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„COPACUL GHICITORILOR”

1. Sunt un continent vestit,
Cu un ciorchine de strugure asemuit. (Africa)
2. Grecii numele mi-au pus
Și în româna ,,piatră” sunt tradus! (litosfera)
3. Sunt o mică crăpătură,
De o mare încărcătură!
Prin care magma iese la suprafață
Se răcește și „îngheață”. (rift)
4. Când 2 plăci tectonice se ciocnesc
Toată ziua, noaptea ele sporăvăiesc!
Ca să le împace cearta,Terra a creat invenția.
Tu, dă-ne soluția! (fenomenul de subducție)
5. Adânc apa pătrunde în uscat
Nu se teme de nici un pirat. (golf)
6. Multe insule grupate
Una lângă alta aliniate
Suntem ca niște surate! (arhipelag)
7. Din schelete de corali
Adunate ani de ani
Am ieșit ca un inel
Ia gândește-te nițel. (insula coraligenă)
8. O linie subțire și importantă sunt,
Ce despart marea de pământ! (țărm)
9. Din erupții vulcanice născută
În lume-s cunoscută
Sunt vestită și sunt cea mai mare
Cu vulcani activi în dotare! (Insula Islanda)
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10. Un petic mic sau mare de uscat
Din toate părțile de apă înconjurat. (insula)
11. Cinci hainuțe tocmai bune,
Îmbracă a noastră lume
Terra pe toate le iubește
SȘi cu drag le folosește. (geosferele)
12. Un petic mic sau mare de uscat
Din trei părțile de apă înconjurat
Și de continent cu o parte legat. (peninsulă)
13. Suntem forme de relief,
Un pic mai diferite,
Sub apa mărilor și oceanelor întâlnite. (relieful bazinelor oceanice)
14. De la țărm pornesc ușor înclinată,
Până la 200 m aflată!
Sunt destul de bogată
Cu zăcăminte de petrol înzestrată. (platforma continentală)
15. Sunt abrupt și înclinat
Un element destul de important. (abruptul continental)
16. Am aspect de câmpie imensă
Cu ape marine foarte dense! (câmpia abisală)
17. În toată lumea vestită,
De geografii renumită!
De pe glob sunt cel mai adânc loc
Și am nume românesc, cu noroc. (groapa Marianelor)
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