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— Γεια σου! Με λένε Αριάδνη. Εσένα;
— Εμένα με λένε ..........................

— Θα είμαστε μαζί όλη τη χρονιά. Με οδηγό το βιβλίο που κρατάς και συνεργά-
τες τους συμμαθητές σου και τον δάσκαλό σου θα ερευνήσουμε τον κόσμο γύρω
μας. Στο «ταξίδι» μας αυτό θα χρειαστεί να κάνουμε έρευνες, να γράψουμε
κείμενα, να φτιάξουμε σχέδια και κατασκευές, να διαβάσουμε βιβλία, να ερ-

γαστούμε σε υπολογιστές, να χρησιμοποιήσουμε υλικά, χάρτες, λεξικά,
να μιλήσουμε με γνωστούς μας, με ειδικούς, με επιστήμονες, να πραγματο-

ποιήσουμε επισκέψεις και εκδρομές. Το «ταξίδι», όμως, της ανθρώπινης
γνώσης... δεν τελειώνει ποτέ. Εξαρτάται και από μας πόσο μακριά θα
φτάσουμε.

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Το βιβλίο σου

έχει οκτώ ενότητες που είναι χωρισμένες σε κεφάλαια. Στην αρχή κάθε
κεφαλαίου μπορούμε να διαβάσουμε τον τίτλο του και ακριβώς από κά-

τω με δυο λόγια όσα θα μελετήσουμε σ’ αυτό.

Κάθε ενότητα

έχει το δικό της σύμβολο και χρώμα, για να ξεχωρίζει από
τις άλλες. Περιέχει το «χάρτη από λέξεις», τα κεφάλαια

και την ανασκόπηση.

Κάθε κεφάλαιο
Περιέχει ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες. Έτσι, άλλοτε θα εργαζόμαστε μόνοι μας, άλλοτε με
την ομάδα μας και άλλοτε όλοι οι μαθητές της τάξης μαζί. Στην προσπάθειά μας αυτή βοηθός και συ-
νεργάτης θα είναι ο δάσκαλός μας.

Το «Αξίζει να διαβάσουμε»

Είναι ένα κείμενο στο τέλος κάθε κεφαλαίου, όπου θα βρίσκουμε, συνήθως, συγκεντρωμένα όσα
συζητήσαμε στην τάξη.

Στην «Ανασκόπηση»

Θα συζητούμε για όσα μελετήσαμε και για το πώς εργαστήκαμε σε όλη την ενότητα.

Ο «χάρτης» από λέξεις

Είναι ένα σχήμα με λέξεις που τη σημασία τους θα συζητήσουμε στις δραστηριότητες και τα κείμενα
της ενότητας. Πολλές απ’ αυτές έχουν σχέση μεταξύ τους. Θα συμπληρώνουμε τον «χάρτη» όταν ολο-
κληρώνεται η ενότητα.

Ας γνωριστούμε
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Στο Τετράδιο Εργασιών
θα βρίσκουμε κι άλλες δραστηριότητες (έρευνες, προβλήματα, παιχνίδια, κατασκευές κ.ά.) για κάθε
ενότητα. Κάποιες από αυτές είναι ομαδικές και κάποιες άλλες ατομικές.

Το γλωσσάριο
βρίσκεται στο τέλος του βιβλίου και περιέχει σε αλφαβητική σειρά κάποιες λέξεις μαζί με την εξήγησή

τους, που ίσως συναντάμε για πρώτη φορά.

εργαζόμαστε με την ομάδα μας και, ανάλογα με τη δραστηριότητα, εκφρά-
ζουμε τις απόψεις μας, ερευνούμε, συζητούμε, συγκρίνουμε, καταγράφουμε
στο σημειωματάριό μας κ.ά.

«Ενα βήμα πιο πέρα»
μας δίνεται ένα θέμα, που για να το ερευνήσουμε, χρειάζεται να
σχεδιάσουμε πού θα ψάξουμε μέσα και έξω από την τάξη μας.

«Η δική μας ερώτηση»
αφού συζητήσουμε στην ομάδα μας, διατυπώνουμε μια ερώτηση σχετική με το θέμα που
μελετούμε.

«Ο μίτος της Αριάδνης»
όταν ολοκληρώνουμε μια ενότητα, συζητούμε «πώς φτάσαμε ως
εδώ», δηλαδή πώς εργαστήκαμε στην ομάδα, τι δυσκολίες συνα-
ντήσαμε, ποιες πηγές χρησιμοποιήσαμε, τι θα θέλαμε να κάνουμε
ακόμα κ.ά.

στο «Τετράδιο Εργασιών» υπάρχει δραστηριότητα σχετική με το
κεφάλαιο που μελετήσαμε.

Το σημειωματάριό μας
θα το χρησιμοποιούμε μαζί με το Βιβλίο μας και το Τετράδιο Εργασιών για να σημειώνουμε τις παρα-
τηρήσεις μας, τα συμπεράσματά μας, τα αποτελέσματα της έρευνάς μας..., είτε εργαζόμαστε ατομικά
είτε ομαδικά.

8
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ENOTHTA I ENOTHTA 1
ΕΛΛΑΔΑ − Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ

(Τόπος)

ΕΛΛΑΔΑ

γεωγραφικά διαμερίσματα

.....................

......................

νομούς:.................................

...........................................

...........................................

νησιά:
....................
....................
....................
....................

πρωτεύουσα:
.......................

πόλεις:................
..........................
..........................
χωριά:.................
..........................
..........................

βουνά:................
..........................
........................
ποτάμια:.............
..........................
........................
λίμνες:................
..........................
.........................

το δικό μας είναι
ο δικός μας νομός είναι

χω
ρίζεται σε

έχειέχει

έχει έχει

Ένας «χάρτης» από λέξεις
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Κεφάλαιο 1: Πρώτη γνωριμία με την Ελλάδα

Ποιες πληροφορίες μάς δίνει ο χάρτης 1 για τα γεωγραφικά δια-
μερίσματα της Ελλάδας;

Χάρτης 1: Ένας χάρτης της Ελλάδας

Τι να σημαίνουν
άραγε αυτές οι γραμμές

στον χάρτη;

1

Τα καλοκαίρια ο Σωτήρης, ο ξάδερφος της Αριάδνης, συνήθως τα περνά στην Κρήτη. Εκεί συνα-
ντά φίλους του που έρχονται από τη Θράκη και την Ήπειρο. Εμείς από ποιες περιοχές της χώρας
μας έχουμε φίλους;
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Χωριζόμαστε σε ομάδες. Διαβάζουμε τα κείμενα που ακολουθούν. Καθένα μιλά για ένα γεωγραφικό
διαμέρισμα της Ελλάδας. Παρατηρούμε τι αριθμό έχει το κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα στον χάρτη 1
της Ελλάδας και συμπληρώνουμε τον αριθμό αυτό, παρακάτω, όπου ταιριάζει.

    

  

     

    

  

  

 

 

Σ υ ζ η τ ο ύ µ ε

  

  
  

 

  

 

Η Θράκη απλώνεται ανάμε-
σα σε δύο μεγάλα ποτάμια:
τον Νέστο δυτικά και τον
Έβρο ανατολικά. Είναι ένα
σταυροδρόμι λαών και πο-
λιτισμών, όπως και όλη η
Ελλάδα.

Το όνομα Μακεδονία έχει
ρίζα ελληνική. Μακεδνός ή
Μακεδανός σημαίνει στα
αρχαία ελληνικά μακρύς,
ψηλός. Στη Μακεδονία γεν-
νήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος.

Λένε ότι, πριν από πάρα πολ-
λά χρόνια, στη θέση που
βρίσκεται σήμερα η Θεσ-
σαλία υπήρχε μια μεγάλη
λίμνη.Ύστερα από κάποιο
σεισμό έγινε το μεγάλο φα-
ράγγι των Τεμπών και το νε-
ρό της λίμνης χύθηκε στη θά-
λασσα.Έτσι δημιουργήθηκε
η πεδιάδα της Θεσσαλίας.

m

m m m

m m

2

Οι άνθρωποι που κατοι-
κούσαν τα αρχαία χρόνια
στην Ήπειρο ονομάζονταν
Σελλοί ή Ελλοί. Από αυτούς
λέγεται ότι πήραν το όνομά
τους οι Ελληνες.

Η Στερεά Ελλάδα λέγεται και
Ρούμελη. Εκεί βρίσκεται η
πρωτεύουσα της Ελλάδας, η
Αθήνα.

Η Πελοπόννησος έχει σχήμα
πλατανόφυλλου και πήρε το
όνομά της από το μυθικό βα-
σιλιά της Ολυμπίας, τον Πέ-
λοπα. Λέγεται και Μοριάς.
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Η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο
νησί της Ελλάδας. Βρίσκεται
ανάμεσα στην Ευρώπη, την
Ασία και την Αφρική. Είναι το
σταυροδρόμι τριών ηπείρων.

Τα Νησιά του Ιονίου Πελά-
γους είναι επτά και γι' αυτό
ονομάζονται και Επτάνησα.
Σε ένα από αυτά, στη Ζά-
κυνθο, γεννήθηκε ο Διονύ-
σιος Σολωμός, ο ποιητής που
έγραψε τον εθνικό μας ύμνο.

Τα Νησιά του Αιγαίου Πε-
λάγους είναι οι Κυκλάδες,
τα Δωδεκάνησα και τα νησιά
του Ανατολικού Αιγαίου.

Βρίσκουμε στον χάρτη 1 του βιβλίου μας το γεωγραφικό διαμέρισμα
όπου κατοικούμε. Πάνω στον χάρτη κινούμε το δάχτυλό μας
ακολουθώντας τα όρια του διαμερίσματος.

«Διαμερίσματα και στις πολυκατοικίες, 
διαμερίσματα και στον χάρτη!»

Σε ποια γεωγραφικά διαμερίσματα ανήκουν τα μέρη
που επισκεφθήκαμε σε κάποιο ταξίδι μας;

Αξίζει να διαβάσουμε
Η Ελλάδα χωρίζεται σε εννέα μικρότερες περιοχές, που ονομάζονται γεωγραφικά διαμερίσματα.

Αυτά είναι: η Θράκη, η Μακεδονία, η Ήπειρος, η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος, τα
Νησιά του Αιγαίου Πελάγους, η Κρήτη και τα Νησιά του Ιονίου Πελάγους.

3

4

m m m
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O Σωτήρης θέλει να πάει από την Κρήτη στην Ήπειρο, για να συναντήσει τον φίλο του που ήταν μαζί
στις διακοπές. Πριν φύγει κοίταξε τον χάρτη της Ελλάδας, για να δει πού είναι και πώς είναι η Ήπει-
ρος. Τι είδε στον χάρτη;

Παρατηρούμε τον χάρτη 2 και συζητούμε τι πληροφορίες μάς δίνει
ένας γεωμορφολογικός χάρτης της Ελλάδας. Συμβουλευόμαστε
επίσης το υπόμνημά του. 

Χάρτης 2: Γεωμορφολογικός χάρτης της Ελλάδας

13

Κεφάλαιο 2: Γνωρίζουμε καλύτερα 
τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας

1

001-034_22ENOTHTA1  26/11/2014  9:57 πμ  Page 13



»14

Αναζητούμε στον γεωμορφολογικό χάρτη και άλλα τέτοια φυσικά σύνορα μεταξύ των
γεωγραφικών διαμερισμάτων (ποτάμια, θάλασσες, κόλπους, ακτές...).

Πώς χωρίστηκε η Ελλάδα σε γεωγραφικά δια-
μερίσματα; Είχε κάποια σημασία η μορφή του
εδάφους στον χωρισμό αυτό;

2 » » » »

Η οροσειρά της Πίνδου είναι ένα φυσικό σύνορο που χωρίζει τη Μακεδονία από την
Ήπειρο και την Ήπειρο από τη Θεσσαλία.

Κάθε ομάδα επιλέγει ένα γεωγραφικό διαμέρισμα της Ελλάδας.
    

  

     

    Ε ρ ε υ ν ο ύ µ ε

  

  

 

 

  

  
  

 

  

 
Eρευνούμε - Συζητούμε - Καταγράφουμε

Εγώ λέω να συμβουλευτώ
και τον γεωμορφολογικό
χάρτη της Ελλάδας που
υπάρχει στην τάξη μας.

Το γεωγραφικό διαμέρισμα που επέλεξε η ομάδα μας:

.............................................................

Ανακοινώνουμε στην τάξη όσα μελετήσαμε.

Πού βρίσκεται στον χάρτη;

Από ποια θάλασσα βρέχεται;

Ποια είναι τα γειτονικά του
διαμερίσματα;

Ποια μεγάλα
βουνά,
πεδιάδες,
ποτάμια,
λίμνες έχει;

2

3

4
   

 

  

   
  

   
 

  Π
α ρ α τ η ρ ο ύ µ ε
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G Παρατηρούμε τον γεωμορφολογικό χάρτη της
Ελλάδας και συγκρίνουμε ένα ηπειρωτικό γεωγρα-

φικό διαμέρισμα, όπως η Μακεδονία, με
ένα νησιωτικό, όπως τα Νησιά του Ιονίου
Πελάγους. 
G Βρίσκουμε ομοιότητες και διαφορές

στα γεωμορφολογικά τους χαρα-
κτηριστικά.

    Σ υ γ κ ρ ί ν ο υ µ ε

  

     

    

  

  

 

 

  

  
  

 

  
 

Αξίζει να διαβάσουμε
Η Ελλάδα είναι μια χερσόνησος με πολλά νησιά γύρω της.
Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα, από το ένα γεωγραφικό διαμέρισμα στο άλλο, σίγουρα δε θα συνα-

ντήσουμε μπροστά μας διαχωριστικές γραμμές και σύνορα. Αυτά βρίσκονται στους χάρτες και μας
βοηθούν να τους μελετούμε. Μελετώντας τον γεωμορφολογικό χάρτη θα διαπιστώσουμε ότι ανάμε-
σα στα γεωγραφικά διαμερίσματα υπάρχουν μεγάλες οροσειρές, ποτάμια και θάλασσες που αποτε-
λούν τα φυσικά τους σύνορα.

Ο χώρος της ελληνικής χερσονήσου, η στεριά, ονομάζεται ηπειρωτική Ελλάδα. Τα διαμερίσματα της

ηπειρωτικής Ελλάδας είναι........................................................................................

...............................................................................................................................

Γύρω τους απλώνονται πολλά μικρά και μεγάλα νησιά, η νησιωτική Ελλάδα. Τα διαμερίσματα της

νησιωτικής Ελλάδας είναι...............................................................................................

..............................................................................................................................

5
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