
Μελετώ την Ευρώπη 

Γεωγραφική διερεφνηςη 

Μελετώ τα γεωγραφικά εργαλεία και περιγράφω τη θζςη τησ Ευρώπησ. 

Ποφ βρίςκεται η Ευρώπη; 

Από ποφ μζχρι ποφ φτάνουν τα όριά τησ; 

 



Α. Η θζςη τησ Ευρώπησ ςτην υδρόγειο ςφαίρα 
Παρατθρώ τθν υδρόγειο και εργάηομαι ςτισ πιο κάτω δραςτθριότθτεσ. 

1. Σε ποιο θμιςφαίριο βρίςκεται θ Ευρώπθ; 

2. Περιγράφω τθ κζςθ τθσ Ευρώπθσ, ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ θπείρουσ, χρθςιμοποιώντασ τισ 
κατευκφνςεισ του ορίηοντα. 

π.χ. Η Ευρϊπη βρίςκεται βόρεια τησ….  

 

 

 

 

 

 

 
 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-3057 
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Β. Τα φυςικά όρια τησ Ευρώπησ 
Μελετώ τον γεωμορφολογικό χάρτθ τθσ Ευρώπθσ (κλικ ςτθν εικόνα του χάρτθ) 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-3061, και τον χάρτθ 
τθσ επόμενθσ διαφάνειασ και εργάηομαι ςτισ πιο κάτω δραςτθριότθτεσ. 

1. Με τθ βοικεια των κατευκφνςεων του ορίηοντα (κφριεσ και δευτερεφουςεσ) περιγράφω: 

• Από ποιουσ ωκεανοφσ βρζχεται η Ευρϊπη (π.χ. ςτα ανατολικά βρζχεται από…) 

• Από ποιεσ θάλαςςεσ βρζχεται η Ευρϊπη (π.χ. ςτα νότια βρζχεται από…) 

2. Εντοπίηω και ονομάηω τισ μεγάλεσ οροςειρζσ τθσ Ευρώπθσ. 

3. Εντοπίηω τθ μεγάλθ πεδιάδα τθσ Ευρώπθσ. Περιγράφω τθ κζςθ τθσ. 

4. Σε μια ςφντομθ παράγραφο, περιγράφω τα όρια τθσ Ευρώπθσ (από ποφ μζχρι ποφ φτάνει), με 
βάςθ γεωμορφολογικά ςτοιχεία (ωκεανοφσ, κάλαςςεσ, οροςειρζσ, κ.λπ.). Χρθςιμοποιώ τισ 
κατευκφνςεισ του ορίηοντα. 

Γ. Οροςειρζσ και πεδιάδεσ τησ Ευρώπησ 
Παρατθρώ τισ φωτογραφίεσ ςτισ διαφάνειεσ 5 και 6. Στθ ςυνζχεια περιγράφω, με ςφντομεσ 

φράςεισ πώσ είναι ι/και τι υπάρχει ςτισ ορεινζσ και πεδινζσ περιοχζσ τθσ Ευρώπθσ. 

 (π.χ. χαμηλό/ψηλό ζδαφοσ, μικροί/μεγάλοι οικιςμοί, χιόνια, κ.λπ.) 
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Β 



1. Παρατηρώ τισ φωτογραφίεσ και περιγράφω πώσ 
είναι οι ςυνθήκεσ ςτισ μεγάλεσ οροςειρζσ τησ Ευρώπησ. 

Πυρηναία 

Ουράλια 
Άλπεισ 

Πυρηναία 

• Τι βλζπω; 
• Πώσ είναι το 

ζδαφοσ; 
• Τι υπάρχει εκεί; 



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

• Τι βλζπω; 
• Πώσ είναι το ζδαφοσ; 
• Τι υπάρχει εκεί; 


