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Το Ηλιακό μας σύστημα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
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Kεφάλαιο 6ο
Μαθαίνω
για τη γη
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Α' Ενότητα

Η Γη ως ουράνιο σώμα



Κεφάλαιο 6ο

Το Ηλιακό μας σύστημα
Δραστηριότητες

1. Τι νόημα έχει για σένα το μήνυμα που άφησαν οι πρώτοι αστροναύτες, όταν πάτησαν στη Σελήνη;

Τι αξία έχει για την ανθρωπότητα η λέξη «ειρηνικά»;
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Η 21η Ιουλίου 1969 είναι ημερομηνία ορόσημο για την ιστορία της ανθρωπότητας, καθώς για πρώτη 

φορά ανθρώπινο ον πάτησε το πόδι του σε άλλο ουράνιο σώμα. Οι αστροναύτες Άρμστρονγκ και Ώλντριν στο 

σημείο που πάτησαν για πρώτη φορά έστησαν μια πινακίδα που έγραφε: «ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΕΚ ΜΕΡΟYΣ 

ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ». Με αυτό το μήνυμα ήθελαν να ενημερώσουν την οποιαδήποτε μορφή ζωής που 

πιθανόν να υπήρχε, πως η αποστολή τους είχε επιστημονικό και όχι πολεμικό ή ανταγωνιστικό χαρακτήρα. 

Η λέξη “ειρηνικά” έχει υπέρτατη αξία, γιατί προστατεύει το πολυτιμότερο αγαθό που υπάρχει στον 

κόσμο,  τη ζωή. Σε ειρηνικές περιόδους είχαμε κορυφαία δημιουργήματα, ανάπτυξη, πολιτισμό και ευημερία. 

Αντίθετα σε περιόδους πολέμων κανένας πολιτισμός δεν κατάφερε να προοδεύσει. Δικαιολογημένα, λοιπόν, 

η ειρήνη είναι ευλογία.
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2. Να αντιστοιχίσεις τις λέξεις της ομάδας Α με τις προτάσεις της ομάδας Β.

Δορυφόροι

Είναι ο δορυφόρος της ΓηςΠλανήτες

Ουράνια σώματα που κινούνται γύρω από τον ΉλιοΑυτόφωτο

Σώμα με δικό του φως και θερμότητα
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Ετερόφωτο

Σελήνη

Αστέρας

Σώμα που δέχεται φως και θερμότητα από τον Ήλιο

Ήλιος

Ουράνια σώματα που κινούνται γύρω από τους πλανήτες



3. Γράψε τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος κατά σειρά μεγέθους ξεκινώντας από τον

μεγαλύτερο. Θα σε βοηθήσει ο πίνακας του σχολικού βιβλίου.
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Δίας, Κρόνος, Ουρανός, Ποσειδώνας, Γη, Αφροδίτη, Άρης και Ερμής.

1. Δίας                 (142.800 χμ.) 

2. Κρόνος            (120.660 χμ.) 

3. Ουρανός         (51.024 χμ.)

4. Ποσειδώνας  (142.800 χμ.) 

5. Γη                      (12.756 χμ.) 

6. Αφροδίτη        (12.100 χμ.) 

7. Άρης                (6.380 χμ.) 

8. Ερμής               ( 4.878 χμ.) 



4. Ζωγράφισε στο πλαίσιο που ακολουθεί τον Ήλιο, τη Γη και τη Σελήνη και τόνισε με διαφορετικά

χρώματα τις κινήσεις τους.
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Ήλιος



4. Ζωγράφισε στο πλαίσιο που ακολουθεί τον Ήλιο, τη Γη και τη Σελήνη και τόνισε με διαφορετικά

χρώματα τις κινήσεις τους.

Ήλιος

Γη
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4. Ζωγράφισε στο πλαίσιο που ακολουθεί τον Ήλιο, τη Γη και τη Σελήνη και τόνισε με διαφορετικά
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Ήλιος

Σελήνη
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