
Μαρία Κουνέλη 

 

8ο Δ. Σ. Κορυδαλλοφ Τμιμα Εϋ1                                           Πνομα…………………………………………………. 
 

Φφλλο  εργαςίασ ΗΠΕΙΡΟ 
  
Η Ήπειροσ  βρίςκεται ςτη Δ………… Ε………………  
Αποτελείται από τουσ παρακάτω νομοφσ με πρωτεφουςεσ: 
  

ΝΟΜΟΙ ΠΡΩΣΕΤΟΤΕ 

    

    

    

    

  
Ζχει πολλά βουνά (κυρίωσ ςτο ν. Λωαννίνων )όπωσ τον …………………………….. ,και  τον …………………….. και 
κυρίωσ τθν οροςειρά τθσ Ρ…………….. 
  
Οι μεγαλφτερεσ πεδιάδεσ είναι τθσ  Κ…………….., τθσ  Ρ………………….. και τθσ Α…………………………. 
  
Τα μεγαλφτερα ποτάμια είναι  ο  Α………………..,ο Α…………………, ο Α…………………… ,ο Α…………….. και ο 
Λ…………. 
  
Ρολλζσ είναι και οι λίμνεσ τθσ: των Λ…………………… ι Ρ…………………….και οι τεχνθτζσ του Λ……………. και 
του Α……………………, ςτισ  οποίεσ λειτουργοφν υ……………………………… ε…………………. 
  
 Θ  Ιπειροσ βρζχεται από το Λ……………. Ρ……………….. και ο ςθμαντικότεροσ κόλποσ τθσ είναι ο 
Α………………………..  
  
  
ΤΑΞΛΔΕΥΟΝΤΑΣ………. 
  
  
το ν. Ιωαννίνων 
  

        Να επιςκεφτϊ τθν λίμνθ ………………. που ςτα νερά τθσ πνίγθκε θ κυρά-Φ………… και το νθςάκι 
τθσ λίμνθσ όπου ηοφςε ο Α…. Ρ………Μθν ξεχάςω να δοκιμάςω τθν ςπεςιαλιτζ του νθςιοφ που 
είναι τα β……………… και τα χ…………….., φρεςκοψαρεμζνα από τθν λίμνθ. 

        Στθν πόλθ να περπατιςω ςτθν παραλία τθσ και ςτα ςτενά τθσ παλιάσ πόλθσ και ςε ζνα 
παραδοςιακό καφενεδάκι κα δοκιμάςω τον γ…………… μπ……………. .Μθν ξεχάςω να αγοράςω 
α…………! οι Γ…………….. φθμίηονται ωσ οι καλφτεροι αρ……………………. τθσ Ελλάδασ! 

        Λίγο πιο ζξω από τθν πόλθ να πάω ςτο μουςείο Βρζλλθ όπου κα δω ςε κ……….. ομοιϊματα 
όλουσ ςχεδόν τουσ ιρωεσ τθσ επανάςταςθσ του 1821! Είναι ζνα μουςείο ιδιωτικό και τα 
ομοιϊματα τα καλλιτζχνθςε ο ίδιοσ ο Βρζλλθσ. 

        Νοτιότερα είναι το γνωςτό μαντείο τθσ Δ…………… και το αρχαίο Κ………….. τθσ. 
        Ανατολικά τθσ πόλθσ των Λωαννίνων είναι το Μ………. που φθμίηεται  ωσ τόποσ γζννθςθσ 

ςπουδαίων πολιτικϊν και για τα τ………. όπωσ  το καπνιςτό τ……… του Μ………………Μπορϊ να 
επιςκεφτϊ και το τοπικό λ……………. μουςείο και να κάνω ς… ςτο χ………………. κζντρο. 



Μαρία Κουνέλη 

 

        Στα βουνά τθσ Ρ………….. είναι και τα Η………………, χωριά με πλοφςια φυςικι ομορφιά. 
  
Στο ν. Κεςπρωτίασ. 
  

        Στο λιμάνι τθσ Θ……………. μπορϊ να διαπιςτϊςω τθ μεγάλθ εμπ………….. και επ………….. κίνθςθ  
του και να «πεταχτϊ» για μια μονοιμερθ  εκδρομι ςτα κοντινά νθςιά του Λ ονίου 

        Στθν ορεινι περιοχι τθσ είναι και θ  Ρ……………… γνωςτι όχι  για τα παραμφκια τθσ αλλά για 
τθν παραμυκζνια ομορφιά τθσ . 

        Ρροσ τα ςφνορα με τθν Α………… είναι και οι Φ………….. , γνωςτό  κεφαλοχϊρι από παλιά 
  
το ν. Άρτασ 
  

        Θ Άρτα φθμίηεται για το γ……….. τθσ το θμιτελζσ . Ο μφκοσ λζει ότι  το χτίηανε ……. Μάςτορεσ 
και ……. Μακθτάδεσ : « ολθμερίσ το χτίηανε , το βράδυ εγκρεμιηόταν» Τα ο γεφφρι «ςτζριωςε 
όταν θ γ…………. του πρωτομάςτορα κ………………. 

        Θ τεχνθτι λίμνθ του Α……….. είναι πολφ μεγάλθ και πλοφςια ςε χερςαία και υδάτινα 
οικ……………… 

  
Στο ν.Ρρζβεηασ 
  

        Θ  πόλθ τθσ Ρ…………… ζχει πολλά παλιά ςπίτια χτιςμζνα με τθν θ…………. αρχ……………. Από τθ 
παραλία τθσ αν είμαι τυχερόσ /ι κα  δω να παίηουν με τα κφματα και να κάνουν μακροβοφτια 
τα δ………………του Α………………  

        Ρανζμορφο μζροσ για διακοπζσ είναι θ Ρ………….. που ςυνδυάηει το βουνό με τθν κάλαςςα. 
Φθμίηεται από πολφ παλιά γιατί ιταν  εμπορικό κζντρο. Ππωσ λζει και το δθμοτικό τραγοφδι 
«ςτθσ Ρ…….. τον ανιφορο κ………… και γ……………» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


