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 Стародавні греки взяли
 Цю науку, описали:
 Її назва з двох частин
 Є земля і опис з тим.
 (Географія)

 Щоб по світу мандрувати,
 Ми його повинні знати.
 Перший глобус він створив,
 цим повагу заслужив.
 (М. Бехайм)

 Плив на захід за багатством
 У країну, де слони,
 Прянощі та діаманти,
 Джунглі й повно дивини.

 (Хр. Колумб)

 Подорож була трагічна:
 В сутичці загинув він.
 Не доплив, але підтвердив,
 Що Земля, як куля, він.
 (Ф. Магеллан)

ÂÑÒÓÏ
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 Довго материк шукали:
 То ішли, то відступали.
 Росіяни все ж відкрили,
 Крижану стіну пробили.
 (Відкриття Антарктиди)

 Море вабило його:
 З аквалангом — і на дно.
 Кінофільми, що знімав,
 Одіссеями назвав.
 (Жак Ів Кусто)

 Був розвинутий всебічно,
 Географію вивчав.
 Любив щиро Україну,
 Пісню-символ написав.
 (П. Чубинський)
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ÂÑÒÓÏ


 Наша подорож практична, 
 Не лише теоретична. 
 Континенти, океани — 
 Наші це подальші плани.

(Географія материків і океанів)

 Закодований мій зміст 
 Знає штурман і турист, 
 Знає учень і водій, 
 Тільки код всяк знає свій.

(Географічна карта)
 Щоб не було плутанини, 
 Вчені взяли всі години 
 Й розділили по планеті, 
 Ґрінвіч залишився в центрі.

(Карта часових поясів) Здивувались пасажири: 
 «Одну дату загубили!» 
 Капітан сказав: «Невірно! 
 Це усе закономірно!»

(Лінія зміни дат )
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 Як стійке в основі маю, 
 У рельєфі  рівнина я. 
 Нестійке ж в основі є —
 У рельєфі вгору йде.

(Взаємозв’язок рельєфу і тектобудови)

 Основні й перехідні 
 В географії в ціні. 
 Різні за показниками, 
 Як у класі всі ми з вами.

(Кліматичні пояси)

 Тип рослинності у всіх 
 Різний: там є мох і сніг, 
 Десь пісками все покрите, 
 Десь дерев сплелися віти.

(Природні зони )

 Поясний буває час — 
 Знає кожен це із нас. 
 Але вздовж меридіану — 
 Рахувати час не стану.

(Місцевий час)
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