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Ένας χάρτης μάς πληροφορεί 

Ο χάρτης 
απεικονίζει βουνά, 
πεδιάδες, ποτάμια 
και λίμνες.



Παρατηρώ το χάρτη

Στο χάρτη τα 
βουνά τα 
συμβολίζουμε με 
καφέ χρώμα και 
τα ονομάζουμε 
αλλιώς και όρη. 



Οροσειρά

Πολλά όρη στη 
σειρά αποτελούν 
μια οροσειρά. 



Βουνό

To υψηλότερο 
σημείο του βουνού 
το ονομάζουμε 
κορυφή. 

Το χαμηλότερο το 
ονομάζουμε 
πρόποδες.



Λόφοι

Τα χαμηλότερα 
βουνά είναι οι 
λόφοι και συνήθως 
τα ονόματα τους 
δεν τα βρίσκουμε 
στο χάρτη.



Η πεδιάδα

Η πεδιάδα είναι ένα 
μεγάλο κομμάτι 
στεριάς χωρίς 
λόφους και βουνά. 

Στο χάρτη τη 
συμβολίζουμε με 
πράσινο χρώμα. 



Το ποτάμι

Στην πεδιάδα 
μπορούμε να 
συναντήσουμε 
ένα ποτάμι. 



Παραπόταμοι

Μικρότερα 
ποτάμια που 
ενώνονται με 
αυτό είναι οι 
παραπόταμοί 
του.



Το ποτάμι

Το ποτάμι έχει τις 
πηγές του σε βουνό 
ή σε κάποια λίμνη.
Διασχίζει πεδιάδες 
και χύνεται στη 
θάλασσα. 



Το ποτάμι

Το ποτάμι το 
συμβολίζουμε 
με μια μπλε
γραμμή στο 
χάρτη.



Ερωτήσεις

Με τι χρώμα συμβολίζουμε την πεδιάδα πάνω στον 
χάρτη; 1)πράσινο, καφέ, μπλε
Με τι χρώμα συμβολίζουμε το βουνό πάνω στο χάρτη; 
1)πράσινο, καφέ, μπλε
Με τι χρώμα συμβολίζουμε το ποτάμι πάνω στο 
χάρτη 1)πράσινο, καφέ, μπλε
Πως αλλιώς λέγονται τα βουνά; Όρη, λόφοι, 
ηφαίστεια
Μια σειρά από όρη ονομάζεται: οροσειρά ή λόφοι



Ερωτήσεις

Πως λέγονται τα χαμηλότερα βουνά; Όρη, λόφοι, 
ηφαίστεια
Που χύνεται το ποτάμι; Θάλασσα, λίμνη, πεδιάδα
Πώς λέγεται το υψηλότερο σημείο του βουνού; 
Πρόποδες, κορυφή
Πώς λέγεται το χαμηλότερο σημείο του βουνού; 
Πρόποδες, κορυφή
Πώς ονομάζονται τα μικρότερα ποτάμια που ενώνονται 
με τον ποταμό; Παραπόταμοι ή λίμνες



Το περιεχόμενο του http://sxoleiogiaolous.gr περιλαμβάνει φύλλα εργασίας σε μορφή pdf. Τα pdf αυτά αποτελούν πνευματική
ιδιοκτησία του σχολείου για όλους και των δημιουργών του (Αποστολοπούλου Νίκη, Χαραλάμπους Ασπασία). Το υλικό αυτό δεν μπορεί
να τροποποιηθεί ή να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς.

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του υλικού με τον όρο να συνοδεύεται από το όνομα του δημιουργού.Κάποιο από το υλικό μας είναι
ανοιχτό σε όλο το κοινό που επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας. Για να έχετε πρόσβαση σε όλο το υλικό μας συμπληρώστε τα στοιχεία σας
στην ακόλουθη φόρμα.

Με εκτίμηση, οι δημιουργοί του
Νίκη και Άσπα


