
Οι πόλοι,
ο Ισημερινός, 

οι παράλληλοι κύκλοι
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Μαθαίνω
για τη γη
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Α' Ενότητα

Η Γη ως ουράνιο σώμα



Κεφάλαιο 2ο

Οι πόλοι, ο Ισημερινός, οι παράλληλοι κύκλοι

και οι μεσημβρινοί της Γης

Δραστηριότητες

1. Βρες στον χάρτη της τάξης σου ανάμεσα σε ποιους μεσημβρινούς και σε ποιους παράλληλους
κύκλους βρίσκεται η ευρωπαϊκή ήπειρος.
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Η Ευρώπη βρίσκεται ανάμεσα στους μεσημβρινούς 20° Δ  και 65° Α  και 

μεταξύ των παραλλήλων 34° Β  και  71° Β .



ΒΑ

2. Να αντιστοιχίσεις τις λέξεις της ομάδας Α με τις λέξεις ή φράσεις της ομάδας Β.

Πρώτος  Μεσημβρινός 

Περνά από το αστεροσκοπείο του ΓκρίνουιτςΙσημερινός

Χωρίζει τη Γη σε βόρειο και νότιο ημισφαίριοΒόρειο ημισφαίριο

Σε αυτό βρίσκεται η Ελλάδα

Νότιο ημισφαίριο Σε αυτό βρίσκεται η Aυστραλία
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3. Με τη βοήθεια του παγκόσμιου χάρτη της τάξης σου, πραγματοποίησε ένα νοερό ταξίδι κατά
μήκος του Πρώτου Μεσημβρινού ξεκινώντας από τον Βορρά με κατεύθυνση προς τον Νότο.
Γράψε από ποιες χώρες θα περάσεις.
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Ηνωμένο Βασίλειο

Γαλλία 
Ισπανία

Αλγερία

Μάλι

Μπουρκίνα Φάσο 

Γκάνα

Ξεκινώντας από τον Βορρά θα περάσουμε από 

το Ηνωμένο Βασίλειο, 

τη Γαλλία 

την Ισπανία .

ΕΥΡΩΠΗ

την Αλγερία,

το Μάλι, 

την Μπουρκίνα Φάσο 

και τη Γκάνα.

ΑΦΡΙΚΗ



4. Ζωγράφισε την υδρόγειο σφαίρα και ένωσε δύο τόπους που ανήκουν σε διαφορετικά ημισφαίρια.
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ΒΟΡΕΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ

ΝΟΤΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ
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ΔΥΤΙΚΟ
ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ
ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ
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ΕΛΛΑΔΑ

ΖΑΜΠΙΑ

(Δημοκρατία της Ζάμπιας)

Η Ελλάδα βρίσκεται στο 

βόρειο ημισφαίριο, ενώ η 

Δημοκρατία της Ζάμπιας 

στο νότιο ημισφαίριο. 
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ
ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ
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ΝΟΤΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ

ΔΥΤΙΚΟ
ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ

Η Ελλάδα βρίσκεται στο 

ανατολικό ημισφαίριο,

ενώ η Πορτογαλία στο 

δυτικό ημισφαίριο. 

ΕΛΛΑΔΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ




