
    Завдання №1. Написати рекорди материків «Най…»

       Австралія                                              Антарктида

-                                                     -
-                                                     -
-                                                     -
-                                                     -     

Південна Америка                                Північна Америка

-                                                     -
-                                                     -
-                                                     -
-                                                     -
-                                                     -

Завдання №2. Що зайве?

1. Мексиканська, Гудзонова, Аляска, Лабрадор, Кампече, Каліфорнійська.
2. Гренландія, Куба, Флорида, Ньюфаундленд, Ванкувер, Баффінова Земля.
3. Саргасове, Каліфорнійська, Карибське, Баффіна, Бофорта, Берингове.
4. Вікторія, Юкатан, Флорида, Лабрадор, Аляска, Каліфорнія.
5. Гольфстрім, Аляскинська, Каліфорнійська, Карибська, Антильська.
6. Куба, Гаїті, Ямайка, Ньюфаундленд, Ванкувер.

 

Завдання №3. Хто такий? Що таке?

Саргасове,  Гудзонова,  Мексиканська,  Ванкувер,  Аляска,  Лабрадор,
Берингова,  Каліфорнія,  Юкатан,  Карибське,  Вікторія,  Каліфорнійська,
Флорида, Гренландія, Кампече, Куба, Ньюфаундленд, Гаїті, Дейвісова, Св.
Лаврентія, Баффінова Земля, Бофорта, Ямайка.

    Затоки    Протоки       Моря     Острови   Півострови

     

 

       



     Завдання №4. Із записок барона  Мюнхгаузена (знайдіть помилки)

1. Північна  й  Південна  Америки  утворюють  єдину  частину  світу  під
загальною  назвою  Америка.  Ці  материки  сполучаються  Суецьким
перешийком, через який було прокладено судноплавний канал. Південно-
східні береги Північної Америки омивають води Коралового моря, тому
тут  знаходиться  Великий  Бар`єрний  риф.  Поблизу  Північної  Америки
небагато  островів.  На  північному  заході  вузька  Магелланова  протока
відокремлює від Північної Америки материк Євразія.

2. Лінії  екватора  та  початкового  меридіана  не  торкаються  Північної
Америки.  Вона  повністю  знаходиться  в  Північній  і  Східній  півкулях
планети. На відміну від Південної Америки, яка є материком тропічних
широт,  Північну Америку перетинають і  Південний тропік,  і  Південне
полярне коло. Це значною мірою визначає розмаїття її природних умов і
на  материку  представлені  всі  теплові  пояси  Північної  півкулі.  Більшу
частину материка займають антарктичні широти.

3. Береги  Північної  Америки  омивають  три  океани:  на  заході  –
Атлантичний, на сході – Тихий, а на півночі – Індійський. На природу
західного  узбережжя  материка  впливають  тепла  течія  Гольфстрім  та
холодна  Каліфорнійська.  Біля  східних  берегів  Північної  Америки
формується  найпотужніша  тепла  течія  світу  –  Західних  вітрів,  яку
називають «трубою теплового опалення Європи». Їй назустріч рухається
холодна  Лабрадорська  течія,  що  спричиняє  часті  тумани  на  сході
материка.

4. На  півдні  Північної  Америки,  через  вузький  Панамський  перешийок  і
Панамський  канал  проходить  межа  між  даним  материком  та
Антарктидою.  На  північному  заході  неширока  Магелланова  протока
відокремлює материк від Євразії. Крайніми точками Північної Америки є:
на півночі – мис Мерчисон, на півдні – мис Сент-Чарльз, на заході - мис
Стіп-Пойнт, на сході – мис Мар`ято.

5. Північна Америка має розчленовану берегову лінію. Тут багато островів,
півостровів,  заток  і  проток.  Біля  північних і  східних берегів  материка
розташовані острови коралового походження. Один із них – найбільший
острів  світу  Нова  Гвінея.  У холодні  води  Індійського  океану  занурені
острови Канадського Арктичного архіпелагу. Їх відділяє від Північного
полюса  лише  тисяча  кілометрів.  Біля  західного  узбережжя  Північної
Америки розташований острів Ньюфаундленд.

6.  Береги Північної Америки мають багато зручних бухт і глибоких заток.
Найбільшими з-поміж них є: на півночі – Мексиканська затока, на півдні
– Гудзонова, на північному заході – затока Карпентарія, на південному
заході  –  Гвінейська  затока.  Дуже порізані  береги  материка  утворюють



численні  півострови:  Лабрадор  –  на  північному  заході,  Кейп-Йорк  та
Юкатан – на південному сході, Каліфорнія – на північному заході, Аляска
– на південному заході.

        Завдання №5. Вірю – не вірю.  

1. Північна Америка – материк, який перетинає екватор.
2. Задовго  до  відкриття  Америки  Х.  Колумбом  тут  побували  нормани

(вікінги).
3. Північна Америка розташована в Північній і Східній півкулях.
4. Гренландія – найбільший острів материка.
5. Неофіційно Карибське море називали Флібустьєрським.
6. Північна Америка – найвологіший материк Землі.
7. США – найбільша країна материка.
8. Освоєння та колонізація материка європейцями почалася після відкриття

Америки Дж. Куком.
9. Берегами Саргасового моря є не суходіл, а великі морські течії. Це єдине

у світі море без берегів.
10.Назву  Аляска  мають  декілька  географічних  об`єктів:  півострів,  штат

США, затока, тепла морська течія, канал.
11.Бермудські  острови  були  відкриті  на  початку  ХVІ  ст.  іспанським

мореплавцем Х. Бермудесом.
12.Материк займає площу в 18 млн. км. кв.    

     Завдання №6. «Плавання без компаса»

1. Розпочинаємо нашу подорож із штучної протоки, що розділяє Північну  й
Південну Америки.

2. Пливемо на схід до моря, що омиває береги Північної Америки. Це море
колись називали «піратським».

3. Виходимо в океан і пливемо вздовж берегів материка до моря, що немає
берегів і поверхня якого вкрита водоростями.

4. Пропливаємо вздовж східних берегів Америки до півострова, що має назву
схожу на назву певної породи собак.

5. Прямуємо на північ і досягаємо узбережжя найбільшого острова світу.
6. Далі повертаємо на захід і пропливаємо між островами одного з найбільших

архіпелагів світу.
7. Заходимо в море, що було назване на честь одного з дослідників материка.



8. Наближаємось до крайньої західної точки Північної Америки і протоки, що
відділяє її від материка Євразія.

9. Повернувши на південь пливемо вздовж західного узбережжя материка до
затоки, яка має таку ж назву, що і півострів.

10.Завершуємо наше плавання біля берегів півострова на якому знаходиться
«місто янголів» та «місто мрій».       


