
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9. 
 

Τάξη:   ∆’ 

 

Μάθηµα:  Μελέτη περιβάλλοντος 

 

Κεφάλαιο 4. Πολιτικός χάρτης της Ελλάδας: Μια άλλη µατιά στα 

γεωγραφικά διαµερίσµατα. 

 

Στόχοι: Να εντοπίσουν τους νοµούς του δικού τους γεωγραφικού 

διαµερίσµατος, να τους ονοµάσουν και να γνωρίσουν τις 

πρωτεύουσές τους. 

 

∆ραστηριότητες: α) Στην επιφάνεια εργασίας υπάρχει ο φάκελος 

«Πολιτικός χάρτης» και τα παιδιά καλούνται να τον 

ανοίξουν. Μέσα σε αυτόν το φάκελο βρίσκεται το φύλλο 

εργασίας της δραστηριότητας. 

β) Τα παιδιά ανοίγουν έναν φυλλοµετρητή και πηγαίνουν 

στην διεύθυνση της e-γεωγραφίας 

(http://geogr.eduportal.gr/index.htm) 

γ) Επιλέγουν από το µενού Εκπαιδευτικό υλικό � 

χάρτες. 

δ) Επιλέγουν Πολιτικός χάρτης γεωγραφικών 
διαµερισµάτων στον οποίο περιηγούνται.  

ε) Ελέγχουν τις γνώσεις τους σχετικά µε τους νοµούς 

της Μακεδονίας:  

1. αναγνωρίζοντας τους νοµούς σε ένα χάρτη και  

2. µέσω άσκησης αντιστοίχισης νοµών µε τις 

πρωτεύουσες τους που δηµιουργήθηκε µε το 

πρόγραµµα hotpotatoes. 

 

 Λογισµικά:  α) Κειµενογράφος. 

β) Φυλλοµετρητής.  

γ) Hotpotatoes. 

 

Προαπαιτούµενες  

Γνώσεις: Τα παιδιά  γνωρίζουν τη χρήση κειµενογράφου και 

διαδικτύου. 

 

Απαιτούµενος                                                                                                                                        

Χρόνος:  1 ώρα 



  

Τα παιδιά χωρίζονται σε οµάδες των τριών ατόµων και εργάζονται στο 

εργαστήριο. Στην επιφάνεια εργασίας κάθε υπολογιστή είναι αποθηκευµένος 

ο φάκελος Πολιτικός χάρτης, στον οποίο µέσα βρίσκεται το υλικό της 

δραστηριότητας. 



Φύλλο Εργασίας 

1. Ανοίξτε έναν φυλλοµετρητή και πηγαίνετε στην διεύθυνση της e-

γεωγραφίας (http://geogr.eduportal.gr/index.htm) 

2. Επιλέξτε από το µενού Εκπαιδευτικό υλικό � χάρτες. 

3. Επιλέξτε Πολιτικός χάρτης γεωγραφικών διαµερισµάτων. 
4. Περιηγηθείτε στα γεωγραφικά διαµερίσµατα. Μελετήστε τους νοµούς 

κάθε γεωγραφικού διαµερίσµατος (πατώντας πάνω από κάθε 

γεωγραφικό διαµέρισµα εµφανίζεται µια νέα καρτέλα µε τους νοµούς 

του). Κάνοντας κλικ (µε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού) 

µεγεθύνεται η εικόνα, ενώ κάνοντας shift και κλικ σµικρύνεται η 

εικόνα. Κλείνοντας κάθε φορά µία καρτέλα ενός γεωγραφικού 

διαµερίσµατος µε τους νοµούς του, µπορούµε από την αρχική καρτέλα 

µε τον χάρτη της Ελλάδος να διαλέξουµε διαφορετικό γεωγραφικό 

διαµέρισµα. Κλείστε το χάρτη.  

5. Θα ελέγξετε τις γνώσεις σας σχετικά µε τους νοµούς της Μακεδονίας  

απαντώντας στο ερώτηµα 1 παρακάτω και στη συνέχεια ανοίγοντας το 

αρχείο Μακεδονία.html (ερώτηµα 2). 



Ερωτήµατα 
 

1. Αναγνωρίστε στον χάρτη τους νοµούς της Μακεδονίας και ονοµάστε τους. 

α/α Νοµός 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

 



 
 

2. Άσκηση αντιστοίχισης Μακεδονία.html. 

                          


