
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

ΤΑΞΗ Ε

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οι χάρτες-ένα εργαλείο για τη μελέτη του κόσμου. 
1. Κάνοντας κλικ εδώ να εξερευνήσεις το γεωφυσικό χάρτη της Ελλάδας διαβάζοντας τη 

“βοήθεια”.

2. Γνωριμία με τον παγκόσμιο γεωφυσικό χάρτη. Πάτησε εδώ για να ξεκινήσεις το ταξίδι.

3. Συμπλήρωσε το υπόμνημα του χάρτη κάνοντας κλικ εδώ.

4. Για να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου απ΄όσα έμαθες στην ενότητα κάνε κλικ εδώ κι εδώ.

5. Εδώ   θα βρεις ένα ενδιαφέρον παιχνίδι προσανατολισμού στο χάρτη!

Η μορφή και το σχήμα της Ελλάδας

1. Κάνε τη δραστηριότητα που ακολουθεί εδώ.

2. Να λύσεις ένα ενδιαφέρον σταυρόλεξο εδώ.

Η θέση της Ελλάδας

http://geogr.eduportal.gr/maps/synora1.htm
http://geogr.eduportal.gr/askhseis/gr_thesi_syn/cross.htm
http://geogr.eduportal.gr/senaria/thesi_synora/morfi.htm
http://geogr.eduportal.gr/games/prosanatolismos.htm
http://geogr.eduportal.gr/askhseis/map/geomap1.htm
http://geogr.eduportal.gr/askhseis/xarths/1_stoixeia.htm
http://geogr.eduportal.gr/games/thes_magnif_new.htm
http://geogr.eduportal.gr/maps/world_map/World_map.htm


1. Για να βρεις την Ελλάδα με τη βοήθεια του GoogleEarth να πληκτρολογήσεις “Ελλάδα” 

στο πεδίο “Πτήση προς....” στο αριστερό μέρος και μετά κάνε κλικ στο μεγεθυντικό φακό!

Οι ποταμοί της Ελλάδας

1. Αναζήτησε πληροφορίες στο διαδίκτυο για ποταμούς στης Ελλάδας και κατόπιν σε 

συνεργασία με τα μέλη των ομάδων σας να δημιουργήσετε ένα βιβλίο στην Βικιπαίδεια για 

ελληνικά ποτάμια που θα επιλέξετε! Θα χρησιμοποιήσετε το εργαλείο “Δημιουργία 

Βιβλίου” στην Βικιπαίδεια. Ο τίτλος θα είναι “Ποταμοί της Ελλάδας”.

2. Στο τέλος θα εκτυπώσουμε τα βιβλία-εργασίες που δημιουργήσατε.

Ο πληθυσμός της Ελλάδας

1. Κάνε κλικ εδώ για να μάθεις πληροφορίες για την ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

2. Παρατήρησε το παρακάτω γράφημα:

Ποια έτη οι γεννήσεις ήταν όσες και οι θάνατοι; Κατόπιν συζητήστε τα παρακάτω:

β. Ποια έτη οι θάνατοι ήταν περισσότεροι από τις γεννήσεις; 

γ. Ποιο συμπέρασμα βγάζετε για τον πληθυσμό της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια; 

    Θα αυξηθεί, θα μειωθεί ή θα μείνει ο ίδιος; Γιατί;

http://geogr.eduportal.gr/senaria/population_gr/info_population_gr.htm


Τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας και οι περιφέρειες.

1. Αφού μελετήσετε με τα μέλη της ομάδας σας το  ΧΑΡΤΗ  βρείτε και σημειώστε τα  9 

γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας   σε ένα πίνακα.

2. Αφού μελετήσετε το χάρτη καταγράψτε τις διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας σε ένα 

πίνακα.

3. Παρατηρήστε τους χάρτες που υπάρχουν εδώ, εντοπίστε και γράψτε τα γεωγραφικά 

διαμερίσματα που αποτελούν και ταυτόχρονα και διοικητικές περιφέρειες.

4.  Με τη βοήθεια των πληροφοριών που υπάρχουν εδώ ανακαλύψτε ποιο γεωγραφικό 

διαμέρισμα παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση σε πληθυσμό καθώς και αυτό που 

παρουσιάζει τη μικρότερη τη δεκαετία 1991-2001.

5. Στη συνέχεια συζητήστε με τα μέλη της ομάδας σας του λόγους που οδήγησαν σ’ αυτές τις 

μεταβολές.   

6. Αναζητήστε με τη βοήθεια του Google earth (πτήση προς ……) τα γεωγραφικά 

διαμερίσματα της χώρας μας (μορφή αναζήτησης π.χ. Ήπειρος, Ελλάδα)

7. Κάνοντας κλικ εδώ έλεγξε τις γνώσεις σου για το μάθημα

Δημιουργός σεναρίου: Πατρούλα Αντωνοπούλου ΠΕ70-1ο ΚΣΕ Πάτρας

http://users.evr.sch.gr/sitsil/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=52
http://geogr.eduportal.gr/maps/diam_map.htm
http://users.evr.sch.gr/sitsil/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=52
http://www.perifereies.gov.gr/
http://geogr.eduportal.gr/maps/diam_map.htm

