Географічний брейн - ринг
позакласний захід для 7 класу
Мета заходу:  
·	освітня - закріпити у учнів уявлення про основні географічні чинники, процеси, та явища, що їх супроводжують, на прикладі виконання завдань різного рівня брейн - рингу;
·	розвивальна - продовжувати розвивати та застосовувати  практичні навички, здобуті на уроках географії при виконанні різних етапів конкурсу. Самостійно виявляти причинно- наслідкові звязки, аналізувати інформацію. Розвивати вміння злагоджено співпрацювати;
·	виховна - продовжувати виховувати бережливе ставлення до природи та географічного середовища.
Обладнання:
 карта материків і океанів, атласи, контурні карти, зошити, лінійки, олівці, ручки.
Хід заняття:
І. Організаційний момент (на цьому етапі заняття розглядається актуальність заходу). Учні класу діляться на дві команди.
ІІ. Розминка. Кожній команді по черзі задають запитання, загальногеографічного характеру. По 15 запитань кожній команді, за кожну правильну відповідь команди отримують по 1балу.
ІІІ. Вгадай частини світу. Команди отримують контури обрисів материків і півостровів, які вони повинні відгадати без карт і атласів, керуючись тільки своїми знаннями з вивченого матеріалу. За кожну правильну відповідь команди отримують по 10 балів.
ІV. Проклади маршрут. Учні отримують завдання намалювати маршрут, керуючись текстовими підказками. Для виконання цього завдання учням потрібно визначитися зі сторонами світу, умовними позначеннями та картографічним масштабом, при цьому застосовувати з підручних матеріалів лише простий олівець, лінійку і зошит. Завдання оцінюється в 20 балів.
V. Географічна абетка. Завдання полягає в тому, щоб за 2 хвилини згадати і написати якнайбільше фізикогеографічних назв, які б починалися на букву А. Кожна відповідь оцінюється в 1 бал.
VI. Географічна номенклатура. Обидві команди отримують пусті контурні карти, на які вони повинні нанести якнайбільше фізикогеографічних об'єктів за визначений час. При виконанні завдання учні не використовують карт і атласів, а керуються лише своєю памяттю. Кожен правильно позначений об'єкт оцінюється в 1 бал.

VII. Дай правильну відповідь. Кожній команді зачитується  географічний факт, чи судження. Учні повинні вгадати, правда це, чи ні. За вірну відповідь - 1 бал.
VIII. Підсумок конкурсу. Суддями рахуються бали за кожен етап змагань, та зачитуються результати.

