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Мета: підбиваючи підсумки вивчення країн Західної Європи, 

ознайомитися з туристичними маршрутами провідних 

країн регіону - Франції, Іспанії, Італії;  

            переглянути цікаві сторінки географії, історії, культу-

ри народів цих країн; 

            виховувати почуття поваги до інших народів та їхніх 

здобутків;  

           учити цінувати прекрасне. 

 

Обладнання: карта Західної Європи, листівки із зображен- 

                        ням знаменитих об'єктів Франції, Італії,  

                       Іспанії, наочність для роботи з картою. 

 

 

Захід проводиться у форми уявної подорожі, головні ролі ви-

конують учні, які отримали випереджальні завдання, вони роз-

повідають, демонструють наочність, позначають об'єкти на 

карті символами. Учителеві надається вступне і заключне сло-

во. 

 

 

 

 

 



Хід подорожі. 

 

Учитель. Підбиваючи підсумки вивчення країн Західної Європи, ми 

вирішили зупинитися на невиробничій сфері, а саме на міжнародному ту-

ризмі. Міжнародний туризм - це одне з найбільших джерел доходів вели-

кої групи країн світу. 

Усе розмаїття видів туризму об'єднують у дві групи: відновлюваний (лі-

кувальний і оздоровчий); розвивальний (спортивний, пізнавальний). 

Серед розвивальяих видів останнім часом поширився морський круїз 

ний туризм і з'явився новий вид - так званий екстремальний туризм. 

У світі виділяють декілька туристських макрорегіонів. Серед яких 

найбільший -Європейський, лідирують тут Франція, Іспанія, Італія, які 

щороку приймають від 35 до 70 мільйонів туристів і отримують по 30 

млрд доларів прибутку . 

Найбільш відомими курортами є Лазурний Берег у Франції, Болеар-

ські та Канарські острови . Саме сюди ми і здійснимо подорож. 

Ведучий. Перша країна, до якої ми подорожуємо - Франція. Жоден 

туристський маршрут по цій країні не відбувається без відвідин столиці. 

Самі французи кажуть: „Ви не бачили Франції. Якщо не бачили Парижа!". 

Отже, до Парижа. 

        І учень. Подорож до Франції ми розпочнемо зі столиці - Парижа. В 

самому місці яскраві реклами запрошують туристів оглянути пам'ятні мі-

сця міста, але для цього вам доведеться вирушити у старовинну частину 

міста на о. Сітте, ле розмістився своєрідний музей. Ви побачите готичний 

Собор Паризької Богоматері -Нотрдам де Парі - споруджений у 1163 році, 

відвідаєте площу згоди. На правому березі Сени - найкращі вулиці і пло-

щі. Туристів найбільш притягує Лувр, який є художньою скарбницею, а з 

минулому був королівським палацом. Якщо у вас буде нагода, то ви від-

відаєте оперний театр (відота Гранд-опера), цвинтар Пер-Лашез, відомий 

своїми надгробними скульптурними композиціями. На лівому березі Сени 



ви не пройдете повз Пантеон (усипальницю відомих французів), повз Ма-

рсове поле з Ейфелевою вежею, яка була побудована у 1882 році до відк-

риття Всесвітньої виставки і є 300-метровою ажурною конструкцією. Вам 

не відмовлять показати Єлисейські поля. Бульвар Монпарнос, площу Ша-

рля де Голя з Тріумфальною аркою. 

Окрасою Парижа є його вулиці, на яких дуже багато пам'ятників. На-

приклад. На площі Мальзебр ви побачите пам'ятники Дюма - батькові і 

сину з групами їхніх героїв і пам'ятник актрисі Сарі Бернар. Якщо ви в 

Парижі. Ви розважаєтесь і вдень і в ночі. Центром денного і нічного жит-

тя є бульвар Киши і площа Пігай, на яких удень ніщо не нагадує про бур-

хливі нічні події. 

Обов'язковим у кожній екскурсії є відвідини показу моделей, адже 

Франція - одна із законодавців європейської моди. Ви побачите моделі від 

кутюр або моделі кре-а-порте, ті які потім запускають у виробництво і які 

можна побачити не лише на французьких жінках. 

ІІ учень. Наступний пункт нашої подорожі - місто Гренобль - сто-

лиця французьких Альп. Це центр зимового гірськолижного спорту. А мі-

сцем паломництва любителів гірських лиж є масив Веркор поруч із міс-

том. Мешканці Гренобля обов'язково розкажуть вам про свого земляка 

Стендаля і покажуть місця, пов'язані з його життям. 

Жодна подорож по Франції не відбувалася, якщо ви не були у місті 

Грас, місці французької парфумерії. В околицях міста - квітникові план-

тації - жасмини, троянди, гвоздики. Нарциси, іриси. Щороку тут збирають 

і переробляють 1,5 тисяч тон квіткових пелюсток. А якщо ви у Грасі в 

серпні - вам пощастило вдвічі. Перша неділя серпня - це свято квітів, яке 

справить на вас незабутнє враження. 

Якщо перед вами вибір, де провести літню відпустку, - вибирайте 

Францію, Блакитний берег з Ніццою, Каннами. Відпочивальників приваб-

лює сюди теплий клімат і багата тропічна рослинність. 



ІІІ учень. Далі наш маршрут проляже на острів Корсику. Стародавні 

греки називають її Калісте - „прекрасна". У Гомеровій „Одіссеї" вона зга-

дується як диво-острів. Узбережжя тут складені з рожевих скель - самгі-

н'єр. Їх ще називають кривавими, але насправді тут особливий грунт - че-

рвонозем. До XX століття на Корсиці збереглася кривава помста - вендет-

та. 

Французи називали Корсику островом красоти. Тут цілий рік тепле 

море, квітнуть фіалки, мімози, олеандри, визрівають лимони, фініки, ківі, 

інжир; під егідою ЮНЕСКО зберігаються реліктові соснові і каштанові лі-

си. 

Майже всі видатні місця Корсики пов'язані з Наполеоном: вулиця Пе-

тиції, де вів народився, кафедральний собор, де його хрестили, набережна 

Наполеона, кафе і кінотеатр „Наполеон", авеню І консула та інше. Головна 

по дія - фестиваль Наполеона відбувається 1 серпня, у день його наро-

дження. Цього дня корсиканці одягаються в костюми початку XIX століт-

тя і відтворюють битви, у яких брав участь Бонапарт. Закінчується свято в 

Пальтовому сквері біля пам'ятника великому землякові. 

Ведучий. Якою б привабливою не була Франція зі своїми перлинами. 

Але час вирушати далі. Ми відправляємось до Іспанії. 

Столиця Іспанії не є центром іспанського туризму, яле й вона може 

здивувати своїми пам'ятниками. Мадрид виник навколо мавританської 

фортеці Маджирид. Іспанці з радістю поведуть вас до церкви Сан-Хінес, 

яка прикрашена живописом Ель-Греко, до Терміте де сам Антоніо де ла 

Флорида, де зберігаються фрески Гойї, до королівського палацу й худож-

нього музею Гїрадо. 

IV учень. З маленького містечка Тарифа починається іспанський со-

нячний берег Костадель-Соль. Звідси можна поїхати у великі міста мину-

лого - Кордогу і Гранаду, а можна в Ронду - старовинне місто в горах. З 

Ронди пішов бій биків. Тут у XVIII столітті народився Франциско Ромеро, 



що заклав правила сучасної кориди. Тепер бої з травня до вересня прохо-

дять щонеділі в кожному іспанському місті. 

Нехай обов'язковою для вас буде поїздка до Севільї, міста легкого і 

вільного. Недарма Моцарт, Россіні і Бізе оселили саме тут Дон-Жуана, Фі-

гаро і Кармен. Якщо пощастить, то потрапите на севільську ферію, свято 

після Пасхи. Ви на собі випробуєте кінні катання, напої херес і мансані-

лью, навчитеся співати Іспанське фламенко. Окрема сторінка Коста-дель-

Саль - Малага - одне з найстаріших міст Іспанії. Головна його прикраса - 

Малогета - знаменита арена для кориди. 

Привертає увагу церква мучеників, колишній монастир каталонок. 

Навесні пишно святкують свято Богородиці. На честь якої щороку з в'яз-

ниці звільняють одного засудженого, але Малага - скромне місто, проле-

тарське, свої досягнення залишає собі. І хоча тут народився Пабло Пікас-

со, про це мало хто знає, але вам обов'язково скажуть. 

V учень. За Коста-дель-Соль простягається Коста-Бланка - Білий бе-

рег (до Валенсії). Головне тут - тихі місця, гарний клімат і обов'язково 

Поелья - іспанський плов з куркою і яловичиною. 

Третє місто Іспанії- Валенсія. У ньому змішалися всі архітектурні 

стилі: готика кафедрального собору, бароко вежі Санта-Каталіна, рококо 

палацу маркіза де Доз-Агуаса і модернізм Північного вокзалу. Вулиця Ка-

ба-Льєрос - місце розваг. Але вони нішо порівняно зі святом „фалія", коли 

спалюють велетенські фігури з пап'є-маше. Далі йдуть Коста-Даурада (Зо-

лотий берег), Коста-Брава (Дикий берег). Крім жаданого відпочинку ви 

зможете відвідати будинок Сальвадора Далі, який перетворено на його 

музей. 

Окрасою іспанського узбережжя є Барселона, яка золотими літерами 

вписана в історію світового мистецтва завдяки Антонію Гауді (архітек-

тор). Він створив (в архітектурному розумінні) проспект Гарсіа, парк Гу-

ель, собор Святого Сімейства з Фасадом пристрастей і Фасадом Слави. Не 



обійдіть увагою пам'ятник Колумбу. Вашу увагу звернуть на гору Монма-

рат зі знаменитим монастирем. 

VІ учень. Балеарські острови: Мальорка, Менорка, Ібіса. 

Місто Пальма - столиця Гальорки - зобов'язана своїм народженням 

коханню з першого погляду. Римський консул Цецилій Метелл побачив 

пагорб, закохався в цю землю і заснував місто у 123 р. до н. е. Символ та 

ім'я міста - Пальма, бо в консула був   пальмовий   вінок.   Відвідайте   це-

ркву   Святої  Євланії,   палац   Кан   Олеса кафедральний собор. 

Менорка - це перемішана Атлантика і Середземномор'я, що є наслід-

ком англійської колонізації, палаци венеціанського стилю, культові спо-

руди її тисячоліття до н. е. - тоули. 

На  Ібісі - палаци порсара у готичному стилі, Некрополь на місці дав-

нього міста мертвих. Менорка відома як сосновий острів. 

Автономна область Канарські острови відділена більш ніж тисячею 

кілометрів від берегів Іспанії. Острів Тенеріфе - головна окраса. Давні 

традиційні карнавали і веселі ярмарки - рамерїас - головна значна подія. 

VІІ учень Неможливо уявити життя іспанців без кориди. Це поєди-

нок між людиною і спеціально тренованим биком. Він проводиться в ам-

фітеатрах, яких з країні 350. 

Беруть участь: пікадор (той, що злить бика), тореадор (той, хто драж-

нить бика), бандерильоро (той хто коле бика бандерильями - кольоровими 

паличками довжиною 70 см з металевим наконечником у вигляд гарпуна) 

і матадор (той, хто в останньому акті кориди вбиває бика поміж лопаток). 

Як нагороду матадор отримує два вуха і хвіст переможеного бика. Такі 

сувеніри - велика честь для будь-якого іспанця. Тореадорів дуже поважа-

ють. У Кордові є навіть пам'ятник знаменитому тореадорові Макалете і 

бику, що його вбив. 

Можна стати свідком і взяти участь у морських регатах, скачках на 

конях і віслюках, конкурсі собак-пастухів, плаванні, мотокросі. Але найу-



любленіша гра -футбол. В Іспанії 2860 стадіонів, дуже багато „придбаних" 

футболістів. 

Ведучий. Час вирушати далі. Наступна країна, яку ми відвідаємо 0 це 

Італія. Італійська земля дала світу видатних художників, скульпторів, ар-

хітекторів, поетів, музикантів і діячів інших сфер людського життя. 

VІІІ учень. Рим - де не лише місто, де зібрані унікальні витвори мис-

тецтва, він сам по собі шедевр. У ньому поєдналися три епохи: давньо-

римська, епоха Відродження і нова. 

Біля Палапинського пагорба розташована площа Форуму, поруч - Ко-

лізей. Щодня сюди привозять машини щебеню, бо інакше туристи розтяг-

ли б його по каменю. 

Кожен турист, який поважає себе, бажає відвідати місто-державу Ва-

тикан, що знаходиться в західній частині Риму, „парадний вхід" до Вати-

кану - овальна площа святого Петра. Вона є шедевром Джона Лоренцо 

Берніні. Її прикрашають 284 п'ятнадцятиметрові колони, над якими вста-

новлено І40 статуй святих і мучеників. До цінностей Ватикану належать: 

найбільший у світі собор Святого Петра, музей Піо-Клементіно, Сікстин-

ська капела, яку прикрашають фрески Мікеланджело. Дуже гарно вигля-

дає „Вертолітний бастіон", що є невеликою плитою для посадки міні-

гелікоптера, і „авеню спорту" - вузенька доріжка, що веде до тенісного 

корту. 

Але найбільшим дивом є швейцарська гвардія. Це високі на зріст со-

лдати у середньовічній формі: камзоли і штани до колін, що шиті з чор-

них, жовтих і фіолетових смуг, жовті гетри, на головах гарні великі бере-

ти або трикутні стальні шоломи. Вони несуть варту біля папського палацу 

так само, як і їх попередники п'ять століть тому, у формі, що шили за ескі-

зами великого Мікеланджело Буонаротті. 

Завершується подорож по Риму біля фонтана Треві, де за старим ту-

ристським звичаєм киньте мідну монетку на зеленувате дно. 



ІХ учень. Численні туристи приїздять подивитися на нахилену вежу 

в давньому університетському місті Піза. Робота над мармуровою вежею 

почалася 800 років тому, але вона будувалася на підтоплюваній землі і не-

вдовзі почала хилитися вбік.. Нині ця 57-метрова „вежа, що падає" має на-

хил 5 метрів від вертикалі. Окрім неї, у Пізі приваблює церква Святої Ка-

терини, пам'ятник Галілео, який народився тут. 

Якщо вам запропонують подорож у Мілан, то перша асоціація, що 

виникне, - театр Ла-Скала, де співали і співають найвидатніші співаки. 

Але ви не побачите Мілана, якщо не відвідаєте церкву Санта Марія делла 

Грація і не побачите розпис Леонардо да Вінчі „Таємна вечеря". 

Дуже гарне місто - Венеція. Вона побудована на 118-ти заболочених 

островах і є містом на воді. Вона відома площею Святого Марка з Пала-

цом дожей, де зберігаються картини майстрів венеціанської школи (Тиці-

ана, Веронезе). Але головне - це мости, канали і гондоли. Ніхто не відмо-

виться від захоплюючої подорожі на гондолі вздовж Каналь Гранде під 

мостом Реально. 

Х учень. Дуже приваблює туристів озеро Лаго-Маджоре на півночі 

Італії. Але й воно не може бути суперником італійської Рив'єри - знамени-

того морського берега. Тут знаходяться відомі курорти Нерві, Таппалло, 

Спеція, приваблює не лише екзотична місцевість, а й гостинність місцево-

го населення. Саме тут ви спробуєте спагеті із соусом бооньєз з м'яса і то-

матів. Це лише один вид спагеті, а всього їх 500. острови Сицилія і Сарди-

нія гористі. Живуть тут в основному за рахунок туризму. Хоча останнім 

часом на Сицилію потік туристів зменшився через розквіт мафіозних 

структур, але Сардинія прийме вас із радістю. Приїздіть сюди на свято Ве-

сни, і ви побачите щирих. Гостинних італійців. 

Ведучий. Наша подорож завершується, я дякую всім, хто допомагав 

її здійснити. Як менеджер туристичної фірми я хочу запитати присутніх 

тут потенціальних клієнтів: у яку з трьох запропонованих країн ви поїхали 

б у першу чергу, у другу  і в третю. 



Підсумок. 

Учитель підбиває підсумки уявної подорожі, дякує всім учасникам, 

оцінка виставляється залежно від „голосування" потенційних клієнтів. 

 

 


