

                     Візитна картка.
Північна Америка.

Канада - країна "Великої сімки ", член "НАФТА".
-	Країна вічного холоду, полярного сяйва і білих ведмедів.
-	Країна кленового листа і лісів. Найбільший лісовий цех світу.
-	Країна зерна і хокею.
-	Церква, торговий центр і критий хокейний майданчик є навіть в       самому малому містечку Канади.
США   - одна з найбільших за територією ( 4) і населенням ( 3) держава світу.
-	Країна унікальної природи, в надрах—вся таблиця Менделєєва.
-	Найбагатша країна світу, країна "Великої сімки", лідер світової політики, космічна держава. Член "Клубу 5"  і "НАФТА".
-	Найбільша автомобільна і залізнична країна світу. Найбільший транспортний вузол світу—Чикаго.
-	Світовий лідер по вирощуванню кукурудзи, помідорів, апельсинів, лимонів та овочевої розсади.
-	Країна джинсів, "Кока-коли" і гамбургерів, Міккі-Мауса, Дісней-Ленда і "Голлівуда".
-	символ  Нью-Йорка та Америки -  Статуя свободи.
Мексика - країна древніх цивілізацій (ацтеки і майя ) і самбреро (капелюх).
-	Член "НАФТА". Мехіко - найбільше місто світу.
-	Батьківщина кактусів й агав.
Куба     - держава-острів. Єдина комуністична країна Америки.
-	Країна цукрової тростини , "гаван" (сигар) і крокодилячих ферм. Коста-Ріка - "бананова " республіка.
-	Єдина країна світу, що не має армії. Панама - "бананова" республіка.
-	Країна Панамського каналу і панам (капелюхів).

Австралія.
Австралія –“зелений” континент, єдина країна-континент. Країна переселенького капіталізму. Заснована англійськими каторжанами.
-	Країна унікальної природи, ендеміків( кенгуру, евкаліптів) і справжньо-го лиха Австралії – диких кролів.
-	Країна артезіанських колодязів, овець і вовни.
-	Країна алмазів, яшми, бокситів і дуже дешевого вугілля.
-	Країна найбільшого коралового рифу світу (Великий Бар’єрний риф).
Нова Зеландія - острівна держава. Країна переселенського капіталізму.
-	Країна пташки ківі, овець і лиха лісів Нової Зеландії – опосумів.
-	Країна фіордів (вузькі і довгі затоки в скелястих берегах), вулканів і Долини гейзерів.



Південна Америка.

Венесуела - країна нафти, озера Маракайбо і найвищого в світі водоспаду  Анхель (1054 м). 
Колумбія – країна смарагдів (дорогоцінний камінь зеленого кольору), кави, наркотиків і наркомафії. 
Перу        - гірська держава
-	Країна древньої імперії інків.
-	Країна брилів і пончо (накидка на плечі у вигляді платка з діркою).
-	Батьківщина картоплі і помідорів.
Чілі	- країна креолів (нащадків індійців і іспанців).
-	Країна Анд (мідних гір), селітри і Атаками - найсухішого місця світу (дощів не було понад 200 років).
Болівія     - найвисокогірніша країна світу, де більшість населення живе на висоті
                      понад 3700 м. Надра дуже багаті на природний газ.
Аргентина - країна срібла (помилкова назва).
-	Країна памп (степів), зерна і гаучо (пастухів). 
Бразилія - найбільша країна Південної Америки.
-	Країна найбільшої річки світу - Амазонки і головних легенів планети - лісів Амазонії.
-	Країна мулатів, музичних і на диво безпосередніх людей.
-	Країна футболу і Пеле, карнавалів Ріо і пляжів Копакобани.
-	Країна кави, бананів, цукрової тростини, цитрусових і сої.

Африка.

Єгипет    - країна пірамід і Суецького каналу, тропічних пустель і найбільшого оазису світу –  долини Нілу.
-	Батьківщина золота і геометрії.
Лівія       - країна пісків і нафти, полюса спеки Землі (+58, ЗС ). 
Алжир    - країна пісків, оазисів, ваді (сухі русла річок) і нафти.
Марокко - країна апельсинів, томатів, рибних консервів (марокканські сардини).
Ефіопія   - країна "обпалених сонцем обличчь".
- Країна благовонній  (мірра, ладан, камеді,).
- Країна найвищих людей світу – тутсі (середній зріст - 186 см) і
унікального села Лалібелла (село нижче рівня землі).
-	Країна гір, батьківщина  кави. 
Сомалі   - країна Африканського Рогу і сучасного піратства.
                - Країна верблюдів і благовонній.
Танзанія - країна заповідників і національних парків, кокосових горіхів і гвоздики
                  (прянощі) Занзібару. 
Бурунді   - (в перекладі) - країна 80 тисяч горбів.
-	Країна пігментів і тутсів .
	- Найбільш  африканська країна 
Ботсвана - Країна бушменів і Калахарі – батьківщини кавунів.
-	Унікальна комора мінеральних ресурсів. 
Зімбабве – (в перекладі) - "поважний дім"
-	Країна великих міняйл і талановитих металургів.
                   - Головне багатство країни - рідкісний набір деревини кольорових порід (розова, лимонна, червона, чорна).
Мадагаскар – найбільша острівна країна Африки.
                   -  Країна ванілі і гвоздики (прянощі).
                   - Країна лемурів і пташиних ендеміків (голубі зозулі, червоні горобці, 
зелені голуби, чорні папуги). 
ПАР       - найбільш промислово розвинута країна Африки.
-	Комора кольорових і дорогоцінних металів (золота, платина, хро-му, алмазів, урану).
                   - “Візитка” країни – національний парк Крюгера
Демократична республіка Конго - країна найбільшої  річки Африки –  Конго і численних  на ній  водоспадів.
-	Країна екваторіальних лісів і пігмеїв - найменших людей світу.
-	Багатющі надра (Мідний пояс світу,  алмази).                             Нігерія     - найбільша за кількістю населення країна Африки.
                  -	Країна нафти і пальмової олії.
Ліберія    - країна найбільшого торгового флоту світу (фіктивні прописки).
Судан      - країна великого Нілу, бавовни і верблюдів.

Євразія

Росія      - найбільша за площею країна світу, член "Клубу 5", космічна держава.
-	Країна великих лісів, боліт, річок, сибірських морозів, полярного сяйва і білих ведмедів.
                  - Комора природних, особливо мінеральних ресурсів.
-	Країна руської горілки та бані, червоної і чорної ікри, самоварів і матрьошок, автомата Калашникова.
Російська мова - найбільш красномовна в світі. 
Білорусь - країна густих лісів, глухих боліт і синіх полів льону.
-	Білоруси - героїчний і багатостраждальній народ (Брестська фортеця, Хатинь).
Естонія   - країна озер, валунів і сірого кольору.
-	Країна горючих сланців.   •
Латвія    - країна рибалок і курортів (Ризьке взмор'я), блакитних озер і
соснових лісів. 
Литва    - країна лісів, луків, корів і янтаря. 
Молдова - країна-сад-огород, край виноградників, вин і коньяків. 
Грузія     - "божа земля", країна гір, чаю, вина, цитрусових (мандарин) і
"Золотого руна". 
Вірменія - країна гір, садів,  виноградників і вірменських коньяків.
-	Гора Великий Арарат і озеро Севан - символи країни.
-	Батьківщина заліза.
Азербайджан - Країна вічної о вогню, нафти Каспію і грязьових вулканів. 
Казахстан - Країна степів і напівпустель. зерна і вовни, кладова мінеральних ресурсів. Космодром Байконур.
-	"Батьківщина кінь, рушниця, а потім дружина" - символи казаха Туркменістан - Країна пісків і спеки Каракумів, найдовшого в світі -
каракумського канату, верблюдів і скакунів, каракуля і килимів. Узбекистан - Країна гір і пустинь, бавовни й рису, Аралу - символу
екологічної катастрофи Землі. 
Киргизстан - Країна гір і Іссик-Кулю, пасовищ, коней і червоних маків. Таджикистан - Високогірна країна, Країна гірських ЛЬОДОВИКІВ і ЯКІВ.

Зарубіжна Азія.

Монголія    - Країна степів і пустинь, кліматичних крайностей (+40; -40).
-	Країна кочівників і юрт, коней, овець і верблюдів.
- батьківщина дикого коня І прожевальського і верблюда.
-	Країна "Золотої Орда" і Чінгісхана
Китай     - Найбільша за населенням країна світу, "Одна сім'я - одна дитина", член " Клубу 5", космічна держава
-	Батьківщина чаю, фарфору, компасу, пороху, паперу, шовку, фейєрверку.
- 7-
	Країна найбільшої споруди Землі   Великої Китайської стіни (її
видно з Місяця).
-	Країна знаменитої Хуанхе, великого Мао, шовкових Шляхів.
Південна Корея - ВКС, один із азіатських " тигрів''.
-	Економіка зорієнтована на експорт.
-	Дуже працьовитих і віддалій роботі народ (2 вихідні на місяць).
-	Корейська кухня - найбільш здорова в світі.
-	Країна ранкової прохолоди і лотоса Пельмені (понад ЗО начинок), і велика повага до батьків.
Японія   - Країна "Великої сімки".
-	Острівна країна-архіпелаг . Гірська держава
-	Країна багата на природи катаклізми (вулкани, землетруси,
тайфуни, цунамі) і бідна на природні ресурси.
-	Країна промислових роботів і супертанкерів, автомобілей і електроніки, мандаринів і штучних перлин.
-	Країна сходячого сонця, хризантем і сакури. екібано і бонсаю, найбільш ефективної о використання дарів океану.

-	Країна найкрасивіших жінок світу.
-	країна Хіросіми і японського журавлика - - символів ядерної війни.
-	Країна, де немає злидарів і крадіїв. С'ииупур     - Мсто-держава величезний порі" світу.
-	найчистіша країна світу.
-	Один із азіатських "тигрів".
-	Мето скла і сталі.
В 'спінам     - Країна велося надіті і мотоциклів, рису і солом'яних капелюхів. 
Філі/ини    - Країна рисових полів, кокосових, бананових і ананасових плантацій.
Індонезія   - Країна вулканів і блискавок кокосових пальм і качконосів. 
Таїланд      - Країна Золотого Будди
-	Країна рубінів і ананасів. "Золотого трикутника "
-	Країна велисопедів і джонок
Непал - Країна Гімалаїв, Джомолунгми (Евересту) - туристської "мекки".
Індія	- Друга по чисельності в світі (в майбутньому найчисельніша).
"Нас двоє - нам двох," найбільш багатонаціональна в світі (понад 1600 націй).
-	Дві державні мови	хінді і тимчасово англійська + своя.
-	Музей під відкритим небо - країна нагод і мавзолеїв.
-	Найбільш кіноіндустріальна країна в світі за кіліаістю фільмів.
-	Країна індійського а юна і чаю, священних корів і Гангу, рикш і дорогоцінного каміння.
-	Світовий ювелірний центр по обробці дрібних алмазів. 
Шрі-Ланка - Острівна держава, цейлонський чай .
Афганістан – Країна гір і пустинь, наркотиків і дорогоцінного каміння.
каракуля, килимів і ізюму,- немає залізниці.
Іран	- Країна гір і напівпустинь, чорної ікри і ізюму, перських килимів
і нафти.
Ірак	- Країна-легенда (Межиріччя, Вавілон Висячі сади Семіраміди,
Всесвітній потоп).
-	Країна фініків, нафти і газу.
Туреччина   - Історично багата країна (Османська імперія, Колос Родоський, храм Артеміди).
-	Країна махеру і ангорських виробів, оливок і блакитнооких білих котів оз. Ван.
Ізраїль       - Країна євреїв і Мертвого моря, батьківщина християнства
-	Країна найпродуктивніших корів і сонячних батарей.
-	Світовий ювелірний центр по обробці середніх алмазів. Саудівська Аравія - Країна тропічних пустинь, нафти, газу і фініків.
-	Батьківщина ісламу (мусульманства), країна паломництва (Мекка і Медіна).
невеликі країни - Завдяки величезним, унікальним родовищам нафти і перської залижи    природного газу корінне населення цих країн (' частка (Кувейт, Катар    його може складати тільки 30-50 % ) має дуже високий Бахрейн, Оман,      рівень житія,
ОАЕ.)	- Серед пісків чисельних пустелі., височать сучасні міста
європейського типу   скла і сталі, із вдалим Поєднанням багатоповерхових будинків із мечетями і мінаретами.
-	Араби - бедуїни в традиційному білому вбранні пересіли з верблюдів на останні моделі японських та американських автомобілів. які колесять шляхи міжнародного рівня, дороги освітлюються вночі навіть за межами мі ст.
-	Особлива любов арабів до їщуозлсщгі і зелені: до кожного дерева 
Західна Європа.
Норвегія     - Найдовша країна Зх Європи.
-	Один з найвищих рівнів життя у світі.
-	Країна фіордів, шхер і оселедців.
-	Країна моряків, мореходів і мандрівників
-	Країна нафти, природного газу і бурових платформ. Ісландія     - Острівна країна, країна вікінгів.
-	Країна вогню і льоду; гейзерів і їх найефективнішого використання в світі.
-	Країна ісландських оселедців і вовняних виробів.
Швеція       - Країна А. Нобеля і нобелівської премії, лижників і "УОЬУО",
-	Найбільш озерна країна світу.
Фінляндія   - Країна лісів і тисячі озер; фінської бані і фінського ножа
-	Батьківщина санта-Клауса  Діда Мороза
Данія	- Один з найбільших виробників і експортерів молока масла,
аїру, яєць, свинини в Європі. Нідерланди - Країна дамб, канатів і вітряків (1/3 території лежить нижче рівня
Північного моря).
-	Країна шоколаду, корі і голандського сиру:
-	Країна овочів, розсади і найбільшого тешшчного комплексу світу під Гаагою.
-	Країна тюльпанів і нарцисів, країна-квітник, -оранжерея.
-	Країна море ходів і дерев’яних  башмаків.
-	Країна KLM i DAF Роттердам найбільшого морського і контейнерного порту світу.
Бельгія      - найбільш металургійна країна світу ( на душу населення).
-	найгустіша сітка автошляхів світу.
-	Світовий ювелірний центр по обробні великих алмазів і дорогоцінного каміння.
Ірландія    - Країна Якова, волинки і-степу (75 тактів за сек.), найбільш еміградська в світі і з надзвичайно скупим народом.
Великобританія - Країна "Великої сімки", член "Клубу 5", острівна держава, з'єднана з контенентом тонелем під Ла-Маншем.
-	Батьківщина капіталізму і футболу; країна класичного консерватизму.
Англійці - любителі вівсянки і чаю з молоком на сніданок.
-	Тауер і вівсянка - емблеми країни.
Франція    - Країна "Великої сімки", член "Клубу 5". космічна держава
-	Батьківщина метричної системи мір.
-	Символ парижа і Франції -Ейфелева башта
-	Французька мова - мова кохання; країна дуже темпераментних людей.
-	Країна мод і косметики, вин (бургундське), шампанського і коньяку, .300 сортів сиру.
Німеччина - найрозвинутіша Європи, країна «Великої сімки".
-	Країна педантичних, дуже працьовитих культурніших людей.
-	Країна аспірину, баварської о пива, круппівської сталі, цейсівського скли
-	Автомобільна країна світу.
Італиі      - Країна "Великої сімки" і знаменитого "чобітка".
-	Країна-лсгенда, історично багата (Рим, Венеція. Піза, Везувій).
-	Країна фашизму і мафії.
-	Країна піци і спагетті, винограду, вина і лікерів; оливок і оливкового масла.
-	Краша футбольної індустрії.
-	Палійська мова – наймелодійніша в світі в світі
. Австрії    - ЕЗКС, гірська, нейтральна держава
-	Країна корів, сиру і бальзаму "Бітнера".
-	Країна всип  музикантів і вальсу Швейцарія - ВКС, гірська, нейтральна країна.
-	Один з найвищих рівнів життя населення в світі.
-	Країна банків, годинників. сиру і шоколаду
Іспанія      - Іспанія  башта країна, найбільш пуристська в      світі.
-	Країна мореходів, і виноробів (конкістадорів) і виноробів (мадера).
-	Країна корид.. гітари і серенад.
-	Країна корки . оливок і ртуті, батьківщина бронзи. Португалія - Країна мореходів і виноробів (портвейн).
Монако     - країна-карлик, .* дуже розвинутою індустрією туризму, і гарний центр, поштові марки. Вулиці миються шампунем.
Ватикан   - Найменша країна світу ( квартал Риму), резиденція пани римською.
Греція       - Країна-легенда, музей під відкритим небом
-	Батьківщина і! олімпійських ігор і Атлантиди.
Болгарія     - Країна ірояид і косметики, винограду і вина, тютюну і цигарок,
ОВОЧІВ і ОВОЧОВНХ Консервів
-	Золоті пляжі, Габрово
Румунія     - Гірська країна (маєш Вранча в Карпатах)
-	Країна циган і Дунаю.
Чехія        - Країна олівців Кох-і-Нор"), чеського пива богемського скла
(кришталю), транспортних засобів (трамваї, тролейбуси, "татри", "Яви").
-	Країна Златої праги.
Угорщина   - Країна "Ікарусів", сухих вин, яблук і консерв. Польща      - Країна шахтарів і солеварів.
-	Символ трагедії війни (загинув кожен 4 поляк, найбільший концтабір Другої світової війни - освенцім, де загинуло 4 млн чоловік).
-	Країна капусти і яблук. Словаччина - Гірська країна

