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Ενότητα: Οι λίµνες της Ελλάδας

∆ιάρκεια: 4 διδακτικές ώρες

∆ιδακτικοί στόχοι του σεναρίου

Να γνωρίσουν οι µαθητές της λίµνες της Ελλάδας .
Να εντοπίζουν οι µαθητές στον χάρτη της λίµνες της Ελλάδας.   

`   Να γνωρίσουν οι µαθητές το φυσικό περιβάλλον των λιµνών

της Ελλάδας. 
Να εξοικειωθούν οι µαθητές µε την αναζήτηση και αξιοποίηση

πηγών από το διαδίκτυο

Να εξοικειωθούν οι µαθητές µε τo word

Να εξοικειωθούν οι µαθητές µε την χρήση του λογισµικού
GOOGLE EARTH



Συµβατότητα µε το ∆ΕΠΠΣ και ΑΠΣ

Το περιεχόµενο του διδακτικού αντικειµένου περιέχεται στην ύλη

του σχολικού εγχειριδίου της Ε΄ τάξης, «Μαθαίνω την Ελλάδα»

Απαιτούµενη υλικοτεχνική υποδοµή

Το µάθηµα θα γίνει στην αίθουσα του σχολικού εργαστηρίου που

διαθέτει 5 υπολογιστές

Προϋποθέσεις υλοποίησης – προαπαιτούµενες γνώσεις

Οι µαθητές έχουν προϋπάρχουσες γνώσεις όσον αφορά τις

έννοιες λίµνη και κατανοµή των λιµνών στον ελλαδικό χώρο, 

όπως επίσης έχουν γνωρίσει και το φυσικό περιβάλλον της

Ελλάδας, από τη Μελέτη Περιβάλλοντος της ∆΄ τάξης.



Μεθοδολογία της διδασκαλίας

Οι µαθητές χωρίζονται σε τέσσερις οµάδες. Σε κάθε οµάδα

αντιστοιχεί ένας υπολογιστής.

Οι µαθητές των οµάδων θα χρησιµοποιήσουν αρχικά το

λογισµικό Google Earth. 

Το λογισµικό αυτό παρέχει δορυφορικές εικόνες

µεγάλης ευκρίνειας για όλη τη γη. Οι εικόνες αυτές

συνδυάζονται µε χάρτες και διάφορες άλλες πληροφορίες. 

Ο χρήστης µπορεί να πλοηγηθεί σε όλο τον πλανήτη και να

επιλέξει το ύψος από το οποίο θα κάνει την πλοήγηση αυτή. 



Το λογισµικό Google Earth µπορεί να συνδυαστεί µε το

λογισµικό Google Maps, ώστε να συνδεθούν δορυφορικές

εικόνες µε διαφόρων ειδών αλληλεπιδραστικούς χάρτες. 

Με τον τρόπο αυτόν οι µαθητές θα µπορέσουν να

εντοπίσουν και να γνωρίσουν της λίµνες της Ελλάδας. 

Το φυσικό περιβάλλον των λιµνών και τον ρόλο τους στην

ζωή των ανθρώπων θα τα γνωρίσουν οι µαθητές στη Βικιπαίδεια

καθώς και µέσα από άλλες χρήσιµες και έγκυρες αναρτήσεις, 
µέσα από το την µηχανή αναζήτησης του www.google.gr.

Η Πορεία ∆ιδασκαλίας θα ακολουθήσει τη ροή των Φύλλων

Εργασίας µε τη σειρά που παρατίθενται παρακάτω.



∆ιδακτικοί στόχοι:

Κύριος διδακτικός στόχος

Να γνωρίσουν τις λίµνες της Ελλάδας-να εστιάσουν στις αποξηραµένες

λίµνες και τους λόγους της ανθρώπινης επέµβασης.
Αναλυτικά:

Α.Ως προς το γνωστικό αντικείµενο

(γεωγραφία, ιστορία, περιβαλλοντική εκπαίδευση, γλώσσα, αγωγή

υγείας, τοπική οικονοµία) 

•Να εντοπίσουν τα γεωγραφικά όρια της λίµνης

•Να εντοπίσουν τα οφέλη αλλά και τα προβλήµατα που ενδεχοµένως

δηµιουργήθηκαν από την αποξήρανση

•Να γνωρίσουν και να αναδείξουν ιστορικά στοιχεία της περιοχής

•Να εντοπίσουν προβλήµατα υγείας και περιβαλλοντικής επίπτωσης

από την καταστροφή της οργανικής ύλης

•Να αναδείξουν τον οικονοµικό ρόλο των τεναγών

•Να εξοικειωθούν στη χρήση επιστηµονικής ορολογίας.



Β. Ως προς τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών

•Να µπορούν να δηµιουργήσουν ένα δικό τους έγγραφο στο Word, να
µπορούν να εισάγουν εικόνες από το διαδίκτυο ή από δικά τους

αρχεία. 

•Να εξοικειωθούν µε τις δυνατότητες παρουσίασης πληροφοριών

(ευρηµάτων, εκτιµήσεων, συµπερασµάτων) µέσω της χρήσης

λογισµικού παρουσίασης (power point)

•Να εξοικειωθούν στην χρήση του google earth.



Γ. Ως προς τη µαθησιακή διαδικασία

•Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας µε την

οµαδοσυνεργατική διαδικασία και την έρευνα.

•Να εκτιµήσουν τον ρόλο των λιµνών και των ποταµών στη ζωή ενός

τόπου αλλά και των ανθρώπινων επεµβάσεων στην φύση, τις

διαδικασίες που αφορούν τους οργανισµούς και τις σχέσεις τους µε το

περιβάλλον στο οποίο ζουν και να καταγράφουν τις παρατηρήσεις

τους, αλλά και να τα "ερµηνεύουν", στο επίπεδο που τους επιτρέπει η

αντιληπτική ικανότητα της ηλικίας τους. 

•Να εξοικειωθούν µε την απλή επιστηµονική ορολογία, γεγονός που

θα συµβάλει στη γενικότερη γλωσσική τους ανάπτυξη.  



∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες
•• ΧρήσηΧρήση απόαπό τουςτους µαθητέςµαθητές τουτου Google Earth.Google Earth.

•• ΚαθορισµόςΚαθορισµός ορίωνορίων λίµνηςλίµνης..

•• ΚαθορισµόςΚαθορισµός τηςτης θέσηςθέσης τουτου σχολείουσχολείου..

•• ΠαραλίµνιοιΠαραλίµνιοι ΟικισµοίΟικισµοί..

•• ΙστορίαΙστορία περιοχήςπεριοχής..

•• ∆ιαχείριση∆ιαχείριση υδάτωνυδάτων

•• ΟικολογίαΟικολογία ΠεριβάλλονΠεριβάλλον

•• ΕπίδρασηΕπίδραση στηνστην τοπικήτοπική οικονοµίαοικονοµία

•• ΤύρφηΤύρφη



ΟΜΑ∆ΕΣΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ

•• ΟικολόγοιΟικολόγοι

•• ΓεωγράφοιΓεωγράφοι

•• ΙστορικοίΙστορικοί

•• ∆ιαχείρισης∆ιαχείρισης πόρωνπόρων καικαι ΤοπικήςΤοπικής ΟικονοµίαςΟικονοµίας



Oμάδα Ιστορικών

Νεστωρίδου Αγγελική-Κζούνια Ευαγγελία-Καραβίδα Αναστασία-
Βορδοναράκης Δημήτριος-Βογιατζής Αναστάσιος-Βεργίδης Κων/νος

Ομάδα Γεωγράφων

Παπαδοπούλου Φωτεινή-Σφουγγάρη Άννα-Μαρία-Χωλίδου Χαρούλα-

Μαρμάνη Παρθένα-Πορφυρίδου Ιωάννα-Λούπα Ευγενία

Ομάδα Οικολόγων

Αγοραστού Χρυσούλα-Φιλέντας Πασχάλης-Κοκκινάκης Γιάννης-

Μπουραζάνη Χριστίνα-Τιφτικίδου Ιωάννα-Κουκουμτζή Ειρήνη

Διαχειριστές πόρων

Σταματάκης Σταύρος-Παπαδόπουλος Σταύρος-Κάππας Παναγιώτης-

Τσαγανός Δημήτρης-Μπάτσου Χρυσούλα













































1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.Βρείτε το εικονίδιο του λογισµικού Google Earth στην επιφάνεια εργασία και

πατήστε κλικ για να ανοίξει.
2.Κάντε κλικ στα εικονίδια του µενού , αρχείο, επεξεργασία, προβολή, προσθήκη, 
βοήθεια και δείτε προσεκτικά τις δυνατότητες που σας παρέχουν
1.Κάντε κλικ στα παρακάτω εικονίδια και δείτε προσεκτικά τις δυνατότητες που σας

παρέχουν.

1.Στα δεξιά τις αρχικής σελίδας βλέπετε την διπλανή εικόνα, πλοηγηθείτε µε το

ποντίκι για να εντοπίσετε τα σηµεία του ορίζοντα και την κλίµακα.



Από την επιφάνεια εργασίας εκκινήστε το πρόγραµµα GOOGLE EARTH µε
διπλό κλικ του ποντικιού. 

Μπροστά σας εµφανίζεται η γη µας. Αριστερά στο πλαίσιο της αναζήτησης

γράψτε τη λέξη «Ελλάδα» και πατήστε το κουµπί της αναζήτησης.

Πλοηγηθείτε στο χάρτη του GOOGLE EARTH. ∆εξιά στην οθόνη σας

υπάρχουν τα εργαλεία πλοήγησης που θα σας βοηθήσουν να κάνετε το ταξίδι

σας ενδιαφέρον. Πατώντας το «+» µε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού

φέρνετε την περιοχή όλο και πιο κοντά. Πατώντας το «-» µεταφέρεστε όλο και

πιο µακριά από την περιοχή που ερευνούµε. Η πυξίδα µας δείχνει πάντα το

Βορρά. (Ν). Αν πατήσετε πάνω στο Ν επανέρχεται ο χάρτης στον αρχικό του

προσανατολισµό. 

Πειραµατιστείτε κάνοντας µια πλοήγηση, επιλέγοντας το Βορρά, το Νότο, 
την Ανατολή και τη ∆ύση. Πατώντας πάνω στα βελάκια µετακινείστε το χάρτη

προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος, πάνω – κάτω – αριστερά - δεξιά.

22οο ΦΥΛΛΟΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ



Χρησιµοποιήστε τα παραπάνω εργαλεία, και βρείτε τις λίµνες της Ελλάδας, 
συζητήστε τα µεταξύ σας. Κάθε οµάδα θα παρουσιάσει στην τάξη τις

πληροφορίες που συγκέντρωσε και επεξεργάστηκε. 

Επιλέξτε µια τοποθεσία της Ελλάδας στο χάρτη, µια λίµνη , ώστε αυτή να

φαίνεται καθαρά. Στην περίπτωση µας την αποξηραµένη λίµνη Πρασιάδα.

Από τη γραµµή εργασιών επιλέξτε την πινέζα. 

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου και εµφανίζεται στο χάρτη µια πινέζα.

Μετακινείστε την πινέζα µε το ποντίκι στο σηµείο που θέλετε πάνω στο χάρτη. 

Στο παράθυρο διαλόγου που έχει ανοίξει δεξιά σας, συµπληρώστε το όνοµα

της τοποθεσίας, ή κάποιο σχόλιο. Πατήστε ΟΚ



3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.Πληκτρολογήστε µέσα στο πλαίσιο την λίµνη που θέλετε να αναζητήσετε και

πατήστε το φακό στη δεξιά στήλη. 

1.Όπου εµφανίζεται η λίµνη, πλησιάστε µε το κουµπί (+) που βρίσκεται στη δεξιά

στήλη (στην κλίµακα).
2.Σχολιάστε τη γεωγραφική θέση της λίµνης Πρασιάδας, την ιστορική, την
οικολογική καθώς και την διαχείριση των υδάτινων πόρων.

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………



4ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.Ανοίξτε τον κειµενογράφο Word
2.∆ιπλό κλικ και ανοίξτε το Google chrome .
3.Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση el.wikipedia.org/wiki και εµφανίζεται η παρακάτω

εικόνα

Λίµνη Πρασιάδα ή Τενάγη Φιλίππων ή Αγγίτης Ποταµός.
1.Στο νέο παράθυρο που θα ανοίξει βλέπετε την λέξη ‘αναζήτηση’, πληκτρολογήστε
την λίµνη που έχετε στο χαρτάκι σας

1.Αναζητήστε και καταγράψτε πληροφορίες για την λίµνη που έχετε για ένα

σηµαντικό αξιοθέατο και πληροφορίες για την µορφολογία της. Μαρκάρετε τις

πληροφορίες κάνετε δεξί κλικ αντιγραφή και επικόλληση στο αρχείο WORD που
έχετε ανοικτό. 
2. Βρείτε και επικολλήστε 5 εικόνες κάνετε δεξί κλικ αντιγραφή και επικόλληση στο

αρχείο WORD που έχετε ανοικτό.



Μορφοποιήστε τις πληροφορίες και τις εικόνες που

επικολλήσατε στον κειµενογράφο (µέγεθος εικόνων, διάταξη και

µέγεθος γραµµατοσειράς, χρώµα). Έτσι ώστε να είναι έτοιµο

για να προβληθεί στην τάξη.

Κάθε οµάδα να παρουσιάσει στην τάξη µε τη βοήθεια του

βίντεοπροβολέα την εργασία της µε τη βοήθεια και επίβλεψη

του δασκάλου.



5ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιλέξτε µε το ποντίκι τις λίµνες που βλέπετε στα δεξιά και

µε πατηµένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού σύρετε κι αφήστε

την κάθε λίµνη πάνω στον σωστό νοµό.

Όταν ολοκληρώσετε την άσκηση πατήστε πάνω στο

κουµπί CHECK και δείτε το ποσοστό επιτυχίας σας.

Εναλλακτικός τρόπος διδασκαλίας :

Χρησιµοποιήστε το υλικό που παρέχεται από την

ιστοσελίδα http://users.sch.gr/tasisp/

mathaino_tis_limnes (2).exe



Υλικό

Φωτογραφικό

Βίντεο

∆ραµατοποίηση

Έντυπο ΓΕΩΤΕΕ

Ενηµέρωση Μπουσµουκίλια







ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΌΑΠΌ ΤΟΝΤΟΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣΤΗΣ ΕΑΣΕΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥΠΑΓΓΑΙΟΥ





∆ραστηριότητα∆ραστηριότητα στοστο πεδίοπεδίο

ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στοστο φράγµαφράγµα τηςτης ΣυµβολήςΣυµβολής ––
ΑγγίτηΑγγίτη ποταµόποταµό--ΤενάγηΤενάγη ΦιλίππωνΦιλίππων









ΠαρουσιάσειςΠαρουσιάσεις µαθητώνµαθητών 11

ΟµάδαΟµάδα ΟικολόγωνΟικολόγων ΟµάδαΟµάδα ΓεωγράφωνΓεωγράφων

Η ΠΡΑΣΙΑ∆Α ΛΙΜΝΗ

µέσα από τα µάτια των
οικολόγων



ΠαρουσιάσειςΠαρουσιάσεις µαθητώνµαθητών 22

ΟµάδαΟµάδα ιστορικώνιστορικών ΟµάδαΟµάδα διαχειριστώνδιαχειριστών πόρωνπόρων

Αγροτικά µηχανήµατα και γεωργικά 
προϊόντα

� Ε∆Ω ΘΑ ∆ΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΓΙΑ 

� ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

� ΛΙΜΝΕΣ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ

� ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ 



ΣαςΣας ευχαριστούµεευχαριστούµε γιαγια τηντην υποµονήυποµονή σαςσας..

ΟιΟι µαθητέςµαθητές καικαι οο δάσκαλοςδάσκαλος τουτου µαθήµατοςµαθήµατος
τηςτης γεωγραφίαςγεωγραφίας τηςτης Ε΄τάξηςΕ΄τάξης τουτου 33ουου ∆∆..ΣΣ

ΕλευθερούποληςΕλευθερούπολης


