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Τουρκία

Ελλάδα

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ

Η Ελλάδα είναι μια χώρα στο νοτιοανατολικό μέρος της Ευρώπης. (Αυτός ο
χάρτης δείχνει την Ευρώπη. Στο νοτιοανατολικό μέρος βρίσκεται η Ελλάδα. Μπορείτε
να βρείτε την Ελλάδα;)
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Διαμόρφωση: Το έδαφος της Ελλάδας είναι ορεινό. Τα τέσσερα πέμπτα (4/5)
σκεπάζονται από όρη. Τα παράλιά της είναι εκτεταμένα. Η θάλασσα εισχωρεί βαθιά
στην ξηρά και δημιουργεί πολλούς κόλπους και ακρωτήρια.

Τουρκία

Βουλγαρία
F.Y.R.O.M.

Το κλίμα: Το κλίμα της Ελλάδας είναι εύκρατο, δηλαδή ούτε πολύ κρύο, ούτε
πολύ ζεστό. Ο ουρανός της έχει ένα θαυμάσιο γαλανό χρώμα και η ατμόσφαιρά της
είναι σχεδόν πάντοτε καθαρή χωρίς υγρασία.

Αλβανία
Τουρκία
ΕΛΛΑΔΑ

ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣ

Ο
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ΙΟ

Χιλιάδες επισκέπτες επισκέπτονται κάθε χρόνο την Ελλάδα για να θαυμάσουν
την  φυσική της ομορφιά,  το γαλάζιο  χρώμα  του ουρανού,  τις   ωραίες   παραλίες,
και τη μαγευτική   θάλασσα.   Να δουν ακόμα τα   αρχαία   μνημεία   και   τους                    
αρχαιολογικούς τόπους και να   πάρουν μια   γεύση από   τα   νόστιμα φρούτα, τα
λαχανικά, τις ελιές, το τυρί και το κρασί της.
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ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ

Όρια: Η Ελλάδα έχει θάλασσα από τρεις πλευρές. Στα ανατολικά είναι το Αιγαίο
Πέλαγος, στα δυτικά το Ιόνιο Πέλαγος και στα νότια η Μεσόγειος Θάλασσα.
Στο βόρειο μέρος η Ελλάδα συνορεύει με τρεις   χώρες. Την Αλβανία, τη
F.Y.R.O.M. και τη Βουλγαρία. Στο ανατολικό συνορεύει με την Τουρκία.
Η έκταση της Ελλάδας είναι 52 χιλιάδες τετραγωνικά μίλια και ο πληθυσμός
της περίπου 12 εκατομμύρια.
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ΛΕΞΙΛOΓΙΟ - VOCABULARY
νοτιοανατολικός - southeastern
η Ευρώπη - Europe
τα όρια - boundaries, borders
η Μεσόγειος Θάλασσα - Mediterranean Sea
συνορεύω - I border
η έκταση - area
ο πληθυσμός - population
η διαμόρφωση - formation of the terrain
το έδαφος - terrain, ground
ορεινό - mountainous
εκτεταμένος - extended
δημιουργώ - I create
ο κόλπος - bay
το ακρωτήριο - cape
το κλίμα - climate
εύκρατο - mild
η ατμόσφαιρα - atmosphere
η υγρασία - humidity
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φυσικός - natural
μαγευτικός - enchanting
το μνημείο - monument
αρχαιολογικός - archeological
η γεύση - taste

A. Απαντήστε στις ερωτήσεις προφορικά ή γραπτά.

Tα σημεία του ορίζοντα - Cardinal points

3. Πόση έκταση έχει η Ελλάδα; _____________________________________________________

η ανατολή - east
η δύση - west
ο βορράς - north
ο νότος - south
ανατολικός - eastern
δυτικός - western
βόρειος - northern
νότιος - southern
βορειοανατολικός - northeastern
βορειοδυτικός - northwestern
νοτιοανατολικός - southeastern
νοτιοδυτικός - southweastern
Γεωγραφικοί όροι - Geographical terms
το ακρωτήριο - cape
ο κόλπος - bay
το πέλαγος - sea
το βουνό - mountain
το δάσος - forest
το όρος - mountain
ο ποταμός - river
η λίμνη - lake
η νήσος, το νησί - island
η χερσόνησος - peninsula
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1. Σε ποια ήπειρο βρίσκεται η Ελλάδα; _______________________________________________
2. Σε ποιο μέρος αυτής της ηπείρου βρίσκεται η Ελλάδα; _________________________________

4. Πόσος είναι ο πληθυσμός της; ____________________________________________________
5. Πώς είναι το έδαφός της; ________________________________________________________
6. Πώς είναι τα παράλιά της; _______________________________________________________
7. Ποια θάλασσα είναι στο ανατολικό μέρος της Ελλάδας; ________________________________
8. Ποια θάλασσα είναι στο δυτικό μέρος της Ελλάδας; ___________________________________
9. Ποια χώρα βρίσκεται στα ανατολικά της Ελλάδας; ____________________________________
10. Ποια χώρα βρίσκεται στα βορειοανατολικά της Ελλάδας; ______________________________
11. Τι σχηματίζει η θάλασσα, όταν εισχωρεί (μπαίνει μέσα) στη ξηρά; ______________________
12. Τι σχηματίζει η ξηρά, όταν εισχωρεί στη θάλασσα; ___________________________________
13. Πώς είναι ο ουρανός της Ελλάδας; ________________________________________________
14. Πώς είναι η θάλασσά της; _______________________________________________________
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Β. Ενώστε με γραμμές.
8. Ο πληθυσμός της Ελλάδας είναι δεκαπέντε εκατομμύρια. ______
1. θάλασσα στο δυτικό μέρος της Ελλάδας

         

Αλβανία
9. Η Ελλάδα έχει πολλούς κόλπους και ακρωτήρια. ______

2. χώρα στο βόρειο μέρος της Ελλάδας

Ιόνιο Πέλαγος
10. Το έδαφος της Ελλάδας είναι ορεινό. ______

3. ένα από τα σημεία του ορίζοντα

ακρωτήριο
11. Τι κλίμα της Ελλάδας είναι εύκρατο. ______

4. τον δημιουργεί η θάλασσα που εισχωρεί στην ξηρά

ορεινό
12. Η Ελλάδα είναι μια χερσόνησος. ______

5. εισχωρεί στη θάλασσα
6. έτσι είναι το έδαφος της Ελλάδας

κόλπος
          

νοτιοανατολικό

Δ. Ποιες είναι οι τέσσερις γειτονικές χώρες της Ελλάδας; Ποιες θάλασσες περιβρέχουν
την Ελλάδα;

7. μια ήπειρος
8. η Ελλάδα βρίσκεται σ’ αυτό το μέρος της Ευρώπης

ανατολή

1. ____________________________

3
2

Ασία

2. ____________________________

1
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Γ. Γράψετε ένα Σ αν η πρόταση είναι σωστή και ένα Λ αν είναι λάθος.
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1. Η Ελλάδα βρίσκεται στην Ασία. ______
2. Η Ελλάδα είναι μια χώρα στην Ευρώπη. ______

5. Η Αλβανία είναι μια χώρα στα βορειοδυτικά της Ελλάδας. ______
6. Η Μεσόγειος Θάλασσα βρίσκεται στο νότιο μέρος της Ελλάδας. ______
7. Η Ελλάδα είναι πιο μεγάλη από την Αυστραλία. ______
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4. ____________________________
5. ____________________________

5

    ____________________________

3. Στο ανατολικό μέρος της Ελλάδας είναι το Ιόνιο Πέλαγος. ______
4. Το Αιγαίο Πέλαγος είναι μια θάλασσα στο ανατολικό μέρος της Ελλάδας. ______

3. ____________________________
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6. ____________________________
    ____________________________
7. ____________________________
    ____________________________
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