Γεωγραφία Ε’ τάξησ
• Καλθμζρα παιδιά! Πρϊτιςτθ ζγνοια μασ θ πρόοδοσ ςασ, ακόμα και υπό αυτζσ
τισ δφςκολεσ ςυνκικεσ. Εφχομαι να είμαςτε όλοι καλά για να
ξαναςυναντθκοφμε ςφντομα ςτισ τάξεισ μασ.
• Προκειμζνου να μθ χακεί αυτόσ ο χρόνοσ, κάκε δεκαπενκιμερο κα
επικοινωνϊ μαηί ςασ, δίνοντάσ ςασ κάποιεσ οδθγίεσ μελζτθσ (ξεκινϊντασ με
μια μικρι επαναφορά). Θα απαντάτε ςε ζνα λευκό χαρτί ι ςτο τετράδιο ςασ,
αν το ζχετε μαηί ςασ. Θα τα δοφμε μαηί για διόρκωμα όταν επιςτρζψουμε με
το καλό.
• Αν ζχετε απορίεσ, μπορείτε να κρατιςετε μια ςθμείωςθ ςτο χαρτί ςασ και να
τισ απαντιςουμε όταν βρεκοφμε. Καλι αρχι!

Ειςαγωγή ςτην Ευρώπη
Γεωγραφική διερεφνηςη
Μελετώ τα γεωγραφικά εργαλεία και περιγράφω τη θζςη τησ Ευρώπησ
(ςτο χαρτί μου ή ςε τετράδιο ή ςε μια διαφάνεια ςτο τζλοσ τησ
παρουςίαςησ).

Α. Η Ευρώπη ςτην υδρόγειο ςφαίρα
Παρατθρϊ τθν υδρόγειο και εργάηομαι ςτισ πιο κάτω δραςτθριότθτεσ.
1. Σε ποιο θμιςφαίριο βρίςκεται θ Ευρϊπθ;
2. Περιγράφω τθ κζςθ τθσ Ευρϊπθσ, ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ θπείρουσ, χρθςιμοποιϊντασ τισ
κατευκφνςεισ του ορίηοντα.
π.χ. Η Ευρϊπη βρίςκεται βόρεια τησ….

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-3057

Β. Φυςικά όρια τησ Ευρώπησ
Μελετϊ τον χάρτθ τθσ επόμενθσ διαφάνειασ και εργάηομαι ςτισ πιο κάτω
δραςτθριότθτεσ.
1. Με τθ βοικεια των κατευκφνςεων του ορίηοντα, περιγράφω:
• Από ποιουσ ωκεανοφσ βρζχεται η Ευρϊπη (π.χ. ςτα δυτικά βρζχεται από…)

• Από ποιεσ θάλαςςεσ βρζχεται η Ευρϊπη (π.χ. ςτα νότια βρζχεται από…)
2. Εντοπίηω και ονομάηω τισ μεγάλεσ οροςειρζσ τθσ Ευρϊπθσ.
3. Εντοπίηω τθ μεγάλθ πεδιάδα τθσ Ευρϊπθσ. Περιγράφω τθ κζςθ τθσ.
4. Σε μια ςφντομθ παράγραφο, περιγράφω τα όρια τθσ Ευρϊπθσ, με βάςθ γεωμορφολογικά
ςτοιχεία (ωκεανοφσ, κάλαςςεσ, οροςειρζσ, κ.λπ.). Χρθςιμοποιϊ τισ κατευκφνςεισ του ορίηοντα.

Γ. Οροςειρζσ και πεδιάδεσ τησ Ευρώπησ
Παρατθρϊ τισ φωτογραφίεσ ςτισ διαφάνειεσ 5 και 6. Στθ ςυνζχεια περιγράφω, με ςφντομεσ
φράςεισ πϊσ είναι ι/και τι υπάρχει ςτισ ορεινζσ και πεδινζσ περιοχζσ τθσ Ευρϊπθσ. (π.χ.
χαμηλό/ψηλό ζδαφοσ, μικροί/μεγάλοι οικιςμοί, χιόνια, ποτάμια, ψηλή/ χαμηλή βλάςτηςη,
κοιλάδεσ, γυμνά βουνά/ δάςη , ςυγκοινωνίεσ , εργοςτάςια, μικρζσ πόλεισ/χωριά κ.λπ.)
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1. Παρατηρώ τισ φωτογραφίεσ και περιγράφω πώσ
είναι οι ςυνθήκεσ ςτισ μεγάλεσ οροςειρζσ τησ Ευρώπησ.
Ουράλια

2. Παρατηρώ τισ φωτογραφίεσ και περιγράφω πώσ είναι οι
ςυνθήκεσ ςτισ μεγάλεσ πεδινζσ περιοχζσ τησ Ευρώπησ.

