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4ο φύλλο αξιολόγησης

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α

Μαθαίνω
για τη γη

α

Γ' Ενότητα

Η Γη 

ως χώρος ζωής

του ανθρώπου



Ενότητα 3η

Η Γη ως χώρος ζωής του ανθρώπου

Χ

Χ

Χ

1. Να διαλέξετε τη σωστή πρόταση και να σημειώσετε «Χ» στο

α) Η αύξηση του πληθυσμού της Γης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό

από τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής

β) Η θρησκεία, τα ήθη και τα έθιμα ενός λαού δεν επηρεάζουν

την οικονομική ανάπτυξή του

γ) Η έρημος είναι μία τεράστια αμμώδης και επίπεδη περιοχή

δ) Η Ανταρκτική θεωρείται από πολλούς μία ακατοίκητη παγωμένη ήπειρος

ε) Τα τροπικά δάση εξαπλώνονται κυρίως στη ζώνη γύρω από τον Ισημερινό
α

α
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2. Προσπαθήστε να κάνετε όλες τις δυνατές συνδέσεις μεταξύ περιοχών, κλίματος και ασχολιών

κατοίκων. Χρησιμοποιήστε βέλη:

α

Εύκρατη περιοχή

Αλιεία
Κτηνοτροφία

Γεωργία
Ήπιος χειμώνας

Πυκνοκατοικημένη περιοχή

Πολική περιοχή

Ψυχρός χειμώνας

Αραιοκατοικημένη περιοχή

Έρημος

Υψηλές θερμοκρασίες

Σπάνιες βροχές

α



3. Σκεφτείτε και απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:

α

α

α) Γιατί η εκπαίδευση συντελεί στη βελτίωση της ζωής του ανθρώπου;

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Η εκπαίδευση προσφέρει στον άνθρωπο τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να λει-

τουργήσει με σοφία ώστε να βελτιώσει τις συνθήκες της ζωής του και την κάλυψη 

των βιοτικών αναγκών.

Παράλληλα η εκπαίδευση-παιδεία διευρύνει τους πνευματικούς του ορίζοντες, του 

χαρίζει την αναγκαία γνώση για την πνευματική του ολοκλήρωση και τον εξυψώνει 

πολιτιστικά, που είναι «εφόδια» απαραίτητα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

β) Πώς επιτυγχάνεται η αρμονική συμβίωση των ανθρώπων;

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

- Η αρμονική συμβίωση και συνύπαρξη των ανθρώπων δεν είναι δεδομένες. Για να 

παραμείνουν αρμονικές χρειάζεται φροντίδα, επιμονή και υπομονή, καθώς και αμοι-

βαίες υποχωρήσεις.

- Η ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων επιτυγχάνεται συνεργατικά, με αλληλοσεβα-

σμό και κατανόηση. 

- Πρωταρχικά οφείλουμε να σεβόμαστε την ελευθερία όλων των ανθρώπων και των 

δικαιωμάτων τους. Πρέπει να αποδεχόμαστε τους ανθρώπους ως ξεχωριστά και 

μοναδικά όντα.




