                                                                                   Географічна година - квест "А чи знаєте ви?"
позакласний захід для 6 класу
Мета заходу:
·	освітня - перевірка та закріплення набутих на уроках географії знань на прикладі практичних занять, закріплення навичок роботи з картами, атласами, довідниками;
·	розвивальна - закріплення навичок роботи з картами та іншими географічними джерелами. Формування навичок як самостійної роботи, так і роботи в групах (взалежності від виду завдання). Розвивати пізнавальну діяльність, вміння логічно мислити та аналізувати, застосовувати набуті знання в практичній діяльності;
·	виховна - продовжувати виховувати в учнів повагу та любов до природи, до географії, як науки.
Обладнання:
 фізична карта материків і океанів, атласи, зошити, олівці, лінійки.
Хід заходу:
І. Організаційний етап заходу (учні діляться на дві команди, вигадують  назву своїм командам, вибирають капітанів).
ІІ. Актуалізація заходу (учням і присутнім пояснюється мета і завдання заходу).
ІІІ. Розминка. Командам по черзі зачитуються загальногеографічні запитання, на які учні дають відповіді, користуючись картами і атласами. За кожну правильну відповідь - 1 бал.
ІV. Туристична подорож. Команди отримують текстовий варіант маршруту туристичної подорожі, який вони повинні побудувати на листі паперу, врахувавши всі умовні позначення, масштаб і напрямок на північ. Якщо завдання буде виконано правильно - учні виявлять, що маршрут туристів матиме вигляд букви. Оцінюється в 10 балів.
В цей час - конкурс для капітанів команд - вони здобувають бали для своїх команд (завдання на картах, розшифрувати умовні знаки). Кожна правильна відповідь - 1 бал.
V. Визначення географічних координат об'єктів, які починаються на букви з попереднього завдання: М - г. Мак- Кінлі, Р - о. Різдва., визначити географічну широту і довготу. Сказати, в якій частині світу та півкулі знаходяться ці об'єкти. Завдання оцінюється в 10 балів.

VІ. Хто більше? Завдання виконується на порожній контурній карті, без атласів і карт. Нанести якнайбільше фізикогеографічних об'єктів по пам'яті за встановлений час.

VII. Ребуси. Команди отримують картки з кількома ребусами, в яких зашифровані назви фізикогеографічних об'єктів. На виконання  завдання відводиться 4-5 хвилин. Правильна відповідь- 10 балів.

VIII. Географічний батл. Команди по черзі зачитують коротенькі повідомлення про різні географічні об'єкти, (повідомлення готуються учнями заздалегіть). Яка команда прочитає більше цікавих фактів за один і той  же час - та набирає більше балів. Кожен факт - 2 бали.
 
IX. Підсумок заходу. Рахуються бали за всі конкурси, визначається переможець. Заключне слово.

