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Η θέση της Ευρώπης
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Η θέση της Ευρώπης
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Δραστηριότητες

1.Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;

Γράψε «Σ» για τη σωστή και «Λ» για τη λανθασμένη στο

α) Η Ευρώπη βρίσκεται μεταξύ του τροπικού του Αιγόκερω 
και του Νότιου Πολικού Κύκλου

β) Η Ευρώπη είναι μία πολύ μεγάλη χερσόνησος της Ευρασίας

γ) Τα χερσαία σύνορα της Ευρώπης με την Ασία είναι τα Καρπάθια όρη

δ) Ο Ειρηνικός Ωκεανός χωρίζει την Ευρώπη από την Αμερική

ε) Η θέση της Ευρώπης ευνοεί την οικονομική ανάπτυξη 
των χωρών της και την επικοινωνία με τους λαούς των άλλων ηπείρων
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2. Παρατήρησε τον χάρτη της Ευρώπης του βιβλίου σου και γράψε τα κράτη που βρίσκονται στη 
Βόρεια Πολική Ζώνη και στη Μεσόγειο.
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Ισλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία, Ρωσία,

«Γροιλανδία, Νήσοι Φερόες (Ανήκουν στην Δανία).»

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

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

Βόρεια Πολική Ζώνη

Ισπανία, Γαλλία, Μονακό, Μάλτα, Ιταλία, Σλοβενία,

Κροατία, Αλβανία, Μαυροβούνιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,

Ελλάδα, Κύπρος, Τουρκία. 

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

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

Μεσόγειος 

Μεσόγειος 

Βόρεια Πολική Ζώνη
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3.Με τη βοήθεια του χάρτη του σχολικού βιβλίου καθόρισε τα σύνορα της Ευρώπης.
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Τα χερσαία σύνορα της Ευρώπης με την Ασία είναι η οροσειρά των 

Ουραλίων. Η Μεσόγειος Θάλασσα συνδέει την Ευρώπη με την Αφρική. 

Ενώ ο Ατλαντικός και ο Βόρειος Παγωμένος Ωκεανός βρέχουν την Ευρώπη 

δυτικά και βόρεια αντίστοιχα.

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

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

.........................................................................................................................................................
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Νότια: Μεσόγειος Θάλασσα

Ανατολικά: Εύξεινος Πόντος, Κασπία Θάλασσα, 

και Ουράλια Όρη

Δυτικά: Ατλαντικός Ωκεανός

Βόρεια: Βόρειος Παγωμένος Ωκεανός



4. Έχοντας συζητήσει με τους συμμαθητές σου τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη θέση της
Ευρώπης γράψε μερικά από αυτά.
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Η θέση της Ευρώπης ευνοεί την οικονομική ανάπτυξη των χωρών της και την επικοινωνία 

με τους λαούς των άλλων ηπείρων. Αναλυτικότερα:

 Θεωρείται το «σταυροδρόμι τριών ηπείρων»: της Ευρώπης, της Αφρικής και της Ασίας. Στα 

εδάφη της συναντώνται οι περισσότεροι λαοί της Γης γνωρίζοντας ο ένας την κουλτούρα και τον 

πολιτισμό του άλλου.  

 Το εύκρατο μεσογειακό κλίμα, το εύφορο έδαφος των μεγάλών πεδιάδων  και οι ευνοϊκές 

συνθήκες διαβίωσης συμβάλλουν ώστε οι άνθρωποι να αναπτύξουν τον πολιτισμό τους, τις 

επιστήμες και τη  βιομηχανία καθώς και τη γεωργία, την κτηνοτροφία και το εμπόριο.

 Η θάλασσα που περιβάλλει την Ευρώπη ευνοεί την ανάπτυξη των διεθνών συγκοινωνιών και

του τουρισμού. 




