
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μαθαίνω για την Ελλάδα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

A ́ Ενότητα
Οι χάρτες 

Ένα εργαλείο για τη μελέτη του κόσμου

O χάρτης

Kεφάλαιο 1ο

teagher

https://mcjmcjmcj.wordpress.com



ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ



α

α

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο χάρτης. Γιατί σχεδιάζουμε τους χάρτες

Kεφάλαιο 1ο

1. Σχεδίασε στο παρακάτω πλαίσιο το πάρκο της περιοχής σου. Σκέψου τι μπορεί να περιλαμβάνει

ένα πάρκο και τοποθέτησέ το μέσα σ’ αυτό. Σχεδίασε, δηλαδή, τον χάρτη του πάρκου.
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2. Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν στο παρακάτω κείμενο:

Ο χάρτης απεικονίζει τη ________________ ενός τοπίου. Περιλαμβάνει πολλές

____________________ , που είναι χρήσιμες σε όλους μας. Είναι, δηλαδή, ένα χρήσιμο

____________________.

μορφή

πληροφορίες

εργαλείο
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3. Να κάνετε την αντιστοίχιση:

αα

Σήραγγα●
Ρήγμα●

Διώρυγα●
Κατολισθήσεις●

Γέφυρα

●
Κυματοθραύστες

Δημιουργία χειμάρρου 

●

● Αλλαγές από τη φύση

● Αλλαγές από τον άνθρωπο

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

O χάρτης

Kεφάλαιο 1ο

τι είναι χάρτης

Χάρτης είναι η απεικόνιση των στοιχείων ενός τοπίου 
με σύμβολα σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή

για τη χρησιμότητα του χάρτη στη ζωή των ανθρώπων

Με τον χάρτη οι άνθρωποι:   
●Αναπαριστούν τοπία της Γης
● Επικοινωνούν
● Απεικονίζουν τις αλλαγές που γίνονται πάνω στη Γη
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Ας υποθέσουμε ότι οι παραπάνω εικόνες είναι από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές σου, όταν

μαζί με τα παιδιά που γνώρισες από την Ιταλία αποφασίσατε να κάνετε μια εκδρομή στο βουνό.

Με ποιον τρόπο προσπαθήσατε να διαμορφώσετε το πρόγραμμα της πεζοπορίας σας, ενώ δε μι-
λούσατε την ίδια γλώσσα;

Το «εργαλείο» που χρησιμοποιήσαμε, για να επικοινωνήσουμε και να σχεδιάσουμε την εκδρομή στο 

βουνό ήταν ένας χάρτης. 

Η συνεννόηση με τα άλλα παιδιά ,παρότι δεν μιλούσαμε την ίδια γλώσσα, έγινε με τον χάρτη και τα 

διάφορα σύμβολα, που υπάρχουν σε αυτόν, και όλοι οι άνθρωποι μπορούν να καταλάβουν - «διαβάσουν». 

Εικόνα 1.1: Παιδιά εκδρομείς
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Είσαι μαθητής του Δημοτικού σχολείου της Βυτίνας, τοπία της οποίας δείχνουν οι παραπάνω
εικόνες. Ποια από αυτές θα στείλεις στους νέους Ιταλούς φίλους σου, ώστε να τους «μιλήσεις»
για τον τόπο σου και τη γύρω περιοχή; Δικαιολόγησε την απάντησή σου.

Οι δύο πρώτες εικόνες μας δίνουν συγκεκριμένες πληροφορίες. Η πρώτη είναι μια πανοραμική άποψη 

του χωριού μου, ενώ η δεύτερη απεικονίζει τον ιερό ναό του Αγίου Τρύφωνος. Η τρίτη είναι ένας χάρτης που πε-

ριλαμβάνει πληροφορίες για τον τόπο μου και τη γύρω περιοχή.

Αφού οι Ιταλοί φίλοι μου δεν μιλάνε την ίδια γλώσσα με μένα, θα τους στείλω τον χάρτη της περιοχής 

μου, γιατί αυτός δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες για τις φυσικές ομορφιές και τα ανθρώπινα έργα που υπάρ-

χουν στην περιοχή. Επιπρόσθετα τα διάφορα σύμβολα που υπάρχουν στον χάρτη μπορούν να τα καταλάβουν. 

Εικόνα1.2:Eικόνες από την περιοχή της Bυτίνας

Kεφάλαιο 1ο
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Παρατηρώντας τις παραπάνω εικόνες ας συζητήσουμε για τις αλλαγές που προκάλεσαν οι άνθρωποι στο
τοπίο.

Οι δύο εικόνες φανερώνουν το πόσο καταλυτικά έχουν επέμβει οι άνθρωποι στη φύση. Οι άνθρωποι 

προκάλεσαν αρκετές αλλαγές - αλλοιώσεις στο συγκεκριμένο τοπίο.

Στη πρώτη εικόνα απεικονίζεται  ένα τοπίο στην αρχέγονη  μορφή του, με το δάσος του, τα βουνά και το 

ποτάμι. Στη δεύτερη εικόνα παρατηρούμε, στο ίδιο τοπίο, να έχουν χτιστεί  μέσα στο δάσος ένας οικισμός με 

σπίτια και μία γέφυρα. Να προσθέσουμε ότι η ανθρώπινη παρέμβαση εκτός από το χτίσιμο περιλάμβανε και το 

κόψιμο δέντρων. 

Εικόνα1.3:Tοπίο σε διαφορετικές χρονικέςπεριόδους

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
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● Ιστορία Ε′ Δημοτικού – Βιβλίο Μαθητή

→ Χάρτης σύγχρονης Εγνατίας Οδού . ( σελ. 6 ). Απεικονίζει τη νέα Eγνατία Oδό, από πού ξεκινά, από ποιες

πόλεις της βόρειας Eλλάδας περνά και πού καταλήγει.

→ Χάρτης ρωμαϊκών δρόμων. ( σελ. 15 ). Απεικονίζει το πυκνό δίκτυο δρόμων, που ένωνε

την πρωτεύουσα με όλες τις περιοχές της αυτοκρατορίας, τις πόλεις και τα λιμάνια.

→ Χάρτης του Ανατολικού και του Δυτικού Ρωμαϊκού Κράτους ( σελ. 31 ).  Απεικονίζει το Aνατολικό και το 

Δυτικό Pωμαϊκό κράτος, που δημιουργήθηκαν από τη διαίρεση της αυτοκρατορίας .

→ Χάρτης της πορείας των Ούννων ( σελ. 32 ).  Απεικονίζει της πορείας των Ούννων, από την Ασία και τις 

Πύλες του Καυκάσου στην Ευρώπη και στα σύνορα του ρωμαϊκού κράτους.

→ Χάρτης της αυτοκρατορίας πριν από τους πολέμους του Ιουστινιανού. ( σελ. 49 ). Απεικονίζει την 

Βυζαντινή αυτοκρατορία πριν από τους πολέμους του Ιουστινιανού.

→ Ψηφιδωτός χάρτης της αυτοκρατορίας μετά τους πολέμους του Ιουστινιανού. ( σελ. 50 ). Απεικονίζει την 

Βυζαντινή αυτοκρατορία μετά τους πολέμους του Ιουστινιανού.

→ Χάρτης του Βυζάντιου και των γειτονικών λαών του ( σελ. 53 ). Απεικονίζει το Βυζάντιο και τους 

γειτονικούς λαούς του. 

Oμαδική δραστηριότητα (προαιρετική)
Χωρισμένοι σε ομάδες μοιραζόμαστε διαφορετικά σχολικά βιβλία, καταγράφουμε

τους χάρτες που βρίσκονται σ’ αυτά και μελετάμε τον ρόλο του κάθε χάρτη μέσα στο
κείμενο.

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
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→ Χάρτης εκστρατείας του Ηράκλειου ( σελ. 56 ).  Απεικονίζει την εκστρατεία του Ηράκλειου

καθώς και των κινήσεων των εχθρών.

→ Χάρτης των κινήσεων των Αράβων. ( σελ. 58 ).  Απεικονίζει τις κινήσεις των Αράβων και τις περιοχές που 

αυτοί κατέλαβαν στην Ασία, την Αφρική και την Ευρώπη.

→ Χάρτης της Bυζαντινής Αυτοκρατορίας στα χρόνια των Μακεδόνων ( σελ. 75 ). Απεικονίζει την Βυζαντινή 

Αυτοκρατορία στα χρόνια των Μακεδόνων  αυτοκρατόρων.

→ Χάρτης της Bυζαντινής Αυτοκρατορίας τον 10ο αιώνα( σελ. 88 ).  Απεικονίζει την Βυζαντινή Αυτοκρατορία 

και των απειλών από την Ανατολή και τη Δύση.

→ Χάρτης της Bυζαντινής Αυτοκρατορίας ( σελ. 97 ).  Απεικονίζει την Βυζαντινή Αυτοκρατορία μετά την 

ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης.

→ Χάρτης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ( σελ. 98 ).  Απεικονίζει τις πόλεις που ο Kωνσταντίνος

είχε διαλέξει να μεταφέρει την πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

→ Χάρτης της οθωμανικής επέκτασης κατά τον 14ο αιώνα. ( σελ. 101 ).  Απεικονίζει της οθωμανικής 

επέκτασης και της πορείας των Μογγόλων.

● Ιστορία Ε′ Δημοτικού - Τετράδιο Εργασιών.
→ Χάρτης σύγχρονης Εγνατίας Οδού ( σελ. 6 ).  Απεικονίζει την αρχή, τη διαδρομή και το τέλος της νέας 

Εγνατίας Oδού. 

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
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● Γλώσσα Ε′ Δημοτικού – Βιβλίο Μαθητή

α′ τεύχος
→ Συγκοινωνιακός χάρτης ( σελ. 33 ).  Απεικονίζει τις οδούς και τις λεωφόρους και τις συγκοινωνιακές 

γραμμές (μετρό και λεωφορεία) στο κέντρο της Αθήνας.

γ′ τεύχος, 
→ Χάρτης ολυμπιακών εγκαταστάσεων ( σελ. 64 ).  Απεικονίζει τα γήπεδα που έγιναν τα ολυμπιακά 

αθλήματα, καθώς και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτά..

● Θρησκευτικά Ε′ Δημοτικού

→ Χάρτης περιοδειών του απόστολου Παύλου ( σελ. 10).  Απεικονίζει τις διαδρομές που ακολούθησε ο 

απόστολος Παύλος κατά τις περιοδείες του.

● Μαθηματικά Ε′ Δημοτικού – Βιβλίο Μαθητή 

→ Χάρτης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( σελ. 42).  Απεικονίζει τα κράτη-μέλη της 

Eυρωπαϊκής Ένωσης

→ Γεωμορφολογικός χάρτης ( σελ. 128).  Απεικονίζει την κλίμακα που βρίσκεται στο υπόμνημα ενός 

γεωμορφολογικός χάρτη.

● Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε′ Δημοτικού

→ Χάρτης των Βαλκανίων ( σελ. 23).  Απεικονίζει τα σύνορα των βαλκανικών κρατών. 

● Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε′ Δημοτικού

→ Χάρτης της Νέας Ιωνίας ( σελ. 42).  Απεικονίζει ένα μέρος από τον Δήμο της Νέας Ιωνίας  με τις οδούς, τα 

οικοδομικά τετράγωνα, την εκκλησία, το αστυνομικό τμήμα κ.ά. 
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