Вікторина
«Хочеш пізнавати світ - вивчай географію».
Оксана Андріївна Шишлик,
ст.. вчитель географії Плосківської
загальноосвітньої школи 1-3
ступенів Острозького району Рівненської області
Рада вас вітати на сьогоднішній вікторині. Настрій чудовий? Команди
готові починати гру?
Наша вікторина присвячена одній з найдавніших наук, одній
найцікавіших і найзахопливіших - географії.
Географія - одна з найдавніших наук. Майже 5000 років ця наука
займається описом країн, морів,океанів,народів і ін..
Ще видатний мислитель Платон казав: «Гра - це дарунок богів».
Тому, я вам пропоную взяти участь у грі.
I конкурс ерудитів „Розминка”(1 бал)
Цей конкурс на винахідливість, кмітливість, логічне мислення.
1.

Яке слово складається з семи однакових букв? (Сім ”я)

2.

Що має 8 ніг і може співати? (Квартет співаків)

3.

Що має 5 пальців, але не рука, і не нога? (Рукавичка)
4. Коли з вами, швидше всього, може трапитися лихо, якщо ви зустріли

кішку? (Якщо ви-мишка).
II

конкурс „Придбання туристичної путівки” (4 бали)
1.

35° пн.ш

140° сх.д

Токіо

2.

30° пн.ш

32° сх.д

Каїр

3.
4.

10° пн.ш
34° пд.ш

67° зх.д
151° сх.д

Каракас
Сідней

Команди одержують задачі на знаходження географічних координат.

Кожна команда отримує таку картку із завданням, остання колонка в ній
порожня. В цю колонку команда запитує відповіді.
Потрібно виконати швидко і правильно.
А в цей час по одному учаснику виходять і шукають на карті інші
географічні об’єкти, які вказує вчитель.
Слово для журі.
III конкурс „Таможня” (8 балів)
Єдиною валютою, якою можна розрахуватись на таможні - знання з
географії.
Ви лише повинні давати відповідь: „Так” або „Ні”.
Прошу капітанів команди.
1.

Для визначення азимуту необхідний транспортир. (Так)

2.

На плані місцевості можна побачити материки й океани. (Ні)

3

Для визначення відстаней на плані місцевості використовують лінійку,

за необхідності - циркуль. (Так)
4. У процесі окомірної зйомки місцевості для вимірювання відстаней
використовують високоточні прилади. (Ні)
5. За допомогою плану місцевості можна визначити відстань від Азовського
моря до столиці України. (Ні)
6. Полярна зйомка проводиться з однієї точки, яка називається полюсом.
(Так)
7. У процесі маршрутної зйомки місцевості планшет постійно знаходиться в
одній точці. (Ні)
8. За допомогою плану місцевості можна визначити азимут того чи іншого
предмета. (Так)
9. На плані місцевості за допомогою умовних знаків зображується невелика
ділянка місцевості. ( Так)
10. Масштаб показує, які умовні позначення використовуються на плані

місцевості. (Ні)
IV

конкурс „Читай місцевість” (3 бали)

Див. додаток
Слово для журі
V конкурс „Чи вмієш ти відгадувати загадки” (2 бали)
1. Таке велике, що займає весь світ, таке мале, що й у щілину зайде.
(Повітря)
2. Коли нема - мене чекають, коли прийду - усі тікають. (Дсщ\
3. Видно край, але скільки йдеш до нього, не дійдеш (Горизонт)
4. Крил не має, а в повітрі літає. (Хмара)
5. Гуде, реве, гілля ламає, пилюку піднімає, з ніг збиває. Чуєш його та не
бачиш. (Вітер)
6. Країни без людей, міста без будинків, ліси без дерев, моря без води. Що
це? (Карта)
7. Як піщинка я малий, а землю вкриваю. (Сніг)
8. Я усе кручусь, верчусь, та ніколи не зіб”юсь. (Компас)
VI конкурс „Мозкова атака” (3 бали)
Потрібно по одному учаснику від команди. Постарайтесь якнайшвидше
відповідати на поставлені запитання. Запитанні будуть по черзі задаватись.
1. Повітряна оболонка Землі. (Атмосфера)
2. Паралелі, що є межами ділянок, на яких спостерігаються явища полярного
дня (ночі). (Північне та Південне полярні кола)
3. Горизонтальний рух повітря з ділянок високого тиску ділянку низького
тиску. (Вітер)
4. Прилад для визначення напрямку вітру. (Флюгер)
5. Процес переходу води з рідкого стану в газоподібний! (Випаровування)
6. Холодна пора року. (Зима)
7. Вітри, що змінюють свій напрямок двічі на рік. (Мусони)

8. Прилад для вимірювання температури повітря. (Термометр)
9. Багаторічний режим погоди в певній місцевості. (Клімат)
10. Твердий вид опадів. (Сніг)
11. Стан нижнього шару атмосфери в певний час у певній місцевості.
(Погода)
12. Прилад для вимірювання тиску повітря. (Барометр)
13. Наука, що вивчає кліматичні умови планети. (Кліматологія)
14. Прилад для вимірювання вологості повітря. (Гігрометр)
15. Легкий вітер, що дме з водойм на суходіл удень, а вночі - навпаки. (Бриз)
Слово для журі'
VII

конкурс „Назви слово” (1 бал)

Я називаю літеру алфавіту, а вам потрібно швидко сказати графічну назву
надану літеру.Нприклад: А ~ Альпи, С - сонце, Г - гори, X - хмари, М меридіани і ін. Л, Д, Б, М, Я, Ш, В, Ф, З, У, Е, Г, Щ і тд.
VIII конкурс „За далекими морями, океанами” (10, 6, <

10 балів)

Я читаю казку, а вам потрібно відгадати про які географічі об’єкти йде
мова. Потрібно відгадати 4 відповіді, кожна відповідь - різні бали 10, 6, 4, 10.
Слухайте. У столиці Європейської держави (50 пн.ш., З сх.д.) - Києві Жив собі князь та княгиня, а в них - три сини, як соколи. Прийшов час їм
одружуватися. Взяли вони за порадою батька стріли, мідянії та й пустили в
чужі землі далекії. Старшого загула стріла понад небесами та й упала аж у
іншому царстві. А незабаром він і листа отримав: „Твоя стріла у мене. Згодна
бути тобі за дружину. Якщо добре знаєш географію, швидко мені знайдеш.
Іди зі своєї столиці в мою прямо на захід, нікуди и звертай. Мої координати 50 пн.ш., 14 сх.д. {Чехія, Прага.) Знайшли одне одного й одружилися.
Середульший князенко стрельнув - звилась стріла нижче від хмари,
перелетіла через море та й упала в чужу країну. Черв кілька днів князенко
отримує телеграму: „Згодна бути дружиною. Знайдеш мене за морем синім,

коли будеш рухатись: прямо на південь до 40 пн.ш. (Туреччина, Анкара).
Прийшов час найменшому сину стріляти. Іван - княженко як стрельне!
Загула стріла ні високо, ні низько - вище хат та й упала ні далеко, ні близько
в болото. А вже надвечір і ці молодята побралися, бо стріла упала всього
лише за якихось 100 км на пн.. захід від столиці (поставте точку на карті), на
своїй території. ]
І пішло життя своєю дорогою. Невістки вишили старому князю рушники,
спекли гречаники і побували на банкеті. А потім Царівна-Жаба зникла, бо
була вона зачарована зміюкою аж на три роки на послуги.

!

Довго блукав Іван, шукаючи свою дружину, аж поки ні згадав, що є
чарівний острів з такою назвою. Знову згодилися йому знання про
географічну широту і довготу, а також умінні працювати з картою,
визначати географічні координати. Узяв він компас, аби не збитися з курсу
(йти треба було прямо на південь, а потім ще плисти морем глибоким), карту
і відправився в путь, та й іде, дійшов до моря (якого?), глянув - море, і кінця
йому видно, і де той острів, хто його знає...
Давайте допоможимо Івану знайти цей острів - 45пн.ш.,30 сх. д.
(о.Зміїний).
IX конкурс „Капітанів”
Для обох капітанів дається однакова кількість складів, потрібно скласти
якнайшвидше ці склади. Кожне слово - 5 балів, перший складе.
ЛЕ ПА ЛІ РА - паралелі
РИ ДІА НИ МЕ - меридіан
РИ ГО ЗО НТ - горизонт
ВА ЕК ТОР – екватор
ТЕ РИК МА і т.д.
Підсумок журі, оголошення переможців, нагородження.

