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Προέλευση φωτογραφιών*
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ», του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ΟΕΔΒ [σελ.14: (7)], ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
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* Oι περισσότερες φωτογραφίες προέρχονται από το αρχείο των μελών της συγγραφικής ομάδας. 

Οι αριθμοί στις παρενθέσεις αναφέρονται στις φωτογραφίες κάθε σελίδας. Η αρίθμηση έγινε με
βάση τη θέση τους (από αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω).

Kατάλογος Mουσείων όπου εκτίθενται τα παρακάτω:
σελ. 14: Προσωπίδα του Aγαμέμνονα στο Eθνικό Aρχαιολογικό Mουσείο
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σελ. 16: Πασούμια από τη Σκόπελο με πολύχρωμα κεντητά λουλούδια, τέλη 19ου - αρχές 20ού αι., στο
Mουσείο Eλληνικής Λαϊκής Tέχνης
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ENOTHTA I ENOTHTA 1
EΛΛAΔA - H XΩPA MAΣ

O «δικός μας χάρτης» της Eλλάδας

    

  

     

    

  

  

 

 

  Κ
α τ α σ κ ε υ ά ζ ο υ µε

  
  

 

  

 

1.

Xάρτης 4

� μπογιές, μαρκαδόροι
� χαρτόνι λευκό
� 9 χαρτόνια χρωματιστά
� ψαλίδια
� κόλλα
� συγκολλητική ταινία (σελοτέιπ)

Yλικά της δραστηριότητας

5

Έναν χάρτη σαν τον παραπάνω θα φωτοτυπήσει ο
δά σκαλός μας, θα τον μεγεθύνει αρκετά και θα τον
κολ λήσουμε σε όποιο σημείο της τάξης μας θέλουμε.

Ξεκινάμε να δημιουργήσουμε «τον δικό μας χάρτη» της Ελλάδας. Ο χάρτης μας θα συμπλη-
ρώνεται στη διάρκεια των μαθημάτων της ενότητας με σύμβολα, εικόνες, κείμενα και φωτο-
γραφίες για όσα μελετήσαμε.
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Πόσο μεγάλες πρέπει να 
είναι οι καρτελίτσες; Πώς θα τις

τοποθετήσουμε στον χάρτη;

6

Κάθε ομάδα αναλαμβάνει ένα από τα παρακάτω: 
� Χρωματίζουμε τη θάλασσα στον χάρτη.

� Βάζουμε στον χάρτη τα σημεία του ορίζοντα.
� Γράφουμε σε καρτέλες (από λευκό χαρτόνι) τα ονόματα των εννέα

γεωγρα φικών διαμερισμάτων.
� Κατασκευάζουμε το υπόμνημα του χάρτη, το οποίο θα συνεχίζουμε

να συμπληρώνουμε και στα επόμενα μαθήματα. 
� Κόβουμε τα χρωματιστά χαρτόνια σε όποιο σχήμα μάς αρέσει και δί-

νουμε στο καθένα ως τίτλο το όνομα ενός γεωγραφικού διαμερίσματος. 
Τοποθετούμε τον χάρτη μας σε κατάλληλο σημείο της τάξης. Κολλάμε τις καρ-

τέλες, το υπόμ νημα και τα σημεία του ορίζοντα πάνω στον χάρτη στην κατάλληλη θέση.
Τοποθετούμε τα χρω ματιστά χαρτόνια, στα οποία θα προσθέτουμε συμπληρωματικές πλη-
ροφορίες, γύρω από τον χάρτη.

Πόσο μεγάλο πρέπει 
να είναι το υπόμνημα; 

Σε ποια θέση θα τοποθετηθεί;
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Αναζητούμε στο κρυπτόλεξο πέντε ηπειρωτικά διαμερίσματα 3.
Α Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Σ
Μ Σ T E P E A E Λ Λ A Δ A
Α Σ Τ Μ Ο Τ Ε Θ Ρ Α Κ Η Χ
K Τ Κ Π Ε Ρ Ο Ε Π Ρ Ζ Π Α
E Ι Ρ Ε Φ Α Σ Σ Μ Τ Β Ε Ρ
Δ Λ Η Ρ Δ Α Κ Σ Α Α Ω Ι Ω
O Ο Τ Α Ν Ο Ι A Ζ Ω Ο Ρ Κ
N Κ Η Δ Ι Ρ Ν Λ Ι Ξ Ν Ο Χ
I Ο Κ Ε Ρ Ι Ω I Σ Ι Μ Σ Μ
A Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ A Ι Τ Ι Α Ι

«Το δικό μας γεωγραφικό διαμέρισμα»

� Σημειώνουμε στον «δικό μας χάρτη» τα σύνορα του γεωγραφικού
μας διαμερίσματος.

� Aποφασίζουμε ποια κείμενα θα γράψουμε και τι θα ζωγραφίσουμε
από όσα μελετήσαμε (π.χ. σε ποιο μέγεθος, με ποια χρώματα,
κ.λπ.) και τα κολλάμε επάνω στον «δικό μας χάρτη».

� Σημειώνουμε επίσης τα ονόματα των βουνών, των ποταμών, των
λιμνών ή των νησιών.

    

  

     

    

  

  

 

 

  

Π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο υ µ ε

  
  

 

  

 
4.

Εμπλουτίζουμε «τον δικό μας χάρτη» με τα στοιχεία των γεωγραφι-
κών δια μερισμάτων που μελετήσαμε στη δραστηριότητα 4 του βιβλίου
μας. Τα γεω μορφολογικά χαρακτηριστικά τα παρουσιάζουμε κατάλ-
ληλα πάνω στον χάρτη και συμπληρώνουμε το όνομά τους.

    

  

     

    

  

  

 

 

  

Π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο υ µ ε
  

  
 

  

 

2.
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Xάρτης 5

� Γράφουμε στο σωστό ση -
μείο του στον χάρτη 5 τις
πρω  τεύ ου σες των νομών

του δι κού μας γεωγραφικού διαμερίσματος. 
� Συμπληρώνουμε την πρωτεύουσα της Ελλάδας

και όσες άλλες πρωτεύουσες νομών γνωρί-
ζουμε. 

� Ζωγραφίζουμε στο υπόμνημα τα σύμβολα που
δηλώνουν τα όρια των νομών, των διαμερισμά-
των και τις πρωτεύουσες. Γράφουμε δίπλα τι
σημαίνει το κάθε σύμβολο.

    

  

     

    

  

  

 

 

  

Π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο υ µ ε

  
  

 

  

 

8

Μια ομάδα αναλαμβάνει να συμπληρώσει στον «δικό μας χάρτη» τις πρω-
τεύουσες των νομών του δικού μας γεωγραφικού διαμερίσματος.

5.
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Τρίπολη � � Νομός Μαγνησίας � � Πελοπόννησος

Μεσολόγγι � � Νομός Πιερίας � � Ήπειρος

Κομοτηνή � � Νομός Ζακύνθου � � Κρήτη

Ηράκλειο � � Νομός Κυκλάδων � � Μακεδονία

Κατερίνη � � Νομός Θεσπρωτίας � � Νησιά Αιγαίου

Βόλος � � Νομός Αιτωλοακαρνανίας � � Θράκη

Ζάκυνθος � � Νομός Ροδόπης � � Θεσσαλία

Ερμούπολη � � Νομός Ηρακλείου � � Στερεά Ελλάδα

Ηγουμενίτσα � � Νομός Αρκαδίας � � Νησιά Ιονίου 

Συνδέουμε την κάθε πόλη με τον νομό και το διαμέρισμα στο οποίο
ανήκει. Συμβου λευόμαστε τον πολιτικό χάρτη της τάξης μας.

6*.

α) Εμπλουτίζουμε τον «δικό μας χάρτη» με τα στοιχεία του γεωγραφικού
μας διαμερίσματος που μελετήσαμε στη δραστηριότητα 4 του βιβλίου
μας. Όσα συνήθως δεν παρουσιάζονται σε χάρτη (κείμενα, εικόνες,
φωτο γραφίες) τα τοποθετούμε στο χαρτόνι του γεωγραφικού μας δια-
μερί σματος.

β) Επιλέγουμε να ερευνήσουμε ορισμένα από τα στοιχεία αυτά (π.χ.
ζώα, φυτά, προϊόντα) και για ένα άλλο γεωγραφικό διαμέρισμα και
συνεχίζουμε να εμπλουτίζουμε τον «δικό μας χάρτη».

    

  

     

    

  

  

 

 

  

Π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο υ µ ε

  
  

 

  

 

7.

Συλλέγουμε υλικό (φωτογραφίες, ζωγραφιές, εικόνες) που έχουν
σχέση με το θέμα που μελετήσαμε και φτιάχνουμε ένα κολάζ με τίτλο
«Η ζωή στον τόπο μας άλλοτε και σήμερα». 

    

  

     

    

  

  

 

 

  

Π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο υ µ ε

  
  

 

  

 

8*.

Λέξεις για τον νομό μας

Γράφουμε στις καρτέλες λέξεις που
έχουν σχέση με τον νομό μας. 
� Eξηγούμε γιατί επιλέξαμε αυτές

τις λέξεις. 
� Αν θέλουμε, γράφουμε στο σημειωματά-

ριό μας ένα μικρό κείμενο για τον νομό
μας χρησι μο ποιώντας λέξεις που προτά-
θηκαν στην τάξη.

9.
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α) Γράφουμε σε μια πρόταση όσα μας αρέσουν στον τόπο μας. 

.............................................................................................................
β) Γράφουμε σε μια πρόταση αυτά που αρέσουν σε όσους επισκέπτονται τον τόπο μας. 

.............................................................................................................
γ) Γράφουμε σε μια πρόταση αν υπάρχει κάτι που θα θέλαμε να αλλάξει στον τόπο μας.

.............................................................................................................
Ανακοινώνουμε τις προτάσεις μας στην τάξη και τις συγκρίνουμε.

10.

Στον χάρτη 6 (της σελίδας 11 του Tετραδίου Eργασιών) παρουσιάζονται
μερικά σημαντικά έργα που θα συναντήσουμε ταξιδεύοντας στα διά-
φορα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας. 
α) Στην κατάλληλη στήλη σημειώνουμε το γεωγραφικό διαμέρισμα
όπου βρίσκεται το κάθε έργο. 
β) Συζητάμε και για άλλα έργα που γνωρίζουμε, όπως για έργα που
έχουν σχέση με την υγεία, τον αθλητισμό, την παιδεία κ.ά. Αν γνωρί-
ζουμε κάποια συγκεκριμένα έργα, όπως ένα νοσοκομείο στην περιοχή
μας, επιλέγουμε σύμβολα για να εμπλουτίσουμε τον χάρτη 6.

    

  

     

    

  

  

 

 

Σ υ ζ η τ ο ύ µ ε

  

  
  

 

  
 

11.

Δημιουργούμε μια αφίσα με τίτλο «Τα σημαντικά έργα του νομού μας,
σύγ χρονα και παλιά». 
� Συλλέγουμε φωτογραφίες των έργων ή τα ζωγραφίζουμε. 
� Για κάθε φωτογραφία ή ζωγραφιά γράφουμε μια λεζάντα ή ένα σύ-

ντομο κεί μενο.

    

  

     

    

  

  

 

 

  

Π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο υ µ ε

  
  

 

  

 

12.*

Γεωγραφικό διαμέρισμα
όπου υπάρχει εργοστάσιο

που παράγει ηλεκτρικό ρεύμα

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

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

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

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

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

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

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

Γεωγραφικό διαμέρισμα 
όπου υπάρχει αρδευτικό

ή υδρευτικό έργο

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

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

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

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

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

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

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

Γεωγραφικό διαμέρισμα
όπου υπάρχει

αποξηραντικό έργο

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

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

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

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

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

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

......................................
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Xάρτης 6
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ΔPAΣTHPIOTHTEΣΔPAΣTHPIOTHTEΣ της ANAΣKOΠHΣHΣ
EΛΛAΔA - H XΩPA MAΣ

12 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ

Συζητούμε και καταγράφουμε γεωμορφολογικά στοιχεία του γεω-
γραφικού μας διαμερίσματος

Βουνά: ..........................................................................

Ποτάμια: ........................................................................

Νησιά: ..........................................................................

Λίμνες: ..........................................................................

1.

Γράφουμε πόλεις και χωριά του νομού μας.

Πόλεις: ..........................................................................

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

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

Χωριά:...........................................................................

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

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

2.

Γράφουμε τους νομούς του γεωγραφικού διαμερίσματος που κα-
τοικούμε με τις πρωτεύουσές τους. Μπορούμε, αν θέλουμε, να συμ-
βουλευτούμε και τον χάρτη 5 (σελίδα 8 του Tετραδίου Eργασιών).

3.

Tο γεωγραφικό μας διαμέρισμα

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

ΝΟΜΟΙ

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

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

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

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

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

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

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ

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

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

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

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

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

......................................................
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η χώρα μας
..............................

η οικογένειά μου
..............................

το όνομά μου
..............................

ο νομός μας
..............................

το γεωγραφικό μας 
διαμέρισμα

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

η πόλη μας ή το χωριό μας
..............................

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ

Από τις παρακάτω λέξεις διαγράφουμε όσες δεν είναι ονόματα 
γεωγραφικών διαμερισμάτων:
Νησιά Αιγαίου, Θεσσαλονίκη, Στερεά Ελλάδα, Νησιά Ιονίου, Θράκη,
Αχελώος, Νομός Μεσσηνίας, Κρήτη, Ήπειρος, Μακεδονία, Πίνδος,
Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Σκιάθος, Πρέσπα.

4.

Βάζουμε στη σειρά τα παρακάτω γεωγραφικά διαμερίσματα ξεκι-
νώντας από το πιο βόρειο και καταλήγοντας στο πιο νότιο:

Στερεά Ελλάδα, Θράκη, Κρήτη, Πελοπόννησος

…………………………………………………………………………………………..

5.

Συμπληρώνουμε:6.

13
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ENOTHTA 2ENOTHTA 2
O ΠOΛITIΣMOΣ TΩN EΛΛHNΩN KAI TΩN AΛΛΩN ΛAΩN

Αντιστοιχίζουμε τα έργα που δείχνουν οι εικόνες στο αριστερό μέρος
της σελίδας με τις εποχές στις οποίες ανήκουν.

   
 

  

   
  

   
 

  

  

 

 

Σ υ ζ η τ ο ύ µ ε

  

  
  

 

  

 

1.

1821 μ.Χ.

2004 μ.Χ.

1700-1800 μ.Χ. 1453-1821 μ.X.

324-1453 μ.X.

500-400 π.X.

3200-1080 π.X.

1959 μ.Χ.

499-450 π.Χ.

1600 π.Χ.

2800-2300 π.Χ.

TO ΣHMEPA ....
....

TA X
PONIA T

HΣ TO
YPKOKPAT

IAΣ

BYZANTINH 
EΠOXH

KΛAΣIKA
XPONIA

KPHTH TOY MINΩA
MYKHNEΣ

KYKΛAΔEΣ

Γεννήθηκα το .........
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Eπιλέγουμε μία διαφορετική εποχή, με στόχο μέσα σε μια εβδομάδα
(ερευνώντας στο σχολείο, στο σπίτι ή και αλλού) να έχουμε συγκεντρώ-
σει εικόνες από έργα του πολιτισμού (κτίρια, αγάλματα, εργαλεία, εν-
δυμασίες, νομίσματα, κοσμήματα…) που δημιουργήθηκαν στην εποχή
αυτή. 
Όλες οι ομάδες συνθέτουμε τις εργασίες μας.

    

  

     

    Ε ρ ε υ ν ο ύ µ ε

  

  

 

 

  

  
  

 

  

 

2*.

Τα μοτίβα της λαϊκής τέχνης

Στα έργα της λαϊκής τέχνης συναντάμε συχνά σχέδια που επανα -
λαμβάνονται, τα μοτίβα.

3.

Οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας όταν ήταν παιδιά έπαιζαν παιχνίδια όπως «η τυφλόμυγα»,
«τα πεντόβολα», «περνά-περνά η μέλισσα», «η κολοκυθιά», κ.ά.  
� Συζητούμε με ηλικιωμένους ποια παιχνίδια έπαιζαν και με ποιους κανόνες. 
� Συζητούμε στην τάξη για τα παιχνίδια αυτά και παίζουμε εκείνο που μας αρέσει περισ-

σότερο.

4*.

� Από τις παραπάνω εικόνες διαλέγουμε όσα μοτίβα μάς αρέσουν και διακοσμούμε το δικό
μας χαλί στο μπλοκ της ζωγραφικής μας. 

� Μπορούμε, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε και άλλα μοτίβα, αν γνωρίζουμε. 
� Στη συνέχεια ενώνουμε όλοι μαζί τα έργα μας και φτιάχνουμε το μεγάλο «χαλί» της πα-

ράδοσης για την τάξη μας. 

Παλιά παιχνίδια που παίζονται μέχρι σήμερα
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