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Κώδικας Δεοντολογίας
Η άντληση πληροφοριών, η χρήση και ο πολλαπλασιασμός υλικού από το παρόν βιβλιάριο και το συνοδευτικό 
ψηφιακό δίσκο* (CD/DVD) επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση της ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρακάτω όρων:

Η χρήση του βιβλιαρίου και του συνοδευτικού ψηφιακού δίσκου (CD/DVD) υπόκειται 1. 
στις διατάξεις των κυπριακών και των διεθνών νόμων, στις επιταγές του εθιμικού δικαίου, 
καθώς επίσης και στην υποχρέωση σεβασμού των χρηστών ηθών. Όλες οι πληροφορίες, 
οι οποίες περιέχονται, διατίθενται στους χρήστες για αυστηρά προσωπική χρήση και 
μόνο για σκοπούς πληροφόρησης, μελέτης, ή πραγματοποίησης διδασκαλίας, και σε 
καμία περίπτωση για εμπορικούς. H χρήση, αναπαραγωγή ή επαναδημοσίευσή του 
υλικού, ολική ή μερική, με οποιαδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, επιτρέπεται 
υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα 
χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση 
οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων  
του υλικού.

Οι πάσης φύσεως πληροφορίες και το υλικό που περιλαμβάνονται σε αυτό βιβλιάριο και 2. 
το συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD) παρέχονται στην βάση του «ως έχει» («as is») 
και «ως διατίθενται» («as available») και χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε 
είδους. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν εγγυάται για την ορθότητα και την ακρίβεια των 
πληροφοριών του βιβλιαρίου και του συνοδευτικού ψηφιακού δίσκου (CD/DVD), οι οποίες 
εκφράζουν μόνο τις απόψεις των συντακτών τους και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία 
τους. Ο χρήστης τις χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη και το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρει για τυχόν ζημιά του χρήστη από 
τη χρήση των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται είτε στο βιβλιάριο είτε στο 
συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD). 

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των προταθέντων 3. 
δικτυακών τόπων και δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία, η οποία μπορεί να προκληθεί από 
τη χρήση τους. Ακόμη ούτε είναι υπεύθυνη για την πολιτική ασφαλείας των προταθέντων 
δικτυακών τόπων ούτε και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών 
τους. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρει για τυχόν ζημία 
του επισκέπτη από την κακή χρήση είτε των προταθέντων δικτυακών τόπων, είτε των 
στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτούς.

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες φιλοξενούνται στο βιβλιάριο και το 4. 
συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD), εκφράζουν την άποψη των δημιουργών τους και 
όχι κατ’ ανάγκη την άποψη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας ή τροποποίηση 5. 
των προταθέντων δικτυακών τόπων καθώς και των παρεχομένων υπηρεσιών.

Στο βιβλιάριο και το συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD) περιλαμβάνονται υλικό, 6. 
trademarks, service marks κλπ, καθώς και άλλο περιεχόμενο που προστατεύεται και η 
χρήση του πρέπει να ακολουθεί τις σχετικές διατάξεις του νόμου.

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν ευθύνεται για τυχόν εμφάνιση προσωπικών δεδομένων, 7. 
τα οποία εμφανίζονται στο βιβλιάριο και το συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD).

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 2008

* Το επιμορφωτικό υλικό του βιβλιαρίου, μαζί με επιπρόσθετο υλικό, βρίσκεται στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD)
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Χαιρετισμός Αν.  Δι ευθυν τή

Α.1 - Χαιρετισμός 

Η ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, πέρα από την 
ευρύτερη επίδραση που ασκεί σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του ανθρώπου, έχει 
επηρεάσει ουσιαστικά και αναμένεται να επηρεάσει περισσότερο στο μέλλον τη 
διαδικασία μάθησης και διδασκαλίας. Νέα ηλεκτρονικά εργαλεία και περιβάλλοντα 
μάθησης αναπτύσσονται συνεχώς στη βάση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθοδολογιών 
και τίθενται στη διάθεση των εκπαιδευτικών μας ως ενισχυτικά μέσα για την επίτευξη των 
εκπαιδευτικών στόχων.

Η έκδοση αυτή, η οποία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης σειράς εκδόσεων που καλύπτουν 
διάφορα θέματα του αναλυτικού προγράμματος, φιλοδοξεί να συνδράμει τους 
εκπαιδευτικούς μας στην προσπάθειά τους να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά 
εργαλεία. Η βοήθεια συνίσταται στην παρουσίαση ιδεών και εισηγήσεων για αξιοποίηση 
των εργαλείων αυτών στην εκπαιδευτική πράξη. Στόχος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
είναι η δημιουργία μιας περιεκτικής τράπεζας εισηγήσεων για αξιοποίηση των διαθέσιμων 
ηλεκτρονικών εργαλείων, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου και θα εμπλουτίζεται συνεχώς.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του επιμορφωτικού υλικού υπό τη μορφή διδακτικών 
και μαθησιακών εισηγήσεων έγινε με τη συμμετοχή των ιδίων των εκπαιδευτικών και 
αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου να ενισχύει 
την εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε δημιουργικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στη 
συνεχή επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Χαιρετίζω την προσπάθεια όλων, όσοι έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάπτυξης και 
έκδοσης του υλικού αυτού και προσδοκώ ότι αυτό θα αξιοποιηθεί παραγωγικά. 

 
Δρ Κυριάκος Πιλλάς 
Αν. Διευθυντής 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
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Εισαγωγή σ τη φι λοσοφία ανά π τυξης και  χρήσ ης 
Ε πιμορφ ωτικού Υποσ τηρικτικού Υλικού

Α.2 - Εισαγωγή στη φιλοσοφία ανάπτυξης και χρήσης του Επιμορφωτικού 
Υποστηρικτικού Υλικού για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προσφέρει προγράμματα επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς 
όλων των βαθμίδων σε θέματα νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας με στόχο 
την προετοιμασία των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματική αξιοποίηση των Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία. Μέσα από τα προγράμματα αυτά 
οι εκπαιδευτικοί αποκτούν κατ’ αρχήν βασικές δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή 
και αφ’ ετέρου αναπτύσσουν ένα συγκροτημένο φιλοσοφικό πλαίσιο στο οποίο οι Τεχνολογίες 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας έχουν πραγματική ποιοτική συνεισφορά στη διδακτική πράξη. 

Για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών προκειμένου να υποστηρίξουν την ενσωμάτωση 
των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία, σχεδιάστηκε 
και αναπτύχθηκε επιμορφωτικό υποστηρικτικό υλικό το οποίο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 
αξιοποιήσουν στη διδακτική πράξη. 

Το επιμορφωτικό υποστηρικτικό υλικό καλύπτει συγκεκριμένα και εξειδικευμένα 
παραδείγματα ένταξης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας σε σχέση με τη 
χρήση και τις δυνατότητες παιδαγωγικής αξιοποίησης συγκεκριμένων ηλεκτρονικών 
μαθησιακών εργαλείων και περιβαλλόντων υπό τη μορφή εκπαιδευτικών σεναρίων, 
διδακτικών εισηγήσεων, σχεδίων μαθήματος, δραστηριοτήτων ή και απλών οδηγιών χρήσης 
προγραμμάτων.

Η ανάπτυξη του υλικού έγινε από Ομάδες Εργασίας, οι οποίες αποτελούνταν από 
εκπαιδευτικούς που είχαν παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα και συντονίζονταν 
από επιθεωρητή της ειδικότητας ή εκπρόσωπό του και από λειτουργό του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου.  

Το υλικό αυτό αναμένεται να αποτελέσει μια αρχική βάση εισηγήσεων πάνω στην οποία 
οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να οικοδομούν ποιοτικές μαθησιακές εφαρμογές, να 
προβληματιστούν για περαιτέρω τρόπους αποτελεσματικής χρήσης των Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας και να προχωρήσουν σε διδακτικές παρεμβάσεις. 

Η παρούσα πρώτη έκδοση του επιμορφωτικού υποστηρικτικού υλικού σε έντυπη και 
ψηφιακή μορφή που κρατάτε στα χέρια σας, αποτελείται από μια σειρά βιβλιαρίων που 
το καθένα καλύπτει τη χρήση συγκεκριμένων μαθησιακών εργαλείων για μια διδακτική 
περιοχή. Το κάθε βιβλιάριο παρουσιάζει αρχικά ένα αριθμό εισηγήσεων διδακτικών 
και μαθησιακών εφαρμογών, οι οποίες περιγράφονται συνοπτικά. Στο τρίτο μέρος του 
βιβλιαρίου, αναπτύσσονται ολοκληρωμένες διδακτικές και μαθησιακές εισηγήσεις οι οποίες 
συμπληρώνονται με συνοδευτικό υλικό. Το υλικό που αναφέρεται σε κάθε βιβλιάριο βρίσκεται 
στο ψηφιακό δίσκο που ενσωματώνεται στο τέλος του βιβλιαρίου. 

Επιπρόσθετα, το υλικό αυτό φιλοξενείται στη διαδικτυακή πύλη του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου http://www.e-epimorfosi.ac.cy, μέσω της οποίας ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί 
να έχει πρόσβαση στη βάση του υλικού, να αποθηκεύει τις εκπαιδευτικές εισηγήσεις που 
τον ενδιαφέρουν, να αξιολογεί εισηγήσεις και να εμπλουτίζει τη βάση αυτή με δικές του 
προτάσεις προσαρμόζοντας υφιστάμενες εισηγήσεις ή προτείνοντας νέες.  

Στόχος είναι η αρχική αυτή δημιουργία υλικού να αποτελέσει μια δυναμική βάση διδακτικών 
και μαθησιακών εισηγήσεων ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, 
η οποία να υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους και η οποία συνεχώς να 
εμπλουτίζεται και να διαμορφώνεται βάσει των εκπαιδευτικών εφαρμογών και εμπειριών 
του κάθε εκπαιδευτικού.

 
Αναστασία Οικονόμου 
Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου 
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Φι λοσοφία Ομάδας Εργασ ίας

Α.3 - Φιλοσοφία Ομάδας Εργασίας για Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υποστηρικτικού 
Υλικού για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία

Ομάδα Εργασίας Γεωγραφία Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κωδικός Ομάδας ΓΕΩ1_Κ07Δ

Εργαλείο Διαδίκτυο

Θεωρητικό Πλαίσιο Η επιστήμη της Γεωγραφίας, από άποψη περιεχομένου και μεθόδων μελέτης, αποτελεί 
ένα πλούσιο και ποικιλόμορφο πεδίο για εφαρμογή και χρήση των Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Η δυνατότητα αυτή αυξάνει τη μάθηση για το 
περιεχόμενο της Γεωγραφίας και, ταυτόχρονα, ενισχύει τις προϋπάρχουσες δεξιότητες 
για εφαρμογή των ΤΠΕ. Η εισαγωγή και επέκταση της εφαρμογής των ΤΠΕ στο μάθημα 
της Γεωγραφίας βοηθά τους μαθητές να διερευνήσουν, μέσα από ένα μεγάλο όγκο 
πληροφοριών και δεδομένων, να οργανώσουν, να επιμεληθούν και να παρουσιάσουν 
τη γεωγραφική γνώση και πληροφορία με διάφορους τρόπους. 

Μέσα από τη διάσταση αυτή η Διδακτική της Γεωγραφίας αξιοποιεί, ανάμεσα σε άλλα, 
και το διαδίκτυο, ως μέσο για τη διδασκαλία, με στόχο τη γνώση και κατανόηση του 
πολύπλοκου κόσμου για τη μελέτη του πολυδιάστατου χώρου. Οι δυνατότητες που 
το διαδίκτυο προσφέρει είναι εφικτό να συμβάλουν στην εφαρμογή των διαστάσεων 
εκείνων που προωθούν τη μάθηση για τον πλανήτη Γη και τις δυνάμεις που τον 
διαμορφώνουν: την οικοδόμηση της χωρικής και μη γνώσης μέσα από τις δεξιότητες 
κριτικής γεωγραφικής διερεύνησης, τις δεξιότητες ερμηνείας του θεματικού και μη 
χάρτη και της χαρτογραφίας, την ανάπτυξη γραφικών, στατιστικών δεξιοτήτων, καθώς 
και αυτές της χωρικής ανάλυσης. Εξίσου σημαντική είναι επίσης η χρήση του διαδικτύου 
ως εργαλείου για σύγκριση του χώρου σε διάφορα σημεία του πλανήτη με βάση μια 
σειρά από μεταβλητές, στον εντοπισμό χωρικών αλλαγών και στην κωδικοποίηση και 
μοντελοποίηση του χώρου και των αλλαγών που αυτός υφίσταται. 

Όλα αυτά διαμορφώνουν το υπόβαθρο για τη διαμόρφωση ενημερωμένων πολιτών 
που, υπεύθυνα και κριτικά σκεπτόμενοι, λαμβάνουν και εφαρμόζουν ορθολογικές 
αποφάσεις, μέσα και από την επικοινωνία που οι ΤΠΕ προσφέρουν, πάντοτε με άξονα 
την ποιότητα ζωής. 
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Β.1 - Συνοπτικός Πίνακας Εισηγήσεων Δραστηριοτήτων

Τίτλος Δραστηριότητας
Πλήρης Ανάπτυξη 
Δραστηριότητας

Δραστηριότητα 1 Καιρός και Κλίμα ΝΑΙ

Δραστηριότητα 2 Η κατανομή του πληθυσμός του Καναδά ΝΑΙ

Δραστηριότητα 3 Η ζωή στις πόλεις της Κύπρου ΝΑΙ

Δραστηριότητα 4 Μελετώ τον καιρό / Ο κύκλος του νερού ΝΑΙ

Δραστηριότητα 5 Το κλίμα της Νοτίου Αφρικής ΝΑΙ

Δραστηριότητα 6 Βασικοί παράγοντες που διαμορφώνουν το κλίμα ενός 
τόπου-γεωγραφικό μήκος και γεωγραφικό πλάτος

ΝΑΙ

Δραστηριότητα 7 Υδάτινοι πόροι της Κύπρου- Προσπάθειες για 
αντιμετώπιση του υδατικού προβλήματος στην Κύπρο

ΝΑΙ

Δραστηριότητα 8 Το πετρέλαιο και η σημασία του για τις χώρες της Μέσης 
Ανατολής

ΝΑΙ

Δραστηριότητα 9 Ιταλία- Η σημασία του ποταμού Πάδου στην οικονομική 
ανάπτυξη της Β. Ιταλίας

ΝΑΙ

Δραστηριότητα 10 Περιφορά της Γης γύρω από τον ήλιο ΝΑΙ

Δραστηριότητα 11 Ελλάδα: Γεωγραφική θέση και διοικητική διαίρεση ΝΑΙ

Δραστηριότητα 12 Μουσώνες – Τυφώνες (ΙΝΔΙΑ, Η.Π.Α.) ΝΑΙ

Δραστηριότητα 13 Τα σημεία του Ορίζοντα ΝΑΙ

Δραστηριότητα 14 Η κλίμακα του χάρτη ΝΑΙ

Δραστηριότητα 15 Κλιματολογικές αλλαγές – Εξοικονόμηση και 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειες

ΝΑΙ

Πίνακας Εισ ηγήσεων Δ ρασ τηριοτήτων
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Τίτλος Δραστηριότητας
Πλήρης Ανάπτυξη 
Δραστηριότητας

Δραστηριότητα 16 Γεωγραφία και Εκπαίδευση ΟΧΙ

Δραστηριότητα 17 H γη στο ηλιακό σύστημα / Σελήνη Ο δορυφόρος της γης 
(σελ. 23 – 26)

ΟΧΙ

Δραστηριότητα 18 Ποτάμιες διαδικασίες ΟΧΙ

Δραστηριότητα 19 Αφρική ΟΧΙ

Δραστηριότητα 20 Μελετώ τον καιρό ΟΧΙ

Δραστηριότητα 21 Οι υδάτινοι πόροι της Κύπρου ΟΧΙ

Δραστηριότητα 22 Αμμόχωστος (Η ζωή στις πόλεις της Κύπρου) ΟΧΙ

Δραστηριότητα 23 Τα σημεία του Ορίζοντα / Ευρώπη / Ηλιακό Σύστημα ΟΧΙ

Δραστηριότητα 24 Υλικό για εκπαιδευτικούς ΟΧΙ

Δραστηριότητα 25 Ολιγόλεπτα Βίντεο του NATIONAL GEOGRAPHIC ΟΧΙ

Δραστηριότητα 26 Ιαπωνία, Κοινότητα, Ερμηνεία Χάρτη, Ποταμός ΟΧΙ

Δραστηριότητα 27 Μελέτη χάρτη / Φυσικό Περιβάλλον / Ανθρώπινο 
Περιβάλλον 

ΟΧΙ

Δραστηριότητα 28 Η Τροπική Αφρική (Η ζωή των ανθρώπων σ.σ. 57-61), 
Νότιος Αφρική (Φυλετικές διακρίσεις σ.σ 72-77), Βραζιλία

ΟΧΙ

Δραστηριότητα 29 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΤΟ ΔΑΣΟΣ» ΟΧΙ

Δραστηριότητα 30 Πληροφορίες για την Κύπρο ΟΧΙ
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Β.2.1 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 1

Μάθημα Γεωγραφία

Τίτλος Δραστηριότητας Καιρός και Κλίμα

Τάξη Δ΄

Ενότητα Μελετώ τον καιρό (σελ. 25-34)

Σύντομη περιγραφή Η ιστοσελίδα δίνει την ευκαιρία ενασχόλησης με διάφορες μαθησιακές δραστηριότητες 
σχετικές με τον καιρό. Αποτελεί η ιστοσελίδα αυτή το επιστέγασμα στη διερευνητική 
προσπάθεια για διάκριση των εννοιών κλίμα και καιρός μέσα από την εφαρμογή της 
γνώσης σε μια σειρά από διαδραστικές ερωτήσεις που αφορούν τη διάκριση όρων 
«κλίμα» – «καιρός», τα σύμβολα του καιρού, την ερμηνεία χάρτη πρόγνωσης καιρού, τη 
συμπλήρωση λέξεων σε δελτίο καιρού, την αναγνώριση μετεωρολογικών οργάνων, τη 
εφαρμογή της γνώσης στο κλίμα και στον καιρό της Ελλάδας.

Πλήρης Ανάπτυξη 
Δραστηριότητας στο 
Μέρος Γ

ΝΑΙ

Κωδικός Ομάδας ΓΕΩ1_ΚΟ7Δ

Λέξεις-Κλειδιά για 
αναζήτηση στο 
Διαδικτυακό Τόπο  
www.e-epimorfosi.ac.cy

Κλίμα, καιρός

Λογισμικό που 
απαιτείται*

Internet Explorer ή άλλο web browser

http://users.thess.sch.gr/salnk/online/weather/index.htm

* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, 
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.

Εισ ηγήσεις  γ ια  Δ ρασ τηριότητες
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Β.2.2 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 2 

Μάθημα Γεωγραφία

Τίτλος Δραστηριότητας Η κατανομή του πληθυσμός του Καναδά

Τάξη ΣΤ΄

Ενότητα Καναδάς (σελ.: 97 – 105)

Σύντομη περιγραφή Μέσα από τα γραφικά που παρέχει η ιστοσελίδα αυτή ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να 
παρατηρήσει και να περιγράψει τη διαχρονική εξέλιξη της κατανομής του πληθυσμού 
του Καναδά. Με αφετηρία την περιέργεια που προκαλεί η ιστοσελίδα ο μαθητής 
μπορεί να διενεργήσει μια γεωγραφική διερεύνηση για τη γεωγραφική ερώτηση της 
ερμηνεία της κατανομής του πληθυσμού του Καναδά. Έχει έτσι τη δυνατότητα να 
διατυπώσει υποθέσεις, να εξεύρει τις αναγκαίες πληροφορίες, δεδομένα και θεματικούς 
χάρτες συσχετίζοντας τα. Καταλήγει έτσι σε ερμηνεία του φαινομένου και προβαίνει 
σε συγκρίσεις με την Κύπρο καθώς και σε αποφάσεις για τον τρόπο ζωής σε μια 
πυκνοκατοικημένη και αραιοκατοικημένη περιοχή. 

Πλήρης Ανάπτυξη 
Δραστηριότητας στο 
Μέρος Γ

ΝΑΙ

Κωδικός Ομάδας ΓΕΩ1_ΚΟ7Δ

Λέξεις-Κλειδιά για 
αναζήτηση στο 
Διαδικτυακό Τόπο  
www.e-epimorfosi.ac.cy

πληθυσμός, κατανομή πληθυσμού, αραιοκατοικημένη – πυκνοκατοικημένη περιοχή, 
θεματικός χάρτης

Λογισμικό που 
απαιτείται*

Internet Explorer ή άλλο web browser 

http://www.school-portal.co.uk/GroupDownloadFile.asp?file=55025&Groupid=12426

* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, 
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
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Β.2.3 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 3

Μάθημα Γεωγραφία

Τίτλος Δραστηριότητας Η ζωή στις πόλεις της Κύπρου

Τάξη Δ ΄ (σελ. 47-72)

Ενότητα Η ζωή στις πόλεις της Κύπρου

Σύντομη περιγραφή Με τη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές μπορούν να εντοπίσουν τρέχοντα ζητήματα που 
απασχολούν τους κατοίκους των προαστιακών περιοχών της Κύπρου, της Λάρνακας 
στην περίπτωση αυτή. Μέσα από τη χρήση τρισδιάστατων γραφικών γνωρίζουν τα 
συνθετικά στοιχεία ενός βιώσιμου προαστίου και αναπτύσσουν κριτική σκέψη ως 
υπεύθυνοι πολίτες για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στα θέματα κυκλοφοριακής 
συμφόρησης, ανακύκλωσης, πάρκα και ανάπτυξη του χώρου. Η δραστηριότητα αυτή 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατακλείδα για τα σύγχρονα θέματα που απασχολούν τις 
πόλεις της Κύπρου. 

Πλήρης Ανάπτυξη 
Δραστηριότητας στο 
Μέρος Γ

ΝΑΙ

Κωδικός Ομάδας ΓΕΩ1_ΚΟ7Δ

Λέξεις-Κλειδιά για 
αναζήτηση στο 
Διαδικτυακό Τόπο  
www.e-epimorfosi.ac.cy

πόλη, προάστιο, ανακύκλωση, πάρκο, συμφόρηση, χώρος

Λογισμικό που 
απαιτείται*

Internet Explorer ή άλλο web browser

http://lsg.ucy.ac.cy/Research/PROASTI/arxiko/drasthriothta.htm 

* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, 
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.

Εισ ηγήσεις  γ ια  Δ ρασ τηριότητες
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Β.2.4 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 4 

Μάθημα Γεωγραφία

Τίτλος Δραστηριότητας Μελετώ τον καιρό / Ο κύκλος του νερού

Τάξη Δ΄

Ενότητα Μελετώ τον καιρό (σελ. 29 – 30)

Σύντομη περιγραφή Ο μαθητής παρατηρεί και περιγράφει τις εικόνες από τα γραφικά για τα στάδια από τα 
οποία περνά ο κύκλος του νερού. Αρχικά δίδεται η δυνατότητα για υπόθεση στο θέμα. 
Παράλληλα μπορεί να ερμηνεύσει τη διαδικασία αυτή με τη χρήση συμπληρωματικών 
πηγών και θεματικών χαρτών. Μέσα από τη διερεύνηση καλείται να καταλήξει σε ένα 
διάγραμμα ροής για το φαινόμενο του κύκλου του νερού.

Πλήρης Ανάπτυξη 
Δραστηριότητας στο 
Μέρος Γ

ΝΑΙ

Κωδικός Ομάδας ΓΕΩ1_ΚΟ7Δ

Λέξεις-Κλειδιά για 
αναζήτηση στο 
Διαδικτυακό Τόπο  
www.e-epimorfosi.ac.cy

κύκλος του νερού, εξάτμιση, σύννεφο, νερό, υγροποίηση, βροχόπτωση

Λογισμικό που 
απαιτείται*

Internet Explorer ή άλλο web browser

http://www.bbc.co.uk/schools/riversandcoasts/water_cycle/rivers/pg_02_flash.shtml

* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, 
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
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Β.2.5 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 5

Μάθημα Γεωγραφία

Τίτλος Δραστηριότητας Το κλίμα της Νοτίου Αφρικής

Τάξη Δ΄- Στ΄

Ενότητα Nότια Αφρική

Σύντομη περιγραφή Η ιστοσελίδα αυτή προσφέρει άμεσα την παροχή χωρικών και μη χωρικών 
πληροφοριών για τη θερμοκρασία και τη βροχόπτωση σε κάθε σημείο του πλανήτη 
(εκεί που υπάρχουν αναγνωρισμένοι μετεωρολογικοί σταθμοί). Ο μαθητής έχει τη 
δυνατότητα χρήσης εργαλείων ηλεκτρονικής διαδικτυακής χαρτογράφησης μέσω της 
αλληλεπίδρασης με τον ηλεκτρονικό χάρτη (επεξεργασία κλίμακας, επιβολή συνόρων, 
μέτρηση αποστάσεων κά). Κεντρικό σημείο αποτελούν οι δυνατότητες γεωγραφικής 
διερεύνησης μέσα από την ανάκληση και σύγκριση κλιματολογικών δεδομένων με 
στόχο την απάντηση σε γεωγραφικές ερωτήσεις για την κλιματική ταξινόμηση στον 
πλανήτη. Αποτέλεσμα των πιο πάνω είναι η προσομοίωση με καταστάσεις ζωής μέσα 
από τη λήψη αποφάσεων.

Πλήρης Ανάπτυξη 
Δραστηριότητας στο 
Μέρος Γ

ΝΑΙ

Κωδικός Ομάδας ΓΕΩ1_ΚΟ7Δ

Λέξεις-Κλειδιά για 
αναζήτηση στο 
Διαδικτυακό Τόπο  
www.e-epimorfosi.ac.cy

Κλίμα, θερμοκρασία, βροχόπτωση, μεσογειακό κλίμα, ωκεάνιο κλίμα, ηπειρωτικό κλίμα, 
γεωγραφικό πλάτος

Λογισμικό που 
απαιτείται*

Internet Explorer ή άλλο web browser

http://www.webgis-schule.de/website/world_climate_en/viewer.htm

* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, 
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.

Εισ ηγήσεις  γ ια  Δ ρασ τηριότητες
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Β.2.6 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 6 

Μάθημα Γεωγραφία

Τίτλος Δραστηριότητας ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΕΝΟΣ ΤΟΠΟΥ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ

Τάξη Ε΄ - Διδακτικό εγχειρίδιο Ε΄ Δημοτικού σ.σ. 61-65

Ενότητα Βασικοί παράγοντες που διαμορφώνουν το κλίμα ενός τόπου- Παράλληλοι και 
μεσημβρινοί – Γεωγραφικό μήκος και πλάτος

Σύντομη περιγραφή Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα οι μαθητές, αφού αρχικά διαπιστώσουν ότι για 
να καθορίσουμε τη θέση ενός τόπου πάνω στο χάρτη θα πρέπει να γνωρίζουμε το 
γεωγραφικό πλάτος. Μέσα από πλοήγηση σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες παίρνει 
πληροφορίες για τις γεωγραφικές συντεταγμένες και πώς τις καθορίζουμε. Στα 
επόμενα μαθήματα οι μαθητές εξασκούνται και μέσω διαδικτύου και σε φυλλάδιο στον 
καθορισμό των γεωγραφικών συντεταγμένων ενός τόπου ή και στον καθορισμό ενός 
σημείου, όταν δίδονται οι γεωγραφικές συντεταγμένες του. Η εξάσκηση γίνεται και 
μέσω ενός παιχνιδιού που ονομάζεται «Κώδικας Ντα Χάρτα»

Πλήρης Ανάπτυξη 
Δραστηριότητας στο 
Μέρος Γ

ΝΑΙ

Κωδικός Ομάδας ΓΕΩ1_ΚΟ7Δ

Λέξεις-Κλειδιά για 
αναζήτηση στο 
Διαδικτυακό Τόπο  
www.e-epimorfosi.ac.cy

Γεωγραφικές συντεταγμένες, γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος, ισημερινός, 
παράλληλος, μεσημβρινός

Λογισμικό που 
απαιτείται*

Internet Explorer ή άλλο web browser

e- γεωγραφία- Ελληνική Πύλη Παιδείας / http://geogr.eduportal.gr/

* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, 
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.



25 

Ομάδα Εργασ ίας:  Γεωγραφία Δ ημοτικής Εκ παίδευ σ ης
ΓΕΩ1_Κ07Δ

Β

Β.2.7 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 7

Μάθημα Γεωγραφία

Τίτλος Δραστηριότητας Υδάτινοι πόροι της Κύπρου- Προσπάθειες για αντιμετώπιση του υδατικού προβλήματος 
στην Κύπρο

Τάξη Δ΄

Ενότητα Οι υδάτινοι πόροι της Κύπρου (σ.σ. 73- 82)

Σύντομη περιγραφή Μέσω συγκεκριμένης κυβερνητικής ιστοσελίδας, τα παιδιά αντιλαμβάνονται το οξύ 
υδατικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος (μέσω πινάκων για την πληρότητα 
των φραγμάτων αλλά και συγκεκριμένου διαφημιστικού σποτ για την εξοικονόμηση 
νερού), καθώς επίσης και για τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση 
του προβλήματος. Ταυτόχρονα τα παιδιά εισηγούνται και δικά τους μέτρα προς 
εξοικονόμηση νερού στην Κύπρο

Πλήρης Ανάπτυξη 
Δραστηριότητας στο 
Μέρος Γ

ΝΑΙ

Κωδικός Ομάδας ΓΕΩ1_ΚΟ7Δ

Λέξεις-Κλειδιά για 
αναζήτηση στο 
Διαδικτυακό Τόπο  
www.e-epimorfosi.ac.cy

Υδάτινοι πόροι της Κύπρου - Αντιμετώπιση υδατικού προβλήματος-Μέτρα εξοικονόμησης 
νερού

Λογισμικό που 
απαιτείται*

Internet Explorer ή άλλο web browser

Εξοικονόμηση νερού- Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα σχολεία της Ν. 
Ευρώπης- http://www.watersave.gr/site/

* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, 
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.

Εισ ηγήσεις  γ ια  Δ ρασ τηριότητες
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Β

Β.2.8 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 8 

Μάθημα Γεωγραφία

Τίτλος Δραστηριότητας Το πετρέλαιο και η σημασία του για τις χώρες της Μέσης Ανατολής

Τάξη Ε΄

Ενότητα Η σημασία του πετρελαίου στη ζωή των χωρών των κατοίκων της Μέσης Ανατολής

Σύντομη περιγραφή Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, τα παιδιά πλοηγούνται σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες 
όπου εντοπίζουν τις χώρες της Μέσης Ανατολής με μεγάλα αποθέματα πετρελαίου και 
ταυτόχρονα (μέσω ενός βίντεο κλιπ) μαθαίνουν για τις θετικές επιπτώσεις που έχει το 
πετρέλαιο σε αυτές τις χώρες. Ταυτόχρονα, μελετώντας στο πίνακες σχετικούς με τα 
παγκόσμια αποθέματα και κατανάλωση πετρελαίου, καταλήγουν σε συμπεράσματα 
γιατί κάποιες χώρες θέλουν να αποκτήσουν έλεγχο των αποθεμάτων των χωρών της 
Μέσης Ανατολής

Πλήρης Ανάπτυξη 
Δραστηριότητας στο 
Μέρος Γ

ΝΑΙ

Κωδικός Ομάδας ΓΕΩ1_ΚΟ7Δ

Λέξεις-Κλειδιά για 
αναζήτηση στο 
Διαδικτυακό Τόπο  
www.e-epimorfosi.ac.cy

Το πετρέλαιο και η σημασία του για τις χώρες της Μέσης Ανατολής

Λογισμικό που 
απαιτείται*

Internet Explorer ή άλλο web browser

Πετρέλαιο: Τιμή και αποθέματα- http://sup.kathimerini.gr/xtra/media/files/kathimerini/
pdf/oil020407.pdf

* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, 
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
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Β

Β.2.9 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 9

Μάθημα Γεωγραφία

Τίτλος Δραστηριότητας ΙΤΑΛΙΑ- Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ Β. 
ΙΤΑΛΙΑΣ

Τάξη Ε΄

Ενότητα

Σύντομη περιγραφή Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα οι μαθητές χρησιμοποιούν το εργαλείο GoogleEarth 
για να πλοηγηθούν πάνω από την Ιταλία και να μελετήσουν βασικά χαρακτηριστικά 
της κοιλάδας του ποταμού Πάδου (πυκνοκατοικημένη περιοχή, αρκετά λιμάνια κοντά, 
τοποθεσία στους πρόποδες των Άλπεων κτλ.)

Μέσω του ίδιου εργαλείου εντοπίζουν κύριες βιομηχανικές μονάδες που βρίσκονται στη 
Β. Ιταλία και αφού κάνουν τις απαραίτητες συγκρίσεις, καταλήγουν σε συμπεράσματα 
για τους λόγους που η Β. Ιταλία έχει μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη από τη Ν. Ιταλία

Πλήρης Ανάπτυξη 
Δραστηριότητας στο 
Μέρος Γ

ΝΑΙ

Κωδικός Ομάδας ΓΕΩ1_ΚΟ7Δ

Λέξεις-Κλειδιά για 
αναζήτηση στο 
Διαδικτυακό Τόπο  
www.e-epimorfosi.ac.cy

Γεωγραφία Ε΄- Ιταλία- Β. Ιταλία- κοιλάδα του ποταμού Πάδου

Λογισμικό που 
απαιτείται*

Internet Explorer ή άλλο web browser

* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, 
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.

Εισ ηγήσεις  γ ια  Δ ρασ τηριότητες
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Β

Β.2.10 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 10 

Μάθημα Γεωγραφία

Τίτλος Δραστηριότητας Περιφορά της Γης γύρω από τον ήλιο

Τάξη Στ΄

Ενότητα Η Γη στο ηλιακό μας σύστημα – Οι κινήσεις της Γης και τα αποτελέσματά τους σ.σ. 19- 
22

Σύντομη περιγραφή Μέσω συγκεκριμένης ιστοσελίδας, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να δουν την κίνηση 
που κάνει η Γη σε προσομοιωτή της περιφορά της Γης γύρω από τον ήλιο. Η ιστοσελίδα 
είναι αμερικάνικη, γι’ αυτό οι μαθητές έχουν μπροστά τους ελληνική μετάφραση του 
λεξιλογίου που παρουσιάζεται στον προσομοιωτή. Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του 
προσομοιωτή, τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι η εναλλαγή των εποχών είναι αποτέλεσμα 
της περιφοράς της Γης γύρω από τον ήλιο και της κλίσης του άξονά της.

Πλήρης Ανάπτυξη 
Δραστηριότητας στο 
Μέρος Γ

ΝΑΙ

Κωδικός Ομάδας ΓΕΩ1_ΚΟ7Δ

Λέξεις-Κλειδιά για 
αναζήτηση στο 
Διαδικτυακό Τόπο  
www.e-epimorfosi.ac.cy

Η Γη και οι κινήσεις της-Περιφορά γύρω από τον ήλιο

Λογισμικό που 
απαιτείται*

Internet Explorer ή άλλο web browser

Geoscience Animations - http://esminfo.prenhall.com/science/geoanimations/

Earth – Sun relations - http://esminfo.prenhall.com/science/geoanimations/
animations/01_EarthSun_E2.html

* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, 
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
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Β

Β.2.11 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 11

Μάθημα Γεωγραφία

Τίτλος Δραστηριότητας ΕΛΛΑΔΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ

Τάξη Δ΄

Ενότητα

Σύντομη περιγραφή Με τη βοήθεια του Google Earth εντοπίζεται η θέση της Ελλάδας στον κόσμο και στην 
Ευρώπη. Με τη βοήθεια της ιστοσελίδας εντοπίζονται τα γεωγραφικά διαμερίσματα και 
στη συνέχεια, με τρισδιάστατες φωτογραφίες από το Google Earth παρατηρούνται τα 
δύο μεγάλα έργα, που εξυπηρετούν την επικοινωνία της Πελοποννήσου με την υπόλοιπη 
ηπειρωτική χώρα, αλλά και τη διακίνηση εμπορευμάτων και επιβατών (γέφυρα Ρίου-
Αντιρρίου και Ισθμός Κορίνθου).

Πλήρης Ανάπτυξη 
Δραστηριότητας στο 
Μέρος Γ

ΝΑΙ

Κωδικός Ομάδας ΓΕΩ1_ΚΟ7Δ

Λέξεις-Κλειδιά για 
αναζήτηση στο 
Διαδικτυακό Τόπο  
www.e-epimorfosi.ac.cy

Ελλάδα, γεωγραφικά διαμερίσματα, Πελοπόννησος, ισθμός Κορίνθου, γέφυρα Ρίου-
Αντιρρίου

Λογισμικό που 
απαιτείται*

Internet Explorer ή άλλο web browser

http://geogr.eduportal.gr/maps.htm

Google Earth

* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, 
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.

Εισ ηγήσεις  γ ια  Δ ρασ τηριότητες
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Β.2.12 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 12 

Μάθημα Γεωγραφία

Τίτλος Δραστηριότητας ΜΟΥΣΩΝΕΣ – ΤΥΦΩΝΕΣ (ΙΝΔΙΑ, Η.Π.Α.)

Τάξη ΣΤ΄

Ενότητα Ινδία – Η.Π.Α. – ΚΥΚΛΩΝΕΣ, ΤΥΦΩΝΕΣ

Σύντομη περιγραφή Με τη δραστηριότητα αυτή τα παιδιά εντοπίζουν πληροφορίες, αλλά κυρίως 
παρακολουθούν προσομοιώσεις και βίντεο σχετικά με τη δημιουργία και την κίνηση 
των τυφώνων, εντοπίζοντας και τις περιοχές της γης όπου «γεννιούνται» τα ακραία 
καιρικά φαινόμενα, αλλά και αυτές που πλήττονται περισσότερο και συχνότερα από 
αυτά.

Πλήρης Ανάπτυξη 
Δραστηριότητας στο 
Μέρος Γ

ΝΑΙ

Κωδικός Ομάδας ΓΕΩ1_ΚΟ7Δ

Λέξεις-Κλειδιά για 
αναζήτηση στο 
Διαδικτυακό Τόπο  
www.e-epimorfosi.ac.cy

Τυφώνες, μουσώνες, Ηνωμένες Πολιτείες, Ινδία

Λογισμικό που 
απαιτείται*

Internet Explorer ή άλλο web browser

http://5dim-pyrgou.ilei.sch.gr/climate/html/bad1.htm#akr2

(σύνδεσμος http://www.bom.gov.au/lam/Students_Teachers/cycmod.shtml)

* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, 
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.



31 

Ομάδα Εργασ ίας:  Γεωγραφία Δ ημοτικής Εκ παίδευ σ ης
ΓΕΩ1_Κ07Δ

Β

Β.2.13 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 13

Μάθημα Γεωγραφία

Τίτλος Δραστηριότητας ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ

Τάξη Γ’

Ενότητα Τα σημεία του ορίζοντα / Μελέτη τοπογραφικού Χάρτη

Σύντομη περιγραφή Τα παιδιά, με διαδραστική δραστηριότητα μελετούν το νοητό χωρισμό της Γης σε 
βόρειο-νότιο και ανατολικό-δυτικό ημισφαίριο. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούν έτοιμο 
τοπογραφικό χάρτη, αλλά και δορυφορική εικόνα της περιοχής του σχολείου τους, για 
να ερμηνεύουν ορθά τέτοιους χάρτες, χρησιμοποιώντας ορθά τα σημεία του ορίζοντα

Πλήρης Ανάπτυξη 
Δραστηριότητας στο 
Μέρος Γ

NAI

Κωδικός Ομάδας ΓΕΩ1_ΚΟ7Δ

Λέξεις-Κλειδιά για 
αναζήτηση στο 
Διαδικτυακό Τόπο  
www.e-epimorfosi.ac.cy

Σημεία του ορίζοντα, τοπογραφικός χάρτης, προσανατολισμός, δορυφορική εικόνα, 
ημισφαίρια

Λογισμικό που 
απαιτείται*

Internet Explorer ή άλλο web browser

http://edhelper.com/Community_Maps.htm

* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, 
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.

Εισ ηγήσεις  γ ια  Δ ρασ τηριότητες
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Β.2.14 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 14

Μάθημα Γεωγραφία

Τίτλος Δραστηριότητας Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ

Τάξη Δ΄ - ΣΤ΄

Ενότητα Μελέτη του χάρτη – Κλίμακα

Σύντομη περιγραφή Τα παιδιά παρακολουθούν δορυφορικές απεικονίσεις και τις αλλαγές στον παρονομαστή 
του κλάσματος στην κλίμακα, όσο μεγαλώνουν οι λεπτομέρειες στο χάρτη. Στη 
δεύτερη ιστοσελίδα, μπορούν να παρακολουθήσουν με κινούμενες εικόνες τον τρόπο 
υπολογισμού μιας απόστασης στο χάρτη με τη χρήση σχοινιού ή χαρτιού.

Πλήρης Ανάπτυξη 
Δραστηριότητας στο 
Μέρος Γ

NAI

Κωδικός Ομάδας ΓΕΩ1_ΚΟ7Δ

Λέξεις-Κλειδιά για 
αναζήτηση στο 
Διαδικτυακό Τόπο  
www.e-epimorfosi.ac.cy

Κλίμακα, λεπτομέρειες χάρτη, υπολογισμός, απόσταση, μέτρηση

Λογισμικό που 
απαιτείται*

Internet Explorer ή άλλο web browser

http://mapzone.ordnancesurvey.co.uk/mapzone/

* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, 
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
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Β.2.15 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 15

Μάθημα Γεωγραφία

Τίτλος Δραστηριότητας ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τάξη Γ΄ - Στ΄

Ενότητα Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Κλιματολογικές 
Αλλαγές

Σύντομη περιγραφή Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου ως αιτίας 
για τις κλιματολογικές αλλαγές στον πλανήτη μέσα από κινούμενες εικόνες, αλλά και 
σταθερές φωτογραφίες. Παράλληλα, με κινούμενες εικόνες και φωτογραφίες, μπορούν 
να μελετήσουν στάδιο προς στάδιο τον τρόπο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 
ανανεώσιμες πηγές (ηλιακή ενέργεια, ενέργεια από τον άνεμο, ενέργεια από τα φυτά), 
αλλά και τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στις μεταφορές και στο σπίτι.

Πλήρης Ανάπτυξη 
Δραστηριότητας στο 
Μέρος Γ

NAI

Κωδικός Ομάδας ΓΕΩ1_ΚΟ7Δ

Λέξεις-Κλειδιά για 
αναζήτηση στο 
Διαδικτυακό Τόπο  
www.e-epimorfosi.ac.cy

Φαινόμενο θερμοκηπίου, διοξείδιο άνθρακα, ανανεώσιμες πηγές, αιολική, ηλιακή, 
βιοχημική, εξοικονόμηση

Λογισμικό που 
απαιτείται*

Internet Explorer ή άλλο web browser

http://managenergy.net/

http://www.stopclimatechange.gr/

http://www.stopclimatechange.gr/index.php?option=content&task=view&id=82

* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, 
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.

Εισ ηγήσεις  γ ια  Δ ρασ τηριότητες
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Β.2.16 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 16 

Μάθημα Γεωγραφία

Τίτλος Δραστηριότητας ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τάξη Ε΄ και Στ΄

Ενότητα

Σύντομη περιγραφή Η ιστοσελίδα αυτή κατασκευάστηκε με σκοπό να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς μία 
εύκολη και ανέξοδη διέξοδο στο πρόβλημα που καθημερινά συναντάνε από την έλλειψη 
εκπαιδευτικών υλικών στο μάθημα της Γεωγραφίας. Σκοπός της είναι να συμπληρώσει 
τις όποιες άλλες πηγές - βοηθήματα Γεωγραφίας που υπάρχουν. 

Στην ιστοσελίδα θα βρείτε χάρτες τις Ελλάδας που καλύπτουν διάφορα θέματα, χάρτες 
διαφόρων νομών, τρισδιάστατες απεικονίσεις και εικονικές πτήσεις σε αρχεία μορφής avi. 
Ακόμη, υπάρχουν τέσσερα μαθήματα που σκοπό έχουν να βοηθήσουν εκπαιδευτικούς 
και εκπαιδευόμενους στη διδασκαλία και μάθηση (αντίστοιχα) των χαρτών.

Πλήρης Ανάπτυξη 
Δραστηριότητας στο 
Μέρος Γ

OXI

Κωδικός Ομάδας ΓΕΩ1_ΚΟ7Δ

Λέξεις-Κλειδιά για 
αναζήτηση στο 
Διαδικτυακό Τόπο  
www.e-epimorfosi.ac.cy

Χάρτες Ελλάδας, τρισδιάστατες απεικονίσεις, εικονικές πτήσεις, διδασκαλία και μάθηση 
χαρτών

Λογισμικό που 
απαιτείται*

Internet Explorer ή άλλο web browser

http://www.eled.auth.gr/geography/

* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, 
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
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Β.2.17 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 17

Μάθημα Γεωγραφία

Τίτλος Δραστηριότητας H γη στο ηλιακό σύστημα / Σελήνη Ο δορυφόρος της γης (σελ. 23 – 26)

Τάξη Στ΄

Ενότητα H γη στο ηλιακό σύστημα / Σελήνη Ο δορυφόρος της γης

Σύντομη περιγραφή Με το υλικό που παρέχεται στην ισοσελίδα αυτή παρέχεται η δυναότητα παρατήρησης 
και ερμηνείας των φάσεων της σελήνης και γενικά τα χαρακτηριστικών που συνθέτουν 
τη σελήνη ως δορυφόρου της γης. Με τα κείμενα που εμφανίζονται μπορεί να γίνει 
διερεύνηση για τα στοιχεία που τη συνθέτουν και τις σχέσεις με τη γη και άλλα ουράνια 
σώματα.

Πλήρης Ανάπτυξη 
Δραστηριότητας στο 
Μέρος Γ

ΟΧΙ

Κωδικός Ομάδας ΓΕΩ1_ΚΟ7Δ

Λέξεις-Κλειδιά για 
αναζήτηση στο 
Διαδικτυακό Τόπο  
www.e-epimorfosi.ac.cy

Φάσεις σελήνης, νέα σελήνη, πρώτο τέταρτο, πανσέληνος, τελευταίο τέταρτο 
δορυφόρος,

Λογισμικό που 
απαιτείται*

Internet Explorer ή άλλο web browser

http://www.astronomia.gr/wiki/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AE
%CE%BD%CE%B7

http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/astronomy/moonphase.html

* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, 
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.

Εισ ηγήσεις  γ ια  Δ ρασ τηριότητες
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Β.2.18 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 18 

Μάθημα Γεωγραφία

Τίτλος Δραστηριότητας Ποτάμιες διαδικασίες

Τάξη Στ΄

Ενότητα Η Αίγυπτος / Μορφολογία του εδάφους (σελ.:28-29)

Σύντομη περιγραφή Με τη δραστηριότητα αυτή ο μαθητής έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τις βασικές ποτάμιες 
διαδικασίες. Μπορεί να παρατηρήσει και να ερμηνεύσει στοιχεία γεωμορφολογίας 
για το σχηματισμό ποταμού. Παρουσιάζονται επίσης ανθρωπογενείς διαδικασίες που 
έχουν σχέση με την ύπαρξη ποταμού. Τέλος προσφέρεται η δυνατότητα για συγκριτική 
γεωγραφία με άλλα μεγάλα ποτάμια συστήματα

Πλήρης Ανάπτυξη 
Δραστηριότητας στο 
Μέρος Γ

ΟΧΙ

Κωδικός Ομάδας ΓΕΩ1_ΚΟ7Δ

Λέξεις-Κλειδιά για 
αναζήτηση στο 
Διαδικτυακό Τόπο  
www.e-epimorfosi.ac.cy

ποταμός, πηγές, εκβολές, δέλτα, κοίτη, κοιλάδα. 

Λογισμικό που 
απαιτείται*

Internet Explorer ή άλλο web browser

http://www.riverwebmuseums.org/activities/animation/

* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, 
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
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Β.2.19 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 19

Μάθημα Γεωγραφία

Τίτλος Δραστηριότητας Αφρική

Τάξη Στ΄

Ενότητα Αφρική (Επαναληπτικά στοιχεία) σελ. 27-84

Σύντομη περιγραφή Με τη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές μπορύν να συμληρώσουν βωβό χάρτη σ 
ένα γνωστό και φιλικό λογισμικό (EXCEL) και να παρατηρήσουν τα διάφορα φυσικά 
φαινόμενα που χαρακτηρίζουν και διαφοροποιούν την Αφρική. Η δραστηριότητα 
μπορεί να γίνει με τη βοήθεια άτλαντα. Ακολουθεί η συμπλήρωση του σχετικού φύλλου 
εργασίας ως επαναληπτική πτυχή της ενότητας

Πλήρης Ανάπτυξη 
Δραστηριότητας στο 
Μέρος Γ

ΟΧΙ

Κωδικός Ομάδας ΓΕΩ1_ΚΟ7Δ

Λέξεις-Κλειδιά για 
αναζήτηση στο 
Διαδικτυακό Τόπο  
www.e-epimorfosi.ac.cy

Αφρική, ήπειρος, χάρτης, βωβός χάρτης 

Λογισμικό που 
απαιτείται*

Internet Explorer ή άλλο web browser

http://users.att.sch.gr/chkaratz/geography/AFRIKI-lesson1.htm, http://users.att.sch.gr/
chkaratz/geography/index-geography.htm

* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, 
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.

Εισ ηγήσεις  γ ια  Δ ρασ τηριότητες
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Β.2.20 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 20 

Μάθημα Γεωγραφία

Τίτλος Δραστηριότητας Μελετώ τον καιρό

Τάξη Δ΄

Ενότητα Καναδάς (σελ.: 97 – 105)

Σύντομη περιγραφή Με τη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τη γνωριμία των στοιχείων 
που χαρακτηρίζουν τη διαμόρφωση της κατάστασης της ατμόσφαιρας σε μια χρονική 
στιγμή. Μπορούν επίσης να εφαρμόσουν κριτική σκέψη για την αλληλεπίδραση 
μεταξύ καιρού και ζωής των ανθρώπων μέσα από πρακτικές ιδέες με τις οποίες έρχεται 
καθημερινά σε επαφή. Αυτό γίνεται εφικτό μέσα από αλληλεπιδραστικά παιχνίδια.

Πλήρης Ανάπτυξη 
Δραστηριότητας στο 
Μέρος Γ

ΟΧΙ

Κωδικός Ομάδας ΓΕΩ1_ΚΟ7Δ

Λέξεις-Κλειδιά για 
αναζήτηση στο 
Διαδικτυακό Τόπο  
www.e-epimorfosi.ac.cy

Καιρός, ατμόσφαιρα, θερμοκρασία, βρωχόπτωση

Λογισμικό που 
απαιτείται*

Internet Explorer ή άλλο web browser

http://www.school-portal.co.uk/GroupDownloadFile.asp?file=55025&Groupid=12426

* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, 
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
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Β.2.21 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 21

Μάθημα Γεωγραφία

Τίτλος Δραστηριότητας Οι υδάτινοι πόροι της Κύπρου

Τάξη Δ΄

Ενότητα Οι υδάτινοι πόροι της Κύπρου (σ.σ. 73- 82)

Σύντομη περιγραφή Οι μαθητές μπορούν να πάρουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται σχετικά με 
τους υδάτινους πόρους της Κύπρου. Συγκεκριμένα βρίσκουν στοιχεία για: φράγματα 
της Κύπρου, πληρότητα φραγμάτων, υδατικά έργα στο νησί, ιστορική αναδρομή 
για την ανάπτυξη των υδάτινων πόρων της Κύπρου, πώς φτάνει το νερό μέχρι σπίτι 
τους, μέτρα εξοικονόμησης νερού, στατιστικά στοιχεία για το νερό (π.χ. αποθήκευση 
νερού στα φράγματα, εισροή νερού στα φράγματα κτλ), μελετούν διάφορα έντυπα 
και παρουσιάσεις (π.χ. Power Point) σχετικά με την εξοικονόμηση νερού. Κάποια από 
αυτά τα έντυπα χρησιμεύουν και για δραστηριοποίηση των παιδιών και ενασχόληση 
με το θέμα της εξοικονόμησης νερού διαθεματικά. Για παράδειγμα ένα από τα έντυπα- 
κόμικ με τίτλο: «Κάπταιν Ύδωρ» δίδει την ευκαιρία – πέραν από το σαφές μήνυμα για 
προστασία του νερού- για ενασχόληση των παιδιών με το νερό μέσα από διάφορες 
θεματικές ενότητες όπως: τα μαθηματικά, την επιστήμη κτλ. Τέλος τα παιδιά έχουν την 
ευκαιρία να τυπώσουν και σταυρόλεξα σχετικά με το νερό και να τα λύσουν

Πλήρης Ανάπτυξη 
Δραστηριότητας στο 
Μέρος Γ

OXI

Κωδικός Ομάδας ΓΕΩ1_ΚΟ7Δ

Λέξεις-Κλειδιά για 
αναζήτηση στο 
Διαδικτυακό Τόπο  
www.e-epimorfosi.ac.cy

Φράγματα, πληρότητα φραγμάτων, υδάτινοι πόροι, μέτρα εξοικονόμησης νερού

Λογισμικό που 
απαιτείται*

Internet Explorer ή άλλο web browser

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων - http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/index_gr/
index_gr?OpenDocument

* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, 
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.

Εισ ηγήσεις  γ ια  Δ ρασ τηριότητες
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Β.2.22 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 22 

Μάθημα Γεωγραφία

Τίτλος Δραστηριότητας Αμμόχωστος (Η ζωή στις πόλεις της Κύπρου)

Τάξη Δ΄

Ενότητα Η ζωή στις πόλεις της Κύπρου / Αμμόχωστος, η σκλαβωμένη πόλη του Ευαγόρα

Σύντομη περιγραφή Μέσω της ιστοσελίδας αυτής μπορούν οι μαθητές να προβούν σε διερεύνηση για τη 
χωρική διάσταση της πόλης. Από τη μια μπορούν να ερμηνεύσουν τη γεωγραφική 
θέση της Αμμοχώστου και από την άλλη να προβούν σε συγκρίσεις για το χώρο της 
Αμμοχώστου πριν την τουρκική εισβολή και σήμερα μές από σχετικές φωτογραφίες. 
Συγκρίσεις μπορούν να γίνουν και για τις ανθρώπινες δραστηριότητες στην πόλη πριν 
το 1974 με τις δραστηριότητες σήμερα λόγω της εξαναγκασμένης μετανάστευσης με 
στόχο την ανασύσταση της κοινότητας και τη δημιουργία αντιληπτικης περιφέρερειας 
για τους κατοίκους. 

Πλήρης Ανάπτυξη 
Δραστηριότητας στο 
Μέρος Γ

ΟΧΙ

Κωδικός Ομάδας ΓΕΩ1_ΚΟ7Δ

Λέξεις-Κλειδιά για 
αναζήτηση στο 
Διαδικτυακό Τόπο  
www.e-epimorfosi.ac.cy

Πόλη, Αμμόχωστος, εισβολή, κατοχή, λιμάνι, κατεχόμενη Κύπρος 

Λογισμικό που 
απαιτείται*

Internet Explorer ή άλλο web browser

http://www.famagusta.org.cy

* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, 
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
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Β

Β.2.23 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 23

Μάθημα Γεωγραφία

Τίτλος Δραστηριότητας ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ / ΕΥΡΩΠΗ / ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Τάξη Γ΄, Ε΄, Στ΄

Ενότητα Τα σημεία του ορίζοντα (Γ΄τάξη) / Ευρώπη (Ε΄ τάξη) / Ηλιακό Σύστημα (Στ΄ τάξη)

Σύντομη περιγραφή Ο ιστοχώρος δίνει τη δυνατότητα για ποικιλία διαδραστικών ασκήσεων, σχετικών με το 
Α.Π. διαφόρων τάξεων.

Γ΄ τάξη: (Το σχήμα της Γης, ο ισημερινός, τα σημεία του ορίζοντα στο χάρτη – Τα παιδιά •	
μπορούν πολύ απλά να σύρουν με το ποντίκι την περιφέρεια / το περίγραμμα της 
υδρογείου σφαίρας, τον ισημερινό καθώς και να σύρουν και κολλήσουν τα 4 σημεία 
του ορίζοντα γύρω από την υδρόγειο – δες δραστηριότητα «Προσανατολισμός... 
Δισδιάστατη προβολή...)
Ε΄ τάξη (Έξι διαφορετικές δραστηριότητες παρέχονται σχετικές με την Ευρώπη. Τα •	
παιδιά σύρουν και τοποθετούν σε χάρτες χώρες, σημαίες χωρών, πόλεις, ποτάμια, 
βουνά και θάλασσες, υπολογίζουν την απόσταση μεταξύ πόλεων)
Στ΄ τάξη (Οι διαδραστικές δραστηριότητες δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να •	
μελετήσουν το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, τη θέση και την ορατότητά του από τη 
γη του σε σχέση με τη μέρα και τη νύχτα στον πλανήτη, την κατασκευή του καθώς 
και τη ζωή των αστροναυτών μέσα σ’ αυτόν - δες δραστηριότητες «Πότε και πού 
μπορεί να δει κανείς το ΔΔΣ;», «Δομή και Χρήση ΔΔΣ». Επίσης, άλλες προσομοιώσεις 
παρουσιάζουν την κίνηση των πλανητών – δες δραστηριότητα «Πλανήτες του 
ηλιακού συστήματος», «Ποια είναι η ηλικία σας σε έτη Ερμή;»)

Άλλα μαθήματα: Διαθεματικά η ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλαπλούς 
διδακτικούς στόχους (π.χ. περιφέρεια κύκλου, μαθηματικές εξισώσεις)

Πλήρης Ανάπτυξη 
Δραστηριότητας στο 
Μέρος Γ

OXI

Κωδικός Ομάδας ΓΕΩ1_ΚΟ7Δ

Λέξεις-Κλειδιά για 
αναζήτηση στο 
Διαδικτυακό Τόπο  
www.e-epimorfosi.ac.cy

Γη, υδρόγειος σφαίρα, πλανήτες, Ευρώπη, διαστημικός σταθμός, ημισφαίρια

Λογισμικό που 
απαιτείται*

Internet Explorer ή άλλο web browser

http://esamultimedia.esa.int/docs/issedukit/gr/html/subj5t.html και 

http://esamultimedia.esa.int/docs/issedukit/gr/html/subj4t.html

* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, 
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.

Εισ ηγήσεις  γ ια  Δ ρασ τηριότητες
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Β.2.24 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 24 

Μάθημα Γεωγραφία

Τίτλος Δραστηριότητας ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Τάξη Γ΄ - Στ΄

Ενότητα

Σύντομη περιγραφή Η εκπαιδευτική πύλη του ΥπΕΠΘ περιλαμβάνει ολοκληρωμένα σχέδια μαθήματος 
γεωγραφίας. Τα περισσότερα αναφέρονται σε γεωγραφικά στοιχεία της Ελλάδας, αλλά 
κάποια σχετίζονται με ευρωπαϊκή και παγκόσμια γεωγραφία. Τα απαιτούμενα λογισμικά 
είναι γενικά προσβάσιμα, αν και μεμονωμένα μαθήματα απαιτούν χρήση συγκεκριμένων 
λογισμικών, Ειδική αναφορά είναι χρήσιμο να γίνει για τις δραστηριότητες 17, 18 και 19, 
στις οποίες οι μαθητές ασχολούνται με γεωγραφικούς όρους ξηράς και θάλασσας (π.χ. 
οροσειρά, κορυφογραμμή, οροπέδιο, εκβολή / συμβολή ποταμού, ύφαλος, νησί, κ.λπ.). 
Πατώντας το σύνδεσμο, τα files πρέπει να γίνουν download και να ανοιχτούν μετά από 
τον υπολογιστή.

Πλήρης Ανάπτυξη 
Δραστηριότητας στο 
Μέρος Γ

ΟΧΙ

Κωδικός Ομάδας ΓΕΩ1_ΚΟ7Δ

Λέξεις-Κλειδιά για 
αναζήτηση στο 
Διαδικτυακό Τόπο  
www.e-epimorfosi.ac.cy

Μαθήματα, εκπαιδευτικά βοηθήματα, σχέδια μαθήματος, γεωγραφία Ελλάδας / 
Ευρώπης, γεωγραφικοί όροι ξηράς / θάλασσας

Λογισμικό που 
απαιτείται*

Internet Explorer ή άλλο web browser

http://www2.e-yliko.gr/dimgeo02.htm

* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, 
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
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Β.2.25 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 25

Μάθημα Γεωγραφία

Τίτλος Δραστηριότητας ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟΥ NATIONAL GEOGRAPHIC

Τάξη ΣΤ΄

Ενότητα

Σύντομη περιγραφή Τα ολιγόλεπτα βίντεο, που παρουσιάζονται κατηγοριοποιημένα σε θέματα, καλύπτουν 
διάφορα θέματα, κυρίως για τη Στ΄ τάξη. Ενδεικτικά, για κάθε κατηγορία θεμάτων 
μπορούν να προβληθούν τα πιο κάτω, τα οποία, παρόλο που μεταδίδονται στην 
αγγλική γλώσσα, εξυπηρετούν τους σκοπούς παρουσίασης και μελέτης των διδακτικών 
στόχων:

Από το παράθυρο “Videos by category” τα εξής:

 Κατηγορία «Animals»  1. 
Bears – πανίδα πολικών περιοχών / Καναδάς (Polar Bear Attacks Ring Seal 1’ 04’’, 
Animal Winter Games: Food Snatch 2’ 44’’, Brave Bear 1’ 50’’)

Κατηγορία «Environment» 2. 
Energy – (Solar Power 2’ 40’’, Alternative Energy 2’ 49’’, Energy Conservation 3’ 02’’ 
Tornadoes – ( Tornado Montage 1’ 22’’, Tornadoes 101 2’47’’)

 Κατηγορία «People and Places» 3. 
Africa Northwestern – Αίγυπτος, Βεδουίνοι, η ζωή στην έρημο (Mali Desert [salt 
gathering] 3’ 03’’, Tuareg Farmer 4’ 10’’)

Κατηγορία «Kids» 4. 
People and Places - (PlayPumps [Νερό: η σημασία του για τους κατοίκους 
υπανάπτυκτων χωρών] 2’ 19’’)

Mammals – Τροπικά δάση και σαβάνες (King of the Jungle 1’ 37’’, Wild Elephants 1’ 01’’) 

Πλήρης Ανάπτυξη 
Δραστηριότητας στο 
Μέρος Γ

ΟΧΙ

Κωδικός Ομάδας ΓΕΩ1_ΚΟ7Δ

Λέξεις-Κλειδιά για 
αναζήτηση στο 
Διαδικτυακό Τόπο  
www.e-epimorfosi.ac.cy

Βίντεο, ζώα, περιβάλλον, νερό, βεδουίνοι, πανίδα, τυφώνες

Λογισμικό που 
απαιτείται*

Internet Explorer ή άλλο web browser

http://video.nationalgeographic.com/video/index.html 

* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, 
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.

Εισ ηγήσεις  γ ια  Δ ρασ τηριότητες
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Β.2.26 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 26 

Μάθημα Γεωγραφία

Τίτλος Δραστηριότητας Ιαπωνία, Κοινότητα, Ερμηνεία Χάρτη, Ποταμός

Τάξη Γ΄ ( 32 – 37), Δ ( 11-25) - Στ ( 28 – 29, 179 – 201)

Ενότητα Ιαπωνία, Κοινότητα, Ερμηνεία Χάρτη, Ποτάμός

Σύντομη περιγραφή Στην ιστοσελίδα αυτή χρησιμοποιούνται διαγνωστικά δοκίμια για τα θέματα που 
αναφέρονται πιο πάνω. Ο μαθητής έχει ην ευκαιρία να αναλύσει το χώρο στα πρωτόγονα 
στοιχεία που το συνθέτουν για να αξιολογηθεί η γνώση και κριτική του σκέψη. Περα 
από αυτά μπορεί ο μαθητής να αξιολογηθεί σε περιβαλλοντικά ζητήματα, στη σχέση 
αλληλεπίδρασης ανθρώπου φυσικού περιβάλλοντος και στα μοναδικά στοιχεία που 
χαρακτηρίζουν ένα τόπο ή ένα φυσικό ή πολιτισμικό φαινόμενο

Πλήρης Ανάπτυξη 
Δραστηριότητας στο 
Μέρος Γ

ΟΧΙ

Κωδικός Ομάδας ΓΕΩ1_ΚΟ7Δ

Λέξεις-Κλειδιά για 
αναζήτηση στο 
Διαδικτυακό Τόπο  
www.e-epimorfosi.ac.cy

Λογισμικό που 
απαιτείται*

Internet Explorer ή άλλο web browser

http://www.gaquiz.co.uk/intro.asp?level=primary

* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, 
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
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Β.2.27 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 27

Μάθημα Γεωγραφία

Τίτλος Δραστηριότητας ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΤΗ / ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Τάξη Γ΄- ΣΤ΄

Ενότητα Μελέτη χάρτη / Φυσικό Περιβάλλον / Ανθρώπινο Περιβάλλον

Σύντομη περιγραφή Ο διαδραστικό χάρτης επιτρέπει την ψηφιακή «περιήγηση» στον πλανήτη, την 
εστίαση σε συγκεκριμένες περιοχές, τη μετατροπή του χάρτη από δορυφορικό / 
οδικό / υβριδικό, τη σήμανση τοποθεσιών/κτιρίων (markers) και κυρίως τη «φύλαξη» 
χαρτών ως υπερσυνδέσμων (δίνεται URL) και συνεπώς τη δημιουργία εκ μέρους του 
εκπαιδευτικού και τη χρησιμοποίηση χάρτη για κάθε περιοχή της γης. Παράλληλα, 
η αλλαγές στην κλίμακα του χάρτη και οι γεωγραφικές συντεταγμένες είναι ορατές 
στην οθόνη. Η σελίδα δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να εντοπίσουν και εστιάσουν σε 
οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, να μελετήσουν φυσικές / τεχνητές περιοχές (π.χ. η 
γειτονιά μου, η εκκλησία της ενορίας μου, η διώρυγα του Σουέζ), να παρατηρήσουν 
την κλίμακα και να κάνουν υπολογισμούς, κ.λπ. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν 
να ετοιμάσουν από πριν το χάρτη προς μελέτη και να τον εντάξουν ως πηγή / εργαλείο 
κατά τη διδασκαλία.

Πλήρης Ανάπτυξη 
Δραστηριότητας στο 
Μέρος Γ

ΟΧΙ

Κωδικός Ομάδας ΓΕΩ1_ΚΟ7Δ

Λέξεις-Κλειδιά για 
αναζήτηση στο 
Διαδικτυακό Τόπο  
www.e-epimorfosi.ac.cy

Δορυφορικές εικόνες, χάρτης, κλίμακα, δορυφορικός / οδικός / υβριδικός χάρτης

Λογισμικό που 
απαιτείται*

Internet Explorer ή άλλο web browser

http://mapper.acme.com/

* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, 
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.

Εισ ηγήσεις  γ ια  Δ ρασ τηριότητες



46 Εργα λ είo:  Διαδίκτυ ο

Ε πιμορφ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για  την ε νσωμάτω σ η των ΤΠΕ σ τη μα θησ ιακή διαδικασ ία 
ΠΑΙΔ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ,  2008                                                                                                  

Β

Β.2.28 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 28 

Μάθημα Γεωγραφία

Τίτλος Δραστηριότητας Η Τροπική Αφρική (Η ζωή των ανθρώπων σ.σ. 57-61), Νότιος Αφρική (Φυλετικές 
διακρίσεις σ.σ 72-77), Βραζιλία

Τάξη Στ΄

Ενότητα Η Τροπική Αφρική (Η ζωή των ανθρώπων σ.σ. 57-61), Νότιος Αφρική (Φυλετικές 
διακρίσεις σ.σ 72-77), Βραζιλία (Φαβέλας σελ. 134)

Σύντομη περιγραφή Τα τρία αυτά βίντεο μπορούν να προβληθούν ως ενισχυτικά των όσων αναφέρονται 
στο σχολικό εγχειρίδιο, κυρίως γιατί είναι μια σπουδαία μαρτυρία σχετική τόσο με 
την εκμετάλλευση των ανθρώπων των χωρών του Τρίτου κόσμου όσο και με τη ζωή 
που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Τα ντοκιμαντέρ αυτά είναι επίσης σύγχρονες μαρτυρίες 
και βοηθούν πολύ τα παιδιά να κατανοήσουν το πώς ζουν κάποιοι άνθρωποι στις 
συγκεκριμένες περιοχές του κόσμου και πώς έχουν σήμερα τα πράγματα. 

Πλήρης Ανάπτυξη 
Δραστηριότητας στο 
Μέρος Γ

ΟΧΙ

Κωδικός Ομάδας ΓΕΩ1_ΚΟ7Δ

Λέξεις-Κλειδιά για 
αναζήτηση στο 
Διαδικτυακό Τόπο  
www.e-epimorfosi.ac.cy

Τρόπος ζωής, εκμετάλλευση ανθρώπων, προβλήματα χωρών

Λογισμικό που 
απαιτείται*

Internet Explorer ή άλλο web browser

Εξάντας (Ντοκιμαντέρ στον κόσμο) – http:// exandas.ert.gr

* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, 
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
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Β.2.29 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 29

Μάθημα Γεωγραφία

Τίτλος Δραστηριότητας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟ ΔΑΣΟΣ»

Τάξη Δ΄, Ε΄, Στ΄

Ενότητα Το δάσος / Ζώνες βλάστησης

Σύντομη περιγραφή Στον ιστοχώρο παρέχονται πληροφορίες για τη δομή των δασών, τις ωφέλειες και 
τους κινδύνους που τα απειλούν, τα δάση της Ελλάδας και τις ζώνες βλάστησης της 
χώρας, καθώς και πληροφορίες για τις ζώνες βλάστησης του πλανήτη (τούνδρα, δάση 
κωνοφόρων-τάιγκα, εύκρατα δάση φυλλοβόλων, υγρά τροπικά δάση, λιβάδια (σαβάνα, 
στέπες) και έρημοι.

Πλήρης Ανάπτυξη 
Δραστηριότητας στο 
Μέρος Γ

ΟΧΙ

Κωδικός Ομάδας ΓΕΩ1_ΚΟ7Δ

Λέξεις-Κλειδιά για 
αναζήτηση στο 
Διαδικτυακό Τόπο  
www.e-epimorfosi.ac.cy

Ζώνες βλάστησης, δάση, πανίδα, τούνδρα, έρημος, τάιγκα, τροπικά δάση, σαβάνα, 
στέπες

Λογισμικό που 
απαιτείται*

Internet Explorer ή άλλο web browser

http://kpe-kastor.kas.sch.gr/dasos/introduction/contents.htm

* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, 
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.

Εισ ηγήσεις  γ ια  Δ ρασ τηριότητες
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Β.2.30 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 30 

Μάθημα Γεωγραφία

Τίτλος Δραστηριότητας Πληροφορίες για την Κύπρο

Τάξη Όλες οι τάξεις

Ενότητα

Σύντομη περιγραφή Κυβερνητική ιστοσελίδα που περιλαμβάνει πληροφορίες για ό,τι αφορά στην Κύπρο.  
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μαθήματα που αφορούν αποκλειστικά στην Κύπρο (π.χ 
στη Δ΄τάξη) αλλά και πιο εξειδικευμένα θέματα που και πάλιν σχετίζονται με την Κύπρο 
(π.χ. ο καιρός – Γ΄ και Δ΄τάξη).

Πλήρης Ανάπτυξη 
Δραστηριότητας στο 
Μέρος Γ

ΟΧΙ

Κωδικός Ομάδας ΓΕΩ1_ΚΟ7Δ

Λέξεις-Κλειδιά για 
αναζήτηση στο 
Διαδικτυακό Τόπο  
www.e-epimorfosi.ac.cy

Στοιχεία και πληροφορίες για Κύπρο

Λογισμικό που 
απαιτείται*

Internet Explorer ή άλλο web browser 

Κυβερνητική πύλη διαδικτύου- http://www.cyprus.gov.cy

 
* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, 
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
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Γ.1 - Συνοπτικός Πίνακας Αναπτυγμένων Δραστηριοτήτων

Τίτλος Δραστηριότητας

Δραστηριότητα 1 Καιρός και Κλίμα

Δραστηριότητα 2 Η κατανομή του πληθυσμός του Καναδά

Δραστηριότητα 3 Η ζωή στις πόλεις της Κύπρου

Δραστηριότητα 4 Μελετώ τον καιρό / Ο κύκλος του νερού

Δραστηριότητα 5 Το κλίμα της Νοτίου Αφρικής

Δραστηριότητα 6 Βασικοί παράγοντες που διαμορφώνουν το κλίμα ενός τόπου-γεωγραφικό μήκος 
και γεωγραφικό πλάτος

Δραστηριότητα 7 Υδάτινοι πόροι της Κύπρου- Προσπάθειες για αντιμετώπιση του υδατικού 
προβλήματος στην Κύπρο

Δραστηριότητα 8 Το πετρέλαιο και η σημασία του για τις χώρες της Μέσης Ανατολής

Δραστηριότητα 9 Ιταλία- Η σημασία του ποταμού Πάδου στην οικονομική ανάπτυξη της Β. Ιταλίας

Δραστηριότητα 10 Περιφορά της Γης γύρω από τον ήλιο

Δραστηριότητα 11 Ελλάδα: Γεωγραφική θέση και διοικητική διαίρεση 

Δραστηριότητα 12 Μουσώνες – Τυφώνες (ΙΝΔΙΑ, Η.Π.Α.)

Δραστηριότητα 13 Τα σημεία του Ορίζοντα

Δραστηριότητα 14 Η κλίμακα του χάρτη 

Δραστηριότητα 15 Κλιματολογικές αλλαγές – Εξοικονόμηση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειες

Πίνακας Ανα π τυγμέ νων Δ ρασ τηριοτήτων
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Γ.2.1 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 1

Μάθημα Γεωγραφία

Τίτλος Δραστηριότητας Καιρός και Κλίμα

Τάξη Δ΄

Ενότητα Μελετώ τον καιρό (σελ. 25-34)

Ενδεικτική Διάρκεια Ανάλογα με τη συζήτηση που προκύπτει μπορεί να διαρκέσει μέχρι δύο 40λεπτα.

Σκοπός Με τη βοήθεια ενός αλληλεπιδραστικού και παιγνιώδους περιβάλλοντος οι μαθητές 
καλούνται να διαχωρίσουν τις έννοιες κλίμα και καιρός μέσα από δηλώσεις-εφαρμογές 
της σημασίας τους απαντώντας σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Κωδικός 
Δραστηριότητας στο 
Διαδικτυακό Τόπο 
www.e-epimorfosi.ac.cy 

ΓΕΩ_Κ07Δ_Π2_1

Λέξεις-Κλειδιά για 
αναζήτηση στο 
Διαδικτυακό Τόπο  
www.e-epimorfosi.ac.cy 

Κλίμα, καιρός

Λογισμικό που 
απαιτείται*

Internet Explorer ή άλλο web browser

http://users.thess.sch.gr/salnk/online/weather/index.htm

* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν 
στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας 
Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.

Πορεία Μαθησιακής 
Δραστηριότητας

Στη σελίδα αυτή οι μαθητές μπορούν να κρίνουν μέσα από τις απαντήσεις τους κατά 
πόσο οι σχετικές δηλώσεις (10) εφαρμόζονται στην έννοια καιρός ή στην έννοια κλίμα. 
Συγκεκριμένα δίδεται ένα μικρό βοηθητικό κείμενο το οποίο επεξηγεί τις δύο έννοιες με 
απλό λεξιλόγιο. Παράλληλα οι μαθητές διαβάζουν τις σχετικές δηλώσεις και επιλέγουν 
μια από τις δύο επιλογές απαντήσεων (ΝΑΙ/ΟΧΙ). Με κάθε σωστή απάντηση ο μαθητής 
βαθμολογείται 100%. Σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης η βαθμολογία μειώνεται. 
Αν οι ορθές απαντήσεις συνεχίζονται η βαθμολογία παραμένει 100%. 

Η δραστηριότητα γίνεται με όλη την τάξη με τη χρήση βιντεοπροβολέα. Μπορεί να γίνει 
και σε ομαδικό επίπεδο στην αίθουσα διδασκαλίας ή με όλη την τάξη χωρισμένη σε 
ομάδες στο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η διδακτική αξία της δραστηριότητας αυτής θα κριθεί από το πώς ο εκπαιδευτικός θα 
προσφέρει τις έννοιες κλίμα και καιρός στους μαθητές για να γίνει η αξιολόγησή τους 
μέσα από τις ερωτήσεις του παιχνιδιού.

Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 1
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Διδακτική μεθοδολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί

Για την ανάπτυξη της δραστηριότητας μπορούν να εφαρμοστούν τα πιο κάτω. Θεωρείται 
ότι οι μαθητές έχουν διδαχθεί και κατανοήσει την έννοια δελτίο καιρού. Οι απαντήσεις 
των μαθητών θα δίδονται σε φύλλο εργασίας. 

Οι μαθητές καλούνται:
 να ανοίξουν τις ιστοσελίδες www.cytanet.com.cy και http://www.moa.gov.cy/moa/1. 
ms/ms.nsf/DMLindex_gr/DMLindex_gr?OpenDocument και να παρατηρήσουν τις 
τρέχουσες θερμοκρασίες στην Κύπρο και την ώρα ενημέρωσης

 καλούνται να πατήσουν το κουμπί more info στη σελίδα www.cytanet.com.cy και 2. 
να παρατηρήσουν τις καιρικές συνθήκες για τις επόμενες 5 μέρες (ηλιοφάνεια, 
θερμοκρασία και άνεμος).

 καλούνται να συζητήσουν στην ομάδα τους τι παρατηρούν, να ανακοινώσουν 3. 
στην ολομέλεια και μετά να γράψουν τις παρατηρήσεις τους στο φύλλο εργασίας 
(επεξηγούνται οι όροι: High= ψηλή θερμοκρασία, Low= χαμηλή θερμοκρασία και 
wind speed=ταχύτητα ανέμου). Κάθε ομάδα ασχολείται με μια πόλη της Κύπρου. 

 Καλούνται μετά να διατυπώσουν ένα συμπέρασμα για τον καιρό στις πόλεις της 4. 
Κύπρου (καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή για ένα συγκεκριμένο και 
σύντομο χρονικό διάστημα). 

 καλούνται μετά να εμφανίσουν την ιστοσελίδα www.hnms.gr/hnms/greek/index_5. 
html και να παρατηρήσουν τα πιο κάτω για τον καιρό στην Ελλάδα (κάθε ομάδα 
μελετά και ένα θέμα). 
(α) Ο καιρός χθες… 
(β) Παρών καιρός (καιρικές συνθήκες τη στιγμή αυτή σε πόλεις της Ελλάδας να γίνει 
παρατήρηση για θερμοκρασία, ένταση ανέμου). 
(γ) Την πρόταση «Έκτακτα Δελτία). 
(δ) Ο καιρός (ημερομηνία). Γίνεται παρατήρηση του χάρτη στο πάνω μέρος της 
οθόνης.  
(ε) Τοπικές προγνώσεις 
(στ) Διαβάστε τη γενική πρόγνωση καιρού Ελλάδας: 2 ημερών 3-6 ημερών. 
(ζ) Μελετήστε στο μέρος της οθόνης Ευρώπη Σήμερα (Μελέτη των καιρικών 
συνθηκών σε ευρωπαϊκές πόλεις: (κάνετε κλικ σε ευρωπαϊκές πόλεις για να 
πληροφορηθείτε για τον καιρό).

καλούνται επίσης οι μαθητές να εμφανίσουν τη σελίδα www.meteo.gr και να 6. 
παρατηρήσουν τις στήλες: 5 ψηλότερες θερμοκρασίες, 5 χαμηλότερες θερμοκρασίες, 
επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, η Ελλάδα κατά τόπους, ο καιρός στην Ευρώπη κ.ά.). 
Πάνω στο χάρτη εξάλλου μπορεί να γίνει κλικ κάτω στις κοκκίδες για ναφανεί η 
διαφοροποίηση των καιρικών συνθηκών κατά τόπο και χρονική περίοδο. 

καλούνται να εξάγουν ένα ορισμό για την έννοια καιρός.7. 

καλούνται να εμφανίσουν την ιστοσελίδα http://1tee-chiou.chi.sch.gr/meteo/8. 
kairoskaiklima.htm. Οι μαθητές καλούνται να μελετήσουν τους ορισμούς και να βρουν 
τις βασικές διαφορές ως προς το χρόνο, την περιοχή καθώς και την άμεση σχέση 
καιρού και κλίματος.

Γίνεται μετά τη χρήση του Παγκόσμιου Σχολικού Άτλαντα στη σελίδα 11. Οι μαθητές 9. 
αναγνωρίζουν διάφορα κλίματα στον πλανήτη.

 Εντοπίζουν το κλίμα Ελλάδας και Κύπρου. Τα περιγράφουν από τις ιστοσελίδες: www.10. 
geogr.eduportal.gr/seminaria/weather1.htm 

 Ακολουθεί συζήτηση για να καταλήξουμε στο ότι το κλίμα είναι τα γενικά 11. 
χαρακτηριστικά της ατμόσφαιρας σ’ ένα τόπο. 

Οι εισηγήσεις αυτές μπορούν να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις δυνατότητες της τάξης.
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Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 1

Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 1 
(τα αρχεία με * υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο)

 

Τίτλος Δραστηριότητας 
Τίτλος αρχείου

Όνομα αρχείου  
στο συνοδευτικό  
ψηφιακό δίσκο

Μέσα για υλοποίηση της 
δραστηριότητας

Γ.2.1.1 Φύλλo εργασίας ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ_φύλλο 
εργασίας.doc

Γ.2.1.2 Φύλλo επεξήγησης 
βοηθητικών εννοιών

Φύλλo επεξήγησης1.doc

Δείγματα Αναμενόμενων 
προϊόντων των μαθητών

Γ.2.1.3 Δείγματα Δείγματα1.doc

Γενικές οδηγίες χρήσης  
του εργαλείου

Γ.2.1.4 Oδηγίες Οδηγίες1.doc
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ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ 

Φύλλο Εργασίας 

Συμπληρώστε τα πιο κάτω 

1. Άνοιξε τις ιστοσελίδες: www.cytanet.com.cy και www.moa.gov/moa/MS/MS.nsf/DMLforecast-

general-gr/DML-forecast-general-gr?opendocument.  

2. Παρατηρήστε τις θερμοκρασίες στις πόλεις της Κύπρου αυτή την ώρα. Τι παρατηρείτε; 
 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

3. Πατήστε την επιλογή more info… 

4. Παρατηρήστε τις καιρικές συνθήκες για τις επόμενες 5 μέρες στις πόλεις της Κύπρου για 
τη θερμοκρασία, ένταση του ανέμου και ηλιοφάνεια και συμπληρώστε τα πιο κάτω. Κάθε 

ομάδα να μελετήσει μια πόλη. 

Πόλη: .............................. 

Μέρα       
Ηλιοφάνεια       
Θερμοκρασία       
Ένταση 
ανέμου 

     

 

5. Τι παρατηρείτε για την πόλη που έχετε μελετήσει;  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  
6.   Εμφανίστε την ιστοσελίδα www.hnms.gr/hnms/greek/index-html.  

7.    Παρατηρήστε και συζητήστε στην ομάδα σας τα πιο κάτω για τον καιρό στην Ελλάδα 

(κάθε ομάδα να μελετήσει ένα μόνο θέμα). 

α. Ο καιρός χθες 
β. Παρών Καιρός (καιρικές συνθήκες τη στιγμή αυτή σε πόλεις της Ελλάδας) 

γ.  «Έκτακτα Δελτία» 

δ. Ο καιρός (ημερομηνία). Γίνεται παρατήρηση του χάρτη στο πάνω μέρος της οθόνης. 

ε. Τοπικές προγνώσεις 
στ. Διαβάστε τη γενική πρόγνωση καιρού Ελλάδας, 2 ημερών και 3-6 ημερών. 

ζ. Μελετήστε στο μέρος της οθόνης Η Ευρώπη Σήμερα. Κάνετε κλικ σε Ευρωπαϊκές 

πόλεις για να πληροφορηθείτε για τον καιρό. 

8. Εμφανίστε την ιστοσελίδα www.meteo.gr. Παρατηρήστε τα πιο κάτω: 
α. Τις 5 ψηλότερες θερμοκρασίες 

β. Τις 5 χαμηλότερες θερμοκρασίες 

γ. επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα 
δ. Η Ελλάδα κατά τόπους 

ε. Ο καιρός στην Ευρώπη 

10. Κάνετε κλικ στο χάρτη της Ελλάδας σε 2 κουκκίδες και παρατηρείτε τις διαφορετικές 

καιρικές συνθήκες κατά τόπο και χρονική περίοδο. 
11. Αφού έχετε μελετήσει τα πιο πάνω τι είναι ο καιρός; 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

12. Εμφανίστε την ιστοσελίδα  

http.://1tee-chiou.chi.sch.gr/meteo/kairoskaiklima.htm  
Διαβάστε για τον καιρό και το κλίμα. Εντοπίστε διαφορές μεταξύ καιρού και κλίματος ως προς: 

Διαφορές ως προς Καιρός Κλίμα 
α.  Το χρόνο   
β.  Την περιοχή   

 

 
Υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ τους; 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

Γ.2.1.1 – Φύλλo Εργασίας
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13. Ανοίξετε τον Παγκόσμιο Σχολικό Άτλαντα στη σελίδα 11. Παρατηρήστε στο χάρτη και 

απαντήστε. 
Τίτλος:  ...............................................  

Θέμα του χάρτη: ...............................  

Γράψετε 4 κλίματα που παρατηρήσατε. 

 ............................................................    ...........................................................  
 ............................................................   ...........................................................  

14. Ποιο το κλίμα στην Κύπρο και στην Ελλάδα; 

 ..................................................................................................................................................  

15. Περιγράψετε το 
 Οι ιστοσελίδες www.geogr.eduportal.gr/senaria/weather1.htm και 

www.moa.gov.cy/moa/ms/ms.nsf/DMLcyclimate-gr/DMLcyclimate-gr?OpenDocument  θα σας 

βοηθήσουν:  

 
Ελλάδα  ....................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  
Κύπρος   ...................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

16. Εμφανίστε μια από τις δύο πιο κάτω ιστοσελίδες και ανακαλύψετε πόσο έχετε κατανοήσει 
το κλίμα και τον καιρό.  

http://users.thess.sch.gr/salnk/online/weather/w1.htm 

http://users.thess.sch.gr/salnk/online/geografia/geoweather.htm 

 Σημεία που πρέπει αν προσέξετε.  
1. Το φύλλο επεξήγησης βοηθητικών εννοιών θα σας βοηθήσει. 

2. Για την ιστοσελίδα:  

 http://users.thess.sch.gr/salnk/online/weather/w1.htm προσέχουμε τα   πιο κάτω: 

• Τι σημαίνει  κλίμα και καιρός; 

• Οι ερωτήσεις είναι 10 

• Κουμπιά εναλλαγής των ερωτήσεων  και   προς τα εμπρός ή πίσω. Με το 

κάθε πάτημα οι ερωτήσεις προχωρούν ή οδηγείστε στην προγούμενη.  

• Κουμπιά επιλογής απαντήσεων για τις δύο πιθανές απαντήσεις (κλίμα/ καιρός) ;  

Με το πάτημα αυτό δίδετε την απάντηση της επιλογής σας.  

• Κουμπί για εμφάνιση όλων των ερωτήσεων στη σειρά. 

 Για την ιστοσελίδα:  

     http://users.thess.sch.gr/salnk/online/geografia/geoweather.htm προσέχουμε τα   πιο κάτω: 

• Κουμπί για το βοηθητικό κείμενο. Με το πάτημα του κουμπιού δίδονται οι ορισμοί 

για τις έννοιες κλίμα και καιρός.  

• Οι ερωτήσεις είναι 10 

• Κουμπί εναλλαγής των ερωτήσεων  και   προς τα εμπρός ή  πίσω. Με το κάθε 
πάτημα οι ερωτήσεις προχωρούν ή οδηγείστε στην προγούμενη.  

• Κουμπιά επιλογής απαντήσεων για τις δύο πιθανές απαντήσεις  Α   και  Β  δίπλα 
από τις έννοιες Κλίμα και Καιρός. Με το πάτημα αυτό δίδετε την απάντηση της 

επιλογής σας.  

  Πληροφορίες 

     Και στα δύο παιχνίδια αν η απάντηση που θα δίδεται εία ορθή θα εκρδίζετα βαθμούς. Αν 

μετά από την ορθή απαντήσετε λανθασμένα η απάντηση θα μειώνεται. Αν συνεχίζετε να 

έχετε λανθασμένες απαντήσεις η βαθμολογία θα μειώνεται ακόμα περισσότερο. Αν 

πετύχετε ορθή απάντηση και πάλι η βαθμολογία θα αυξάνεται.  

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ ! 
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Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008                                                                                      
 

Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 1: Φύλλo επεξήγησης βοηθητικών εννοιών 
 

 

Φύλλο επεξήγησης βοηθητικών εννοιών 

 

Μελτέμια : Άνεμοι βορειοδυτικοί βορειοανατολικά που φυσούν στο 
Νότιο Αιγαίο από το Μάιο ως τον Οκτώβριο. 

Νευρόκοπι     : Χωριό της Ελλάδας σε υψόμετρο 560μ. 
Αιγαίο : Θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου μεταξύ 

Ελλάδας και Μικράς Ασίας.  

High = ψηλή θερμοκρασία  
Low = Χαμηλή θερμοκρασία 
Wind speed = ταχύτητα του ανέμου 

 

Γ.2.1.2 – Φύλλo επεξήγησης βοηθητικών εννοιών
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Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008                                                                                      
 

Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 1: Δείγματα 
 

 
Δείγματα αναμενόμενων προϊόντων των μαθητών 

 

Δεν υπάρχουν οποιαδήποτε δείγματα εργασιών των μαθητών.  
 
Δίδονται πιο κάτω οι ορθές απαντήσεις για το παιχνίδι. 

Μορφή Α 

Ερώτηση  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Απάντηση  Α Α Α Β Α Β Β Α Β Β 

 

Μορφή Β 

Ερώτηση  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Απάντηση  Β Β Β Α Β Α Β Β Α Α 
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Γ.2.1.3 – Δείγματα
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Screenshot 1  

 

 

                   1           βαθμολογία      4           2                3           5  

                                                                                       αριθμός ερώτησης 

                                            

εμφανίζεται η ανάλογη βαθμολογία. Με κάθε λανθασμένη απάντηση η βαθμολογία μειώνεται. 
Αν η επόμενη βαθμολογία είναι ορθή η βαθμολογία αυξάνεται.  

 

Μορφή Β (http://users.thess.sch.gr/salnk/online/geografia/geoweather.htm)  

Στην αρχική οθόνη εμφανίζονται τα πιο κάτω τα οποία και φαίνονται στο screenshot με 
τους αντίστοιχους αριθμούς: 

1. Κουμπί για το βοηθητικό κείμενο. Με την επιλογή αυτή δίδονται οι ορισμοί για τις έννοιες 

κλίμα και καιρός.  

2. Οι ερωτήσεις (10 στον αριθμό) 
3. Κουμπί εναλλαγής των ερωτήσεων  και   προς τα εμπρός ή πίσω. 

4. Κουμπιά επιλογής απαντήσεων για τις δύο πιθανές απαντήσεις  Α  και  Β  δίπλα από τις 

έννοιες Κλίμα και Καιρός.  

Screenshot 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     1                                   4                     3     2 

                                                                                   

       Αριθμός ερώτησης 

Γενικές οδηγίες χρήσης του εργαλείου - Πορεία βήμα με βήμα (screen shots) για την αξιοποίηση του 

εργαλείου στη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

Το παιχνίδι εμφανίζεται με δύο διαφορετικές παραλλαγές Μορφή Α και Μορφή Β  σε δύο 
διαφορετικές ιστοσελίδες: 

Μορφή Α 

Η πρώτη είναι στην ιστοσελίδα (screenshot 1):  

http://users.thess.sch.gr/salnk/online/weather/w1.htm 

 

Μορφή Β 

Η δεύτερη είναι στην ιστοσελίδα (screenshot 2): 

http://users.thess.sch.gr/salnk/online/geografia/geoweather.htm 

 

Μορφή Α (http://users.thess.sch.gr/salnk/online/weather/w1.htm) 

Στην αρχική οθόνη εμφανίζονται τα πιο κάτω τα οποία και φαίνονται στο screenshot με 
τους αντίστοιχους αριθμούς: 

1. Ορισμοί των εννοιών κλίμα και καιρός 

2. Οι ερωτήσεις (10 στον αριθμό) 

3. Κουμπιά εναλλαγής των ερωτήσεων  και   προς τα εμπρός ή πίσω. 
4. Κουμπιά επιλογής απαντήσεων για τις δύο πιθανές απαντήσεις (κλίμα/ καιρός) ;   

5. Κουμπί για εμφάνιση όλων των ερωτήσεων στη σειρά. 

 Εφαρμογή  

Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει την επιλογή να εμφανίσει όλες τις ερωτήσεις ή να οδηγείται 
στην επόμενη ερώτηση με το κουμπί  ή πίσω με το κουμπί    

Η απάντηση που επιλέγει ο μαθητής δίδεται με το πάτημα ενός από τα δύο κουμπιά, 

δίπλα από τις λέξεις κλίμα και καιρός. Με κάθε απάντηση  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ.2.1.4 – Οδηγίες
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Screenshot 1  

 

 

                   1           βαθμολογία      4           2                3           5  

                                                                                       αριθμός ερώτησης 

                                            

εμφανίζεται η ανάλογη βαθμολογία. Με κάθε λανθασμένη απάντηση η βαθμολογία μειώνεται. 
Αν η επόμενη βαθμολογία είναι ορθή η βαθμολογία αυξάνεται.  

 

Μορφή Β (http://users.thess.sch.gr/salnk/online/geografia/geoweather.htm)  

Στην αρχική οθόνη εμφανίζονται τα πιο κάτω τα οποία και φαίνονται στο screenshot με 
τους αντίστοιχους αριθμούς: 

1. Κουμπί για το βοηθητικό κείμενο. Με την επιλογή αυτή δίδονται οι ορισμοί για τις έννοιες 

κλίμα και καιρός.  

2. Οι ερωτήσεις (10 στον αριθμό) 
3. Κουμπί εναλλαγής των ερωτήσεων  και   προς τα εμπρός ή πίσω. 

4. Κουμπιά επιλογής απαντήσεων για τις δύο πιθανές απαντήσεις  Α  και  Β  δίπλα από τις 

έννοιες Κλίμα και Καιρός.  

Screenshot 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     1                                   4                     3     2 

                                                                                   

       Αριθμός ερώτησης 

Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 1

 

Εφαρμογή 

 

Το παιγνίδι αρχίζει με την επιλογή του κουμπιού «βοηθητικό κείμενο» (screenshot 3). 

Τότε αρχίζει και ο χρόνος για τις απάντησειςς που είναι 1 λεπτό. Ο μαθητής πρέπει να 

απαντήσει τις 10 ερωτήσεις στο χρονικό αυτό διάστημα πατώντας το κουμπί   για 

εναλλαγή των ερωτήσεων και τα κουμπιά Α  ή  Β  για την επιλογή της απάντησης. Για 
κάθε απάντηση δίδεται η ανάλογη βαθμολογία. 

Με κάθε λανθασμένη απάντηση η βαθμολογία μειώνεται. Αν όλες οι απαντήσεις είναι 

συνεχώς ορθές η βαθμολογία παραμένει στο 100%. Αν ο χρόνος τελειώσει και δεν έχουν 
εμφανιστεί όλες οι ερωτήσεις ο μαθητής έχει την ευκαιρία να αρχίσει και πάλι πατώντας 

το κουμπί «Δείξε το κείμενο πάλι». Η βαθμολογία μπορεί να αυξηθεί αν οι επόμενες 

απαντήσεις είναι ορθές.  

Screenshot 3 (επίδειξη λειτουργίας παιχνιδιού) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Βοηθητικό            χρόνος      εμφάνιση 
Κείμενο                                 βαθμολογίας 
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Εφαρμογή 

 

Το παιγνίδι αρχίζει με την επιλογή του κουμπιού «βοηθητικό κείμενο» (screenshot 3). 

Τότε αρχίζει και ο χρόνος για τις απάντησειςς που είναι 1 λεπτό. Ο μαθητής πρέπει να 

απαντήσει τις 10 ερωτήσεις στο χρονικό αυτό διάστημα πατώντας το κουμπί   για 

εναλλαγή των ερωτήσεων και τα κουμπιά Α  ή  Β  για την επιλογή της απάντησης. Για 
κάθε απάντηση δίδεται η ανάλογη βαθμολογία. 

Με κάθε λανθασμένη απάντηση η βαθμολογία μειώνεται. Αν όλες οι απαντήσεις είναι 

συνεχώς ορθές η βαθμολογία παραμένει στο 100%. Αν ο χρόνος τελειώσει και δεν έχουν 
εμφανιστεί όλες οι ερωτήσεις ο μαθητής έχει την ευκαιρία να αρχίσει και πάλι πατώντας 

το κουμπί «Δείξε το κείμενο πάλι». Η βαθμολογία μπορεί να αυξηθεί αν οι επόμενες 

απαντήσεις είναι ορθές.  

Screenshot 3 (επίδειξη λειτουργίας παιχνιδιού) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Βοηθητικό            χρόνος      εμφάνιση 
Κείμενο                                 βαθμολογίας 
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Γ.2.2 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 2

Μάθημα Γεωγραφία

Τίτλος Δραστηριότητας Η κατανομή του πληθυσμός του Καναδά

Τάξη ΣΤ΄

Ενότητα Καναδάς (σελ.: 97 – 105)

Ενδεικτική Διάρκεια 40΄

Σκοπός Μέσα από την εξέλιξη του τόνου των χρωμάτων για απεικόνιση της κατανομής 
του πληθυσμού του Καναδά ο μαθητής παρατηρεί την εξέλιξη της κατανομής του 
πληθυσμού, δικαιολογεί και κάνει συγκρίσεις.

Κωδικός 
Δραστηριότητας στο 
Διαδικτυακό Τόπο 
www.e-epimorfosi.ac.cy 

ΓΕΩ_Κ07Δ_Π2_2

Λέξεις-Κλειδιά για 
αναζήτηση στο 
Διαδικτυακό Τόπο  
www.e-epimorfosi.ac.cy 

πληθυσμός, κατανομή πληθυσμού, αραιοκατοικημένη – πυκνοκατοικημένη περιοχή, 
θεματικός χάρτης

Λογισμικό που 
απαιτείται*

Internet Explorer ή άλλο web browser

http://www.school-portal.co.uk/GroupDownloadFile.asp?file=55025&Groupid=12426

* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν 
στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας 
Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.

Πορεία Μαθησιακής 
Δραστηριότητας

Στη σελίδα αυτή απεικονίζεται ένας χάρτης του Καναδά. Ο χάρτης αυτός μεταβάλλεται 
με βάση τη χρονολογία (από το 1901 – 2001 με διαστήματα μιας δεκαετίας). Αυτό που 
προκαλεί το ενδιαφέρον είναι ότι κάθε φορά που αλλάζει η χρονολογία (έτη που έγιναν 
απογραφές πληθυσμού στον Καναδά) μεταβάλλονται τα χρώματα της κατανομής του 
πληθυσμού με βάση την πυκνότητα του πληθυσμού στο χώρο. Ο χρωματισμός είναι 
σύμφωνος με το υπόμνημα που δίδεται και το οποίο αποτελείται από πέντε στατιστικά 
διαστήματα. Ο μαθητής καλείται να παρατηρήσει την εξέλιξη που απεικονίζεται στο 
χάρτη και να αρχίσει να υποθέτει για την κατανομή του πληθυσμού σε σχέση και με 
συμπληρωματικές πηγές.

Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να γίνει με όλη τη τάξη με τη χρήση βιντεοπροβολέα. 
Μπορεί να γίνει φυσικά και σε ομαδικό επίπεδο έτσι που τα ευρήματα της ομάδας να 
συζητηθούν σε όλη την τάξη και να γίνει εξαγωγή και ερμηνεία της έννοιας κατανομής του 
πληθυσμού και ειδικά στην κοιλάδα του Αγίου Λαυρεντίου και στον αραιοκατοικημένο 
Βόρειο Καναδά. 

Διδακτική μεθοδολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί

Αφού η ιστοσελίδα εμφανιστεί στην οθόνη οι μαθητές αφήνονται αβίαστα να 
παρατηρήσουν την εξέλιξη των χρωμάτων και να εκφράσουν ελεύθερα τις παρατηρήσεις 
τους. Στη συνέχεια δίνεται σχετικό φύλλο εργασίας το οποίο στηρίζεται στην ιστοσελίδα 
και σε άλλες συμπληρωματικές πηγές από το διαδίκτυο.

Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 2



66 Εργα λ είo:  Διαδίκτυ ο

Ε πιμορφ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για  την ε νσωμάτω σ η των ΤΠΕ σ τη μα θησ ιακή διαδικασ ία 
ΠΑΙΔ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ,  2008                                                                                                  

Γ

Η φιλοσοφία εφαρμογής στηρίζεται στη διερεύνηση μέσα από την απάντηση 
σχετικού προβληματισμού, διατύπωσης υποθέσεων και τεκμηρίωσης με τη χρήση 
συμπληρωματικών θεματικών χαρτών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις έννοιες πυκνοκατοικημένη και αραιοκατοικημένη περιοχή 
με τη βοήθεια πολιτικού χάρτη του Καναδά έτσι που να γίνεται αναφορά στο χώρο 
(Παγκόσμιος Σχολικός Άτλαντας σελ. 53) και των στατιστικών διαστημάτων στο υπόμνημα 
του χάρτη της ιστοσελίδας με:

 επισήμανση των περιοχών που είναι αραιοκατοικημένες στους χρονικούς σταθμούς •	
(διάστημα 1).
 επισήμανση των περιοχών που δείχνουν μεγάλη ένταση στο να είναι πυκνοκατοικημένες •	
(Ραγδαία εξέλιξη πληθυσμού), (κατηγορίες 4 και 5).
 επισήμανση των περιοχών που ανήκουν στις κατηγορίες 2 και 3 στους διάφορους •	
χρονικούς σταθμούς.
 ερμηνεία των πιο πάνω φαινομένων με τη χρήση θεματικών χαρτών για εξαγωγή των •	
εννοιών πυκνοκατοικημένη / αραιοκατοικημένη χώρα.

Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 2 
(τα αρχεία με * υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο)

 

Τίτλος αρχείου
Όνομα αρχείου 

στο συνοδευτικό 
ψηφιακό δίσκο

Μέσα για υλοποίηση της 
δραστηριότητας

Γ.2.2.1 Φύλλο εργασίας ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΝΑΔΑ_
φύλλο εργασίας.doc

Γ.2.2.2 Φύλλο επεξήγησης Φύλλοεπεξήγησης2.doc

Δείγματα Αναμενόμενων 
προϊόντων των μαθητών

Γενικές οδηγίες χρήσης  
του εργαλείου

Γ.2.2.3 Οδηγίες Οδηγίες2.doc
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Ο Καναδάς. 

Μια πυκνοκατοικημένη και αραιοκατοικημένη χώρα 

 

Α. Οδηγίες 

1. Άνοιξε στον υπολογιστή σου την ιστοσελίδα http://www.school-

portal.co.uk/GroupDownloadFile.asp?file=55025&Groupid=12426 

 

2. Ποιας χώρας είναι ο χάρτης; …………………….  Ο Άτλαντάς σου σελ. 53 θα σε βοηθήσει. 
 (Μετάφραση τίτλου: CANADA: 100 years of change in Population Settlement = Καναδάς:  

100 χρόνια αλλαγής στην εγκατάσταση του πληθυσμού) 

 

3. Γράψε τι παρατηρείς στην οθόνη του υπολογιστή σου. 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

Β. Γενικά Στοιχεία 

Με τη βοήθεια του Παγκόσμιου Σχολικού Άτλαντα στη σελίδα 53. συμπλήρωσε τα πιο κάτω 
στοιχεία για τον Καναδά: 

1. Γεωγραφικό Πλάτος:  Από: ….......…   ως …........…   (Βόρεια ή Νότια ; )  

2. Γεωγραφικό Μήκος: Από: …………     ως …………   (Ανατολικά ή Δυτικά;) 

3. Ωκεανοί που βρέχουν τη χώρα: 

 Βόρεια: …………………………… Ανατολικά …………………………….. 

 Δυτικά:……………………………. 

4. Χώρες που συνορεύει: ………….............................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 2

Γ.2.2.1 – Φύλλo εργασίας
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5. Ονόμασε τις επαρχίες του Καναδά στον πιο κάτω χάρτη.  Ο Άτλαντάς σου σελίδα 53 θα 

σε βοηθήσει (είναι γραμμένες με κεφαλάια στο χάρτη). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Β 

 

  

     Καναδάς: Πολιτικός Χάρτης 

6. Κύριες πόλεις στον Καναδά:  Στον πιο κάτω χάρτη ονόμασε κάθε κοκκίδα την πόλη 

που αντιστοιχεί. Ο Άτλαντας στη σελίδα 53 θα σε βοηθήσει. 

7. Εντόπισε στον Άτλαντά σου σστη σελίδα 52 τα: Κοιλάδα του Αγίου Λαυρεντίου, 

Κόλπος Χάτσον, Λίμνη Γουϊνιμπεγκ, Βραχώδη όρη και Παράκτια όρη.  

Γ. Εισαγωγή στην ιστοσελίδα 

Παρατήρησε στην οθόνη του υπολογιστή σου και απάντησε στα πιο κάτω: 
1. Σημαντικοί χρονικοί σταθμοί στην εξέλιξη του πληθυσμού στον Καναδά όπως αυτοί 

φαίνονται στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης: 

19___            19___ 19___  19 ___      19  ___    19 ___  

19 ___ 19 ___ 19 ___ 19 ___       20 ___ 

Συνολικό Χρονικό Διάστημα:   _____   χρόνια 

2. Παρατήρησε στο κάτω αριστερό  μέρος της οθόνης το υπόμνημα.   

 Πόσοι διαφορετικοί χρωματισμοί υπάρχουν στα τετραγωνάκια:    __ 

3. Τι σημαίνει πυκνότητα πληθυσμού;  (θυμηθείτε από τα μαθηματικά και το κεφάλαιο στη 

Γεωγραφία για την Αίγυπτο).   
 Μπορείτε να ανοίξετε το βιβλίο σας και να το βρείτε.   

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 
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4. Γράψε τον αριθμό των κατοίκων που αντιπροσωπεύει κάθε τετραγωνάκι. 

i. ____________________________________   (σκούρο μπλε) 

ii.  ____________________________________  (μπλε)     
iii. _____________________________________ (πράσινο)   

iv. _____________________________________  (πράσινο ανοικτό)                                                             

 

 Ποιο χρώμα παρουσιάζει πυκνοκατοικημένη περιοχή;  _______________ 

 Ποιο χρώμα παρουσιάζει αραιοκατοικημένη περιοχή; _______________ 

Παρατήρησε τώρα στην οθόνη σας και σε κάθε χρονικό σταθμό γράψε τις παρατηρήσεις σου 

σε σχέση με τη συγκέντρωση πληθυσμού στις διάφορες περιοχές του Καναδά. 

1901: 
..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

1911: 

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

1921: 

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 
1931: 

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 
1941-2001: 

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

 

Δ. Ερμηνεία του φαινομένου 

Προβληματισμός 

Δικαιολόγησε γιατί ο βόρειος Καναδάς παραμένει αραιοκατοικημένος.  Πυκνότητα πληθυσμού 

που παρατηρούνται στην περιοχή αυτή: ………………… και ……………………. 
 

Γιατί πιστεύεις συμβαίνει το φαινόμενο αυτό;   

Υποθέσεις; 

1.   ..........................................................................................................................................  

2.   ..........................................................................................................................................  

Παρατήρησε στους χάρτες στις ιστοσελίδες:  
http://atlas.nrcan.gc.ca/site/english/maps/environment/climate/temperature/temp_winter 
(θερμοκρασία στον Καναδά τον Ιανουάριο )  
 
http://atlas.nrcan.gc.ca/site/english/maps/environment/climate/precipitation/precip  (μέση ετήσια 
βροχόπτωση στον Καναδά) 
 
http://atlas.nrcan.gc.ca/site/english/maps/environment/land/permafrost (κάλυψη με πάγο) και  
 
http://atlas.nrcan.gc.ca/site/english/maps/environment/land/relief (μορφολογία του εδάφους) 
 
και απάντησε στο πιο πάνω προβληματισμό: …………….: 
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Τι παρατηρείς για τις περιοχές που είναι πυκνοκατοικημένες; 

 ..................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 

(α) Τι παρατηρείς για την θερμοκρασία 
(http://atlas.nrcan.gc.ca/site/english/maps/environment/climate/temperature/temp_winter) στις :  

       αραιοκατοικημένες περιοχές; ...................................................... 

  ...........................................................................................................................................  

        πυκνοκατοικημένες περιοχές; ........................................................ 
  ...........................................................................................................................................  

(β) Τι παρατηρείς για τη βροχόπτωση 

(http://atlas.nrcan.gc.ca/site/english/maps/environment/climate/precipitation/precip) στις : 

 αραιοκατοικημένες περιοχές  ........................................................................................  
  ...........................................................................................................................................  

 στις πυκνοκατοικημένεςπεριοχές .................................................................................  

  ...........................................................................................................................................  

(γ) Τι παρατηρείς για την κάλυψη με πάγο 

(http://atlas.nrcan.gc.ca/site/english/maps/environment/land/permafrost) στις : 

 αραιοκατοικημένες περιοχές .........................................................................................  

      ..................................................................................................................... 
 πυκνοκατοικημένες περιοχές ........................................................................................  

       ................................................................................................................... 

(δ) Τι παρατηρείς σε σχέση με τη γεωμορφολογία 

http://atlas.nrcan.gc.ca/site/english/maps/environment/land/relief (relief) στις:  
 αραιοκατοικημένες περιοχές  ........................................................................................  

  ...........................................................................................................................................  

 στις πυκνοκατοικημένεςπεριοχές .................................................................................  

  
Παρατηρήστε στο χάρτη στον Άτλάντά σας στη σελίδα 53:  

Ποιο φυσικό φαινόμενο υπάρχει (ποταμός-λίμνη) κοντά στις μεγάλες συγκεντρώσεις 

πληθυσμού; 

  ...........................................................................................................................................  

Πώς βοήθησε στην αρχική εγκατάσταση μεταναστών (αποίκων); 

 ..................................................................................................................................................   

 ..................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  

Πώς νομίζετε ζουν οι άνθρωποι σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή π.χ. Τορόντο και πώς σε 

μια αραιοκατοικημένη στο βόρειο Καναδά; .........................................................................  

  ...........................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................   

Παρατηρείστε στο Σχολικό Άτλαντα Κύπρου-Ελλάδας στη σελίδα 22 για την κατανομή του 

πληθυσμού στην Κύπρο το 1973 και γράψετε τις παρατηρήσεις σας. 

  ...........................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................  
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Δικαιολόγησε την κατανομή αυτή σε σχέση με το γεωμορφολογικό χάρτη της Κύπρου στο 

Σχολικό Άτλαντα Κύπρου-Ελλάδας στη σελίδα  2-3 : Παρατηρήστε τη μορφολογία του 
εδάφους.  

  ...........................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................   

Ποιες ομοιότητες παρατηρείτε σε σχέση με τον Καναδά; 

  ...........................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................  

Ποιες περιοχές προτιμούν οι άνθρωποι για μόνιμη εγκατάσταση; Ποια στοιχεία λαμβάνουν 

υπόψη; 

  

  ...........................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................  

Πώς είναι σήμερα η κατανομή του πληθυσμού στην Κύπρο; Ο χάρτης στη σελίδα 22  στο 

Σχολικό Άτλαντα Κύπρου-Ελλάδας θα σε βοηθήσει: 

  ...........................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................  
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Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008                                                                                      
 

Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 2: Φύλλο επεξήγησης 
 

  

Επεξήγηση κομβίων για τους συμπληρωματικούς θεματικούς χάρτες 

 

 Μεγέθυνση του χάρτη (Η κλίμακα του χάρτη μεγαλώνει και παρατηρούμε 

περισσότερη λεπτομέρεια. 

 Σμίκρυνση του χάρτη.  Η κλίμακα του χάρτη μικραίνει και παρατηρούμε πιο 

λίγη λεπτομέρεια. 

 Επιλέγουμε περιοχή που θέλουμε να εξετάσουμε με πιο πολλή λεπτομέρεια. 

 Το μέγεθος του χάρτη μεγαλώνει παρουσιάζοντας την ίδια έκταση. 

  

 Με το πάτημα του κομβίου αυτού αρχικά και μετά σε οποιοδήποτε σημείο 

παίρνουμε δεδομένα για το θέμα που απεικονίζεται. 

 

Μετάφραση τίτλων θεματικών χαρτών 

• Permafrost : Πάγος 

• Precipitation : Βροχόπτωση 

• Temperature : Θερμοκρασία 

• Relief: Μορφολογία του εδάφους 
 

 

 

 

 

 

                                    
 
          
                                                                                  

Zoon in 

Zoon out 

Zoon to 
Region 

S 
 

M 
 

L 

 
Get info 
from MAP 

Γ.2.2.2 – Φύλλο επεξήγησης
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Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008                                                                                      
 

Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 2: Οδηγίες 
 

 
 
Γενικές Οδηγίες χρήσης του εργαλείου – Πορεία βήμα με βήμα (Screen shots) για την αξιοποίηση του 

εργαλείου στη συγκεκριμένη δραστηριότητα 

 

Δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε οδηγίες ή κομβία για ερμηνεία.  Γίνεται απλή παρατήρηση των 

χρωμάτων που απεικονίζουν την κατανομή του πληθυσμού στους σταθμούς της χρονικής 

περιόδου 1901-2001 (screenshot) . 

Screenshot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απεικόνιση 
μεταβολής 
χρονολογίας  

Μεταβολή χρωμάτων για 
απεικόνιση της 
πυκνότητας του 
πληθυσμού Υπόμνημα 

με τα 
στατιστικά 
διαστήματ
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Απεικόνιση μεταβολής 
χρονολογίας  

Μεταβολή χρωμάτων για 
απεικόνιση της πυκνότητας του 
πληθυσμού 

Υπόμνημα με τα 
στατιστικά 
διαστήματα 
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Γ.2.3 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 3

Μάθημα Γεωγραφία

Τίτλος Δραστηριότητας Η ζωή στις πόλεις της Κύπρου

Τάξη Δ ΄ (σελ. 47-72)

Ενότητα Η ζωή στις πόλεις της Κύπρου

Ενδεικτική Διάρκεια 30΄

Σκοπός Μέσα από τη χρήση τρισδιάστατων γραφικών που αναλύουν τη χωρική διάσταση ενός 
προαστίου στη Λάρνακα καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα, αναπτύσσοντας 
κριτική σκέψη, σχετικά με την εξέλιξη και διάφορα περιβαλλοντικά ζητήματα στο 
προάστιο.

Κωδικός 
Δραστηριότητας στο 
Διαδικτυακό Τόπο 
www.e-epimorfosi.ac.cy 

ΓΕΩ_Κ07Δ_Π2_3

Λέξεις-Κλειδιά για 
αναζήτηση στο 
Διαδικτυακό Τόπο  
www.e-epimorfosi.ac.cy 

πόλη, προάστιο, ανακύκλωση, πάρκο, συμφόρηση, χώρος

Λογισμικό που 
απαιτείται*

Διαδίκτυο

http://lsg.ucy.ac.cy/Research/PROASTI/arxiko/drasthriothta.htm 

Πορεία Μαθησιακής 
Δραστηριότητας

Στην ιστοσελίδα αυτή περιέχεται μια σειρά από φωτογραφίες τριών προαστίων 
της Αστικής Περιοχής Λάρνακας οι οποίες έχουν μετατραπεί με τη χρήση της 
τεχνολογίας σε τρισδιάστατα γραφικά. Συγκεκριμένα τα γραφικά αυτά παρουσιάζουν 
χαρακτηριστικά σημεία τριών προαστίων (Αγίου Φανουρίου, Καμάρες και Καθαρής) 
και παρέχουν τη δυνατότητα στο μαθητή να επιλέξει τα σημεία – θέματα που φωτίζει 
το ποντίκι. Στη συνέχεια παρουσιάζονται επιλογές για το κάθε θέμα που έχει επιλεγεί 
(πάρκα, κυκλοφοριακή συμφόρηση γύρω από το σχολείο, ανακύκλωση, διαχείριση 
ανοικτών χώρων) με τρεις απαντήσεις στο ερώτημα που τίθεται. Ο μαθητής καλείται να 
απαντήσει επιλέγοντας αυτά που κατά την κρίση του θεωρεί σωστά για τη δημιουργία 
ενός βιώσιμου προαστίου – πόλης. Τα παιδιά ενώ εργάζονται συμπληρώνουν το σχετικό 
φύλλο εργασίας. 

Η δραστηριότητα μπορεί να γίνει σε ομαδικό επίπεδο στο εργαστήριο Η.Υ. έτσι που κάθε 
ομάδα να ασχοληθεί με μια περιοχή. Μέσα από τη συζήτηση που μπορεί να αναπτυχθεί, 
μετά και την επίλυση του σχετικού φύλλου εργασίας, μπορούν να αναδειχθούν αρχές 
για βιώσιμη διαχείριση του χώρου και ευαισθητοποίησης σε σύγχρονα ζητήματα που 
αφορούν τα αστικά περιβάλλοντα της Κύπρου.

Στην ουσία οι μαθητές καλούνται να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να αποφασίσουν 
για θέματα που δεν μπορούν να αφορούν μόνο ένα προάστιο αλλά και κάθε κοινότητα 
ως υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες.

Η διδακτική αξία της δραστηριότητας αυτής θα κριθεί από τις ερωτήσεις που ο 
δάσκαλος θα καταβάλλει για πρόκληση συζήτησης και εφαρμογής και στο χώρο που 
ζει ο μαθητής.
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Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 3 
(τα αρχεία με * υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο)

 

Τίτλος αρχείου
Όνομα αρχείου 

στο συνοδευτικό 
ψηφιακό δίσκο

Μέσα για υλοποίηση της 
δραστηριότητας

Γ.2.3.1 Φύλλο εργασίας Φύλλο Εργασίας μαθητών.doc

Δείγματα Αναμενόμενων 
προϊόντων των μαθητών

Γ.2.3.2 Δείγματα Απαντημένο Φύλλο Εργασίας.
doc

Γενικές οδηγίες χρήσης  
του εργαλείου

Γ.2.3.3 Οδηγίες Οδηγίες3.doc

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να διεξάγει την όλη διαδικασία με: 

1. Μια πρώτη περιήγηση των φωτογραφιών 

2. Αναγνώριση της περιοχής 

3. Επισήμανση των θεμάτων για τα οποία ο μαθητής καλείται να προτείνει λύσεις.

4. Δικαιολόγηση της απόρριψης των λύσεων που δίνονται.

5. Συζήτηση των λύσεων που έχουν προταθεί και κατάληξη σε προτάσεις για αλλαγή 
συμπεριφοράς στο χώρο που ζει ο μαθητής με στόχο τη βιώσιμη διαχείριση.
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Φύλλο Εργασίας  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Ο τόπος που παρουσιάζεται είναι η περιοχή ……………………… που βρίσκεται στην επαρχία 

……………….……….. 

 
 

 

 
 
 
 
Το πρόβλημα των σκουπιδιών θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με 
…………………………………………………………………………, γιατί……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Για τις άλλες επιλογές έχω να πω ότι δεν είναι εξίσου καλές αφού …………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Σε μερικά χρόνια στον ανοικτό χώρο (οικόπεδο) του προαστίου θα υπάρχει  
  ……………………………………………, γιατί……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αποκλείεται να υπάρχουν ……………………………………………………………………………………., 
γιατί……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Πόσο μου αρέσουν τα ταξίδια! Θέλω να γνωρίζω καινούριους 
τόπους συνεχώς και να μαθαίνω στοιχεία για αυτούς.  
Ας ταξιδέψουμε παρέα, γιατί χρειάζομαι την ξενάγησή σας.  

Τα στοιχεία που με βοήθησαν να καταλάβω 
ποια περιοχή παρουσιάζεται, είναι:  
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

Η περιοχή που ζω είναι οργανωμένη:  
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

Παρατηρώ ότι ο τόπος σου μπορεί να βελτιωθεί. Τι λες, θέλεις να 
προτείνουμε μαζί κάποιες αλλαγές; 

Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 3
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 Τα πάρκα θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται από περισσότερα άτομα, αν 
…………………………………………………………………………………………, γιατί ……………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 

 
 

Πώς φεύγουν οι μαθητές από το σχολείο συνήθως;           Αυτό προκαλεί το πρόβλημα 
……………………………………………………………………………..…              ……….………………………………… 
……………………………………………………………………………….. 
 
 
 Προτείνω να φεύγουμε από το σχολείο ……………………………………………………, 
γιατί …………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Τα προβλήματα που πιθανόν να προκληθούν από τις άλλες επιλογές είναι: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Συγκρίνετε την κίνηση γύρω από το σχολείο η ώρα 1.05 και η ώρα 3. Τι 
παρατηρείτε; 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

Τελικά πού οφείλεται το πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης στους δρόμους γύρω από το 
σχολείο; ……………………………………………………………………….. 
 
Δηλαδή, η κίνηση γύρω από το σχολείο η ώρα 1.05 θα μπορούσε να μειωθεί αν 
………………………………………………………………………………………………………………………………………    

 
 

 

Ας παρατηρήσουμε λίγο καλύτερα και το χώρο του σχολείου. 

Ευχαριστώ πολύ για το όμορφο ταξίδι. Εγώ έμαθα αρκετά, ελπίζω 
και εσύ το ίδιο! 
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Απαντημένο Φύλλο Εργασίας  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Ο τόπος που παρουσιάζεται είναι η περιοχή ……………………… που βρίσκεται στην επαρχία 

……………….……….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 Το πρόβλημα των σκουπιδιών θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με την ανακύκλωση και 
επαχρησιμοποίηση υλικών γιατί μειώνεται έτσι ο όγκος των αποβλήτων που θάβονται στις 
χωματερές και μειώνονται επίσης οι ανάγκες σε φυσικούς πόρους και πηγές ενέργειας για την 
κατασκευή νέων υλικών.  
Για τις άλλες επιλογές έχω να πω ότι δεν είναι εξίσου καλές αφού η πρώτη προκαλεί πολλά 
προβλήματα στο περιβάλλον με δυσωδία και ακαλαίσθητες εκτάσεις γης και η  δεύτερη καλύπτει 
μια μόνο πτυχή της βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων. Η ανακύκλωση πρέπει να συνοδεύεται από 
επαναχρησιμοποίηση.  

Πόσο μου αρέσουν τα ταξίδια! Θέλω να γνωρίζω καινούριους 
τόπους συνεχώς και να μαθαίνω στοιχεία για αυτούς.  
Ας ταξιδέψουμε παρέα, γιατί χρειάζομαι την ξενάγησή σας.  

Τα στοιχεία που με βοήθησαν να καταλάβω 
ποια περιοχή παρουσιάζεται, είναι:  
 
Η ύπαρξη των πετρελειοδεξαμενών και το όνομα του 
Σχολείου (περιοχή Καθαρής) 
Η ονομασία του προαστίου και του σχολείου (περιοχή 
Αγίου Φανουρίου, Δ΄Αραδίππου) 
Η ονομασία Καμάρες και το όνομα του σχολείου – 
Ζήνων – (περιοχή Καμάρες). 

Η περιοχή είναι οργανωμένη:  
 
 
Υπάρχουν δρόμοι, καταστήματα, σχολείο, πάρκα κάδοι 
αποριμμάτων, ανοικτοί χώροι  και λιγοστό πράσινο. 

Παρατηρώ ότι ο τόπος σου μπορεί να βελτιωθεί. Τι λες, θέλεις να 
προτείνουμε μαζί κάποιες αλλαγές; 

Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 3

Γ.2.3.2 – Δείγματα
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 Σε μερικά χρόνια στον ανοικτό χώρο (οικόπεδο) του προαστίου θα υπάρχουν μονοκατοικίες και 
καταστήματα καθώς και ελάχιστες πολυκατοικίες για να στεγαστούν οι άνθρωποι γιατί 
υπάρχει μεγάλη ανάγκη για οικόπεδα και σπίτια κοντάς στις πόλεις και τα μεγάλα χωριά.   

Αποκλείεται να υπάρχουν εργοστάσια γιατί τα εργοστάσια θα είναι  κοντά στις κατοικημένες 
περιοχές και θα προκαλούν πολλά προβλήματα στους κατοίκους. 
 
 Τα πάρκα θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται από περισσότερα άτομα, αν 
η κάλυψη του εδάφους ήταν με χόρτο ή κάποιο άλλο υλικό για να αποφεύγονται ακαθαρσίες στα παιδιά, 
αν γίνονταν εκδηλώσεις και αν υπήρχαν ευκαιρίες για να ελκύουν κόσμο στα πάρκα γιατί σήμερα 
παρατηρούνται σ΄αυτά πολλά προβλήματα και λίγοι μεγάλοι ή παιδιά τα επισκέπτονται.  

 
 

 
 
 
 

 
Πώς φεύγουν οι μαθητές από το σχολείο συνήθως;             Αυτό προκαλεί το πρόβλημα 
με τα αυτοκίνητα των γονιών τους                            κυκλοφοριακή συμφόρυνση 
με το λεωφορείο  
 
 Προτείνω να φεύγουμε από το σχολείο  με το λεωφορείο ή περπατητοί με τη βοήθεια 

συνοδών γιατί τα σπίτια μας δεν είναι μακρυά, υπάρχουν πεζοδρόμια και αν έχουμε 
συνοδούς θα φροντίζουν για την ασφάλειά μας.  

Τα προβλήματα που πιθανόν να προκληθούν από τις άλλες επιλογές είναι: 
συμφόρυνση οχημάτων έξω από το σχολείο, μεγλαλη χρήση καυσίμων, άγχος, καυσαέρια.  
 

 
 
Συγκρίνετε την κίνηση γύρω από το σχολείο η ώρα 1.05 και η ώρα 3. Τι 
παρατηρείτε; 

Η κίνηση είναι πολύ μειωμένη 
Τελικά πού οφείλεται το πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης στους δρόμους 

γύρω από το σχολείο;  
Στην ύπαρξη πολλών οχήματων που το καθένα παραλαμβάνει ένα μόνο παιδί.  
 
Δηλαδή, η κίνηση γύρω από το σχολείο η ώρα 1.05 θα μπορούσε να μειωθεί αν 

χρησιμοποιούσαμε λεωφορείο ή τα πόδια με τη βοήθεια συνοδών.  
 

 
 

                        

Ας παρατηρήσουμε λίγο καλύτερα και το χώρο του σχολείου. 

Ευχαριστώ πολύ για το όμορφο ταξίδι. Εγώ έμαθα αρκετά, ελπίζω 
και εσύ το ίδιο! 
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Γενικές οδηγίες χρήσης του εργαλείου . Πορεία βήμα με βήμα (screen shots) για την αξιοποίηση του 

εργαλείου στη συγκεκριμένη δραστηριότητα 

Στην αρχική οθόνη εμφανίζεται μια χαρακτηριστική φωτογραφία η οποία παρέχει ένα βασικό 

γνώρισμα του προαστίου. Μια πρώτη περιδιάβαση σε όλες όμως τις φωτογραφίες θα 

οδηγήσει στην αναγνώριση του χώρου (μέσα από το όνομα του Δημοτικού Σχολείου). Γίνεται 

κλικ εδώ στην πρώτη φωτογραφία και μετά ακολουθεί η περιδιάβαση (screenshot 1). 

Κινώντας το ποντίκι παρατηρούμε ότι κάποια σημεία όπου περνά το ποντίκι φωτίζονται ή 

αναβοσβήνουν. Κάνοντας αριστερό κλικ με το ποντίκι εμφανίζεται η ερώτηση με τις τρεις 

επιλογές με  το θέμα της διαχείρισης αποβλήτων αρχικά (screenshot 2). Πατώντας πάνω από 

κάθε απάντηση η εικόνα αλλάζει έτσι που η απεικόνιση να βοηθήσει το μαθητή να 
αποφασίσει. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται για όλες τις εικόνες.  

screenshot 1 

 

                       

     Κομβία μετακίνησης 

           

   Απεικόνιση μετά που έγινε κλκ στην αρχική φωτογραφία 

 

Στη βάση υπάρχουν τα κουμπιά ΔΕΞΙΑ  και ΑΡΙΣΤΕΡΑ  τα οποία  οδηγούν ανάλογα στην 

προηγούμενη ή την επόμενη φωτογραφία. 

Στην τελευταία φωτογραφία της κάθε σειράς θα πρέπει να γίνει αριστερό κλικ στο ρολόι που 

αναβοσβήνει έτσι που να γίνει εφικτή η σύγκριση της κυκλοφοριακής συμφόρηνσης στις δύο 
χρονικές περιόδους. Η σύγκριση θα βοηθήσει στην ενίσχυση της τεκμηρίωσης της απάντησης 

των μαθητών για αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρηνσης. 

Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 3

Γ.2.3.3 – Οδηγίες
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screenshot 2 

 

Εμφάνιση της εικόνας με την ερώτηση για το θέμα των αποβλήτων με τις τρεις επιλογές 
απαντήσεων αφού γίνει κλικ στους τρεις κάδους απορριμμάτων. Το ίδιο θα πρέπει να συμβεί 
με κάθε σημείο που φωτίζει το ποντίκι στις φωτογραφίες.  
 

Πριν από την έκθεση του κάθε ζητήματος στους μαθητές μπορεί να γίνεται μικρή συζήτηση με 

τη χρήση προβληματισμών με βάση τις απεικονίσεις στις φωτογραφίες. Οι προβληματισμοί 

μπορεί να είναι: 
1.  Ο Δήμος αποφάσισε να χρησιμοποιεί σε κάθε σημείο τρεις κάδους     απορριμμάτων 

διαφορετικού χρώματος σε κάθε σημείο. Για πιο λόγο πιστεύετε; Τι συμβολίζουν τα 

τρία χρώματα (η ιστοσελίδα 

http://www.cyprus.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/All/41DD5D75B945F167C225722600523A96?
Opendocument θα σας βοηθήσει) 

2. Στις περιοχές γύρω από τις πόλεις παρατηρείται το κτίσιμο πολλών κατοικιών αλλά 

και η ύπαρξη πολλών ανοικτών χώρων. Πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθούν οι χώροι 

αυτοί; 

i. Στη σκηνή για την περιοχή Καθαρής γίνεται ειδική αναφορά την 

ύπαρξη των πετρελαιοδεξαμενών. Υπάρχει, από καιρού, διακηρυγμένη 

απόφαση για μετακίνησή τους. Πώς πιστεύετε ότι θα μετατραπεί ο 

χώρος αυτός μελλοντικά;   

2. Σε πολλές περιοχές υπάρχουν πάρκα/ χώροι παιγνιδιών που δε χρησιμοποιούνται όσο 

θα έπρεπε τόσο από παιδιά όσο και από μεγάλους. Γιατί πιστεύετε; Τι θα πρέπει να 

αλλάξει; 

3. Την ώρα που οι μαθητές σχολάνε 1:05μ.μ. παρατηρείται το φαινόμενο της κυκλοφοριακής 
συμφόρηνσης. Πολλοί μαθητές αναχωρούν ένας σε κάθε όχημα με τους γονείς τους, 

πολύ λίγοι φεύγουν περπατητοί και ακόμα πιο λίγοι ανεβαίνουν στο λεωφορείο. 

Δημιουργείται έτσι πυκνή κίνηση οχημάτων. Γιατί συμβαίνει το φαινόμενο αυτό; Πώς 

μπορεί να αντιμετωπιστεί; 
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Γ.2.4 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 4

Μάθημα Γεωγραφία

Τίτλος Δραστηριότητας Μελετώ τον καιρό / Ο κύκλος του νερού

Τάξη Δ΄

Ενότητα Μελετώ τον καιρό (σελ. 29 – 30)

Ενδεικτική Διάρκεια 45΄

Σκοπός Μέσα από την προβολή εικόνων με γραφικά για τον κύκλο του νερού οι μαθητές καλούνται 
να παρατηρήσουν και να αναγνωρίσουν τα διάφορα στάδια του κύκλου του νερού.

Κωδικός 
Δραστηριότητας στο 
Διαδικτυακό Τόπο 
www.e-epimorfosi.ac.cy 

ΓΕΩ_Κ07Δ_Π2_4

Λέξεις-Κλειδιά για 
αναζήτηση στο 
Διαδικτυακό Τόπο  
www.e-epimorfosi.ac.cy 

κύκλος του νερού, εξάτμιση, σύννεφο, νερό, υγροποίηση, βροχόπτωση

Λογισμικό που 
απαιτείται*

Διαδίκτυο

http://www.bbc.co.uk/schools/riversandcoasts/water_cycle/rivers/pg_02_flash.shtml

Πορεία Μαθησιακής 
Δραστηριότητας

Στις σελίδες αυτές περιέχονται γραφικά, προσαρμοσμένα στο επίπεδο του μαθητή, τα 
οποία παρουσιάζουν τα στάδια του κύκλου του νερού. Η αρχική σελίδα προσφέρει δύο 
τρόπους παρουσίασης του φαινόμενου 

(α) με συνεχή κίνηση (κινούμενα σχέδια) (Μορφή Α) και 

(β) με μια σειρά από εννέα ανεξάρτητες εικόνες γραφικών (Μορφή Β).

Και στις δύο μορφές ο μαθητής καλείται να παρατηρήσει τα διάφορα στάδια και 
να περιγράψει με στοιχεία τα φαινόμενα κάθε σταδίου. Για καλύτερη ανάλυση του 
φαινομένου στα διάφορα στάδια συστήνεται όπως χρησιμοποιηθούν και οι δύο 
μορφές. 

Η δραστηριότητα γίνεται με όλη την τάξη με τη χρήση βιντεοπροβολέα. Μπορεί να 
γίνει και σε ομαδικό επίπεδο κατανέμοντας τις 9 εικόνες της μορφής Β σε ομάδες. Μέσα 
από τη συζήτηση ο δάσκαλος μπορεί να αναδείξει τις έννοιες που είναι σχετικές με το 
θέμα. 

Η διδακτική αξία της δραστηριότητας θα κριθεί από την τελική παρουσίαση του 
φαινομένου σ’ ένα διάγραμμα ροής και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης ως προς το ρόλο 
του ανθρώπου στο οικοσύστημα.

Διδακτική μεθοδολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί

Με την παρουσίαση (εισήγηση να γίνουν και οι δύο μορφές) ο μαθητής καλείται να 
παρατηρήσει και να περιγράψει κάθε στάδιο.

Η διαδικασία μπορεί να εξελιχθεί ως εξής:

Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 4
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Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 4 
(τα αρχεία με * υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο)

 

Τίτλος αρχείου
Όνομα αρχείου 

στο συνοδευτικό 
ψηφιακό δίσκο

Μέσα για υλοποίηση της 
δραστηριότητας

Γ.2.4.1 Φύλλo εργασίας Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ_
φύλλο εργασίας.doc

Γ.2.4.2 Οδηγός μετάφρασης Οδηγός μετάφρασης.doc

Δείγματα Αναμενόμενων 
προϊόντων των μαθητών

Γ.2.4.3 Συμπληρωμένο διάγραμμα Συμπληρωμένο διάγραμμα.
doc

Γενικές οδηγίες χρήσης  
του εργαλείου

Γ.2.4.4 Οδηγίες Οδηγίες4.doc

1. Γίνεται η παρουσίαση των κινουμένων γραφικών χωρίς επιγραφές της ορολογίας. 
Ο μαθητής καλείται να περιγράψει αρχικά προφορικά στην ομάδα του και μετά στην 
ολομέλεια το τι έχει παρατηρήσει. 
2. Γίνεται παρουσίαση των κινούμενων γραφικών με επιγραφές. Ο μαθητής καλείται να 
περιγράψει την διαδικασία προφορικά. Στη φάση αυτή δίδεται και οδηγός μετάφρασης 
των εννοιών που απεικονίζονται. 
3. Γίνεται παρουσίαση των γραφικών χωρίς κίνηση. Οι μαθητές καλούνται να περιγράψουν 
κάθε εικόνα ξεχωριστά στην ομάδα του και μετά στην ολομέλεια.
4. Δίδεται το σχετικό φύλλο εργασίας το οποίο καλούνται οι μαθητές να συμπληρώσουν 
στην ομάδα τους.
5. Συμπληρώνεται το σχετικό διάγραμμα των σταδίων.
6. Προκαλείται συζήτηση για το ρόλο του κύκλου του νερού στο νερό των ποταμών και 
γενικά στον πλανήτη.
7. Προκαλείται συζήτηση για το ρόλο του ανθρώπου στη διαδικασία του κύκλου του 
νερού με τον προβληματισμό:

«Πώς ο άνθρωπος μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση σε αυτή τη διαδικασίας της φύσης;» 
Μήπως σήμερα προκαλεί πρόβλημα ο άνθρωπος; Οι μαθητές συζητούν ελεύθερα και 
καταλήγουν σε συμπεράσματα για το περιβάλλον. 
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Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Φύλλο Εργασίας 

Α. Οδηγίες 

1.    Εμφανίστε στην οθόνη του υπολογιστή σας την ιστοσελίδα:     

http://www.bbc.co.uk/schools/riversandcoasts/water_cycle/rivers/index.shtml 

2. Κατεβάστε το Flash Player (www http://www.adobe.com/downloads/) αν δεν το έχετε 

ήδη. 

Β. Μαθαίνω για τον κύκλο του νερού (The Water Cycle) 
 

1. Πατάτε το κουμπί  κάτω από την επιγραφή (Animated diagram).            Πατήστε μετά 

το start (Αρχή).  

     Αφήστε τα κινούμενα σχέδια να τελειώσουν. 
     Συζητήστε στην ομάδα σας τι έχετε παρατηρήσει. Γράψετε τις     παρατηρήσεις σας. 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................  

2. Οδηγηθείτε πάλι πίσω στην αρχή της παρουσίασης. Κάντε κλικ και παρακολουθείστε την 
εξέλιξη των γραφικών. Συζητήστε στην ομάδα σας τι έχετε παρατηρήσει. Γράψτε τις 

παρατηρήσεις σας με τη βοήθεια του οδηγού μετάφρασης.  

 ..................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

3. Κάνετε κλικ μετά στην παρουσίαση των γραφικών χωρίς κίνηση. Παρατηρείστε κάθε 

εικόνα, με τη βοήθεια, του οδηγού μετάφρασης συζητήστε στην ομάδα σας και 

συμπληρώστε τα πιο κάτω (για να οδηγηθείτε στην επόμενη εικόνα πατάτε το κουμπί 

Next picture (επόμενη εικόνα)).  

Εικόνα 1:  .................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

Εικόνα 2:  .................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 4

Γ.2.4.1 – Φύλλο εργασίας
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Εικόνα 3: ..................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  

Εικόνα 4: ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

Εικόνα 5: ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

Εικόνα 6: ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

Εικόνα 7: ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

Εικόνα 8: ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

Εικόνα 9: ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

Συμπληρώστε το πιο κάτω διάγραμμα: 

Ο κύκλος του νερού 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από πού ξεκινά η διαδικασία;  ..............................................................................................  

Πού καταλήγει η διαδικασία; .................................................................................................  

 

 

 

 

Με τη βοήθεια του 

................ 
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Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008                                                                                      
 

Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 4: Οδηγός μετάφρασης 
 

 

Οδηγός μετάφρασης της ορολογίας 

The Water Cycle =  Ο κύκλος του νερού 
Evaporation = εξάτμιση του νερού 
Convection = Μεταφορά θερμότητας προς την ατμόσφαιρα λόγω της 

εξάτμισης του νερού 
Condensation= Υγροποίηση. Οι υδρατμοί μετατρέπονται σε σύννεφα 
Wind = Άνεμος. Ο άνεμος οδηγεί τα σύννεφα προς την πλαγιά 

του βουνού. Τα σύννεφα ανέρχονται.  
Falling rain = Βροχόπτωση. Δημιουργείται βροχόπτωση. 
Water = Νερό 
Rivers and Coasts= Ποταμοί και ακτές 
 

 

Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 4

Γ.2.4.2 – Οδηγός μετάφρασης
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Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008                                                                                      
 

Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 4: Συμπληρωμένο διάγραμμα 
 

 

Ο κύκλος του νερού 

(Συμπληρωμένο διάγραμμα)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νερό 
στο ποτάμι 

Εξάτμιση  

Μεταφορά 
θερμότητας 

Υγροποίηση 
Δημιουργία 
σύννεφων  

Άνεμος   

Σύννεφα 
ανεβαίνουν προς 

το βουνό  

Βροχή   

Νερό στο 
ποτάμι     

Γ.2.4.3 – Συμπληρωμένο διάγραμμα
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Γενικές οδηγίες χρήσης του εργαλείου - Πορεία βήμα με βήμα (screen shots) για την 

αξιοποίηση του εργαλείου στη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

Στην αρχική οθόνη στο δεξιό μέρος της οθόνης εμφανίζονται οι δύο επιλογές 
για τις δύο μορφές παρουσίασης. Για τη μορφή Α (Animated diagram) θα 
πρέπει να κατεβαστεί από το διαδίκτυο το πρόγραμμα flash player. Για τη 
μορφή Β (Non Animated) θα πρέπει απλά να γίνει κλικ πάνω στο άσπρο βέλος 
(screenshot 1) . Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και για τη μορφή Α για την έναρξη 
της διαδικασίας. Οι δύο μορφές αξιοποιούνται όπως πιο κάτω: 

Screenshot 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Α. Μορφή Α (Animated diagram) 

Μόλις γίνει κλικ στο βέλος κάτω από τη Μορφή Α΄ εμφανίζεται η αρχική 
εικόνα των κινουμένων γραφικών σχεδίων με την επιγραφή “The Water 
Cycle” (Ο κύκλος του νερού) και το κουμπί “start” (έναρξη) (screenshot 2). 

Screenshot2 

 

 

 

 

 
Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 4

Γ.2.4.3 – Οδηγίες
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 Ο χρήστης κάνει κλικ πάνω στο start και αμέσως ξεκινά η παρουσίαση με 
την ονομασία των σταδίων του κύκλου του νερού. Μόλις ολοκληρωθεί η 
κίνηση παρουσιάζεται το κουμπί next (επόμενη παρουσίαση) (screenshot 
3). Με το πάτημα του κουμπιού η διαδικασία παρουσιάζεται ξανά με ήχο 
(στην πρώτη παρουσίαση δεν υπάρχει ήχος) χωρίς την ονομασία των 
σταδίων του κύκλου του νερού. 

screenshot 3 

Β. Μορφή Β (non animated diagram -  screenshot 4) 
Μόλις γίνει κλικ πάνω στη Μορφή Β εμφανίζεται η αρχική εικόνας όπως και 
στη Μορφή Α. ο χρήστης πρέπει κάθε φορά να κάνει κλικ πάνω στο κουμπί 
Next Picture (επόμενη εικόνα) μέχρι την 9η, αφού πληροφορούμαστε 

Screenshot 3 

 

 

 

 

 

 

 

Screenshot 4 
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ότι η παρουσίαση αποτελείται από 9 εικόνες. Κάθε εικόνα παρουσιάζει και ένα 
διαφορετικό στάδιο του κύκλου του νερού. Στο τέλος εμφανίζεται το κουμπί 
See this sequence again? (Θέλετε να παρακολουθήσετε τη σειρά των εικόνων 
ξανά;) (Screenshot 5). 

Screenshot 5 

 

 

 

 

 

 

 

Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 4
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Γ.2.5 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 5

Μάθημα Γεωγραφία

Τίτλος Δραστηριότητας Το κλίμα της Νοτίου Αφρικής

Τάξη Δ΄- Στ΄

Ενότητα Nότια Αφρική

Ενδεικτική Διάρκεια 80΄

Σκοπός Με την ιστοσελίδα αυτή ο μαθητής εισάγεται στο πεδίο της διαδικτυακής χαρτογράφησης 
μέσω της δυνατότητας για ανάκληση κλιματολογικών δεδομένων για όλο τον πλανήτη. 
Η μαθησιακή δραστηριότητα αποσκοπεί: 
(1) στην ενασχόληση του μαθητή με δεξιότητες διερεύνησης βασισμένης στη χωρική 
διάσταση των δεδομένων
(2) στην εξαγωγή συμπερασμάτων με συγκρίσεις και 
(3) στην εισαγωγή των μαθητών στον κόσμο των Γεωγραφικών Συστημάτων 
Πληροφοριών (ΓΣΠ) μέσα από ένα μεθοδολογικό εργαλείο.

Κωδικός 
Δραστηριότητας στο 
Διαδικτυακό Τόπο 
www.e-epimorfosi.ac.cy 

ΓΕΩ_Κ07Δ_Π2_5

Λέξεις-Κλειδιά για 
αναζήτηση στο 
Διαδικτυακό Τόπο  
www.e-epimorfosi.ac.cy 

Κλίμα, θερμοκρασία, βροχόπτωση, μεσογειακό κλίμα, ωκεάνιο κλίμα, ηπειρωτικό κλίμα, 
γεωγραφικό πλάτος

Λογισμικό που 
απαιτείται*

Διαδίκτυο

http://www.webgis-schule.de/website/world_climate_en/viewer.htm

Πορεία Μαθησιακής 
Δραστηριότητας

Στην ιστοσελίδα αυτή απεικονίζεται ένας χάρτης της γης μέσω ενός διαδικτιακού ΓΣΠ 
για την παροχή δεδομένων για διερεύνηση όσον αφορά παγκόσμια κλιματολογικά 
δεδομένα. Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να επιλέγει εργαλεία που θα βοηθήσουν 
στη διερεύνηση προκαλώντας αλλοιώσεις στην αρχική απεικόνιση, αναγνωρίζοντας 
χώρες, ηπείρους, βρίσκοντας το γεωγραφικό πλάτος και μήκος, εκτελώντας μετρήσεις 
αποστάσεων, ανακαλώντας κλιματολογικά δεδομένα για ένα μετεωρολογικό σταθμό ή 
ομάδα σταθμών ανάλογα με τη μορφή του προβλήματος που έχει να επιλύσει.

Οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν μετεωρολογικούς σταθμούς (κοκκίδες στον 
παγκόσμιο χάρτη) και να ανακαλέσουν μετεωρολογικά δεδομένα και τέλος να προβούν 
σε συγκρίσεις όπως φαίνεται στην εικόνα (Screenshot 1). Μέσα από τη συζήτηση που 
θα αναπτύσσεται μπορεί να εξαχθούν στοιχεία για την κατανομή της θερμοκρασίας και 
βροχόπτωσης σε διάφορες περιφέρειες του πλανήτη. 

Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 5
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Screenshot 1

Η δραστηριότητα μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους: (α) με όλη την τάξη με τη χρήση 
βιντεοπροβολέα, (β) σε ατομικό επίπεδο και (γ) σε ομαδικό επίπεδο. 

Η αξία χρήσης της ιστοσελίδας θα φανεί μέσα από τις άμεσες συγκρίσεις δεδομένων 
διαφόρων περιφερειών του πλανήτη που προσφέρει αυτή η βάση δεδομένων με στόχο 
την ερμηνεία τους.

Εισήγηση για πλήρη ανάπτυξη της ιστοσελίδας 

Η ιστοσελίδα αυτή συνάδει πλήρως με το πνεύμα της διερευνητικής και συγκριτικής 
μεθοδολογίας στο μάθημα της Γεωγραφίας. Δίδει τη δυνατότητα για ανάκληση κλιματικών 
δεδομένων με στόχο την περιγραφή και σύγκριση των χαρακτηριστικών διαφόρων 
τόπων. Παράλληλα δε μπορεί να ενισχυθεί με τη χρήση συμπληρωματικών πηγών για την 
ερμηνεία των φαινομένων.

Στην προκειμένη περίπτωση η ιστοσελίδα εφαρμόζεται στην ενότητα της Νότιας Αφρικής 
στη Στ΄ τάξη με στόχο τη μελέτη του κλίματος της χώρας. 

Η προσπάθεια αρχίζει με τη χρήση σχετικού προβληματισμού ο οποίος συνδυάζει την 
περιφερειακή γεωγραφία (τόποι ταξιδιού και ανάγκη για μετεωρολογικά δεδομένα) με 
τη συστηματική γεωγραφία (έννοια του κλίματος και μικροκλιματική διαφοροποίηση σε 
μια χώρα). Στη συνέχεια ο μαθητής καλείται να θέσει υποθέσεις για τον προβληματισμό 
και να προχωρήσει στην ανάκληση δεδομένων από την ιστοσελίδα για να τεκμηριώσει 
την απόφασή του αποδεχόμενος ή απορρίπτοντας τις υποθέσεις που έθεσε. Τέλος 
καταλήγει σε συμπέρασμα για την απόφαση που πήρε και να απαντήσει έτσι στον αρχικό 
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Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 5

Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 5 
(τα αρχεία με * υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο)

 

Τίτλος αρχείου
Όνομα αρχείου 

στο συνοδευτικό 
ψηφιακό δίσκο

Μέσα για υλοποίηση της 
δραστηριότητας

Γ.2.5.1 Φύλλo εργασίας Κλίμα Ν Αφρικής_φύλλο εργασίας.
doc

Γ.2.5.2 Οδηγός μετάφρασης Οδηγός μετάφρασης.doc

Δείγματα Αναμενόμενων 
προϊόντων των μαθητών

Γενικές οδηγίες χρήσης  
του εργαλείου

Γ.2.5.4 Οδηγίες Οδηγίες5.doc

προβληματισμό. Μέσα από την απόφαση φαίνεται και η σύγκριση μεταξύ τόπων για τα 
κλιματικά δεδομένα τόσο στη Νότια Αφρική όσο και με την Κύπρο. 

Η εφαρμογή των θέσεων αυτών αποτυπώνεται στο φύλλο εργασίας που συνοδεύει την 
εισήγηση αυτή.
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Το κλίμα της Νότιας Αφρικής 

Φύλλο Εργασίας 
Εμφανίστε την ιστοσελίδα  

http://www.webgis-schule.de/website/world_climate_en/viewer.htm 

Να έχετε μπροστάς σας τον οδηγό εξήγησης τωνεργαλείων και κομβίων.  

 

Παρατηρήστε και γράψετε τις παρατηρήσεις σας 
 ..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

 

Διαβάστε τα πιο κάτω και σκεφτείτε . . . 

Μια οικογένεια από τη Λευκωσία θα αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Λάρνακας, σε μια 

εβδομάδα,  και θα ταξιδέψει σε τρεις πόλεις της Νοτίου Αφρικής, το Ντέρμπαν, το Κκίμπερλέι 

και το Κέϊπ Τάουν. Χρειάζεται να ανακαλύψει τι είδους  είδη ένδυσης που θα μεταφέρει μαζί 

της από την Κύπρο.  Η μελέτη της θερμοκρασίας και βροχόπτωσης θα τη βοηθήσει. 

Ποια απόφαση θα πάρει πιστεύτε; Γράψετε τις απόψεις σας αφού σκεφτείτε στην ομάδα σας. 

 ..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

Με τη  βοήθεια του Άτλαντά σας σελ. 47 εντοπίστε τη Νότια Αφρική. Παρατηρήστε μετά στον 

υπολογιστή σας και κάνετε ZOOM IΝ με το σχετικό εργαλείο στη χώρα αυτή. Συμπληρώστε μετά τα 

πιο κάτω:  

Ημισφαίριο στο οποίο βρίσκεται: ....................................... 
Γεωγραφικό Πλάτος 

(μεταξύ ποιων παραλλήλων): ........................................... 

Γεωγραφικό Μήκος(μεταξύ ποιων μεσημβρινών): .......................................... 

Από ποιους ωκεανούς βρέχεται;  

................................................. ,      ........................................................... 

Ερευνήστε και απαντήστε . . . 

Με τη βοήθεια του εργαλείου αναζήτησης εισάγετε κάθε σταθμό ξεχωριστά ή όλους μαζί σαν ομάδα 

και ανακαλέστε τα στοιχεία τους όπως αυτό εξηγείται στον οδηγό επεξήγησς των κομβίων. Οι σταθμοί 

είναι: Cape Town, Durban και Kimberley. Κάθε σταθμός εμφανίζεται με μια κόκκινη κοκκίδα.  

Συμπληρώστε μετά τα πιο κάτω: 

  Cape Town Durban Kimberley 

Ποιος είναι ο πιο θερμός μήνας    

Ποιος είναι ο πιο ψυχρός μήνας    

Ποιος είναι ο πιο βροχερός μήνας    

Ποιος είναι λιγότερος βροχερός μήνας    

 

 

 

 

 

Γ.2.5.1 – Φύλλο εργασίας
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Με τη βοήθεια του εργαλείου αναζήτησης εισάγετε το σταθμό  Nikosia στο εργαλείο αναζήτησης και 

ανακαλέστε τα στοιχεία του όπως αυτό εξηγείται στον οδηγό επεξήγησης των κομβίων. Ο σταθμός 

είναι:Nikosia Συμπληρώστε μετά τα πιο κάτω: 

  Λευκωσία 

Ποιος είναι ο πιο θερμός μήνας  

Ποιος είναι ο πιο ψυχρός μήνας  

Ποιος είναι ο πιο βροχερός μήνας  

Ποιος είναι λιγότερος βροχερός μήνας  

 

 Στοιχεία για το μήνα ταξιδΙού: Παρατηρήστε για το μήνα που θα ταξιδέψει η οικογένεια και 

συμπληρώστε για την Κύπρο και τη Νότια Αφρική. 

 Μήνας ταξιδιού: ............................ Η Νότια Αφρική ανήκει στο ........ ημισφαίριο. Η Κύπρος ανήκει στο 

Βόρειο Ημισφαίριο. 

 Θερμοκρασία (οC) Βροχόπτωση (mm) 

Cape Town   

Durban   

Kimberley   

Nikosia   

 

Συγκρίνετε τα πιο πάνω στοιχεία και γράψετε τις παρατηρήσεις σας: 

Κέϊπ Τάουν – Λευκωσία: ......................................................................... 

............................................................................................................... 

Ντέρμπαν – Λευκωσία: : ......................................................................... 

............................................................................................................... 

Κίμπερλέϊ – Λευκωσία: : ..................................................................... 

.............................................................................................................. 

Μελετήστε τον άτλαντά σας στις σελίδες 11 και 48 σας και ονομάστε το τύπο κλίματος που ισχύει σε 

κάθε περιοχή. Περιγράψετε μετά κάθε τύπο κλίματος από το βιβλίο σας:  

Κέϊπ Τάουν: .....................................................................  

Περιγραφή: ............................................................................................. 

................................................................................................................ 

Ντέρμπαν:....................................................................... 

Περιγραφή:............................................................................................. 

................................................................................................................ 

Κίμπερλέϊ:........................................................................ 

Περιγραφή: ............................................................................................. 

................................................................................................................ 
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Συγκρίνετε μετά με το κλίμα της Κύπρου 

 ..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 
 ..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

 

Απάντηση στον προβληματισμό 

Ποια θα είναι η απόφαση για το ρουχισμό που θα πρέπει να έχει μαζί της η οικογένεια;  

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 
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Οδηγός Μετάφρασης για την ιστοσελίδα 
 
Στρώματα πληροφοριών: 
Graticule:      Σύστημα τετραγωνιδίων γεωγραφικού πλάτους και μήκους 
Climaate stations:  Μετεωρολογικοί σταθμοί 
Countries:   Χώρες  
Continents: Ήπειροι 
World Satellite Image: Δορυφορική φωτογραφία όλης της γης 

Εξήγηση των βασικών εργαλείων  - κομβίων  

Εμφάνιση του χάρτη σε μικρογραφία. Μπορεί να γίνει κλικ σε 
κάποιο σημειο του χάρτη αυτή και να γίνει σε μεγένθυνση η 
εμφάνιση του μέρους αυτού του πλανήτη.  

  Zoom in: Μεγενθύνει το χάρτη, μεγαλώνοντας την κλίμακα του 
χάρτη. Μπορεί έτσι να γίνει εστίαση ακριβώς στο σημείο της 
γης που θέλουμε να ανακαλέσουμε δεδομένα. Αφού επιλεγεί το 
κομβίο γίνεται κλικ στην περιοχή της γης που θέλουμε να 
εστιάσουμε. 

  Zoom out:  μικραίνει την κλίμακα του χάρτη.  

  Υπερεσυνδέσεις: Δίνει τη δυνατότητα για να αρχίσει η 
διερεύνηση.  Μετά από αυτό το πάτημα επιλέγεται το εργαλείο i 
και μετά η κόκκινη κοκκίδα (μετεωρολογικός σταθμός) (μπορεί 
να γίνει Zoom in) που χρειαζόμαστε τα δεδομένα για τη μέση 
μηνιαία θερμοκρασία και βροχόπτωση.  

    Αναζήτηση με βάση το μετεωρολογικό σταθμό π.χ. Amman. 
Πληκτρολογήστε το μετεωρολογικό σταθμό του οποίου 
χειάζεστε τα δεδομένα στον ειδικό χώρο στο κάτω μέρος της 
οθόνης. Η θέση της πόλης θα εμφανιστεί. Ακολουθήστε μετά τη 
διαδικασία στο σημείο «υπερσυνδέσεις» για να εμφανιστούν τα 
δεδομένα.  

 
   Km         

  Μέτρηση απόστασης. Παρ’εχεται η δυνατότητα για μέτρηση 
απόστασης με βάση την κλίμακα του χάρτη στην οθόνη. 
Μονάδες μέτρησης είναι τα χιλιόμετρα (Km). Το διπλανό κομβίο 
μπορεί αν διαφοροποιήσει τις μονάδες. Η μ’έτρηση γίνεται με 
το ποντίκι από ένα σταθμό σε άλλο και η απόσταση εμφανίζεται 
στο πάνω αριστερο μέρος της οθόνης.  

                          Με το κομβίο μπορεί να γίνει ταυτόχρονη επιλογή σταθμών. Με 
το ποντίκι επιλέγεται ένα ορθογώνιο πάνω στο χάρτη. Οι 
σταθμοί που περικλείονται στο τετράπλευρο χρωματίζονται    
κίτριοι και τα δεδομένα τους εμφανίζονται στο κάτω μέρος της    
οθόνης            

  

 

i 
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Γ.2.5.2 – Οδηγός μετάφρασης

 

          Σβήνει την τελευταία οδηγία -  επιλογή. 
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Γενικές οδηγίες χρήσης του εργαλείου - Πορεία βήμα με βήμα (screen shots) για την 

αξιοποίηση του εργαλείου στη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

Η ιστοσελίδα προσφέρει τη δυνατότητα να γίνει επεξεργασία του αρχικού 
χάρτη που εμφανίζεται μέσα από τα διάφορα εργαλεία που διαθέτει. 
Συγκεκριμένα, η απεικόνιση στην οθόνη μπορεί να επικαλυφθεί και έτσι να 
εμπλουτιστεί με ένα, μερικά ή όλα από τα στρώματα που εμφανίζονται στο 
αριστερό μέρος της οθόνης πατώντας το κομβίο δίπλα από κάθε στρώμα 
κάτω από την κατηγορία “visible” . Για την εμφάνισή τους θα πρέπει να 
επιλεγεί το κομβίο Refresh map. Για καλύτερη απεικόνιση συστήνεται να 
επιλεγούν όλα τα στρώματα της πιο πάνω κατηγορίας (screenshot 1). Το 
αποτέλεσμα θα φανεί όταν θα γίνεται η ανάκληση των δεδομένων όποτε όλες 
οι πληροφορίες αυτές θα εμφανίζονται στον πίνακα.  

Δίδονται πιο κάτω παραδείγματα της χρήση της ιστοσελίδας 

Α. Εύρεση γεωγραφικού πλάτους και μήκους (Νότια Αφρική) 

Θεωρούμε ότι όλα τα στρώματα έχουν επιλεγεί στην κατηγορία “visible”. 
Αφού η χώρα εντοπιστεί στον αρχικό χάρτη γίνεται μεγέθυνση (Zoom in) στην 
έκταση που καλύπτει η Νότια Αφρική επιλέγοντας το σχετικό εργαλείο και 
μετά κάνοντας κλικ στο χάρτη μέχρι να έχουμε όσο πιο καθαρά μπορούμε τη 
χώρα. Αφού έχουμε επιλέξει από πριν το κομβίο graticule έχουμε τώρα 
μπροστά μας το γεωγραφικό πλάτος και μήκος της χώρας. Με την κατάλληλη 
κίνηση των τόξων περιμετρικά μπορούμε να παρατηρήσουμε παρόμοιες 
πληροφορίες για οποιοδήποτε άλλο μέρος του πλανήτη (screenshot 2). 
Παράλληλα στον αρχικό χάρτη (πριν να γίνει η μεγέθυνση) μπορεί να διαφανεί 
σε πιο ημισφαίριο βρίσκεται η χώρα.  

Screenshot 2 

 

                         

 

 

 

 

 

 

                Γραμμή γεωγραφικού μήκους            Γραμμή γεωγραφικού πλάτους 

  Επιλεγμένα στρώματα πληροφοριών 

 
 
 
 

Γ.2.5.3 – Οδηγίες
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Β. Ανάκληση μετεωρολογικών δεδομένων για ένα σταθμό 

 

Στην περίπτωση της Νότιας Αφρικής που έχουμε τώρα στην οθόνη μας 
επιλέγουμε να ανακαλέσουμε τα δεδομένα για τους σταθμούς που μας 
ενδιαφέρουν με βάση τον προβληματισμό. Αν για παράδειγμα μας ενδιαφέρει 
το Κέϊπ Τάουν κάνουμε κλικ στο κομβίο για τις υπερσυνδέσεις, μετά στο i και μετά 
στη γεωγραφική θέση του σταθμού στο χάρτη. Τα δεδομένα θα εμφανιστούν 
μαζί με τις συντεταγμένες και το υψόμετρο του σταθμού στο κάτω μέρος της 
οθόνης (screenshot 3). Ανάκληση για δύο σταθμούς μπορεί να αποτελέσει 
αφετηρία για συγκρίσεις.  
 

Screenshot 3 

 

                                                     Κουκκίδα(σταθμός)  

 

Στοιχεία της γεωγραφικής θέσης          πίνακας δεδομένων θερμοκρασίας και 
βροχόπτωσης 
του σταθμού 

 

                                           το κομβίο i επιλεγμένο 

Γ. Αναζήτηση με όνομα του σταθμού 

Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούμε το εργαλείο  αναζήτησης (         ). Αφού 
το επιλέξουμε εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης ειδικός χώρος για να 
εισάγουμε το όνομα του σταθμού του οποίου χρειαζόμαστε τα δεδομένα (π.χ. 
Nikosia) (Screenshot 4). Αφού εισαγάγουμε το όνομα πατούμε ENTER. Το 
όνομα του σταθμού εμφανίζεται και δίπλα ένας αριθμός. Πατώντας τον αριθμό 
ο χάρτης οδηγείται στη Λευκωσία (Screenshot 5). Ακολουθώντας τη 
διαδικασία στο Β εμφανίζονται τα μετεωρολογικά δεδομένα.   

Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 5
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Screenshot 4 

 

Εισαγωγή του ονόματος του μετεωρολογικού σταθμού. 

Screenshot 5 

 

 

 

 

 

 

 

      

Εμφάνιση του ονόματος .Ακολουθείται μετά η διαδικασία στο Β για   την 
εμφάνιση των μετεωρολογικών δεδομένων. 

  Δ. Ανάκληση μετεωρολογικών δεδομένων για μια περιφέρεια 

Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούμε το εργαλείο        . Αφού αυτό επιλεχθεί 
σχεδιάζουμε με το ποντίκι, πατώντας το αριστερό μέρος του παρατεταμένα, 
ένα ορθογώνιο ή τετράγωνο εμπερικλείοντας έτσι τους σταθμούς που 
χρειαζόμαστε. Τ δεδομένα τους θα εμφανιστούν αυτόματα στο κάτω μέρος της 
οθόνης. Οι κουκκίδες που εμπερικλείονται χρωματίζονται κίτρινες (screenshot 
6).  Η ανάκληση δεδομένων για σταθμούς που έχουν το ίδιο γεωγραφικό 
πλάτος ή ανήκουν στην ίδια κλιματική ζώνη μπορεί να αποτελέσει την 
απαραίτητη τεκμηρίωση που θα βοηθήσει στην κατανόηση της κλιματικής 
διαφοροποίησης. Στη συνέχεια μπορούν να ακολουθήσουν και συγκρίσεις 
σταθμών σε διαφορετικούς παράλληλους κύκλους ή ζώνες. 
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Screenshot 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κίτρινες κουκίδες που ανήκουν στο τετράπλευρο που επιλέχθηκε πριν 

                                  Πίνακας με τα δεδομένα των σταθμών που έχουν 
ανακληθεί 

Ε. Μέτρηση απόστασης 

 Για τη μέτρηση απόστασης επιλέγεται το εργαλείο     
  Km    

  . Σύροντας το ποντίκι από ένα σημείο σε άλλο, αφού αρχικά γίνει 
κλικ σε αφετηρία και τέρμα, η απόσταση σε χιλιόμετρα γράφεται στο πάνω 
αριστερό μέρος της οθόνης (screenshot 7). Στη συνέχεια εμφανίζεται γραμμή 
που ενώνει τα δύο σημεία.  Για την αλλαγή των μονάδων μέτρησης 
επιλέγουμε το διπλανό εργαλείο. Στο κάτω μέρος της οθόνης θα εμφανιστούν 
οι επιλογές και μπορεί να γίνει επιλογή. Συστήνεται να χρησιμοποιούνται τα 
μέτρα και τα χιλιόμετρα.  

Screenshot 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόσταση σε μέτρα   αφετηρία και τέρμα μετρούμενης απόστασης – εμφάνιση 
γραμμής 

Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 5
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Γ.2.6 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 6

Μάθημα Γεωγραφία

Τίτλος Δραστηριότητας ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΕΝΟΣ ΤΟΠΟΥ-
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ

Τάξη Ε΄ - Διδακτικό εγχειρίδιο Ε΄ Δημοτικού σ.σ. 61-65

Ενότητα Βασικοί παράγοντες που διαμορφώνουν το κλίμα ενός τόπου- Παράλληλοι και 
μεσημβρινοί – Γεωγραφικό μήκος και πλάτος

Ενδεικτική Διάρκεια 120΄

Σκοπός Οι μαθητές: 

1. να κατανοήσουν τι είναι το γεωγραφικό μήκος και γεωγραφικό πλάτος (γεωγραφικές 
συντεταγμένες)
2. Να καθορίζουν τις γεωγραφικές συντεταγμένες ενός καθορισμένου σημείου 
πάνω στο χάρτη και να εντοπίζουν ένα σημείο πάνω στο χάρτη, όταν τους δίδονται οι 
γεωγραφικές συντεταγμένες
Να συζητούν τη σημασία της κατανόησης των εννοιών «γεωγραφικό μήκος» και 
«γεωγραφικό πλάτος

Κωδικός 
Δραστηριότητας στο 
Διαδικτυακό Τόπο 
www.e-epimorfosi.ac.cy 

ΓΕΩ_Κ07Δ_Π2_6

Λέξεις-Κλειδιά για 
αναζήτηση στο 
Διαδικτυακό Τόπο  
www.e-epimorfosi.ac.cy 

Γεωγραφικές συντεταγμένες, γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος, ισημερινός, 
παράλληλος, μεσημβρινός

Λογισμικό που 
απαιτείται*

Διαδίκτυο

e- γεωγραφία- Ελληνική Πύλη Παιδείας / http://geogr.eduportal.gr/

Πορεία Μαθησιακής 
Δραστηριότητας

Περιγραφή πορείας Μαθησιακής Δραστηριότητας:

1ο 40 λεπτο: Μέσα από ένα εννοιολογικό χάρτη στον πίνακα οι μαθητές συζητούν και 
καταλήγουν στις κυριότερες έννοιες σχετικές με το κλίμα ενός τόπου (βροχές, άνεμοι, 
θερμοκρασία κλπ) οι οποίες καταγράφονται στον πίνακα. Στη συνέχεια και με τη βοήθεια 
βιντεοπροβολέα ο δάσκαλος παρουσιάζει μέσω της Power Point ένα δελτίο καιρού στο 
οποίο εμφανίζονται κάποια στοιχεία που αναφέρονται στον καιρό-κλίμα. Ο δάσκαλος 
προβληματίζει τα παιδιά κατά πόσο δύο τόποι (π.χ. η Λευκωσία και το Λονδίνο) έχουν το 
ίδιο κλίμα. Μέσα από συζήτηση αναφέρουμε ότι οι δύο χώρες δεν έχουν το ίδιο κλίμα 
και ένας από τους λόγους είναι και η θέση των δύο πόλεων πάνω στη Γη. Ακολούθως 
προβληματίζουμε τα παιδιά για το πώς θα πούμε πού ακριβώς βρίσκεται η Λευκωσία 
στο χάρτη και πού το Λονδίνο. Αναφέρουμε πως εδώ μας χρειάζεται το γεωγραφικό 
πλάτος, μία έννοια που θα εξετάσουμε πιο κάτω. 
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Σε διαφάνεια της Power Point παρουσιάζουμε στα παιδιά την εικόνα μιας πόλης με τις 
οδούς της (σελ. 61 στο βιβλίο) και τους λέμε ότι θέλουμε να συναντηθούμε με τους 
φίλους μας στο σημείο Α και πρέπει να τους εξηγήσουμε πώς θα βρουν αυτό το μέρος. 
Καταλήγουμε ότι για το σημείο αυτό χρειάζονται να τους δοθούν δύο οδοί (μία κάθετη και 
μία οριζόντια) στη συμβολή των οποίων βρίσκεται το σημείο.  Και σημειώνουμε ότι κάπως 
έτσι και οι γεωγράφοι δουλεύουν για να καθορίσουν τη θέση ενός τόπου (γεωγραφικό 
πλάτος) πάνω στο χάρτη. Στο σημείο αυτό τα παιδιά μελετούν τον υπερσύνδεσμο για 
την τοποθέτηση των πραγμάτων πάνω στη Γη και ταυτόχρονα και τον υπερσύνδεσμο για 
τις γεωγραφικές συντεταγμένες. Στην επαναφορά και τη συζήτηση επικεντρωνόμαστε 
στις βασικές έννοιες: Βόρειος Πόλος, Νότιος Πόλος, Παράλληλοι κύκλοι, Ισημερινός, 
μεσημβρινοί κύκλοι, Πρώτος Μεσημβρινός του Γκρίνουιτς, Γεωγραφικό πλάτος, 
Γεωγραφικό μήκος.

Τέλος μελετούμε το σημείο Α στο χάρτη της ιστοσελίδας με σκοπό να δούμε πώς 
καθορίζονται οι γεωγραφικές συντεταγμένες του συγκεκριμένου σημείου. Τονίζουμε 
ιδιαίτερα ότι εκτός από τις μοίρες είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε και τα σημεία: 
Βόρειο, Νότιο (για το Γεωγραφικό πλάτος) και Δυτικό Ανατολικό (για Γεωγραφικό Μήκος).

2ο 40λεπτο: Επαναφέρουμε τις βασικές γεωγραφικές έννοιες που μελετήσαμε στο 
προηγούμενο 40 λεπτο. Αυτό γίνεται αφού και πάλιν οι μαθητές επισκεφθούν την 
ιστοσελίδα για γεωγραφικές συντεταγμένες (eduportal). Πέραν των βασικών εννοιών 
γίνεται και επανάληψη στον τρόπο που καθορίζονται οι γεωγραφικές συντεταγμένες ενός 
σημείου με τη βοήθεια του χάρτη και του σημείου Α που υπάρχουν στην ιστοσελίδα αυτή. 
Στη συνέχεια τα παιδιά κάνουν κλικ στη λέξη “εξάσκηση” που υπάρχει στην ίδια ιστοσελίδα 
για να αξιολογήσουν από μόνοι τους το βαθμό στον οποίο εμπέδωσαν τα όσα έμαθαν για 
το γεωγραφικό πλάτος και μήκος. 

Στη συνέχεια (και αφού οι μαθητές ελέγξουν τις απαντήσεις τους) συμπληρώνουν το 
φύλλο εργασίας 1 με σκοπό να καθορίσουν τις γεωγραφικές συντεταγμένες των τεσσάρων 
σημείων που υπάρχουν στο χάρτη. 

3ο 40λεπτο: Μετά από μια μικρή επανάληψη για το πώς καθορίζονται οι γεωγραφικές 
συντεταγμένες ενός σημείου στο χάρτη και αναφορά στην εργασία του φύλλο εργασίας 
1, οι μαθητές παίρνουν το φύλλο εργασίας 2. Ο δάσκαλος επαναφέρει το σημείο 
προηγούμενου μαθήματος όπου οι μαθητές έπρεπε να συναντηθούν στο σημείο Α και 
γι΄ αυτό θα έπρεπε να αναφέρουν τις δύο οδούς στη συμβολή των οποίων βρισκόταν 
το σημείο αυτό. Τώρα όμως στο φύλλο εργασίας 2 γίνεται το αντίθετο: υπάρχουν οι 
συντεταγμένες (που στην προκειμένη περίπτωση είναι οι οδοί) και πρέπει να δούμε πού 
διασταυρώνονται για να καθορίσουμε το σημείο- τον τόπο που θέλουμε. Μπορεί να γίνει 
συμπλήρωση για το πρώτο σημείο με συνεργασία δασκάλου μαθητών και στη συνέχεια 
τα παιδιά εντοπίζουν και τα άλλα τρία σημεία.

Στη συνέχεια τα παιδιά και πάλιν στην Power Point ασχολούνται με το σπάσιμο του «Κώδικα 
Ντα Χάρτα», όπου τους δίδονται κάποιες γεωγραφικές συντεταγμένες για συγκεκριμένες 
πρωτεύουσες πάνω στο χάρτη και τα παιδιά, αφού τις βρουν, σχηματίζουν με το αρχικό 
γράμμα κάθε πρωτεύουσας το όνομα της πόλης στην οποία βρίσκονται οι ληστές.
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Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 6

Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 6 
(τα αρχεία με * υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο)

 

Τίτλος αρχείου
Όνομα αρχείου 

στο συνοδευτικό 
ψηφιακό δίσκο

Μέσα για υλοποίηση της 
δραστηριότητας

Γ.2.6.1 Φύλλο εργασίας ΤΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ 1- Φύλλο 
εργασίας.doc

Γ.2.6.2 Άρθρο Άρθρο για ληστεία.doc

Γ.2.6.3 Γεωγραφικό μήκος και 
πλάτος

Γεωγραφικό μήκος και πλάτος.ppt

* Μαγικό χαρτάκι1 Μαγικό χαρτάκι.xls

* Μαγικό χαρτάκι λύση Μαγικό χαρτάκι -λύση 2.xls

Δείγματα Αναμενόμενων 
προϊόντων των μαθητών

Γενικές οδηγίες χρήσης  
του εργαλείου

Γ.2.6.4 Οδηγίες οδηγίες6.doc
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ΤΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ 

 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α΄ 

 
Να βρείτε τις γεωγραφικές συντεταγμένες (γεωγραφικό μήκος και γεωγραφικό πλάτος) των 
τεσσάρων σημείων Α, Β, Γ και Δ στον πιο κάτω χάρτη και να συμπληρώσετε τα κενά που 
ακολουθούν. Μην ξεχάσετε να σημειώσετε δίπλα από τον αριθμό των μοιρών και το σύμβολο 
Β(βόρειο) και Ν (νότιο) για το Γεωγραφικό Πλάτος και Δ (δυτικό) και Α (ανατολικό) για το Γεωγραφικό 
Μήκος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Σημείο Α: Γεωγραφικό πλάτος: ...............                Γεωγραφικό μήκος: ...................              

Σημείο Β:  Γεωγραφικό πλάτος: ...............                Γεωγραφικό μήκος: ...................              
Σημείο Γ:  Γεωγραφικό πλάτος: ...............                Γεωγραφικό μήκος: ...................              

Σημείο Δ:  Γεωγραφικό πλάτος: ...............                Γεωγραφικό μήκος: ...................              
 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β΄ 
 

Σας δίδονται οι γεωγραφικές συντεταγμένες τεσσάρων σημείων Α, Β, Γ και Δ.  Να 
τοποθετήσετε αυτά τα σημεία πάνω στον πιο κάτω χάρτη. 
 

Σημείο Α: Γεωγραφικό πλάτος:   20˚ Ν             Γεωγραφικό μήκος: 20˚ Δ         
Σημείο Β:  Γεωγραφικό πλάτος: 40˚ Β              Γεωγραφικό μήκος: 20˚ Α                   

Σημείο Γ:  Γεωγραφικό πλάτος: 60˚ Β               Γεωγραφικό μήκος: 120˚ Δ                 

Σημείο Δ:  Γεωγραφικό πλάτος: 40˚ Ν               Γεωγραφικό μήκος:  100˚ Δ           

 

 

Γ.2.6.1 – Φύλλο εργασίας
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Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008                                                                                      
 

Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 6: Άρθρο 
 

 
 

 
 
Θρασύτατοι ληστές  έκλεψαν από το Γεωγραφικό Μουσείο ιστορικούς χάρτες του 
ελληνικού χώρου, ανεκτίμητης αξίας.  Η ληστεία διαπιστώθηκε την επόμενη ημέρα από το 
διευθυντή του μουσείου κύριο Νεόφυτο Γεωγραφιτίδη. Πιστεύεται ότι οι ληστές διέφυγαν 
στο εξωτερικό.  Η ανακάλυψή τους και προσαγωγή τους στο δικαστήριο θα ήταν πολύ 
δύσκολη, αν η αστυνομία δεν ανακάλυπτε ένα κομμάτι χαρτί (που πιθανότατα έπεσε από 
τα χέρια των ληστών) που έγραφε  μερικούς παράξενους αριθμούς και γράμματα.  
Σύμφωνα με το δημοσιογράφο της εφημερίδας μας Αντρέα Ισημερινό, στο επάνω μέρος 
του χαρτιού υπήρχε  ένας γρίφος που μάλλον είναι ένα μήνυμα από τον αρχηγό των 
δραστών και ο οποίος έλεγε τα εξής: «Διάβασε το πρώτο γράμμα από κάθε λέξη-πρωτεύουσα 
που θα βρεις.  Μάθε την πόλη στην οποία  βρίσκομαι και έλα να με δεις». 

 

Η αστυνομία κάνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι ή σε όποιον πιστεύει ότι μπορεί να τα 
καταφέρει στο σπάσιμο του «κώδικα Ντα Χάρτα» (όπως τον ονόμασε ο αρχηγός της 
αστυνομίας), να βοηθήσει στη διαλεύκανση της υπόθεσης. 

 
 

Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 6

Γ.2.6.2 – Άρθρο
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Παράγοντες που διαμορφώνουν 
το κλίμα ενός τόπου

Το Γεωγραφικό μήκος και 
γεωγραφικό πλάτος

Γ.2.6.3 – Γεωγραφικό μήκος και πλάτος
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Πρόκειται να συναντηθείτε με κάποιους φίλους 
σας στο σημείο Α.  Πρέπει να τους εξηγήσετε 

πώς θα βρουν αυτό το μέρος

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

• Ένας από τους παράγοντες που 
διαμορφώνουν το κλίμα ενός τόπου 
είναι και το γεωγραφικό πλάτος και το 
γεωγραφικό μήκος.  Να μελετήσετε τα 
στοιχεία που ακολουθούν και να 
εξηγήσετε τι είναι το γεωγραφικό 
πλάτος και το γεωγραφικό μήκος, πώς 
τα καθορίζουμε και ποια η σημασία 
τους για τον άνθρωπο.

Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 6
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«Κώδικας Ντα-Χάρτα»

• Διαβάστε προσεκτικά το πιο κάτω 
άρθρο πατώντας πάνω στον 
υπογραμμισμένο σύνδεσμο και μάθε 
για τον περίφημο «Κώδικα Ντα Χάρτα»:

Ιστορικοί χάρτες έγιναν καπνός

• Για να μάθεις βασικά στοιχεία για το 
γεωγραφικό μήκος και γεωγραφικό 
πλάτος μπορείς να μελετήσεις 
προσεκτικά τους δύο πιο κάτω 
υπερσυνδέσμους:

• Η τοποθέτηση των πραγμάτων πάνω 
στην επιφάνεια της γης

• Γεωγραφικές συντεταγμένες
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• Συγχαρητήρια!!! Θα σε χαρακτήριζα 
ένα μικρό Σέρλοκ Χολμς.  Ελπίζω ότι 
τώρα που θα συλληφθούν οι ληστές, 
να επιστραφούν οι χάρτες στο χώρο 
όπου φυλάσσονταν, αφού είναι μέρος 
του πολιτισμού μας.

•Λύση του κώδικα

• Ο κώδικας «Ντα Χάρτα» έχει άμεση σχέση με τις 
γεωγραφικές συντεταγμένες για τις οποίες έμαθες 
στα τελευταία μαθήματα. Τώρα που είσαι έτοιμος να 
σπάσεις τον κώδικα, χρησιμοποίησε το χαρτάκι που 
άφησαν οι ληστές και αφού βρεις τα σημεία με τις 
γεωγραφικές συντεταγμένες με τη βοήθεια του 
άτλαντά σου, γράψε το όνομα του κάθε σημείου 
στον κενό χώρο.  Στο τέλος σχημάτισε με τα αρχικά 
κάθε σημείου την πόλη στην οποία βρίσκονται οι 
ληστές. Καλή επιτυχία!

Το χαρτάκι με τον κώδικα: «Ντα Χάρτα»
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Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008                                                                                      
 

Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 4: Οδηγίες 
 

Γενικές οδηγίες χρήσης του εργαλείου - Πορεία βήμα με βήμα (screen shots) για την 
αξιοποίηση του εργαλείου στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.   
 

      ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ   

 
O μαθητής χρησιμοποιώντας τον υπερσύνδεσμο «Γεωγραφικές συντεταγμένες» πηγαίνει απευθείας 
στη σελίδα όπου παίρνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για το γεωγραφικό μήκος και 
γεωγραφικό πλάτος. 

 Στο τέλος ο μαθητής κάνει κλικ στη λέξη «εξάσκηση» και λύνει ένα τεστ για να 
αξιολογήσει το βαθμό στον οποίο έχει κατανοήσει βασικές έννοιες σχετικές με τις 

γεωγραφικές συντεταγμένες. Υπάρχουν διάφοροι τύποι ασκήσεων 
 
1) Σωστό-λάθος- Ο μαθητής κάνει κλικ στο κουτάκι του σωστού αν πιστεύει πως είναι σωστή η 
δήλωση ή στο λάθος αν είναι λάθος η δήλωση 
                          

1. Ο μεγαλύτερος παράλληλος κύκλος είναι ο Ισημερινός. 

A.   ;     ΣΩΣΤΟ  

B.   ;     ΛΑΘΟΣ 

2) Διάλεξε 2 από τις 4 απαντήσεις (ο μαθητής κάνει κλικ σε δύο κουτάκια) και στη συνέχεια πατά 
«έλεγχος» για να δει αν είναι σωστά. 
 
Σε ποια ημισφαίρια βρίσκεται η Βραζιλία; 
 
ΒΟΡΕΙΟ 
ΝΟΤΙΟ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 
ΔΥΤΙΚΟ 
Έλεγχος 
 
 
3) Εύρεση γεωγραφικών συντεταγμένων σημείων στο χάρτη (δίδεται χάρτης με συγκεκριμένα σημεία 
(Α, Β κλπ) και τα παιδιά αφού εντοπίσουν τις γεωγραφικές συντεταγμένες ελέγχουν αν είναι σωστές οι 
απαντήσεις. 

Γ.2.6.4 – Οδηγίες 
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Γ.2.7 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 7

Μάθημα Γεωγραφία

Τίτλος Δραστηριότητας Υδάτινοι πόροι της Κύπρου- Προσπάθειες για αντιμετώπιση του υδατικού 
προβλήματος στην Κύπρο

Τάξη Δ΄

Ενότητα Οι υδάτινοι πόροι της Κύπρου (σ.σ. 73- 82)

Ενδεικτική Διάρκεια 2Χ40

Σκοπός Οι μαθητές να: 
Να εντοπίζουν το οξύ υδατικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος1. 
Να αναφέρουν τις προσπάθειες που καταβάλλει η κυβέρνηση για αντιμετώπιση του 2. 
υδατικού προβλήματος και κάποια υδατικά έργα που έγιναν στο νησί.

Να εισηγούνται μέτρα για εξοικονόμηση του νερού

Κωδικός 
Δραστηριότητας στο 
Διαδικτυακό Τόπο 
www.e-epimorfosi.ac.cy 

ΓΕΩ_Κ07Δ_Π2_7

Λέξεις-Κλειδιά για 
αναζήτηση στο 
Διαδικτυακό Τόπο  
www.e-epimorfosi.ac.cy 

Υδάτινοι πόροι της Κύπρου-Αντιμετώπιση υδατικού προβλήματος-Μέτρα 
εξοικονόμησης νερού

Λογισμικό που 
απαιτείται*

Διαδίκτυο

Εξοικονόμηση νερού- Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα σχολεία της Ν. 
Ευρώπης- http://www.watersave.gr/site/

Πορεία Μαθησιακής 
Δραστηριότητας

Περιγραφή πορείας Μαθησιακής Δραστηριότητας:

 Το μάθημα ξεκινά με ένα βίντεο σχετικό με την εξοικονόμηση νερού. Πρόκειται 1. 
για μια διαφήμιση που τελειώνει με τη φράση «Πάρε το νερό στα χέρια σου». 
Επικεντρωνόμαστε σε αυτή τη φράση και, αφού πούμε στα παιδιά ότι η διαφήμιση 
είναι κυπριακή, τα ρωτούμε αν έχουμε πρόβλημα νερού στην Κύπρο. 

 Τα παιδιά καλούνται να συμπληρώσουν το πρώτο μέρος του φύλλου εργασίας, 2. 
κάνοντας μια υπόθεση αν υπάρχει υδατικό πρόβλημα στην Κύπρο. Μέσω ενός 
υπερσυνδέσμου τα παιδιά μελετούν τις πληρότητες των φραγμάτων την ημέρα του 
μαθήματος, γράφουν τις παρατηρήσεις τους και καταλήγουν σε συμπέρασμα.

 Ο δάσκαλος με τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα κάνει μια παρουσίαση σε Power Point 3. 
για τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. 
Ακολουθεί συζήτηση για τα μέτρα αυτά. Ταυτόχρονα μέσω υπερυνδέσμου βλέπουν 
και εικόνες κάποιων φραγμάτων στην Κύπρο.

 Δίδονται διάφοροι υπερύνδεσμοι σχετικοί με μέτρα εξοικονόμησης νερού στο 4. 
σπίτι, στο σχολείο και αλλού. Τα παιδιά συμπληρώνουν σχετικό πίνακα με τα πιο 
σημαντικά μέτρα κατά τη δική τους γνώμη. Τα αποτελέσματα της εργασίας τους 
ανακοινώνονται σε όλη την τάξη.

Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 7
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Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 7 
(τα αρχεία με * υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο)

 

Τίτλος αρχείου
Όνομα αρχείου 

στο συνοδευτικό 
ψηφιακό δίσκο

Μέσα για υλοποίηση της 
δραστηριότητας

Γ.2.7.1 Φύλλο εργασίας Φύλλο εργασίας.doc

* Μέτρα1 Μέτρα 1.pdf

* Μέτρα2 Μέτρα 2.pdf

Δείγματα Αναμενόμενων 
προϊόντων των μαθητών

Γενικές οδηγίες χρήσης  
του εργαλείου

 Γ.2.7.2 Οδηγίες οδηγίες7.doc
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Δ΄  ΤΑΞΗΣ- ΟΙ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Υποενότητα 4: Προσπάθειες για αντιμετώπιση του υδατικού προβλήματος 
 
 

Φύλλο εργασίας 
 

Δραστηριότητες 
 

1. Παρακολουθήστε τη διαφήμιση για το νερό στο βιντεοπροβολέα (μπορείτε να το δείτε 
το βίντεο και μόνοι σας).  Ακολούθως απαντήστε στα πιο κάτω ερωτήματα: 

• Για ποιο σκοπό έγινε η διαφήμιση αυτή; 
.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

• Δεδομένου ότι η διαφήμιση είναι κυπριακή, κάντε μια υπόθεση κατά πόσο 
πιστεύετε ότι στην Κύπρο αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με το νερό ή όχι. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
 

2. Μπείτε στο σύνδεσμο για την πληρότητα των φραγμάτων στην Κύπρο.  Ακολούθως 
συμπληρώστε τον πίνακα που ακολουθεί.   

 
ΦΡΑΓΜΑ Χωρητικότητα (εκατομ. κυβ. 

μέτρα) 
Σημερινή χωρητικότητα 

(εκατ. κυβ. μέτρα 
Κούρρης   

Ασπρόκρεμμος   
Γερμασόγεια   

Πολεμίδια   
Άχνα   

 
3. Συγκρίνετε τις δύο στήλες με τις χωρητικότητες των φραγμάτων και γράψτε τις 

παρατηρήσεις σας.   
.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 
4. Συμπέρασμα (υπογραμμίστε ό, τι ισχύει):  
 

Στην Κύπρο αντιμετωπίζουμε / δεν αντιμετωπίζουμε υδατικό πρόβλημα 
 
 

5. Δείτε την παρουσίαση για τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση 
του υδατικού προβλήματος στην Κύπρο.  Συζητήστε τα με το δάσκαλό σας και 
εισηγηθείτε και κάποια δικά σας μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν. 

 
 

6. Μπείτε στο σύνδεσμο για τα φράγματα στην Κύπρο.  Προσπαθήστε να δείτε ένα 
φράγμα που μπορεί να βρίσκεται κοντά στο σχολείο σας ή στο σπίτι σας. 

 
 

7. Όσα μέτρα κι αν παρθούν  από την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του υδατικού 
προβλήματος στην Κύπρο, είναι δύσκολο να λυθεί αυτό το πρόβλημα αν κι ο καθένας 
από εμάς δεν προσπαθήσει από μόνος του να εξοικονομήσει νερό.  

Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 7

Γ.2.7.1 – Φύλλο εργασίας
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      Εισηγηθείτε κάποια μέτρα για εξοικονόμηση νερού στο σχολείο (5), στο σπίτι (5) και 
αλλού (3)      και συμπληρώστε τον πίνακα που ακολουθεί. Χρησιμοποιήστε τις πιο κάτω 
ιστοσελίδες: 
 

• http://www.moa.gov.cy/moa/WDD/WDD.nsf/measures_gr/measures_gr?OpenDo
cument 

• http://www.watersave.gr/site/images/stories/PDFs/17math.pdf 
• http://www.watersave.gr/site/images/stories/PDFs/18math.pdf 

 
 

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 
Στο σπίτι Στο σχολείο Αλλού 
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Γενικές οδηγίες χρήσης του εργαλείου - Πορεία βήμα με βήμα (screen shots) για την 
αξιοποίηση του εργαλείου στη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

 
 
 
 
Για να δούμε το βίντεο με τη 
διαφήμιση, αφού μπούμε 
στην αρχική σελίδα του 
Τμήματος Αναπτύξεως 
Υδάτων, πατούμε κάτω από 
τη μαύρη μικρή οθόνη το 
πράσινο βέλος (play) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όταν μπούμε στον 
υπερσύνδεσμο για την 
πληρότητα φραγμάτων 
μελετούμε την πρώτη 
στήλη (χωρητικότητα) 
δίπλα από τα ονόματα και 
τη στήλη κάτω από τη λέξη 
«σημερινή».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη σελίδα με τα 
φράγματα πατούμε το 
χώρο με τα ποσοστά για 
να μεγαλώσει η εικόνα 
μας. 
 
 
Για να δούμε εικόνες των 
φραγμάτων πατούμε το 
όνομα του φράγματος 
πάνω στο χάρτη 
 
 
 
Για να δούμε στοιχεία των 
φραγμάτων πατούμε το 
σύνδεσμο στην κάτω δεξιά 
γωνία της οθόνης 
 
 
 
 

 
 
 

Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 7

Γ.2.7.2 – Οδηγίες
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Γ.2.8 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 8

Μάθημα Γεωγραφία

Τίτλος Δραστηριότητας Το πετρέλαιο και η σημασία του για τις χώρες της Μέσης Ανατολής

Τάξη Ε΄

Ενότητα Η σημασία του πετρελαίου στη ζωή των χωρών των κατοίκων της Μέσης 
Ανατολής

Ενδεικτική Διάρκεια 2X40΄

Σκοπός Σκοπός: 
Να επισημαίνουν τα θετικά αποτελέσματα που είχε στη ζωή των κατοίκων της 1. 
Μέσης Ανατολής η εκμετάλλευση του πετρελαίου, αλλά και τα προβλήματα που 
δημιούργησε σε αυτούς.
Να συλλέγουν πληροφορίες για την εργασία τους χρησιμοποιώντας διάφορες πηγές, 2. 
αλλά κυρίως το διαδίκτυο.

Κωδικός 
Δραστηριότητας στο 
Διαδικτυακό Τόπο 
www.e-epimorfosi.ac.cy 

ΓΕΩ_Κ07Δ_Π2_8

Λέξεις-Κλειδιά για 
αναζήτηση στο 
Διαδικτυακό Τόπο  
www.e-epimorfosi.ac.cy 

Το πετρέλαιο και η σημασία του για τις χώρες της Μέσης Ανατολής

Λογισμικό που 
απαιτείται*

Διαδίκτυο

Πετρέλαιο: Τιμή και αποθέματα- http://sup.kathimerini.gr/xtra/media/files/kathimerini/
pdf/oil020407.pdf

Πορεία Μαθησιακής 
Δραστηριότητας

Περιγραφή πορείας Μαθησιακής Δραστηριότητας:

Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε ομάδες των δύο σε κάθε υπολογιστή. Χρησιμοποιούν 
φύλλο εργασίας το οποίο έχουν τόσο σε φυλλάδιο όσο και μέσα στον υπολογιστή.

1ο 40λεπτο
Έναρξη του μαθήματος με μελέτη στο διαδίκτυο του χάρτη της Μέσης Ανατολής με 1. 
το φυσικό πλούτο (ο σχετικός σύνδεσμος υπάρχει στο φύλλο εργασίας των παιδιών). 
Μελετούνται τα διάφορα αποθέματα πετρελαίου σε κάθε χώρα και συζητούμε αν 
τα αποθέματα αυτά είναι ο λόγος που κάποιες από αυτές τις χώρες απασχολούν 
πιο συχνά τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης από κάποιες άλλες χώρες της Μέσης 
Ανατολής.
Διαβάζεται ο προβληματισμός της σελ. 83 του βιβλίου της Γεωγραφίας της Ε΄ τάξης 2. 
και τα παιδιά κάνουν διάφορες υποθέσεις.
Παρακολουθούν 15 λεπτο απόσπασμα από το βίντεο: « Σαουδική Αραβία- Κάτω 3. 
από το πέπλο», στο οποίο φαίνονται τα θετικά κυρίως αποτελέσματα από την 
εκμετάλλευση του πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία.
 Συμπληρώνουν φύλλο εργασίας σχετικό με το βίντεο που μόλις είδαν (κυρίως για 4. 
το τι τους έκανε εντύπωση στην ταινία, ποια ήταν τα θετικά στοιχεία που είχε η 
εκμετάλλευση του πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία και φαίνονται στο βίντεο).
 Συμπληρώνουν το πρώτο μέρος του προβληματισμού του βιβλίου τους.5. 

Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 8
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2ο 40λεπτο
 Μελετούν στατιστικά στοιχεία από πίνακες για την παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου 1. 
και συμπληρώνουν σχετικό πίνακα μετατρέποντας τα στοιχεία σε αριθμούς και βγάζουν 
συμπεράσματα για τη θέση που έχει η Μέση Ανατολή σ΄ αυτούς τους πίνακες.
 Από αυτούς τους πίνακες τα παιδιά καταλήγουν σε συμπεράσματα για τα αρνητικά 2. 
που δημιουργεί αυτή η εκμετάλλευση πετρελαίου στις χώρες της Μέσης Ανατολής 
(πόλεμοι). 
 Συμπληρώνουν την απάντηση στον προβληματισμό της σελ. 83 του βιβλίου.3. 

Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 8 
(τα αρχεία με * υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο)

 

Τίτλος αρχείου
Όνομα αρχείου 

στο συνοδευτικό 
ψηφιακό δίσκο

Μέσα για υλοποίηση της 
δραστηριότητας

Γ.2.8.1 Φύλλο εργασίας 1 Φύλλο εργασίας 1.doc

Γ.2.8.2 Φύλλο εργασίας 2 φύλλο εργασίας 2.doc

Δείγματα Αναμενόμενων 
προϊόντων των μαθητών

Γενικές οδηγίες χρήσης  
του εργαλείου

Γ.2.8.3 Οδηγίες Οδηγίες8.doc
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Ε΄ ΤΑΞΗΣ- ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
 

Φύλλο εργασίας 1 
 

 
Δραστηριότητες:  
 

1. Μελετήστε το χάρτη με το φυσικό πλούτο της Μέσης Ανατολής.  Σημειώστε τις χώρες 
εκείνες της Μέσης Ανατολής που έχουν περισσότερα αποθέματα πετρελαίου από 
κάποιες άλλες. 

 
Σημείωση: οι περιοχές που έχουν αποθέματα πετρελαίου έχουν κόκκινο χρώμα. 
 
 
Χώρες της Μέσης Ανατολής με μεγάλα αποθέματα πετρελαίου: 
 
..................................... , ..................................... , ..................................... , ..................................... , 
 
Χώρες της Μέσης Ανατολής με λιγότερα αποθέματα πετρελαίου:  
 
..................................... , ..................................... , ..................................... , ..................................... , 
 

2. Διαβάστε τον προβληματισμό της σελ. 83 του βιβλίου σας.  Ακολούθως κάντε  μια 
υπόθεση για τις θετικές  συνέπειες που μπορεί να έχει η εκμετάλλευση του πετρελαίου 
στις χώρες της Μέσης Ανατολής. 

 
Υπόθεση: .............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

 

3. Δείτε προσεκτικά το βίντεο για τη Σαουδική Αραβία, που ο δάσκαλος θα παρουσιάσει 
με τη βοήθεια βιντεοπροβολέα.   Ακολούθως απαντήστε τα πιο κάτω ερωτήματα 
σχετικά με το βίντεο αυτό: 

 
 

• Ποιο μέρος του βίντεο σας έκανε εντύπωση ή θα θυμάστε περισσότερο; 
............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

 
 

 
• Ποια στοιχεία που εμφανίζονται στο βίντεο είναι ένδειξη πλούτου:  

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

 
• Ποια στοιχεία που εμφανίζονται στο βίντεο είναι ένδειξη προόδου, ανάπτυξης 

και ευημερίας; 
............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 
4. Μελετήστε τις σελίδες 85-88 του βιβλίου σας και συνδυάστε τις πληροφορίες που θα 

πάρετε με ό,τι είδατε στο βίντεο.   
 

Συμπέρασμα:  

Τα θετικά στοιχεία που είχε η εκμετάλλευση του πετρελαίου για τις χώρες της Μέσης Ανατολής 
είναι τα πιο κάτω:  
............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 8

Γ.2.8.1 – Φύλλο εργασίας 1
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Ε΄ ΤΑΞΗΣ- ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
 

Φύλλο εργασίας 2 
 
Δραστηριότητες:  
 

1. Πλοηγηθείτε στη σελίδα για τα αποθέματα πετρελαίου κατά το έτος 2005. (μόλις 
μπείτε στην ιστοσελίδα πηγαίνετε στη διαφάνεια 4) 

2. Τοποθετήστε τα στοιχεία της γραφικής παράστασης στον πίνακα που ακολουθεί, 
γράφοντας τους αριθμούς ολοκληρωμένους.   

 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙΑ 

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ  
ΕΥΡΩΠΗ – ΕΥΡΑΣΙΑ  

ΑΦΡΙΚΗ  
ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ  

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ  
ΑΣΙΑ- ΩΚΕΑΝΙΑ  

 
3. Συμπληρώστε:  

• Η πρώτη περιοχή στον κόσμο σε αποθέματα πετρελαίου είναι: 
.................................... 

• Η διαφορά της πρώτης περιοχής από τη Βόρεια Αμερική είναι: 
....................................βαρέλια.  

 
  
4.  Ακολούθως γράψτε και κάποιες δικές σας παρατηρήσεις για τον πίνακα αυτό στο 

χώρο που δίδεται πιο κάτω:  
 
............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

 
5. Μελετήστε τη σελίδα για την κατά κεφαλήν κατανάλωση πετρελαίου (πόσο 

πετρέλαιο καταναλώνει ένας άνθρωπος) στον κόσμο κατά το 2005 (μόλις μπείτε στην 
ιστοσελίδα πηγαίνετε στη διαφάνεια 6).  Ακολούθως απαντήστε: 

• Σε ποιες δύο περιοχές του κόσμου υπάρχει κατά κεφαλή κατανάλωση πετρελαίου 
κατανάλωση πετρελαίου μεγαλύτερη από 20 τόνους ετησίως;  

 
Α)...................................   

Β)................................... 

• Αφού η Βόρεια Αμερική από τη μια είναι προτελευταία στον πίνακα με τα 
αποθέματα πετρελαίου και από την άλλη έρχεται πρώτη στην κατανάλωση 
πετρελαίου (άρα χρειάζεται πολύ πετρέλαιο) από πού πιστεύετε θα  προσπαθεί να 
πάρει πετρέλαιο για να καλύψει τις ανάγκες της;  

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

• Αυτή η προσπάθεια γίνεται πάντα ειρηνικά; Μήπως γνωρίζετε πρόσφατα 
παραδείγματα όπου η ανάγκη για απόκτηση και έλεγχο του πετρελαίου στη Μέση 
Ανατολή οδήγησε σε πόλεμο; 

 
............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

Συμπέρασμα:  

Τα αρνητικά στοιχεία που είχε η εκμετάλλευση του πετρελαίου για τις χώρες της Μέσης 
Ανατολής είναι τα πιο κάτω:  
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

Γ.2.8.2 – Φύλλο εργασίας 2
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Γενικές οδηγίες χρήσης του εργαλείου - Πορεία βήμα με βήμα (screen shots) 
για την αξιοποίηση του εργαλείου στη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 
 
 

1. Πατώντας τον υπερσύνδεσμο: Μέσης Ανατολής στην οθόνη παρουσιάζεται ο 
πιο κάτω χάρτης.   

 

 
 
Τα παιδιά βλέπουν τα κόκκινα σημάδια που φανερώνουν περιοχές με κοιτάσματα 
πετρελαίου 
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Γ.2.8.3 – Οδηγίες

 
 

2. Για να ανοίξουμε το βίντεο για τη Σαουδική Αραβία ακολουθούμε την εξής 
πορεία:  

Μπαίνουμε 
στην 
ιστοσελίδα 
του Εξάντα: 
http://exanda
s.ert.gr/  
Ακολούθως 
πάω δεξιά 
στην οθόνη 
στο σημείο:  
Όλα τα 
ντοκιμαντέρ  
και πατώ το 
σύνδεσμο: 
όλα τα αρχεία 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Όταν 
ανοίξουν όλα 
τα αρχεία 
πάω στο 
τέλος της 
σελίδας και 
πατώ τον 
αριθμό 5 
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Στη σελίδα αυτή 
βρίσκουμε το βίντεο 
με τίτλο: Σαουδική 
Αραβία- Κάτω από το 
πέπλο και πατούμε τη 
φράση: Δείτε on line 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Πατώντας το πράσινο βέλος στην οθόνη το βίντεο ξεκινά.  Κάτω δεξιά υπάρχει και ο χρόνος. (αρκούν 

20 λεπτά) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Για να ανοίξουμε το βίντεο για τη Σαουδική Αραβία ακολουθούμε την εξής 
πορεία:  

Μπαίνουμε 
στην 
ιστοσελίδα 
του Εξάντα: 
http://exanda
s.ert.gr/  
Ακολούθως 
πάω δεξιά 
στην οθόνη 
στο σημείο:  
Όλα τα 
ντοκιμαντέρ  
και πατώ το 
σύνδεσμο: 
όλα τα αρχεία 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Όταν 
ανοίξουν όλα 
τα αρχεία 
πάω στο 
τέλος της 
σελίδας και 
πατώ τον 
αριθμό 5 
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Παίρνοντας τον 
κέρσορα (τόξο) 
πάνω στην μικρή 
οθόνη του βίντεο 
και πατώντας το 
δεξιό κουμπί του 
ποντικιού, 
εμφανίζεται η 
λέξη «Zoom».  
Πατώντας τη 
λέξη με αριστερό 
κουμπί του 
ποντικιού 
εμφανίζεται η 
λέξη « Full 
screen» την 
οποία και πάλι 
πατούμε με 
αριστερό κουμπί 
για να μεγαλώσει 
η οθόνη μας. 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.  Στο φύλλο εργασίας 2 υπάρχει ο σύνδεσμος: αποθέματα πετρελαίου κατά το έτος 2005.  
Πατώντας τον (CTRL + αριστερό κλικ στο ποντίκι) εμφανίζεται η πιο κάτω διαφάνεια.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πατώντας τον αριθμό 4 εμφανίζεται η πιο κάτω  διαφάνεια 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Με τον ίδιο τρόπο και πατώντας τον αριθμό 6 εμφανίζεται η πιο κάτω διαφάνεια:  
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Με τον ίδιο τρόπο και πατώντας τον αριθμό 6 εμφανίζεται η πιο κάτω διαφάνεια:  
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Γ.2.9 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 9

Μάθημα Γεωγραφία

Τίτλος Δραστηριότητας ΙΤΑΛΙΑ- Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΗΣ Β. ΙΤΑΛΙΑΣ

Τάξη Ε΄

Ενότητα

Ενδεικτική Διάρκεια 2X40΄

Σκοπός Σκοπός: Οι μαθητές: 
εντοπίζουν την κοιλάδα του ποταμού Πάδου μέσω του Google Earth και 1. 
χρησιμοποιώντας τα εργαλεία πλοήγησης να μελετούν βασικά χαρακτηριστικά της
επισημάνουν γιατί η κοιλάδα του ποταμού Πάδου αποτελεί τη σημαντικότερη 2. 
περιοχή οικονομικής ανάπτυξης της Ιταλίας.

Κωδικός 
Δραστηριότητας στο 
Διαδικτυακό Τόπο 
www.e-epimorfosi.ac.cy 

ΓΕΩ_Κ07Δ_Π2_9

Λέξεις-Κλειδιά για 
αναζήτηση στο 
Διαδικτυακό Τόπο  
www.e-epimorfosi.ac.cy 

Γεωγραφία Ε΄- Ιταλία- Β. Ιταλία- κοιλάδα του ποταμού Πάδου

Λογισμικό που 
απαιτείται*

Διαδίκτυο

Πορεία Μαθησιακής 
Δραστηριότητας

1ο  40λεπτο: Τα παιδιά με τη βοήθεια του διαδικτυακού τόπου «Παγκόσμια και ελληνική 
γεωγραφία» μελετούν κάποια βασικά στοιχεία για την Ιταλία (κυριότερες οροσειρές, 
θάλασσες από τις οποίες βρέχεται, ποτάμια, λίμνες κλπ). Εντοπίζουν και καταγράφουν 
στο φύλλο εργασίας που έχουν μπροστά τους το μεγαλύτερο ποταμό της Ιταλίας 
(Πάδος) και αναφέρουν και σε ποιο σημείο της Ιταλίας βρίσκεται.

Στη συνέχεια μπαίνουν στο διαδικτυακό χώρο Google Earth και εντοπίζουν τον ποταμό 
Πάδο. Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία πλοήγησης του προγράμματος αφήνουμε τα παιδιά 
να περάσουν πάνω από τον ποταμό και να μελετήσουν τη γύρω περιοχή. Ακολούθως 
τα καλούμε να εντοπίσουν τις πηγές και τις εκβολές του ποταμού (με συγκεκριμένο 
εργαλείο εντοπίζουν τις Άλπεις) και να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας.

Ακόμη καταγράφουν και εντοπίζουν τα μεγάλα λιμάνια της Ιταλίας (Γένουα, Τεργέστη, 
Βενετία) τα οποία βρίσκονται και αυτά στη Βόρεια Ιταλία. Περιεργάζονται τα λιμάνια με 
τα εργαλεία πλοήγησης (π.χ. κάνουν μια πλήρη περιστροφή πάνω από αυτά, κινούνται 
δεξιά και αριστερά κλπ)

Ακολούθως ζητούμε από τα παιδιά, χρησιμοποιώντας και πάλι τα εργαλεία πλοήγησης, 
να αναφέρουν κατά πόσο η περιοχή γύρω από την κοιλάδα (όχθες) του ποταμού 
Πάδου είναι πυκνοκατοικημένη ή αραιοκατοικημένη. Αφού δουν ότι είναι μια 
πυκνοκατοικημένη περιοχή, τους δείχνουμε εικόνα της Ιταλίας το βράδυ. Εκεί φαίνεται 
ότι η πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή σε ολόκληρη την Ιταλία είναι η κοιλάδα του Πάδου 
και γενικά περιοχές γύρω από αυτήν. Στη συνέχεια ζητούμε να κάνουν υποθέσεις για 
τους λόγους που συμβαίνει αυτό, συμπληρώνοντας το φύλλο εργασίας τους.

Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 9
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2ο 40λεπτο: Διαβάζεται ο προβληματισμός της σελ. 165 του βιβλίου της Ε΄ τάξης. Τα παιδιά 
αφού διατυπώσουν κάποιες υποθέσεις- σε συνδυασμό με ό,τι είπαν στο προηγούμενο 
μάθημα, αναλαμβάνουν σε ομάδες να μελετήσουν ένα τομέα οικονομικής ανάπτυξης 
της Βόρειας ή Νότιας Ιταλίας και να καταλήξουν μια απάντηση στον προβληματισμό που 
τους δόθηκε. Για συμπλήρωση της όλης εργασίας μπορεί να απαιτηθεί και 3ο 40 λεπτό, 
ανάλογα με τι ρυθμό εργασίας των ομάδων

1η ομάδα: 

Μελετήστε τις σελ. 167-169 του βιβλίου σας και το Νέο Σχολικό Άτλαντα σελ. 32.

Με τη βοήθεια του Google Earth πλοηγηθείτε σε ολόκληρη την Ιταλία.

4Κάντε παρατηρήσεις για το έδαφος και για τα ποτάμια της Νότιας Ιταλίας, και 
καταγράψετέ τες στο φύλλο εργασίας

4Απαντήστε μετά στο ερώτημα γιατί, κατά τη γνώμη σας, στη Νότια Ιταλία δεν είναι 
ανεπτυγμένη η γεωργία, κτηνοτροφία αλλά και η βιομηχανία

2η ομάδα: 

Μελετήστε τις σελ. 168-170 του βιβλίου σας και το Νέο Σχολικό Άτλαντα σελ. 32.

Με τη βοήθεια του Google Earth πλοηγηθείτε σε ολόκληρη την Ιταλία.

4Κάντε παρατηρήσεις για το έδαφος, τα ποτάμια και τα βουνά της Βόρειας Ιταλίας και 
καταγράψτε τες στο φύλλο εργασίας.

4Απαντήστε στο ερώτημα γιατί, κατά τη γνώμη σας, η Βόρεια Ιταλία είναι πολύ 
ανεπτυγμένη τόσο στη γεωργία όσο και στην κτηνοτροφία.

3η ομάδα: 

Μελετήστε τις σελ. 170-172 του βιβλίου σας και το Σχολικό Άτλαντα σελ. 31.

4Σημειώστε τους βασικούς λόγους που η Βόρεια Ιταλία είναι πολύ ανεπτυγμένη στη 
βιομηχανία.

4 Τοποθετήστε στο Google Earth το όνομα: «Ferrari factory» και από κάτω «Maranello, 
Italy». Κάντε το ίδιο για: «Fiat factory» και από κάτω: «Torino, Italy». Κάντε παρατηρήσεις 
για τη θέση που βρίσκονται τα εργοστάσια αυτά (βόρεια ή νότια Ιταλία) και γράψτε τα 
συμπεράσματά σας.

4η ομάδα: 

Μελετήστε προσεκτικά τις σελ. 170-172 του βιβλίου σας και το Σχολικό Άτλαντα σελ. 32.

Εντοπίστε με τη βοήθεια του Google Earth την πόλη του Μιλάνο.

4Είστε μαθητές Δημοτικού σχολείου, σε ένα προάστιο λίγο έξω από το Μιλάνο της 
Ιταλίας. Σε πολύ μικρή απόσταση από το σχολείο σας βρίσκεται ένα εργοστάσιο που 
κατασκευάζει χημικά προϊόντα (λιπάσματα, φυτοφάρμακα κλπ). Μάθατε ότι αυτό το 
εργοστάσιο διοχετεύει τα χημικά απόβλητά του στον ποταμό Πάδο, που περνά δίπλα 
από την πόλη και κοντά από το σχολείο σας. Γράψτε μια επιστολή στο διευθυντή του 
εργοστασίου αναφέροντάς του το πρόβλημα, τις συνέπειες που μπορεί να έχει στην 
υγεία των κατοίκων και στο φυσικό περιβάλλον και προτείνετέ του τρόπους να λύσει 
αυτό το πρόβλημα.
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Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 9 
(τα αρχεία με * υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο)

 

Τίτλος αρχείου
Όνομα αρχείου 

στο συνοδευτικό 
ψηφιακό δίσκο

Μέσα για υλοποίηση της 
δραστηριότητας

Γ.2.9.1 Φύλλο εργασίας 1 Φύλλο εργασίας 1.doc

Γ.2.9.2 Φύλλο εργασίας 2 φύλλο εργασίας2.doc

Γ.2.9.3 Εικόνα Ιταλίας νύχτα Εικόνα Ιταλίας τη νύχτα.doc

Δείγματα Αναμενόμενων 
προϊόντων των μαθητών

Γενικές οδηγίες χρήσης  
του εργαλείου

Γ.2.9.4 Οδηγίες Οδηγίες9.doc
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ- Η ΙΤΑΛΙΑ  
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ 

ΙΤΑΛΙΑΣ 
 

Φύλλο εργασίας 1 
 

Δραστηριότητα 1   
 
Γράψτε στη μηχανή αναζήτησης τη  διεύθυνση 
:http://www.geocities.com/world_greek_geografia/start.htm 
 
Αφού μπείτε στην ιστοσελίδα, στο ορθογώνιο με τη λέξη «χώρα» πατήστε το τόξο δεξιά 
μέχρι να βρείτε την Ιταλία.  Ακολούθως πατήστε «Εύρεση».  Έτσι θα βρείτε γενικά 
στοιχεία για την Ιταλία. 
 
1. Μελετήστε τα γενικά και γεωγραφικά στοιχεία της χώρας (θάλασσες, βουνά, ποτάμια 
κλπ).  Ακολούθως συμπληρώστε: 
Η μεγαλύτερη οροσειρά της Ιταλίας είναι .......................................... και βρίσκεται στα 
........................... της χώρας. 
Ο μεγαλύτερος ποταμός της Ιταλίας είναι ............................................. και βρίσκεται στα 
....................... της χώρας. 
 
2. Πατήστε το εικονίδιο του Google Earth. Αφού ανοίξει το πρόγραμμα,  πηγαίνετε πάνω 
αριστερά στην οθόνη και πατήστε το Fly Το (κάτω από το Search).  Τον κενό χώρο κάτω 
από το Fly To γράψτε «Po river Italy» και ακολούθως πατήστε το φακό στα δεξιά. Έτσι 
μεταφερόμαστε  στην Ιταλία και πιο συγκεκριμένα σε ένα σημείο δίπλα από τον ποταμό 
Πάδο.  Με τα εργαλεία πλοήγησης στα δεξιά της οθόνης πλοηγηθείτε κατά μήκος του 
ποταμού και προσπαθήστε να εντοπίσετε από πού πηγάζει και πού εκβάλλει ο ποταμός 
Πάδος. Μετά συμπληρώστε:  
 
Πηγές ποταμού Πάδου: ....................................    
 Εκβολές ποταμού Πάδου: ........................................ 
 
3. Επιστρέφοντας στο αριστερό μέρος της οθόνης με τα εργαλεία, πηγαίνετε και πάλι 
κάτω από το Search  και πατήστε Fly To.  Στον κενό χώρο γράψτε τη λέξη: Genoa Italy 
(Γένοβα).  Μετά πατήστε το φακό στα δεξιά και μεταφερθείτε πάνω από την πόλη.  Με τα 
εργαλεία πλοήγησης στα δεξιά της οθόνης ζουμάρετε όσο πιο κοντά μπορείτε στην 
πόλη, πλοηγηθείτε πάνω και γύρω από την πόλη και κυρίως πάνω από το λιμάνι της.  
Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για τις πόλεις: Venice Italy (Βενετία) και Trieste Italy 
(Τεργέστη).   
 
Τι κοινό έχουν και οι τρεις αυτές πόλεις; 
........................................................................................................... 
 
4. Επιστρέψτε στο αριστερό μέρος της οθόνης με τα εργαλεία, πηγαίνετε και πάλι κάτω 
από το Search  και πατήστε Fly To.  Στον κενό χώρο γράψτε τη λέξη: Po river Italy.  Αφού 
μεταφερθείτε και πάλι πάνω από τον ποταμό Πάδο, ζουμάρετε με τα εργαλεία 
πλοήγησης κατά μήκος του ποταμού και κάντε παρατηρήσεις για την πυκνότητα του 
πληθυσμού κοντά και γύρω από τον ποταμό.  Ακολούθως υπογραμμίστε τη σωστή λέξη 
για να συμπληρώσετε την πρόταση:: 
 
Οι περιοχές κατά μήκος του ποταμού Πάδου είναι: αραιοκατοικημένες,/ 
πυκνοκατοικημένες. 
 
5. Δείτε τη δορυφορική φωτογραφία της Ιταλίας κατά τη νύχτα, που ο δάσκαλος δείχνει 
στο βιντεοπροβολέα.  
Ποια περιοχή της Ιταλίας είναι η πιο πυκνοκατοικημένη; 
................................................................... ............. ............. ............. 
Πώς καταλήξατε στην απάντησή σας; 
........................................................................................................... ............. ............. ............. 
6. ΥΠΟΘΕΣΗ: Η περιοχή κατά μήκος του ποταμού Πάδου είναι ..............................................  
γιατί 
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................ ............. ............. ............. ..... 
  

Γ.2.9.1 – Φύλλο εργασίας 1
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ- Η ΙΤΑΛΙΑ  
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 
 

Φύλλο εργασίας 2 
1η ομάδα 

Οδηγίες:  
 

1. Μελετήστε τις σελ. 167-169 του βιβλίου σας και το Νέο Σχολικό Άτλαντα 
σελ. 32. 

2. Με τη βοήθεια του Google Earth πλοηγηθείτε σε ολόκληρη την Ιταλία. 
Αυτό θα γίνει αν στο Fly To γράψετε τη λέξη: «Italy». 

3. Κάντε παρατηρήσεις για το έδαφος, για τα βουνά και  για τα ποτάμια  
της Νότιας Ιταλίας, και καταγράψετέ τες πιο κάτω 

 
Έδαφος: 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
Ποτάμια:  

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 
Βουνά:  

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 
 
 
Γιατί, κατά τη γνώμη σας, στη Νότια Ιταλία δεν είναι ανεπτυγμένη η γεωργία, 
κτηνοτροφία αλλά και η βιομηχανία; 
 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ- Η ΙΤΑΛΙΑ  
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 
 

Φύλλο εργασίας 2 
2η ομάδα 

1. Μελετήστε τις σελ. 168-170 του βιβλίου σας και το Νέο Σχολικό Άτλαντα 
σελ. 32. 

2. Με τη βοήθεια του Google Earth πλοηγηθείτε σε ολόκληρη την Ιταλία. 
Αυτό θα γίνει αν στο Fly To γράψετε τη λέξη: « Italy». 

3. Κάντε παρατηρήσεις για το έδαφος, για τα βουνά και για τα ποτάμια  της 
Βόρειας Ιταλίας, και καταγράψετέ τες πιο κάτω 

 
 Έδαφος: 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 
Ποτάμια:  

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 
Βουνά:  

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 
 

4. Γιατί, κατά τη γνώμη σας,  η Βόρεια Ιταλία είναι πολύ ανεπτυγμένη τόσο 
στη γεωργία όσο και στην κτηνοτροφία; 

 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ- Η ΙΤΑΛΙΑ 
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 
 

Φύλλο εργασίας 2 
3η ομάδα 
 

1. Μελετήστε τις σελ. 170-172 του βιβλίου σας και το Σχολικό Άτλαντα σελ. 
31. 

2. Σημειώστε τους βασικούς λόγους που η Βόρεια Ιταλία είναι πολύ 
ανεπτυγμένη στη βιομηχανία. 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 
 
 

3. Πηγαίνετε Google Earth και κάτω από το Search πατήστε τη λέξη Find 
Business. Στον κενό χώρο από κάτω (what) γράψτε  το όνομα: «Ferrari 
factory» και από κάτω (Where) γράψτε «Maranello, Italy». Κάντε το ίδιο 
για: «Fiat factory» και από κάτω: «Torino, Italy». Κάντε παρατηρήσεις 
για τη θέση που βρίσκονται τα εργοστάσια αυτά (βόρεια ή νότια Ιταλία) 
και γράψτε τα συμπεράσματά σας. 

 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 9



136 Εργα λ είo:  Διαδίκτυ ο

Ε πιμορφ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για  την ε νσωμάτω σ η των ΤΠΕ σ τη μα θησ ιακή διαδικασ ία 
ΠΑΙΔ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ,  2008                                                                                                  

Γ

 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ- Η ΙΤΑΛΙΑ  

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 
ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 

 
Φύλλο εργασίας 2 

4η ομάδα 
 

1. Μελετήστε προσεκτικά τις σελ. 170-172 του βιβλίου σας και το Σχολικό 
Άτλαντα σελ. 32. 

2. Εντοπίστε με τη βοήθεια του Google Earth την πόλη του Μιλάνο.  Αυτό 
θα γίνει αν στο Fly To γράψετε τη λέξη: «Milan Italy».  Πλοηγηθείτε με τα 
εργαλεία πλοήγησης πάνω από την πόλη. 

3. Είστε μαθητές Δημοτικού σχολείου, σε ένα προάστιο λίγο έξω από το 
Μιλάνο της Ιταλίας.  Σε πολύ μικρή απόσταση από το σχολείο σας 
βρίσκεται ένα εργοστάσιο που κατασκευάζει χημικά προϊόντα 
(λιπάσματα, φυτοφάρμακα κλπ).  Μάθατε ότι αυτό το εργοστάσιο 
διοχετεύει τα χημικά απόβλητά του στον ποταμό Πάδο, που περνά 
δίπλα από την πόλη και κοντά από το σχολείο σας.  Γράψτε μια 
επιστολή στο διευθυντή του εργοστασίου αναφέροντάς του το 
πρόβλημα, τις συνέπειες που μπορεί να έχει στην υγεία των κατοίκων 
και στο φυσικό περιβάλλον και προτείνετέ του τρόπους να λύσει αυτό 
το πρόβλημα. 

 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
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Γ.2.9.3 – Εικόνα Ιταλίας νύχτα
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Γενικές οδηγίες χρήσης του εργαλείου  Google Earth- Πορεία βήμα με βήμα (screen shots) για 
την αξιοποίηση του εργαλείου στη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 
 
1. 3D Viewer 
 
Κάθε φορά που αρχίζει το Google Earth η Γη παρουσιάζεται στο βασικό παράθυρο.  Η περιοχή που 
παρουσιάζεται η υδρόγειος ονομάζεται 3D Viewer. Το 3D Viewer πάντοτε εμφανίζεται στο Google 
Earth και παρουσιάζει το έδαφος, εικόνες και πληροφορίες για διάφορα μέρη πάνω στη Γη.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Μετακίνηση (ζουμάρισμα) προς την υδρόγειο και έξω από την υδρόγειο με τα εργαλεία 
πλοήγησης 
 
Τα εργαλεία πλοήγησης εμφανίζονται στην πάνω δεξιά γωνία της υδρογείου (3D Viewer).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για να δείτε και να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία αυτά, μετακινήστε τον κέρσορα (τόξο) πάνω στο 
εικονίδιο της πυξίδας στην πάνω δεξιά γωνία της υδρογείου (3D Viewer).  Τα εργαλεία πλοήγησης 
αυτομάτως εμφανίζονται όταν το κάνετε αυτό και έπειτα φεύγουν μόλις μετακινήσετε τον κέρσορα 
(τόξο) κάπου αλλού.  
 
Για εξάσκηση στη χρήση μετακίνησης (ζουμάρισμα) προς τα μέσα και προς τα έξω στην υδρόγειο, 
ακολουθούμε τα πιο κάτω βήματα:  

1. Μετακινούμε τον κέρσορα (τόξο) στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης (πάνω από την πυξίδα) 
και εμφανίζονται τα εργαλεία πλοήγησης. 

2. Μετακινούμαστε (ζουμάρουμε) προς τα μέσα (πλησιάζουμε τη Γη), πατώντας το σύμβολο  
3. Μετακινούμαστε (ζουμάρουμε)προς τα έξω (απομακρυνόμαστε από τη Γη), πατώντας το 

σύμβολο  
 
 
 
 

Γ.2.9.4 – Οδηγίες
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3. Οπτική γωνία της Γης υπό κλίση 
 
Τώρα που μπορούμε να ζουμάρουμε προς τα μέσα και προς τα έξω στη Γη, είμαστε έτοιμοι να δούμε 
τη Γη σε τρισδιάστατη απεικόνιση.  Για να το κάνουμε αυτό, δημιουργούμε μια κλίση  (tilt)στην οπτική 
μας γωνία έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε τις υψομετρικές διαφορές στην επιφάνεια της Γης. 
Αυτό το εργαλείο είναι πολύ σημαντικό όταν θέλουμε να παρατηρήσουμε ορεινές περιοχές, π.χ. 
Άλπεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για να δούμε π.χ. τις ΄Αλπεις  υπό κλίση ακολουθούμε τα πιο κάτω βήματα:  

1. Στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης (toolbar) στο σημείο Layers , βεβαιωνόμαστε ότι είναι 
επιλεγμένη η λέξη Terrain. 

2. Μετακινούμε τον κέρσορα (τόξο) στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης και πατούμε το σύμβολο 
 (κλίση προς τα πάνω-κατακόρυφη οπτική γωνία) των Άλπεων 

3. Μετακινούμε τον κέρσορα (τόξο) στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης και πατούμε το σύμβολο  
 (κλίση προς τα κάτω-οριζόντια οπτική γωνία) των Άλπεων 

 
 
 
 
4. Περιστροφή οπτικής γωνίας 
 
Αν θέλουμε να περιστρέψουμε την οπτική μας γωνίας πάνω από κάποιο σημείο π.χ. πάνω από τη 
Γένουα, ακολουθούμε τα πιο κάτω βήματα: 

1. Μετακινούμε τον κέρσορα πάνω από την πυξίδα στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης 
2. Στο εργαλείο πλοήγησης (πυξίδα) πατούμε τον οδοντωτό τροχό και αφήνοντάς τον πατημένο 

τον μετακινούμε στην κατεύθυνση που θέλουμε. 
3. Πατούμε στα βέλη έξω από τον οδοντωτό τροχό για να μετακινηθούμε προς όποια 

κατεύθυνση θέλουμε 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Υπόμημα:  
1: οδοντωτός τροχός 
2: βέλη έξω από οδοντωτό τροχό 
 
 
 
5.Εύρεση μιας τοποθεσίας που θέλουμε 
 
Για να βρούμε μια τοποθεσία στο χάρτη π.χ τη Βενετία στην Ιταλία, ακολουθούμε τα πιο κάτω βήματα: 

1. Στο πάνελ Search (αριστερά στην οθόνη ) γράφουμε: Venice, Italy 

2. Επιλέγουμε το κουμπί αναζήτησης  και η τοποθεσία εμφανίζεται τόσο στο Search πάνελ 
όσο και στην Υδρόγειο (3D Viewer). 

Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 9
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6. Εύρεση μιας επιχείρησης  
 
 
 
Θέλουμε να βρούμε την εταιρεία Φερράρι στο Μαρανέλλο, Ιταλία. Ακολουθούμε τα πιο κάτω βήματα: 

1. Πρώτα στο Search πάνελ πατούμε Find Business. 
2. Από κάτω (What) γράφουμε: Ferrari factory 
3. Πιο κάτω (Where) γράφουμε: Maranello, Italy 

4. Επιλέγουμε το κουμπί αναζήτησης  και η επιχείρηση εμφανίζεται τόσο στο Search πάνελ 
όσο και στην Υδρόγειο (3D Viewer). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γενικές οδηγίες χρήσης του εργαλείου – ιστοσελίδα: Παγκόσμια και ελληνική γεωγραφία - 
Πορεία βήμα με βήμα (screen shots) για την αξιοποίηση του εργαλείου στη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα. 
 

1. Στη μηχανή αναζήτησης γράφουμε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας: 
http://www.geocities.com/world_greek_geografia/start.htm 

2. Στο πάνω μέρος της σελίδας και δίπλα από τη λέξη χώρα πατούμε το βέλος μέχρι να βρούμε 
τη λέξη «Ιταλία» 

3. Πατούμε το κουμπί «Εύρεση» και μεταφερόμαστε στα στοιχεία για Ιταλία. 



141 

Ομάδα Εργασ ίας:  Γεωγραφία Δ ημοτικής Εκ παίδευ σ ης
ΓΕΩ1_Κ07Δ

Γ

Γ.2.10 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 10

Μάθημα Γεωγραφία

Τίτλος Δραστηριότητας Περιφορά της Γης γύρω από τον ήλιο

Τάξη Στ΄

Ενότητα Η Γη στο ηλιακό μας σύστημα – Οι κινήσεις της Γης και τα αποτελέσματά τους 
σ.σ. 19- 22

Ενδεικτική Διάρκεια 2X40΄

Σκοπός Οι μαθητές να:
αντιληφθούν ότι η εναλλαγή των εποχών είναι αποτέλεσμα της περιφοράς που 1. 
κάνει η Γη γύρω από τον ήλιο και της κλίσης του άξονά της, χρησιμοποιώντας 
προσομοιωτή κίνησης στον ηλ. υπολογιστή
Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα εργαλεία κίνησης της Γης στον προσομοιωτή 2. 
της περιφοράς της Γης

Κωδικός 
Δραστηριότητας στο 
Διαδικτυακό Τόπο 
www.e-epimorfosi.ac.cy 

ΓΕΩ_Κ07Δ_Π2_10

Λέξεις-Κλειδιά για 
αναζήτηση στο 
Διαδικτυακό Τόπο  
www.e-epimorfosi.ac.cy 

Η Γη και οι κινήσεις της-Περιφορά γύρω από τον ήλιο

Λογισμικό που 
απαιτείται*

Διαδίκτυο

Geoscience Animations - http://esminfo.prenhall.com/science/geoanimations/

Earth – Sun relations - http://esminfo.prenhall.com/science/geoanimations/
animations/01_EarthSun_E2.html

Πορεία Μαθησιακής 
Δραστηριότητας

1ο 40 λεπτο

1. Οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε ομάδες των 2 σε εργαστήριο ηλ. υπολογιστών. Μέσω 
της μηχανής αναζήτησης μπαίνουν στην ιστοσελίδα: http://esminfo.prenhall.com/
science/geoanimations/animations/01_EarthSun_E2.html.

Ταυτόχρονα ο δάσκαλος έχει προβάλλει την ιστοσελίδα με τη βοήθεια βιντεοπροβολέα 
στον πίνακα. Αναφέρει ότι μπροστά τους έχουν την προσομοίωση της κίνησης που 
κάνει η Γη γύρω από τον ήλιο και ονομάζεται «περιφορά». Τους υποδεικνύεται ότι 
επειδή η συγκεκριμένη ιστοσελίδα είναι αμερικάνικη και οι επεξηγήσεις είναι στα 
αγγλικά, στο φύλλο εργασίας που έχουν μπροστά τους υπάρχει μετάφραση των λέξεων 
στα ελληνικά. 

2. Ζητείται από τα παιδιά να πατήσουν το πράσινο βέλος στο κάτω μέρος της οθόνης 
και να δουν την περιφορά της Γης γύρω από τον ήλιο. 

Ερώτηση: Όλα τα σημεία της Γης φωτίζονται το ίδιο από τον ήλιο;

Υπόθεση: Αφού σχολιάσουμε το γεγονός ότι δεν φωτίζονται όλα τα σημεία της Γης το 
ίδιο σε μερικές περιόδους το χρόνο, τα παιδιά κάνουν υποθέσεις γιατί συμβαίνει αυτό.

Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 10
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Παρατήρηση: Τα αφήνουμε να πατήσουν και πάλι το πράσινο βέλος ενώ ταυτόχρονα 
πατούν και το ορθογώνιο πάνω από το πράσινο βέλος, όπου εμφανίζεται η γωνία με την 
οποία οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν πάνω στη Γη και κάνουν τις παρατηρήσεις τους.

Συμπέρασμα: Καθώς η Γη περιστρέφεται και λόγω της κλίσης που έχει ο άξονάς της, 
κάποια μέρη της Γης «πλησιάζουν» προς τον ήλιο και δέχονται περισσότερο φως και 
κάποια «απομακρύνονται» από τον ήλιο και έχουν λιγότερο φως.

3. Πατώντας και πάλι το πράσινο κουμπί τα παιδιά εντοπίζουν τη διάρκεια που έχει μια 
πλήρης περιφορά της Γης γύρω από τον ήλιο. 

4. Ζητούμε να δουν και πάλι την περιφορά της Γης αλλά αυτή τη φορά να επικεντρωθούν 
στα τέσσερα βασικά σημεία: τις δύο ισημερίες και τα δύο ηλιοστάσια. Ακολούθως 
συμπληρώνουν τον πίνακα στο φύλλο εργασίας, περιγράφοντας τι ακριβώς συμβαίνει 
στα σημεία αυτά.

Η εργασία αυτή μπορεί να συνεχιστεί και στο επόμενο 40λεπτο αν τα παιδιά χρειάζονται 
κι άλλο χρόνο

2ο 40 λεπτο: 

Δίδεται στα παιδιά το Φύλλο εργασίας 2. Τα παιδιά καλούνται να απαντήσουν κάποια 
ερωτήματα και κάθε φορά που απαντούν να χρησιμοποιούν το «slider» για να 
επιβεβαιώσουν την ορθότητα των απαντήσεών τους με τη βοήθεια του προσομοιωτή. 
Το (slider) είναι η μεσαία κάθετη γραμμούλα που «γλιστράει» πάνω από τους μήνες με 
το πάτημα του ποντικού και τα παιδιά τη μεταφέρουν κάθε φορά πάνω από το μήνα που 
αναφέρεται στο ερώτημα. 

Μέσω αυτών των ερωτημάτων αναμένεται από τα παιδιά στο τέλος της δραστηριότητας 
να καταλήξουν –ανάμεσα σ΄ άλλα- και στα εξής συμπεράσματα: 

•	 Το	καλοκαίρι	στο	Βόρειο	ημισφαίριο	η	μέρα	έχει	μεγαλύτερη	διάρκεια	από	τη	νύκτα.
•	 Το	καλοκαίρι	στο	Νότιο	ημισφαίριο	η	μέρα	έχει	μικρότερη	διάρκεια	από	τη	νύχτα.
•	 Τον	Αύγουστο	ο	Βόρειος	Πόλος	είναι	πιο	κοντά	στον	ήλιο.
•	 Το	Φεβρουάριο	ο	Νότιος	Πόλος	είναι	πιο	κοντά	στον	ήλιο	κλπ.

Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 10 
(τα αρχεία με * υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο)

 

Τίτλος αρχείου
Όνομα αρχείου 

στο συνοδευτικό 
ψηφιακό δίσκο

Μέσα για υλοποίηση της 
δραστηριότητας

Γ.2.10.1 Φύλλο εργασίας Φύλλο εργασίας 1.doc

Γ.2.10.2 Φύλλο εργασίας φύλλο εργασίας 2.doc

Δείγματα Αναμενόμενων 
προϊόντων των μαθητών

Γενικές οδηγίες χρήσης  
του εργαλείου

Γ.2.10.3 Οδηγίες Οδηγίες10.doc
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ- Η ΓΗ ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΗΣ- Η ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ 

 
Φύλλο εργασίας 1 

 
Δραστηριότητες 
 

1. Μπείτε στην ιστοσελίδα 
http://esminfo.prenhall.com/science/geoanimations/animations/01_EarthSun_E2.html. 

 
2. Πιο κάτω σας δίδονται οι κυριότερες λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στην 

ιστοσελίδα, μεταφρασμένες στα ελληνικά:  
 

Earth Γη 
Sun Ήλιος 

March Equinox Ισημερία Μαρτίου ή Εαρινή Ισημερία 
June Solstice Ηλιοστάσιο Ιουνίου ή Θερινό ηλιοστάσιο 

September Equinox Ισημερία Σεπτεμβρίου ή Φθινοπωρινή Ισημερία 
December Solstice Ηλιοστάσιο Δεκεμβρίου ή Χειμερινό ηλιοστάσιο 

Equator Ισημερινός 
North of Arctic Circle Βόρεια του Αρκτικού κύκλου (Βόρειος Πόλος) 

South of Antarctic Circle Νότια του Ανταρκτικού Κύκλου (Νότιος Πόλος) 
Tropic of Capricorn  Τροπικός του Αιγόκερω 

Tropic of Cancer Τροπικός του Καρκίνου 
Vertical rays Κάθετες ακτίνες του ήλιου 

Sticking Χτυπούν 
Daylight Φως της μέρας 

Locations Τοποθεσίες 
Show Earth Profile Δείξε εικόνα της Γης με τις ακτίνες του ήλιου 
Hide Earth Profile Κρύψε εικόνα της Γης με τις ακτίνες του ήλιου 

 
3. Πατήστε το πράσινο βέλος και δείτε την περιφορά (κίνηση) της Γης γύρω από τον 

ήλιο. Κάθε φορά που σταματά η Γη ξαναπατήστε το πράσινο βέλος για να συνεχίσετε 
την κίνηση της Γης. Ακολούθως διαβάστε την πιο κάτω ερώτηση, απαντήστε  και 
κάντε μια υπόθεση. 

 
Ερώτηση: Όλα τα μέρη της Γης φωτίζονται το ίδιο κατά την περιφορά της Γης γύρω από τον 
ήλιο; 
 
Απάντηση: ......................................................................................................................................... 
 
Υπόθεση: Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή 

........................................................................................... 

..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 
4. Πατήστε και πάλι το πράσινο βέλος και κάντε τις παρατηρήσεις σας.  Θα σας βοηθήσει 

επίσης και το κουμπί «Show earth profile» για να δείτε πώς πέφτουν οι ακτίνες του 

ήλιου πάνω στη Γη. 
Παρατήρηση: ...................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

5. Συζητήστε τις παρατηρήσεις σας με το διπλανό σας αλλά και με τους υπόλοιπους 

συμμαθητές σας και το δάσκαλό σας.  Ακολούθως γράψτε ένα συμπέρασμα για το τι 

συμβαίνει κατά την περιφορά της Γης γύρω από τον ήλιο . 
 

Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 10

Γ.2.10.1 – Φύλλο εργασίας 1
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Συμπέρασμα:  
..................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 
6. Πατήστε το πράσινο βέλος και δείτε πόση διάρκεια έχει μια πλήρης περιστροφή της 

Γης γύρω από τον ήλιο.  Ακολούθως συμπληρώστε την πιο κάτω πρόταση: 
Για να κάνει η Γη μια πλήρη περιφορά γύρω από τον ήλιο χρειάζεται ............... μήνες. 

            
7. Πατήστε και πάλι το πράσινο βέλος και επικεντρωθείτε μόνο στα τέσσερα σημεία που 

σταματά η Γη.  Μελετήστε προσεκτικά τόσο το πώς ονομάζεται το κάθε σημείο όσο και 
όλες τις πληροφορίες που παίρνετε από τον προσομοιωτή για το κάθε σημείο. Θα σας 
βοηθήσει και πάλι το κουμπί «Show Earth Profile».  Ακολούθως συμπληρώστε τον πιο 
κάτω πίνακα. 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ- Η ΓΗ ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΗΣ- Η ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ 
 

Φύλλο εργασίας 2 
 

 
1. Μπείτε στην ιστοσελίδα 

http://esminfo.prenhall.com/science/geoanimations/animations/01_EarthSun_E2.html 
2. Στην οθόνη του υπολογιστή σας έχετε την προσομοίωση του φαινομένου της 

εναλλαγής των εποχών.  Απαντήστε στα πιο κάτω ερωτήματα και στη συνέχεια 
επιβεβαιώστε την ορθότητα των απαντήσεών σας ακολουθώντας τα πιο κάτω βήματα: 

• Μεταφέρετε  τον κέρσορα (τόξο) στην οριζόντια γραμμή που βρίσκεται πάνω 
από τους μήνες. 

• Πατήστε την κάθετη γραμμούλα (slider) και αφήνοντάς την πατημένη, 
μεταφέρετέ την δεξιά ή αριστερά πάνω από τον μήνα που αναφέρεται το 
ερώτημα. 

• Κάντε τις παρατηρήσεις σας από τον προσομοιωτή και ελέγξετε αν δώσατε 
ορθή απάντηση. 

 
 
 
Ερώτημα 1:  Το καλοκαίρι οι ακτίνες του ήλιου φωτίζουν τη Γη όπως στο σχήμα. Για τους κατοίκους του 
Βόρειου Ημισφαιρίου η διάρκεια της μέρας   είναι:  

• Μεγαλύτερη από τη 
διάρκεια της νύχτας 

• Ίση με τη διάρκεια της 
νύκτας 

• Μικρότερη από τη 
διάρκεια της νύχτας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ 
 
Ερώτημα 2:  Το καλοκαίρι οι ακτίνες του ήλιου φωτίζουν τη Γη όπως στο σχήμα. Για τους κατοίκους του 
Νότιου Ημισφαιρίου η διάρκεια της μέρας   είναι:  

• Μεγαλύτερη από τη 
διάρκεια της νύχτας 

• Ίση με τη διάρκεια της 
νύκτας 

• Μικρότερη από τη 
διάρκεια της νύχτας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 10

Γ.2.10.2 – Φύλλο εργασίας 2
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ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ 
 
 
Ερώτημα 3: Τον Αύγουστο ο Βόρειος Πόλος είναι :  

• πιο κοντά στον ήλιο 
• πιο μακριά από τον ήλιο 

 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ 
 
 
Ερώτημα 4: Το Φεβρουάριο ο Νότιος Πόλος είναι:  

• πιο κοντά στον ήλιο 
• πιο μακριά από τον ήλιο 

 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ 
 
 
Ερώτημα 5: Στο διπλανό σχεδιάγραμμα 
παρουσιάζεται η θέση της Γης σε σχέση με τον ήλιο  
κατά τη διάρκεια της μέρας του Θερινού Ηλιοστασίου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επιλέξετε ένα από τα πιο κάτω σχεδιαγράμματα που παρουσιάζουν τη σωστή θέση για τη μέρα της 
Εαρινής Ισημερίας 
 
                     Α           Β Γ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ 
 
Ερώτημα 6: Στο διπλανό σχεδιάγραμμα παρουσιάζεται 
η θέση της Γης σε σχέση με τον ήλιο  κατά τη διάρκεια 
της μέρας του Θερινού Ηλιοστασίου. 
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Επιλέξετε ένα από τα πιο κάτω σχεδιαγράμματα που παρουσιάζουν τη σωστή θέση για τη μέρα του  
Χειμερινού Ηλιοστασίου. 
 
 
 Α 
 Β 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Γ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ 
 
 

Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 10
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Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 10: Οδηγίες 
 

Γενικές οδηγίες χρήσης του εργαλείου - Πορεία βήμα με βήμα (screen shots) για την αξιοποίηση του 
εργαλείου στη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
κουμπί εμφάνισης απόκρυψης της Γης 
με τις προσπίπτουσες ακτίνες του ήλιου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 κουμπιά για περιφορά της 
Γης  
 αργά (βήμα-βήμα) 

 
 
 
 
                                                                  Κουμπάκι που γλιστρά (slider):μετακινείται πάνω από τους 
μήνες 
 
                            Πράσινο βέλος (play): παίζει ολόκληρη την περιφορά της Γης γύρω από τον ήλιο 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γ.2.10.3 – Οδηγίες
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Γ.2.11 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 11

Μάθημα Γεωγραφία

Τίτλος Δραστηριότητας ΕΛΛΑΔΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ

Τάξη Δ΄

Ενότητα

Ενδεικτική Διάρκεια 2Χ40΄

Σκοπός Σκοπός του μαθήματος είναι οι μαθητές
α) να εντοπίζουν την Ελλάδα στη Γη και να σχολιάζουν το μέγεθός της σε σχέση με 
άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου
β) να εντοπίζουν και αναφέρουν την οροσειρά της Πίνδου καθώς και το Θεσσαλικό 
Κόλπο (προϋπάρχουσα γνώση προηγούμενου μαθήματος)
γ) να παρατηρήσουν το χάρτη με τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας και να 
σχολιάσουν ως προς το ρόλο της οροσειράς της Πίνδου στο χωρισμό των περιοχών.
δ) να παρατηρούν και αναφέρουν έργα που έγιναν για καλύτερες συγκοινωνίες μεταξύ 
της Πελοποννήσου και της υπόλοιπης ηπειρωτικής και νησιώτικης Ελλάδας (διώρυγα 
Κορίνθου, γέφυρα Ρίου-Αντίριου). 

Κωδικός 
Δραστηριότητας στο 
Διαδικτυακό Τόπο 
www.e-epimorfosi.ac.cy 

ΓΕΩ_Κ07Δ_Π2_11

Λέξεις-Κλειδιά για 
αναζήτηση στο 
Διαδικτυακό Τόπο  
www.e-epimorfosi.ac.cy 

Ελλάδα, γεωγραφικά διαμερίσματα, Πελοπόννησος, ισθμός Κορίνθου, γέφυρα Ρίου-
Αντιρρίου

Λογισμικό που 
απαιτείται*

Διαδίκτυο

http://geogr.eduportal.gr/maps.htm, Google Earth

Πορεία Μαθησιακής 
Δραστηριότητας

Περιγραφή πορείας Μαθησιακής Δραστηριότητας:

1. Ως αφόρμηση ο δάσκαλος παρουσιάζει με τη βοήθεια βιντεοπροβολέα το 
πρόγραμμα Google Earth. Γίνεται μια σύντομη «ξενάγηση» στις διάφορες ηπείρους, με 
έμφαση στην Αφρική και στην Ευρώπη. Με διάφορες βοηθητικές ερωτήσεις βοηθάει τα 
παιδιά να εντοπίσουν την Ελλάδα. 
2. Στη συνέχεια τα παιδιά εντοπίζουν την Ελλάδα στο χάρτη της Ευρώπης και στον 
παγκόσμιο χάρτη (σημειώνεται με καρτέλα, η οποία κολλιέται στο χάρτη). Στη συνέχεια, 
τα παιδιά σχολιάζουν το μέγεθος της Ελλάδας σε σχέση με άλλες χώρες. 
3. Στο πρόγραμμα Google Earth επιλέγεται η εντολή «Borders» στην αριστερή στήλη 
και κάτω από τον τίτλο «Layers». Γίνεται συζήτηση ως προς το ποιες χώρες συνορεύουν 
και ποιες απλά γειτνιάζουν με την Ελλάδα, οι οποίες και καταγράφονται στον πίνακα. 
4. Δίνεται στα παιδιά το φύλλο εργασίας. Τα παιδιά παρατηρούν το «Γεωφυσικό χάρτη 
της Ελλάδας (σύνορα-όρη) και λύνουν την άσκηση 1, σημειώνοντας στο λευκό χάρτη 
της Ευρώπης την Ελλάδα και τις όμορες και γειτονικές της χώρες. Ανακοινώνουν.
5. Τα παιδιά συμπληρώνουν την άσκηση 2, σημειώνοντας τα Γεωγραφικά Διαμερίσματα 
της Ελλάδας (χάρτης «Γεωγραφικά διαμερίσματα και πληθυσμός της Ελλάδας») και 
συνεχίζουν με την άσκηση 3. Ανακοινώνουν και σχολιάζουν τα γεωγραφικά διαμερίσματα 
ως προς το μέγεθος και τη θέση.

Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 11
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(Σημείωση: Οι γραφικές παραστάσεις στο κάτω μέρος μπορούν να αξιοποιηθούν σε 
άλλο μάθημα, στο οποίο θα τεθούν στόχοι σχετικοί με την κατανομή-πυκνότητα του 
πληθυσμού) 

6. Παρατηρούμε στο Google Earth το γεωγραφικό διαμέρισμα της Πελοποννήσου. 
Εντοπίζουμε σημεία/περιοχές στις οποίες θα μπορούσε η Πελοπόννησος να «ενωθεί» 
με την υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα (Στερεά Ελλάδα). Αφού συζητηθούν οι ιδέες των 
παιδιών, εντοπίζουμε την περιοχή της Πάτρας (κοντινότερη απόσταση Πελοποννήσου – 
Στερεάς Ελλάδας) και, ζουμάροντας την εικόνα, εντοπίζουμε τη γέφυρα Ρίου – Αντιρίου. 
Τα παιδιά ελέγχουν τις υποθέσεις τους. 

7. Στη συνέχεια, σημειώνουμε στο αριστερό μενού και κάτω από τον τίτλο «Layers» 
την επιλογή 3D Buildings. Η γέφυρα μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη σε τρισδιάστατη 
μορφή.

 Η γέφυρα 
όπως 
φαίνεται σε 
κάτοψη 
(δορυφορική 
λήψη)  

 Πατώντας το κουμπί δεξιά η 
προοπτική της εικόνας 
αλλάζει από κάτοψη 
(δορυφορική λήψη) σε 
«πρόσοψη» κι έτσι κτίρια 
και άλλα κτίσματα φαίνονται 
τρισδιάστατα.  
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Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 11

Ταυτόχρονα συζητείται η σημασία της γέφυρας για τη διευκόλυνση των χερσαίων 
μεταφορών ανθρώπων και εμπορευμάτων προς την υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά 
κυρίως προς την Ευρώπη.

8. Τα παιδιά καλούνται με τη φαντασία τους να ακολουθήσουν ένα καράβι που, 
περνώντας κάτω από τη γέφυρα Ρίου-Αντιρίου προχωράει προς τα ανατολικά για να 
«βγει» στο Αιγαίο. Ακολουθούμε στο Google Earth τη διαδρομή του και εντοπίζουμε το 
σημείο του Κορινθιακού κόλπου, στο οποίο παρεμποδίζονται οι θαλάσσιες συγκοινωνίες 
με την υπόλοιπη ανατολική Ελλάδα. Τα παιδιά κάνουν εισηγήσεις για λύσεις. Στη 
συνέχεια, ζουμάροντας παρατηρούμε την ευθεία γραμμή της διώρυγας της Κορίνθου και 
σχολιάζουμε τη σημασία του έργου.

 

 Η διώρυγα 
της Κορίνθου 
σε ευθεία 
γραμμή, σε 
δορυφορική 
λήψη. 

Η 
δυτική 
είσοδος 
και το 
λιμάνι. 

Η 
ανατολική 
πλευρά της 
διώρυγας. 
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9. Τα παιδιά συμπληρώνουν την τελευταία εργασία του Φύλλου Εργασίας. Αν δεν υπάρχει 
χρόνος, σημειώνουν τα έργα και η εργασία ολοκληρώνεται στο σπίτι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όπου υπάρχει εργαστήριο Η.Υ. τα παιδιά εργάζονται σε δυάδες ή τριάδες για 
τη μελέτη των χαρτών και τη συμπλήρωση των δραστηριοτήτων στο φύλλο εργασίας. 
Σε άλλη περίπτωση γίνεται προβολή από τον εκπαιδευτικό. Το πρόγραμμα Google Earth 
χειρίζεται ο δάσκαλος, ο οποίος προβάλλει τις περιοχές με βιντεοπροβολέα. 

 Η είσοδος 
των 
καραβιών 
στη δυτική 
πλευρά της 
διώρυγας. 
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Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 11

Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 11 
(τα αρχεία με * υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο)

 

Τίτλος αρχείου
Όνομα αρχείου 

στο συνοδευτικό 
ψηφιακό δίσκο

Μέσα για υλοποίηση της 
δραστηριότητας

Γ.2.11.1 Φύλλο εργασίας ΕΛΛΑΔΑ_ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΔΙΑΙΡΕΣΗ_φύλλο εργασίας.doc

Δείγματα Αναμενόμενων 
προϊόντων των μαθητών

Γενικές οδηγίες χρήσης  
του εργαλείου

Γ.2.11.2 Οδηγίες Οδηγίες11.doc
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ΕΛΛΑΔΑ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ 

 

1. Μελετήστε το χάρτη http://geogr.eduportal.gr/maps/synora1.htm και 
χρωματίστε την Ελλάδα με πράσινο, τις χώρες με τις οποίες συνορεύει 
με πορτοκαλί και τις γειτονικές χώρες με κίτρινο. Ονομάστε τις χώρες 
αυτές.  

 
 

2. Μελετήστε το χάρτη http://geogr.eduportal.gr/maps/diam_map.htm και 
σημειώστε τα Γεωγραφικά Διαμερίσματα στο χάρτη του βιβλίου (σελ. 
88). 

 
3. Παρατηρήστε το χάρτη με τα Γεωγραφικά Διαμερίσματα και το 

Γεωμορφολογικό Χάρτη της Ελλάδας στον Άτλαντα (σελ. 21). 
Απαντήστε στα πιο κάτω ερωτήματα: 

▪ Ποια φυσική περιοχή χωρίζει την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία; 
............................................................................................ 

▪ Σε ποιο γεωγραφικό διαμέρισμα βρίσκεται η μεγαλύτερη πεδιάδα της 
Ελλάδας; .............................................................................. 

Γ.2.11.1 – Φύλλο εργασίας
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▪ Ποια γεωγραφικά διαμερίσματα θεωρούνται ηπειρωτικά; 
..............................................................................................................................
........................................................................................................................ 

▪ Σημειώστε 2 νησιώτικα διαμερίσματα: 
.............................................................................................................................. 

▪ Ποιο ηπειρωτικό γεωγραφικό διαμέρισμα μοιάζει με μεγάλο νησί; 
.......................................................................................................................... 

▪ Η ....................................................... είναι «ξεκομμένη» από την υπόλοιπη 
ηπειρωτική Ελλάδα γιατί ................................................................................... 
........................................................................................................................... 

 
4. Αναφέρω δύο μεγάλα έργα που έγιναν στην περιοχή της 

Πελοποννήσου και τους σκοπούς τους οποίους εξυπηρετούν. 
Α) ...................................................................................................................... 
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
Β) ....................................................................................................................... 
............................................................................................................................
........................................................................................................................... 

 

 

 

Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 11
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Γενικές οδηγίες χρήσης του εργαλείου - Πορεία βήμα με βήμα (screen shots) 
για την αξιοποίηση του εργαλείου στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.  
Google Earth  
Το πρόγραμμα προσφέρεται και μπορεί να «φορτωθεί» δωρεάν από το διαδίκτυο, 
αφού ανοίξει κανείς την ιστοσελίδα http://earth.google.com/download-earth.html.  
 
ΠΩΣ ΠΛΟΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΣΤΟ GOOGLE EARTH: 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κομβία «3D Buildings» για 
τρισδιάστατη παρουσίαση 
κτιρίων και άλλων 
κατασκευών και «Borders» 
για παρουσίαση των συνόρων 
κρατών. 

Κάντε zoom 
in και zoom 
out 
πατώντας 
τα κουμπιά 
+ και – ή  

Απόσταση 
λήψης της 
εικόνας 
από  τη Γη 

Περιστρέψετε τη Γη προς 
ανατολικά, δυτικά, βόρεια ή 
νότια κρατώντας πατημένα 
τα βέλη. Πατώντας δύο φορές 
η Γη περιστρέφεται συνεχώς. 
Σταματήστε την περιστροφή 
κάνοντας κλικ σ’ οποιοδήποτε 
σημείο του χάρτη. 

Βρέστε συγκεκριμένη περιοχή 
της Γης γράφοντας μια πόλη 
ή περιοχή της Γης (π.χ. 
Chalkidiki, Greece) και 
πατώντας το φακό ή το Enter.  

Επιλέξτε κάποιες περιοχές της 
Γης, πατήστε Play και 
«ξεναγηθείτε».  Κάντε στάση 
εκεί που θέλετε κάνοντας κλικ 
στο χάρτη. Συνεχίστε 
ξαναπατώντας το Play. 

Γ.2.11.2 – Οδηγίες
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Γεωγραφικές 
συντεταγμένες 
σημείου (π.χ. 
Ακρόπολη των 
Αθηνών) 

Δορυφορική 
φωτογραφία 
(κάτοψη 
εδάφους) 

Προοπτική: 
Γραμμή του 
ορίζοντα  

Αλλάξτε την προοπτική του 
χάρτη χρησιμοποιώντας το δεξί 
κουμπί, ώστε να βλέπετε τη 
γραμμή του ορίζοντα. Αν έχετε 
επιλέξει την εντολή «3D 
Buildings» κάποια κτίρια 
παρουσιάζονται τρισδιάστατα 
(π.χ. Παρθενώνας, Ερέχθειο). 
Επαναφέρετε σε χάρτη κάτοψης 
εδάφους με το αριστερό κουμπί. 

Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 11
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Γ.2.12 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 12

Μάθημα Γεωγραφία

Τίτλος Δραστηριότητας ΜΟΥΣΩΝΕΣ – ΤΥΦΩΝΕΣ (ΙΝΔΙΑ, Η.Π.Α.)

Τάξη ΣΤ΄

Ενότητα Ινδία – Η.Π.Α. – ΚΥΚΛΩΝΕΣ, ΤΥΦΩΝΕΣ

Ενδεικτική Διάρκεια 40΄

Σκοπός Σκοπός: Σκοπός του μαθήματος είναι οι μαθητές

α) να εξηγούν με ποιους τρόπους οι μουσώνες μπορεί να επηρεάζουν τη ζωή των 
ανθρώπων αρνητικά και όχι μόνο θετικά (προηγούμενο μάθημα)

β) να περιγράφουν τις κινήσεις του αέρα σε ένα κυκλώνα / μουσώνα

γ) να διερευνήσουν και συμπεράνουν σε ποιες περιοχές του πλανήτη παρατηρούνται 
κυκλώνες/τυφώνες και να εξηγούν με ποιους τρόπους αυτοί απειλούν την ασφάλεια των 
κατοίκων και των περιουσιών τους και πλήττουν τις επαγγελματικές δραστηριότητες 

Κωδικός 
Δραστηριότητας στο 
Διαδικτυακό Τόπο 
www.e-epimorfosi.ac.cy 

ΓΕΩ_Κ07Δ_Π2_12

Λέξεις-Κλειδιά για 
αναζήτηση στο 
Διαδικτυακό Τόπο  
www.e-epimorfosi.ac.cy 

Τυφώνες, μουσώνες, Ηνωμένες Πολιτείες, Ινδία

Λογισμικό που 
απαιτείται*

Διαδίκτυο
http://5dim-pyrgou.ilei.sch.gr/climate/html/bad1.htm#akr2
(σύνδεσμος http://www.bom.gov.au/lam/Students_Teachers/cycmod.shtml)

Πορεία Μαθησιακής 
Δραστηριότητας

Περιγραφή πορείας Μαθησιακής Δραστηριότητας:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Έχει προηγηθεί ένα40λεπτο μάθημα προς απάντηση του ερωτήματος «Ό,τι 
είναι ο Νείλος για την Αίγυπτο, είναι και οι μουσώνες για μεγάλο μέρος της Ινδίας», 
αναφορικά με τις ευεργετικές συνέπειες των μουσώνων στις χώρες της τροπικής και 
υποτροπικής Ασίας (σελ. 145-147)

 Ανακεφαλαίωση – Σύνδεση με το προηγούμενο μάθημα (τροπικό – υποτροπικό 1. 
κλίμα, περιοχές των μουσώνων)
 Παρουσιάζεται στα παιδιά ένα σύντομο βίντεο (διάρκεια 1΄13΄΄με τις καταστροφικές 2. 
συνέπειες των μουσώνων στην Ινδία (http://www.reuters.com/news/video/
videoStory?videoId=62824). Ο δάσκαλος μεταφράζει, αν θεωρεί σκόπιμο κάποια 
σημαντικά σημεία της ανταπόκρισης. Τα παιδιά σχολιάζουν πως οι μουσώνες έχουν 
και καταστροφικές συνέπειες.
 Βιβλίο, σελ. 148: Τα παιδιά μελετούν την παράγραφο στη σελίδα του βιβλίου και 3. 
εντοπίζουν τις καταστροφικές συνέπειες των μουσώνων, καθώς και τη νέα ορολογία 
«κυκλώνες». 

Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 12
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4. Τα παιδιά εντοπίζουν πληροφορίες για τους κυκλώνες/τυφώνες στην ιστοσελίδα 
http://5dim-pyrgou.ilei.sch.gr/climate/html/bad1.htm#akr2 και, ακολουθώντας τις 
οδηγίες στο φύλλο εργασίας συμπληρώνουν τις ασκήσεις Α και Β.

5. Ο δάσκαλος παρουσιάζει στα παιδιά το βίντεο με τη δημιουργία του τυφώνα Isabel, 
ρωτώντας ταυτόχρονα τα πιο κάτω:

Ποια ήπειρος της Γης φαίνεται; (Αφρική)•	
Ποια περιοχή της Αφρικής είναι αυτή από την οποία ξεκινά ο τυφώνας (Κεντρική, •	
Τροπική, ανατολικά)
Προς ποια κατεύθυνση κινείται ο τυφώνας; (δυτικά, πάνω από τον Ατλαντικό)•	
Ποια ήπειρο θα συναντήσει στο πέρασμά του; (Αμερική, Κεντρική Αμερική)•	
Ποιες χώρες είναι πιθανό να πλήξει; •	
Επιβεβαιώνεται η κίνηση στον παγκόσμιο χάρτη, στον οποίο χαράσσεται η πορεία του •	
τυφώνα. Σε ποια ζώνη της γης κινούνται οι κυκλώνες / τυφώνες, αφού γνωρίζουμε 
πως χτυπούν την Ινδία και την Κεντρική Αμερική; (τροπική, υποτροπική)

Τυφώνας

Όρος με τον οποίο αναφέρεται ο τροπικός 
κυκλώνας, που σχηματίζεται στον Ειρηνικό και 
Ινδικό ωκεανό και προπάντων στην Κινεζική 
θάλασσα.

Ο όρος προέρχεται από την κινεζική λέξη 
ταϊφούνγκ. Οι τυφώνες σχηματίζονται συνήθως 
μεταξύ του φθινοπώρου και της άνοιξης, με 
την αλλαγή κατεύθυνσης των μουσώνων, με 
χειμαρρώδεις βροχές, ή σιφώνες, που συνήθως 
βρίσκονται στο κέντρο (οφθαλμός του τυφώνα) 
και, τέλος, τεράστια κύματα που μπορούν να 
φτάσουν έως τις ακτές. Οι τυφώνες προκαλούν 
μεγάλες καταστροφές και συχνά, έχουν 

πολυάριθμα θύματα. 

Ανάμεσα σε κυκλώνες, και τυφώνες οι διαφορές είναι λεπτομερειακές

Εικ. 164 Το Μάτι του Τυφώνα

Πάτα εδώ4820 Kb, να δεις πως δημιουργείται ένας τυφώνας. Αν συνεχίσει να ρουφά 
παγωμένο νερό θα χάσει τη δύναμή του Το παγωμένο νερό δεν έχει μεγάλη δυναμική 
ενέργεια σε σχέση με το ζεστό             

Πάτα εδώ41 Mb, να παρακολουθήσεις τη “γέννηση” του τυφώνα Isabel στα όρη της 
Αιθιοπίας, στην Αφρική, τα οποία αποτελούν το χώρο γέννησης πολλών τυφώνων του 
Ατλαντικού. Ο τυφώνας Isabel ξεκίνησε την πορεία του την 25η Αυγούστου 2003 και την 
6η Σεπτεμβρίου 2003 πήρε τη μορφή τροπικού κυκλώνα.

Οι κυκλώνες – τυφώνες μπορούν να έχουν 
διάμετρο μεγαλύτερη από 500 χλμ. Γύρω από 
την περιφέρεια της στήλης, οι περιστρεφόμενοι 
άνεμοι μπορούν να φθάσουν σε 300 χιλιόμετρα 
την ώρα. Ο υγρός αέρας ανυψώνεται 
περισσότερο από 10.000 μ και διαμορφώνει ένα 
σύννεφο σωρειτομελανία. Τα υδροσταγονίδια 
συμπυκνώνονται και πέφτουν ως χειμαρρώδης 
βροχή.

Η εικόνα θα σε βοηθήσει να βρεις το ποσό των 
κατακρημνισμάτων που μεταφέρουν οι τυφώνες  
 
NASA
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Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 12 
(τα αρχεία με * υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο)

 

Τίτλος αρχείου
Όνομα αρχείου 

στο συνοδευτικό 
ψηφιακό δίσκο

Μέσα για υλοποίηση της 
δραστηριότητας

Γ.2.12.1 Φύλλο εργασίας ΙΝΔΙΑ_Η.Π.Α_ΚΥΚΛΩΝΕΣ, 
ΤΥΦΩΝΕΣ_φύλλο εργασίας.doc

Δείγματα Αναμενόμενων 
προϊόντων των μαθητών

Γενικές οδηγίες χρήσης  
του εργαλείου

Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 12

6. Τα παιδιά συμπληρώνουν την εργασία Γ του Φύλλου Εργασίας.

7. Ιστοσελίδα: http://www.nasa.gov/vision/earth/lookingatearth/hurricane_multimedia.html

Ο δάσκαλος παρουσιάζει στα παιδιά το βίντεο από την ιστοσελίδα της ΝΑΣΑ, πατώντας 

κάτω από το εικονίδιο τη φράση “Watch Video”. Εξηγεί στα παιδιά τις αρχικές 

πληροφορίες αναφορικά με τη θερμοκρασία του ωκεανού και το ρόλο της στην 
απορρόφηση νερού από το σύστημα του τυφώνα. Στη συνέχεια προκαλεί τα παιδιά να 
κάνουν μια πρόγνωση σχετικά με την αύξηση στον αριθμό και στην ένταση των τυφώνων 
στη γη ως συνέπεια του φαινομένου του θερμοκηπίου και της αύξησης της θερμοκρασίας 
στον πλανήτη. (Η εργασία αυτή μπορεί να παραληφθεί αν δεν υπάρχει χρόνος)
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ΚΥΚΛΩΝΕΣ - ΤΥΦΩΝΕΣ 
 
Α. Συμπληρώστε: 

▪ Κυκλώνας είναι το σύστημα ανέμων, που κινούνται ................ γύρω από μια περιοχή με 

πολύ ............................ ατμοσφαιρική πίεση. 

▪ Τυφώνας λέγεται ένας ......................... κυκλώνας που εκδηλώνεται στον ............................ 

και ...............................  Ωκεανό. 

▪ Οι άνθρωποι που κινούνται στη θάλασσα (πλοία) και στον αέρα (αεροπλάνα) στην περιοχή 

των κυκλώνων κινδυνεύουν γιατί ............................................................................. 
................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

▪ Οι άνθρωποι που ζουν στα παράλια, κοντά στη θάλασσα κινδυνεύουν γιατί 
.............................................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

Β. Ανοίξτε την ιστοσελίδα http://www.bom.gov.au/lam/Students_Teachers/cycmod.shtml. 

Παρατηρήστε την κίνηση του τυφώνα περνώντας τον κέρσορα (βελάκι) πάνω από τους αριθμούς 1, 2 

και 3 δίπλα από την εικόνα.  Υπογραμμίστε το σωστό:  

Αριθμός 1: 

▪ Στο μάτι του κυκλώνα (εσωτερικά) ο αέρας κινείται 
προς τα πάνω / κάτω,  και έτσι δε δημιουργούνται 

σύννεφα ή βροχή. 

▪ Γύρω από το μάτι του κυκλώνα ο αέρας κινείται προς 

τα πάνω / κάτω και είναι θερμός / ψυχρός.  
Αριθμός 2: 

▪ Στο κάτω μέρος (κοντά στη θάλασσα) ο αέρας κινείται προς τα μέσα / έξω. 

▪ Στο πάνω μέρος ο αέρας κινείται προς τα μέσα / έξω.  

Αριθμός 3:  

▪ Στο κάτω μέρος (κοντά στη θάλασσα) ο αέρας κινείται με τη φορά / αντίθετα με τη φορά του 

ρολογιού. 

▪ Στο πάνω μέρος ο αέρας κινείται με τη φορά / αντίθετα με τη φορά του ρολογιού. 

▪ Ο κυκλώνας / τυφώνας απ’ άκρη σ’ άκρη μπορεί να καλύπτει απόσταση μέχρι και 30 / 100 / 
500  χλμ. 

Γ. Σημειώστε σε ποιες περιοχές της Γης νομίζετε ότι εκδηλώνονται κυκλώνες / τυφώνες:  

Βόρεια Αυστραλία   ΝΑΙ          ΟΧΙ 

Νότια Ασία    ΝΑΙ          ΟΧΙ 

Κεντρική Αμερική   ΝΑΙ          ΟΧΙ 

Βόρεια Ευρώπη   ΝΑΙ          ΟΧΙ 
Νότια Αφρική    ΝΑΙ          ΟΧΙ 

 

Τι κοινό έχουν οι περιοχές αυτές; .............................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

 

Γ.2.12.1 – Φύλλο εργασίας
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Γ.2.13 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 13

Μάθημα Γεωγραφία

Τίτλος Δραστηριότητας ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ

Τάξη Γ’

Ενότητα Τα σημεία του ορίζοντα / Μελέτη τοπογραφικού Χάρτη

Ενδεικτική Διάρκεια 80΄ ή 2Χ40΄ (Σε περίπτωση που το μάθημα χωριστεί σε δύο 40λεπτα, είναι απαραίτητο 
να γίνει σύνδεση με το προηγούμενα πριν από τη δραστηριότητα 5)

Σκοπός Σκοπός: Σκοπός του μαθήματος είναι οι μαθητές
α) να αντιληφθούν την αναγκαιότητα χρήσης των σημείων του ορίζοντα 
β) να εξηγούν με απλά λόγια το χωρισμό της γης (υδρόγειος, χάρτης) σε «μέρη» από τον 
ισημερινό και το μεσημβρινό
γ) να τοποθετούν τα σημεία του ορίζοντα σε χάρτη
δ) να επεξηγούν τοπογραφικό χάρτη, χρησιμοποιώντας τα σημεία του ορίζοντα 

Κωδικός 
Δραστηριότητας στο 
Διαδικτυακό Τόπο 
www.e-epimorfosi.ac.cy 

ΓΕΩ_Κ07Δ_Π2_13

Λέξεις-Κλειδιά για 
αναζήτηση στο 
Διαδικτυακό Τόπο  
www.e-epimorfosi.ac.cy 

Σημεία του ορίζοντα, τοπογραφικός χάρτης, προσανατολισμός, δορυφορική εικόνα, 
ημισφαίρια

Λογισμικό που 
απαιτείται*

Διαδίκτυο

http://edhelper.com/Community_Maps.htm

Πορεία Μαθησιακής 
Δραστηριότητας

(Πρώτο 40λεπτο)

 Ως αφόρμηση παρουσιάζεται η υδρόγειος σφαίρα. Ανακοινώνονται σύντομα σχόλια 1. 
ως το σχήμα της γης, τη θέση διαφόρων χωρών, κ.λπ.. Τίθεται ο προβληματισμός 
«πώς γνωρίζουν οι πιλότοι/καπετάνιοι την κατεύθυνση που θα ταξιδέψουν για 
συγκεκριμένες περιοχές της γης;». Τα παιδιά κάνουν υποθέσεις. 

 Τα παιδιά εργάζονται στους υπολογιστές του εργαστηρίου σε ομάδες των 2-3 2. 
παιδιών. Εναλλακτικά, η πρώτη δραστηριότητα μπορεί να γίνει με ένα υπολογιστή 
και βιντεοπροβολέα.

 Τα παιδιά χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα (http://esamultimedia.esa.int/docs/3. 
issedukit/gr/html/subj5t.html) και επιλέγουν τη διαδραστική δραστηριότητα 
«Κάντε ένα πρόχειρο δισδιάστατο σχέδιο της τροχιάς του ΔΔΣ». Ακολουθούν τα 
στάδια 1-4 και σύρουν τον περίγραμμα της γης, τον ισημερινό, το μεσημβρινό και 
τοποθετούν τα 4 σημεία του ορίζοντα. Απαντάται το αρχικό ερώτημα αναφορικά 
με τη χρήση των 4 σημείων του ορίζοντα για τον προσανατολισμό των ανθρώπων. 
Αναγράφονται στον πίνακα. Συμπληρώνεται η πρώτη άσκηση στο Φύλλο Εργασίας

Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 13
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4. Τοποθετείται στον πίνακα ο παγκόσμιος χάρτης. Αφού εξηγηθεί στα παιδιά ότι τα 
σημεία του ορίζοντα χρησιμοποιούνται σε όλους τους χάρτες σημειώνονται τα 4 σημεία 
του ορίζοντα στο χάρτη (π.χ. σε καρτέλες). Στη συνέχεια εντοπίζεται η Κύπρος και μία 
άλλη χώρα (π.χ. Ισπανία, Κίνα) και τα παιδιά διατυπώνουν προτάσεις χρησιμοποιώντας 
τα σημεία του ορίζοντα (π.χ. Η Ισπανία βρίσκεται στα δυτικά της Κύπρου, κ.λπ.) Το ίδιο 
μπορεί να γίνει και με το χάρτη της Κύπρου και τη θέση των πόλεων. Συμπληρώνεται η 
άσκηση Β του Φύλλου Εργασίας.

(Δεύτερο 40λεπτο)

5. Τα παιδιά «ανοίγουν» την ιστοσελίδα (http://edhelper.com/Community_Maps.
htm) και το χάρτη από την κατηγορία Maps (Smaller Graphics 10X10, Grid Coordinates: 
Circle the building or object located at the grid coordinates, http://www.edhelper.com/
community9_0_1.htm). Παρατηρούν το χάρτη και λύνουν το φύλλο εργασίας.

6. Τα παιδιά παρατηρούν τη δορυφορική φωτογραφία http://mapper.acme.com/?ll=35.
17683,33.38098&z=17&t=H&marker0=35.17734%2C33.37952%2C1.7%20km%20NE%20
of%20Nicosia&marker1=35.17621%2C33.37950%2C1.6%20km%20NE%20of%20Nicosia
&marker2=35.17740%2C33.38256%2C1.9%20km%20NE%20of%20Nicosia. 
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Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 13

Εντοπίζουν την εκκλησία της ενορίας τους, το σχολείο τους (Α΄ Δημοτικό Σχολείο 
Παλουριώτισσας) και την υποτιθέμενη κατοικία ενός παιδιού. Κάνουν σχόλια και 
συμπληρώνουν την τελευταία άσκηση του Φύλλου Εργασίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για μεγαλύτερες τάξεις ο δάσκαλος μπορεί να ετοιμάσει τη δορυφορική 
φωτογραφία της περιοχής του σχολείου με περισσότερα σημεία, ώστε να εμπεδωθούν 
και τα σημεία ΒΑ, ΒΔ, ΝΑ και ΝΔ.

Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 13 
(τα αρχεία με * υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο)

 

Τίτλος αρχείου
Όνομα αρχείου 

στο συνοδευτικό 
ψηφιακό δίσκο

Μέσα για υλοποίηση της 
δραστηριότητας

Γ.2.13.1 Φύλλο εργασίας ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ_φύλλο 
εργασίας.doc

Δείγματα Αναμενόμενων 
προϊόντων των μαθητών

Γενικές οδηγίες χρήσης  
του εργαλείου

Γ.2.13.2 Οδηγίες Οδηγίες13.doc
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ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 
 
 
Α. Σημειώστε στο διάγραμμα τα σημεία του ορίζοντα: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Β. Συμπληρώστε τις προτάσεις με τα σημεία του ορίζοντα ή με ονόματα πόλεων: 
 
▪ Η Αμμόχωστος βρίσκεται στα ................................ της Κύπρου. 

▪ Η Λευκωσία βρίσκεται στα ................................ της Κερύνειας. 

▪ Η βορειότερη πόλη της Κύπρου είναι η ................................. 

▪ Η Λεμεσός βρίσκεται στα ................................ της Κύπρου. 

▪ Η ................................ βρίσκεται στα ανατολικά της Λευκωσίας. 
 
 
Γ. Παρατηρήστε τον τοπογραφικό χάρτη του χωριού. 
 
1. Τι υπάρχει στο κουτί Ε10; 

 
    

 

2. Σε ποιο κουτί βρίσκεται το νοσοκομείο ; ................................ 

3. Σε ποια κουτιά υπάρχουν σταθμοί καυσίμων  (βενζινάδικα;)  
................................   ................................ 
 
 

4. Συμπληρώστε τις προτάσεις χρησιμοποιώντας τις λέξεις βόρεια, νότια, 
ανατολικά, δυτικά 

 

 

  

Γ.2.13.1 – Φύλλο εργασίας
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 Στο χάρτη του χωριού η τράπεζα  (αριθμός 128) βρίσκεται στα 

................................ του νοσοκομείου . 
 

 Το ταχυδρομείο  βρίσκεται στα ................................ του 

νοσοκομείου . 
 

 Ο πυροσβεστικός σταθμός  βρίσκεται στα ................................ 
του μεγάλου πολυκαταστήματος στο κέντρο του χωριού. 

 
 
 Η Άννα μένει στο σπίτι αριθμός 161 και η Μαρία στο σπίτι αριθμός 167. 

Το σπίτι της Άννας (161)  βρίσκεται στα ................................ του σπιτιού της 
Μαρίας (167). 

 Το σχολείο  βρίσκεται στα ................................ του χωριού.  
 
 
Δ. Παρατηρήστε τη δορυφορική φωτογραφία και συμπληρώστε:  
 
▪ Η Εκκλησία Παναγίας Ευαγγελίστριας σημειώνεται στο σημείο .............. 

▪ Το Α΄ Δημοτικό Σχολείο Παλουριώτισσας σημειώνεται στο σημείο .......... 

▪ Το σπίτι του Γιάννη σημειώνεται στο σημείο ................ 

▪ Το  σχολείο βρίσκεται στα .............................. της εκκλησίας. 

▪ Το σχολείο βρίσκεται στα ............................. του σπιτιού του Γιάννη. 

▪ Το σπίτι του Γιάννη βρίσκεται στα ................................. και ............................. 
της εκκλησίας. 

 

Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 13
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Γενικές οδηγίες χρήσης του εργαλείου - Πορεία βήμα με βήμα (screen shots) 
για την αξιοποίηση του εργαλείου στη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 
 
http://mapper.acme.com/ 
 
 ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ:  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Map: Με το συγκεκριμένο 
κουμπί παρουσιάζονται οι 
χάρτες με κύριες οδικές 
αρτηρίες και ονόματα 
μεγάλων πόλεων (δεν 
εφαρμόζεται για πολύ 
μικρές περιοχές, όπως η 
Κύπρος). 

Satellite: Με το 
συγκεκριμένο κουμπί 
παρουσιάζονται οι χάρτες 
ως δορυφορικές 
φωτογραφίες 

Hybrid: Με το κουμπί 
αυτό παρουσιάζονται οι 
χάρτες ως δορυφορικές 
εικόνες, με σύνορα και 
ονόματα κρατών, ονόματα 
μεγάλων πόλεων, οδικών 
αρτηριών (δεν 
εφαρμόζεται για πολύ 
μικρές περιοχές, όπως η 
Κύπρος). 

Topo: Παρουσίαση 
τοπογραφικών χαρτών 
συγκεκριμένων περιοχών 
με πολύ κοντινή εστίαση.  

Γ.2.13.2 – Οδηγίες
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ΠΩΣ ΠΛΟΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ:  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

↑ Μετακίνηση 
προς τα βόρεια.  

↓ Μετακίνηση 
προς τα νότια.  

← Μετακίνηση 
προς τα δυτικά.  

→ Μετακίνηση 
προς τα 
ανατολικά.  

+ ZOOM IN  

− ZOOM OUT  

Επιστροφή στο 
προηγούμενο 
αποτέλεσμα . 

Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 13
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ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ - ΑΜΕΣΗ ΕΥΡΕΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εύρεση και άμεση μετακίνηση προς συγκεκριμένο σεσημασμένο σημείο: 
Για να μετακινηθούμε προς ένα συγκεκριμένο, σεσημασμένο σημείο στο χάρτη (A, B, 
C, κ.λπ.), ανοίγουμε το παράθυρο «Markers» και πατούμε το κουμπί «Go to» δίπλα 
από το συγκεκριμένο σημείο. 
Διαγραφή σεσημασμένου σημείου από το χάρτη:  
Πατώντας πάνω σε κάθε επιλεγμένο σημείο, ένα παραθυράκι ανοίγει με 
πληροφορίες για το συγκεκριμένο σημείο (γεωγραφικές συντεταγμένες, ονομασία, 
κ.λπ.). Παράλληλα δίνεται το κουμπί «Delete», που παρέχει τη δυνατότητα 
διαγραφής του. Σεσημασμένα σημεία μπορούν να διαγραφούν από το χάρτη από το 
κουμπί «Markers», ένα προς ένα (με το κουμπί «Delete»  δίπλα από κάθε σημείο) ή 
όλα μαζί πατώντας την επιλογή «Delete All».  
ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΜΕ ΔΟΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (URL): 
Αφού ετοιμάσουμε το χάρτη που θέλουμε με διάφορα σεσημασμένα σημεία (π.χ. A, 
B, C), πατούμε το κουμπί «Link to this page». Αυτόματα δίνεται καθορισμένη 
ηλεκτρονική διεύθυνση (URL), η οποία εμφανίζεται στο πεδίο «Address» της σελίδας 
μας. Κάνοντας «Copy» στο πεδίο «Address» και «Paste» σε οποιοδήποτε έγγραφο 
ετοιμάζουμε, μπορεί ο χάρτης μας να είναι προσβάσιμος ως υπερσύνδεσμος 
(Hyperlink) από οποιοδήποτε έγγραφο (PowerPoint presentation, Word Document, 
κ.λπ.).  

╬ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ 

Οι γεωγραφικές 
συντεταγμένες 
του σημείου που 
βρίσκεται στο 
κέντρο του χάρτη 

ΤΡΟΠΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ: 
1. Μετακινούμε το χάρτη κρατώντας 

πατημένο το αριστερό κουμπί του 
ποντικιού και σύροντάς τον προς την 
κατεύθυνση που επιθυμούμε. 

2.  Φέρνουμε το σημείο που θέλουμε να 
σημειώσουμε (π.χ. Λευκωσία) στο κέντρο 
του χάρτη, ακριβώς στο σημείο με το ╬. 

3. Πατούμε το κουμπί «Mark» και το ακριβές 
σημείο σημειώνεται με ένα γράμμα του 
λατινικού αλφαβήτου. Οι ακριβείς 
γεωγραφικές συντεταγμένες αναγράφονται 
στο άνω μπεζ πεδίο. Στο κάτω πεδίο 
αναγράφεται η απόσταση (σε χιλιόμετρα) 
του συγκεκριμένου σημείου από άλλα 
κοντινότερα σημεία/πόλεις. 

4. Πατώντας το κουμπί «Markers», ένα 
παράθυρο με όλα τα σημεία σήμανσης 
ανοίγεται στο χάρτη.  
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Γ.2.14 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 14 

Μάθημα Γεωγραφία

Τίτλος Δραστηριότητας Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ

Τάξη Δ΄ - ΣΤ΄

Ενότητα Μελέτη του χάρτη – Κλίμακα

Ενδεικτική Διάρκεια 40΄

Σκοπός Σκοπός: Σκοπός του μαθήματος είναι οι μαθητές
α) να αντιληφθούν τις αλλαγές στους χάρτες όσο αλλάζει η κλίμακα
β) να μελετήσουν και σχολιάσουν χάρτες ως προς την κλίμακα και τις λεπτομέρειες που 
παρέχουν
γ) να υπολογίζουν την απόσταση μεταξύ δύο σημείων (πόλεων) χρησιμοποιώντας την 
κλίμακα του χάρτη

Κωδικός 
Δραστηριότητας στο 
Διαδικτυακό Τόπο 
www.e-epimorfosi.ac.cy 

ΓΕΩ_Κ07Δ_Π2_14

Λέξεις-Κλειδιά για 
αναζήτηση στο 
Διαδικτυακό Τόπο  
www.e-epimorfosi.ac.cy 

Κλίμακα, λεπτομέρειες χάρτη, υπολογισμός, απόσταση, μέτρηση

Λογισμικό που 
απαιτείται*

Διαδίκτυο

http://mapzone.ordnancesurvey.co.uk/mapzone/

Πορεία Μαθησιακής 
Δραστηριότητας

1. Αφόρμηση: Τα παιδιά εντοπίζουν σε διάφορους χάρτες την Κύπρο (π.χ. υδρόγειος, 
παγκόσμιος, χάρτης Ευρώπης, χάρτης Ελλάδας με ένθετη την Κύπρο, ανάγλυφος 
χάρτης της Κύπρου, γεωφυσικός/πολιτικός). Τίθεται το ερώτημα «Γιατί σε κάποιους 
χάρτες η Κύπρος έχει μικρότερο και σε άλλους μεγαλύτερο μέγεθος;» και τα παιδιά 
κάνουν υποθέσεις.

2. Παρουσιάζεται με τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα η δραστηριότητα της 
ιστοσελίδας http://geogr.eduportal.gr/maps/klimak_zoom.htm. Παράλληλα γίνεται 
συζήτηση για τα πιο κάτω σημεία:

Ποιες περιοχές της γης είναι ορατές;•	

Γιατί η Γη φαίνεται τόσο μικρή; (Η λήψη έγινε από ψηλά)•	

Πώς μπορώ να παρατηρήσω καλύτερα μια περιοχή της Γης, π.χ. της Ευρώπης; •	
Πώς μπορώ να ξέρω πόσο απέχει η Κύπρος από την Κρήτη στην πραγματικότητα; 
Εξηγείται ο ρόλος της κλίμακας στο χάρτη (1 εκατοστόμετρο στο χάρτη ισοδυναμεί 
με 700 χλμ) 

Πώς μπορώ να μελετήσω την Ελλάδα; Τι άλλαξε στο χάρτη; (Η Ελλάδα φαίνεται •	
πιο μεγάλη, είναι ορατά τα δάση, αλλαγή του παρονομαστή της κλίμακας, κάθε 1 
εκατοστόμετρο ισοδυναμεί με 90 χλμ)

Αν θέλω να μελετήσω μια συγκεκριμένη περιοχή; Τι θα αλλάξει; (Ορατά τα ποτάμια, •	
παρονομαστής ακόμα μικρότερος, 1 εκατοστόμετρο ισοδυναμεί με 10 χλμ)

Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 14
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Αν μικρύνω ακόμα περισσότερο τον παρονομαστή στην κλίμακα, τι θα βλέπω; •	
(Μικρότερη περιοχή, ίσως μια πόλη, κτίσματα, κύριες οδικές αρτηρίες). 

Τι μπορούμε να συμπεράνουμε για την κλίμακα του χάρτη; Τα παιδιά, χωρισμένα •	
σε ομάδες, δοκιμάζουν να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στο τετράδιό τους, 
χρησιμοποιώντας το σχετικό λεξιλόγιο (κλίμακα, παρονομαστής, μικρές/μεγάλες 
περιοχές, λεπτομέρειες χάρτη, πόλεις, δάση, ποτάμια)

3. Τα παιδιά εντοπίζουν στο χάρτη της Κύπρου (Παγκόσμιος Σχολικός Άτλαντας, σελ. 10) 
την κλίμακα και τη εξηγούν τι σημαίνει. Εντοπίζουν 2 πόλεις (π.χ. Λεμεσός – Πάφος) και 
μετρούν με νήμα την απόσταση των πόλεων. Στη συνέχεια τοποθετούν το κομμάτι του 
νήματος στην κλίμακα και υπολογίζουν την πραγματική απόσταση.

4. Επαναλαμβάνεται η ίδια δραστηριότητα για την απόσταση Λευκωσίας – Λεμεσού. 
Συζητούμε με τα παιδιά κατά πόσο το νήμα πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να ενώνει τις 
δύο πόλεις με ευθεία γραμμή (Ο αυτοκινητόδρομος δεν περνάει διαμέσου του Τροόδους). 
Ο εκπαιδευτικός βοηθάει τα παιδιά να εντοπίσουν και υποδείξουν βήμα προς βήμα τον 
αυτοκινητόδρομο μέχρι τη συμβολή στο χωριό Αλάμπρα, μετά μέχρι τη συμβολή στο 
χωριό Κοφίνου και τέλος προς Λεμεσό. Τα παιδιά κάνουν τις εισηγήσεις τους.

5. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει με κινούμενες εικόνες τον τρόπο υπολογισμού της 
απόστασης στο βιντεοπροβολέα, χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα http://mapzone.
ordnancesurvey.co.uk/mapzone/ και πατώντας τους συνδέσμους Homework Help4Enter 
Homework Help4Map Ability4Measuring Distance. Πατώντας το κουμπί Next οι οδηγίες 
παρουσιάζονται εξελικτικά. Δίνεται επίσης η δυνατότητα επανάληψης της κινούμενης 
εικόνας με το κουμπί «Play Again».

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
Εναλλακτικά τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα, εργαζόμενοι σε •	
ομάδες των τριών. 
Η μέτρηση της απόστασης με χαρτί ενδεχομένως να δυσκολέψει τους μαθητές, •	
ιδιαίτερα των μικρών τάξεων.
Στο τετράδιο Γεωγραφίας μπορούν να καταγράφουν τους υπολογισμούς των •	
αποστάσεων και ως κατ’ οίκον εργασία να υπολογίσουν την απόσταση άλλων πόλεων 
/ κοινοτήτων (π.χ. Λευκωσία – Λάρνακα, Λεμεσός – Κ. Πύργος, κ.λπ.)
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Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 14 
(τα αρχεία με * υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο)

 

Τίτλος αρχείου
Όνομα αρχείου 

στο συνοδευτικό 
ψηφιακό δίσκο

Μέσα για υλοποίηση της 
δραστηριότητας

Δείγματα Αναμενόμενων 
προϊόντων των μαθητών

Γενικές οδηγίες χρήσης  
του εργαλείου

Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 14
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Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 15

Γ.2.15 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 15 

Μάθημα Γεωγραφία

Τίτλος Δραστηριότητας Περιβαλλοντική αγωγή – Κλιματολογικές αλλαγές, Εξοικονόμηση και 
εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

Τάξη Δ΄ - ΣΤ΄

Ενότητα Περιβαλλοντική αγωγή

Ενδεικτική Διάρκεια 40΄

Σκοπός Σκοπός: Σκοπός του μαθήματος είναι οι μαθητές

α) να επεξηγούν με απλά λόγια το πρόβλημα της αλλαγής του κλίματος στον πλανήτη 
λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του φαινομένου του θερμοκηπίου, 

β) να αναφέρουν και επεξηγούν με απλό τρόπο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ενέργεια 
από τα φυτά, ηλιακή ενέργεια, ενέργεια από τον άνεμο)

γ) να αναφέρουν συγκεκριμένους πρακτικούς τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στο 
σπίτι

δ) να προβληματιστούν για την αναγκαιότητα εμπλοκής του κάθε πολίτη ξεχωριστά 
στον αγώνα για τη σωτηρία του περιβάλλοντος

Κωδικός 
Δραστηριότητας στο 
Διαδικτυακό Τόπο 
www.e-epimorfosi.ac.cy 

ΓΕΩ_Κ07Δ_Π2_15

Λέξεις-Κλειδιά για 
αναζήτηση στο 
Διαδικτυακό Τόπο  
www.e-epimorfosi.ac.cy 

Φαινόμενο θερμοκηπίου, διοξείδιο άνθρακα, ανανεώσιμες πηγές, αιολική, ηλιακή, 
βιοχημική, εξοικονόμηση

Λογισμικό που 
απαιτείται*

Διαδίκτυο
http://managenergy.net/
http://www.stopclimatechange.gr/
http://www.stopclimatechange.gr/index.php?option=content&task=view&id=82

Πορεία Μαθησιακής 
Δραστηριότητας

Περιγραφή πορείας Μαθησιακής Δραστηριότητας:

1. Ως αφόρμηση ο δάσκαλος παρουσιάζει με 
τη βοήθεια βιντεοπροβολέα τη σελίδα http://
www.stopclimatechange.gr/ της Greenpeace. 
Παρατηρείται και σχολιάζεται η σχετική εικόνα. Στη 
συνέχεια, πατώντας «ΕΙΣΟΔΟΣ» παρακολουθούμε 
τις εικόνες με τις καταστροφές και σχολιάζουμε 
τη λεζάντα «Στην καταστροφή του πλανήτη όλοι 
παίρνουμε μέρος. Στη σωτηρία του;». http://www.
stopclimatechange.gr/index.php

2. Τίθεται ως ερώτημα και συζητείται το «γιατί ο 
πλανήτης και η ζωή πάνω σ’ αυτόν κινδυνεύουν;» 
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3. Από την ιστοσελίδα http://managenergy.net/ ο δάσκαλος, αφού επιλέξει από το μενού 
το σύνδεσμο «KidsCorner», μετά «7-11» και τέλος την ελληνική γλώσσα, προβάλλει στο 
βιντεοπροβολέα τις κινούμενες εικόνες από το παράθυρο «Η αλλαγή του κλίματος», αφού 
επιλέξει το σκίτσο που παρουσιάζει εργοστάσιο και όλη η ομάδα σχολιάζει. Τα παιδιά στο 
φύλλο εργασίας που έχουν μπροστά τους αριθμούν τις προτάσεις κατά σειρά (εργασία 1). 

4. Στη συνέχεια, αφού δοθούν απλές οδηγίες, τα παιδιά, σε ομάδες των τριών εργάζονται για 
να λύσουν τις εργασίες 2 και 3 του φύλλου εργασίας. Ανακοινώνονται οι απαντήσεις τους. 

5. Τα παιδιά λύνουν την εργασία 4 του φύλλου εργασίας. Οι ομάδες που τελειώνουν 
προχωρούν στην επόμενη δραστηριότητα.

6. Επιλέγοντας τη φράση «Τι μπορώ να κάνω για να σώσω το κλίμα;» τα παιδιά 
ψηφίζουν και δηλώνουν ποιους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας εφαρμόζουν ή 
προτίθενται να εφαρμόσουν στο σπίτι, αφού συνδεθούν με την ιστοσελίδα http://www.
stopclimatechange.gr/index.php?option=content&task=view&id=82 

Σημειώσεις:
Η χρήση του πίνακα επιβάλλεται, καθώς το λεξιλόγιο είναι καινούριο•	
Αν το μάθημα οργανωθεί σε τάξη Γ΄ ή Δ΄, πιθανόν τα παιδιά να χρειαστούν επιπρόσθετη •	
βοήθεια για την εργασία 3 του φύλλου εργασίας (π.χ. συμπλήρωση με όλη την τάξη 
μετά από συζήτηση) και σίγουρα περισσότερο χρόνο
Για την Ε΄ ΄τάξη το μάθημα μπορεί να συνδυαστεί με τα κεφάλαια αναφορικά με τις •	
χώρες του πετρελαίου (Μέση Ανατολή)
Για την Στ΄ τάξη το μάθημα μπορεί να συνδυαστεί με τα μαθήματα επιστήμης •	
αναφορικά με τις μετατροπές ενέργειας (υδροηλεκτρική ενέργεια)

Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 15 
(τα αρχεία με * υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο)

 

Τίτλος αρχείου
Όνομα αρχείου 

στο συνοδευτικό 
ψηφιακό δίσκο

Μέσα για υλοποίηση της 
δραστηριότητας

Γ.2.15.1 Φύλλο εργασίας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ_
φύλλο εργασίας.doc

Δείγματα Αναμενόμενων 
προϊόντων των μαθητών

Γενικές οδηγίες χρήσης  
του εργαλείου

Γ.2.15.2 Οδηγίες Οδηγίες15.doc
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Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ!! 
 
1. Αριθμήστε τις προτάσεις από το 1 μέχρι το 6, γ ια ν α εξηγήσετε γ ιατί η 

θερμοκρασία της Γης αυξάνεται:  
 
  Η θερμοκρασία στην επιφάνεια και στην ατμόσφαιρα του πλανήτη μας 

αυξάνεται.  
  Σήμερα το πετρέλαιο εξορύσσεται και χρησιμοποιείται ως πηγή ενέργειας. 
  Το διοξείδιο του άνθρακα δημιουργεί ένα στρώμα στην ατμόσφαιρα της 

γης. 
  Το πετρέλαιο δημιουργήθηκε πριν από εκατομμύρια χρόνια, από φυτά, ζώα 

και άλλους οργανισμούς που θάφτηκαν μέσα στη γη. 
  Η καύση του πετρελαίου και των παραγώγων του απελευθερώνουν στην 

ατμόσφαιρα εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα. 
  Το διοξείδιο του άνθρακα «εγκλωβίζει» τις ακτίνες του ήλιου και δεν 

αντανακλώνται πίσω στο διάστημα. 
2. Από ποιες άλλες πηγές μπορούμε να πάρουμε ενέργεια, εκτός από το πετρέλαιο; 
.......................................................  ....................................................... 
.......................................................  ....................................................... 
3. Γράψτε προτάσεις δίπλα ή κάτω από τις εικόνες για να επεξηγήσετε πώς 

παράγεται η ενέργεια. 
 
  Ηλιοτρόπια: Ενέργεια από ........................................................................ 

                   

           
 
 
 
 
 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 15

Γ.2.15.1 – Φύλλο εργασίας
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 Ανεμόμυλοι: Ενέργεια από ........................................................................... 

                        
............................................................     ............................................................  

............................................................     ............................................................ 

............................................................     ............................................................ 

............................................................     ............................................................  

............................................................     ............................................................ 

 
 Στέγη σπιτιού: Ενέργεια από .............................................................................. 

                           
 
............................................................     ............................................................ 

............................................................     ............................................................ 

............................................................     ............................................................ 

............................................................     ............................................................ 
 
4. Πατήστε την αφίσα στον τοίχο με την επιγραφή «Ενεργειακή Δράση», το 

λεωφορείο με την επιγραφή «Μεταφορές» και παρατηρήστε προσεκτικά τις 
κινούμενες εικόνες. Σημειώστε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να εξοικονομούμε 
ενέργεια στο σπίτι μας, αλλά και έξω από αυτό. 

 
  ...................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................... 
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Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008                                                                                      
 

Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 15: Οδηγίες 
 

Γενικές οδηγίες χρήσης του εργαλείου - Πορεία βήμα με βήμα (screen shots) 
για την αξιοποίηση του εργαλείου στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.  
Από το μενού στην αριστερή πλευρά της κομβικής ιστοσελίδα, επιλέγουμε το 
KidsCorner και μετά την ηλικιακή ομάδα 7-11. Στη συνέχεια επιλέγουμε τη γλώσσα 
«Ελληνικά» και ανοίγει η σελίδα με τα σκίτσα, οι τίτλοι των οποίων εμφανίζονται 
απλά περνώντας το κέρσορα πάνω από το κάθε σκίτσο, ως εξής:  

 
▪ Εργοστάσιο – Η αλλαγή του κλίματος 
▪ Ηλιοτρόπια – Ενέργεια από τα φυτά 
▪ Ανεμόμυλοι – Ενέργεια από τον άνεμο 
▪ Λεωφορείο – Μεταφορές 
▪ Αφίσα «Ενεργειακή Δράση» - Τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας 
▪ Τάρανδος – Κλιματολογικές Αλλαγές, λιώσιμο των πάγων και επιβίωση των ζώων 
 
Ανοίγοντας κάθε «θεματικό σκίτσο» δίνονται οι πιο κάτω 4 επιλογές: 
α) Ιστοσυνδέσεις (Χρήσιμες σχετικές ιστοσελίδες) 
β) Φωτογραφίες (Έγχρωμες φωτογραφίες σχετικές με το θέμα) 
γ) Αρχεία για τηλεφόρτωση/download (Μαυρόασπρα σκίτσα για χρωμάτισμα, 
σχολιασμό ή άλλη αξιοποίηση) 
δ) Κινούμενες Εικόνες (με τις οποίες θα εργαστούν οι μαθητές) 

 

Ανα π τυγμέ νες  Δ ρασ τηριότητες:  Δ ρασ τηριότητα 15

Γ.2.15.2 – Οδηγίες









Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

http://www.e-epimorfosi.ac.cy 

Τηλ.: 22-402300

Τ/Ο: 22-480505

Email: infoTPE@cyearn.pi.ac.cy 



Το «Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό

για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία με θέμα 

Γεωγραφία – Δημοτική Εκπαίδευση

και εργαλείo Διαδίκτυο» 

σχεδιάστηκε από τη Μονάδα MEDIAZONE του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 

και τυπώθηκε στο Τυπογραφείο Λιθογράφικα στη Λευκωσία σε 500 αντίτυπα


