’язками.
Визначтеся з метою вашої мандрівки. Розробіть маршрут за
допомогою топографічної карти вашої місцевості.
Здійсніть похід.
Організуйте фотовиставку «Ми супермандрівники».
Мрійте, подорожуйте і будьте щасливі!

