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∆ραστηριότητα 7η 

Τάξη: Ε΄ 

Μάθηµα: Γεωγραφία 

Ενότητα Β΄: «Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας» 

Υποενότητα: «Η µορφή και το σχήµα της Ελλάδας» 

Εξοπλισµός: Εργαστήριο Η/Υ 

Στόχοι:  Οι µαθητές να µπορούν να: 

-εντοπίζουν την Ελλάδα σε χάρτες διαφορετικής κλίµακας, 

-περιγράφουν τα σύνορα της Ελλάδας, 

-επισηµαίνουν τα πλεονεκτήµατα της γεωγραφικής θέσης της 
Ελλάδας. 

Λογισµικό: επιλεγµένος ιστότοπος «e-geografia» (http://geogr.eduportal.gr), 
από όπου ανακτήθηκε το φύλλο εργασίας (Β΄) στις 21-11-2013. Όλες οι οδη-
γίες του φύλλου εργασίας δίνονται στη δ/νση 
http://geogr.eduportal.gr/senaria/thesi_synora/thesi_synora1.htm (ηµεροµηνία 
ανάκτησης 21-11-2013), αλλά προτιµήθηκε να χρησιµοποιηθεί η έντυπη µορ-
φή του και όχι η ηλεκτρονική.  

Παρατηρήσεις: Οι µαθητές ακολουθούν τις οδηγίες του φύλλου εργασίας και 
αποκτούν τις πληροφορίες που χρειάζονται για να απαντήσουν µέσα από το-
υς «υπερδεσµούς» που υπάρχουν στην παραπάνω ηλεκτρονική δ/νση. Οι 
µαθητές εργάζονται σε οµάδες των τριών (3) ατόµων. 

Προαπαιτούµενες γνώσεις: Οι µαθητές χρησιµοποιούν χάρτες συµβατικούς, 
και γνωρίζουν να πλοηγούνται στο διαδίκτυο. 

Απαιτούµενος χρόνος: 45 λεπτά  

Ηµεροµηνία εφαρµογής: 21-11-2013 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Α΄) 

Στην επιφάνεια εργασίας κάντε κλικ στο εικονίδιο  

Πληκτρολογήστε στην µπάρα που εµφανίζεται  

Επιλέξτε και κάντε δεξί κλικ στο πρώτο  

Όταν ανοίξει η σελίδα κάντε δεξί κλικ στο  και επιλέξτε 

  

Στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που σας δίνονται στα παρακάτω φύλλα 
εργασίας. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Β΄) 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - «ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α» 

ΦΥΛΛΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

«Η θέση της Ελλάδας, Μορφή – Σχήµα, Σύνορα» 

 

∆ραστηριότητα 1: Μορφή και σχήµα της Ελλάδας 

«Ποια είναι η µορφή και το σχήµα της χώρας µας;» 

1.1. Κάντε κλικ στο σύνδεσµο «µορφή και σχήµα της Ελλάδας». 

Παρατηρήστε προσεκτικά το γεωφυσικό χάρτη της Ελλάδας και προσπαθήστε 

να συµπληρώσετε σωστά το κείµενο παρακάτω. Μπορείτε να συµβουλευθείτε 

το βοηθητικό κείµενο που εµφανίζεται: (συµπληρώστε τα κενά τόσο στο φύλ-

λο εργασίας όσο και στη διαδικτυακή άσκηση) 

 

Η Ελλάδα έχει πολλά βουνά, είναι δηλ. µια χώρα .................... Ανατολικά, δυ-

τικά και νότια βρέχεται από θάλασσα, άρα µπορούµε να πούµε πως η Ελλάδα 

βρίσκεται σε µια .................... . Στην Ελλάδα ανήκουν δεκάδες µικρά και µεγά-

λα νησιά που βρίσκονται διασκορπισµένα στα πελάγη της. Όλα τα νησιά απο-

τελούν τη .................... Ελλάδα.  

Η θάλασσα καθώς εισχωρεί στη στεριά δηµιουργεί πολλούς κόλπους, χερσο-

νήσους, ακρωτήρια κλπ. Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε πως η χώρα µας 

έχει πλούσιο .................... διαµελισµό, καθώς έχει τόσα πολλά µικρά και µε-

γάλα νησιά, χερσονήσους, κόλπους και ακρωτήρια. 

Όµως διαθέτει και πλούσιο …………………… διαµελισµό, εφόσον έχει έντονο 

ανάγλυφο, µε πολλά βουνά, διάσπαρτες πεδιάδες και µικρές κοιλάδες 

1.2. Κάντε κλικ στο σύνδεσµο «Βρες την Ελλάδα». Προσπαθήστε να βρείτε 

τη θέση της Ελλάδας σε καθένα από τους χάρτες κάνοντας κλικ στο σηµείο 

όπου πιστεύετε πως βρίσκεται η Ελλάδα. Το παιχνίδι τελειώνει µόλις βρείτε τη 
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θέση της Ελλάδας στον παγκόσµιο χάρτη. Μόλις ολοκληρώσετε, κλείστε το 

παράθυρο. 

∆ραστηριότητα 2: Η θέση της Ελλάδας 

2.1.  Παρατηρήστε το «Χάρτη ηπείρων». Βρείτε την ήπειρο στην οποία 

βρίσκεται η Ελλάδα. Κάντε κλικ στην ανάλογη ήπειρο.  

Παρατηρήστε το νέο χάρτη που εµφανίζεται και απαντήστε στις παρακά-

τω ερωτήσεις: 

1. Ποιος ήπειροι βρίσκονται δίπλα στην Ελλάδα;  

α) Ανατολικά βρίσκεται η ………………… 

β) Νότια βρίσκεται η ……………… 

2. Σε ποιο τµήµα της Ευρώπης βρίσκεται η Ελλάδα; Βάλτε σε κύκλο το 

σωστό. 

Β ΒΑ Β∆ Α 

Ν ΝΑ Ν∆ ∆ 

 

3. Σε ποιο µέρος της Μεσογείου θάλασσας βρίσκεται η Ελλάδα; Βάλτε σε 

κύκλο το σωστό. 

Β ΒΑ Β∆ Α 

Ν ΝΑ Ν∆ ∆ 

 

4. Σε ποια από της χερσονήσους της Ευρώπης που φαίνονται στο χάρτη 

ανήκει η Ελλάδα; (υπογραµµίστε ανάλογα) 

α) Ιβηρική β) Ιταλική γ) Βαλκανική 

5. Μελετήστε τις απαντήσεις που δώσατε στις παραπάνω ερωτήσεις και 

συµπληρώστε το κείµενο: 

 

Η Ελλάδα βρίσκεται στην .................................... άκρη της Ευρώπης στο 

................. τµήµα της βαλκανικής χερσονήσου. Ανατολικά, δυτικά και νότια 

βρέχεται από τη ............................ θάλασσα. 
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Έτσι µπορούµε να χαρακτηρίσουµε την Ελλάδα ως: 

1. ................................. χώρα, αφού ανήκει στην Ευρώπη 

2. ................................. χώρα, αφού βρέχεται από τη Μεσόγειο θάλασσα 

και 

3. ................................. χώρα, αφού βρίσκεται στη βαλκανική χερσόνησο 

Η θέση της Ελλάδας θεωρείται πολύ σηµαντική για το εµπόριο, τις µετα-

φορές και τις επικοινωνίες, θαλάσσιες και χερσαίες, ανάµεσα στην Ευρώ-

πη, την ..................... και την .......................... 

 

(κλείστε τους προηγούµενους χάρτες) 

2.2. Η Ελλάδα βρίσκεται στο νότιο άκρο της Βαλκανικής χερσονήσου.  

Πατήστε το σύνδεσµο «Χάρτης βαλκανικών χωρών» 

Ποιες είναι οι βαλκανικές χώρες;  

Συµπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα µε τα ονόµατα και τις πρωτεύου-

σες των βαλκανικών χωρών. 

 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΑΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ 

1 Ελλάδα Αθήνα 

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   
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2.3. Πατήστε στο σύνδεσµο «Βαλκάνια – Παιχνίδι». 

Προσπαθήστε να βρείτε τα ζευγάρια των ονοµάτων των βαλκανικών χω-

ρών και των αντίστοιχων σηµαιών. 

Όσο πιο γρήγορα, τόσο το καλύτερο!  

 

 

Καλή επιτυχία!!!       


