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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ:  
Ας γνωρίσουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας 

 
Ενότητα: Γεωγραφία (2 φύλλα εργασίας) 
 
Επίπεδο: Β1, Β2 
 
Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες 
 
∆ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) 
 
Υλικοτεχνική υποδομή:  
 

 Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής με ηχεία, σύνδεση στο Ίντερνετ και 
σύνδεση με projector, οθόνη προβολής, πίνακας. 
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Φύλλο εργασίας 1 
 

1. Ο χάρτης που βλέπετε δείχνει με διαφορετικά χρώματα τα μέρη της 
Ελλάδας (γεωγραφικά διαμερίσματα). Μπορείτε να τα γράψετε μαζί με το 
άρθρο τους, όπως στο παράδειγμα;  
 
η Κρήτη 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
 
 

 
 
 
 
Εσείς σε ποιο μέρος της Ελλάδας μένετε; 
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2. ∆είτε τον χάρτη και γράψτε τις μεγάλες πόλεις (μαζί με το άρθρο τους) 
που βρίσκονται στη Θράκη, στη Μακεδονία και στη Στερεά Ελλάδα. 
 

 
 
 
Θράκη Μακεδονία Στερεά Ελλάδα 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



 4

   
   
   
 
 
Γράψτε κάποια από τα νησιά (μαζί με τα άρθρα τους) που βρίσκονται στο 
Αιγαίο πέλαγος.   
 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
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3. ∆ιαβάστε το κείμενο και απαντήστε στις ερωτήσεις. 
 
 
 

Η Ελλάδα είναι χώρα που βρίσκεται στη νοτιοανατολική Ευρώπη, στο 
νοτιότερο άκρο της Βαλκανικής χερσονήσου, στην ανατολική Μεσόγειο. 
Συνορεύει στα βόρεια με τη Βουλγαρία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική 
∆ημοκρατία της Μακεδονίας (Π.Γ.∆.Μ.), στα βορειοδυτικά με την 
Αλβανία και στα βορειοανατολικά με την Τουρκία. Βρέχεται ανατολικά 
από το Αιγαίο πέλαγος, στα δυτικά από το Ιόνιο πέλαγος και νότια από 
τη Μεσόγειο θάλασσα. 
Έχει έκταση περίπου 132.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό 
11.000.000 κατοίκους. 

       
http://el.wikipedia.org/ (2011) (διασκευή) 

 
o Η Ελλάδα βρίσκεται  

Α. στην Ευρώπη. 

Β. στη Θράκη. 

Γ. στη Βουλγαρία. 

 

o ∆είξτε στην πυξίδα πού βρίσκεται ο Βορράς (Β), ο Νότος (Ν), η 
Ανατολή (Α) και η ∆ύση (∆). Μετά σημειώστε στην πυξίδα πού 
βρίσκεται ο βορειοανατολικός (βόρειος + ανατολικός), ο 
νοτιοανατολικός (νότιος + ανατολικός), ο βορειοδυτικός (βόρειος + 
δυτικός) και ο νοτιοδυτικός (νότιος + δυτικός). 
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o ∆είξτε στον χάρτη της Ευρώπης πού βρίσκεται η Ελλάδα. 

                         

o Όταν λέμε ότι η Ελλάδα συνορεύει με την Τουρκία, εννοούμε ότι 
είναι 

Α. πάνω από την Τουρκία. 

Β. κάτω από την Τουρκία.  

Γ. ακριβώς δίπλα στην Τουρκία. 

 

o Όταν λέμε ότι η Ελλάδα βρέχεται ανατολικά από το Αιγαίο 
πέλαγος, εννοούμε ότι  

Α. βρέχει συχνά στο Αιγαίο πέλαγος. 

Β. η Ελλάδα έχει θάλασσα στα ανατολικά. 

 

o Η έκταση μιας χώρας είναι 

Α. πόσοι άνθρωποι ζουν εκεί. 

Β. πόσο μεγάλη είναι. 
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Γ. πόσο παλιά είναι. 

 

o Η έκταση της Ελλάδας είναι  

Α. 13.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. 

Β. 132.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. 

Γ. 13.000.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. 

 

o Ο πληθυσμός μιας χώρας είναι 

Α. πόσοι άνθρωποι ζουν εκεί. 

Β. πόσα χρήματα χρωστάει. 

Γ. πόσο μεγάλη είναι. 

 

o Ο πληθυσμός της Ελλάδας είναι 

Α. 11.000 άνθρωποι. 

Β. 1.000 άνθρωποι. 

Γ. 11.000.000 άνθρωποι. 
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4. ∆είτε ξανά τον χάρτη της Ελλάδας και πείτε με ποιες πόλεις και με ποιες 
χώρες συνορεύει η Ξάνθη, με ποιες η Κομοτηνή και με ποιες η 
Αλεξανδρούπολη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σημεία του ορίζοντα. 
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Φύλλο εργασίας 2 
 
1. ∆ιαβάστε το κείμενο και απαντήστε στις ερωτήσεις. 
 

Το κλίμα της Ελλάδας 
 
Το κλίμα της Ελλάδας έχει όλα τα χαρακτηριστικά του μεσογειακού   
κλίματος. Έχει λίγες βροχές, πολύ ήλιο, θερμό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα. 
Ωστόσο δεν έχουν όλες οι περιοχές της Ελλάδας το ίδιο κλίμα. 

• Οι ορεινές περιοχές έχουν πολύ κρύο, πολύ χιόνι και πολύ δυνατούς 
ανέμους. Ο χειμώνας στις ορεινές περιοχές είναι ψυχρός και το 
καλοκαίρι δροσερό. 

• Η βόρεια Ελλάδα έχει αρκετές βροχές και ο χειμώνας εδώ είναι 
ψυχρός. 

• Τα νησιά του Ιονίου πελάγους έχουν ήπιο χειμώνα, πολλές βροχές, 
λίγα σύννεφα και συχνή λιακάδα.  

• Τα νησιά του Αιγαίου πελάγους έχουν πολύ δυνατούς ανέμους, λίγες 
βροχές και πολύ ήλιο. Ο χειμώνας είναι ήπιος και το καλοκαίρι ζεστό. 

http://istoria.exnet.gr (2011) (διασκευή) 

o Το κλίμα μιας χώρας είναι 

Α. τι καιρό κάνει εκεί. 

Β. τι δέντρα και τι φυτά μεγαλώνουν εκεί. 

Γ. πόσο πολύ βρέχει εκεί. 

 
o Όταν λέμε ότι το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι θερμό, εννοούμε ότι  

Α. κάνει πολύ κρύο. 

Β. κάνει πολλή ζέστη. 

Γ. βρέχει πολύ. 

 

o Η Ελλάδα έχει ήπιο χειμώνα γιατί 



 10

Α. τον χειμώνα δεν κάνει πολύ κρύο. 

Β. τον χειμώνα κάνει πολύ κρύο. 

Γ. τον χειμώνα κάνει πολλή ζέστη. 

 

o Η ορεινή Ελλάδα είναι  

Α. οι περιοχές που βρίσκονται κοντά στα ψηλά βουνά. 

Β. οι περιοχές που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα. 

 
o Λέμε ότι η βόρεια Ελλάδα έχει ψυχρούς χειμώνες και εννοούμε ότι 

Α. τον χειμώνα δεν κάνει πολύ κρύο. 

Β. τον χειμώνα κάνει πολύ κρύο. 

 

o Όταν έχει λιακάδα,  

Α. έχει σύννεφα. 

Β. έχει πολύ ήλιο. 

 
 
2. Τι καιρό κάνει στην πόλη ή στο χωριό σας; Οι παρακάτω ερωτήσεις μπορεί 
να σας βοηθήσουν. 
 

 Βρέχει πολύ; 

 Έχει πολύ ήλιο; 

 Φυσάει συχνά (πολλές φορές); Φυσάει δυνατά; 

 Πώς είναι ο χειμώνας; 

 Πώς είναι το καλοκαίρι; 
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3. ∆ιαλέξτε τις σωστές λέξεις για κάθε εικόνα. 

 
 
 
 
 

 

           
 

1. _____________ 
2. _____________ 
3. _____________ 
4. _____________ 
5. _____________ 
6. _____________ 
7. _____________ 
8. _____________ 
9. _____________ 

 
 

λιακάδα, χιόνι, πολύ χιόνι, πολλά σύννεφα, βροχή, 
λιακάδα με λίγα σύννεφα, σύννεφα, λίγο χιόνι, καταιγίδα 
 



4. ∆είτε τον μετεωρολογικό χάρτη και πείτε τι καιρό θα κάνει στη Θράκη, 
στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. 
 

          
 
 
 
 
5. Η εικόνα δείχνει τι καιρό θα κάνει στη Θεσσαλονίκη. ∆είτε καλά την 
εικόνα και απαντήστε στις ερωτήσεις. 
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• Για ποιες μέρες δίνει πληροφορίες για τον καιρό; 
• Για ποιες ώρες κάθε ημέρας; 
• Πόσο δυνατός θα είναι ο άνεμος την Κυριακή; 
• Την Τρίτη στις 8.00 το πρωί θα χιονίσει πολύ ή λίγο; 
• Ποιες μέρες θα έχει σύννεφα; 
• Ποιες μέρες και ποιες ώρες θα κάνει περισσότερη ζέστη; 

 
 
6. Ακούστε το τραγούδι δύο φορές και διαλέξτε τα ζώα που ακούγονται σε 
αυτό. 
http://www.youtube.com/watch?v=ZKOGF04VZyI 
 
 

1. κόκορας 

2. αγελάδα 

3. κότα 

4. λύκος 

5. σκύλος 

6. ελάφι 

7. γάτα 

8. γουρούνι 

9. πουλί 

10. καναρίνι 

11. αρνί 

12. κατσίκα 

 
7. ∆είτε το βίντεο (μέχρι το 4.40΄) από την εκπομπή «Μένουμε Ελλάδα, 
διαδρομές στην ορεινή Ροδόπη» και απαντήστε στις ερωτήσεις. 
http://www.youtube.com/watch?v=W-QNOlaipZA 
 

 Η ομάδα της εκπομπής ποιους συναντάει; 
 Σε ποιο μέρος τούς συναντάει; 
 Σε ποιο βουνό ανεβαίνουν; 
 Ποια ζώα ζουν στο βουνό αυτό; 
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Υποστηρικτικό υλικό 

Τα βιβλία:  

Ο γύρος της Ελλάδας σε 15 ημέρες 

(http://www.museduc.gr/docs/dimotiko/O_GYROS_THS_ELL.pdf)  

Εδώ, εκεί κι αλλού 

(http://www.museduc.gr/docs/dimotiko/EDO_EKEI_KAI_ALLOU.pdf, 

σελ. 44-51) 

 

Γραμματική  

α) Οριστική ενεστώτα παθητικής φωνής ρημάτων α΄ και β΄ συζυγίας: 

οι ασκήσεις στις σελίδες 364-365 και 372 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις 

β) Προστακτική ενεργητικής φωνής: 

οι ασκήσεις στις σελίδες 312-313 και 327 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις 

γ) Το επίθετο πολύς, πολλή, πολύ: 

οι ασκήσεις στις σελίδες 151 και 700 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις 

δ) Συγκριτικός βαθμός επιθέτων: 

οι ασκήσεις στις σελίδες 159-161 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις 

ε) Μονάδες μέτρησης και συντομογραφίες: 

οι ασκήσεις στις σελίδες 613-614 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις 

(διαθέσιμες στο: http://www.museduc.gr/index.php?page=2&sub=121Ac) 

 

Λεξιλόγιο  

∆είτε τις σελίδες 224-232 από το βιβλίο Λέξεις και εικόνες (διαθέσιμο στο:  

http://www.keda.gr/epam/pdf/high/lexeis_eikones_lex.pdf)  

 


