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Ο κατακόρυφος διαμελισμός της Ευρώπης

Δραστηριότητες

1. Συμπλήρωσε το κείμενο με τις λέξεις που λείπουν:

Στη Βόρεια και Κεντροδυτική περιοχή της Ευρώπης τα βουνά είναι ________________, 

επειδή δημιουργήθηκαν πριν από εκατοντάδες εκατομμύρια έτη και η______________

επέδρασε όλο αυτό τον καιρό στο ύψος τους. Η Ανατολική περιοχή είναι μια απέραντη

____________έκταση που ξεκινά από την_________________Ευρώπη και καταλήγει

στα _______________Όρη. Η________________του εδάφους αλλάζει ανάλογα με τις 

__________________συνθήκες. Στις μεγάλες πεδιάδες της___________________ και

____________________περιοχής ρέουν οι μεγαλύτεροι ποταμοί της Ευρώπης.

χαμηλά

διάβρωση 

πεδινή  κεντρική 

Ουράλια γονιμότητα

κλιματικές Ανατολικής

Κεντροδυτικής 

α

α



2. Παίξε το παιχνίδι των ψηλών και των χαμηλών βουνών. Πού θα τοποθετήσεις το καθένα από τα
παρακάτω όρη;

α

Άλπεις, Ουράλια Όρη, Απέννινα, Σκανδιναβικά Όρη, Πίνδος, Πυρηναία.

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

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

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

Ψηλά βουνά

Άλπεις            ( 4.810 μ. ) Πίνδος           ( 2.637 μ.) 

Πυρηναία       ( 3.404 μ. )

Απέννινα         ( 2.912 μ.)

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

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

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

Χαμηλά βουνά

Σκανδιναβικά Όρη  ( 2.469 μ. ) 

Ουράλια Όρη           ( 1.895 μ.)  



3. Με τη βοήθεια του σχολικού βιβλίου και του γεωμορφολογικού χάρτη της Ευρώπης απάντησε
στις ακόλουθες ερωτήσεις:

α) Ποια είναι η χώρα με τις περισσότερες λίμνες;

α

....................................................................................................................................................................
Οι περισσότερες λίμνες βρίσκονται στη Φινλανδία, στη χώρα των χιλίων λιμνών, όπως 

συνηθίζουν να την αποκαλούν. ( 187.888 λίμνες)

α



3. Με τη βοήθεια του σχολικού βιβλίου και του γεωμορφολογικού χάρτη της Ευρώπης απάντησε
στις ακόλουθες ερωτήσεις:

α) Ποια είναι η χώρα με τις περισσότερες λίμνες;

....................................................................................................................................................................
Οι περισσότερες λίμνες βρίσκονται στη Φινλανδία, στη χώρα των χιλίων λιμνών, όπως 

συνηθίζουν να την αποκαλούν. ( 187.888 λίμνες)

β) Γιατί η Βόρεια και Κεντροδυτική περιοχή της Ευρώπης περιλαμβάνει χαμηλότερα όρη

από τη Νότια περιοχή;

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

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

Στη Βόρεια και Κεντροδυτική περιοχή της Ευρώπης 

τα όρη είναι αρκετά χαμηλά επειδή δημιουργήθηκαν 

πριν από εκατοντάδες εκατομμύρια έτη και η διά-

βρωση επέδρασε όλο αυτό τον καιρό στο ύψος τους. 

Αντίθετα στην Νότια περιοχή οι  οροσειρές και τα 

όρη τους σχηματίστηκαν γεωλογικά πολύ αργότερα 

από τις προηγούμενες με αποτέλεσμα να μην έχουν 

διαβρωθεί τόσο.

αα



3. Με τη βοήθεια του σχολικού βιβλίου και του γεωμορφολογικού χάρτη της Ευρώπης απάντησε
στις ακόλουθες ερωτήσεις:

α) Ποια είναι η χώρα με τις περισσότερες λίμνες;

....................................................................................................................................................................
Οι περισσότερες λίμνες βρίσκονται στη Φινλανδία, στη χώρα των χιλίων λιμνών, όπως 

συνηθίζουν να την αποκαλούν. ( 187.888 λίμνες)

β) Γιατί η Βόρεια και Κεντροδυτική περιοχή της Ευρώπης περιλαμβάνει χαμηλότερα όρη

από τη Νότια περιοχή;

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

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

Στη Βόρεια και Κεντροδυτική περιοχή της Ευρώπης τα όρη είναι αρκετά χαμηλά επειδή δη-

μιουργήθηκανπριν από εκατοντάδες εκατομμύρια έτη και η διάβρωση επέδρασεόλο αυτό τον 

καιρό στο ύψος τους. Αντίθετα στην Νότια περιοχή οι  οροσειρές και τα όρη τους σχηματίστηκαν 

γεωλογικά πολύ αργότερα από τις προηγούμενες με αποτέλεσμα να μην έχουν διαβρωθεί τόσο.

γ) Ποιοι ποταμοί διαρρέουν τις πρωτεύουσες Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη, Βαρσοβία 

και Βιέννη;

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

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

Παρίσι - Σηκουάνας

Λονδίνο - Τάμεσης

Βαρσοβία - Βιστούλας

Βιέννη - Δούναβης

α

Βουδαπέστη - Δούναβης




