
Αγαπητοί μαθητές του Στ΄2, εύχομαι να είστε όλοι καλά! Δυστυχώς τα σχολεία έκλεισαν ξαφνικά για 

λόγους έκτακτης ανάγκης,  όπως ήδη γνωρίζετε, και δεν προλάβαμε ούτε να χαιρετηθούμε!  Η κατάσταση 

είναι δύσκολη για όλους μας και χρειάζεται υπομονή και υπακοή στις οδηγίες και στα μέτρα που έχουν 

επιβληθεί! Εύχομαι να επιστρέψουμε σύντομα στην καθημερινότητά μας και να τα πούμε κι από κοντά! 

Αφού λοιπόν είστε αναγκασμένοι, όπως όλοι μας, να μένετε στο σπίτι για πολλές ώρες θέλω να σας δώσω 

κάποιες οδηγίες για το μάθημα της γεωγραφίας που κάναμε μαζί τη φετινή σχολική χρονιά! Αν θέλετε, 

λοιπόν, μπορείτε να τις ακολουθήσετε! 

Καταρχήν, κλείσαμε ακριβώς τη μέρα που θα κάναμε μαζί στην τάξη ένα από τα σημαντικότερα 

μαθήματα της φετινής χρονιάς. Αυτό είναι το κεφάλαιο 29 (σελ. 99-102) «Οι κάτοικοι και τα κράτη της 

Ευρώπης». Ανοίξτε, λοιπόν το βιβλίο σας και διαβάστε το, δείτε τον πίνακα στη σελ.  100 προσπαθήστε να 

μάθετε, αν όχι όλα, κάποια από τα κράτη της Ευρώπης με τις πρωτεύουσές τους! Δεν χρειάζεται να ξέρετε 

έκταση και πληθυσμό, μόνο κράτη και πρωτεύουσες! Μπορείτε να κάνετε και τις ασκήσεις από το 

τετράδιο εργασιών που είναι στη σελ. 41.  

Θα σας δώσω τώρα και κάποιες ιστοσελίδες που μπορεί να σας βοηθήσουν στη μελέτη σας: 

1)Διαδραστικό βιβλίο γεωγραφίας: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2821,10647/  

(πατήστε όπου σας βγάζει το «χεράκι» και θα σας οδηγήσει σε χρήσιμες ιστοσελίδες) 

2)Χάρτης με τις ευρωπαϊκές χώρες και τις πρωτεύουσές τους: http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3232  

3)Μια παρουσίαση της Ευρώπης με τα κράτη και τις πρωτεύουσές της : 

https://atheo.gr/yliko/geost/eurpol/story_html5.html  

4)Ένα βίντεο με τα κράτη της Ευρώπης: https://www.youtube.com/watch?v=Pe1fXB_7Af4  

Λίγη επανάληψη από μαθήματα που έχουμε κάνει και είναι σχετικά με την Ευρώπη: 

1)Κατακόρυφος διαμελισμός: 

http://users.sch.gr/gregzer/8/%CE%9F%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%81%CF%85%CF

%86%CE%BF%CF%82%20%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF

%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7%CF%82/html5.html 

2)Οριζόντιος διαμελισμός: http://users.sch.gr/gregzer/8/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7%20-

%20%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B6%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82%20%CE%B4%CE%B9%CE

%B1%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82/html5.html 

3)Παιχνίδια για τον κατακόρυφο και οριζόντιο διαμελισμό: http://users.sch.gr/pkotsis/4/st-

taxi/Geo/games/europe-geo%20%28CD%29/html5.html 

Περισσότερα παιχνίδια και κουίζ για την Ευρώπη θα βρείτε στις παρακάτω ιστοσελίδες: 

http://stintaxi.pbworks.com/w/file/fetch/58730516/Balkanflags.htm 

https://atheo.gr/yliko/geost/5.q/index.html 

https://europa.eu/learning-corner/play-games_el 

http://photodentro.edu.gr/photodentro/g-thesi-gr-europe_v1.6_pidx0013196/story_html5.html 

http://photodentro.edu.gr/photodentro/g-eugeomorf-quiz_v1.5_pidx0013888/quiz_html5.html 

Σας χαιρετώ και εύχομαι να τα πούμε σύντομα από κοντά, κ. Τίνα. 


