
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

Η ταυτότητα του χάρτη 
Τίτλος και Υπόμνημα

Kεφάλαιο 3ο

teagher

https://mcjmcjmcj.wordpress.com



ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ



αα

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η ταυτότητα του χάρτη (Τίτλος και Υπόμνημα)
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Δραστηριότητες

1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;
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Γράψε «Σ» για τη σωστή και «Λ» για τη λανθασμένη στο

α) Ο τίτλος του χάρτη είναι ένα στοιχείο της ταυτότητάς του

β) Το υπόμνημα του χάρτη είναι ένα χαρτογραφικό αλφάβητο

γ) Για κάθε γλώσσα του κόσμου υπάρχει
κι ένα «χαρτογραφικό αλφάβητο»

δ) Το υπόμνημα του χάρτη περιλαμβάνει λέξεις και αριθμούς

ε) Το υπόμνημα του χάρτη περιλαμβάνει σύμβολα
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2. Γράψε με δικά σου λόγια μία απάντηση σε κάθε ερώτηση:

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α) Τι είναι ο τίτλος ενός χάρτη;

● Ο τίτλος του χάρτη είναι μια χαρακτηριστική φράση, που δηλώνει ακριβώς ποιο είναι το περιεχόμενό του.
● Ο τίτλος του χάρτη είναι η ονομασία του χάρτη που δηλώνει το περιεχόμενό του.

β) Γιατί χρειάζεται ο χάρτης να έχει τίτλο;
Ο χάρτης χρειάζεται  να έχει τίτλο, ώστε να καταλαβαίνουμε το περιεχόμενό του και  έτσι να διαλέγουμε 
τον κατάλληλο, ανάλογα με τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε. 

γ) Τι είναι το υπόμνημα του χάρτη;

● Το υπόμνημα του χάρτη είναι ένα σημείωμα όπου ερμηνεύονται τα διάφορα στοιχεία ενός χάρτη.
● Το υπόμνημα του χάρτη είναι ένας πίνακας - πλαίσιο όπου παρουσιάζονται και εξηγούνται τα σύμβολα 
και τα χρώματα που υπάρχουν στο χάρτη. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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δ) Γιατί χρειάζεται να έχει υπόμνημα ένας χάρτης;

Το υπόμνημα του χάρτη χρειάζεται ώστε να μπορούμε να «διαβάσουμε» - καταλάβουμε τα σύμβολα 
και τα χρώματα που υπάρχουν σε αυτόν. 

ε) Γιατί το υπόμνημα πρέπει να αποτελείται από σύμβολα και όχι από λέξεις;
Το υπόμνημα πρέπει να αποτελείται από σύμβολα και όχι από λέξεις, για να μπορούν να το «διαβάσουν» 
όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από τη γλώσσα που μιλάνε και είναι γραμμένος ο χάρτης.
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3. Παρατήρησε τον χάρτη της Πελοποννήσου, ο οποίος δε συνοδεύεται από υπόμνημα. Προσπάθησε να

σχεδιάσεις μια εκδρομή. Ποια προβλήματα θα παρουσιαστούν, καθώς θα καταστρώνεις τα σχέδιά σου;
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ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Χωρίς το υπόμνημα στον χάρτη της Πελοποννήσου δεν 

μπορούμε να τον «διαβάσουμε» και να πάρουμε τις πληροφορίες 

που χρειαζόμαστε για το σχεδιασμό της εκδρομής. 

Η απουσία ερμηνείας των συμβόλων μας δυσκολεύει και 

δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι για αρκετά από όσα 

φαίνονται στον χάρτη. Δεν  ξέρουμε το υψόμετρο κάθε περιοχής, 

δηλαδή αν μια περιοχή είναι πεδινή ή ορεινή. Δεν είμαστε σίγουροι 

αν οι κατοικημένες περιοχές είναι μικρές ή μεγάλες πόλεις. Αν 

κάποια σύμβολα αντιστοιχούν σε  αρχαιολογικούς χώρους ή σε 

τουριστικές περιοχές. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τα είδη 

καλυμμάτων που υπάρχουν.

Άρα η έλλειψη υπομνήματος κάνει το σχεδιασμό της 

εκδρομής μας δύσκολο ή σχεδόν αδύνατο.
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Εικόνα 3.1: Χάρτης με σύμβολα
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ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Η ταυτότητα του χάρτη : Τίτλος και Υπόμνημα

Kεφάλαιο 3ο

για τα βασικά χαρακτηριστικά ενός χάρτη

● Τίτλος
● Υπόμνημα
● (Προσανατολισμός)
● (Κλίμακα)για το υπόμνημα του χάρτη

● Το υπόμνημα του χάρτη είναι ένα σημείωμα όπου 
ερμηνεύονται τα διάφορα στοιχεία ενός χάρτη.
● Το υπόμνημα του χάρτη είναι ένας πίνακας - πλαίσιο όπου 
παρουσιάζονται και εξηγούνται τα σύμβολα και τα χρώματα 
που υπάρχουν στο χάρτη. 
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ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Εικόνα 3.1: Χάρτης Πελοποννήσου

Κάμπινγκ

Αεροδρόμιο

Μονοπάτι

Χιονοδρομικό κέντρο

Μοναστήρι

Αρχαιολογικός χώρος

Κάστρο

Λιμάνι

Πρωτεύουσα νομού

0-500 μέτρα

500-1.000 μέτρα

1.000-1.500 μέτρα
Λίμνη
Ποταμός
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Γνωρίζοντας τα στοιχεία που περιλαμβάνει η ταυτότητα ενός ανθρώπου, ας συζητήσουμε

τον τίτλο του μαθήματος. Ποια στοιχεία νομίζετε ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει η ταυτότητα
του χάρτη; Βρείτε αυτά τα στοιχεία στον χάρτη της Πελοποννήσου στην εικόνα 3.1.

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Kεφάλαιο 3ο

Η ταυτότητα ενός ανθρώπου περιλαμβάνει: τη φωτογρα-

φία του κατόχου, το επώνυμο, το όνομα καθώς και το όνομα του 

πατρός του, το όνομα και το επώνυμο μητέρας, τον τόπο 

γέννησης, τον δήμο εγγραφής, την ημερομηνία γέννησης, το 

ύψος, την χρονολογία έκδοσης και στις νέες την ομάδα αίματος. 
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Γνωρίζοντας τα στοιχεία που περιλαμβάνει η ταυτότητα ενός ανθρώπου, ας συζητήσουμε

τον τίτλο του μαθήματος. Ποια στοιχεία νομίζετε ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει η ταυτότητα
του χάρτη; Βρείτε αυτά τα στοιχεία στον χάρτη της Πελοποννήσου στην εικόνα 3.1.

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
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Η ταυτότητα ενός ανθρώπου περιλαμβάνει: τη φωτογρα-

φία του κατόχου, το επώνυμο, το όνομα καθώς και το όνομα του 

πατρός του, το όνομα και επώνυμο μητέρας, τον τόπο γέννησης, 

τον δήμο εγγραφής, την ημερομηνία γέννησης, το ύψος, την 

ομάδα αίματος και  την χρονολογία έκδοσης. 

Αντίστοιχα η ταυτότητα του χάρτη θα πρέπει να περι-

λαμβάνει: την περιοχή που απεικονίζεται σε αυτόν, το είδος του 

χάρτη, τον τίτλο του που θα δηλώνει το περιεχόμενο του και το 

υπόμνημα, όπου θα ερμηνεύονται τα διάφορα σύμβολα του. 
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Γνωρίζοντας τα στοιχεία που περιλαμβάνει η ταυτότητα ενός ανθρώπου, ας συζητήσουμε

τον τίτλο του μαθήματος. Ποια στοιχεία νομίζετε ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει η ταυτότητα
του χάρτη; Βρείτε αυτά τα στοιχεία στον χάρτη της Πελοποννήσου στην εικόνα 3.1.

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
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Η ταυτότητα ενός ανθρώπου περιλαμβάνει: τη φωτογρα-

φία του κατόχου, το επώνυμο, το όνομα καθώς και το όνομα του 

πατρός του, το όνομα και επώνυμο μητέρας, τον τόπο γέννησης, 

τον δήμο εγγραφής, την ημερομηνία γέννησης, το ύψος, την 

ομάδα αίματος και  την χρονολογία έκδοσης. 

Αντίστοιχα η ταυτότητα του χάρτη θα πρέπει να περι-

λαμβάνει: την περιοχή που απεικονίζεται σε αυτόν, το είδος του 

χάρτη, τον τίτλο του που θα δηλώνει το περιεχόμενο του και το 

υπόμνημα, όπου θα ερμηνεύονται τα διάφορα σύμβολα του. 

Ο χάρτης που φαίνεται στη συγκεκριμένη εικόνα έχει 

την απεικόνιση της περιοχής, 

και το υπόμνημα
τον τίτλο «Χάρτης Πελοποννήσου»

που περιλαμβάνει με την σειρά τα σύμβολα για 

τα κάμπινγκ, τα αεροδρόμια, τα μονοπάτια, τα χιονοδρομικά 

κέντρα, τα μοναστήρια, τους αρχαιολογικούς χώρους, τα κάστρα, 

τα λιμάνια, τις πρωτεύουσες των νομών, τις πεδιάδες, τις ορεινές 

περιοχές, τις λίμνες και τα ποτάμια της Πελοποννήσου.
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Συζητήστε ποιους χάρτες θα χρειαστείτε, για να σχεδιάσετε το πρόγραμμα μιας εκπαιδευ-

τικής εκδρομής στην Πελοπόννησο. (Μην ξεχνάτε ότι οι εκπαιδευτικές εκδρομές, εκτός

από διασκέδαση, περιλαμβάνουν ξεναγήσεις σε ιστορικούς, αρχαιολογικούς, θρησκευτι-
κούς, παραδοσιακούς, περιβαλλοντικής ομορφιάς και άλλους χώρους.)

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Για να σχεδιάσουμε το πρόγραμμα μιας εκπαιδευτικής εκδρομής στην Πελοπόννησο, θα χρειαστούμε αρχικά 

έναν γεωμορφολογικό χάρτη, ώστε να γνωρίσουμε την περιοχή (ποτάμια, λίμνες, υψόμετρο). Καλό θα ήταν να έχουμε 

και έναν οδικό χάρτη, για να χαράξουμε το δρομολόγιό μας. Θα χρειαστούμε, επίσης, έναν τουριστικό - ιστορικό χάρτη, 

ο οποίος θα έχει πληροφορίες σχετικά με τις πόλεις, τα αξιοθέατα, τα χιονοδρομικά κέντρα, τα μοναστήρια, τους αρχαιο-

λογικούς χώρους, τα κάστρα, .... 

Τέλος οποιοσδήποτε θεματικός χάρτης της Πελοποννήσου θα ήταν χρήσιμος(χάρτης παραγωγής προϊόντων, 

θρησκευτικός, ορειβατικός, αρχαιολογικός, ... ) ώστε να γνωρίζουμε τα σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής 

αναλυτικότερα.

Ο τίτλος του χάρτη

Εικόνα 3.2: Παιδιά σκυμμένα στον χάρτη σχεδιάζουν εκδρομή
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ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗΤο υπόμνημα του χάρτη

17

Κάμπινγκ (Οργανωμένη κατασκήνωση)

Αεροδρόμιο(Αερολιμένας)

Μονοπάτι(Διαδρομή πεζοπορίας)

Χιονοδρομικό κέντρο

Μοναστήρι(Θρησκευτικός χώρος)

Αρχαιολογικός χώρος

Κάστρο(Βυζαντινά μνημεία)

Λιμάνι

Πρωτεύουσα νομού

0-500 μέτρα(πεδιάδα)

500-1.000 μέτρα(λόφοι)

1.000-1.500 μέτρα(βουνά)
Λίμνη
Ποταμός

Εικόνα 3.1: Χάρτης Πελοποννήσου

Ο χάρτης της εικόνας 3.1 έχει ένα πλαίσιο με ορισμένα σύμβολα. Συζητήστε με την ομάδα

σας και σημειώστε σε ποιο πραγματικό στοιχείο νομίζετε ότι αντιστοιχεί το κάθε σύμβολο
πάνω στον χάρτη.
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Ας συζητήσουμε τώρα τις ερμηνείες που η κάθε ομάδα έδωσε στα σύμβολα του χάρτη της Πελοπον-

νήσου, για να συμπληρώσουμε στο πλαίσιο της εικόνας 3.1 τις ερμηνείες των συμβόλων, δηλαδή να κα-
τασκευάσουμε το υπόμνημα του χάρτη.

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗKεφάλαιο 3ο

Κάμπινγκ (Οργανωμένη κατασκήνωση)

Αεροδρόμιο(Αερολιμένας)

Μονοπάτι(Διαδρομή πεζοπορίας)

Χιονοδρομικό κέντρο

Μοναστήρι(Θρησκευτικός χώρος)

Αρχαιολογικός χώρος

Κάστρο(Βυζαντινά μνημεία)

Λιμάνι

Πρωτεύουσα νομού

0-500 μέτρα(πεδιάδα)

500-1.000 μέτρα(λόφοι)

1.000-1.500 μέτρα(βουνά)
Λίμνη
Ποταμός

Εικόνα 3.1: Χάρτης Πελοποννήσου
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Παρατηρώντας προσεκτικά τον χάρτη της 

εικόνας, διαπιστώνουμε με τη βοήθεια

των συμβόλων- κόκκινων γραμμών ότι 

πρόκειται για έναν θεματικό χάρτη που 

παρουσιάζει τους δρόμους της Ελλάδας. 

Oμαδική δραστηριότητα (προαιρετική)

Με τις ομάδες μας μοιραζόμαστε θεματικούς χάρτες της Ελλάδας, στους οποίους δεν

αναγράφονται ο τίτλος και το υπόμνημα. Με βάση τα σύμβολα που περιέχουν οι χάρτες
θα διαμορφώσουμε τον τίτλο και το υπόμνημα του κάθε χάρτη.

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Οδικός χάρτης της Ελλάδας

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

18
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Παρατηρώντας προσεκτικά τον χάρτη της 

εικόνας, διαπιστώνουμε με τη βοήθεια

των συμβόλων- διακεκομμένων γραμμών ότι 

πρόκειται για έναν θεματικό χάρτη που 

παρουσιάζει το σιδηροδρομικό δίκτυο της 

Ελλάδας. 

Oμαδική δραστηριότητα (προαιρετική)

Με τις ομάδες μας μοιραζόμαστε θεματικούς χάρτες της Ελλάδας, στους οποίους δεν

αναγράφονται ο τίτλος και το υπόμνημα. Με βάση τα σύμβολα που περιέχουν οι χάρτες
θα διαμορφώσουμε τον τίτλο και το υπόμνημα του κάθε χάρτη.

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Σιδηροδρομικός χάρτης της Ελλάδας

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Σιδηροδρομικό

δίκτυο

Πόλη
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Παρατηρώντας προσεκτικά τον χάρτη της 

εικόνας, διαπιστώνουμε με τη βοήθεια

των συμβόλων ότι πρόκειται για έναν θεματικό 

χάρτη που παρουσιάζει τις πόλεις της Ελλάδας, 

καθώς και τα συγκοινωνιακά μέσα που  αυτές 

διαθέτουν.

Oμαδική δραστηριότητα (προαιρετική)

Με τις ομάδες μας μοιραζόμαστε θεματικούς χάρτες της Ελλάδας, στους οποίους δεν

αναγράφονται ο τίτλος και το υπόμνημα. Με βάση τα σύμβολα που περιέχουν οι χάρτες
θα διαμορφώσουμε τον τίτλο και το υπόμνημα του κάθε χάρτη.

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Συγκοινωνιακός χάρτης της Ελλάδας

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
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ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
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