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ΜΑΘΗΜΑ 11, Οι φυςιογραφικέσ περιοχέσ τησ Ευρώπησ 
 

Να προετοιμάςετε μία παρουςίαςη για μια φυςιογραφική περιοχή τησ Ευρϊπησ. 

 Διαβάςτε το ςχετικό κείμενο από το βιβλίο. 

 Ετοιμάςτε την παρουςίαςη ςασ με βάςη τισ παρακάτω ερωτήςεισ, χρηςιμοποιϊντασ και φωτογραφίεσ ςχετικζσ. 

 

Ομάδα Α  
Η Ευρϊπη των υψηλϊν οροςειρϊν: 

- Δείξτε ςτο χάρτη τισ χϊρεσ που ανήκουν ςε αυτή τη φυςιογραφική περιοχή (με τη βοήθεια του χάρτη ςτισ 

ςελ.56-57). __________________________________________________________________________________ 

- Δείξτε ςτο χάρτη μερικζσ οροςειρζσ τησ. __________________________________________________________ 

- Δείξτε ςτο χάρτη μερικοφσ μεγάλουσ ποταμοφσ τησ. _________________________________________________ 

- Σε ποια πτφχωςη και ςε ποιον γεωλογικό αιϊνα ςχηματίςτηκαν οι οροςειρζσ τησ περιοχήσ αυτήσ; ___________ 

- ___________________________________________________________________________________________ 

- Διαλζξτε ςχετικζσ φωτογραφίεσ με την περιοχή που θα ςασ βοηθήςουν ςτην παρουςίαςή ςασ. 

 

Ομάδα Β  
Η Ευρϊπη των πεδιάδων (2 πρϊτεσ παράγραφοι): 

- Δείξτε ςτο χάρτη τισ χϊρεσ που ανήκουν ςε αυτή τη φυςιογραφική περιοχή (με τη βοήθεια του χάρτη ςτισ 

ςελ.56-57). __________________________________________________________________________________ 

- Δείξτε ςτο χάρτη τισ πεδιάδεσ που περιλαμβάνονται ςε αυτή τη φυςιογραφική περιοχή. ___________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

- Με τι αςχολοφνται κυρίωσ οι κάτοικοι των περιοχϊν αυτϊν; __________________________________________ 

- Διαλζξτε ςχετικζσ φωτογραφίεσ με την περιοχή που θα ςασ βοηθήςουν ςτην παρουςίαςή ςασ. 

 

Ομάδα Γ  
Η Ευρϊπη των πεδιάδων (2 τελευταίεσ παράγραφοι): 

- Δείξτε ςτο χάρτη μερικοφσ μεγάλουσ ποταμοφσ τησ (με τη βοήθεια του χάρτη ςτισ ςελ.56-57). 

____________________________________________________________________________________________ 

- Πϊσ χρηςιμοποιοφνται οι λιθάνθρακεσ τησ περιοχήσ; _________________________________________________ 

- Γιατί οι περιοχζσ αυτζσ τησ Ευρϊπησ είναι ελκυςτικζσ για πολλοφσ ανθρϊπουσ;  __________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

- Διαλζξτε ςχετικζσ φωτογραφίεσ με την περιοχή που θα ςασ βοηθήςουν ςτην παρουςίαςή ςασ. 

 

Ομάδα Δ 
Η Ευρϊπη των εκτεταμζνων οροπεδίων: 

- Δείξτε ςτο χάρτη τα τμήματα ςτα οποία διακρίνεται αυτή η φυςιογραφική περιοχή (με τη βοήθεια του χάρτη 

ςτισ ςελ.56-57) και μερικζσ χϊρεσ που ανήκουν ςε καθεμία. __________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

- Ποιο τμήμα αυτήσ τησ φυςιογραφικήσ περιοχήσ είναι πιο ανεπτυγμζνο και γιατί; _________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

- Γιατί ςτα βόρεια και δυτικά υψίπεδα το ζδαφοσ είναι ακατάλληλο για καλλιζργειεσ; _______________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

- Διαλζξτε ςχετικζσ φωτογραφίεσ με την περιοχή που θα ςασ βοηθήςουν ςτην παρουςίαςή ςασ. 


