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Тема уроку. Індія. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце
країни у міжнародному поділі праці. Система розселення.
Пояснення навчального матеріалу
Індія – це не тільки величезна країна – це також колиска однієї з найдавніших
людських цивілізацій. Хоча для європейців сучасна Індія найбільше відома по Болівуду
(аналог американського Голівуду), Камасутрі, йозі, Тадж-Махалу, сарі, – на окрему увагу
заслуговує і її багатовікова мудрість.
Європейська назва країни, Індія, походить від давньоперського
слова Hindu (Гінду), яке у свою чергу походить від санскритського Сіндгу ;— історичної
назви річки Інд. Давні греки називали індійців Індо — «люди Інду»[3].
Конституція Індії визнає та вживає в офіційному користуванні також другу (власне,
історично —
першу)
назву, Бгарат ,
яка
походить
від санскритського імені
давньоіндійського царя Бгарати, історія якого була описана в «Махабхараті». Третя
назва, Гіндустан (з перської — «країна індійців»), використовується з часів Імперії
Великих Моголів, однак офіційного статусу не має.
- Індійський прапор складається з трьох горизонтальних смуг: світло-оранжевий —
хоробрість і самопожертва, білий — миролюбство та зелений — родючість і
життєдайність. На білій смузі зображено буддистський символ «Дхармачакра» або
колесо закону.
- Мова: Офіційною мовою є Гінді, та всього в Конституції вказано двадцять одна
офіційна мова.
- Географічне положення (робота з підручником визначення головних
особливостей ст.149)
Площа: 3,287 млн. км2. Населення: 1,21 млрд. осіб. Столиця: Нью-Делі.
Глава
держави: президент. Державний устрій: федеративна республіка.
Входить до
Співдружності націй, очолюваного Великобританією.
Адміністративний поділ: 28 штатів, 7 союзних територій.
Республіка Індія розташована в Південній Азії на півострові Індостан, що за формою
нагадує трикутник, наче відгороджений від іншої Азії високою стіною Гімалаїв.
На півдні, сході, заході країна омивається Аравійським морем і Бенгальською
затокою Індійського океану.
Індія межує з Пакистаном, Афганістаном, Китаєм, Непалом, Бутаном, Бангладеш і
М'янмою. Найдовшим є кордон з Китаєм, що проходить головним Гімалайським хребтом.
Близькими морськими сусідами Індії є острівні держави Шрі-Ланка і Мальдівська
Республіка.
Через Індію проходять міжнародні торгові шляхи, що поєднують Азію, Європу,
Африку і Австралію. Це, безумовно, сприяє встановленню Індією зовнішньоекономічних
зв'язків.
УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ
Географічна вікторина:
(дайте відповіді на запитання)
1. Столиця Індії.
2. Півострів, на якому розташована країна
3. Скільки релігій сформувалося на території Індії.
4. Один із богів (має 4 руки і 4 голови).
5. Друга назва Індії?
6. Священна тварина Індії
7. Гори на півночі Індії

8. Кількість населення в країні?
9. З скількома країнами межує Індія?
10. Жіночий національний одяг
11. Замкнуті групи людей, які пов'язані зі спадково закріпленою професією «джаті».
12. Точка в центрі чола індійських жінок.
13. Кількість міст міліонерів в Індії?
14. Грошова одиниця Індії.
13. Священна річка Індії.
15. «Доля» (відплата за добрі чи погані вчинки).
16. Дерево з особливим ароматом.
17. Річка в Індії.
18. Колір середньої смуги Індійського прапора, який символізує чистоту й істину.
19. Гострий перець, який додають до всіх страв на півдні Індії.
20. Скільки адміністративних штатів має Індія?
Домашнє завдання: опрацювати § 30

