
Οι κλιματικές ζώνες της Γης 

Αγαπητά μας παιδιά σε αυτό το φύλλο εργασίας θα ασχοληθούμε με το 10ο  

κεφάλαιο του βιβλίου μας στη Γεωγραφία και το διαδραστικό βιβλίο:  

Πρώτα θα κάνουμε κλικ στον σύνδεσμο: 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2819,23288/   

Αφού επισκεφτούμε τον πολυχάρτη, πατήσουμε κάτω τον τίτλο «ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ 

ΖΩΝΕΣ» και τα βελάκια αριστερά που μας εξηγούν τα χρώματα, είμαστε 

έτοιμοι να απαντήσουμε στην 1η Ερώτηση: ποιες είναι οι κλιματικές ζώνες της 

Γης; 

Μπορούμε, αν θέλουμε να δούμε και το βιντεάκι: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZKJAS3NYGEY   

Πάμε τώρα να δούμε τους παράγοντες που καθορίζουν το κλίμα. Ο 

σημαντικότερος είναι η πρόσπτωση των ηλιακών ακτίνων στη Γη ( κλικ και control) 

εδώ, πατώντας το βελάκι κάτω βλέπουμε τη γωνία πρόσπτωσης των ηλιακών 

ακτίνων στους διάφορους μήνες, άρα και εποχές του έτους. 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2819,23288/
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2898
https://www.youtube.com/watch?v=ZKJAS3NYGEY
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2972


 

Ερώτηση 2η: Τι διεύθυνση έχουν οι ακτίνες του Ήλιου στα τοπία των εικόνων 

10.1 και 10.2;  

Όπως φαίνεται στην εικόνα 10.3, οι ακτίνες του Ήλιου προσπίπτουν κάθετα 

στον Ισημερινό και στις περιοχές που βρίσκονται γύρω από αυτόν. Επομένως 

ο βασικός παράγοντας που διαμορφώνει το κλίμα ενός τόπου είναι η 

απόστασή του από τον Ισημερινό, δηλαδή το γεωγραφικό πλάτος του τόπου. 

Το υψόμετρο, δηλαδή το ύψος ενός τόπου από την επιφάνεια της θάλασσας, 

καθορίζει σημαντικά τη θερμοκρασία του, αφού όσο υψηλότερα βρίσκεται ο 

τόπος τόσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία του. 

Άλλος βασικός παράγοντας που διαμορφώνει το κλίμα ενός τόπου είναι η 

απόστασή του από τη θάλασσα . Οι παραθαλάσσιες περιοχές έχουν πάντα 

ηπιότερο κλίμα. 

 

 

Άρα και οι τοπικές συνθήκες επηρεάζουν το κλίμα ενός τόπου. 

Ενδιαφέρον έχει η παρουσίαση των κλιματικών ζωνών εδώ. 

https://www.slideshare.net/mavroedi/ss-16310024


Ας απαντήσουμε τώρα την 3ηΕρώτηση: Αναφέρω συνοπτικά τους παράγοντες 

που διαμορφώνουν το κλίμα ενός τόπου. 

Τέλος ας δούμε με προσοχή το χάρτη με τις θερμικές ζώνες της Γης και ας 

απαντήσουμε στην ερώτηση του βιβλίου μας: 

4η Ερώτηση: Βρείτε τα ονόματα των παράλληλων κύκλων, που χωρίζουν τις 

κλιματικές ζώνες της Γης. Ποιες ζώνες χωρίζει ο κάθε παράλληλος; 

Τέλος ένα ενδιαφέρον βίντεο που παρουσιάζει το κλίμα και την κλιματική 

αλλαγή μπορούμε αν θέλουμε να δούμε εδώ. 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2803
https://www.youtube.com/watch?v=Mjovm1eCl7c

