Μελετούµε
παρέα
τη Χάρτα!

Νησιά του Αιγαίου στη Χάρτα του Ρήγα
και σε έναν σύχρονο χάρτη
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α. Παρατηρώ προσεκτικά τον παλιό και τον σύγχρονο χάρτη. Προσέχω το σχήμα των
νησιών, τις πόλεις, τους κόλπους, τα ακρωτήρια... Ενώνω στους δύο χάρτες με μία
γραμμή ό,τι όνομα ή σημείο αναγνωρίζω.
β. Οι δύο χάρτες διαφέρουν πολύ; Αν ναι, γιατί; Ποιός από τους δύο χάρτες μου δίνει
περισσότερες πληροφορίες; Θα τους χρησιμοποιούσα για την ίδια δουλειά;
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Μελετούµε
παρέα
τη Χάρτα!

Η Θεσσαλονίκη στη Χάρτα του Ρήγα
και σε έναν σύχρονο χάρτη

α. Παρατηρώ προσεκτικά τον παλιό και τον σύγχρονο χάρτη. Προσέχω το σχήμα των
νησιών, τις πόλεις, τους κόλπους, τα ακρωτήρια... Ενώνω στους δύο χάρτες με μία
γραμμή ό,τι όνομα ή σημείο αναγνωρίζω.
β. Οι δύο χάρτες διαφέρουν πολύ; Αν ναι, γιατί; Ποιός από τους δύο χάρτες μου δίνει
περισσότερες πληροφορίες; Θα τους χρησιμοποιούσα για την ίδια δουλειά;
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Η Αττική στη Χάρτα του Ρήγα και σε έναν σύχρονο χάρτη
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α. Παρατηρώ προσεκτικά τον παλιό και τον σύγχρονο χάρτη. Προσέχω το σχήμα των
νησιών, τις πόλεις, τους κόλπους, τα ακρωτήρια... Ενώνω στους δύο χάρτες με μία
γραμμή ό,τι όνομα ή σημείο αναγνωρίζω.
β. Οι δύο χάρτες διαφέρουν πολύ; Αν ναι, γιατί; Ποιός από τους δύο χάρτες μου δίνει
περισσότερες πληροφορίες; Θα τους χρησιμοποιούσα για την ίδια δουλειά;
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Η Κρήτη στη Χάρτα του Ρήγα και σε έναν σύχρονο χάρτη
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α. Παρατηρώ προσεκτικά τον παλιό και τον σύγχρονο χάρτη. Προσέχω το σχήμα των
νησιών, τις πόλεις, τους κόλπους, τα ακρωτήρια... Ενώνω στους δύο χάρτες με μία
γραμμή ό,τι όνομα ή σημείο αναγνωρίζω.
β. Οι δύο χάρτες διαφέρουν πολύ; Αν ναι, γιατί; Ποιός από τους δύο χάρτες μου δίνει
περισσότερες πληροφορίες; Θα τους χρησιμοποιούσα για την ίδια δουλειά;
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Η Θεσσαλία στη Χάρτα του Ρήγα και σε έναν σύχρονο χάρτη
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α. Παρατηρώ προσεκτικά τον παλιό και τον σύγχρονο χάρτη. Προσέχω το σχήμα των
νησιών, τις πόλεις, τους κόλπους, τα ακρωτήρια... Ενώνω στους δύο χάρτες με μία
γραμμή ό,τι όνομα ή σημείο αναγνωρίζω.
β. Οι δύο χάρτες διαφέρουν πολύ; Αν ναι, γιατί; Ποιός από τους δύο χάρτες μου δίνει
περισσότερες πληροφορίες; Θα τους χρησιμοποιούσα για την ίδια δουλειά;
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