
Οδηγίες για τα τελευταία μαθήματα της γεωγραφίας, που αφορούν τις υπόλοιπες 

ηπείρους: 

 Καλό είναι να μελετήσετε και τα τελευταία κεφάλαια του μαθήματος της γεωγραφίας, δεν 

χρειάζεται να μάθετε κάτι από έξω, απλά ρίξτε μια ματιά για να έχετε μια ιδέα και για τις άλλες 

ηπείρους! Θυμίζω ότι όλα αυτά που προτείνω είναι προαιρετικά και θα σας καθοδηγήσουν στη 

μελέτη σας! 

 

ΑΣΙΑ 

(Κεφάλαια 34-36, σελ. 115-124)  

 Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τα κεφάλαια στο διαδραστικό βιβλίο,  που είναι 

εμπλουτισμένο με συνδέσμους που μπορείτε να πατήσετε και να ταξιδέψετε έτσι στην Ασία μέσα 

από τον υπολογιστή σας: 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2821,10652/  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2821,10653/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2821,10654/ 

 Παρουσίαση των γεωμορφολογικών στοιχείων της Ασίας: 

 https://atheo.gr/yliko/geost/asiageo/index.html 

 Παρουσίαση για τα κράτη και τις πρωτεύουσες της Ασίας: 

https://atheo.gr/yliko/geost/asiapol/index.html 

 Παιχνίδια και κουίζ για την Ασία:   

https://atheo.gr/yliko/geost/6.q/index.html 

https://atheo.gr/yliko/geost/asgeq/index.html 

 

ΑΦΡΙΚΗ 

(Κεφάλαια 37-38, σελ. 125-131) 

 Οι σύνδεσμοι του διαδραστικού βιβλίου για την Αφρική: 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2821,10655/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2821,10656/ 

 Παρουσίαση των γεωμορφολογικών στοιχείων της Αφρικής: 

https://atheo.gr/yliko/geost/afrikigeo/index.html 

 Παρουσίαση για τα κράτη και τις πρωτεύουσες της Αφρικής: 

https://atheo.gr/yliko/geost/afrikipol/index.html 

 Παιχνίδια και κουίζ για την Αφρική: 

https://atheo.gr/yliko/geost/afgeq/index.html 

https://atheo.gr/yliko/geost/7.q/index.html 

 

 



ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ 

(Κεφάλαια  39-41, σελ. 132-141) 

 Οι σύνδεσμοι του διαδραστικού βιβλίου για τη Βόρεια Αμερική: 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2821,10657/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2821,10658/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2821,10659/ 

ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ 

(Κεφάλαια  42-43, σελ. 142-148) 

 Οι σύνδεσμοι του διαδραστικού βιβλίου για τη Νότια Αμερική: 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2821,10660/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2821,10661/ 

 Παρουσίαση των γεωμορφολογικών στοιχείων όλης της Αμερικής: 

https://atheo.gr/yliko/geost/amerikigeo/index.html 

 Παρουσίαση για τα κράτη και τις πρωτεύουσες της Αμερικής: 

https://atheo.gr/yliko/geost/amerikipol/index.html 

 Παιχνίδια και κουίζ για την Αμερική: 

https://atheo.gr/yliko/geost/8.q/index.html 

https://atheo.gr/yliko/geost/amq/index.html 

 

ΩΚΕΑΝΙΑ 

(Κεφάλαια 44-45, σελ. 149-155) 

 Οι σύνδεσμοι του διαδραστικού βιβλίου για την Ωκεανία: 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2821,10662/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2821,10663/ 

 Παρουσίαση των γεωμορφολογικών στοιχείων της Ωκεανίας: 

https://atheo.gr/yliko/geost/okeaniageo/index.html 

 Παρουσίαση για τα κράτη και τις πρωτεύουσες της Ωκεανίας: 

https://atheo.gr/yliko/geost/okeaniapol/index.html 

 Παιχνίδια και κουίζ για την Ωκεανία: 

https://atheo.gr/yliko/geost/9.q/index.html 

https://atheo.gr/yliko/geost/okq/index.html 

 

 Όποιος μαθητής επιθυμεί, μπορεί να ασχοληθεί και με τα αντίστοιχα κεφάλαια στο τετράδιο εργασιών, να 

προσπαθήσει να λύσει ασκήσεις της επιλογής του με τη βοήθεια του βιβλίου του! Εύχομαι να είστε όλοι 

καλά και ελπίζω να καταφέρουμε να επιστρέψουμε στο σχολείο μας φέτος, ακόμη και αν είναι για λίγες 

μέρες, και να μπορέσουμε να κάνουμε τα μαθήματά μας από κοντά ή έστω και μόνο για να ειδωθούμε και 

να χαιρετηθούμε και για να σας ευχηθώ «Καλή αποφοίτηση από το δημοτικό σχολείο!» και «Καλή συνέχεια 

στο γυμνάσιο!».  

κ. Τίνα 


