Вікторина «Що я знаю про Європу?»
Мета: -

розширити знання учнів про країни Європейського Союзу;
сформувати розуміння єдиного Європейського простору (економічного,
географічного, культурного, політичного) та ролі в ньому України.

Тур 1. Розминка.
- Як розшифровується абревіатура ЄС? (Європейський союз)
- Яка єдина грошова одиниця введена в Європейському Союзі? (Євро)
- На якому материку знаходиться Європа? (Євразія)
- В якій країні знаходиться географічний центр Європи? (Україна)
Тур 2. «Останнє слово…». Загальна інформація про ЄС.
Кожна команда пише все, що знає про ЄС, учасники команд, по черзі зачитують по факту. Виграє
команда, у якої найбільше речень, тобто, чий гравець скаже останнє речення.
Тур 3. Географічне лото. Діти отримують 2 набори карток – один з назвами країн, інший – з
столицями. Їм необхідно розкласти картки у відповідності один з одним – країна та її столиця. Для
полегшення завдання діти можуть отримати карту Європи.
Країни:
1. Австрія – Відень.
3. Греція – Афіни.
5. Швеція – Стокгольм.
7. Німеччина –
2. Данія – Копенгаген. 4. Італія - Рим
6. Франція – Париж.
Берлін.
8. Україна – Київ.
Тур 4. Кулінарний.
Завдання 1: діти повинні відгадати як називаються нижче зазначені національні страви.
- Це традиційна українська страва, хоча виготовляють її і інші (німці, поляки, чехи, румуни).
В Україні зазвичай цю страву готують на Пасху та Різдво. Необхідними компонентами цієї
страви є м’ясо, часник та перець. Сама страва продовгувата, витягнута за формою і дуже
смачна. (Домашня ковбаса)
- Вони бувають різні за розмірами та формою. У перепілки вони маленькі та в цяточку, а у
страуса – великі та міцні. У різних країнах їх традиційно смажать, варять, а у нас вони
фаршировані. (Яйця)
- Цей кулінарний витвір має прямокутну форму. Страва названа на честь відомого
французького полководця. Ця страва дуже солодка та смачна. (Торт Наполеон)
- Для виготовлення цього традиційного українського напою беруть фрукти і ягоди,
заливають водою, варять, додають мед чи цукор. Цей напій обов’язково готують до Різдва
(Узвар)
Завдання 2: діти повинні назвати якомога більше страв України (як однієї з країн Європи).
Тур 5. Запитання-відповідь.
Завдання: діти відповідають на питання, за що їм нараховуються бали. У підсумку визначається
переможець.
1. Яка найбільш типова страва італійської кухні? (піца, спагеті)
2. Що у Венеції заміняє вулиці? (канали з водою)
3. Про якого лицаря-невдаху розповів світу іспанський письменник Сервантес? (Дон Кіхот)
4. На цій горі, що знаходиться в Греції, за легендою жили давньогрецькі боги? (Олімп)
5. Столицею якої держави є Рим? (Італія)
6. Як звали кота, що вмів зникати по частинах, у відомій казці «Аліса в країні чудес» англійського
письменника Льюіса Керола? (Чеширський кіт)
7. Це найвідоміший годинник Лондона? (Біг Бен)
8. Каїна, де відбувалися дії трагедії Шекспіра «Гамлет» (Данія)

9. Цей голлівудський актор та губернатор штату Каліфорнія родом із Австрії? (Арнольд
Шварценегер)
10. Якого древньогрецького героя прославили 12 подвигів? (Геракл)
11. Що традиційно викидають з вікон на новий рік в Італії? (старі речі)
12. Над цією берлінською будівлею у травні 1945 року підняли радянський прапор? (Рейхстаг)
13. Найвідоміший датський казкар? (Г.К. Андерсен)
14. Яка найвідоміша та найвища споруда Парижу? (Ейфелева вежа)
15. Як прізвище англійця, що відкрив Австралію? (Кук)
16. Як називається найбільший французький музей (Лувр)
17. Що довгі роки поділяло Берлін на дві частини? (Берлінський мур)
18. Яка шведська письменниця написала і вигадала Карлсона? (Астрід Лінгрен)
19. Ця невелика країна повністю знаходиться на території Риму? (Ватикан)
20. Хто з князів віддав у дружини французькому королеві свою доньку Анну? Цього князя ще
називають тестем всієї Європи. (Ярослав Мудрий)
21. На які дві географічні групи поділяються бальні танці? (Європейська та Латиноамериканська)
22. Залишки цього амфітеатру можна побачити в Римі? (Колізей)
23. Друга світова війна почалася з нападу Німеччини на цю країну? (Польща)
24. Найвища точка Європи? (Монблан)
25. Місто Лондон знаходиться на цьому острові? (Великобританія)
Тур 6. Приказки.
Конкурс на кращий переклад приказок (пишуть на листках, потім зачитують).
•
•
•
•
•
•
•
•

When in Rome, do as the Romans. – Серед вовків жити — по-вовчому вити.
Practice makes perfect. – Повторення - мати навчання.
Don’t make a mountain out of a hill. – Не роби з мухи слона.
Actions speak louder than words. – Людина красна не словами, а добрими справами.
Curiosity killed the cat. – Цікавій Варварі на базарі носа відірвали.
No news is good news. – Відсутність новин - хороша новина.
Speak of the devil. – Про вовка промовка а вовк на поріг.
The grass is always greener on the other side of the hill. – Всюди добре, де нас нема.

Тур 7. Прапори.
Завдання: Визначити прапор відповідно до країни.
Країни:
1. Великобританія
2. Польща
3. Італія
4. Німеччина
5. Румунія
6. Франція

Вірні відповіді:
1 – Німеччина, 2- Франція , 3 – Україна, 4 –
Румунія, 5 – Польща, 6 – Великобританія, 7–
Італія.

Тур 8. Ласкаво просимо в Рівне.
Описати своє місто гостям з Європи, як ласкавий господар.
My town
I am from Rivne in ….
My native town is… .
It stands on the ….
Rivne is more than … years old.
…
people live here.
.. . is the central street. There are many … there.

.. .
is the main square in Rivne. There are many …
We have got … in the town.

in our town , but there aren`t any…

Підрахунок балів.
Нагородження переможців.
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My town
I am from Rivne in Ukraine. It`s my native town. It`s not big and it`s not small but it`s a very
nice town. It stands on the Ustia River. Rivne is more than 700 years old. 300,000 people live
here. Soborna Street is the central street. There are many cars, buses, trolley-buses, taxis and
routing taxis there. Nezalezhnist Square is the main square in Rivne. There is a monument to T.
Shevchenko there. There are many beautiful churches, banks, shops, supermarkets, libraries,
cafes and restaurants in our town It`s got a beautiful lake and I like spending time with my
friends there. There is a museum, a theatre and a cinema in the centre of the town. There are a
lot of shops and supermarkets with lots of people. There aren`t any palaces or castles but there
are nice cathedrals. There are a lot of cars and buses in streets in Rivne but it`s a very clean
town. We have got wonderful parks in the town. The park named after T. Shevchenko is my
favourite place. The trees and flowers are so beautiful there.

