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ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΙΑ / ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Α΄ ΤΑΞΗ 
 

1θ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΟ ΣΑΞΙΔΙ ΣΟΤ ΗΛΙΟΤ: ΜΑΘΑΙΝΩ ΣΑ ΗΜΕΙΑ ΣΟΤ ΟΡΙΖΟΝΣΑ (90΄) 

 

1. κοπόσ και ςτόχοι του ςχεδίου διδαςκαλίασ 
Γενικόσ ςκοπόσ 
Σκοπόσ του ςχεδίου διδαςκαλίασ αυτισ τθσ ενότθτασ είναι οι μακθτζσ να ειςαχκοφν 
ςτθν ζννοια του προςανατολιςμοφ με βάςθ τα τζςςερα ςθμεία του ορίηοντα. 
 
Επιμζρουσ ςτόχοι 
Α. Γνωρίζω και κατανοώ 

 παρατθροφν τθ κζςθ του ιλιου ςτον ουρανό το πρωί, τθν ονομάηουν και 
βρίςκουν  ποφ βρίςκεται θ αντίκετθ 

 
Β. Διερευνώ και εντοπίζω 

 δείχνουν ςτθν τάξθ τουσ τθν ανατολι με το δεξί τουσ χζρι και εντοπίηουν τθ δφςθ 
με το αριςτερό  

 εντοπίηουν το βορρά και το νότο ςε ςχζςθ με τα άλλα ςθμεία του ορίηοντα 

 τοποκετοφν πινακίδεσ (βορράσ, νότοσ, ανατολι, δφςθ) ςτουσ τοίχουσ τθσ τάξθσ 
τουσ  

 αναφζρουν προσ ποιο ςθμείο του ορίηοντα βρίςκονται διάφορα αντικείμενα τθσ 
τάξθσ τουσ 

 
Γ. Επικοινωνώ και ςυνεργάζομαι 

 ςυνεργάηονται ςε ομάδεσ, επικοινωνοφν προφορικά και κάνουν ανακοινϊςεισ  
 
Δ. Σφνδεςη με τη ζωθ 

 αςκοφνται ςτον προςανατολιςμό με βάςθ τα τζςςερα ςθμεία του ορίηοντα 

 δίνουν και ακολουκοφν οδθγίεσ προςανατολιςμοφ χρθςιμοποιϊντασ το 
κατάλλθλο λεξιλόγιο 

 

2. Εκπαιδευτικι μζκοδοσ και τεχνικζσ 
Ωσ καταλλθλότερθ εκπαιδευτικι μζκοδοσ ζχει επιλεγεί θ ςυνεργατικι διερεφνθςθ. 
Ωσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ χρθςιμοποιοφνται: ερωτιςεισ και απαντιςεισ, ομαδικι 
εργαςία, ςυηιτθςθ, βιωματικι αναπαράςταςθ, επίλυςθ προβλιματοσ. 
 
3. Διάρκεια 
Θ ενότθτα «Γνωριμία με το χϊρο του ςχολείου» ζχει διάρκεια 6 διδακτικζσ ϊρεσ. Το 
προτεινόμενο ςχζδιο διδαςκαλίασ με τίτλο «Το ταξίδι του ιλιου: Μακαίνω τα 
ςθμεία του ορίηοντα»  είναι το τρίτο χρονικά που διδάςκεται ςε αυτι τθν ενότθτα 
και ζχει διάρκεια 2 διδακτικζσ ϊρεσ (90 λεπτά).  
 
 
 



4. Ανάπτυξθ ςχεδίου διδαςκαλίασ 
Προαπαιτοφμενη γνώςη 
Οι μακθτζσ γνωρίηουν από τθν προθγοφμενθ ενότθτα να περιγράφουν ςε ςχζςθ με 
ςτακερά ςθμεία αναφοράσ τθ κζςθ ςυγκεκριμζνων αντικειμζνων τθσ τάξθσ τουσ και 
χϊρων του ςχολείου τουσ χρθςιμοποιϊντασ το κατάλλθλο λεξιλόγιο (πάνω, κάτω, 
δεξιά, αριςτερά). 
 
Περιγραφι δραςτθριοτιτων 
Δραςτηριότητα 1 – Διερεφνηςη (10΄) 
Ραρουςιάηονται ςτα παιδιά δφο φωτογραφίεσ με τθν ανατολι και τθ δφςθ του 
ιλιου και ηθτείται από αυτά, αφοφ τισ παρατθριςουν προςεκτικά, να τισ 
περιγράψουν. Στθ ςυνζχεια δείχνουν και  ονομάηουν τθ κζςθ του ιλιου ςε κάκε 
περίπτωςθ. Επειδι τα παιδιά μπορεί να ζχουν δυςκολία να πουν ποια φωτογραφία 
δείχνει τθν ανατολι και ποια τθ δφςθ, κα ιταν χριςιμο να υπάρχουν φωτογραφίεσ 
από τθν περιοχι των παιδιϊν, ϊςτε να αναγνωρίςουν τα ςυγκεκριμζνα γεωγραφικά 
ςθμεία (π.χ. ςτθν Ακινα «βγαίνει» ο ιλιοσ –ανατολι- από τον Υμθττό). 
 
Δραςτηριότητα 2 – Διερεφνηςη (15΄) 
Τα παιδιά βγαίνουν ςτθν αυλι του ςχολείου. Απλϊνουν τα χζρια τουσ ςε ζκταςθ 
ζτςι ϊςτε με το δεξί τουσ χζρι να δείχνουν τθν Ανατολι και με το αριςτερό τθ Δφςθ. 
Εντοπίηονται και τα άλλα δφο ςθμεία του ορίηοντα, ο Βορράσ και ο Νότοσ. Δείχνουν 
προσ ποια κατεφκυνςθ βρίςκονται ςε ςχζςθ με τθν Ανατολι και τθ Δφςθ. Στθ 
ςυνζχεια προςδιορίηουν τι (βουνό, κάλαςςα, πάρκο, εκκλθςία κτλ) βρίςκεται προσ 
τθν κατεφκυνςθ κάκε ςθμείου. 
 
Δραςτηριότητα 3 – Διερεφνηςη (15΄) 
Κόβουν χαρτόνια με τισ λζξεισ Βορράσ, Νότοσ, Ανατολι, Δφςθ και τα τοποκετοφν 
ςτουσ τοίχουσ τθσ τάξθσ. Στθ ςυνζχεια ςε φφλλο εργαςίασ εντάςςουν ςε κάκε 
κατεφκυνςθ μερικά από τα αντικείμενα τθσ τάξθσ τουσ.  
 
Δραςτηριότητα 4 – Εμπζδωςη (20΄) 
Ραίηουν το ομαδικό παιχνίδι «Βρεσ τθ κζςθ ςου». Θα χρειαςτοφν καρτζλεσ από 
κανςόν του ίδιου χρϊματοσ, όςεσ και τα παιδιά τθσ τάξθσ. Σε κάκε καρτζλα 
γράφεται ζνα ςθμείο του ορίηοντα (αν τα παιδιά τθσ τάξθσ είναι 20, τότε για κάκε 
ςθμείο του ορίηοντα κα υπάρχουν 5 καρτζλεσ). Οι καρτζλεσ τοποκετοφνται 
ανάποδα ςτο πάτωμα. Ο εκπαιδευτικόσ χαράηει ςτο πάτωμα τθσ τάξθσ με μια 
κορδζλα ι μία κολλθτικι ταινία ζναν  φαρδφ κφκλο. Ηθτάει από κάκε παιδί να πάρει 
ςτα χζρια του μία καρτζλα. Στθ ςυνζχεια τοποκετεί ζνα από τα παιδιά που ζχουν 
τθν καρτζλα Βορράσ ςε μία ςυγκεκριμζνθ κζςθ του κφκλου και λζει: «Εδϊ είναι ο 
Βορράσ. Βρείτε γριγορα τθ κζςθ ςασ». Τότε τα άλλα παιδιά πρζπει να 
προςπακιςουν να πάνε ςτθν κατάλλθλθ κζςθ ανάλογα με το ςθμείο του ορίηοντα 
που λζει θ καρτζλα τουσ και ςε ςχζςθ πάντοτε με το παιδί που είναι ςτο Βορρά 
(δθλαδι απζναντι από το Βορρά είναι ο Νότοσ, δεξιά θ Ανατολι και αριςτερά θ 
Δφςθ). Το παιχνίδι μπορεί να επαναλθφκεί αρκετζσ φορζσ μζχρι τα παιδιά να 
εξοικειωκοφν με τθ κζςθ των ςθμείων του ορίηοντα.  
 
 



Δραςτηριότητα 5 – Εφαρμογή – Επίλυςη προβλήματοσ (20΄) 
Ραιχνίδι ανά δφο: «Ροφ βρίςκεται ο κθςαυρόσ;». Ζνα παιδί βγαίνει ζξω από τθν 
τάξθ και τα υπόλοιπα ςυμφωνοφν να κρφψουν ζνα αντικείμενο (π.χ. βιβλίο, 
μαρκαδόρουσ κτλ.). Πταν το παιδί επανζρχεται ςτθν τάξθ, θ ομάδα του δίνει 
οδθγίεσ προκειμζνου να ανακαλφψει το κρυμμζνο αντικείμενο χρθςιμοποιϊντασ τισ 
κατάλλθλεσ φράςεισ, π.χ. προχϊρθςε ζνα βιμα βόρεια, δφο βιματα ανατολικά κτλ. 
Αυτό γίνεται διαδοχικά από όλεσ τισ ομάδεσ είτε με όριο χρόνου είτε με 
ςυναγωνιςμό ποια κα κακοδθγιςει το δικό τθσ παίκτθ, ϊςτε να βρει γρθγορότερα 
το κθςαυρό. 
 
Δραςτηριότητα 6 – Αξιολόγηςη (10΄) 
Ηθτείται από τα παιδιά να παίξουν το παιχνίδι του προςανατολιςμοφ διακζςιμο 
ςτθν ιςτοςελίδα http://geogr.eduportal.gr/games.htm , όπου εμφανίηεται ζνα ρολόι 
που κατϋ αναλογία ςυγκρίνεται με τθν πυξίδα: ο βορράσ ταυτίηεται με τθ 12θ ϊρα,  ο 
νότοσ με τθν 6θ ϊρα, θ ανατολι με τθν 3θ ϊρα και θ δφςθ με τθν 9θ ϊρα.  Στθ 
ςυνζχεια παίηουν το παιχνίδι: τα παιδιά κακοδθγοφν ζνα αυτοκίνθτο να 
ακολουκιςει τθ ςωςτι κατεφκυνςθ για να φτάςει ςτον προοριςμό του. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://geogr.eduportal.gr/games.htm


Συνοπτικό περίγραμμα τησ διδαςκαλίασ  
 

α/α 
Υποενότθτα 
διδαςκαλίασ 

Χρό-
νοσ 

Εκπαιδευτικι τεχνικι 
Διδακτικό –εποπτικό 

υλικό 

1 

Διερεφνθςθ –  
παρατιρθςθ και 
περιγραφι 
φωτογραφιϊν με τθν 
ανατολι και τθ δφςθ 
του ιλιου 

10ϋ Ερωτιςεισ και απαντιςεισ  Φωτογραφίεσ  

2 

Διερεφνθςθ – 
Εντοπιςμόσ ςτο χϊρο 
τθσ τάξθσ των 
ςθμείων του ορίηοντα 

15ϋ Βιωματικι δραςτθριότθτα   

3 
Διερεφνθςθ – 
Εντοπιςμόσ ςθμείων 
του ορίηοντα 

15ϋ 
Εταιρικι δραςτθριότθτα – 
τοποκζτθςθ χαρτονιϊν ςτουσ 
τοίχουσ τθσ αίκουςασ 

Φυλλάδιο εργαςίασ 
 – καρτελάκια με Α, Δ, 
Β, Ν 

4 

Εμπζδωςθ – 
Ρροςανατολιςμόσ ςε 
ςχζςθ με τα ςθμεία 
του ορίηοντα 

20ϋ 
Βιωματικι αναπαράςταςθ – 
Βρίςκουν τα ςθμεία του ορίηοντα 

Κορδζλα ι κολλθτικι 

ταινία  - Καρτελάκια 

με Α, Δ, Β, Ν 

5 
Εφαρμογι – Επίλυςθ 
προβλιματοσ 

20ϋ 
Ομαδικι δραςτθριότθτα – 
Ρροςανατολίηονται 
ακολουκϊντασ οδθγίεσ  

Ραιχνίδι του 
κρυμμζνου κθςαυροφ 

6 Αξιολόγθςθ  10ϋ 
Ατομικι ι εταιρικι 
δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ – 
προςανατολιςμόσ 

Ραιχνίδι 
προςανατολιςμοφ 
ςτο 
http://geogr.eduporta
l.gr/games.htm 

 
5. Αξιολόγθςθ 

Τα ερωτιματα που κακοδθγοφν τισ δραςτθριότθτεσ κα πρζπει ςτο τζλοσ τθσ 
διδαςκαλίασ να μποροφν να απαντθκοφν από τουσ μακθτζσ:  
 Μποροφν να δείξουν τα τζςςερα ςθμεία του ορίηοντα; 
 Μποροφν να δϊςουν οδθγίεσ ςε άλλουσ για να τουσ κακοδθγιςουν να 

ανακαλφψουν ζνα κρυμμζνο αντικείμενο;  
 Μποροφν να ακολουκιςουν οδθγίεσ για να ανακαλφψουν ζνα κρυμμζνο 

αντικείμενο;  
 Χρθςιμοποιοφν ςωςτό λεξιλόγιο προςανατολιςμοφ; 
 Είναι ικανοί να ςυνεργάηονται ςτισ ομάδεσ; 
 Ανταποκρίκθκαν ςτθ βιωματικι δραςτθριότθτα; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://geogr.eduportal.gr/games.htm
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ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ: ΣΟ ΣΑΞΙΔΙ ΣΟΤ ΗΛΙΟΤ: ΜΑΘΑΙΝΩ ΣΑ ΗΜΕΙΑ ΣΟΤ ΟΡΙΖΟΝΣΑ 
 

Δραςτθριότθτα 1 – Διερεφνθςθ (15΄) 
 

Ραρατθριςτε τισ δφο φωτογραφίεσ και ςυηθτιςτε τι δείχνει θ κακεμία. Μετά 
αντιςτοιχιςτε: 
 

 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

δφςθ 

ανατολι 



Δραςτθριότθτα 3  – Διερεφνθςθ – Αντιςτοίχθςθ (15΄)  
 
 
 
 
 

θμεία του ορίηοντα Αντικείμενα 

  

Ανατολι ● ● βιβλιοκικθ 

 ● πόρτα 

Δφςθ ● ● ζδρα 

 ● παράκυρα 

Βορράσ ● ● πίνακασ ανακοινώςεων 

 ● πίνακασ 

Νότοσ ● ● χάρτθσ 

 ● κρεμάςτρα 

 

 
 
   
 
Συνδζςτε κάκε ςθμείο του ορίηοντα με αντικείμενα τθσ τάξθσ ςασ που βρίςκονται προσ 
εκείνθ τθν κατεφκυνςθ: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Β΄ ΤΑΞΗ 
 

2θ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΟΤ ΕΙΝΑΙ ΧΣΙΜΕΝΟ ΣΟ ΧΩΡΙΟ /ΠΟΛΗ/ΤΝΟΙΚΙΑ ΜΟΤ  (90΄) 

 

1. κοπόσ και ςτόχοι του ςχεδίου διδαςκαλίασ 
Γενικόσ ςκοπόσ 
Σκοπόσ του ςχεδίου διδαςκαλίασ αυτισ τθσ ενότθτασ είναι οι μακθτζσ να 
προςδιορίςουν τα βαςικά γεωμορφολογικά χαρακτθριςτικά του τόπου που ηουν. 
 
Επιμζρουσ ςτόχοι 
Α. Γνωρίζω και κατανοώ 

 αναγνωρίηουν και ονομάηουν τα γεωμορφολογικά ςτοιχεία του τόπου τουσ  

 χαρακτθρίηουν τον τόπο τουσ ωσ πεδινό, ορεινό, παρακαλάςςιο με βάςθ τα 
γεωμορφολογικά του χαρακτθριςτικά 

 

Β. Διερευνώ και εντοπίζω 

 ςυγκρίνουν διαφορετικοφσ τόπουσ ωσ προσ τα γεωμορφολογικά χαρακτθριςτικά 
τουσ και διακρίνουν ομοιότθτεσ και διαφορζσ  

 παρατθροφν ςε φωτογραφίεσ βαςικοφσ γεωγραφικοφσ όρουσ (βουνό/όροσ, 
πεδιάδα, λίμνθ, ποτάμι, κάλαςςα) και τουσ περιγράφουν  
 

Γ. Επικοινωνώ και ςυνεργάζομαι 

 ςυνεργάηονται ςε ομάδεσ, επικοινωνοφν γραπτά ι προφορικά, κάνουν 
ανακοινϊςεισ και παρουςιάηουν το αποτζλεςμα τθσ εργαςίασ τουσ  

 
Δ. Σφνδεςη με τη ζωθ 

 περιγράφουν τον τόπο τουσ χρθςιμοποιϊντασ ςωςτά τουσ κατάλλθλουσ 
γεωγραφικοφσ όρουσ 
 

2. Εκπαιδευτικι μζκοδοσ και τεχνικζσ 
Ωσ καταλλθλότερθ εκπαιδευτικι μζκοδοσ ζχει επιλεγεί θ ςυνεργατικι διερεφνθςθ. 
Ωσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ χρθςιμοποιοφνται: ερωτιςεισ και απαντιςεισ, εταιρικι 
και ομαδικι εργαςία, ςυηιτθςθ, παρουςίαςθ εργαςιϊν, επίλυςθ προβλιματοσ. 
 
3. Διάρκεια 
Θ ενότθτα «Ο χϊροσ που ηω» ζχει διάρκεια 6 διδακτικζσ ϊρεσ. Το προτεινόμενο 
ςχζδιο διδαςκαλίασ με τίτλο «Ροφ είναι χτιςμζνο το χωριό/πόλθ/ςυνοικία μου»  
είναι το πρϊτο χρονικά που διδάςκεται ςε αυτι τθν ενότθτα και ζχει διάρκεια 2 
διδακτικζσ ϊρεσ (90 λεπτά).  
 
4. Ανάπτυξθ ςχεδίου διδαςκαλίασ 
Προαπαιτοφμενη γνώςη 
Οι μακθτζσ γνωρίηουν από τθν προθγοφμενθ ενότθτα να περιγράφουν το ςχολείο 
και τθ ςυνοικία τουσ.  
 



Περιγραφι δραςτθριοτιτων 
Δραςτηριότητα 1 – Διερεφνηςη (15΄) 
Οι μακθτζσ εργάηονται εταιρικά. Σθμειϊνουν ςε ζναν κατάλογο ποια από τα 
γεωμορφολογικά ςτοιχεία που παρουςιάηονται ςε αυτόν υπάρχουν ςτον τόπο τουσ 
και γράφουν τθν ονομαςία τουσ. 
 
Δραςτηριότητα 2 – Διερεφνηςη - Επζκταςη (20΄) 
Ραρουςιάηονται φωτογραφίεσ με ορεινοφσ, πεδινοφσ και παρακαλάςςιουσ τόπουσ. 
Ηθτείται να περιγραφεί ςφντομα κάκε φωτογραφία με επικζντρωςθ ςτα 
γεωμορφολογικά ςτοιχεία. Στθ ςυνζχεια εντοπίηονται ομοιότθτεσ και διαφορζσ με 
τον τόπο που κατοικοφν τα παιδιά. Τζλοσ, χαρακτθρίηεται κάκε τόποσ ωσ ορεινόσ, 
πεδινόσ ι παρακαλάςςιοσ (εργαςία αντιςτοίχθςθσ).  
 
Δραςτηριότητα 3 – Εφαρμογή - Επίλυςη προβλήματοσ (10΄) 
Δίνεται θ ανάγλυφθ αναπαράςταςθ μιασ περιοχισ. Ηθτείται από τα παιδιά να τθν 
περιγράψουν και να γράψουν δίπλα ςε κάκε αρικμό τον κατάλλθλο γεωγραφικό 
όρο. 
 
Δραςτηριότητα 4 – Εφαρμογή - Επίλυςη προβλήματοσ (15΄) 
Τα παιδιά χωρίηονται ςε ομάδεσ. Σε κάκε ομάδα δίνονται φωτογραφίεσ ορεινϊν, 
πεδινϊν και παρακαλάςςιων τόπων διακζςιμεσ ςτθν ιςτοςελίδα 
http://www.airphotos.gr/.  Ηθτείται από τισ ομάδεσ να φτιάξουν ζνα κατάλογο με 
αυτά που μπορεί να ςυναντιςει κάποιοσ ςε κάκε τόπο. Στθ ςυνζχεια οι ομάδεσ 
κάνουν τθν άςκθςθ αντιςτοίχθςθσ. 
 
Δραςτηριότητα 5 – Εφαρμογή (20΄) 
Τα παιδιά εργάηονται ςε μικρζσ ομάδεσ. Καταςκευάηουν με πλαςτελίνθ είτε 
διάφορα γεωμορφολογικά ςτοιχεία είτε τθν αναπαράςταςθ του τόπου τουσ. 
Επίςθσ, φτιάχνουν καρτζλεσ με τουσ γεωγραφικοφσ όρουσ και τισ προςκζτουν ςτισ 
αναπαραςτάςεισ τουσ.  
 

Δραςτηριότητα 6 - Αξιολόγηςη (10΄) 

Δίνεται ςε κάκε μακθτι ι ομάδα ζνα ςταυρόλεξο, το οποίο κα ςυμπλθρωκεί με το  
γεωγραφικό λεξιλόγιο τθσ ενότθτασ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.airphotos.gr/


Συνοπτικό περίγραμμα τησ διδαςκαλίασ  
 

α/α 
Υποενόηηηα 

διδαζκαλίας 

Χρό-

νος 
Εκπαιδεσηική ηετνική 

Διδακηικό –εποπηικό 

σλικό 

1 

Διερεφνθςθ – 
Εντοπιςμόσ 
γεωμορφολογικϊν 
ςτοιχείων του τόπου 
τουσ 

15ϋ Ερωτιςεισ και απαντιςεισ  Συμπλιρωςθ πίνακα 

2 

Διερεφνθςθ -  
Επζκταςθ – 
Ραρατιρθςθ και 
περιγραφι  

20ϋ 
Εταιρικι δραςτθριότθτα – 
περιγραφι ορεινϊν, πεδινϊν και 
παρακαλάςςιων τόπων 

Αεροφωτογραφίεσ 

3 
Εφαρμογι – Επίλυςθ 
προβλιματοσ 

10ϋ  
Ραρατιρθςθ ανάγλυφθσ 
αναπαράςταςθσ – αναγνϊριςθ 
βαςικϊν γεωγραφικϊν όρων  

Ανάγλυφθ εικόνα 

4 
Εφαρμογι – Επίλυςθ 
προβλιματοσ  

15ϋ 
Ομαδικι δραςτθριότθτα – τι 
υπάρχει ςε ορεινοφσ,  πεδινοφσ 
και παρακαλάςςιουσ τόπουσ  

Αεροφωτογραφίεσ 
διακζςιμεσ 
http://www.airphotos
.gr 
 

5 
Εφαρμογι - 
Εμπζδωςθ  

20ϋ 
Καταςκευι αναπαράςταςθσ με 
πλαςτελίνθ 

Ρλαςτελίνθ 

6 Αξιολόγθςθ  10ϋ Ατομικι αξιολόγθςθ  Σταυρόλεξο 

 
5. Αξιολόγθςθ 

Τα ερωτιματα που κακοδθγοφν τισ δραςτθριότθτεσ κα πρζπει ςτο τζλοσ τθσ 
διδαςκαλίασ να μποροφν να απαντθκοφν από τουσ μακθτζσ:  
 Μποροφν περιγράψουν τον τόπο τουσ χρθςιμοποιϊντασ τουσ κατάλλθλουσ 

γεωγραφικοφσ όρουσ;  
 Αναγνωρίηουν βαςικοφσ γεωγραφικοφσ όρουσ; 
 Μποροφν να χαρακτθρίςουν ζναν τόπο ωσ ορεινό, πεδινό ι παρακαλάςςιο;  
 Είναι ικανοί να ςυνεργάηονται ςτισ ομάδεσ; 

 

http://www.airphotos.gr/
http://www.airphotos.gr/


6. Προτάςεισ επζκταςθσ  
Το προτεινόμενο ςχζδιο διδαςκαλίασ μπορεί να επεκτακεί προςκζτοντασ 
δραςτθριότθτεσ από το google earth. Συγκεκριμζνα, οι μακθτζσ μποροφν να δουν 
τθν αεροφωτογραφία του τόπου τουσ, να παρατθριςουν, να αναγνωρίςουν και να 
ονομάςουν τα γεωμορφολογικά του ςτοιχεία. Μποροφν, επίςθσ, να ςυηθτιςουν 
πϊσ φαίνεται από ψθλά ο τόποσ τουσ και ςτθ ςυνζχεια να τον περιγράψουν ςε 
γενικζσ γραμμζσ (π.χ. ζχει πολλά ψθλά βουνά, ζχει λόφουσ και πεδινά μζρθ, 
βρζχεται από κάλαςςα, είναι ςε μια λίμνθ κτλ) χαρακτθρίηοντάσ τον ωσ ορεινό, 
πεδινό ι παρακαλάςςιο.  
 

Ο εκπαιδευτικόσ εκτελεί το πρόγραμμα “Google Earth”. Στθν επιλογι “Fly me” 

γράφει τον τόπο του ςχολείου (π.χ. «Τινοσ, Κυκλάδεσ, Ελλάδα». Το πρόγραμμα 

οδθγείται ςτθν περιοχι και μετά, με χειριςμό από τον εκπαιδευτικό, «εςτιάηει» 

ςτθν περιοχι του ςχολείου. 

 

          

 

                          

 

 

 



 

 

 

 

 
ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ: ΠΟΤ ΕΙΝΑΙ ΧΣΙΜΕΝΟ ΣΟ ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ/ΤΝΟΙΚΙΑ ΜΟΤ (90΄) 

Δραςτθριότθτα 1 – Διερεφνθςθ (15΄) 

Βάλε Χ  ςε όςα από τα παρακάτω υπάρχουν ςτον τόπο ςου. Μετά  γράψε τθν 

ονομαςία του. 

τον τόπο μου…  … υπάρχει … και λζγεται 

βουνό   

πεδιάδα   

λίμνθ   

ποτάμι   

κάλαςςα   

νθςί   

 

          

 

                          



 Δραςτθριότθτα 2  -  Διερεφνθςθ – Αντιςτοίχθςθ (20΄) 

Αντιςτοιχιςτε τισ φωτογραφίεσ με τθ ςωςτι λζξθ (ορεινόσ, πεδινόσ, 

παρακαλάςςιοσ).  

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

 

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

 

……………………………………….             …………………………………………….. 
 
Ρθγζσ εικόνων κατά ςειρά: http://www.airphotos.gr/mesogia.htm, http://www.airphotos.gr/mesogia.htm, 
http://www.airphotos.gr/photo2/2619.jpg, http://www.airphotos.gr/photo4/4102.jpg, 
http://www.airphotos.gr/egina.htm#, http://www.airphotos.gr/photo3/3124.jpg 

http://www.airphotos.gr/mesogia.htm
http://www.airphotos.gr/mesogia.htm
http://www.airphotos.gr/photo2/2619.jpg
http://www.airphotos.gr/photo4/4102.jpg
http://www.airphotos.gr/egina.htm
http://www.airphotos.gr/photo3/3124.jpg


 
Δραςτθριότθτα 3 – Εφαρμογι – Επίλυςθ προβλιματοσ (10΄)  
 
Ραρατθριςτε τθν παρακάτω εικόνα και γράψτε δίπλα ςε κάκε αρικμό το 
γεωγραφικό όρο (βουνό ι όροσ, πεδιάδα, ποτάμι, λίμνθ). 
 

 
 
 

1. ______________________     2. _____________________   

3.  _______________________    4. _____________________ 

 
Δραςτθριότθτα 4 - Εφαρμογι – Επίλυςθ προβλιματοσ (15΄) 
Αντιςτοιχιςτε τισ λζξεισ για να δείξετε τι υπάρχει ςε ζναν τόπο. 
 

δάςοσ  λιμάνι 
 ορεινόσ  

ποτάμι  χωράφια 
 πεδινόσ  

φάροσ  βουνά 
 παρακαλάςςιοσ  

ελιζσ  κάλαςςα 
 



 
 

Δραςτθριότθτα 6 – Αξιολόγθςθ (10΄) 
 
Λφςε το παρακάτω ςταυρόλεξο. 
 

1

2 3 4

5

6

7

8

EclipseCrossword.com
 

 

 

ΟΡΙΖΟΝΣΙΑ 
2. Μια βακιά λεκάνθ τθσ γθσ που ζχει γλυκό νερό. 
6. Λζγεται αλλιϊσ το βουνό. 
7. Ο τόποσ αυτόσ βρίςκεται κοντά ςτθ κάλαςςα. 
8. Ξεκινάει από το βουνό και χφνεται ςτθ κάλαςςα. 
 
ΚΑΘΕΣΑ 
1. Ζτςι λζγεται ζνασ τόποσ που βρίςκεται ςε βουνό. 
3. Βρζχονται γφρω γφρω από κάλαςςα. 
4. Ζχει αλμυρό νερό. 
5. Μία επίπεδθ επιφάνεια γθσ που αλλιϊσ λζγεται και κάμποσ. 
7. Στον τόπο αυτό υπάρχουν πολλζσ πεδιάδεσ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

3θ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΟΡΟΤ (90΄) 

 

1. κοπόσ και ςτόχοι του ςχεδίου διδαςκαλίασ 

Γενικόσ ςκοπόσ 

Σκοπόσ του ςχεδίου διδαςκαλίασ αυτισ τθσ ενότθτασ είναι οι μακθτζσ να  

κατανοιςουν τθν ζννοια βαςικϊν γεωγραφικϊν όρων (όροσ, λόφοσ, πεδιάδα, 

κοιλάδα, λίμνθ, ποτάμι, ακρωτιριο, κόλποσ, χερςόνθςοσ, πορκμόσ, ιςκμόσ). 

 

Επιμζρουσ ςτόχοι 

Α. Γνωρίζω και κατανοώ 

 αναγνωρίηουν βαςικοφσ γεωγραφικοφσ όρουσ (όροσ, λόφοσ, πεδιάδα, κοιλάδα, 

λίμνθ, ποτάμι, ακρωτιριο, κόλποσ, χερςόνθςοσ, πορκμόσ, ιςκμόσ) 

 περιγράφουν τοπία χρθςιμοποιϊντασ τουσ κατάλλθλουσ γεωγραφικοφσ όρουσ 

Β. Διερευνώ και εντοπίζω 

 εντοπίηουν βαςικοφσ γεωγραφικοφσ όρουσ (όροσ, λόφοσ, πεδιάδα, κοιλάδα, 

λίμνθ, ποτάμι, ακρωτιριο, κόλποσ, χερςόνθςοσ, πορκμόσ, ιςκμόσ) ςε ζνα χάρτθ 

Γ. Επικοινωνώ και ςυνεργάζομαι 

 ςυνεργάηονται ςε ομάδεσ, επικοινωνοφν γραπτά ι προφορικά, κάνουν 

ανακοινϊςεισ και παρουςιάηουν το αποτζλεςμα τθσ εργαςίασ τουσ  

Δ. Σφνδεςη με τη ζωθ 

 χρθςιμοποιοφν ζνα χάρτθ για να  επιλφουν προβλιματα κακθμερινισ ηωισ 

 χρθςιμοποιοφν  ςωςτά  τουσ γεωγραφικοφσ όρουσ ςτθν κακθμερινι ηωι 

 

2. Εκπαιδευτικι μζκοδοσ και τεχνικζσ 

Ωσ καταλλθλότερθ εκπαιδευτικι μζκοδοσ ζχει επιλεγεί θ ςυνεργατικι διερεφνθςθ. 

Ωσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ χρθςιμοποιοφνται: ερωτιςεισ και απαντιςεισ, ομαδικι 

εργαςία, ςυηιτθςθ, παρουςίαςθ εργαςιϊν, επίλυςθ προβλιματοσ. 

 

3. Διάρκεια 

Θ ενότθτα «Μακαίνω τα μυςτικά του χάρτθ» ζχει διάρκεια 6 διδακτικζσ ϊρεσ. Το 

προτεινόμενο ςχζδιο διδαςκαλίασ με τίτλο «Μακαίνω γεωγραφικοφσ όρουσ»  είναι 

το πρϊτο χρονικά που διδάςκεται ςε αυτι τθν ενότθτα και ζχει διάρκεια 2 

διδακτικζσ ϊρεσ (90 λεπτά).  

 



4. Ανάπτυξθ ςχεδίου διδαςκαλίασ 

Προαπαιτοφμενη γνώςη 

Οι μακθτζσ γνωρίηουν από τθν προθγοφμενθ ενότθτα να περιγράφουν τι δείχνει 

ζνασ χάρτθσ και να διαβάηουν το υπόμνθμά του. 

 

Περιγραφι δραςτθριοτιτων 

Δραςτηριότητα 1 – Διερεφνηςη 

Ραρουςιάηεται ςτουσ μακθτζσ χάρτθσ γεωγραφικϊν όρων. Οι μακθτζσ παρατθροφν 

τι δείχνει ο χάρτθσ, ποιεσ λζξεισ γράφει και αν ζχει υπόμνθμα. Ερωτϊνται και 

ςυηθτοφν τι ςθμαίνει κακεμιά από αυτζσ τισ λζξεισ (γεωγραφικοί όροι).  

 

Δραςτηριότητα 2 – Διερεφνηςη 

Οι μακθτζσ εργάηονται ομαδικά. Δίνονται ςε κάκε ομάδα καρτζλεσ με λζξεισ και 

εικόνεσ γεωγραφικϊν όρων και ηθτείται να τισ αντιςτοιχιςουν. Γίνονται 

ανακοινϊςεισ. (Στο φφλλο εργαςίασ δίνονται οι ςχετικζσ εικόνεσ και λζξεισ. Ο 

εκπαιδευτικόσ ζχει τθ δυνατότθτα αναπαραγωγισ τουσ ςε καρτζλεσ ι τθν επιλογι 

τθσ αντιςτοίχθςθσ απευκείασ πάνω ςτο φφλλο εργαςίασ). 

 

Δραςτηριότητα 3 – Διερεφνηςη 

Δίνονται ςε κάκε ομάδα μακθτϊν χρωματιςτά υφάςματα ι χαρτιά γκοφρζ. 

Συηθτείται και ορίηεται ποια χρϊματα παριςτάνουν τθν ξθρά και ποια τθ κάλαςςα 

(αποτελεί ειςαγωγι για δραςτθριότθτεσ ςε επόμενο δίωρο ςτθν ίδια ενότθτα). 

Ηθτείται από κάκε ομάδα να αναπαραςτιςει με βιωματικό τρόπο δυο 

ςυγκεκριμζνουσ γεωγραφικοφσ όρουσ. Οι μακθτζσ ςτρϊνουν τα υλικά ςτο δάπεδο ι 

ςκεπάηονται με αυτά και εξθγοφν ποιο γεωγραφικό όρο παριςτάνουν και με ποιο 

τρόπο. Ραραδείγματα υπάρχουν ςτισ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ:  

http://11dim-kaval.kav.sch.gr/main/oroi/oroi.htm και  

http://schooliki2.pblogs.gr/2011/04/gewgrafiko-glwssario-kai-theatriko-

paihnidi.html  

 

Δραςτηριότητα 4 – Εμπζδωςη 

Δίνεται ςε κάκε ομάδα μακθτϊν μια φωτογραφία τοπίου και τουσ ηθτείται να 

αναγνωρίςουν όςουσ περιςςότερουσ γεωγραφικοφσ όρουσ μποροφν. Γίνονται 

ανακοινϊςεισ.  

 

Δραςτηριότητα 5 – Εφαρμογή – Επίλυςη προβλήματοσ 

Δίνεται ςε κάκε ομάδα θ ίδια εικόνα ενόσ τοπίου με ςθμαδεμζνθ τθν αρχι και το 

τζλοσ μιασ διαδρομισ. Οι μακθτζσ καλοφνται να περιγράψουν  γραπτά τθ διαδρομι 

http://11dim-kaval.kav.sch.gr/main/oroi/oroi.htm
http://schooliki2.pblogs.gr/2011/04/gewgrafiko-glwssario-kai-theatriko-paihnidi.html
http://schooliki2.pblogs.gr/2011/04/gewgrafiko-glwssario-kai-theatriko-paihnidi.html


που κα ακολουκιςουν (είναι χαραγμζνθ πάνω ςτθν εικόνα) με τθ χριςθ όςο το 

δυνατό περιςςότερων γεωγραφικϊν όρων. Ακολουκοφν ανακοινϊςεισ.  

 

Δραςτηριότητα 6 – Αξιολόγηςη 

Δίνεται ςε κάκε μακθτι ι ομάδα ζνα ςφντομο κείμενο, το οποίο πρζπει να 

ςυμπλθρωκεί με κατάλλθλουσ γεωγραφικοφσ όρουσ.  

 



 

Συνοπτικό περίγραμμα τησ διδαςκαλίασ  
 

α/α 
Υποενότθτα 

διδαςκαλίασ 

Χρό-

νοσ 
Εκπαιδευτικι τεχνικι 

Διδακτικό –εποπτικό 

υλικό 

1 

Διερεφνθςθ – 

εντοπιςμόσ 

γεωγραφικϊν όρων 

15ϋ Ερωτιςεισ και απαντιςεισ  
Χάρτθσ γεωγραφικϊν 

όρων  

2 
Διερεφνθςθ – 

Γεωγραφικοί όροι 
15ϋ 

Ομαδικι δραςτθριότθτα – 

αντιςτοιχοφν εικόνεσ με λζξεισ 

Καρτζλεσ με λζξεισ 

και εικόνεσ 

γεωγραφικϊν όρων 

3 

Διερεφνθςθ – 

Βιωματικι 

αναπαράςταςθ  

25ϋ 

Ομαδικι δραςτθριότθτα – 

αναπαριςτοφν βιωματικά 

γεωγραφικοφσ όρουσ 

Χρωματιςτά 

υφάςματα 

4 

Εμπζδωςθ – 

αναγνϊριςθ 

γεωγραφικϊν όρων 

10ϋ 

Ομαδικι δραςτθριότθτα – 

αναγνωρίηουν γεωγραφικοφσ 

όρουσ ςε φωτογραφίεσ τοπίων 

Φωτογραφίεσ τοπίων 

5 
Εφαρμογι – Επίλυςθ 

προβλιματοσ 
15ϋ 

Ομαδικι δραςτθριότθτα – 

περιγράφουν τθ διαδρομι που κα 

ακολουκιςουν χρθςιμοποιϊντασ  

γεωγραφικοφσ όρουσ 

Φωτογραφία τοπίου 

με χαραγμζνθ 

διαδρομι 

6 Αξιολόγθςθ  10ϋ 

Ατομικι ι ομαδικι 

δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ – 

ςυμπλιρωςθ κειμζνου 

Κείμενο με 

γεωγραφικοφσ όρουσ 

 

5. Αξιολόγθςθ 

Τα ερωτιματα που κακοδθγοφν τισ δραςτθριότθτεσ κα πρζπει ςτο τζλοσ τθσ 

διδαςκαλίασ να μποροφν να απαντθκοφν από τουσ μακθτζσ:  

 Μποροφν να αναγνωρίςουν γεωγραφικοφσ όρουσ ςε εικόνεσ, φωτογραφίεσ 
τοπίων ι ςε ζνα χάρτθ;  

 Χρθςιμοποιοφν ςωςτό γεωγραφικό λεξιλόγιο ςε περιγραφζσ τόπων; 
 Είναι ικανοί να ςυνεργάηονται ςτισ ομάδεσ; 
 Ανταποκρίκθκαν ςτθ βιωματικι δραςτθριότθτα; 

 

6. Προτάςεισ επζκταςθσ  

Το προτεινόμενο ςχζδιο διδαςκαλίασ μπορεί να επεκτακεί προςκζτοντασ: 

Α) δραςτθριότθτεσ με εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ από ιςτοςελίδεσ, όπωσ 

http://www.mathima.gr/education/yliko/01_geografia.php?sub=&noResults=10&nu

mResults=21&page=0 και http://www2.e-yliko.gr/htmls/dimgeo.aspx  

http://www.mathima.gr/education/yliko/01_geografia.php?sub=&noResults=10&numResults=21&page=0
http://www.mathima.gr/education/yliko/01_geografia.php?sub=&noResults=10&numResults=21&page=0
http://www2.e-yliko.gr/htmls/dimgeo.aspx


Β) παιχνίδι ςυμπλιρωςθσ κενϊν ςτο χάρτθ γεωγραφικϊν όρων, τον οποίο ζχουμε 

προθγουμζνωσ φωτογραφιςει, πλαςτικοποιιςει και αφαιρζςει τισ λζξεισ  

Γ) παιχνίδι με ερωτιςεισ ςχετικά με τα χρϊματα και τισ διαβακμίςεισ τουσ ςτο 

γεωμορφολογικό χάρτθ τθσ Ελλάδασ. 
 

 



 

ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ: ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΟΡΟΤ  

 

Δραςτθριότθτα 1 – Διερεφνθςθ (15΄) 

Ραρατθριςτε το χάρτθ και περιγράψτε τι δείχνει:  

 

 

  



 

Δραςτθριότθτα 2  – Διερεφνθςθ – Αντιςτοίχθςθ (15΄) 

Αντιςτοιχιςτε κάκε λζξθ με τθ ςωςτι εικόνα:   

 

 

 
http://egpaid.blogspot.com/2008/12/blog-post_5317.html  

 

 
http://www.korinthia.net.gr  

 

 
  http://www.epirus.org  

 

 

 

 

 

  

πεδιάδα 

ποτάμι 

κοιλάδα 

http://egpaid.blogspot.com/2008/12/blog-post_5317.html
http://www.korinthia.net.gr/
http://www.epirus.org/


 

 

 

   

 

 

 

 

 

http://www.travelstyle.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.serfarisma.gr 

 

 
http://www.eviaportal.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.digital-camera.gr  

λίμνθ 

ιςκμόσ 

κόλποσ 

πορκμόσ 

http://www.travelstyle.gr/
http://www.serfarisma.gr/
http://www.eviaportal.gr/
http://www.digital-camera.gr/


 

 
http://www.gym-astyp.dod.sch.gr  

 

   
http://www.explorecrete.com/crete-pictures/GR_mpalos-gramvoussa.html  

 

  
http://agro.in.gr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://montereybay.noaa.gov 

όροσ 

λόφοσ 

ακρωτιριο 

χερςόνθςοσ 

http://www.gym-astyp.dod.sch.gr/
http://www.explorecrete.com/crete-pictures/GR_mpalos-gramvoussa.html
http://agro.in.gr/
http://montereybay.noaa.gov/


 

Δραςτθριότθτα 4 – Εμπζδωςθ (10΄)  

Δίνεται ςε κάκε ομάδα μια από τισ παρακάτω φωτογραφίεσ τοπίων. Ρεριγράψτε 

τθν εικόνα χρθςιμοποιϊντασ όςουσ περιςςότερουσ γεωγραφικοφσ όρουσ μπορείτε.   

 

  
 

  

 

 

 

 

http://www.digital-camera.gr 

 

 

http://www.sfetsas.gr 

 

http://www.kalamatacb.gr  

 

http://www.moonbuggy.org   

 

http://www.moblog.wfmsoft.net http://www.e-lesvos.net   

 

http://www.digital-camera.gr/
http://www.sfetsas.gr/
http://www.kalamatacb.gr/
http://www.moonbuggy.org/
http://www.moblog.wfmsoft.net/
http://www.e-lesvos.net/


Δραςτθριότθτα 5 – Εφαρμογι – Επίλυςθ προβλιματοσ (15΄) 

Ρεριγράψτε πϊσ κα πάτε από το ςθμείο Α ςτο ςθμείο Β χρθςιμοποιϊντασ όςουσ 

περιςςότερουσ γεωγραφικοφσ όρουσ μπορείτε.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Δραςτθριότθτα 6 – Αξιολόγθςθ (10΄) 

Συμπλθρϊνω τα κενά ςτισ παρακάτω προτάςεισ με τισ λζξεισ: πορκμόσ, ιςκμόσ, 

όροσ, λόφοσ, πεδιάδα, κοιλάδα, ποτάμι, ακρωτιριο, κόλποσ, χερςόνθςοσ  

 

Το ____________________ είναι ψθλότερο από το _____________________. 

Μια _____________________ που διαςχίηεται από ζνα _____________________ 

λζγεται _____________________. 

Πταν μια ςτενι λωρίδα κάλαςςασ μπαίνει ςτθν ξθρά τότε ςχθματίηεται ζνασ 

__________________.  

Πταν μια ςτενι λωρίδα ξθράσ βρζχεται από τρεισ μεριζσ από κάλαςςα τότε 

ςχθματίηεται μια _______________________ και το πιο μυτερό ςθμείο τθσ λζγεται 

___________________________.  

Μια ςτενι λωρίδα ξθράσ που χωρίηει δυο κάλαςςεσ λζγεται __________________. 

Μια ςτενι λωρίδα κάλαςςασ που χωρίηει δυο ξθρζσ λζγεται __________________. 

http://www.lib.uth.gr 

 

 

http://www.el.wikipedia.org  

arnassos.net46.net 

 

 

http://www.lib.uth.gr 

 

 

http://www.el.wikipedia.org/


 Δ΄ ΤΑΞΗ 

 

4θ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΜΑΘΑΙΝΩ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ (90΄) 

 

1. κοπόσ και ςτόχοι του ςχεδίου διδαςκαλίασ 

Γενικόσ ςκοπόσ 

Σκοπόσ του ςχεδίου διδαςκαλίασ αυτισ τθσ ενότθτασ είναι οι μακθτζσ να εντοπίηουν 

ςτο χάρτθ και  να ονομάηουν τουσ νομοφσ τθσ Ελλάδασ.  

Επιμζρουσ ςτόχοι 
Α. Γνωρίζω και κατανοώ 

 απαρικμοφν τουσ νομοφσ τθσ Ελλάδασ ανά γεωγραφικό διαμζριςμα 
Β. Διερευνώ και εντοπίζω 

 αντιςτοιχοφν ςτο χάρτθ τουσ νομοφσ με το γεωγραφικό διαμζριςμα που ανικουν  
Γ. Επικοινωνώ και ςυνεργάζομαι 

 ςυνεργάηονται ςε ομάδεσ, επικοινωνοφν γραπτά ι προφορικά, κάνουν 
ανακοινϊςεισ και παρουςιάηουν το αποτζλεςμα τθσ εργαςίασ τουσ  

Δ. Σφνδεςη με τη ζωθ 

 περιγράφουν ποιουσ νομοφσ διαςχίηουν κατά τθν πραγματοποίθςθ ταξιδιϊν 
εντόσ Ελλάδασ  

 χρθςιμοποιοφν  ςτθ μάκθςθ τισ νζεσ τεχνολογίεσ  
 

2. Εκπαιδευτικι μζκοδοσ και τεχνικζσ 

Ωσ καταλλθλότερθ εκπαιδευτικι μζκοδοσ ζχει επιλεγεί θ ςυνεργατικι διερεφνθςθ. 

Ωσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ χρθςιμοποιοφνται: ερωτιςεισ και απαντιςεισ, ομαδικι 

εργαςία, γεωγραφικι ζρευνα, παρουςίαςθ εργαςιϊν, επίλυςθ προβλιματοσ, 

αξιοποίθςθ των ΤΡΕ.  

 

3. Διάρκεια 
Θ ενότθτα «Οι νομοί τθσ Ελλάδασ» ζχει διάρκεια 5 διδακτικζσ ϊρεσ. Το 

προτεινόμενο ςχζδιο διδαςκαλίασ με τίτλο «Μακαίνω τουσ νομοφσ τθσ Ελλάδασ»  

ζχει διάρκεια 2 διδακτικζσ ϊρεσ (90 λεπτά) και διδάςκεται αμζςωσ μετά από μια 

ειςαγωγικι ϊρα, κατά τθν οποία εντοπίςτθκαν ςτο χάρτθ και καταγράφθκαν από 

τουσ μακθτζσ όλοι οι νομοί με το όνομά τουσ ανά γεωγραφικό διαμζριςμα. 

 

4. Ανάπτυξθ ςχεδίου διδαςκαλίασ 

Προαπαιτοφμενη γνώςη 

Οι μακθτζσ αναγνωρίηουν ςυνολικά το περίγραμμα τθσ Ελλάδασ ςε ζνα χάρτθ και 

γνωρίηουν από τθν προθγοφμενθ διδακτικι ϊρα τα ονόματα των νομϊν. 

 

Περιγραφι δραςτθριοτιτων 

Δραςτηριότητα 1 – Αναςκόπηςη 



Ραρουςιάηεται ςτουσ μακθτζσ πολιτικόσ χάρτθσ τθσ Ελλάδασ. Οι μακθτζσ 
ερωτϊνται για τθν ζννοια του νομοφ, για το νομό που κατοικοφν, για τουσ 
γειτονικοφσ νομοφσ και άλλουσ νομοφσ που ζχουν επιςκεφκεί. 
 
Δραςτηριότητα 2 – Διερεφνηςη 
Οι μακθτζσ εργάηονται ομαδικά. Δίνεται ςε κάκε ομάδα ζνασ «λευκόσ» χάρτθσ 
νομϊν τθσ Ελλάδασ (πλαςτικοποιθμζνοσ). Δίνονται επίςθσ καρτζλεσ με 10 ονόματα 
διαφορετικϊν νομϊν ςε κάκε ομάδα και ηθτείται να κολλθκοφν πάνω ςτο «λευκό» 
χάρτθ. Οι μακθτζσ μποροφν να ςυμβουλεφονται όποιο χάρτθ κζλουν. 
 
Δραςτηριότητα 3 – Διερεφνηςη 
Δίνεται ςε κάκε ομάδα μακθτϊν ο «λευκόσ» χάρτθσ ενόσ γεωγραφικοφ 
διαμερίςματοσ. Ηθτείται από τθν κάκε ομάδα να χαράξει τα ςφνορα των νομϊν και 
γράψει πάνω ςτο χάρτθ τα ονόματα των νομϊν του διαμερίςματοσ. Αν ο χρόνοσ 
επαρκεί μποροφν και να χρωματίςουν κάκε νομό. Οι μακθτζσ μποροφν να 
ςυμβουλεφονται όποιο χάρτθ κζλουν. 
 
Δραςτηριότητα 4 – Διερεφνηςη 
Δίνεται ςε κάκε ομάδα φφλλο εργαςίασ, ςτο οποίο ηθτείται να ςυμπλθρϊςουν 
πίνακα με αντιςτοιχία 10 νομϊν-γεωγραφικϊν διαμεριςμάτων. Οι μακθτζσ μποροφν 
να ςυμβουλεφονται όποιο χάρτθ κζλουν. Γίνονται ανακοινϊςεισ.  
 
Δραςτηριότητα 5 – Διερεφνηςη 
Στο ίδιο φφλλο εργαςίασ ηθτείται να ςυμπλθρϊςουν πίνακα με αντιςτοιχία 10 
νομϊν-πρωτευουςϊν. Οι μακθτζσ μποροφν να ςυμβουλεφονται όποιο χάρτθ 
κζλουν. Γίνονται ανακοινϊςεισ.  
 
Δραςτηριότητα 6 – Εμπζδωςη  
Για τθν εμπζδωςθ του μακιματοσ χρθςιμοποιοφνται οι δυνατότθτεσ των ΤΡΕ. 
Ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ κάκε τάξθσ και ςχολείου θ δραςτθριότθτα γίνεται 
εταιρικά ι ομαδικά, ςτθν τάξθ ι ςτο εργαςτιριο Θ/Υ. Ανάλογα με το διακζςιμο 
χρόνο μποροφν να προςεγγιςτοφν τζςςερα κατάλλθλα παιχνίδια:  
α) Δείχνουν 10 νομοφσ που ηθτοφνται με τυχαία ςειρά και βακμολογοφνται με 
γελαςτά ι λυπθμζνα προςωπάκια. Στθ διεφκυνςθ:  
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=172&Itemid=
52  
β) Δείχνουν 10 νομοφσ που ηθτοφνται με τυχαία ςειρά και βακμολογοφνται με 
άριςτα το 1000. Στθ διεφκυνςθ: http://geogr.eduportal.gr/games/MATHSTATES.htm  
γ) Δείχνουν όλουσ τουσ νομοφσ τθσ Ελλάδασ (51) που ηθτοφνται με τυχαία ςειρά και 
βακμολογοφνται με 10 βακμοφσ για κάκε ςωςτι απάντθςθ. Θ εφαρμογι 
χρονομετρά τουσ παίκτεσ, οπότε ο χρόνοσ μπορεί να λειτουργιςει ωσ όριο ι  
κριτιριο επιτυχίασ. Στθ διεφκυνςθ: http://users.sch.gr/tasisp/index.swf ι http://e-
proodos.com/logismika.html 
δ) Αντιςτοιχοφν νομοφσ με πρωτεφουςεσ μετακινϊντασ μολφβια ςτθν κατάλλθλθ 
κζςθ.  Στθ διεφκυνςθ: http://users.sch.gr/tasisp/index.swf  
 
 

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=172&Itemid=52
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=172&Itemid=52
http://geogr.eduportal.gr/games/MATHSTATES.htm
http://users.sch.gr/tasisp/index.swf
http://e-proodos.com/logismika.html
http://e-proodos.com/logismika.html
http://users.sch.gr/tasisp/index.swf


Δραςτηριότητα 7 – Εφαρμογή – Επίλυςη προβλήματοσ 

Δίνεται ςε κάκε ομάδα ζνα ςενάριο ταξιδιοφ ςτο φφλλο εργαςίασ. Οι μακθτζσ 

καλοφνται να περιγράψουν γραπτά από ποιουσ νομοφσ κα περάςουν για να κάνουν 

ζνα ταξίδι από μια πόλθ τθσ Ελλάδασ ςε μια άλλθ. Ακολουκοφν ανακοινϊςεισ.  

 

Δραςτηριότητα 8 – Αξιολόγηςη 

Ηθτείται από κάκε μακθτι ι ομάδα να κάνει τθ διπλι αντιςτοίχθςθ γεωγραφικϊν 

διαμεριςμάτων-νομϊν-πρωτευουςϊν που αναγράφεται ςτο φφλλο εργαςίασ. 

 

5. Προτάςεισ επζκταςθσ  

Το προτεινόμενο ςχζδιο διδαςκαλίασ μπορεί να επεκτακεί προςκζτοντασ: 

α) δραςτθριότθτεσ με εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ από ιςτοςελίδεσ, όπωσ 

http://www.mathima.gr/education/yliko/01_geografia.php?sub=&noResults=10&nu

mResults=21&page=0 και http://www2.e-yliko.gr/htmls/dimgeo.aspx  

β) ιχνογράφθςθ πολιτικοφ χάρτθ νομοφ, γεωγραφικοφ διαμερίςματοσ και τθσ χϊρασ 

γ) ομαδικά παιχνίδια ερωτιςεων με υλικό του μακιματοσ, ςτα οποία κάκε ομάδα 

ετοιμάηει ερωτιςεισ που απευκφνει προσ τισ άλλεσ ομάδεσ 

δ) παιχνίδια ταξινομιςεων μεταξφ νομϊν και γεωγραφικϊν διαμεριςμάτων τθσ 

θπειρωτικισ και νθςιωτικισ Ελλάδασ με τθ χριςθ καρτελϊν και χαρτϊν από το 

φφλλο εργαςίασ που παρατίκεται ι άλλων που κα καταςκευάςουν οι μακθτζσ 

ε) βιωματικό παιχνίδι ςτο οποίο κάκε παιδί αντιπροςωπεφει ζνα νομό. Ζχουν 

ςχθματιςτεί ςτθν αυλι κφκλοι με κιμωλία, που παριςτάνουν τα γεωγραφικά  

διαμερίςματα. Με το ςφνκθμα του δαςκάλου κάκε νομόσ (παιδί) ψάχνει να βρει και 

να μπει ςτο γεωγραφικό του διαμζριςμα. Σε κάκε γφρο του παιχνιδιοφ οι μακθτζσ 

αλλάηουν όνομα νομοφ, ϊςτε να αςκοφνται και να εμπεδϊνουν ςταδιακά όλουσ 

τουσ νομοφσ τθσ χϊρασ. 

http://www.mathima.gr/education/yliko/01_geografia.php?sub=&noResults=10&numResults=21&page=0
http://www.mathima.gr/education/yliko/01_geografia.php?sub=&noResults=10&numResults=21&page=0
http://www2.e-yliko.gr/htmls/dimgeo.aspx


Συνοπτικό περίγραμμα τησ διδαςκαλίασ  

α/α 
Υποενότθτα 
διδαςκαλίασ 

Χρό-
νοσ 

Εκπαιδευτικι τεχνικι Διδακτικό –εποπτικό υλικό 

1 
Αναςκόπθςθ – ζννοια 
του νομοφ 

5ϋ Ερωτιςεισ και απαντιςεισ  Ρολιτικόσ χάρτθσ Ελλάδασ 

2 
Διερεφνθςθ – Νομοί 
τθσ Ελλάδασ 

10ϋ 

Ομαδικι δραςτθριότθτα – 
κολλοφν ονομαςίεσ νομϊν 
ςε λευκό χάρτθ νομϊν τθσ 
Ελλάδασ 

Λευκόσ χάρτθσ νομϊν 
Ελλάδασ πλαςτικοποιθμζνοσ 
και καρτζλεσ με ονόματα 
νομϊν 

3 
Διερεφνθςθ – Νομοί 
κάκε γεωγραφικοφ 
διαμερίςματοσ 

10ϋ 

Ομαδικι δραςτθριότθτα – 
χαράςςουν τα ςφνορα και 
γράφουν ςε λευκό χάρτθ 
κάκε γεωγραφικοφ 
διαμερίςματοσ τουσ 
νομοφσ του 

Λευκοί χάρτεσ γεωγραφικϊν 
διαμεριςμάτων 

4 
Διερεφνθςθ – 
Κατανομι νομϊν 

10ϋ 
Ομαδικι δραςτθριότθτα – 
ςυμπλιρωςθ πίνακα 
νομϊν-διαμεριςμάτων 

Ρίνακασ ςε φφλλο εργαςίασ 

5 
Διερεφνθςθ – 
Ρρωτεφουςεσ νομϊν 

10ϋ 
Ομαδικι δραςτθριότθτα – 
ςυμπλιρωςθ πίνακα 
νομϊν-πρωτευουςϊν 

Ρίνακασ ςε φφλλο εργαςίασ 

6 
Εμπζδωςθ – 
αξιοποίθςθ των ΤΡΕ 

30ϋ 
Εταιρικι ι ομαδικι 
δραςτθριότθτα – 
παιχνίδια λογιςμικϊν 

Εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ-
παιχνίδια 
http://www.seilias.gr/index.p
hp?option=com_content&tas
k=view&id=172&Itemid=52  
http://geogr.eduportal.gr/ga
mes/MATHSTATES.htm  
http://users.sch.gr/tasisp/ind
ex.swf 

7 
Εφαρμογι – Επίλυςθ 
προβλιματοσ 

10ϋ 
Ομαδικι δραςτθριότθτα – 
περιγραφι διαδρομισ 
ενόσ ταξιδιοφ 

Σενάριο ταξιδιοφ ςτο φφλλο 
εργαςίασ 

8 Αξιολόγθςθ  5ϋ 

Ατομικι ι ομαδικι 
δραςτθριότθτα 
αξιολόγθςθσ –  διπλι 
αντιςτοίχθςθ  

Αντιςτοίχθςθ ςτο φφλλο 
εργαςίασ 

 

6. Αξιολόγθςθ 

Τα ερωτιματα που κακοδθγοφν τισ δραςτθριότθτεσ κα πρζπει ςτο τζλοσ τθσ 

διδαςκαλίασ να μποροφν να απαντθκοφν από τουσ μακθτζσ:  

 Μποροφν να ονομάςουν το νομό που κατοικοφν και να τον δείχνουν ςτο 
χάρτθ; 

 Μποροφν να ονομάςουν τουσ γειτονικοφσ νομοφσ και να τουσ δείχνουν ςτο 
χάρτθ; 

 Είναι ςε κζςθ να ονομάηουν και να δείχνουν ςτο χάρτθ τουσ νομοφσ του 
γεωγραφικοφ τουσ διαμερίςματοσ; 

 Μποροφν να αναγνωρίηουν ςε ποιο γεωγραφικό διαμζριςμα ανικει κάκε 
νομόσ; 

 Είναι ικανοί να ςυνεργάηονται ςτισ ομάδεσ; 

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=172&Itemid=52
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=172&Itemid=52
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=172&Itemid=52
http://geogr.eduportal.gr/games/MATHSTATES.htm
http://geogr.eduportal.gr/games/MATHSTATES.htm
http://users.sch.gr/tasisp/index.swf
http://users.sch.gr/tasisp/index.swf


 

ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ: ΜΑΘΑΙΝΩ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ  

 

Δραςτθριότθτα 2 – Διερεφνθςθ (10΄) 

«Λευκόσ» χάρτθσ νομϊν τθσ Ελλάδασ   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ν. Αττικισ Ν. Θμακίασ  Ν. Ιωαννίνων 

Ν. Ευρυτανίασ Ν. Χανίων Ν. Δράμασ Ν. Λακωνίασ 

Ν. Ζβρου 

Ν. Σερρϊν 

Ν. Χίου  

Χάρτθσ από: http://geogr.eduportal.gr/maps/diam_gr/maps.htm  

ΟΜΑΔΑ 1 

Ν. Τρικάλων 

ΟΜΑΔΑ 2 

Ν. εκφμνθσ 

Ν. Καςτοριάσ Ν. Καβάλασ Ν. Λζςβου Ν. Ρζλλασ 

Ν. Αργολίδασ Ν. Λάριςασ Ν. Φωκίδασ Ν. Κζρκυρασ 

http://geogr.eduportal.gr/maps/diam_gr/maps.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δραςτθριότθτα 3  – Διερεφνθςθ (10΄) 

Δίνεται ςε κάκε ομάδα ο «λευκόσ» χάρτθσ ενόσ γεωγραφικοφ διαμερίςματοσ. Κάκε 

ομάδα πρζπει να κάνει ςτο δικό τθσ χάρτθ δυο πράγματα:  

Α) να χαράξει τα ςφνορα των νομϊν 

Β) να γράψει τα ονόματα των νομϊν 

 

 

ΟΜΑΔΑ 3 

ΟΜΑΔΑ 4 

ΟΜΑΔΑ 5 

Ν. Κορινκίασ Ν. Εφβοιασ Ν. Αχαΐασ  Ν. Καρδίτςασ Ν. Θεςπρωτίασ 

Ν. Ριερίασ Ν. Λευκάδασ Ν. Φκιϊτιδασ Ν. Ξάνκθσ Ν. Σάμου 

Ν. Βοιωτίασ Ν. Αιτωλοακαρνανίασ Ν. Θρακλείου Ν. Κυκλάδων Ν. Άρτασ 

Ν. Κιλκίσ Ν. Αρκαδίασ Ν. Κορινκίασ Ν. Κεφαλονιάσ Ν. Κοηάνθσ 

Ν. Φλϊρινασ Ν. Ρρζβεηασ Ν. Μαγνθςίασ Ν. οδόπθσ Ν. Γρεβενϊν 

Ν. Λαςικίου Ν. Θλείασ  Ν. Ηακφνκου Ν. Θεςςαλονίκθσ Ν. Μεςςθνίασ 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Δραςτθριότθτα 4  – Διερεφνθςθ (10΄) 
Συμπλθρϊςτε τον πίνακα με τθ βοικεια όποιου χάρτθ κζλετε. 
 

ΝΟΜΟΣ ΓΕΩΓΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΙΣΜΑ 

Αττικισ  

Μαγνθςίασ  

Θρακλείου   

Ρζλλασ  

Ξάνκθσ  

Μεςςθνίασ  

Ρρζβεηασ  

Χαλκιδικισ  

Ηακφνκου  

Κυκλάδων  

 
 
Δραςτθριότθτα 5  – Διερεφνθςθ (10΄) 
Συμπλθρϊςτε τισ πρωτεφουςεσ των νομϊν με τθ βοικεια όποιου χάρτθ κζλετε. 
 

ΝΟΜΟΣ ΡΩΤΕΥΟΥΣΑ 

Αρκαδίασ  

οδόπθσ  

Βοιωτίασ  

Αργολίδασ  

Δωδεκανιςου  

Λαςικίου  

Αιτωλοακαρνανίασ  

Εφβοιασ  

Φκιϊτιδασ  

Κεφαλονιάσ    

 
 

 

 



 

 

Δραςτθριότθτα 7  – Εφαρμογι – Επίλυςθ προβλιματοσ (10΄) 

Κάκε ομάδα κάνει ζνα ταξίδι. Να γράψετε από ποιουσ νομοφσ κα περάςετε για να 

φτάςετε:  

 

ΟΜΑΔΑ 1: από τθν Καλαμάτα ςτθν Καςτοριά 

ΟΜΑΔΑ 2: από τθ Σπάρτθ ςτθν Θγουμενίτςα  

ΟΜΑΔΑ 3: από τθν Αλεξανδροφπολθ ςτθν Ακινα 

ΟΜΑΔΑ 4: από τισ Σζρρεσ ςτο Θράκλειο 

ΟΜΑΔΑ 5: από τθν Κζρκυρα ςτθ Χαλκίδα 

ΟΜΑΔΑ 6: από τθ όδο ςτα Ιωάννινα 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Δραςτθριότθτα 8  – Αξιολόγθςθ (5΄) 

Κάνετε διπλι αντιςτοίχθςθ:  

 

ΔΙΑΜΕΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΡΩΤΕΥΟΥΣΑ 

 

 ● Αττικισ ● ● όδοσ 

Στερεά Ελλάδα ● ● Θεςςαλονίκθσ ● ● Ράτρα 

 ● Αχαΐασ ● ● Ερμοφπολθ 

Μακεδονία ● ● Χαλκιδικισ ● ● Ακινα 

 ● Κυκλάδων ● ● Θεςςαλονίκθ 

Ρελοπόννθςοσ ● ● Εφβοιασ ●   ● Μυτιλινθ 

 ● Δωδεκανιςου ● ● Ρολφγυροσ 

Νθςιά Αιγαίου ● ● Λζςβου ● ● Χαλκίδα 

    

   

 


