
Μελετώ το κλίμα και τθ βλάςτθςθ 
τθσ Ευρώπθσ 

 
 

 
 
Γεια ςασ παιδιά!  
 
Εφχομαι να είςτε όλοι και όλεσ καλά και να μζνετε ςτο ςπίτι αςφαλείσ!   
Αυτό το δεκαπενκιμερο oι εργαςίεσ χωρίηονται ςε τρία μζρθ, τα Μακιματα 1, 2 και 3. Έτςι, μπορείτε να εργαςτείτε 
ςταδιακά, μελετώντασ το κάκε μζροσ ξεχωριςτά αφιερώνοντασ λίγο χρόνο, όποτε κζλετε, για τισ επόμενεσ δυο βδομάδεσ. ε 
κάποια ςτιγμι όταν αρχίςουμε και τα μακιματα μασ μζςω τθσ ΣΕΑMS, κα τα δοφμε μαηί, κα τα ςυηθτιςουμε ,κα λφςουμε 
απορίεσ και κα δώςουμε τισ λφςεισ. 
Καλι δουλειά λοιπόν! 
Κα. Μαριλζνα 
 
 



 Σθμειώςεισ για τον τρόπο εργαςίασ μου. 

- Αν δουλεφω ςτον Η.Υ., για να γράψω, να ςβιςω ι να μετακινιςω κάτι ςε μία 
διαφάνεια, θ παρουςίαςι μου πρζπει να είναι ςε προβολι «normal». Επιλζγω τθν 
προβολι «normal», ςτο κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ, δθλαδι τθν προβολι που ζχει θ 
παρουςίαςθ μόλισ τθν ανοίξω ςτον υπολογιςτι μου. 

 

 

 

 

- Αν εκτυπϊςω τθν παρουςίαςθ, μπορϊ να ςυμπλθρϊςω τισ απαντιςεισ  μου ςτο χαρτί, 
ι  ς’ ζνα τετράδιο. 

- Αν απλά βλζπω τθν παρουςίαςθ ςτον Η.Υ., μπορϊ να διαβάηω τισ πλθροφορίεσ, να 
δείχνω και να απαντϊ προφορικά. Η επιλογι είναι δικι ςασ, ανάλογα με το τι ςασ 
βολεφει!    

 



Α. Καιρόσ ι κλίμα; 
Το δελτίο καιροφ πιο κάτω περιγράφει πώσ κα είναι ο καιρόσ αφριο ςτθν Κφπρο. Το μελετώ και 

αναφζρω ποια είναι τα ςτοιχεία του καιροφ που περιγράφει. 
1. Ενώνω τα ςτοιχεία του καιροφ, με τθν 
αντίςτοιχθ πλθροφορία ςτο δελτίο, όπωσ το 
παράδειγμα: 
• Θλιοσ/ςφννεφα 
• Βροχι 
• Άνεμοσ  
• Ιερμοκραςία 

 

• Για ποιο μζροσ τθσ Κφπρου ετοιμάςτθκε αυτό το δελτίο καιροφ; ………………..……………………………………………… 

• Για ποιεσ ώρεσ τθσ μζρασ; …………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. υμπλθρώνω: 
Οι καιρικζσ ςυνκικεσ ςε ζναν ςυγκεκριμένο τόπο και μια ςυγκεκριμένη ώρα περιγράφονται με 4 βαςικά ςτοιχεία: 

1. ……………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………… 

http://www.moa.gov.cy/moa/ms/ms.nsf/DMLforecast_gr/DMLforecast_gr?OpenDocument 
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Παρατθρώ τθ γραφικι παράςταςθ για τθ μζςθ θερμοκραςία και τθ μζςθ βροχόπτωςη, για κάκε μινα,  
ςτθ Λευκωςία. 

Η κερμοκραςία, θ βροχι, ο άνεμοσ, το χιόνι αποτελοφν ςτοιχεία του 
καιροφ. Όταν επικρατοφν για πολφ μεγάλο χρονικό διάςτθμα ςε ζναν τόπο 
και ςε ςυγκεκριμζνθ εποχι, τότε κακορίηουν το κλίμα του τόπου αυτοφ. 
Κλίμα είναι οι καιρικζσ ςυνθήκεσ που επικρατοφν ςε ζναν τόπο και 
επαναλαμβάνονται ςχεδόν οι ίδιεσ, για πολλά χρόνια.  

• Με βάςθ όςα ζχω μελετιςει, εξθγώ ποια είναι θ διαφορά μεταξφ 
καιροφ και κλίματοσ.  

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

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

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

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

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

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

  

Α. Καιρόσ ι κλίμα; 



Γεωγραφικι διερεφνθςθ:  
 

Μελετώ τισ πιο κάτω διαφάνειεσ και περιγράφω  
πώσ είναι το κλίμα και θ βλάςτθςθ τθσ Ευρώπθσ. 

 
 

 Σε ποια κερμικι ηϊνθ βρίςκεται θ Ευρϊπθ; 

 Ποια είδθ κλίματοσ επικρατοφν (υπάρχουν) ςτθ ηϊνθ αυτι; 

 Πϊσ είναι θ βλάςτθςθ ςτισ διάφορεσ περιοχζσ τθσ Ευρϊπθσ; 

Μάθημα 2 



 Ποιεσ είναι οι κερμικζσ ηώνεσ τθσ Γθσ;  Σφρε τα ονόματα δίπλα ςτα βζλθ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πιγαινε ςτον ςφνδεςμο http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2803 για να μάκεισ περιςςότερα για τισ κερμικζσ ηώνεσ τθσ Γθσ και για να ελζγξεισ αν 
τοποκζτθςεσ ςωςτά τα ονόματα.    

 

ΙΕΡΜΗ ΖΩΝΗ 
Τροπικθ 

ΨΤΧΡΗ ΖΩΝΗ 
Πολικθ 

ΨΤΧΡΗ ΖΩΝΗ 
Πολικθ 

ΗΠΚΑ ΖΩΝΗ 
Εφκρατη 

ΗΠΚΑ ΖΩΝΗ 
Εφκρατη 

ΕΤΡΩΠΗ 

Β. Θερμικζσ ηώνεσ τθσ Γθσ 

• ε ποια κερμικι ηώνθ βρίςκεται θ Ευρώπθ; ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Πώσ είναι το κλίμα τθσ Ευρώπθσ; 

• Μελετώ τον χάρτη. Σκζφτομαι και 
παρατηρώ: 

Τι είδουσ χάρτθσ είναι; (δεσ τίτλο) 

Τι ςυμβολίηουν τα χρϊματα ςτον χάρτθ; 
(δεσ το υπόμνθμα)  

1. Περιγράφω τι είδουσ κλίμα ζχουν οι 
διάφορεσ περιοχζσ τησ Ευρώπησ;  

(χρηςιμοποιώ τισ κατευιφνςεισ του ορίζοντα) 

π.χ. Οι νότιεσ περιοχζσ τθσ Ευρϊπθσ ζχουν 
μεςογειακό κλίμα.  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Γ. Κλίμα και Βλάςτθςθ τθσ Ευρώπθσ 
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• Μελετώ τον χάρτη. Σκζφτομαι και 
παρατηρώ: 

Τι είδουσ χάρτθσ είναι; (δεσ τίτλο) 

Τι ςυμβολίηουν τα χρϊματα ςτον χάρτθ; 
(δεσ το υπόμνθμα)  

1. Περιγράφω τι είδουσ βλάςτηςη 

ςυναντάμε ςε κάθε τφπο κλίματοσ.  

(παρατθρώ και τουσ δφο χάρτεσ – κλίμα και 
βλάςτθςθ - και να αναφζρω για κάκε τφπο 
κλίματοσ ποιο είδοσ βλάςτθςθσ αντιςτοιχεί) 

π.χ. Μεςογειακό κλίμα-μεςογειακή βλάςτηςη 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 Μελετώ τισ ςελίδεσ 96 – 97 ςτο βιβλίο μου και υπογραμμίηω τα χαρακτθριςτικά του κάκε είδουσ βλάςτθςθσ που ςυναντάμε 
ςτισ διάφορεσ περιοχζσ τθσ Ευρώπθσ.  

 Αν το ζχεισ αφιςει ςτο ςχολείο, ακολοφκα τον ςφνδεςμο: http://archeia.moec.gov.cy/sd/247/geografia_e_dim.pdf 
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 Ενώνω τισ φωτογραφίεσ των ειδών βλάςτθςθσ, με τθ ςωςτι περιοχι  
ςτον χάρτθ τθσ Ευρώπθσ.  
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