
Geograficzne MEMO składa się z 40 
elementów. Wielobarwne elementy 
zawierają rysunki z rozmieszczeniem 
lądów i oceanów na kuli ziemskiej oraz 
wielkie odkrycia geograficzne. Na 
jednobarwnych elementach znajduje 
się nazwy lądów i oceanów, opisy 
pojęć geograficznych, opisy wielkich 
odkryć geograficznych. Gracze mają 
p ł y t k i  d rewn iane  odwrócone  
grzbietem do góry wybierają losowo 
jeden element z kolumny „rysunków” 
jeden z kolumny „opisy”. Odczytują 
głośno, jeśli wybrane elementy tworzą 
parę, to gracz odkłada ją i zyskuje 1 
pkt., Jeśli nie odkłada je na to samo 
miejsce grzbietem do góry i wszyscy 
starają się zapamiętać miejsce 
odczytanych elementów gry. Zabawa 
trwa tak długo aż wszystkie pary 
zostaną dobrane. Wygrywa osoba, 
która ma ich najwięcej. Gra zapewnia 
koncentrację wszystkich uczestników, 
a wielokrotne odczytywanie haseł i 
wyjaśnień zapewnia utrwalenie 
wiadomości.
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Lądy i oceany na Ziemii

PÓŁKULA PÓŁNOCNA

Połowa kuli ziemskiej, 
na północ od równika.

ZWROTNIKI

Wybrane równoleżniki. 
Na półkuli północnej – Zwrotnik Raka, 
na południowej – Zwrotnik Koziorożca.

KOŁA PODBIEGUNOWE

 – PÓŁNOCNE I POŁUDNIOWE
Wybrane równoleżniki. 

Między kołami podbiegunowymi 
a biegunami Słońce może nie wschodzić 

lub nie zachodzić przez okres 
dłuższy niż doba.

BIEGUNY

Punkty, w których zbiegają się 
wszystkie południki.

PÓŁKULA WSCHODNIA

Połowa kuli ziemskiej 
na wschód od południka 0⁰ 

aż po południk 180⁰.

OCEAN ATLANTYCKI

Drugi co do wielkości ocean 
o powierzchni około 77 mln km².

Otaczają go kontynenty: 
Europa i Ameryka Północna 

oraz Afryka i Ameryka Południowa.

OCEAN SPOKOJNY (PACYFIK)

Największy ocean o powierzchni 
 155,5 mln km².

Największa głębia – Rów Mariański 
(około 11 km).

OCEAN INDYJSKI

Powierzchnia 68,5 mln km²,
w całości płożony na półkuli wschodniej.

OCEAN ARKTYCZNY

Najmniejszy ocean (15,5 mln km²), 
rozciąga się wokół bieguna północnego.

AZJA

Największy kontynent (44 mln km²).
Najwyższy szczyt Ziemi 

– położony w Himalajach 
Mt. Everest 8850 m n.p.m.



ZAWARTOŚĆ:
ź Drewniana skrzynka o wymiarach 

ok. 23 x 10,5 x 6 cm, 
ź 40 płytek o wymiarach 4 x 8 cm 

z 20 ilustracjami
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WYPRODUKOWANO W POLSCE             

Ostrzeżenie! Nieodpowiednie dla  
dzieci w wieku poniżej 3 lat z uwagi 
ostre krawędzie i wykończenia!

Z.P.H. PILCH             ©
All rights reserved.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE:

Przechowywać w suchym pomieszczeniu. 
Unikać wilgoci! Do czyszczenia używać 
suchej lub lekko wilgotnej, bawełnianej 
szmatki (inne materiały mogą porysować 
powierzchnię). Stosować czystą wodę, bez 
detergentów i rozpuszczalników. 

Przed podaniem dziecku zabawki upewnij 
się, że produkt jest kompletny i 
nieuszkodzony. Opakowanie nie jest 
integralną częścią produktu i należy je 
usunąć wraz z wszystkimi elementami przed 
podaniem zabawki dziecku. Opakowanie nie 
służy do zabawy. Opakowanie foliowe może 
być niebezpieczne dla dziecka. Aby uniknąć 
możliwości uduszenia należy je usunąć 
wraz z wszystkimi jego elementami. 
Zachowaj instrukcję użytkowania ze 
względu na ważne informacje. 

 

BEZPIECZEŃSTWO:

AMERYKA PÓŁNOCNA

Kontynent o powierzchni 24 mln km²,
sięga na południe po Kanał Panamski.

AMERYKA POŁUDNIOWA

Kontynent o powierzchni 18 mln km².
Największy zachowany obszar 

wilgotnych lasów równikowych.

AFRYKA

Kontynent o powierzchni 30 mln km², 
położony na półkulach: wschodniej, 

zachodniej oraz północnej 
i południowej.

ANTARKTYDA

Powierzchnia 14 mln km²,
Prawie cały kontynent przykryty lodem.

EUROPA

Powierzchnia 10,5 mln km².
Razem z Azją tworzy 

olbrzymi ląd zwany Eurazją.

AUSTRALIA

Najmniejszy kontynent (7,7 mln km²), 
położony na półkuli 

południowej i wschodniej.

WYPRAWY 
KRZYSZTOFA KOLUMBA

WYPRAWA 
VASCO DA GAMY

WYPRAWA 
MAGELLANA

WYPRAWA 
MARCO POLO


