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Pripravte sa na jedinečné dobrodružstvo! Vydajte sa s týmto unikátnym glóbusom  
na cestu okolo sveta! Unikátna pomôcka podporuje u detí rozvoj priestorovej 
predstavivosti, ale aj jemnej motoriky a tvorivého myslenia. Umiestňovaním  

jednotlivých kontinentov na vyznačené miesta na glóbuse si zároveň precvičia 
rozpoznávanie tvarov a farieb. Po správnom vložení kontinentu na glóbus  

nahlas vyslovte jeho názov a porozprávajte deťom o vyobrazených zvieratách  
a významných pamiatkach. 



SEVERNÁ 
AMERIKA

Severná Amerika je tretí najväčší svetadiel.

Los je najväčší druh jeleňa. Má obrovské parohy, ktoré môžu  
dosiahnuť rozpätie až 1,8 m.

Mayovia postavili kedysi dávno obrovské kamenné chrámy, ktoré 
tvarom pripomínajú pyramídy. Niektoré z nich sa zachovali dodnes. 

Socha slobody je najznámejším symbolom USA. Americkému ľudu  
ju darovali Francúzi v 19. storočí.

JUŽNÁ 
AMERIKA

Južná Amerika je štvrtý najväčší svetadiel. Najväčším štátom  
Južnej Ameriky je Brazília. Zaberá viac ako polovicu kontinentu. 

Angelov vodopád je najvyšší vodopád na svete. Dosahuje výšku 979 m. 
Nachádza sa vo Venezuele.

Tukan je typický vták Južnej Ameriky. Pestrofarebný zobák a perie  
mu umožňujú splynúť s okolitým prostredím v pralese. 

AFRIKA Afrika je druhý najväčší svetadiel a tiež v poradí druhý svetadiel,  
na ktorom žije najviac ľudí. Má približne 1 miliardu obyvateľov. 

Slon je najväčšie suchozemské zviera. Jeho chobot má okolo 100 000 
svalov. Dokáže ním vytrhávať aj stromy. (Človek má na celom tele len 640 
až 850 svalov.)

Žirafa je zasa najvyššie zviera na svete. Má dlhé štíhle nohy a ešte dlhší 
krk! Samec žirafy váži toľko ako niektoré autá!

Veľká pyramída v Gíze sa nachádza v Egypte. Je jedným zo siedmich 
divov antického sveta a zároveň jediným spomedzi nich, ktorý sa zachoval 
do dnešných dní. 

Kilimandžáro je najvyšší horský masív v Afrike, ktorý tvoria tri sopky.  
Je stále pokrytý ľadom.



EURÓPA Európa je síce druhý najmenší svetadiel, no zároveň je to v poradí tretí 
svetadiel s najväčším počtom obyvateľov. Žije tu okolo 700 miliónov 
ľudí.

Eiffelova veža v Paríži bola postavená ako vstupná brána na Svetovú 
výstavu v roku 1878, keď ľudia prechádzali popod jej najnižší oblúk. 
Patrí k najznámejším symbolom Európy.

ÁZIA Ázia je najväčší svetadiel. Žije tu viac ako polovica všetkých obyvateľov 
sveta.

Ťava je známa tým, že má jeden alebo dva hrby. Kedysi si ľudia mysleli, 
že v nich zadržiava vodu. Nie je to pravda. Vo svojich hrboch majú ťavy 
zásoby tuku, ktorý im pomáha ochladzovať sa počas veľkých horúčav 
na púšti. 

Veľký čínsky múr je najväčšia stavba, akú kedy ľudia postavili. Múr, 
vysoký na niektorých miestach až 10 m, chránil kedysi dávno čínsku 
ríšu pred nepriateľmi. Jeho pôvodná dĺžka sa odhaduje na 21– tisíc km  
a predpokladá sa, že sa budoval takmer 1800 rokov. 

Tádž Mahal je najznámejší indický palác. Dal ho postaviť sultán 
Šáhdžahán na pamiatku svojej milovanej ženy. Stavba postavená  
z veľkej lásky je z bieleho mramoru a zdobia ju drahokamy  
a polodrahokamy.

Tiger je úžasný skokan. Za korisťou dokáže vyskočiť až do výšky 5 m!  
A do diaľky doskočí do vzdialenosti 10 m, čo je dĺžka školského 
autobusu!

AUSTRÁLIA Austrália je najmenší svetadiel a žije tu menej ako 1 % svetovej populácie. 
Veľká korálová bariéra sa tiahne popri severovýchodnom pobreží Austrálie  
a je to najväčšia sústava korálových útesov, ostrovov a ostrovčekov na svete. 
Tento výtvor prírody dosahuje dĺžku vyše 2 000 km a vidno ho aj z vesmíru.

Koala si život skutočne užíva. Nikdy sa nikam neponáhľa. Žije na strome, 
eukalypte, ktorý skoro nikdy neopúšťa. Denne spáva aj 18 hodín a keď 
sa zobudí, kŕmi sa listami a kôrou zo svojej „postele“.

ANTARKTÍDA Na Antarktíde, ktorá je takmer celá pokrytá ľadom, žijú iba vedci  
a výskumníci. Občas sem zavítajú aj turisti, ale len na krátky čas.

Severný 
ľadový  
oceán

Severný ľadový oceán je najmenší a najplytší oceán na svete.

Mrož má obrovské kly. Sú to vlastne predĺžené zuby, ktoré mu pomáhajú 
prežiť v nehostinných podmienkach Antarktídy. Používa ich napríklad pri 
vyhľadávaní potravy, pohybe po ľade či vysekávaní dier do ľadu.
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Atlantický 
oceán

Atlantický oceán sa nachádza medzi Afrikou a Severnou Amerikou.  
Je to druhý najväčší svetový oceán, ktorý zaberá jednu pätinu povrchu 
Zeme.

Vráskavec dlhoplutvý je známy svojím jedinečným spevom. Dokáže 
vydávať komplikované série rozmanitých zvukov. Dlhé plutvy dosahujú 
dĺžku tretiny tela tejto veľryby.

Indický 
oceán

Indický oceán sa nachádza medzi Afrikou, Áziou a Austráliou a je to tretí 
najväčší oceán.

Vráskavec ozrutný, nazývaný aj modrá veľryba, je najväčší živočích, 
ktorý v súčasnosti žije na našej planéte. Dosahuje dĺžku až 30 m.  
Len samotný jazyk tejto veľryby je taký ťažký ako dospelý slon. 

Tichý  
oceán

Tichý oceán je najväčší oceán na svete. Zaberá takmer tretinu zemského 
povrchu. Nachádza sa medzi Severnou a Južnou Amerikou, Áziou  
a Austráliou.

Delfín je veľmi inteligentný a hravý morský živočích. Delfíny žijú v skupinách 
a navzájom sa dorozumievajú cvakavými a mľaskavými zvukmi. 

Morské korytnačky sú to studenokrvné živočíchy, takže teplota ich tela 
sa mení podľa okolitého prostredia. Preto sa často vyhrievajú na slnku, 
aby sa „zohriali“. Známe sú aj tým, že žijú veľmi dlho, dlhšie ako ľudia. 

Južný  
oceán

Južný oceán obklopuje Antarktídu.


