Географічний брейн-ринг «Материки»

Мета: закріпити знання з теми «Материки», розширити кругозір учнів,
підвищити інтерес учнів до предмету.
Обладнання:

фізична

карта

півкуль,

фізичні

карти

Австралії,

Антарктиди, Південної Америки, Північної Америки, Євразії.
Правила гри
1. Гра проводиться між двома командами.
2. Завдання команд – дати правильні відповіді на всі поставленні запитання
раніше, ніж це зробить інша команда. За кожну правильну відповідь, що дана
вчасно і раніше, команда одержує 1 бал.
3. Ведучий оголошує раунд, ставить запитання й вимовляє слово «час», при
цьому він запускає механізм відліку часу на обміркування, що дорівнює 1-й
хвилині.
4. Команда, що бажає дати відповідь, сигналізує про це дзвіночком.
5. Після того, як команда одержала право відповіді, капітан команди називає
гравця, який буде відповідати.
6. Якщо відповідь правильна – команда отримує один бал. У протилежному
випадку ведучий оголошує, що відповідь неправильна, і знову запускає
механізм відліку, дозволяючи грати іншій команді.
7. Виграє команда, яка набрала більшу кількість балів.
І Раунд «Експрес»
Бій 1. Африка
1.Пустеля, розташована на півночі Африки.(Сахара)

2.Найбільший острів Африки. (Мадагаскар)
3.Найвища гора Африки. (Кіліманджаро)
4.Найжаркіша точка на Землі. (Тріполі +58 С)
5.Найповноводніша річка Африки.(Конго)
Бій 2. Антарктида
1.Материк, що знаходиться за полярним колом.
2.Українська наукова станція. ( «Академік Вернадський»)
3.Найнища температура. (-89,2С)
4. Вони першими досягли полюса. (Р. Амундсен, Р. Скотт).
5. Символ Антарктиди. (Пінгвін)
Бій 3. Південна Америка
1.Найдовша у світі змія. (Аноконда)
2.Найвища гірська вершина Південої Америки.(г.Аконкагуа)
3.Яка річка є найповноводнішою у світі? (Амазонка)
4.Найбільше гірське озеро. (Тітікака)
5.Хто відкрив Америку?
Бій 4.Євразія
1.Вулкан на Апеннінському півострові. (Везувій)
2.Де винайшли арабські цифри?(В Індії)
3.Найвищі гори світу. (Гімалаї)
4.Символ Парижа. (Ейфелева вежа)

5.В якому морі ловлять рибу жителі трьох частин світу? (Середземному)
Бій 5. Північна Америка
1.Емблемою якої країни є клиновий листок.(Канада)
2.Столиця США. (Вашингтон)
3.Найдовша гірська система Північної Америки. (Кордильєри)
4.Грошова одиниця США. (Американський долар)
5.Група озер на півночі Північної Америки. (Великі озера)
Бій 6. Австралія
1.Столиця Австралії. (Мельбурн)
2.Зброя аборигенів. (Бумеранг)
3.Назвіть гори на сході материка. (Великий Вододільний хребет)
4.Тварина символ Австралії. (Кенгуру)
5. Мертве «серце» Австралії. (Озеро Ейр)
ІІ Раунд «Тет-а-тет»
Команди ставлять одна одній підготовлені вдома

завдання.Правильна

відповідь 2 бали.
ІІІ Раунд «Фотогалерея»
Завдання

- з’ясувати, які визначні місця материків зображено на

фотокартках.
ІV Раунд «Склади пазли»
Скласти розрізану на 10 частин карту материка.
Діти вибирають по два материка.

V Раунд «Конкурс капітанів»
За одну хвилину написати найбільше географічних термінів, що стосуються
материків.
Підбиття підсумків, визначення команди переможниці та найактивнішого
гравця.

