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ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

Παρατηρήστε τη κίνηση σε όλη 

τη διάρκεια της διαδρομής και 

συμπληρώστε τον πίνακα που 

σας έχει δοθεί. 

Κρατήστε σημειώσεις πάνω 

στον χάρτη. 



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

Παρατηρήστε τη κίνηση σε όλη τη διάρκεια της 

διαδρομής και συμπληρώστε τον πίνακα που σας 

έχει δοθεί. Χρησιμοποιείστε τις λέξεις 

ΚΑΘΟΛΟΥ—ΛΙΓΟ—ΠΟΛΥ—ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ  

για να περιγράψτε τη μετακίνηση 

Κρατήστε σημειώσεις πάνω στον χάρτη. 

 Κίνηση αυτοκινή-

των 

Πεζοί Παρκαρισμένα 

Αυτοκίνητα 

Ποδήλατα Λεωφορεία 

Γ. Παπανδρέου      

Σοφούλη      

Βασ, Όλγας      

Γ. Βαφοπούλου      

      

Εντοπίζετε προβλήματα στις μετακινήσεις; Καταγράψτε τα παρακάτω 

Κίνηση αυτοκινή-

των 

 

Πεζοί  

Παρκαρισμένα 

Αυτοκίνητα 

 

Ποδήλατα  

Λεωφορεία  

Άτομα με ειδικές 

ανάγκες 

 



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ 

Σημειώστε στον χάρτη τους ελευθέρους 

χώρους που συναντήσατε. 

Είστε ικανοποιημένοι με την κατάσταση 

τους; Θεωρείτε ότι είναι αρκετοί για τους 

κατοίκους της περιοχής; Γράψτε λίγα λό-

για να δικαιολογήσετε την απάντηση 

σας.  
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Ίχνη του παρελθόντος 

Σημειώστε στον χάρτη τα ίχνη του παρελ-

θόντος που συναντήσατε. Ενσωματώνο-

νται στην καθημερινότητα; Με ποιο τρό-

πο; Είναι ικανοποιητική η κατάσταση 

τους; Τι σκέφτεστε για αυτό; (Απαντήστε 

ξεχωριστά για κάθε ίχνος που συναντή-

σατε) 
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Αρχιτεκτονική 

Στη διάρκεια της διαδρομής σηκώστε το 

βλέμμα λίγο πιο ψηλά και παρατηρείστε 

τα κτίρια που συναντάτε. Σημειώστε στον 

χάρτη τα ενδιαφέροντα κτίρια (σύγχρονα 

και παλιά) καθώς και ποια στοιχεία τους 

σας κάνουν εντύπωση. (στέγες, μπαλκό-

νια, κάγκελα, ρυθμός, προσανατολισμός 

ή ότι άλλο παρατηρήσατε) 
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Οικονομικές Δραστηριότητες 

Καταγράψτε στο χάρτη οικονομικές δρα-

στηριότητες που εντοπίσατε στη διαδρο-

μή. Σημειώστε αν συναντήσατε αγορές ή 

επαγγέλματα που διατηρούνται από πα-

λιά και ποιες. Ποια είναι η σημασία της 

αγοράς για την περιοχή; 
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Δημόσιοι Φορείς 

Εντοπίστε και σημειώστε στο χάρτη Φο-

ρείς του δημοσίου, του Δήμου ή άλλους. 

Σημειώστε την επωνυμία τους και το πε-

δίο δραστηριοτήτων τους. 
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Φυτά και ζώα 

Παρατηρείστε τη βλάστηση στα διάφορα 

σημεία της διαδρομής. Σημειώστε μερικά 

είδη φυτών που συναντήσατε.  

Παρατηρήσατε ζώα στη περιοχή; Ποια;  

Υπάρχουν αδέσποτα; Ποια είναι η κατά-

σταση τους; 
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Τα ρέμα της Σοφούλη 

Παρατηρείστε το ρέμα. Από πού πιστεύε-

τε ότι έρχεται και που καταλήγει; Είναι 

καθαρό; Υπάρχει νερό; Σημειώστε μερικά 

είδη φυτών και πουλιών που παρατηρή-

σατε;  


