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Інтелектуальна гра

1. Географічна гра “Міста”
Кількість учасників: необмежена, може грати багато людей.
Суть гри полягає в тому, що перший учасник повинен назвати
будь-яке місто і на ту літеру, на яку закінчилось попереднє місто
наступний учасник повинен назвати своє місто! Міста не можуть
повторюватись! Якщо учасник протягом 30 секунд не називає
слова, то він покидає гру. Продовжується гра доти, поки не
залишиться один гравець! Виграє той учасник, який назве
найбільше міст!

В

2. Географічно-екологічна гра “Правда чи вигадка”

Кількість учасників: необмежена
Завдання гри: довільним чином вибирається перший
гравець, який задає питання на екологічно-географічну
тематику. Наприклад: Єгипет найбільша країна в світі? А
наступні учасники повинні якнайшвидше відповісти, бал
зараховується тому, хто першим відповість правильно.
Питання задаються учасниками по черзі. Виграє той, хто
заробив найбільше балів.

3.«Чи знаєш ти карту?»
Участь беруть дві команди. Запрошують двох учасників (по одному від
команди) до карти. Один учасник стоїть біля карти, а другий — на такій відстані від
неї, щоб йому не видно було на карті написів назв географічних об'єктів.
Учасник біля карти показує географічні об'єкти (острови, півострови, озера,
моря та ін.). Другий учасник називає ці об'єкти. Через деякий час учасники
міняються місцями. Першу пару учасників змінює друга і т. д. Виграє команда,
яка припуститься менше помилок.

4. Екологічна гра "Наслідки подій"
Пропонуються події:
• Діти саджають дерева.
• Взимку діти підгодовують тварин.
• Діти зробили годівницю.
• Мисливець підняв рушницю і вистрелив у тварину або птаха.
• Люди вирубали дерева в лісі.
• Хлопці зруйнували гніздо пташки.
• Заводи і фабрики випускають шкідливий дим.
• Люди забруднюють ріки, озера, моря, океани.
Потрібно вказати можливі наслідки.
Наприклад: "Діти саджають дерева. Які наслідки?" - Життя дерев таке ж важливе, як і
життя людини. Ми всі взаємопов'язані і повинні піклуватися один про одного. За добу
одне дерево виділяє в повітря стільки кисню, скільки треба для дихання трьом
мешканцям Землі. Дерева приносять нам і всьому живому на планеті Земля велику
користь.

Заводи і фабрики випускають шкідливий дим

5. Літературна географія
1. Назвіть річки, від назви яких походять прізвища трьох героїв відомих творів російської
літератури.
(Онега - Онєгін, Лена - Ленський, Печора - Печорін.)
2. Іменем якого героя-богатиря названий найвищий водоспад в Росії?
(Ілля Муромець, на Курильських островах.)
3. Згадайте А. С. Пушкіна і скажіть, як називалась в давнину на Русі морська затока або бухта?
(Лукомор'я.)
4. Іменем якогось російського поета називається зараз Царське Село в Ленінградській
області?
(Пушкіна - місто Пушкін.)
5. Яка річка "при тихій погоді" чудилась Н.В. Гоголю "вилитою з скла"?
(Дніпро.)
6. Глуш для Фамусова - це... Яке місто?
(Саратов.)
7. У якій країні, на думку героя п'єси А.П.Чехова «Весілля», все є?
(У Греції.)
8. Де розташований мис Байрон?
(В Австралії, саме східне закінчення цього материка.)
9. Псевдонім якого американського письменника збігається з назвою міста у Великобританії і
Канаді?
(Джек Лондон.)

6. Географічна вікторина

Питання вікторини:

1. Назви країну-банкіра всієї планети.
2. Чи знаєш Ти, яка держава найбільша у Південній Америці?
3. Назви батьківщину Олімпійських ігор та марафонського бігу.
4. В якій африканській країні найбільша чисельність населення?
5. Яку країну можна назвати «молочною фермою Європи»?
6. Яку корисну функцію виконує Статуя Свободи у США?
7. Звідки пішло слово «газета»?
8. Найвища народжуваність, стверджує Книга рекордів Гіннеса, спостерігалась у
Кенії в 1980-х роках. А в якій країні найнижча народжуваність?
9. Про жителів цієї країни говорять, що вони народжуються з лижами на ногах.
10. У якій країні можна купити слона за найдешевшу ціну?
11. Яка країна подарувала світові знаменитого казкаря, автора «Снігової королеви»
та «Гидкого каченяти»? Як звали письменника?
12. Земля оливкової олії?

13. У якій країні прийнято подавати на стіл живу рибу, яка плескає хвостом?
14. Яка країна є батьківщиною танців краков’як, полонез та мазурка?
15. В якій країні жінки носять сарі?
16. Назви країну, на території якої зосереджена чверть світових запасів чорнозему.
17. У 1400-х роках в цій країні жив прототип Дракули — князь Влад Тепес. Що це за
країна?
18. Половину території якої країни Північної Європи займають ліси?
19. Яка країна знаменита парфумерією, винами та є центром моди у світі?
20. Яка держава вважається найбільшим споживачем золота і ювелірних прикрас
у світі?
21. Батьківщина Іммануїла Канта і Людвіга ван Бетховена.
22. Як в Італії називається свято «прощання з м’ясом»?
23. У якій країні «народилися» арабські цифри?
24. У якій країні найпопулярніший транспорт — велосипед?
25. Яка країна щороку організовує єдиний у світі з’їзд чаклунів?

Інтелектуальні ігри з географії та екології дають змогу
не лише розвивати пам’ять, дізнаватися щось нове, а й
сформувати дійсно «чистий» світогляд, де є поняття
«Екологія», «Природа», «Чиста та здорова планета».

Інтелектуальні ігри з
географії та екології
Пізнання нового,
розвиток пам’яті
Сформована екологічна
свідомість, пізнання про
поняття
«Екологія»,
«Природа», «Чиста та
здорова планета»

Дякуємо за увагу!

