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ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τα είδη των χαρτών

Kεφάλαιο 2ο

Δραστηριότητες

1. Ο χάρτης παραγωγής προϊόντων της

Ελλάδας μάς δείχνει τα προϊόντα που

παράγει η χώρα μας. Παρατήρησε τον

χάρτη και γράψε ποια είναι τα προϊόντα

που παράγονται στις περισσότερες πε-

ριοχές.
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Παρατηρώντας τον χάρτη παραγωγής προϊό-
ντων της Ελλάδας και με τη βοήθεια του υπομνήματος 
και των συμβόλων, διαπιστώνουμε ότι η χώρα μας πα-
ράγει κυρίως ελιές, σταφύλια & σταφίδες, ψάρια. Σε 
μικρότερο βαθμό παράγει πτηνοτροφικά και κτηνοτρο-
φικά προϊόντα (αβγά, γάλα, κρέας κ.ά.), καθώς και διά-
φορα γεωργικά προϊόντα (ντομάτες, εσπεριδοειδή, βαμ-
βάκι, καπνός, μετάξι, καλαμπόκι, …). Τέλος, παράγουμε  
σε ικανοποιητικό βαθμό δασικά προϊόντα, ορυκτά και 
βιομηχανικά προϊόντα.



2. Δίνονται τα εξής είδη χαρτών: οδικός, παραγωγής προϊόντων, γεωμορφολογικός, πολιτικός, ακτο-
πλοϊκός, αρχαιολογικός. Σκέψου και απάντησε ποιον χάρτη θα χρησιμοποιήσεις, για να:

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α) βρεις τα βουνά, τις πεδιάδες, τις λίμνες και τους ποταμούς μιας χώρας

Γεωμορφολογικό  χάρτη._______________________

β) γνωρίσεις τα προϊόντα που παράγει μια περιοχή Χάρτη παραγωγής προϊόντων._________________________________

γ) επισκεφτείς έναν αρχαιολογικό χώρο Αρχαιολογικό χάρτη._______________________

δ) δεις από ποια νησιά θα περάσεις φεύγοντας από τον Πειραιά και πηγαίνοντας

στην Αστυπάλαια Ακτοπλοϊκό χάρτη.______________________

ε) εντοπίσεις τις πρωτεύουσες των νομών της Ελλάδας Πολιτικό χάρτη.____________________

στ) ταξιδέψεις από τη Λαμία στην Έδεσσα Οδικό χάρτη.________________

α



3. Συμπλήρωσε την ακροστιχίδα της λέξης «ΧΑΡΤΗΣ»:

αα

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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__ __  __ __  __  __  __  Εποχή που κάνει πολύ κρύο
Ε Ι Μ Ω Ν Α Σ

__ __  __ __    «του πολίτη»: ένα μάθημά μαςΓ Ω Γ Η

__ __  __ Μέρος του φυτού
Ι Ζ Α

__ __  __ __   Ημέρα της εβδομάδαςΡ Ι Τ Η

__ __  __ __   Μας ζεσταίνει με τις ακτίνες τουΛ Ι Ο Σ

__ __  __ __  __  __   Τα έβαζαν οι πειρατές, για να βρίσκουν τους θησαυρούςΗ Μ Α Δ Ι Α
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ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Τα είδη χαρτών

Kεφάλαιο 2ο

για τα διαφορετικά είδη των χαρτών →  Γενικοί χάρτες.
●γεωμορφολογικός χάρτης
● πολιτικός χάρτης.

→  Θεματικοί χάρτες.

● χάρτης παραγωγής προϊόντων.
● αστικός χάρτης.
● ιστορικός χάρτης.
● θρησκευτικός χάρτης.
● οδικός χάρτης.
● κλιματικός χάρτης.
● μετεωρολογικός χάρτης.

να βρίσκετε τις κύριες πληροφορίες που δίνει ο χάρτης
Οι χάρτες μας δίνουν πληροφορίες για τη μορφή του εδάφους μιας περιοχής (τα 
βουνά, τις λίμνες, τα ποτάμια κ.ά.) καθώς και για τα ανθρώπινα έργα που 
υπάρχουν στο φυσικό περιβάλλον (τους δρόμους, τις πόλεις, τις γέφυρες κ.ά.) ή 
μας παρέχουν ειδικές πληροφορίες , σχετικές με ένα συγκεκριμένο θέμα, που 

συνήθως  ενδιαφέρει μόνο ορισμένους ανθρώπους.

● ορειβατικός χάρτης.
● αναπτυξιακός χάρτης.
● τουριστικός χάρτης.
● χάρτης βιομηχανικής παραγωγής.
● αρχαιολογικός χάρτης.
● χάρτης πυκνότητας πληθυσμού.
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Παρατηρήστε τους παραπάνω χάρτες και συζητήστε ποιες πληροφορίες μπορείτε να
πάρετε από αυτούς.

Οι τρεις χάρτες που παρουσιάζονται παραπάνω μας δίνουν πληροφορίες για την Ελλάδα. Καθένας 

όμως μας δίνει διαφορετικές πληροφορίες.

Εικόνα 2.1: Χάρτες της Ελλάδας
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ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗγενικός χάρτης 

Γεωμορφολογικός χάρτης
Ο πρώτος χάρτης είναι ένας 

γενικός χάρτης (γεωμορ-

φολογικός). Ο χάρτης μας 

πληροφορεί σχετικά με τη 

μορφολογία του εδάφους  

της όπως πεδιάδες, ορεινές 

περιοχές, τα ποτάμια και 

λίμνες. Τέλος, πληροφο-

ρούμαστε για τις πρωτεύου-

σες των νομών της Ελλάδας, 

τα πελάγη που βρέχεται η 

Ελλάδα και τις χώρες με τις 

οποίες συνορεύει.

γενικός χάρτης 

πολιτικός χάρτης

Ο δεύτερος χάρτης είναι ένας γενικός 

χάρτης (πολιτικός χάρτης). Ο χάρτης 

δίνει μεγαλύτερη σημασία στα 

ανθρωπογενή χαρακτηριστικά, όπως

οι πόλεις, τα λιμάνια, οι δρόμοι κ.ά.. 

Επίσης μας πληροφορεί σχετικά με τη 

διοικητική διαίρεση της Ελλάδας, 

δηλαδή τους νομούς και τις πρωτεύου-

σές τους. Τέλος, πληροφορούμαστε 

για τα πελάγη που βρέχεται η Ελλάδα 

και τις χώρες με τις οποίες συνορεύει.

θεματικός χάρτης 
χάρτης παραγωγής προϊόντων

Ο τρίτος χάρτης είναι ένας θεματικός χάρτης (χάρτης 

παραγωγής προϊόντων). Ο χάρτης μας πληροφορεί 

σχετικά με τα κύρια προϊόντα τα οποία παράγονται σε 

διάφορες περιοχές της Ελλάδας. 

Τέλος, πληροφορούμαστε για τα πελάγη που βρέχε-

ται η Ελλάδα και τις χώρες με τις οποίες συνορεύει.
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Ας μελετήσουμε τους χάρτες της εικόνας 2.1 και ας συζητήσουμε ποιες πληροφορίες μάς δίνει ο κα-
θένας.

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Εικόνα 2.1: Χάρτες της Ελλάδας

Ο πρώτος χάρτης είναι ένας γενικός χάρτης (γεωμορφολογικός). Ο χάρτης μας πληροφορεί σχετικά με τη μορφο-

λογία του εδάφους  της όπως πεδιάδες, ορεινές περιοχές, τα ποτάμια και λίμνες. Τέλος, πληροφορούμαστε για τις 

πρωτεύουσες των νομών της Ελλάδας, τα πελάγη που βρέχεται η Ελλάδα και τις χώρες με τις οποίες συνορεύει.

γενικός χάρτης 

Ο δεύτερος χάρτης είναι ένας γενικός χάρτης (πολιτικός χάρτης). Ο χάρτης δίνει μεγαλύτερη σημασία στα ανθρωπο-

γενή χαρακτηριστικά, όπως οι πόλεις, τα λιμάνια, οι δρόμοι κ.ά.. Μας πληροφορεί σχετικά με τη διοικητική διαίρεση 

της Ελλάδας, δηλαδή τους νομούς και τις πρωτεύουσές τους. Τέλος, πληροφορούμαστε για τα πελάγη που βρέχεται 

η Ελλάδα και τις χώρες με τις οποίες συνορεύει.

γενικός χάρτης 

Ο τρίτος χάρτης είναι ένας θεματικός χάρτης (χάρτης παραγωγής προϊόντων). Ο χάρτης μας πληροφορεί σχετικά με 

τα κύρια προϊόντα τα οποία παράγονται σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Τέλος, πληροφορούμαστε για τα 

πελάγη που βρέχεται η Ελλάδα και τις χώρες με τις οποίες συνορεύει.

χάρτης παραγωγής προϊόντων

θεματικός χάρτης 

Kεφάλαιο 2ο
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ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Παρατηρήστε τους χάρτες που βρήκατε όταν κάνατε την ομαδική δραστηριότητα στο προ-

ηγούμενο μάθημα. Βρείτε τι δείχνει ο καθένας και με βάση τα στοιχεία που παρουσιάζουν
φτιάξτε και συζητήστε τις κυριότερες ομάδες θεματικών χαρτών που διαμορφώσατε.

14
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ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Παρατηρήστε τους χάρτες που βρήκατε όταν κάνατε την ομαδική δραστηριότητα στο προ-

ηγούμενο μάθημα. Βρείτε τι δείχνει ο καθένας και με βάση τα στοιχεία που παρουσιάζουν
φτιάξτε και συζητήστε τις κυριότερες ομάδες θεματικών χαρτών που διαμορφώσατε.
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● Ιστορία Ε′ Δημοτικού – Βιβλίο Μαθητή

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

γειτονικούς λαούς του. Ιστορικός χάρτης

● 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.                          Αστικός - οδικός χάρτης

● Θρησκευτικά Ε′ Δημοτικού

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

απόστολος Παύλος κατά τις περιοδείες του.                                                      Θρησκευτικός χάρτης
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ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

● Μαθηματικά Ε′ Δημοτικού – Βιβλίο Μαθητή 

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

Eυρωπαϊκής Ένωσης.                                                         Χάρτης ομαδοποίησης χωρών

● Αγγλικά Ε′ Δημοτικού – Βιβλίο Μαθητή

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. .                        Αστικός χάρτης

● Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε′ Δημοτικού

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

Χάρτης ομαδοποίησης χωρών

Οι κυριότερες ομάδες θεματικών χαρτών που διαμορφώσαμε είναι οι ιστορικοί χάρτες, οι αστικοί - οδικοί 

χάρτες, οι θρησκευτικοί χάρτες, και οι χάρτες ομαδοποίησης χωρών. 

14
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ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
Σκεφτείτε έναν χάρτη όπου θα παρουσιάζονται οι πόλεις που έχουν ποδοσφαιρικές ομά-

δες, οι οποίες αγωνίζονται στην πρώτη εθνική κατηγορία. Πώς θα ονομάζατε αυτό τον
χάρτη; Τι είδους είναι;

14

Ο χάρτης που θα παρουσιάζει τις πόλεις που έχουν ποδοσφαιρικές ομάδες οι οποίες αγωνίζονται 

στην  πρώτη εθνική κατηγορία θα είναι ένας θεματικός χάρτης, αφού μας πληροφορεί για ένα συγκεκριμένο 

θέμα. 

Ο χάρτης αυτός θα μπορούσε να ονομαστεί «Χάρτης ποδοσφαιρικών ομάδων  Α ́ εθνικής κατηγορίας 

Ελλάδος».

Χάρτης ποδοσφαιρικών ομάδων  Super League
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ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
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Kεφάλαιο 2ο

Παρατηρήστε τους χάρτες της εικόνας 2.2 και γράψτε τι είδους χάρτες είναι και τι πα-
ρουσιάζει ο καθένας.

Οι χάρτες της συγκεκριμένης εικόνας είναι χάρτες που  δίνουν πληροφορίες για την Πελοπόννησο.

15

Εικόνα 2.1: Χάρτες της Ελλάδας

Ο πρώτος χάρτης είναι ένας γενικός χάρτης (πολιτικός χάρτης). Ο χάρτης παρουσιάζει πληροφορίες

σχετικά με τη διοικητική διαίρεση της Πελοποννήσου, δηλαδή τους νομούς και τις πρωτεύουσές τους. 

Χάρτης διοικητικής διαίρεσης
πολιτικός χάρτης

γενικός χάρτης 

Ο δεύτερος χάρτης είναι ένας θεματικός χάρτης (τουριστικός χάρτης). Ο χάρτης παρουσιάζει πληροφορίες σχετι-

κά με τη μορφολογία του εδάφους της Πελοποννήσου, αλλά κυρίως για τη θέση των αρχαιολογικών χώρων, των 

εκκλησιών(αξιοθέατα), των χιονοδρομικών κέντρων, των λιμανιών, των αεροδρομίων, … .

τουριστικός χάρτης

θεματικός χάρτης 

Ο τρίτος χάρτης είναι ένας θεματικός χάρτης (χάρτης παραγωγής προϊόντων). Ο χάρτης παρουσιάζει πληροφορίες 

σχετικά με τα αγροτικά προϊόντα που παράγονται στις διάφορες περιοχές της Πελοποννήσου. 

χάρτης παραγωγής προϊόντων
θεματικός χάρτης 

Ο τέταρτος χάρτης είναι ένας γενικός χάρτης (γεωμορφολογικός χάρτης). Ο χάρτης παρουσιάζει βασικά

στοιχεία, όπως βουνά, πεδιάδες, λίμνες και ποτάμια της Πελοποννήσου.

γεωμορφολογικός χάρτης

γενικός χάρτης 
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ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Αν είχαμε έναν χάρτη που να δείχνει τις καθαρές θάλασσες της Ελλάδας στην αρχαιότητα κι έναν

αντίστοιχο σημερινό χάρτη, τι σχόλια θα μπορούσαμε να κάνουμε για το κατά πόσο ο άνθρωπος
προστατεύει το περιβάλλον;

15

Αν είχαμε έναν χάρτη με τις θάλασσες της Ελλάδας στην αρχαιότητα, θα παρατηρούσαμε πόσο 

καθαρές είναι. Αντίθετα, αν είχαμε κι έναν αντίστοιχο σημερινό χάρτη, που να δείχνει τις θάλασσες της 

Ελλάδας, θα παρατηρούσαμε ότι δεν είναι και τόσο καθαρές.

Από τη σύγκριση αυτών των χαρτών θα διαπιστώναμε ότι ο άνθρωπος προκειμένου να ικα-

νοποιήσει τις ανάγκες του έχει επέμβει στο θαλάσσιο περιβάλλον χωρίς συνείδηση. Το αποτέλεσμα είναι 

η αλλοίωση του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα η μόλυνση της θάλασσας. Ο αριθμός των καθαρών 

θαλασσών έχει μειωθεί σε σχέση με την αρχαιότητα και η έκτασή τους πλέον έχει περιοριστεί σημαντικά. 

Επομένως ο «σημερινός»  άνθρωπος δεν σέβεται και δεν προστατεύει το περιβάλλον όσο θα 

έπρεπε, με αποτέλεσμα να προκαλείται τεράστια θαλάσσια ρύπανση εξαιτίας των βιομηχανικών αποβλή-

των, των σκουπιδιών που καταλήγουν στη θάλασσα, των πετρελαιοκηλίδων και γενικά επιπόλαιων δρα-

στηριότητων.
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Επιλέξαμε να κατασκευάσουμε έναν θεματικό χάρτη ο οποίος θα παρουσιάζει την επιδημιολογική 

κατάσταση του covid - 19 στην  Ελλάδα.  

● Εκτυπώσαμε έναν πολιτικό χάρτη της Ελλάδας. 

● Συγκεντρώσαμε τις απαραίτητες πληροφορίες (ΠΗΓΉ:covid19.gov.gr ).

● Φτιάξαμε  στον χάρτη το υπόμνημα.

● Χρωματίσαμε στον χάρτη τις περιοχές με το ανάλογο χρώμα επικινδυνότητας.

Oμαδική δραστηριότητα (προαιρετική)

Χωριζόμαστε σε ομάδες και κατασκευάζουμε έναν θεματικό χάρτη της Ελλάδας,
ο οποίος δίνει πληροφορίες για ένα θέμα που έχει επιλέξει η ομάδα μας.

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Επιδημιολογικός Χάρτης Ελλάδας 

(ΠΗΓΉ:covid19.gov.gr ).
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ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
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