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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Πλαίσιο: Η Στ΄ τάξη του Ζαννείου Εκπαιδευτηρίου.  

Σχολικό έτος: 2012- 2013   

Μαθητές:   Θάνος Αποστολάκης    

Χριστόφορος Αχινιώτης  

Μαρία Καλυκάκη  

Νίκος Μαθιουδάκης  

Γιώργος Μαρκάκης  

Χρύσα Πετσαλάκη 

Λάµπης Τσαγκαράκης 

Λευτέρης Φαρσάρης  

Χρίστος Φαρσάρης  

∆ασκάλα τάξης: Τζωρτζίνα Παπαδογιαννάκη  

Είδος εργασίας: Οµαδική εργασία  

Προσδιορισµός της θεµατικής επιλογής:  

«Όλος ο κόσµος µια ζωγραφιά»: κατασκευή χαρτών όλων των ηπείρων της Γης- εύρεση πληροφοριών για 

τις σηµαίες του κόσµου.  

∆ιαθεµατικότητα: Με τη συγκεκριµένη θεµατική επιλογή επιδιώξαµε τη σύνδεση του µαθήµατος της  

Γεωγραφίας µε το µάθηµα της Γλώσσας, της Ιστορίας, των Φυσικών, της Πληροφορικής και της 

Αισθητικής Αγωγής.  

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν να γνωρίσουν ο µαθητές το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον 

µέσα στο οποίο ζουν και µε το οποίο αλληλεπιδρούν.  

Στόχοι  

Α. Στόχος η γνώση:  

- Να γνωρίσουν οι µαθητές τις ηπείρους και τους ωκεανούς της Γης και να µπορούν να προσδιορίζουν τη 

θέση αυτών στον κόσµο µε γεωγραφικούς όρους, π.χ. νότια της…, βορειότερα από… ,κτλ. 

- Να γνωρίσουν τη γεωγραφική κατανοµή του πληθυσµού της Γης.  

- Να εντοπίζουν στο χάρτη τις πυκνοκατοικηµένες και αραιοκατοικηµένες περιοχές του πλανήτη και να τις 

συσχετίζουν µε τις γεωµορφολογικές και κλιµατικές τους συνθήκες.  

- Να γνωρίσουν οι µαθητές όλες τις χώρες που αποτελούν την κάθε ήπειρο.  

- Να µπορούν να εντοπίζουν όσο το δυνατόν ευκολότερα τυχαίας επιλογής κράτη στο χάρτη.  

- Να γνωρίσουν τις πρωτεύουσες των κρατών κάθε ηπείρου. 

- Να µπορούν να αντιστοιχίζουν τις περισσότερες σηµαίες µε τα κράτη τους.  

- Να γνωρίσουν στοιχεία που αφορούν την ιστορική προέλευση κάθε σηµαίας.  

- Να είναι ικανοί να συσχετίσουν ιστορικά µνηµεία µε χώρες και πόλεις.  

- Να µπορούν να αντιστοιχούν σπουδαίες προσωπικότητες του κόσµου (ζωγράφοι, επιστήµονες, µουσικοί, 

συγγραφείς, κ.ά.) µε τις χώρες από τις οποίες κατάγονται.  

- Να γνωρίσουν τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά κάθε ηπείρου. 

- Να γνωρίζουν τι σηµαίνει «πολιτιστική ταυτότητα» µιας χώρας.  

- Να µπορούν να διακρίνουν πολιτιστικές οµοιότητες και διαφορές ανάµεσα στους λαούς της Γης.  
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Β. Στόχος οι δεξιότητες:  

- Να µπορούν οι µαθητές να κάνουν σωστή χρήση λεκτικών µορφών δεδοµένων και να χρησιµοποιούν τις 

κατάλληλες έννοιες και τους ορθούς γεωγραφικούς όρους σε κάθε περίπτωση.  

- Να εφαρµόζουν µεθόδους συναφείς µε τη φύση του µαθήµατος της Γεωγραφίας όπως η παρατήρηση του 

χώρου, η χαρτογράφηση, η ερµηνεία δεδοµένων και η αναζήτηση πληροφοριών από διάφορες πηγές.   

- Να είναι ικανοί να προσανατολίζονται στο χώρο αντιλαµβανόµενοι τα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα.  

- Να µπορούν να χρησιµοποιούν το διαδίκτυο ως µέσω πληροφόρησης και έρευνας.  

- Να αναπτύξουν την κριτική σκέψη µέσα από την αφαιρετική ικανότητα που απαιτεί ο διαχωρισµός των 

σηµαντικών πληροφοριών από των περιττών.   

- Να βελτιώσουν τα αντανακλαστικά τους παίζοντας παιχνίδια Γεωγραφίας στο διαδίκτυο.  

 

Γ. Στόχος το συναίσθηµα:  

- Να εµπεδώσουν οι µαθητές µέσα από την οµαδική εργασία βασικές αξίες όπως η αλληλοβοήθεια και η 

αλληλοϋποστήριξη.  

- Να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στους άλλους λαούς. 

- Να υιοθετήσουν στάσεις και συµπεριφορές οι οποίες θα τους επιτρέψουν να ενταχθούν οµαλά στο  

φυσικο - κοινωνικο- πολιτιστικό περιβάλλον µέσα στο οποίο ζουν.  

- Να εκτιµήσουν τη σηµασία που έχει η συνεργασία των λαών στην ανάπτυξη και την ευηµερία του κόσµου. 

- Να εκτιµήσουν τα ανθρωπιστικά ιδεώδη.  

- Να ταξιδέψουν νοερά σε χώρες κοντινές ή µακρινές και να «περιπλανηθούν» ανάµεσα στα σπουδαία 

µνηµεία του κόσµου.  

Πηγές εποπτικού υλικού 

- Σχολικό βιβλίο και τετράδιο του µαθήµατος της Γεωγραφίας. 

- Σχολικός Άτλας. 

- Χάρτης τοίχου Ελλάδας, Ευρώπης, Ασίας, Αφρικής, Αµερικής και κόσµου.   

- Ειδικό εκπαιδευτικό υλικού του Ζαννείου Εκπαιδευτηρίου. 

- Υλικό από τη βιβλιοθήκη του Ζαννείου Εκπαιδευτηρίου. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Τα παρακάτω στάδια ήταν τα ίδια για όλες τις ηπείρους του κόσµου.  

Στάδιο 1ο – Προεργασία  

Το πρώτο πράγµα µε το οποίο ασχοληθήκαµε ήταν ο προσδιορισµός της κάθε ηπείρου στο χάρτη και την 

υδρόγειο σφαίρα. Σηµείο αναφοράς αρχικά αποτέλεσε η Ελλάδα βάσης της οποίας προσδιορίζαµε 

γεωγραφικά την κάθε χώρα ή και ήπειρο.  

Η πρώτη ήπειρος η οποία αποτέλεσε αντικείµενο µελέτης ήταν η Ευρώπη. Το βιβλίο µαθητή ήταν η βάση 

πάνω στην οποία χτίστηκε η διαδικασία µάθησης.   

 

Στάδιο 2ο – Κατασκευή χάρτη Υλικά:  

Λευκό χαρτόνι κάνσον  

Ξυλοµπογιές 

Μαρκαδόροι 

Κόλλα σε µορφή stick  

 

 Στάδιο 3ο  - Σηµαίες από τα παιδιά 

Τα παιδιά έφεραν στην τάξη την ιστορία και το συµβολισµό τεσσάρων ή πέντε σηµαιών από διάφορες 

χώρες της ηπείρου που κάθε φορά επεξεργαζόµασταν. Οι σηµαίες του χάρτη, επίσης, κατασκευάστηκαν 

από τα παιδιά.  
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1. Η ΕΥΡΩΠΗ  

Αρχικά, δόθηκε από το δάσκαλο στους µαθητές ένα σκαρίφηµα του χάρτη της Ευρώπης σε λευκό χαρτόνι.  

Σε πρώτη φάση τα παιδιά ζωγράφισαν µε χρώµατα τις αρεσκείας τους κάθε κράτος και κάθε θάλασσα της 

Ευρώπης. Έπειτα µε µαρκαδόρο, όρισαν τα σύνορα κάθε κράτους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Σκαρίφηµα του χάρτη της 

Ευρώπης. Οι µαθητές 

έχουν ήδη ξεκινήσει την 

εργασία τους πάνω στο 

χαρτί. 

 

 

 

 

  Η τάξη εργάστηκε 

οµαδικά χωρισµένη σε 

επιµέρους οµάδες µε µη 

προεπιλεγµένη σύσταση. 

Τα µισά παιδιά ζωγράφιζαν 

τις χώρες πάνω στο χάρτη 

τα υπόλοιπα έφτιαχναν 

σηµαίες ή έκοβαν τις 

εικόνες που είχαν διαλέξει 

να βάλουν επάνω στο 

χάρτη. 

Έπειτα, έγραψαν µε κεφαλαία γράµµατα το όνοµα κάθε χώρας και µε µικρά την πρωτεύουσα. Ένας 

µαθητής στεκόταν πάντα δίπλα στον χάρτη της τάξης και καθοδηγούσε τους µαθητές ή έλυνε απορίες 

σχετικές µε την ακριβή τοποθεσία κάποιας χώρας ή κάποιας πρωτεύουσας. 

Το επόµενο βήµα, ήταν να κολληθούν οι σηµαίες των κρατών πάνω σε κάθε χώρα. Οι σηµαίες είχαν 

κατασκευαστεί από τα παιδιά και κάθε σηµαία συνοδευόταν από ιστορικά στοιχεία τα οποία συγκεντρώσαµε 

και παρουσιάζουµε παρακάτω.  
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Στη συνέχεια πάνω στο χάρτη προστέθηκαν από τα παιδιά τα ονόµατα των θαλασσών της Ευρώπης, 

ορισµένων κόλπων, κάποιων βουνών και µεγάλων νησιών. Οι πληροφορίες αυτές συµβάδιζαν πάντα µε τις 

πληροφορίες που ορίζονται από τη διδακτέα ύλη του µαθήµατος της Γεωγραφίας.   

 

Τέλος, τα παιδιά κόλλησαν στο χάρτη εικόνες για τις οποίες είχε 

προηγηθεί δική τους έρευνα στο σπίτι. Το διαδίκτυο αποτέλεσε το 

κύριο µέσο το οποίο χρησιµοποίησαν για την έρευνά τους.  

Μνηµεία και απόψεις από σηµαντικές πόλεις της Ευρώπης είχαν την 

τιµητική τους.  

 

 

Σηµαντικά µνηµεία όπως η Ακρόπολη και προσωπικότητες 

του ευρωπαϊκού χώρου όπως ο Νεύτωνας και ο Πικάσο 

έδωσαν µία πολιτιστική διάσταση στο χάρτη των παιδιών. 

 

  

 

 

 

Σηµαίες διαστάσεων περίπου  

1εκ. Χ 2 εκ. κολλήθηκαν πάνω σε 

όλες τις χώρες. Ψάχνοντας στο 

διαδίκτυο, οι µαθητές ανακάλυψαν 

ενδιαφέροντα στοιχεία για τη σηµαία 

κάθε χώρας.  
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Οι σηµαίες της Ευρώπης από τα παιδιά  

 Η σηµαία της Εσθονίας είναι τρίχρωµη και αποτελείται από τρεις ισοµεγέθεις οριζόντιες 

λωρίδες, χρώµατος µπλε που συµβολίζει τον ουρανό, τις λίµνες και τη θάλασσα, µαύρου για το έδαφος της 

χώρας και το εθνόσηµο και λευκού για την ευτυχία του λαού και το φως. Πρωτοεµφανίστηκε στη δεκαετία 

του 1880 ως η σηµαία της Φοιτητικής Οργάνωσης του Πανεπιστήµιο του Τάρτου.  

 Η σηµαία της Λεττονίας βρίσκεται µεταξύ των αρχαιότερων της Ευρώπης.  

Ο θρύλος κάνει λόγο για έναν θανάσιµα τραυµατισµένο σε µια  µάχη του 1280 των Λεττόνων. Ο αρχηγό 

της φυλής σκοτώθηκε και  το σώµα του το τύλιξαν µε ένα λευκό πανί. Ένα µέρος του πανιού παρέµεινε 

λευκό, ενώ οι δύο άκρες του έγιναν κόκκινες, λόγω του αίµατος του ηγέτη. Στην επόµενη µάχη το σεντόνι 

που τον τύλιξαν το χρησιµοποίησαν για σηµαία και η µάχη στέφθηκε µε επιτυχία. Με ειδικό διάταγµα της 

Βουλής, το σχέδιο υιοθετήθηκε επίσηµα ως σηµαία του έθνους το 1921. 

Η σηµαία της Λιθουανίας είναι τρίχρωµη µε οριζόντιες λωρίδες. Τα χρώµατα είναι κίτρινο, 

πράσινο και κόκκινο. Το κίτρινο αντιπροσωπεύει τον ήλιο, το φως, και την καλοσύνη, το πράσινο 

συµβολίζει την οµορφιά της φύσης, της ελευθερίας, και της ελπίδας, και το κόκκινο συµβολίζει τη γη, το 

θάρρος, και το αίµα που χύθηκε για τη Λιθουανία. Η σηµαία καθιερώθηκε το 1989 έπειτα από την 

επανίδρυση του κράτους. 

 Η σηµαία της Σλοβακίας καθιερώθηκε µε το Σύνταγµα που τέθηκε σε ισχύ το 1992. Η 

σηµαία έχει ένα κοινό στοιχείο µε άλλα σλαβικά έθνη, ότι χρησιµοποιεί το κόκκινο, το λευκό και το µπλε 

για χρώµατα. 

 Η σηµαία της Ιρλανδίας είναι τρίχρωµη, µε τρεις κάθετες λωρίδες, 

χρώµατος πράσινου, λευκού και πορτοκαλί. Τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται στην Ιρλανδική σηµαία είναι 

το πράσινο για τους καθολικούς, το πορτοκαλί για τους προτεστάντες και το άσπρο για να εκφράσει την 

ανάγκη για ειρήνη και ενότητα µεταξύ τους. Τα χρώµατα αυτά υιοθετήθηκαν το 1919, ενώ η οριστικοποίησή 

της διάταξής τους έγινε το 1920. Ως Ελεύθερο Κράτος η Ιρλανδία ανακηρύχθηκε το 1921. Η σηµαία της 

παρέµεινε η ίδια από τότε. 

Η σηµαία της Ισπανίας αποτελείται από τρεις οριζόντιες λωρίδες σε κόκκινο και κίτρινο (η 

κίτρινη µεσαία είναι διπλάσια σε πλάτος από την κάθε κόκκινη). Μία απλοποιηµένη έκδοση του ισπανικού 

εθνόσηµου εικονίζεται στην κίτρινη λωρίδα, κοντά στην πλευρά του ιστού. Η ισπανική σηµαία καθιερώθηκε 

το 1981, οπότε και άλλαξε τελευταία φορά το εθνόσηµο. 

 Η σηµαία της Ιταλίας είναι τρίχρωµη, µε τρεις κάθετες λωρίδες, 

χρώµατος πράσινου, λευκού και κόκκινου. Η Ιταλική τρίχρωµη σηµαία είναι ουσιαστικά ίδια µε 

τη Γαλλική µε το πράσινο χρώµα αντί για το µπλε. Σύµφωνα µε ένα θρύλο, η αλλαγή πραγµατοποιήθηκε 

εξαιτίας του ότι το πράσινο ήταν το αγαπηµένο χρώµα του Ναπολέοντα. Υιοθετήθηκε το 1946. 
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 Η εθνική σηµαία της Ελλάδας περιέχει εννέα ισοπαχείς, οριζόντιες και 

εναλλασσόµενες λευκές και κυανές παράλληλες λωρίδες. Μέσα σε ένα κυανό τετράγωνο στο πάνω µέρος, 

υπάρχει ένας λευκός σταυρός. Οι εννέα λωρίδες αντιστοιχούν σε κάθε γράµµα ξεχωριστά, από τη λέξη 

"ελευθερία". Επίσης είναι τόσες όσες και οι συλλαβές του "Ελευθερία ή Θάνατος". Ο σταυρός συµβολίζει 

το επίσηµο θρήσκευµα της χώρας, τον χριστιανισµό, και κατά άλλους, είναι πανάρχαιο σύµβολο του 

δυισµού και συµβολίζει τα τέσσερα στοιχεία της φύσης. 

 Η σηµαία της Μάλτας είναι βασικά δίχρωµη (µε λευκό και κόκκινο). Σύµφωνα µε την 

παράδοση τα χρώµατα της σηµαίας δόθηκαν από τον Κόµη Ρογήρο Α΄ της Σικελίας το 1091.Στην επάνω 

γωνία όπως κυµατίζει η σηµαία (στο τετράγωνο του άσπρου φόντου) είναι ο Σταυρός του Γεωργίου, µε 

κόκκινο περίγραµµα. Με τον Σταυρό αυτό βραβεύτηκε όλος ο πληθυσµός της Μάλτας από τον 

βασιλιά Γεώργιο ΣΤ' για την «εξαιρετική γενναιότητα και τόλµη» του στη διάρκεια του ∆εύτερου 

Παγκόσµιου Πολέµου. Η σηµαία αυτή καθιερώθηκε στις 21 Σεπτεµβρίου 1964, όταν η χώρα έγινε 

ανεξάρτητη. Η σηµαία της Μάλτας κατέχει τη διεθνή πρωτοτυπία να είναι η µόνη εθνική σηµαία στον κόσµο 

που να φέρει το σχέδιο από µια άλλη χώρα (στην περίπτωση αυτή, το Ηνωµένο Βασίλειο). 

 Η εθνική σηµαία της Ολλανδίας, αποτελεί την παλαιότερη τρίχρωµη σηµαία που 

χρησιµοποιείται µέχρι σήµερα. Οι τρεις ισοµεγέθεις οριζόντιες λωρίδες έχουν χρώµα κόκκινο στο πάνω 

µέρος, λευκό και µπλε. Ωστόσο, η εν λόγω σηµαία δεν ήταν η πρώτη στη χώρα. Το 15ο αιώνα 

χρησιµοποιούνταν η σηµαία του Άρχοντα της Βουργουνδίας. Αυτή η σηµαία είχε λευκό φόντο και κλαδιά 

δάφνης σε σχήµα Χ, µε φωτιές που σχηµάτιζαν το Σταυρό της Βουργουνδίας. Οι Κάτω Χώρες εξεγέρθηκαν 

κατά της ισπανικής κυριαρχίας του Φιλίππου Β΄ και ο Οίκος της Οράγγης τάχτηκε µε το µέρος των 

επαναστατών. Αυτοί είχαν για σηµαία τη σηµαία του Πρίγκιπα. Έπειτα από το 1630 η πορτοκαλί λωρίδα 

αντικαταστάθηκε από µία κόκκινη. Οι άλλες λωρίδες ήταν λευκού και µπλε χρώµατος. 

 Η σηµαία της Μολδαβίας. Αετός που κρατάει στα χέρια του ένα σταυρό, στο ένα του 

πόδι κρατάει ένα κλαδί ελιάς και στο άλλο ένα σκήπτρο. Στη µέση υπάρχει µια ασπίδα µε κόκκινο και µπλε 

χρώµα, µε ένα κεφάλι βοδιού µεταξύ ενός τριαντάφυλλου και µίας πανσελήνου. Το κεφάλι βοδιών 

συµβολίζει την παλιά επαρχία Bassarabia, ο σταυρός είναι το σύµβολο του χριστιανισµού , η ελιά 

συµβολίζει την ειρήνη, το σκήπτρο την κυριαρχία ενώ το λουλούδι και η πανσέληνος είναι βυζαντινά 

σύµβολα.  

Η σηµαία της Φινλανδίας, η οποία λέγεται και Siniristilippu (σηµαία µε το γαλάζιο 
σταυρό), χρονολογείται από τις αρχές του 20ού αιώνα και βασίζεται στη σηµαία της ∆ανίας. Έχει έναν 

µπλε σκανδιναβικό σταυρό σε λευκό φόντο. Το µπλε συµβολίζει τις λίµνες και τον ουρανό, ενώ το λευκό 

χρώµα αντιπροσωπεύει το χιόνι και τις λευκές νύχτες του φινλανδικού καλοκαιριού. 
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 Η εθνική σηµαία του Βελγίου αποτελείται από τρεις ισοµεγέθεις κάθετες λωρίδες, 

χρώµατος µαύρου, κίτρινου και κόκκινου. Το κάθετο σχέδιο βασίστηκε στη σηµαία της Γαλλίας, ενώ τα 

χρώµατα πάρθηκαν από το ∆ουκάτο της Βραβάντης. Οι ασυνήθιστες αναλογίες της σηµαίας (13:15) είναι 

αγνώστου προελεύσεως.   

 Η σηµαία της Ελβετίας βασίζεται στη σηµαία του καντονιού Schwyz. Είναι τετράγωνη 

σε κόκκινο φόντο µε ένα λευκό σταυρό στο κέντρο, µε ίσα άκρα. Είναι η µόνη σηµαία (µαζί µε αυτή 

του Βατικανού) µε τετράγωνο σχήµα. Το αρχαιότερο σωζόµενο δείγµα της σηµαίας του Schwyz 

χρονολογείται από την Εποχή των Πολέµων στη Βουργουνδία (1474–77). Οι διαστάσεις της σηµαίας 

καθορίστηκαν το 1889. Αντίθετα, δεν έχει οριστεί η ακριβής απόχρωση του κόκκινου στο φόντο. Έτσι, 

έχουν χρησιµοποιηθεί διαφορετικές αποχρώσεις ως τώρα. Υιοθετήθηκε στις 12 ∆εκεµβρίου του 1889. 

 Η σηµαία της Κροατίας αποτελείται από τρεις ισοµεγέθεις οριζόντιες λωρίδες, χρώµατος 

κόκκινου, λευκού και µπλε. Όταν η Κροατία ήταν τµήµα της Γιουγκοσλαβίας, η σηµαία της ήταν ίδια 

(τρίχρωµη) µε τη διαφορά ότι είχε ένα πεντάκτινο αστέρι ερυθρού χρώµατος µε κίτρινο περίγραµµα στη 

θέση του εθνόσηµου. Το αστέρι αντικαταστάθηκε από θυρεό το Μάιο του 1990, λίγο µετά τη διεξαγωγή 

των πρώτων πολυκοµµατικών εκλογών. Η σύγχρονη σηµαία και το εθνόσηµο υιοθετήθηκαν στις 21 

∆εκεµβρίου 1990, περίπου 10 µήνες προτού η χώρα ανακηρύξει την ανεξαρτησία της από τη 

Γιουγκοσλαβία. 

 Η σηµαία της ∆ανίας είναι κόκκινη µε έναν λευκό Σκανδιναβικό σταυρό· το κάθετο µέρος του 

σταυρού βρίσκεται προς την πλευρά του ιστού. Το σχέδιο της σηµαίας της ∆ανίας υιοθετήθηκε κατόπιν και 

από τις υπόλοιπες Σκανδιναβικές χώρες (Σουηδία, Φινλανδία, Νορβηγία) και την Ισλανδία σε διαφορετικά 

χρώµατα. Κατά τη διάρκεια της ∆ανο-Νορβηγικής ένωσης, ήταν και σηµαία της Νορβηγίας και συνέχισε να 

είναι, µε µικρές µετατροπές, µέχρι που η Νορβηγία υιοθέτησε τη σηµερινή της σηµαία το 1821. Η σηµαία 

της ∆ανίας είναι η αρχαιότερη συνεχόµενα χρησιµοποιούµενη εθνική σηµαία που υπάρχει στον κόσµο. 

Η σηµαία της Αρµενίας  αποτελείται από τρεις οριζόντιες λωρίδες 

χρώµατος κόκκινου, µπλε και πορτοκαλί. Οι περισσότεροι συµφωνούν ότι το κόκκινο συµβολίζει το αίµα 

που χύθηκε στους πολέµους, το γαλάζιο τον ουρανό της Αρµενίας, την ελπίδα και το σταθερό χαρακτήρα 

της χώρας και το πορτοκαλί εκπροσωπεί το θάρρος των ανθρώπων και τη γόνιµη γη της Αρµενίας, όπως 

επίσης και τους εργάτες που δουλεύουν στα χωράφια.  

Η σηµαία του Αζερµπαϊτζάν αποτελείται από τρεις ισοµεγέθεις λωρίδες χρώµατος µπλε 

(στην κορυφή), κόκκινου και πράσινου. Στο κέντρο της κόκκινης λωρίδας βρίσκονται ένα άσπρο 
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µισοφέγγαρο και ένα αστέρι, που συµβολίζει τις οκτώ υποδιαιρέσεις της φυλής των Τούρκων. Το µπλε 

εκπροσωπεί τους Τούρκους, το πράσινο το Ισλάµ και το κόκκινο την πρόοδο . Αυτή η σηµαία 

χρησιµοποιούνταν επίσης στα τέλη της δεκαετίας του 1910 µέχρι την προσάρτηση της χώρας από τη 

Σοβιετική Ένωση. Η σηµαία υιοθετήθηκε επίσηµα το 1991. 

Η σηµαία της Σουηδίας είναι µπλε µε έναν κίτρινο σταυρό της Σκανδιναβίας που 

προεκτείνεται ως τις άκρες της σηµαίας. Το σχέδιο και τα χρώµατα της σουηδικής σηµαίας πιστεύεται ότι 

βασίστηκαν σε κάποια ιδέα προερχόµενη από το εθνόσηµο της Σουηδίας του 1442, η οποία είναι γαλάζια 

και διαιρείται σε τέσσερα µέρη από έναν χρυσό σταυρό, στη µορφή της σηµαίας της ∆ανίας. Το µπλε και το 

κίτρινο είναι σε χρήση ως σουηδικά χρώµατα.  

Η σηµαία της Λευκορωσίας. Μια µεγάλη κόκκινη οριζόντια λωρίδα και µία µικρότερη 

πράσινη από κάτω. Στα αριστερά υπάρχει µία κάθετα άσπρη λωρίδα µε κόκκινες διακοσµήσεις. Το πράσινο 

συµβολίζει το µέλλον και την ελπίδα, το κόκκινο το παρελθόν της χώρας και το αίµα των υπερασπιστών 

της ενώ τα σχέδια στο πλάι την πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά της χώρας.  

 

Η σηµαία της Γεωργίας.  Ο µεγάλος σταυρός είναι του Αγίου Γεωργίου, προστάτη της 

χώρας. Οι τέσσερις µικρότεροι σταυροί προστέθηκαν κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Γεώργιου του Ε΄ 

και είναι οι σταυροί των σταυροφόρων της Ιερουσαλήµ. Πέντε σταυροί συµβολίζουν τις Πέντε Ιερές 

Πληγές του Ιησού.  

 Η σηµαία της Ρουµανίας. Το κόκκινο αντιπροσωπεύει τη Μολδαβία, το µπλε την 

Τρανσυλβανία και το κίτρινο τη Βαλαχία.   

 Η σηµαία της Πολωνίας. ∆ύο οριζόντιες παράλληλες λωρίδες, πάνω άσπρη και η κάτω 

κόκκινη. Το λευκό συµβολίζει την ειρήνη και την ειλικρίνεια και το κόκκινο τη δύναµη και την ανδρεία.  

Η σηµαία της Κύπρου καθιερώθηκε το 1960. Το χρώµα της Κύπρου στη σηµαία 

συµβολίζει τον άλλοτε άφθονο χαλκό που υπήρχε στο νησί. Το λευκό φόντο συµβολίζει την ελευθερία. 

Κάτω από την Κύπρο δύο πράσινα κλαδιά ελιάς, ενωµένα στις άκρες που συµβολίζουν την ειρήνη µεταξύ 

των Ελλήνων και των Τούρκων της Κύπρου.  
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Παιχνίδια που παίξαµε µε θέµα την Ευρώπη:  

1.Η θέση της Ευρώπης στον κόσµο: 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2821,10642/extr

as/gstd24_eu-thesi/index.html 

2.Βρες την πρωτεύουσα: 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2821,10647/extr

as/gstd29_europe-capitals/index.html 

3.Βρες τα βουνά : http://1dimagdim.blogspot.gr/2013/02/26.html  

4.Βρες τα ποτάµια και τις λίµνες: http://www.purposegames.com/game/ceb2cf81ceafcf83cebacf89-

cf84ceb1-cf80cebfcf84ceaccebcceb9ceb1-cebaceb1ceb9-cf84ceb9cf82-cebbceafcebccebdceb5cf82-cf84ceb7cf82-

ceb5cf85cf81cf8ecf80ceb7cf82-gamehttp://1dimagdim.blogspot.gr/2013/02/26.html 

5.Βρες τις πεδιάδες: http://1dimagdim.blogspot.gr/2013/02/26.html 

6.Βρες τις χερσονήσους:  http://1dimagdim.blogspot.gr/2013/02/25.html 

7.Βρες τις θάλασσες: http://1dimagdim.blogspot.gr/2013/02/25.html 

8.Βρες τα νησιά: http://1dimagdim.blogspot.gr/2013/02/25.html 

 

Βίντεο που είδαµε για την Ευρώπη:  

«Ο χάρτης της Ευρώπης τα τελευταία 1.000 χρόνια»http://www.videoman.gr/21253- ένα βίντεο 

στο οποίο εµφανίζονται όλοι οι χάρτες της Ευρώπης των τελευταίων 1.000 ετών µέσα σε τρία 

λεπτά. Κάθε χάρτης παρατίθεται ο ένας πίσω από τον άλλο σε γρήγορο ρυθµό έτσι ώστε ο θεατής 

να µπορέσει να αντιληφθεί την ταυτόχρονη διαφοροποίηση των ορίων και των ονοµασιών των 

κρατών της Ευρώπης. Ένα βίντεο το οποίο ενθουσίασε τους µαθητές και σχολιάστηκε. Αρκετές 

φορές «παγώσαµε» το βίντεο για να παρατηρήσουµε τις ονοµασίες διάφορων τοποθεσιών µέσα 

στο χρόνο σε σχέση µε τη δική µας χώρα.   

Βόρειο Σέλας - http://www.youtube.com/watch?v=sBWPCvdv8Bk 
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2. Η ΑΣΙΑ  
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Οι σηµαίες της Ασίας από τα παιδιά 

 Η σηµαία της Ταϊλάνδης δείχνει πέντε οριζόντιες λωρίδες, χρώµατος ερυθρού, λευκού, 

µπλε, άσπρου και κόκκινου. Η µεσαία µπλε λωρίδα είναι διπλάσια στο πλάτος από τις άλλες τέσσερις. Τα 

τρία χρώµατα -κόκκινο, λευκό, µπλε- σηµαίνουν κράτος-θρησκεία-βασιλιά.  

 Η σηµαία του Ιράν αποτελείται από τρεις οριζόντιες λωρίδες 

χρώµατος πράσινου, άσπρου και κόκκινου, συµβόλων του Ισλάµ, της ειρήνης και του θάρρους αντίστοιχα. 

Στο κέντρο της λευκής λωρίδας βρίσκεται το γεωµετρικό και συµµετρικό σύµβολο που σχηµατίζει τη λέξη 

"Αλλάχ". 

 Την ηµέρα της ορκωµοσίας της νέας κυβέρνησης του Ιράκ, στις 28 Ιουνίου2004, η σηµαία 

που υπήρχε ήταν η τρίχρωµη (οριζόντιες λωρίδες, χρώµατος κόκκινου, λευκού και µαύρου), µε 

τρία πράσινα πεντάκτινα αστέρια στη µέση και την αραβική επιγραφή «Allahu Akbar», « Ο Θεός είναι 
µεγάλος». 

 Σηµαία Μαλαισίας: Οι 14 ισοµεγέθεις λωρίδες συµβολίζουν την ισότητα που υπάρχει 

ανάµεσα στα 13 κράτη της Οµοσπονδίας. Το αστέρι αποτελεί σύµβολο της ενότητας και του Ισλάµ µαζί µε 

την ηµισέληνο.  

 Σηµαία Σαουδικής Αραβίας: Η επιγραφή λέει: «∆εν υπάρχει άλλος Θεός από τον 

Αλλάχ και ο Μωάµεθ είναι ο Αγγελιοφόρος του» και διαβάζεται και από τις δύο πλευρές. Το σπαθί 

συµβολίζει τις νίκες του Ιµπν Σαούντ και βρίσκεται κάτω από την επιγραφή. 

Η σηµαία του Νεπάλ είναι η µόνη µη ορθογώνια κρατική σηµαία στον κόσµο. Οι µπλε άκρες 

συµβολίζουν την ειρήνη και την αρµονία και το κόκκινο χρώµα το γενναίο πνεύµα του λαού. Τα δύο 

ενωµένα τρίγωνα τον Ινδουισµό ενώ τα λευκά αστέρια συµβολίζουν τη δυναστεία των Ράνα.  

 H σηµαία της Βόρειας Κορέας καθιερώθηκε στις 8 Σεπτεµβρίου 1948. Κεντρικό 

σύµβολο είναι το κόκκινο πεντάκτινο αστέρι του κοµµουνισµού, το οποίο βρίσκεται σε άσπρο δίσκο. 

Αυτό που είναι αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός πως η Βόρεια Κορέα πριν από το 1948 είχε υιοθετήσει για 

σηµαία το σύµβολο του ταοϊσµού, το οποίο χρησιµοποιείται σήµερα στη σηµαία της Νότιας Κορέας. 
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Το κόκκινο συµβολίζει τον επαναστατικό πατριωτισµό. Οι µπλε λωρίδες υποδηλώνουν «την προσδοκία του 

κορεάτικου λαού να ενωθεί µε τον επαναστατηµένο λαό του υπόλοιπου κόσµου και να πολεµήσει για τη νίκη 

της ιδεολογίας για ανεξαρτησία, συντροφικότητα και ειρήνη». 

 Η Σηµαία της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας ονοµάζεται και Κόκκινη Σηµαία των Πέντε 

Αστεριών. Το σχέδιο χρησιµοποιεί το κόκκινο για φόντο και ανοικτό κίτρινο για τα αστέρια. Το µεγαλύτερο 

από τα αστέρια συµβολίζει την ηγεσία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Κίνας.  

  Το αστέρι που βρίσκεται στο κέντρο της σηµαίας του Βιετνάµ έχει πέντε ακτίνες και 

συµβολίζει την ηγεσία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος του Βιετνάµ. Το κόκκινο χρώµα εκπροσωπεί το αίµα 

που χύθηκε κατά την επανάσταση και οι πέντε ακτίνες του άστρου τους εργάτες, τους αγρότες, τους 

στρατιώτες, τους διανοούµενους και τους εµπόρους. 

Η σηµαία του Ισραήλ έχει πάνω της το Αστέρι του ∆αβίδ.  

 Η σηµαία της Καµπότζης καθιερώθηκε το 1993. Από το 1850 περίπου, η σηµαία της 

Καµπότζης έχει µια απεικόνιση του Ναού της Άνγκορ Βατ στο κέντρο. Η σύγχρονη σηµαία έχει µπλε άκρες 

και κόκκινη λωρίδα στο κέντρο, σε αναλογία 1:2:1. 

 Η σηµαία της Ιορδανίας βασίζεται στη σηµαία της Αραβικής Εξέγερσης κατά των 

Οθωµανών στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου. Αποτελείται από τρεις οριζόντιες λωρίδες, 

χρώµατος µαύρου, λευκού και πράσινου, οι οποίες όλες συνδέονται µε ένα κόκκινο τρίγωνο στην αριστερή 

πλευρά. Τα χρώµατα στα οριζόντια είναι αυτά των χαλιφάτων των Αββασιδών, Οµεϋαδών και Φατιµιδών, 

ενώ το ερυθρό τρίγωνο συµβολίζει τη δυναστεία των Χασεµιτών και την Αραβική Εξέγερση. Το επτάκτινο 

αστέρι έχει διττή σηµασία. Συµβολίζει αφενός τις επτά στροφές της πρώτης σούρας στο Κοράνι και 

αφετέρου την ενότητα των αραβικών λαών. Ορισµένοι πιστεύουν ότι αναφέρεται επίσης στους επτά 

λόφους, στους οποίους επάνω κτίστηκε η πρωτεύουσα της χώρας, το Αµµάν. 

 Η σηµαία της Τουρκίας αποτελείται από µία λευκή ηµισέληνο και ένα αστέρι σε κόκκινο 

φόντο. Η ηµισέληνος και το αστέρι, ενώ θεωρούνται γενικά ως ισλαµικά σύµβολα, χρησιµοποιούνταν 

ευρέως στη Μικρά Ασία νωρίτερα από την έλευση του Ισλάµ. Σύµφωνα µε µία θεωρία, η εικόνα της 

ηµισελήνου έχει τις ρίζες της στα τάµγκα, δηλ. τα σηµάδια που χρησιµοποιούνταν για να σηµαδεύουν τα 

ζώα τους οι κτηνοτρόφοι και τις σφραγίδες που χρησιµοποιούσαν οι Τούρκοι της Κεντρικής Ασίας. Η 

προέλευση της σηµαίας είναι θέµα πολλών θρύλων στη χώρα. Ένας τέτοιος θρύλος κάνει λόγο για 

αντικατοπτρισµό του της ηµισελήνου και ενός αστεριού στο αίµα Τούρκων πολεµιστών µετά τη µάχη του 
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Μαντζικέρτ, το 1071, σύµφωνα µε µία εκδοχή, ή µετά τη µάχη του Κοσσυφοπεδίου, το 1389, όταν 

σκοτώθηκε ο Σουλτάνος Μουράτ Β΄ και συνέβη µία προσέγγιση του ∆ία µε τη Σελήνη. 

 Η σηµαία των Φιλιππίνων αποτελείται από οριζόντια διχρωµία µπλε(ειρήνη) και κόκκινη 

(ανδρεία), µε ένα λευκό (ισότητα, αδερφοσύνη) ισόπλευρο τρίγωνο στον ιστό που περιέχει τρία χρυσά 

αστέρια µε πέντε ακτίνες στις κορυφές του και έναν χρυσό ήλιο στο κέντρο του µε 8 ακτίνες. Η σηµαία 

έχει το µοναδικό χαρακτηριστικό που την κάνει ξεχωριστή ότι µπορεί να φανερώσει κατάσταση πολέµου. 

Όταν υψώνεται µε το µπλε φόντο στην κορυφή, σηµαίνει ειρηνική περίοδο. Όταν όµως υψώνεται µε το 

κόκκινο φόντο ψηλά, τότε σηµαίνει περίοδο πολέµου. 

 Η σηµαία του Καζακστάν αποτελείται από ένα µπλε φόντο, µε έναν αετό της στέπας 

κάτω από έναν χρυσό ήλιο, µε 32 ακτίνες στο κέντρο και ένα σχέδιο που µοιάζει µε πλεκτό να κατεβαίνει 

στην αριστερή πλευρά. Το σχέδιο εκπροσωπεί την τέχνη και τις πολιτιστικές παραδόσεις του παλαιού 

χανάτου και των Καζάκων. Το µπλε φόντο συµβολίζει τους τουρκικής καταγωγής λαούς, οι οποίοι 

συγκροτούν το σηµερινό πληθυσµό της χώρας. Το µπλε χρώµα γι’ αυτούς τους λαούς συµβολίζει τον αιώνια 

µπλε ουρανό Gök-Tanry αλλά και τον καθαρό ουρανό και την ελευθερία. Ο χρυσαετός συµβολίζει την 

Αυτοκρατορία του Τζενγκίς Χαν. 

 Η σηµαία της Ινδονησίας είναι γνωστή ως «Sang Merah Putih» στα ινδονησιακά, 

βασίζεται στην Αυτοκρατορία Majapahit του 13ου αιώνα. Πρόκειται για µία δίχρωµη σηµαία, που ορίζεται 

από δύο παράλληλες ισοπαχείς λωρίδες, µία κόκκινη (άνω) και µία άσπρη (κάτω). 

 Η σηµαία του Τουρκµενιστάν αποτελείται από πράσινο φόντο µε µια κόκκινη λωρίδα 

κοντά στην πλευρά που ανεµίζει η σηµαία. Η λωρίδα περιέχει πέντε σχέδια που χρησιµοποιούνται στην 

κατασκευή ταπήτων, τα οποία είναι επάνω από δύο διασταυρούµενα κλαδιά ελιάς. Στην πάνω γωνία 

υπάρχει µία λευκή ηµισέληνος, σύµβολο της ελπίδας του λαού για το αύριο και πέντε πεντάκτινα αστέρια, 

επίσης σε λευκό. Τα πέντε αστέρια συµβολίζουν τις πέντε επαρχίες του Τουρκµενιστάν. Το κόκκινο και 

πράσινο χρώµα συνδέονται παραδοσιακά και ιστορικά µε τη χώρα. Οι πέντε τάπητες µε παραδοσιακά 

σχέδια συµβολίζουν τις πέντε σηµαντικές φυλές, καθώς επίσης τις θρησκευτικές και ηθικές αξίες και στο 

κέντρο βρίσκεται ένας γαλάζιος κύκλος µε την απεικόνιση ενός αλόγου, τύπου Akhal-Teke, που είναι πηγή 

υπερηφάνειας για το λαό της χώρας. 

  Η σηµαία του Πακιστάν είναι γνωστή κοινώς ως Πράσινη σηµαία µε ηµισέληνο. Η 

σηµαία αποτελείται από ένα σκούρο πράσινο φόντο, που συµβολίζει τη µουσουλµανική πλειοψηφία στο 

Πακιστάν και από µια κάθετη λευκή λωρίδα στο µέρος όπου κυµατίζει η σηµαία, στην αριστερή πλευρά, για 

τις µη µουσουλµανικές µειονότητες. Στο κέντρο βρίσκεται ένα λευκό πεντάκτινο αστέρι, σύµβολο του 

φωτός και των γνώσεων και µία λευκή ηµισέληνος. 
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 Η σηµαία της Ιαπωνίας είναι γνωστή και ως «Σηµαία του Ήλιου» ή «ηλιακός δίσκος». 

Είναι λευκή µε ένα µεγάλο κόκκινο δίσκο που εκπροσωπεί τον ανατέλλοντα ήλιο στο κέντρο. Επινοήθηκε, 

σύµφωνα µε κάποιο θρύλο, από τους Μογγόλους του 13ου αιώνα.  

 

Βίντεο και παρουσιάσεις που είδαµε για την Ασία:  

Ινδία: http://egpaid.blogspot.com/2010/04/blog-post_20.html 

Ιαπωνία: http://egpaid.blogspot.com/2010/04/blog-post_20.html 

Παιδιά της Ασίας: http://dimodidaskalos1.blogspot.gr/2013/04/36.htm 

Τοπία από την Ασία: http://dimodidaskalos1.blogspot.gr/2013/04/36.htm 

Μαχάτµα Γκάντι: http://egpaid.blogspot.com/2010/04/blog-post_20.html 

Βαβυλωνία: http://egpaid.blogspot.com/2010/04/blog-post_20.html 
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3. Η ΑΦΡΙΚΗ 

 

 

 

 

 

    

 

Οι σηµαίες της Αφρικής από τα παιδιά 

 Η σηµαία της Αιγύπτου υιοθετήθηκε το 1984. Απεικονίζει το εθνικό έµβληµα, που είναι 

ο Αετός του Σαλαδίνου. Το κόκκινο χρώµα αναφέρεται στην περίοδο πριν την Επανάσταση του 1952 που 

ανέτρεψε το Βασιλέα Φαρούκ. Το λευκό συµβολίζει την έλευση της Επανάστασης του 1952. Το µαύρο 

χρώµα συµβολίζει το τέλος της καταπίεσης του λαού της Αιγύπτου στα χέρια των µοναρχικών και 

βρετανικών αποικιοκρατικών δυνάµεων. Τα τρία αυτά χρώµατα έγιναν τα παραδοσιακά παναραβικά 

χρώµατα, τα οποία επίσης φέρουν οι σηµαίες της Υεµένης, της Συρίας και του Ιράκ. 
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Η σηµαία της Αλγερίας αποτελείται από δύο ισοµεγέθεις λωρίδες, 

χρώµατος άσπρου και πράσινου και φέρει στο κέντρο ένα κόκκινο αστέρι και ένα µισοφέγγαρο. Μοιάζει µε 

αυτή που χρησιµοποιούσε στην αρχή το Μέτωπο για την Εθνική Απελευθέρωση (FLN) και κάποιοι 

υποστηρίζουν ότι χρησιµοποιήθηκε από τον Abdel Kadir το 19ο αιώνα. Το άσπρο συµβολίζει την αγνότητα 

και το πράσινο το Ισλάµ. Η ηµισέληνος είναι το κατεξοχήν ισλαµικό σύµβολο και προέρχεται από 

την τουρκική σηµαία. 

 Η σηµαία της Ανγκόλας αποτελείται από δύο µέρη ίδιων διαστάσεων: πάνω κόκκινο και 

κάτω µαύρο. Το κόκκινο χρώµα συµβολίζει το αίµα των Αγκολανών που χύθηκε κατά την διάρκεια του 

αγώνα για την ανεξαρτησία τους, το µαύρο χρώµα συµβολίζει την αφρικανική ήπειρο. Στο κέντρο της 

σηµαίας βρίσκεται ένα κίτρινο σύµβολο το οποίο αποτελείται από ένα µισό γρανάζι, µια χατζάρα και ένα 

αστέρι. Το αντικείµενο αυτό συµβολίζει την δύναµη των εργατών. Η οµοιότητα µε την σηµαία 

της Σοβιετικής Ένωσης παραπέµπει στον Κοµµουνισµό. Η κυβέρνηση της Αγκόλας δήλωσε το 2004 ότι 

πρόκειται να αλλάξει τη σηµαία της χώρας. 

Η σηµαία της Γουινέας αποτελείται από τα χρώµατα του παναφρικανικού κινήµατος, 

δηλ. κόκκινο, κίτρινο και πράσινο, σε τρεις κάθετες λωρίδες. Ως πρώην γαλλική αποικία, δεν είναι τυχαίο 

ότι το σχέδιο είναι τρίχρωµο. 

Η σηµαία της Ζάµπιας καθιερώθηκε στις 24 Οκτωβρίου 1964 και έγιναν µικρές αλλαγές 

σε αυτήν το 1996. Το κόκκινο χρώµα στη σηµαία συµβολίζει τον αγώνα για την ελευθερία, 

το µαύρο συµβολίζει το λαό της Ζάµπιας, ενώ το πορτοκαλί τις φυσικές πηγές και τον ορυκτό πλούτο. Ο 

αετός συµβολίζει την ικανότητα των ανθρώπων να αντεπεξέλθουν στα προβλήµατα της χώρας. 

Η σηµαία της Ζιµπάµπουε αποτελείται από ένα σύµβολο της ιστορίας της χώρας, ένα 

πουλί από σαπωνόλιθο. Αυτό εκπροσωπεί το άγαλµα ενός πουλιού που βρέθηκε στα ερείπια της Μεγάλης 

Ζιµπάµπουε. Το κόκκινο αστέρι πάνω από το άγαλµα εκπροσωπεί τον επαναστατικό αγώνα για την 

ανεξαρτησία και την ειρήνη. Η σηµαία επίσης αποτελείται από τρία ζεύγη οριζόντιων ισοµεγεθών λωρίδων, 

χρώµατος πράσινου (πάνω και κάτω), χρυσού και κόκκινου, µε µία µαύρη λωρίδα στη µέση. Το πράσινο 

χρώµα συµβολίζει τη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές της Ζιµπάµπουε, το κίτρινο τον ορυκτό πλούτο 

της χώρας, το κόκκινο το αίµα που χύθηκε κατά τη διάρκεια του πολέµου για την απελευθέρωση της 

χώρας, το µαύρο εκπροσωπεί την κληρονοµιά και την εθνική ταυτότητα των ιθαγενών Αφρικανών της 

Ζιµπάµπουε και το λευκό την ειρήνη. 
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Η σηµαία του Καµερούν καθιερώθηκε το 1975 έπειτα από την ενοποίηση της χώρας. Το 

χρωµατικό µοτίβο χρησιµοποιεί τα παναφρικανικά χρώµατα και το τρίχρωµο σχέδιο, που προέρχεται από 

τη σηµαία της Γαλλίας. Η κεντρική λωρίδα συµβολίζει την ενότητα, µε το κόκκινο να εκπροσωπεί την 

ένωση, το αστέρι να αναφέρεται ως «το άστρο της ενότητας» και το κίτρινο χρώµα να συµβολίζει 

τον ήλιο και τις σαβάνες στο βόρειο τµήµα της χώρας. Το πράσινο χρώµα αντιπροσωπεύει τα δάση, που 

αφθονούν στο νοτιότερο τµήµα του Καµερούν. 

 Η σηµαία της Κένυας υιοθετήθηκε το 1963. Είναι τρίχρωµη. ∆ύο λευκές µικρές 

οριζόντιες ταινίες χωρίζουν αυτή σε τρεις λωρίδες: µαύρη, κόκκινη και πράσινη. Στο κέντρο φέρεται 

κάθετα η παραδοσιακή ασπίδα και τα ακόντια της φυλής των Μασάι. Το σχέδιό της προέρχεται από την 

Αφρικανική Εθνική Ένωση της Κένυας, το κόµµα που συνδέθηκε µε τον αγώνα για ανεξαρτησία από τη 

Βρετανία. Τα χρώµατα συµβολίζουν την πλειοψηφία των µαύρων και το αίµα (κόκκινο) που χύθηκε για την 

ελευθερία. Το πράσινο συµβολίζει το φυσικό πλούτο, ενώ το λευκό την ειρήνη. Το µαύρο, κόκκινο και 

άσπρο χρώµα στην παραδοσιακή ασπίδα των Μασάι και δύο δόρατα συµβολίζουν την άµυνα όλων των 

προαναφερόµενων αντικειµένων. 

Η σηµαία της ∆ηµοκρατίας του Κονγκό καθιερώθηκε το 1958. Η χρήση της σταµάτησε 

το 1970, υιοθετήθηκε όµως ξανά το 1991. Τα χρώµατα της σηµαίας είναι τα παναφρικανικά χρώµατα, 

δηλαδή το κόκκινο, το πράσινο και το χρυσό. Τα εν λόγω χρώµατα προέρχονται από τη σηµαία της 

Αιθιοπίας. 

 Η σηµαία της Μαδαγασκάρης υιοθετήθηκε το 1958, δύο χρόνια πριν από την ανεξαρτησία 

της χώρας. Τα χρώµατα της σηµαίας συµβολίζουν την ιστορία του νησιού και τον πόθο για ανεξαρτησία, 

όπως επίσης και τις παραδοσιακές τάξεις. Το κόκκινο και το λευκό ήταν τα χρώµατα της βασιλικής 

δυναστείας των Μερίνα. Το ερυθρό και το άσπρο χρώµα αντανακλούν επίσης τις εθνικές ρίζες των 

κατοίκων της νησιωτικής χώρας, στη Νοτιανατολική Ασία γι ‘ αυτό και η σηµαία της Ινδονησίας έχει τα 

ίδια χρώµατα. Το πράσινο ήταν το χρώµα των Χόβα, της κύριας αγροτικής τάξης.  

Η σηµαία του Μάλι καθιερώθηκε το 1961. Αποτελείται από τρεις κάθετε λωρίδες, 

χρώµατος πρασίνου, κίτρινου ή χρυσού και κόκκινου (τα λεγόµενα παναφρικανικά χρώµατα). 

Η σηµαία του Μαρόκου έχει κόκκινο φόντο και στο µέσο ένα πεντάκτινο πράσινο αστέρι, µε 

µαύρες άκρες (Σφραγίδα του Σολοµώντα). Η σηµαία καθιερώθηκε  το 1956.  
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 Η εθνική σηµαία της Μποτσουάνα καθιερώθηκε το 1966. Η σηµαία είναι ανοικτή µπλε µε 

µια οριζόντια λωρίδα στο κέντρο, µε λευκή σκίαση. Το µπλε χρώµα συµβολίζει τη βροχή και προέρχεται 

από το ρητό στο εθνόσηµο της Μποτσουάνας στη γλώσσα Tswana «Ας βρέξει». Οι λευκές και µαύρες 

λωρίδες αποτελούν σύµβολο αρµονίας και αναφέρονται επίσης στις ζέβρες, οι οποίες κρατούν το εθνόσηµο 

της χώρας. 

 Η εθνική σηµαία του Μπουρούντι υιοθετήθηκε το 1967. To πράσινο χρώµα στη σηµαία 

συµβολίζει την ελπίδα, το λευκό την αγνότητα και το κόκκινο αντιπροσωπεύει τον αγώνα για την 

ανεξαρτησία. Το µέρος της σηµαίας που διαιρεί το φόντο σε 4 περιοχές είναι λευκό. Από τις 4 περιοχές, οι 

2 είναι πράσινες και οι άλλες δύο έχουν χρώµα κόκκινο. Στο κέντρο βρίσκεται ένας κύκλος, ο οποίος 

περιέχει τρία αστέρια, συµβολικά των τριών σηµαντικότερων εθνοτικών οµάδων στη χώρα: τους Χούτου, 

τους Τούα και τους Τούτσι αλλά και σύµβολο του εθνικού ρητού: ενότητα, εργασία και πρόοδος. 

 Η σηµαία της Ναµίµπιας καθιερώθηκε το 1990.Τα κύρια χρώµατα πάρθηκαν από τη 

σηµαία του SWAPO, της Οργάνωσης του Λαού της Νοτιοδυτικής Αφρικής, του σπουδαιότερου 

απελευθερωτικού κινήµατος στη χώρα. Αποτελείται από διαγώνιες λωρίδες, χρωµάτων µπλε, κόκκινου και 

πράσινου, των χρωµάτων δηλαδή της µεγαλύτερης εθνοτικής οµάδας στη χώρα, των Οβάµπο. 

 Η σηµαία της Νοτιοαφρικανικής ∆ηµοκρατίας καθιερώθηκε το 1994. Χρησιµοποιήθηκε 

αρχικά  για τις εκλογές του 1994 και την ορκωµοσία του Νέλσον Μαντέλα. Τελικά επικράτησε και έγινε 

δηµοφιλής και επίσηµη. Αποτελείται από οριζόντιες ισοµεγέθεις λωρίδες  οι οποίες χωρίζονται από µία 

κεντρική πράσινη λωρίδα, η οποία χωρίζεται και γίνεται σε σχήµα Υ. Το Υ αγκαλιάζει ένα ισοσκελές 

τρίγωνο χρώµατος µαύρου.  Είναι χαρακτηριστικό ότι η σηµαία της Νοτίου Αφρικής είναι η µόνη εθνική 

σηµαία στον κόσµο που έχει 6 χρώµατα και δεν έχει σφραγίδα. Όταν σχεδιάστηκε η σηµαία, έγινε επίσηµη 

δήλωση ότι τα χρώµατά της δε συµβολίζουν κάτι. Ανεπίσηµες εξηγήσεις κάνουν λόγο για τη γένεση ενός 

καινούργιου έθνους, που υποδηλώνεται µε το Υ, ενώ ο ουρανός συµβολίζεται µε το γαλάζιο χρώµα, όπως 

και οι δύο ωκεανοί που περιβάλλουν το κράτος. Το πράσινο συµβολίζει τους αγρούς και το φυσικό 

περιβάλλον και το κίτρινο συµβολίζει τον ορυκτό πλούτο της. Το µαύρο χρώµα συµβολίζει τους έγχρωµους 

Νοτιαφρικανούς. Το λευκό χρώµα αποτελεί σύµβολο των µη µαύρων Νοτιαφρικανών και το έτερο λευκό 

αντιπροσωπεύει την ειρήνη. 

 Η σηµαία της Σενεγάλης φέρει τα παναφρικανικά χρώµατα (πράσινο-κόκκινο-κίτρινο).Το 

πράσινο χρώµα συµβολίζει το Ισλάµ και την ελπίδα, το κόκκινο τον αγώνα για την ανεξαρτησία και το 

κίτρινο τον φυσικό πλούτο της χώρας. Το αστέρι που βρίσκεται στο κέντρο της µεσαίας λωρίδας 

συµβολίζει την ενότητα και την πρόοδο και έχει χρώµα πράσινο. Έχει τις ρίζες της  στη σηµαία της 

Γαλλίας. 
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 Η σηµαία της Σιέρα – Λεόνε αποτελείται από τρείς ισοπαχείς λωρίδες. Το πράσινο 

συµβολίζει τη γεωργία και τους φυσικούς πόρους της χώρας. Το γαλάζιο την ελπίδα ότι το λιµάνι της 

Φριτάουν θα φέρει την ειρήνη, ενώ το λευκό την ενότητα και τη δικαιοσύνη.  

Η σηµαία της Σοµαλίας αποτελείται από γαλάζιο φόντο και ένα πεντάκτινο αστέρι. Το 

αστέρι συµβολίζει τις 5 περιοχές που χωρίστηκαν οι Σοµαλοί µε τους Ευρωπαίους: Βρετανική Σοµαλία, 

Ιταλική, η Γαλλική, η Ογκαντέν και η Βορειοανατολική Επαρχία.   

Η σηµαία της Τανζανίας καθιερώθηκε το 1964. Η σηµαία χωρίζεται διαγώνια από µία 

µαύρη λωρίδα µε κίτρινες άκρες από την κάτω γωνία που κυµατίζει η σηµαία. Το πάνω τρίγωνο (η πλευρά 

που κυµατίζει) είναι πράσινο και το κάτω τρίγωνο είναι µπλε. Το πράσινο χρώµα στη σηµαία 

αντιπροσωπεύει τη φυσική βλάστηση στη χώρα. Το χρυσό εκπροσωπεί τα αποθέµατα ορυκτού πλούτου. Το 

µαύρο εκπροσωπεί το λαό των Σουαχίλι στη χώρα. Το γαλάζιο χρώµα αντιπροσωπεύει τις πολυάριθµες 

λίµνες και ποτάµια αλλά και τον Ινδικό Ωκεανό. 

Η σηµαία του Τσαντ είναι τρίχρωµη µε κάθετες λωρίδες των εξής χρωµάτων (από 

αριστερά προς τα δεξιά) : µπλε, κίτρινου και κόκκινου. Η σηµαία αυτή συνδυάζει τα χρώµατα της γαλλικής 

σηµαίας µε τα παναφρικανικά χρώµατα. Η σηµαία αυτή έχει τα ίδια χρώµατα µε τη της Ρουµανίας. Ωστόσο, 

ειδικοί υποστηρίζουν ότι το µπλε χρώµα στη σηµαία του Τσαντ είναι πιο σκούρο από τη σηµαία της 

Ρουµανίας. Είναι επίσης παρόµοια και µε τη σηµαία της Μολδαβίας και της Ανδόρρας, αυτές όµως έχουν τα 

εθνόσηµά τους στο κέντρο. 

 

Βίντεο και παρουσιάσεις που είδαµε για την Αφρική:  

Αρχαία Αίγυπτος- http://www.youtube.com/watch?v=XDThjM5Kt5Y 

Η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας - http://paidio.blogspot.gr/2011/01/blog-post_1087.html 

Οι κάτοικοι και τα κράτη της Αφρικής: http://psamouxos.blogspot.gr/2012/05/blog-post_15.html 

Έρηµοι του κόσµου: http://www.youtube.com/watch?v=9ENjQ9TCPkc 

Αφρική - http://www.slideshare.net/gdo/ss-8493015 
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4. Η ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ  

   
 

Οι σηµαίες της Βόρειας Αµερικής από τα παιδιά 

 Η σηµαία της Αϊτής αποτελείται από δύο οριζόντιες ισοµεγέθεις λωρίδες, µε 

το εθνόσηµο της χώρας στη µέση της σηµαίας. Η πολιτική σηµαία δεν έχει το έµβληµα. 

Η κόκκινη και µπλε σηµαία φέρεται να έχει σχεδιαστεί από την εποχή της επανάστασης εναντίον της 

γαλλικής αποικιοκρατίας. Στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 1936 στο Βερολίνο, βρέθηκε ότι η Αϊτή και 

το Λιχτενστάιν χρησιµοποιούσαν την ίδια σηµαία, γεγονός που οδήγησε στο να προστεθεί ένα στέµµα 

στη σηµαία του Λιχτενστάιν.  
 

 Η σηµαία της Γροιλανδίας αποτελείται από δύο ισοµεγέθεις οριζόντιες λωρίδες 

χρώµατος λευκού (στην κορυφή) και κόκκινου, µε έναν δίσκο τοποθετηµένο εκτός κέντρου προς την 

πλευρά του ιστού. Η λευκή λωρίδα συµβολίζει τους παγετώνες που καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος του 

νησιού ενώ η κόκκινη αντιπροσωπεύει τον ωκεανό. Το κόκκινο ηµικύκλιο σηµαίνει τον ήλιο, ο οποίος 

βυθίζεται στον ωκεανό και το λευκό ηµικύκλιο συµβολίζει τα παγόβουνα. Το σχέδιο επίσης φέρει στο νου 

τον ήλιο που δύει. 

 

 Η σηµαία της Γουατεµάλας σχεδιάστηκε σε δύο χρώµατα: στο µπλε του ουρανού και 

το λευκό. Η άσπρη λωρίδα ανάµεσα στις δύο µπλε αντιπροσωπεύει το γεγονός ότι η Γουατεµάλα βρίσκεται 

ανάµεσα σε δύο ωκεανούς, τον Ειρηνικό και τον Ατλαντικό. Το λευκό χρώµα συµβολίζει την ειρήνη και την 

αγνότητα. Στο κέντρο της σηµαίας βρίσκεται το εθνόσηµο της Γουατεµάλας. 

 Η σηµαία του Ελ Σαλβαδόρ βασίζεται στη σηµαία των Ηνωµένων Επαρχιών της 

Κεντρικής Αµερικής και υιοθετήθηκε αρχικά το 1822, εγκαταλείφθηκε το 1865, επανήλθε στις 17 
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Μάη του 1912 και εν τέλει υιοθετήθηκε οριστικά στις 27 Σεπτεµβρίου 1972. Η χώρα έχει Σύνταγµα από 

τις 20 ∆εκεµβρίου 1983. 

 Η σηµαία των Ηνωµένων Πολιτειών αποτελείται από 13 ισοµεγέθεις οριζόντιες 

λωρίδες (συµβολίζουν τις 13 αρχικές πολιτείες) χρώµατος κόκκινου (κορυφή και κάτω µέρος), που 

εναλλάσσονται µε λευκές και ένα µπλε ορθογώνιο στην άνω προς τον ιστό γωνία, που φέρει 50 µικρά, 

λευκά, πεντάκτινα αστέρια, τα οποία συµβολίζουν τις 50 σήµερα πολιτείες. Τα αστέρια είναι διατεταγµένα 

σε εννέα οριζόντιες σειρές. 

 H σηµαία του Καναδά,  γνωστή ως Φύλλο Σφενδάµνο ή Μονόφυλλη, είναι µια σηµαία 

βασισµένη στο κόκκινο χρώµα µε ένα λευκό τετράγωνο στο κέντρο της, στο οποίο δεσπόζει ένα 

τυποποιηµένο, κόκκινο φύλλο σφενδάµνου µε 11 άκρες. Το φύλλο της σφενδάµνου χρησιµοποιείτο ως 

σύµβολο για να υµνήσει τη φύση και το περιβάλλον του σηµερινού Καναδά.  
 

 Η σηµαία της Κόστα Ρίκα καθιερώθηκε επίσηµα στις 27 Νοεµβρίου του 1906. Το 

οριζόντιο σχέδιό της , µε τα χρώµατα µπλε, άσπρο και κόκκινο ήταν ήδη σε χρήση από το 1848, όταν η 

χώρα αποχώρησε από την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Κεντρικής Αµερικής. Το γαλάζιο χρώµα 

συµβολίζει τον ουρανό, τις ευκαιρίες, τον ιδεαλισµό και την επιµονή. Το λευκό χρώµα αντιπροσωπεύει την 

ειρήνη, τη σοφία και την ευτυχία, ενώ το κόκκινο σηµαίνει το αίµα που χύθηκε για την ανεξαρτησία, όπως 

επίσης και τη θέρµη και γενναιοδωρία των κατοίκων. Η σηµαία της αµερικανικής χώρας είναι παρόµοια µε 

τη Σηµαία της Ταϊλάνδης.  
 

 Η σηµαία της Κούβας καθιερώθηκε το 1902 και έχει φόντο πέντε µπλε και άσπρες 

λωρίδες και ένα κόκκινο τρίγωνο στον ιστό µε ένα λευκό πεντάκτινο αστέρι. Το µπλε είναι σύµβολο της 

θάλασσας, από την οποία περιβάλλεται το νησί της Κούβας. Οι δύο λευκές συµβολίζουν την αγνότητα του 

πατριωτισµού. Το ερυθρό τρίγωνο συµβολίζει το αίµα που χύθηκε στο βωµό της ανεξαρτησίας, την οποία 

υποδηλώνει το τρίγωνο.  

 

 Η σηµαία του Μεξικού είναι τρίχρωµη (πράσινη, λευκή, κόκκινη). 

Οι τρεις λωρίδες της είναι κάθετες και έχουν το Εθνόσηµο του Μεξικού στο κέντρο. Το πράσινο χρώµα 

συµβολίζει την ανεξαρτησία, το λευκό τη θρησκεία και το κόκκινο την ένωση Ευρωπαίων και Αµερικανών. 

H σηµασία των χρωµάτων άλλαξε µετά τις µεταρρυθµίσεις του Μπενίτο Χουάρες. Έτσι, το κόκκινο 

ταυτίστηκε µε το αίµα των ηρώων του έθνους, το λευκό µε την ενότητα και το πράσινο µε την ελπίδα. 

 

Η σηµαία των νησιών Μπαχάµες καθιερώθηκε στις 10 Ιουλίου 1973 . Το µαύρο 

τρίγωνο στα αριστερά αντιπροσωπεύει την ενότητα του πληθυσµού της νησιωτικής χώρας, που είναι 
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300.000, κυρίως µε αφρικανικές ρίζες. Στα δεξιά του τριγώνου, οι γαλάζιες γραµµές στην κορυφή και στο 

κάτω µέρος της σηµαίας συµβολίζουν την Καραϊβική Θάλασσα και τον Ατλαντικό Ωκεανό, ενώ η χρυσή 

γραµµή στο µέσο είναι για τον ήλιο και την άµµο, που υπάρχει στις παραλίες. 

 Η σηµαία της Ονδούρας αποτελείται από τρεις ισοµεγέθεις οριζόντιες λωρίδες. Οι δύο 

από αυτές έχουν χρώµα µπλε και συµβολίζουν τον Ειρηνικό Ωκεανό και την Καραϊβική Θάλασσα. Η λευκή 

λωρίδα αντιπροσωπεύει το έδαφος ανάµεσα στον ωκεανό και στη θάλασσα. Υπάρχουν επίσης πέντε γαλάζια 

πεντάκτινα αστέρια, που είναι σε διάταξη σχήµατος «Χ». Αυτά βρίσκονται στο κέντρο, σε λευκή λωρίδα και 

συµβολίζουν τα πέντε κράτη της πάλαι ποτέ Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Κεντρικής Αµερικής.  

 

Η σηµαία του Παναµά είναι ένα ορθογώνιο που χωρίζεται σε τέσσερα τεταρτηµόρια είναι 

η σηµαία. Στη σηµαία, το πάνω µέρος κοντά στον ιστό είναι λευκό και έχει ένα µπλε αστέρι µε πέντε 

ακτίνες. Το πάνω µέρος µακρύτερα από τον ιστό είναι κόκκινο. Το κάτω µέρος κοντά στον ιστό είναι µπλε 

και το κάτω µέρος µακριά από αυτόν είναι άσπρο, µε ένα κόκκινο πεντάκτινο αστέρι.Το γαλάζιο συµβολίζει 

µάλλον το Συντηρητικό Κόµµα και το κόκκινο το Φιλελεύθερο Κόµµα, αντιπροσωπεύοντας την πολιτική 

κατάσταση κατά την οποία δηµιουργήθηκε η σηµαία. Το λευκό δηλώνει την αγνότητα και την ειρήνη, ενώ το 

µπλε αστέρι εκπροσωπεί την εντιµότητα και την αγνότητα. Το ερυθρό αστέρι είναι για την κυριαρχία και το 

νόµο στη χώρα. Αµφότερα τα αστέρια συµβολίζουν τη νέα δηµοκρατία. 

 

Η σηµαία της Τζαµάικα καθιερώθηκε στις 6 Αυγούστου του 1962, η οποία ήταν και η 

αρχική ηµέρα της ανεξαρτησίας. Τα χρώµατα που την αποτελούν είναι το πράσινο της ελπίδας για το 

καλύτερο αύριο και του αγροτικού πλούτου, το µαύρο που συµβολίζει τη δύναµη και τη δηµιουργικότητα του 

λαού της χώρας και το χρυσό, σύµβολο του φυσικού πλούτου και της λάµψης του ηλίου. Η σηµαία 

σχηµατίζει ένα Χ, που θυµίζει το σταυρό στη σηµαία της Σκωτίας. 

 

Βίντεο και παρουσιάσεις που είδαµε για τη Βόρεια Αµερική:  

Περιήγηση στη Βόρεια Αµερική - http://www.youtube.com/watch?v=YSfUgD944Rs 

Πόλεις της Βόρειας Αµερικής - http://egpaid.blogspot.com/2010/05/blog-post_7801.html 

Η διώρυγα του Παναµά - http://www.youtube.com/watch?v=fA-pnN54uPw 

Οι καταρράκτες του Νιαγάρα - http://www.youtube.com/watch?v=MD5ez842HbI 

Οι Ινδιάνοι - http://egpaid.blogspot.com/2010/05/blog-post_1207.html  

Καναδάς  - http://egpaid.blogspot.com/2010/05/blog-post_7801.html 
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5. Η ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ  

 

          
 

 

Οι σηµαίες της Νότιας Αµερικής από τα παιδιά 

 Η σηµαία της Αργεντινής αποτελείται από τρεις οριζόντιες λωρίδες ίδιων διαστάσεων: 

πάνω και κάτω γαλανές και στη µέση µια λευκή.Στο κέντρο της σηµαίας υπάρχει ως σύµβολο ένας ήλιος µε 

32 ακτίνες. Το σύµβολο αυτό επινόησε ο Μανουέλ Bελγράνο, όταν κοίταξε τον ουρανό πριν από την Μάχη 

του Παρανά. Σε παλιότερες εποχές οι Αργεντινοί χρησιµοποιούσαν την σηµαία µε το σύµβολο του ηλίου 

µόνο στους καιρούς πολέµου. 

 Η σηµαία του Ελ Σαλβαδόρ βασίζεται στη σηµαία των Ηνωµένων Επαρχιών της 

Κεντρικής Αµερικής και υιοθετήθηκε οριστικά το 1972. 
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 Η σηµαία του Ισηµερινού είναι τρίχρωµη, µε τρεις οριζόντιες λωρίδες, χρώµατος 

κίτρινου (επάνω), µπλε και κόκκινου, µε το εθνόσηµο της χώρας στο κέντρο. Η κρατική σηµαία του 

Ισηµερινού είναι διαφορετική στα σύµβολα από την πολιτική σηµαία: οι κρατικές σηµαίες έχουν το 

εθνόσηµο του Ισηµερινού και οι πολιτικές σηµαίες όχι. Εντούτοις, στην πράξη η κρατική σηµαία 

χρησιµοποιείται συχνά ως πολιτική σηµαία.  

 Η σηµαία του Περού δηµιουργήθηκε από το Χοσέ ντε Σαν Μαρτίν και καθιερώθηκε από 

την κυβέρνηση της λατινοαµερικάνικης χώρας το 1825. Έχει τρεις κατακόρυφες λωρίδες µε κόκκινες 

εξώτερες λωρίδες και µία λευκή λωρίδα στη µέση. Ως Ηµέρα της Σηµαίας εορτάζεται η 7η Ιουνίου στο 

Περού, την επέτειο δηλαδή της µάχης στην Αρίκα. 

 Η σηµαία της Χιλής αποτελείται από δύο ισοµεγέθεις οριζόντιες λωρίδες χρώµατος 

λευκού και κόκκινου. Υπάρχει ένα µπλε τετράγωνο στο ίδιο ύψος µε τη λευκή λωρίδα. Το τετράγωνο φέρει 

στο κέντρο του ένα λευκό πεντάκτινο αστέρι που συµβολικά οδηγεί τη χώρα στην πρόοδο και την τιµή, το 

µπλε συµβολίζει τον ουρανό, το λευκό τις χιονοσκέπαστες Άνδεις και το κόκκινο το αίµα που χύθηκε στο 

βωµό της ανεξαρτησίας. 

Βίντεο και παρουσιάσεις που είδαµε για τη Νότια Αµερική:  

Ταξίδι πάνω από τα σύνορα - http://egpaid.blogspot.com/2010/05/blog-post_7508.html 

Ρίο ντε Τζανέιρο- Βραζιλία – http://www.youtube.com/watch?v=xL3SnmOIfzg 

Το άγαλµα του Χριστού του Λυτρωτή - http://www.youtube.com/watch?v=8eoW3qQ-srE 
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Βιβλιογραφία  

- «Μαθαίνω για τη Γη», Γεωγραφία Στ΄ ∆ηµοτικού.  

- «Άτλας Ευρώπης και ηπείρων», Dr Egon Breetz, Εκδ. Πατάκη  

- Εγκυκλοπαίδεια «Globus», Εκδ. ΒήµαCosmos  

- «Η Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια των Παιδιών», Εκδ. Η Καθηµερινή  

 

Χρήσιµες για τον εκπαιδευτικό φάνηκαν οι παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:  

http://geogr.eduportal.gr 

http://www.pi-schools.gr/ 

http://www.geografia.8m.net 

http://users.sch.gr/theoarvani/mathimata/sttaxi/geografia.html 

http://www.geografia.gr 

http://geografiast.blogspot.gr/ 

http://1dimagdim.blogspot.gr/ 

http://silegga.blogspot.gr/ 

http://spirit16.blogspot.gr/2010/03/1_22.html 

http://psamouxos.blogspot.gr/2012/05/blog-post_2290.html 

http://dimodidaskalos1.blogspot.gr/ 
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Όλοι οι χάρτες που στόλισαν την τάξη µας. 

 

 

 


