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ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Προσανατολισμός με τη βοήθεια του χάρτη
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Δραστηριότητες

1. Συμπλήρωσε το παρακάτω κείμενο με τις λέξεις που λείπουν:

Για τον προσανατολισμό μας χρησιμοποιούμε τα τέσσερα σημεία του ________. Όταν

τείνουμε το δεξί μας χέρι προς την Ανατολή, τότε το πρόσωπό μας θα κοιτά τον

__________. Ο ___________ είναι το σημείο του ορίζοντα που δείχνει πάντα η

__________ βελόνα της _________ .Η πυξίδα είναι όργανο που μας βοηθά να

___________________.

ορίζοντα

Βορρά Βορράς

μαγνητική πυξίδας 

προσανατολιστούμε



2. Στο παρακάτω προσανατολισμένο πλαίσιο ζωγράφισε την τάξη σου με τα θρανία, την έδρα, τον

πίνακα, τη βιβλιοθήκη, την πόρτα κ.λπ. Βρες τη σχετική θέση του θρανίου σου ως προς την έδρα,

τη βιβλιοθήκη και την πόρτα.

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α

Β

Ν

ΑΔ

Πόρτα

Θρανίο

Καρέκλα

Έδρα

ΠίνακαςΒιβλιοθήκη

Εγώ

● Η θέση του θρανίου μου είναι δυτικά και νότια της έδρας(νοτιοδυτικά). 

● Η θέση του θρανίου μου είναι νότια της βιβλιοθήκης . 

● Η θέση του θρανίου μου είναι ανατολικά και νότια της πόρτας(νοτιοανατολικά). 



3. Απάντησε στις ερωτήσεις:

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...……………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

α) Ποια είναι η σχετική θέση του σπιτιού σου ως προς την εκκλησία της ενορίας σου;

Το σπίτι μου βρίσκεται Βόρεια και Ανατολικά (Βορειανατολικά) 

ως προς την εκκλησία της ενορίας μου(Άγιος Γεώργιος).

β) Τι εννοούμε λέγοντας ότι κάθε χάρτης είναι προσανατολισμένος;

Κάθε χάρτης που είναι προσανατολισμένος δείχνει τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Το πάνω μέρος του 

είναι ο Βορράς, το κάτω μέρος είναι ο Νότος, δεξιά βρίσκεται η Ανατολή και αριστερά η Δύση.

Β

Ν

ΑΔ

Άγιος Γεώργιος

Σπίτι μου



ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

αα



ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

αα



α

α

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Προσανατολισμός
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τι είναι προσανατολισμός

Προσδιορισμός θέσης, πορείας ή κατεύθυνσης κάποιου με βάση τα σημεία του ορίζοντα.

να χρησιμοποιείτε την πυξίδα και τον χάρτη
για τον προσανατολισμό σας

● Απλώνουμε το χάρτη σε μία επίπεδη επιφάνεια. 

● Στρέφουμε την πυξίδα ώσπου το χρωματιστό άκρο της βελόνας να δείχνει το Βορρά. 

● Περιστρέφουμε το χάρτη ώσπου η επάνω πλευρά του να «κοιτάζει» προς το Βορρά, 

που δείχνει η πυξίδα. 

για τη σχετική θέση ενός τόπου στον χάρτη
Η θέση ενός τόπου, ανθρώπου ή αντικειμένου σε σχέση πάντα με τη θέση
ενός άλλου τόπου, ανθρώπου ή αντικειμένου.
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Κάθεσαι στο τρίτο θρανίο, όπως φαίνεται στην εικόνα 5.1. Περίγραψε τη θέση σου ως προς την
έδρα του δασκάλου ή της δασκάλας σου. Προσανατολίσου, δηλαδή, μέσα στην τάξη ως προς την έδρα.

● Η έδρα του δασκάλου μου, βρίσκεται διαγώνια από το θρανίο μου και αριστερά. 

Εικόνα 5.1: Σχολική τάξη

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

● Το θρανίο μου βρίσκεται δεξιά από την έδρα του δασκάλου μου και πιο συγκεκριμένα βρίσκεται στην τρίτη 

σειρά από τα δεξιά.
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ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Εικόνα5.2:Προσανατολισμός

Ας βρούμε πώς προσδιορίζουμε τα σημεία του ορίζοντα:

● Με την βοήθεια του ήλιου.

Το πρωί τείνουμε το δεξί μας χέρι προς το μέρος που ανατέλλει ο ήλιος. Το πρόσωπό 
μας τότε θα κοιτά τον Βορρά, η πλάτη μας θα είναι στραμμένη προς τον Νότο και το 
αριστερό μας χέρι θα δείχνει τη Δύση.

● Με την βοήθεια της πυξίδας και  του χάρτη.

- Απλώνουμε το χάρτη σε μία επίπεδη επιφάνεια. 
- Στρέφουμε την πυξίδα ώσπου το χρωματιστό άκρο της βελόνας να δείχνει το Βορρά. 
--Περιστρέφουμε το χάρτη ώσπου η επάνω πλευρά του να «κοιτάζει» προς το Βορρά, 
που δείχνει η πυξίδα. 

● Με την βοήθεια των εκκλησιών και των τάφων.

Τα ιερά των εκκλησιών κτίζονται με κατεύθυνση προς την Ανατολή, ενώ οι σταυροί 
πάνω στους τάφους των νεκροταφείων είναι στραμμένοι προς την Δύση.

● Με την βοήθεια του Πολικού Αστέρα.

Ο Πολικός Αστέρας, που είναι η προέκταση της ουράς της Μικρής Άρκτου, δείχνει πάντα τον Βορρά (στο βόρειο ημισφαίριο).

● Με την βοήθεια των μυρμηγκοφωλιών.

Τα μυρμήγκια φτιάχνουν ένα ανάχωμα στην είσοδο της φωλιά τους βάζοντας το περισσότερο χώμα προς τον Βορρά. 

● Με την βοήθεια του ήλιου και του ίσκιου.

Το μεσημέρι στερεώνουμε κατακόρυφα στο έδαφος ένα αντικείμενο. Η ευθεία που σχηματίζει η σκιά του 
.      αντικειμένου δείχνει το Βορρά.
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Χρησιμοποιώντας τον παραπάνω πολιτικό χάρτη της Ελλάδας προσδιορίστε τη θέση
της Αθήνας σε σχέση με τον Βόλο και τη Ρόδο.

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Eικόνα5.3:Πολιτικόςχάρτης Eλλάδας
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●ΑΘΗΝΑ

● ΒΟΛΟΣ

Β

Ν

Δ Α

● Η Αθήνα βρίσκεται νότια και ανατολικά από το Βόλο (Νοτιοανατολικά). 

●ΑΘΗΝΑ

●ΡΟΔΟΣ

● Η Αθήνα βρίσκεται βόρεια και δυτικά από τη Ρόδο(Βορειοδυτικά) .



α

α

Γνωρίζοντας πώς χρησιμοποιείται η πυξίδα προσανατολιστείτε στον
χώρο δείχνοντας και τα άλλα σημεία του ορίζοντα.

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Εικόνα5.4:Πυξίδα
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● Τοποθετούμε την πυξίδα, κάπου σταθερά, μπροστά μας.

● Περιμένουμε να ισορροπήσει η μαγνητική βελόνα, ώστε το 

χρωματισμένο μέρος να δείχνει τον Βορρά. .

● Ευθυγραμμιζόμαστε με την μαγνητική βελόνα (κοιτάζουμε προς το 

σημείο που δείχνει η βελόνα). 

● Άρα ο Βορράς είναι μπροστά μας, ο Νότος στην πλάτη μας,

η Ανατολή θα είναι στο δεξιό μας χέρι και η Δύση στο αριστερό 

μας χέρι.
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Oμαδική δραστηριότητα (προαιρετική)

Με τις ομάδες μας επιλέγουμε περιοχές της Ελλάδας με αρχαιολογικό ενδιαφέρον

και προσδιορίζουμε τη σχετική θέση τους ως προς τους Δελφούς, για τους οποίους οι
αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι ήταν το «κέντρο της Γης».

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Πολιτικός χάρτης Eλλάδας

● ΔΕΛΦΟΙ

●ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Β

Ν

Δ Α

● Η Ακρόπολη βρίσκεται νότια και ανατολικά των Δελφών.

● ΒΕΡΓΙΝΑ
● Η Βεργίνα βρίσκεται βόρεια των Δελφών.

● ΟΛΥΜΠΙΑ

● Η Ολυμπία βρίσκεται νότια και δυτικά των Δελφών.

● ΔΩΔΩΝΗ

● Η Δωδώνη βρίσκεται βόρεια και δυτικά των Δελφών.

● ΚΝΩΣΟΣ

● Η Κνωσός βρίσκεται νότια και ανατολικά των Δελφών.
●ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ

● Η Επίδαυρος βρίσκεται νότια και ανατολικά των Δελφών.

● ΔΗΛΟΣ

● Η Δήλος βρίσκεται νότια και ανατολικά των Δελφών.
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