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ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 
ΜΑΘΗΜΑ Τα  ποτάµια του κόσµου 

ΣΤΟΧΟΙ Μετά το τέλος του µαθήµατος οι µαθητές θα είναι ικανοί: 

� Να αναγνωρίζουν το ρόλο του κύκλου του νερού στο 

σχηµατισµό των ποταµών 

� Να ονοµάζουν τα µέρη ενός ποταµού 

� Να συγκρίνουν τους µεγάλους ποταµούς του κόσµου 

µε διάφορα κριτήρια 

� Να διακρίνουν την επίδραση και να αναγνωρίζουν τη 

σηµασία του γλυκού νερού στη ζωή του ανθρώπου 

� Να σχεδιάζουν υποθετικά περιβάλλοντα διαχείρισης 

µε βάση την αρχή της αειφορίας 

 

 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

Μήκος, πλάτος, πηγές, εκβολές 

 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΥΛΙΚΟ 

 

� Γεωµορφολογικοί χάρτες του κόσµου 

� Άρθρα για ποτάµια από εγκυκλοπαίδειες και 

περιοδικά 

� Υδρόγειος σφαίρα 

� Φωτογραφίες ποταµών 

ΠΟΡΕΙΑ Οι µαθητές παρακολουθούν τον κύκλο του νερού (φύλλο 

εργασίας 1) και προσπαθούν να εντοπίσουν από πού 

προέρχεται το νερό των ποταµών. (Μπορούν  να 

περιγράψουν τον κύκλο του νερού χρησιµοποιώντας την 

πρωτοπρόσωπη αφήγηση και στη συνέχεια να τον 

δραµατοποιήσουν). Συζητούν ή να υποθέτουν γιατί το νερό 

κατευθύνεται προς τη θάλασσα (βαρύτητα). 

Ταξιδεύουν πάνω σε ένα ποτάµι, αναγνωρίζουν και 

περιγράφουν τα µέρη του ποταµού (φύλλο εργασίας 2). 

Κάνουν την περιγραφή τους πιο ζωντανή υιοθετώντας το 

ρόλο του ξεναγού. Συλλέγουν φωτογραφίες από διάφορα 

ποτάµια και σχηµατίζουν ένα δικό τους ποτάµι σε χαρτί του 
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µέτρου. Το ονοµάζουν. Περιγράφουν το ταξίδι τους στο δικό 

τους ποτάµι. Εµπλουτίζουν τις περιγραφές τους µε 

φανταστικά στοιχεία της επιλογής τους. 

Εντοπίζουν στο χάρτη τα µεγαλύτερα ποτάµια του 

κόσµου (φύλλο εργασίας 3). Ζωγραφίζουν σε χαρτί του 

µέτρου έναν παγκόσµιο χάρτη, πάνω στον οποίο σηµειώνουν 

τα ποτάµια του κόσµου µε τρόπους της επιλογής τους. 

Προκειµένου να αποµνηµονεύσουν τη σχετική θέση των 

ποταµών και τα ονόµατά τους, παίζουν διάφορα παιχνίδια.  

Η αποµνηµόνευση µεγεθών όπως το µήκος ή η παροχή 

από µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες κρίνεται δύσκολη. Ως 

εκ τούτου ο εκπαιδευτικός καλό θα ήταν να µην επιµείνει σε 

αυτά. Αν θέλει να προχωρήσει σε συγκρίσεις, αυτές µπορούν 

να γίνουν ως προς το µήκος και όχι ως προς την παροχή. Η 

άσκηση στην οποία οι µαθητές συµπληρώνουν την ταυτότητα 

του ποταµού έχει ως στόχο την ανάπτυξη συζήτησης και 

επιχειρηµατολογίας σχετικά µε τα φυσικά χαρακτηριστικά των 

ποταµών που τους κάνουν ξεχωριστούς. 

Τα ποτάµια συνδέονται µε τους ανθρώπους, αφού οι 

τελευταίοι επιλέγουν να χτίζουν τις πόλεις τους στις όχθες των 

ποταµών και να χρησιµοποιούν τα νερά τους προκειµένου να 

ποτίσουν τις καλλιέργειές τους. Μέσα από την παρατήρηση 

των εικόνων των φύλλων εργασίας 4 και 5 οι µαθητές 

παρατηρούν και σχολιάζουν τη διαχείριση των ποταµών –

θετική και αρνητική- κάτω από τη λογική της αειφορίας. Η 

λογική αυτή είναι που υπαγορεύει την ανάληψη 

πρωτοβουλιών (π.χ. γράµµα στο δήµαρχο, διαµαρτυρία κτλ.) 

στις περιπτώσεις κακοδιαχείρισης. 

Στο φύλλο εργασίας 6 οι µαθητές αναλαµβάνουν το ρόλο 

του σχεδιασµού του χώρου προκειµένου να εξασφαλίσουν τις 

απαραίτητες για µια περιοχή τους ποσότητες νερού. Η 

συζήτηση που είναι και το ζητούµενο και η επιχειρηµατολογία 

βοηθά στη σταδιακή ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αλµπανάκης, Κ. (1999), Μαθήµατα Ωκεανογραφίας, University 
studio press 



 9 

Arbona, C. Audouze, J. Berthet, A. & Ch. etc. (1992), 
Πλανητοσκόπιο, Αθήνα: Ντέτσικα, σελ. 78-81, 146, 
210-211, 216-217 

Courrier της Ουνέσκο, (1983), Ποτάµια 
Derruau, M.  (1999), Ανθρωπογεωγραφία,  Αθήνα:Μορφωτικό 

Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης 
Kindersley, B. & A. (1995), Children just like me, Unisef – 

Dorling Kindersley, p.p. 14,15 
Παπαπέτρου - Ζαµάνη, Α. (1995), Γεωµορφολογία, Αθήνα: 

Συµµετρία 
Tyler Miller. G,  (1999), Βιώνοντας στο περιβάλλον Ι - Αρχές 

περιβαλλοντικών Επιστηµών, Αθήνα: Ίων 
Tyler Miller. G,  (1999), Βιώνοντας στο περιβάλλον ΙΙ - Αρχές 

περιβαλλοντικών Επιστηµών, Αθήνα: Ίων 
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Φύλλο Εργασίας 1 
 
 

Ο κύκλος του νερού 
 

 
 

� Παρατήρησε τον κύκλο του νερού. Χρωµάτισε την εικόνα. Προσπάθησε 

να γράψεις στη σωστή θέση καθεµιά από τις λέξεις που ακολουθούν: 

 

Λίµνη ∆ιαπνοή Βροχή 
Εξάτµηση Σύννεφα Θάλασσα 
Ποτάµι Υπόγεια νερά Χιόνι 
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� Γράψε µια ιστορία ακολουθώντας τη σειρά των αριθµών. Μπορείς την ιστορία 

αυτή να τη δραµατοποιήσεις µε τους συµµαθητές σου. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………… 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………. 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 
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Φύλλο εργασίας 2 
 

Ταξιδεύοντας στο ποτάµι 
Οδηγείς τους συµµαθητές σου από τις πηγές στις εκβολές του ποταµού. Πόσο 

καλός ξεναγός είσαι; Προσπάθησε να τους εξηγήσεις µε απλά λόγια τι βλέπουν δεξιά 
τους και αριστερά τους (µέρη του ποταµού – σχηµατισµοί). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Μπορείς να φέρεις φωτογραφίες ποταµών που να απεικονίζουν µέρη του 

ποταµού και σχηµατισµούς του και να δηµιουργήσεις σε χαρτί του µέτρου το 

δικό σας ποτάµι. Τοποθέτησέ το στο χάρτη. ∆ώσε του όνοµα. 

 



13 
 
 

 

Φύλλο εργασίας 3  
(Το φύλλο εργασίας µπορεί να συνοδεύεται από χάρτη του κόσµου ή να 

χρησιµοποιηθεί ο γεωµορφολογικός χάρτης της τάξης).  

 

Τα ποτάµια του κόσµου…  
Παρατήρησε το γεωµορφολογικό χάρτη της τάξης και προσπάθησε να εντοπίσεις 

τα ποτάµια που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.  
 

ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΗΓΕΣ  ΕΚΒΟΛΕΣ 
 Γιανγκ Τσε   

 Τίγρης   

 Ινδός   

 Γενισέι   

 Μισισιπής   

 Αµαζόνιος   

 Νείλος   

 Νίγηρας   

 Ζαµβέζης   

 Μάρεϊ   

 
 

Μπορείς σε χαρτί του µέτρου να σχεδιάσεις τον παγκόσµιο χάρτη 
και να τοποθετήσεις τα ποτάµια του πίνακα. Σηµείωσε µε τρόπους της 
επιλογής σου (π.χ. πλαστελίνη ή σπόγγος για βουνά, ξυλοµπογιές, 
γκοφρέ για τα ποτάµια κτλ.) τις πηγές και τις εκβολές των ποταµών. 

 
 

 
 
 
 
 
Από τα παραπάνω ποτάµια διάλεξε αυτό που σε ενδιαφέρει περισσότερο και 

γράψε ένα µικρό κείµενο στο οποίο θα το περιγράφεις στους συµµαθητές σου.  
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Λέξεις που µπορείς να χρησιµοποιήσεις: πηγάζει, διασχίζει, πορεία, δυτικά, 
ανατολικά, βόρεια, νότια, εκβάλει κτλ. Ο γεωµορφολογικός χάρτης θα σε βοηθήσει. 

 
 

ΟΝΟΜΑ:……………………………………   

   

         ΘΕΣΗ:…………………………………… 

     

                        ΠΗΓΕΣ:…………………………………………  

 

                                              ΕΚΒΟΛΕΣ:………………………………………………  

 

ΜΗΚΟΣ:……………………………………………………… 

 

∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ:………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 

Σύγκρινε µε τους συµµαθητές σου τα ποτάµια, που ο καθένας περιέγραψε. 

Ποιο ποτάµι κατά τη γνώµη σου ακολουθεί  

την πιο ενδιαφέρουσα διαδροµή; 
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Φύλλο εργασίας 4 
 

Άνθρωποι και ποτάµια…. 
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� Παρατήρησε τις εικόνες και γράψε δραστηριότητες των ανθρώπων στον 

κόσµο που σχετίζονται µε τα ποτάµια. 

 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………….
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Φύλλο εργασίας 5 
 

Άνθρωποι και ποτάµια (η άλλη όψη) 
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Είσαι µέλος µιας µη κυβερνητικής οργάνωσης. Ετοίµασε ένα γράµµα ή µια οµιλία στην 
οποία θα αναφέρεσαι στις απειλές που αντιµετωπίζουν τα ποτάµια από τον τρόπο που 
τα διαχειρίζονται οι άνθρωποι. Οι εικόνες θα σε βοηθήσουν. Προσπάθησε να προτείνεις 

λύσεις. Για την παρουσίασή 
σου µπορείς να 
χρησιµοποιήσεις τον 
υπολογιστή. 

 
 
 

………………………

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….
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Φύλλο εργασίας 6 

 
Άνθρωποι και ποτάµια (σχεδιάζοντας) 

 

∆ιάβασε µε προσοχή πώς αντιµετώπισαν οι κάτοικοι της Αιγύπτου σύµφωνα µε 
τον Ντίσνεϊ την άνοδο της στάθµης των νερών του ποταµού Νείλου. 
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Φαντάσου ότι αντιµετωπίζεις ένα εντελώς διαφορετικό πρόβληµα. Μια περιοχή 

υποφέρει από έλλειψη νερού. Με την οµάδα σου, φτιάξε µε υλικά της επιλογής σας το 

χάρτη της περιοχής. Τι θα κάνετε για να λύσετε το ζήτηµα; Σχεδιάστε µια µακέτα µε 

υλικά της επιλογής σας ώστε να γίνει πιο κατανοητή η µελέτη σας.  

Μπορείτε να ζωγραφίσετε την ιστορία σας σε κόµικ. 
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Σεισµοί 
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 
ΜΑΘΗΜΑ Σεισµοί 

ΣΤΟΧΟΙ Μετά το τέλος του µαθήµατος οι µαθητές θα είναι ικανοί: 

 

� Να συνδέουν τους σεισµούς µε τα αίτιά τους 

� Να αναγνωρίζουν πιθανές µεταβολές που προκαλούν 

οι σεισµοί στην επιφάνεια της γης 

� Να αναγνωρίζουν τις επιδράσεις των σεισµών στη 

ζωή των ανθρώπων 

� Να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση 

σεισµού 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΓΝΩΣΕΙΣ 

Σεισµοί, κίνηση, λιθοσφαιρικές πλάκες 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΥΛΙΚΟ 

� Φύλλα εργασίας 

� Εικονιστικό υλικό 

� Βίντεο 

� Προσοµοιώσεις στον Η/Υ 

ΠΟΡΕΙΑ Οι µαθητές αναζητούν τα αίτια των σεισµών. Με τη 

βοήθεια του φύλλου εργασίας 1 αποτυπώνουν την εξήγηση 

που έδιναν οι αρχαίοι Έλληνες για τους σεισµούς. 

Προσπαθούν να συλλέξουν µύθους άλλων λαών που 

ερµηνεύουν το φαινόµενο (µη επιστηµονική άποψη). 

Συγκρίνουν τους µύθους και εντοπίζουν οµοιότητες και 

διαφορές. Συµπληρώνουν τις λέξεις που λείπουν σε κείµενο 

του καθηγητή σεισµολογίας κ. Παπαζάχου. Αφού 

παρατηρήσουν το χάρτη που παρουσιάζει την κίνηση των 

λιθοσφαιρικών πλακών, συζητούν σχετικά µε την 

επιστηµονική ερµηνεία των σεισµών και απεικονίζουν µε 

τρόπους της επιλογής τους (ζωγραφική, µοντέλο µε 

πλαστελίνη, κτλ.) την κίνηση αυτή. 

∆ιαβάζουν στο φύλλο εργασίας 2 τα δεδοµένα του 

πίνακα και τοποθετούν πάνω στο χάρτη ανάγλυφου τους 12 

ισχυρότερους σεισµούς των τελευταίων 100 χρόνων. 

Μελετούν το ηµισφαίριο και τον ωκεανό που συνέβησαν οι 
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ισχυρότεροι σεισµοί και µε τη βοήθεια του θεµατικού χάρτητων 

λιθοσφαιρικών πλακών (φύλλο εργασίας 1) προσπαθούν να 

δώσουν µια πιθανή εξήγηση. 

Αντίστοιχη εργασία κάνουν και στο φύλλο εργασίας 3 µε 

τη διαφορά ότι σε αυτό παρουσιάζονται οι σεισµοί µιας 

εικοσαετίας. Με τη βοήθεια του υποµνήµατος βλέπουν το 

βάθος του κάθε σεισµού, ενώ µέσα από την πυκνότητα των 

ακίδων εντοπίζουν τη συχνότητα µε την οποία γίνονται οι 

σεισµοί σε κάθε περιοχή. Αξιοποιώντας τα στοιχεία που 

µπορούν να αντλήσουν από το γεωµορφολογικό χάρτη και 

από το χάρτη των λιθοσφαιρικών πλακών καταλήγουν σε 

συµπεράσµατα για τις πλέον σεισµογενείς περιοχές του 

πλανήτη. 

Στο φύλλο εργασίας 4 εντοπίζουν πιθανές καταστροφές 

που προκαλούν οι σεισµοί στο δοµηµένο περιβάλλον. 

Προσπαθούν να περιγράψουν τις καταστροφές αυτές και να 

προτείνουν λύσεις –όπου είναι εφικτό (π.χ. προτάσεις για 

τήρηση του αντισεισµικού κανονισµού ή των οδηγιών για την 

προστασία των πολιτών κατά την εκκένωση των κτιρίων κτλ.) 

Στο φύλλο εργασίας 5 απεικονίζουν µε τρόπους της 

επιλογής τους κάποιες από τις οδηγίες προστασίας των 

πολιτών. Μπορούν να βρουν ή να προτείνουν και άλλες 

οδηγίες και να κατασκευάσουν ένα εικονογραφηµένο έντυπο 

που θα απευθύνεται σε µαθητές της ηλικίας τους. Μπορούν 

µέσα από µια δραµατοποίηση να παρουσιάσουν τους κανόνες 

ασφάλειας ευαισθητοποιώντας τη σχολική κοινότητα. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Science Encyclopedia. The Dorling Kindersley: Dorling Kin-
dersley Inc., London, 1994.  

How the Earth Works. John Farndon: Reader's Digest, NY, 
1992.  

The Everyday Science Sourcebook. Lawrence F. Lowery: 
Dale Seymour Publications, CA, 1985.  

Earthquakes. NSTA: Fema, Washington DC, 1988.  
Super Science Activities. Beattie, Bredt, Graeber, Lyford, Mar-

tinez, Oshita, Scotchmoor, Wight: Dale Seymour Pub-
lications, USA, 1988.  

Earth Science, The Challenge of Discovery. Snyder, Mann, 
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Ludwig, Brecht, Stasik: Heath, USA, 1991.  
 

 

Φύλλο εργασίας 1 
 
 

Μύθοι και αλήθειες για τους σεισµούς 
 
 
Παρατήρησε την παράσταση του αγγείου. Ψάξε στη µυθολογία και βρες πώς 

ερµήνευαν οι αρχαίοι Έλληνες το σεισµό. Γιατί σήµερα το σεισµό τον λέµε Εγκέλαδο; 
 

…………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

………. 

 

 

Και άλλοι λαοί έχουν µύθους µέσα από τους οποίους προσπαθούν να 
«ερµηνεύσουν» πώς δηµιουργούνται οι σεισµοί. Μπορείς να συγκεντρώσεις µύθους ή 
να δηµιουργήσεις έναν δικό σου χρησιµοποιώντας τη φαντασία σου. 
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Ο καθηγητής σεισµολογίας κ. Β. Παπαζάχος εξηγεί πώς δηµιουργούνται οι 
σεισµοί. Από το κείµενό του, όµως, λείπουν κάποιες λέξεις. Μπορείς να τις 
συµπληρώσεις σωστά; Ο χάρτης που ακολουθεί θα σε βοηθήσει. 

 
(ταλαντώσεις, περιβάλλεται, γεννιούνται, σεισµικό ρήγµα, λιθόσφαιρα, γλιστράει, 

λιθοσφαιρικές πλάκες, συναντιούνται) 
 
«Η γη ……………… από ένα σκληρό στρώµα που λέγεται λιθόσφαιρα. Η 

……………… δεν είναι ενιαία αλλά χωρίζεται σε διάφορα τµήµατα που λέγονται 
…………………………….  

Οι σεισµοί ………………… µέσα στη λιθόσφαιρα κυρίως εκεί που ………………… 
οι λιθοσφαιρικές πλάκες. Αποτέλεσµα των κινήσεων αυτών είναι η παραµόρφωση των 
πετρωµάτων. Όταν η παραµόρφωση γίνει τόσο µεγάλη ώστε να ξεπεράσει την αντοχή 
του πετρώµατος, αυτό σπάει και δηµιουργείται ένα …………………………….  

Η µια πλευρά του ρήγµατος ………………..  πάνω στην άλλη µε συνέπεια οι 
επιφάνειες των πλευρών του ρήγµατος να τραντάζονται. Αυτές οι ……………………. 
είναι ο σεισµός.» 

(Παπαζάχος, Β. Η Γένεση των σεισµών της Ελλάδας, στο Ανιχνεύοντας το 
Σήµερα Προετοιµάζουµε το Αύριο, Π.Ι.:Αθήνα 2001 σελ. 79) 

 

� Μπορείς να ζωγραφίσεις ή να αναπαραστήσεις µε τρόπους της επιλογής 
σου αυτό το «γλίστρηµα» των πλακών; 
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Φύλλο εργασίας 2 
 

Οι µεγαλύτεροι σεισµοί στον κόσµο µετά το 1900 
 

 
 

 Τόπος 
1. Χιλή 
2. Νησιά του πρίγκιπα Γουίλιαµ, Αλάσκα 

3. Βόρεια Σουµάτρα, έξω από τη δυτική ακτή 
4. Καµτσάτκα 
5. Έξω από την ακτή του Ισηµερινού 
6. Βόρεια Σουµάτρα, Ινδονησία 
7. Νησιά Ρατ, Αλάσκα 
8. Νησιά Άντρεαν, Αλάσκα 

9. Ασάµ - Θηβέτ 
10. Νησιά Κούριλ 
11. Θάλασσα Μπάντα, Ινδονησία 
12. Σύνορα Χιλής - Αργεντινής 

 
 
Παρατήρησε τους 12 ισχυρότερους σεισµούς που σηµειώθηκαν τα τελευταία 100 

χρόνια στη γη.  
Σε ποιο ηµισφαίριο σηµειώθηκαν οι πιο ισχυροί σεισµοί; 
…………………………………………………………………………………… 
Σε ποιον ωκεανό σηµειώθηκαν οι πιο ισχυροί σεισµοί; Μπορείς να εξηγήσεις γιατί 

µε τη βοήθεια του θεµατικού χάρτη των λιθοσφαιρικών πλακών; 
………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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Φύλλο εργασίας 3 
 

Οι σεισµοί στον κόσµο 

 

Παρατήρησε τους δύο χάρτες. Πού εντοπίζονται οι σεισµοί µε το µεγαλύτερο 

βάθος; 

Στο ηπειρωτικό ή στο θαλάσσιο µέρος της ηπείρου εντοπίζεις τους 

περισσότερους σεισµούς; 

Πού εντοπίζονται οι σεισµοί µε το µικρότερο βάθος; 
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Φύλλο εργασίας 4 
 

Συνέπειες σεισµών 
 

Παρατήρησε τις εικόνες που παρουσιάζουν συνέπειες καταστροφικών σεισµών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γίνε δηµοσιογράφος. Γράψε ένα άρθρο στο οποίο θα περιγράφεις έναν 

καταστροφικό σεισµό και τις συνέπειές του στην πόλη.  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………. 
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Φύλλο Εργασίας 5 
 

Προστασία από τους σεισµούς 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέλεις να ενηµερώσεις τους συµµαθητές σου σχετικά µε το τι πρέπει να κάνουν 

σε περίπτωση σεισµού. Μπορείς να ζωγραφίσεις τις προτάσεις που ακολουθούν; 

 

 

Ο φόβος είναι φυσιολογικός.  

Μην ντρέπεσαι επειδή φοβάσαι. 
αλλά... 
ΜΗΝ παγώσεις από το φόβο. Μάθε… 

για να µπορείς να νοιώσεις σίγουρος και 
δυνατός! 
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1) Μείνε στη θέση σου ή µπες κάτω από 

ένα µεγάλο έπιπλο ή τραπέζι και περίµενε να 
σταµατήσει ο σεισµός. 

 

 

 

 

 
2) Πάρε το βαλιτσάκι µε τα είδη 

πρώτης ανάγκης. 
 

 

3) Κατέβα µε προσοχή από τις σκάλες του 
σπιτιού σου στο δρόµο. 

 
 
4) Πήγανε να συναντήσεις τους γονείς σου 
 
 

 

Μπορείς να σηµειώσεις τα είδη πρώτης 
ανάγκης που θα πρέπει να έχεις µαζί σου σε 
περίπτωση σεισµού; 

……………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

…………………………………….... 
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ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 

(για την Α΄ & Β΄ Γυµνασίου) 
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α΄ & Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 
ΜΑΘΗΜΑ Οι µεγάλες πόλεις  

ΣΤΟΧΟΙ Μετά το τέλος του µαθήµατος οι µαθητές θα είναι ικανοί: 

� Να περιγράφουν και να αξιολογούν µε συγκεκριµένα 

παραδείγµατα κάποιους από τους γεωγραφικούς 

παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση των µεγάλων 

πόλεων 

� Να διακρίνουν και να ερµηνεύουν τη γεωγραφική 

κατανοµή των µεγάλων πόλεων της γης 

� Να διακρίνουν τις διαφορετικές λειτουργικές ζώνες 

µιας πόλης και να περιγράφουν τις λειτουργίες που 

εξυπηρετεί η καθεµιά 

 

 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

Οικισµός, πόλη, πρωτεύουσα, ανάγκες της πόλης,  

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΥΛΙΚΟ 

� Φύλλα εργασίας 

� Παγκόσµιος γεωµορφολογικός και γεωπολιτικός 

χάρτης 

� Παγκόσµιοι θεµατικοί χάρτες βλάστησης και 

πληθυσµού 

� Εικονιστικό υλικό 

ΠΟΡΕΙΑ Γενικά, η κατανόηση της δοµής και της λειτουργίας των 

πόλεων είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους µαθητές µε 

προβλήµατα µάθησης. Έτσι, η ουσία του µαθήµατος 

επικεντρώνεται περισσότερο σε παρατηρήσεις που αφορούν 

την κατανοµή των πόλεων στον πλανήτη (ηµισφαίριο – 

ήπειρος).  

Οι µαθητές στο φύλλο εργασίας 1 παρατηρούν τον 

πλανήτη Γη τη νύχτα και συµπεραίνουν σχετικά µε το τµήµα 

του πλανήτη (ηµισφαίριο) που κατοικείται περισσότερο. 

Στο φύλλο εργασίας 2 εντοπίζουν στο χάρτη τις µεγάλες 

πόλεις του πλανήτη και παρατηρούν τη διαχρονική τους 

εξέλιξη. Ο εντοπισµός των παραγόντων που διαδραµάτισαν 
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ρόλο στην εξέλιξη των πόλεων, είναι εξαιρετικά δύσκολος. 

Εξάλλου, η κατανοµή των ανθρώπων στο χώρο καθορίζεται 

από πολλούς παράγοντες που δεν είναι εύκολο να 

εντοπιστούν από τους µαθητές. Αυτό που ζητείται είναι οι 

µαθητές να εντοπίσουν την κατανοµή των πόλεων (εσωτερικό 

των ηπείρων ή κοντά στη θάλασσα) και να εξηγούν τους 

λόγους για τους οποίους οι περισσότερες πόλεις είναι 

χτισµένες κοντά στη θάλασσα.  

Στη συνέχεια  (φύλλο εργασίας 3) παρατηρούν τις 

αλλαγές που σηµειώνονται στο φυσικό περιβάλλον λόγω της 

ανάπτυξης των πόλεων. Μέσα από τις εικόνες του 

διαπιστώνουν πιθανούς τρόπους µε τους οποίους η ανάπτυξη 

του τεχνητού περιβάλλοντος των πόλεων οδηγεί στη σταδιακή 

«υποδούλωση» του χώρου, µετατρέποντας τις αγροτικές 

γύρω περιοχές σε ειδικευµένους χώρους παραγωγής 

τροφίµων.  

Λαµβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των πόλεων, οι 

µαθητές καλούνται να σχεδιάσουν ένα συγκεκριµένο τοπίο 50 

χρόνια µετά. Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα µπορούν να 

προβληµατιστούν σχετικά µε την αειφόρο διαχείριση και τις 

πόλεις καθώς και για το πώς οι πόλεις µπορεί ενώ 

εξελίσσονται και µεγαλώνουν να είναι πιο ανθρώπινες. 

Στο φύλλο εργασίας 4 µελετούν ενδεικτικά ένα µοντέλο 

πόλης, το µοντέλο των πολλαπλών πυρήνων. Στόχος είναι να 

εντοπίσουν αν και κατά πόσο µια πόλη που είναι δοµηµένη 

κατ΄ αυτόν τον τρόπο µπορεί να καλύψει τις ανάγκες της, 

καθώς και το ρόλο ή συµβολή των γύρω περιοχών στην 

κάλυψη των αναγκών της πόλης αυτής. Συζητούν για τα όσα 

παράγει η πόλη και µε τη σειρά της τα ΄΄εξάγει΄΄ στις γύρω 

περιοχές. Προβληµατίζονται ακόµη ως προς τα απόβλητα της 

πόλης (σκουπίδια, ηχορύπανση, κτλ.) 

Το φύλλο εργασίας 5 οδηγεί τους µαθητές στη 

διατύπωση θέσεων και προτάσεων σχετικά µε τις πόλεις. 

Αυτή η σελίδα µπορεί να αποτελέσει αφορµή για περαιτέρω 

προβληµατισµό και ανάπτυξη διαλόγου µεταξύ των µαθητών. 
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Φύλλο εργασίας 1 
 
 

Οι πόλεις του κόσµου (α) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ες τη γήινη σφαίρα και µε τη βοήθεια του γεωµορφολογικού χάρτη σηµείωσε τις 

ηπείρους που µπορείς να διακρίνεις πάνω σε αυτή. 
 
Ποια ήπειρο δεν εντόπισες; 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Παρατήρησε την εικόνα της γης το βράδυ. 
 
Ποιο φαίνεται να είναι το πιο πυκνοκατοικηµένο ηµισφαίριο; 
………………………………………………………………………………………… 
Ποια φαίνεται να είναι η πιο πυκνοκατοικηµένη ήπειρος; 
………………………………………………………………………………………… 
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Φύλλο εργασίας 2 
 
 

Οι πόλεις του κόσµου (β) 
 
 
 

 
 
 
Στον παραπάνω χάρτη λείπουν τα ονόµατα των µεγάλων πόλεων του κόσµου. 

Μπορείς να τα συµπληρώσεις µε τη βοήθεια του γεωπολιτικού χάρτη; 
 
Σε ποιες ηπείρους βρίσκονται οι µεγαλύτερες πόλεις; 
………………………………………………………………………………………… 
Παρατήρησε τον πίνακα  

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΕ ΕΚΑΤ. ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 
ΠΟΛΕΙΣ 1950 1992 

Μεξικό (Μεξικό) 3 15,3 
Σάο Πάολο (Βραζιλία) 3 19,2 

Τόκιο (Ιαπωνία) 7 25,8 
Νέα Υόρκη (ΗΠΑ) 12 16,2 
Σαγκάη (Κίνα) 6 14,1 
Βοµβάη (Ινδία) 3 13,3 
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Ποιες ήταν οι µεγαλύτερες πόλεις το 1950; 
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 
Ανήκουν σε πλούσιες ή σε φτωχές χώρες; 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Ποιες ήταν οι µεγαλύτερες πόλεις το 1992; 
………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
Ανήκουν σε πλούσιες ή σε φτωχές χώρες; 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Οι µεγάλες πόλεις είναι χτισµένες στο εσωτερικό των ηπείρων ή κοντά στις 

θάλασσες και τους ωκεανούς; Γιατί; (Προκειµένου να απαντήσεις, χρησιµοποίησε 
χάρτες.) 

 
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
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Φύλλο εργασίας 3 
 

Πώς οι άνθρωποι αλλάζουν το χώρο που ζουν 

 
Παρατήρησε τον ίδιο τόπο κάποια χρόνια µετά. Εντόπισε τις αλλαγές που έχουν 

σηµειωθεί από τους ανθρώπους. ∆είξε τις µε βέλος. 
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Τι έκανε τους ανθρώπους να χτίσουν την πόλη κοντά στη θάλασσα; Γράψε τρεις 
τουλάχιστον λόγους. 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
Τι έκανε τους ανθρώπους να χτίσουν µικρά σπίτια ψηλά στο βουνό; 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
Ποιες αλλαγές παρατηρείς στη βλάστηση και στις καλλιεργήσιµες εκτάσεις; 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
Τι συνέβη µε τις λίµνες; ∆ιατύπωσε τις υποθέσεις σου. 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
Ποια προβλήµατα είναι δυνατό να δηµιουργήσει η ύπαρξη του εργοστασίου κοντά στην 
ακτή; 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
Φαντάσου το ίδιο τοπίο 50 χρόνια µετά. Μπορείς να το ζωγραφίσεις; 
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Φύλλο εργασίας 4 
 

Οι ανάγκες µιας πόλης 
 

 
 
 
 
Παρατήρησε την πόλη του σχεδίου.  
 
Πώς καταφέρνει η πόλη να καλύψει τις ανάγκες των ανθρώπων για 
Τροφή: ……………………………………………………………………………. 
Εργασία: ………………………………………………………………………….. 
∆ιασκέδαση: ……………………………………………………………………… 
Περίθαλψη: ………………………………………………………………………….. 
Εκπαίδευση: ………………………………………………………………………… 
 
Τι «εξάγει» η πόλη στις γύρω περιοχές; 
Τι γίνεται µε τα σκουπίδια που παράγει καθηµερινά η πόλη; 
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Φύλλο εργασίας 5 
 
 

Η ρύπανση των πόλεων 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Η συγκέντρωση στις πόλεις δηµιουργεί πολλά προβλήµατα. Το σηµαντικότερο 

από αυτά είναι η ρύπανση. 
Εντόπισε και γράψε κάποια από τα έντονα προβλήµατα ρύπανσης που 

αντιµετωπίζει η πόλη της εικόνας. Προσπάθησε να προτείνεις λύσεις.  
 
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………. 

 
 
 
 
 



43 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 
 
 
 
 

� Παιχνίδια µε τους χάρτες 

� Η Μεσόγειος 

� Οι µεγάλες πόλεις  
       (Α΄ & Β΄ Γυµνασίου) 
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Παιχνίδια µε τους χάρτες  
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 

ΜΑΘΗΜΑ Παιχνίδια µε τους χάρτες 

ΣΤΟΧΟΙ Μετά το τέλος του µαθήµατος οι µαθητές θα 

είναι ικανοί: 

� Να ορίζουν τη σχετική θέση τόπων ως προς 

συγκεκριµένα στοιχεία του χώρου που 

χρησιµοποιούνται ως σηµεία αναφοράς 

� Να διακρίνουν και να περιγράφουν µε 

συγκεκριµένα παραδείγµατα, εφαρµογές οι 

οποίες αποδεικνύουν την πρακτική σηµασία 

της σχετικής θέσης στην καθηµερινή ζωή 

� Να καταγράφουν και να ιεραρχούν την 

ποικιλία των πληροφοριών (τι, πού, πώς, 

γιατί) που µπορεί να προσφέρει ένας χάρτης 

� Να σχηµατίζουν σταδιακά το νοητικό χάρτη 

της περιοχής που ζουν 

� Να ερµηνεύουν θεµατικούς χάρτες µε τη 

βοήθεια του υποµνήµατος 

 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

Ταυτότητα χάρτη, σύµβολα, υπόµνηµα, 

προσανατολισµός, θεµατικοί χάρτες 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΥΛΙΚΟ 

� Χάρτες 

� Φύλλα εργασίας 

� Λευκά φύλλα 

� Φωτογραφική µηχανή 

ΠΟΡΕΙΑ Οι µαθητές µε τη βοήθεια του φύλλου εργασίας 

1 ερµηνεύουν έναν χάρτη που απευθύνεται στους 

τουρίστες που επισκέφτηκαν την Αθήνα το 2004. 

Προσπαθούν µε τη βοήθεια του υποµνήµατος να 

εξερευνήσουν το χώρο και να φανταστούν πώς θα 

µπορούσαν να κινηθούν στο χώρο αυτό µε 

ασφάλεια. 

Στο φύλλο εργασίας 2 οι µαθητές δίνουν 

οδηγίες σε κάποιον που θέλει να κινηθεί σε πόλη 
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που διαθέτει µετρό. Οι οδηγίες που θα δώσουν θα 

πρέπει να είναι σαφείς. Μέσα από αυτή την άσκηση 

συνειδητοποιούν το ρόλο των διαφορετικών 

χρωµάτων ή συµβόλων προκειµένου κάποιος να 

οδηγηθεί σωστά στον τόπο που θέλει, ακόµη και αν 

δεν γνωρίζει τη γλώσσα του τόπου αυτού. 

Μέσα από τους θεµατικούς χάρτες οι µαθητές 

συµπεραίνουν στοιχεία που αφορούν στο κλίµα, στη 

βλάστηση, ακόµη και στην οικονοµική  ανάπτυξη 

µιας περιοχής. Βέβαια οι χάρτες αυτοί θα πρέπει να 

ερµηνεύονται µε τη βοήθεια άλλων χαρτών. Για 

παράδειγµα προκειµένου να µιλήσει κανείς για το 

κλίµα µιας περιοχής, καλό θα ήταν να συνδυαστεί ο 

χάρτης του κλίµατος µε τους χάρτες του ανάγλυφου 

και των βροχοπτώσεων. Οι µαθητές στο φύλλο 

εργασίας 3 προσπαθούν να διαβάσουν µόνο µε τη 

βοήθεια του υποµνήµατος κάποιους από τους 

θεµατικούς χάρτες της Ευρώπης. 

Στο φύλλο εργασίας 4 οι µαθητές καλούνται να 

κατασκευάσουν έναν χάρτη µέσα από µια µακέτα. 

Θα πρέπει να σηµειώσουν τα στοιχεία του χάρτη, να 

επιλέξουν τα σύµβολα που θα χρησιµοποιήσουν και 

να ολοκληρώσουν το χάρτη. 

Το φύλλο εργασίας 5 είναι ένας  πιο ελεύθερος 

τρόπος κατασκευής χάρτη της περιοχής. Οι µαθητές 

πρέπει να χρησιµοποιήσουν τις γνώσεις που ήδη 

έχουν αποκτήσει προκειµένου να κατασκευάσουν το 

χάρτη.   

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Allen, J. L. 2003. Student Atlas of World Geography, 
3rd ed. New York: McGraw Hill/Dushkin. 
    Austin, R. F. 1984. An everyday atlas, 
Journal of Geography 83(4): 173-174. 
    Geography Education Standards Project 
(GESP). 1994. Geography for Life: National 
Geography Standards. Washington, DC: 
GESP. 
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Indiana, PA: National Council for Geographic 
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    Harris, L. D. 1977. Lecturing from the at-
las: An experiment in teaching, Journal of 
Geography 76(6): 211-214. 
    Hill, A. D. 1994. Geography instructional 
materials for standards-based education. In 
A Decade of Reform in Geographic Educa-
tion: Inventory and Prospect, ed. R. S. Bed-
narz and J. F. Petersen, pp. 37-47. Indiana, 
PA: National Council for Geographic Educa-
tion. 
    Hudson, J. C., and E. B. Espenshade, Jr., 
eds. 2000. Goode's World Atlas. 20th ed. 
Chicago: Rand McNally. 
    Hursh, H., and M. Prevedel. 1983. Activi-
ties using "The State of the World Atlas," 
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Teaching International Relations, Interna-
tional Understanding Series (ERIC document 
ED 240004). 
    Slater, F. 1993. Learning Through Geog-
raphy, Rev. ed. Indiana, PA: National Coun-
cil for Geographic Education. 

    Vogeler, I. 1988. Place names: Making the basics 
of geography fun to learn, Journal of Geog-
raphy 87(3): 96-99. 
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Φύλλο εργασίας 1 
 

Ερµηνεύοντας έναν χάρτη 
 
 
Χάρτης Ολυµπιακών χώρων τένις: 
 
 
Αυτός είναι ένας χάρτης που είχαν στη διάθεσή τους οι τουρίστες που 

επισκέφτηκαν τους χώρους του τένις στους Ολυµπιακούς αγώνες της Αθήνας το 2004. 
Αφού τον µελετήσεις προσεκτικά, προσπάθησε να αποκρυπτογραφήσεις το υπόµνηµα. 
Στη συνέχεια κάνε περιγραφή του χώρου. 
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Σε ποιον αθλητικό χώρο αναφέρεται ο χάρτης;  
………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Πόσα γήπεδα υπάρχουν στο χώρο αυτό και που βρίσκονται;  
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

 

Υπάρχουν τουαλέτες και εκδοτήρια εισιτηρίων; Πού βρίσκονται; 
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 

 
 
Τι άλλο µπορεί να βρει κανείς σε αυτή την αθλητική εγκατάσταση; 
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 
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Φύλλο εργασίας 2 
 

∆ίνοντας οδηγίες 

 
Στο µετρό της Αθήνας (στάση Οµόνοια) συναντάς έναν τουρίστα. Ο χάρτης του 

µετρό και το υπόµνηµα θα σε βοηθήσουν να του δώσεις οδηγίες προκειµένου: 
 
…να επισκεφτεί την Ακρόπολη.  
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….. 

… να πάει στο σταθµό των τρένων (σταθµός Λαρίσης) για να παραλάβει 
κάποιους φίλους του που έρχονται από τη Θεσσαλονίκη.  

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………….. 
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Από το σταθµό Λαρίσης όλοι µαζί θέλουν να µετακινηθούν προς Πειραιά για να 
επισκεφτούν τα ελληνικά νησιά. Τι θα πρέπει να κάνουν; 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
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Φύλλο εργασίας 3 
 
∆ες τους θεµατικούς χάρτες της Ευρώπης. Προσπάθησε να ερµηνεύσεις τους 

χάρτες µε τη βοήθεια του υποµνήµατος. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………
……………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………… 
                       Το κλίµα της Ευρώπης 

 
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………
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Φύλλο εργασίας 4 

 

∆ες τη µακέτα µιας περιοχής 
Προσπάθησε να δηµιουργήσεις ένα χάρτη. 
Στοιχεία που θα πρέπει να περιέχει ο χάρτης: 
� ∆ρόµοι 
� Οικοδοµικά τετράγωνα 
� Περιοχές βλάστησης – πάρκα 
� Αθλητικοί χώροι 
� Τίτλος, υπόµνηµα, προσανατολισµός 
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Φύλλο εργασίας 5 
 

Χαρτογράφηση περιοχής      
 
Βγες µια βόλτα στη γειτονιά σου. Σηµείωσε τα ονόµατα των 

δρόµων. Φωτογράφισε σηµαντικά κτίρια της περιοχής ή χώρους όπως πάρκα, πλατείες 
κτλ. Μπορείς να ανεβείς σε κάποιο ψηλό κτίριο και να τραβήξεις φωτογραφίες. Στη 
συνέχεια προσπάθησε να δηµιουργήσεις σε χαρτί Α4 ή Α3 το χάρτη της γειτονιάς σου.  

Το φύλλο εργασίας θα σε βοηθήσει να οργανώσεις την εργασία σου. 
 
Ονόµατα των δρόµων 
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 

Σηµαντικά κτίρια της γειτονιάς  
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 

Χώροι πράσινου 
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 

Πάρκα 
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

Πλατείες 
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 
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Μεσόγειος 
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 

ΜΑΘΗΜΑ Μεσόγειος 

ΣΤΟΧΟΙ Μετά το τέλος του µαθήµατος οι µαθητές θα είναι ικανοί: 

 

� Να αναφέρουν κάποια από τα ιδιαίτερα φυσικά και 

ανθρωπογενή χαρακτηριστικά της Μεσογείου 

� Να συνδέουν την γεωγραφική θέση της Μεσογείου µε 

την ιστορική και πολιτιστική της σηµασία. 

� Να διακρίνουν τα κοινά πολιτισµικά στοιχεία των λαών 

της Μεσογείου 

 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

Κλειστή θάλασσα, πολιτισµός, εµπόριο, κλίµα 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΥΛΙΚΟ 

� Φύλλα εργασίας 

� Εγκυκλοπαίδειες, εφηµερίδες, περιοδικά 

� Χάρτες γεωµορφολογικοί και γεωπολιτικοί της περιοχής 

ΠΟΡΕΙΑ Οι µαθητές µε τη βοήθεια του φύλλου εργασίας 1 και του 

φύλλου εργασίας 2 µελετούν το χώρο της Μεσογείου. 

Τοποθετούν τη Μεσόγειο στο χώρο µε τη βοήθεια του χάρτη και 

µέσα από θαλάσσια ταξίδια προσδιορίζουν τα κράτη που 

βρέχονται από αυτή. Συλλέγουν εικόνες των κρατών και τις 

τοποθετούν στο χάρτη της τάξης προσπαθώντας να 

σχηµατίσουν όσο το δυνατό πληρέστερο νοητικό χάρτη του 

χώρου. 

Στη συνέχεια µελετούν τη χλωρίδα και την πανίδα της 

περιοχής (φύλλο εργασίας 3). Καλό θα ήταν η µελέτη αυτή να 

γίνει µε τη βοήθεια θεµατικών χαρτών (χάρτες βλάστησης, 

κλίµατος, βροχοπτώσεων, µέσων θερµοκρασιών). Ορίζουν τη 

ζώνη της ελιάς στα βόρεια και τη βλάστηση των φοινικόδεντρων 

στα νότια.  

Αναφέρουν ζώα που συναντά κανείς στα διαφορετικά 

τοπία της Μεσογείου και αποδίδουν µε τρόπους της επιλογής 

τους τη βιοποικιλότητα του χώρου. 

Καθώς ο χώρος της Μεσογείου διαδραµάτισε σηµαντικό 

ρόλο από τα παλιά χρόνια ως σήµερα, προσπαθούν να 
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συνθέσουν το ιστορικό του παζλ µέσα από µνηµεία. Τα στοιχεία 

του πολιτισµού που παρουσιάζονται στο φύλλο εργασίας 4 είναι 

ενδεικτικά της περιοχής. Αφού τα τοποθετήσουν στο χώρο, 

επιλέγουν αυτό που τους κάνει µεγαλύτερη εντύπωση και 

αναζητούν περισσότερα στοιχεία. Συγκρίνουν και εντοπίζουν 

οµοιότητες και διαφορές στην αρχιτεκτονική ή στη γλυπτική και 

προσπαθούν να τις ερµηνεύσουν µε τη βοήθεια της ιστορίας και 

των ιστορικών χαρτών. (Αντίστοιχες εργασίες µπορούν να 

γίνουν και ως προς τις γεύσεις της Μεσογείου οι οποίες µπορεί 

να συνδεθούν µε τις καλλιέργειες της περιοχής.) 

Ο χώρος της Μεσογείου –ως κλειστή λεκάνη - είναι ένας 

πραγµατικά ευαίσθητος χώρος. ∆ιαβάζουν αποκόµµατα σχετικά 

µε τις απειλές που διατρέχει (φύλλο εργασίας 5). Σηµειώνουν 

την ευθύνη των κατοίκων της Μεσογείου και αναλαµβάνουν να 

σχεδιάσουν δράσεις.  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ∆ικτυακοί τόποι (12-09-2005): 
http://www.lib.utexas.edu/maps/europe/mediterranean_rel82.jpg 

(Χάρτης Μεσογείου) 
http://www.kepemep-cree.org/Mediterranean/medit_gr.html 

(Χάρτες της Μεσογείου) 
http://www.flags.gr/flags.html  (Σηµαίες κρατών)  
http://www.geocities.com/greece_sea/ (Τα µεγαλύτερα νησιά 

της Μεσογείου) 
http://www.unipv.it/webcib/edu_Mediterraneo_uk.html (χάρτης 

της Μεσογείου) 
http://www.iucn.org/themes/ssc/plants/ (εικόνες και 

πληροφορίες για τη βλάστηση) 
http://www.medsos.gr/content/view/140/ (εικόνες και 

πληροφορίες για τη βλάστηση) 
http://www.explorecrete.com/greek/mediterranean-gr.html 

(εικόνες και πληροφορίες για τη βλάστηση) 
http://www.explorecrete.com/greek/mediterranean-gr.html 

(Μεσόγειος - προβλήµατα - προοπτικές) 
http://www.physics4u.gr/news/2004/scnews1348.html (πύλη της 

φυσικής) 
http://www.medsos.gr/ (Μεσόγειος - προβλήµατα - προοπτικές)  
http://www.medsos.gr/content/blogsection/5/35/  (Μεσόγειος - 

προβλήµατα - προοπτικές) 
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Φύλλο εργασίας 1 
 

Μελετώντας τη Μεσόγειο 
 

 
 
Μελέτησε το χάρτη και προσπάθησε να συµπληρώσεις την ταυτότητα της 

Μεσογείου. 
 
Η Μεσόγειος είναι µια θάλασσα ……………………… (ανοιχτή / κλειστή) 
Βρίσκεται ανάµεσα σε τρεις ηπείρους: την ……………………, την ………………… 

και την ………………………….. 
Με την Μεσογειακή λεκάνη επικοινωνούν η ………………….. θάλασσα, η 

……………………….. θάλασσα και ο ………………………. Ωκεανός. 
∆ιαπλέοντας τη Μεσόγειο από το ανατολικότερο ως το δυτικότερο τµήµα της… 
Ποια πελάγη συναντάς; 
………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
Ποιες χερσονήσους συναντάς; 
………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
Ποια µεγάλα νησιά συναντάς; 
………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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Φύλλο εργασίας 2 
 

Τα κράτη της Μεσογείου 
 
Κάνεις ένα ταξίδι µε πλοίο στη Μεσόγειο. Ξεκινάς από το Γιβραλτάρ και 

καταλήγεις πάλι στο ίδιο σηµείο από το οποίο ξεκίνησες. Από ποια κράτη θα περάσεις; 
Σε ποια ήπειρο ανήκει το κάθε κράτος; 

 
 

 
 
 
 
 

 Ευρώπη Ασία Αφρική 

Κ
Ρ

Α
Τ

Η
 

   
   
   
   
   
   
   
   

 
Βρες εικόνες χαρακτηριστικές από τα κράτη που περνάς και κάνε ένα κολλάζ µε 

το ταξίδι σου, τοποθετώντας τες πάνω στο χάρτη. 
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Φύλλο εργασίας 3 
 

Η βλάστηση της Μεσογείου 

 
Η µεσογειακή βλάστηση ορίζεται από 

την παρουσία της ζώνης της ελιάς στο βορρά 
και των µεγάλων φοινικώνων στο νότο. 

Η βλάστηση είναι ανθεκτική στη ζέστη 
του καλοκαιριού και στην ξηρασία. Η 
µεσογειακή βλάστηση αποτελείται από 
θαµνότοπους µε ρείκια και φρύγανα που 
δίνουν τη θέση τους σε κουµαριές, 
βατοµουριές, πεύκα, κέδρους, βελανιδιές. 

 
 
Παρατήρησε τις εικόνες. Βρες σε 

περιοδικά, εγκυκλοπαίδειες και εφηµερίδες 
και άλλα στοιχεία. Προσπάθησε να 
περιγράψεις τα διαφορετικά τοπία της 
Μεσογείου.  

 

Οι περιοχές γύρω από τη Μεσόγειο 
είναι πλούσιες σε ενδηµικά είδη. Η 
ποικιλία της πανίδας υπολογίζεται σε 
25.000 είδη, περισσότερα από τα οποία 
(πάνω από τα µισά) είναι ενδηµικά. Βρες 
στοιχεία για τα ζώα που µπορεί να 
συναντήσει κανείς στην περιοχή. 



62 
 
 

Φύλλο εργασίας 4 
 

Ο πολιτισµός της Μεσογείου  
 
Βάλε τις εικόνες στη σωστή θέση στο χώρο της Μεσογείου τραβώντας γραµµές. 

Τι παρατηρείς σε σχέση µε την τέχνη στο χώρο της Μεσογείου; Μπορείς να συλλέξεις 

περισσότερα στοιχεία σχετικά µε τον πολιτισµό που σε ενδιαφέρει περισσότερο.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πυραµίδες 

∆ούρειος Ίππος 
Παρθενώνας 

Αλέξανδρος 

Αρχαία πόλη (Tmgad) στην 
Αλγερία 

Ρωµύλος και Ρέµος 

Παρθενώνας 

Ιησούς – βοσκός, 
Παλαιστίνη 

Μακέτα του τέµπλου των 
Ιεροσολύµων 
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Φύλλο εργασίας 5 
 

Η Μεσόγειος σε κίνδυνο 

 

Σήµερα η κατάσταση στη Μεσόγειο βρίσκεται σε κρίσιµο σηµείο. Η αναγνώριση 
της αναπτυσσόµενης κρίσης έχει δηµιουργήσει αυξηµένη πολιτική θέληση να 
αντιµετωπιστούν τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. ∆ιάβασε τα κείµενα που ακολουθούν: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Η δασική κάλυψη έχει 

µειωθεί. Υπολογίζεται ότι 
σήµερα λιγότερο από 5 % της 
λεκάνης της Μεσογείου 
καλύπτεται από δάση. 
Αρχαιολογικά ευρήµατα 
δείχνουν ότι εκεί που σήµερα 
απλώνονται θάµνοι ή έρηµος, 
υπήρχαν άλλοτε πλούσια δάση. 
∆υστυχώς εξαιτίας ανθρώπινων 
παρεµβάσεων µεγάλο τµήµα 

Η Μεσόγειος αντιπροσωπεύει το 
1% των παγκόσµιων θαλάσσιων 
εκτάσεων αλλά περιέχει το 6% 
του συνόλου των θαλάσσιων 
ειδών. Μερικά από τα πλέον 
απειλούµενα είδη του πλανήτη 
ζουν εδώ, όπως η θαλάσσια 
φώκια Μονάχους – Μονάχους 
και η θαλάσσια χελώνα Καρέτα 
– Καρέτα. 

Οι παραλίες που γεννά τα αυγά 

Τα ψάρια έχουν 
µειωθεί στο 20 
%.  

Σε ορισµένες 
περιοχές και οι 
χώρες της 
Μεσογείου 
εισάγουν ψάρια. 

 
Στις παράκτιες πόλεις 

της λεκάνης της Μεσογείου 
ζουν 82 εκατοµµύρια 
άνθρωποι, ενώ υπολογίζεται, 
ότι το 2025 θα φτάσουν τα 
150 -170 εκατοµ.  

Πάνω από 100 
εκατοµµύρια τουρίστες 
συγκεντρώνονται κάθε χρόνο 
στις ακτές της Μεσογείου. Για 
να καλυφθούν οι ανάγκες του 
τουρισµού τα τοπία δίνουν τη το 70% των αποβλήτων 

στη Μεσόγειο δεν έχει 
υποστεί κανενός είδους 
επεξεργασία.  

Το Πρόγραµµα 
Περιβάλλοντος των 
Ενωµένων Εθνών 
υπολογίζει ότι κάθε χρόνο 
χύνονται στη Μεσόγειο 650 
εκατοµµύρια τόνοι 
λυµάτων, 129.000 τόνοι 

Η Μεσόγειος είναι επίσης 
από τις µεγαλύτερες οδούς 
διακίνησης πετρελαίου. 

1.000.000 τόνοι αργού 
πετρελαίου χύνονται 
ετησίως στη θάλασσα λόγω 
ναυτικών ατυχηµάτων, 
παράνοµων καθαρισµό των 
δεξαµενών των πλοίων, 
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Εντόπισε το πρόβληµα της Μεσογείου που σε ενδιαφέρει περισσότερο. Ετοίµασε ένα 
σχέδιο δράσης ώστε να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα. Στις σειρές που ακολουθούν 
γράψε το σχεδιασµό σου.  
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