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ΑΡΟΦΑΣΘ

ΚΕΜΑ: Ζγκριςθ Ρρογραμμάτων Σπουδϊν Ρρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
για τθν Ριλοτικι τουσ Εφαρμογι του διδακτικοφ πεδίου Φυςικζσ Επιςτιμεσ.

Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ του εδαφ. β τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 1 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Αϋ 167).
2. Τισ διατάξεισ του εδαφ. α τθσ παραγράφου 9 του άρκρου 3, του εδαφ. ε τθσ παραγράφου
11 του άρκρου 4, του εδαφ. γ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 5 και του εδαφ. γ τθσ
παραγράφου 2 του άρκρου 24 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Αϋ 167), όπωσ τροποποιικθκαν και
ιςχφουν με τισ διατάξεισ 1 και 2 του άρκρου 7 του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ Αϋ188) “Ενιαίο Λφκειο,
πρόςβαςθ των αποφοίτων ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ, αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ
ζργου και άλλεσ διατάξεισ”.
3. Τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 33 του άρκρου 20 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Αϋ 118).
4. Τισ διατάξεισ του άρκρου 90 του κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα
Κυβερνθτικά όργανα που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του Ρ.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Αϋ 98).
5. Τθν περίπτωςθ β, τθσ παραγράφου 7, του άρκρου 13, του Ρ.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161, Τ. Αϋ)
«Οργάνωςθ και λειτουργία δθμοτικϊν ςχολείων».
6. Τθν 1120/H/7-1-2010 (ΦΕΚ Β1) κοινι Απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ και τθσ Υπουργοφ
Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων με κζμα: «Κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων των
Υφυπουργϊν του Υπουργείου Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων».
7. Τθν ειςιγθςθ του Ραιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου, όπωσ αυτι διατυπϊκθκε με τθν αρικμ.
22/2011πράξθ του Συντονιςτικοφ Συμβουλίου του Ραιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου.
8. Τθν με αρικμ. 11279/28-7-2010 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΛΟ (Σχολείο 21ου
αιϊνα) – Νζο πρόγραμμα ςπουδϊν» ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 1,2,3, -Οριηόντια
Ρράξθ».
9. Τθ με αρικμ. 14647/30-09-2010 Σφμφωνθ Γνϊμθ ΕΥΔ για το ςχζδιο «Απόφαςθσ Υλοποίθςθσ
με ίδια μζςα του Ρ.Λ. για το Υποζργο 1 τθσ Ρράξθσ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΛΟ (Σχολείο 21ου αιϊνα) –
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Νζο πρόγραμμα ςπουδϊν» ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 1,2,3, -Οριηόντια Ρράξθ», με
κωδικό MIS 295450.
10. Το γεγονόσ ότι δεν ζχει εκδοκεί Υπουργικι Απόφαςθ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 33 του
άρκρου 20 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Αϋ 118).
11.Tο γεγονόσ ότι από τθν απόφαςθ αυτι δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ
προχπολογιςμοφ.

Αποφαςίηουμε

Καθοπίζοςμε ηα παρακάτω προγράμματα ςπουδϊν Ρρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ (Δθμοτικό και Γυμνάςιο) του διδακτικοφ πεδίου Φυςικζσ Επιςτιμεσ και
ςυγκεκριμζνα των μακθςιακϊν αντικειμζνων:
1. Γεωγραφία (Δθμοτικό και Γυμνάςιο)
2. Φυςικά (Δθμοτικό)
3. Μελζτθ του Ρεριβάλλοντοσ (Δθμοτικό), ωσ εξισ:
Διδακτικό πεδίο: Φυςικζσ Επιςτιμεσ
Ρρόγραμμα ςπουδϊν Δθμοτικοφ
Διδακτικό μακθςιακό αντικείμενο: Γεωγραφία
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Ρρόγραμμα Σπουδϊν Γεωγραφίασ ςτθ ΜτΡ Δθμοτικοφ
(ζννοιεσ που αφοροφν ςυμβολικζσ αναπαραςτάςεισ / χάρτεσ, το φυςικό περιβάλλον και ςχζςεισ φυςικοφ περιβάλλοντοσ με ανκρϊπινεσ
δραςτθριότθτεσ)

ΑϋΔΘΜΟΤΛΚΟΥ:
(18 ϊρεσ)
Α. ΕΝΟΤΘΤΑ: ΓΝΩΛΜΛΑ ΜΕ ΤΟ
ΧΩΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΛΟΥ (6 ϊρεσ)
1. Θ τάξθ μου (1 δίωρο)
2. Το ςχολείο μου (1 δίωρο)
3. Ρροςανατολιςμόσ: Το ταξίδι του
ιλιου (τα τζςςερα ςθμεία του
ορίηοντα) (1 δίωρο)
Β. ΕΝΟΤΘΤΑ: Ο ΤΟΡΟΣ ΡΟΥ ΗΩ
(12 ϊρεσ)
5. Ροφ είναι χτιςμζνο το
χωριό/ςυνοικία/πόλθ μου (3
δίωρα)
6. Τι καιρό κάνει ςτον τόπο μου. Ο
καιρόσ από εποχι ςε εποχιτζςςερισ εποχζσ του ζτουσ. Ο
καιρόσ επθρεάηει τθ ηωι των
ανκρϊπων (2 δίωρα)
7. Ρϊσ μετακινοφμαςτε (1 δίωρο)

ΒϋΔΘΜΟΤΛΚΟΥ:
(18 ϊρεσ)
Α. ΕΝΟΤΘΤΑ: ΓΝΩΛΜΛΑ ΜΕ ΤΟ
ΧΩΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΛΟΥ (4 ϊρεσ)
1. Το ςχολείο μου (1 ϊρα)
2. Θ ςυνοικία μου (1 δίωρο)
3. Μακαίνω να προςανατολίηομαι (1
ϊρα)
Β. ΕΝΟΤΘΤΑ: Ο ΧΩΟΣ ΡΟΥ ΗΩ (6
ϊρεσ)
4. Ροφ είναι χτιςμζνο το
χωριό/ςυνοικία/πόλθ μου (1
δίωρο)
5. Ο καιρόσ . Ο καιρόσ από εποχι ςε
εποχι-τζςςερισ εποχζσ του ζτουσ.
Ο καιρόσ επθρεάηει τθ ηωι των
ανκρϊπων (2 δίωρα )
Γ. ΕΝΟΤΘΤΑ: Θ ΗΩΘ ΣΤΟΝ ΤΟΡΟ
ΜΑΣ (8 ϊρεσ)
6. Το φυςικό περιβάλλον και οι
καιρικζσ ςυνκικεσ επθρεάηουν τθ

ΓϋΔΘΜΟΤΛΚΟΥ:
(18 ϊρεσ)
Α. ΕΝΟΤΘΤΑ: ΚΑΚΕ ΤΟΡΟΣ ΕΛΝΑΛ
ΔΛΑΦΟΕΤΛΚΟΣ (3 ϊρεσ)
1. Βρίςκω τισ διαφορζσ ςτα φυςικά
τοπία ( 1ϊρα)
2. Βρίςκω τισ διαφορζσ ςτισ αςχολίεσ
των ανκρϊπων ( 1 ϊρα)
3. Ο καιρόσ ςε κάκε τόπο (1 ϊρα)
Β. ΕΝΟΤΘΤΑ: ΜΕ ΟΔΘΓΟ ΕΝΑ
ΧΑΤΘ (5 ϊρεσ)
4. Τα ςθμεία του ορίηοντα ( 1 δίωρο)
5. Ο χάρτθσ τθσ γειτονιάσ (1 δίωρο)
6. Μικρά ςφμβολα ςτο χάρτθ (1 ϊρα)
Γ. ΕΝΟΤΘΤΑ: ΜΑΚΑΛΝΩ ΤΑ
ΜΥΣΤΛΚΑ ΤΟΥ ΧΑΤΘ (6 ϊρεσ)
7. Μακαίνω γεωγραφικοφσ όρουσ ( 3
ϊρεσ)
8. Εξερευνϊ καλφτερα ζνα χάρτθ (3
ϊρεσ)

ΔϋΔΘΜΟΤΛΚΟΥ:
(18 ϊρεσ)
Α. ΕΝΟΤΘΤΑ: ΓΝΩΛΗΩ ΤΟΝ ΤΟΡΟ
ΡΟΥ ΚΑΤΟΛΚΩ (6 ϊρεσ)
1. Το φυςικό περιβάλλον του τόπου
μασ ( 1 δίωρο)
2. Οι άνκρωποι ςτον τόπο μασ (1 ϊρα)
3. Ο καιρόσ ςτον τόπο μασ (1 ϊρα)
4. Τα αξιοκζατα του τόπου μασ ( 1
δίωρο)
Β. ΕΝΟΤΘΤΑ: Ο ΤΟΡΟΣ ΜΑΣ
ΑΛΛΑΗΕΛ ΣΤΟ ΡΕΑΣΜΑ ΤΟΥ
ΧΟΝΟΥ (4 ϊρεσ)
5. Ο τόποσ μασ άλλοτε και τϊρα ( 1
δίωρο)
6. Μεγάλα ζργα ςτον τόπο μασ ( 1
δίωρο)
Γ. ΕΝΟΤΘΤΑ: ΟΛ ΝΟΜΟΛ ΤΘΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ (5 ϊρεσ)
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ηωι μασ (2 δίωρα)
Δ. ΕΝΟΤΘΤΑ: ΡΩΣ ΑΛΛΑΗΕΛ ΕΝΑΣ
7. Οι επεμβάςεισ του ανκρϊπου ςτο
ΤΟΡΟΣ (4 ϊρεσ)
φυςικό περιβάλλον (1 δίωρο)
9. Ζργα τθσ φφςθσ και του ανκρϊπου
8. Ρϊσ μετακινοφμαςτε ςτο χωριό
(1 ϊρα)
/πόλθ μασ και πϊσ μεταφζρουμε τα 10. Ο άνκρωποσ αλλάηει το φυςικό
προϊόντα (κακθμερινζσ
περιβάλλον (1 ϊρα)
μετακινιςεισ, μζςα ςυγκοινωνίασ 11. Ρεριβαλλοντικά προβλιματα (1
και μεταφοράσ, προβλιματα)
δίωρο)
(1 δίωρο)

7. Κάκε νομόσ και μια ιςτορία (1 ϊρα)
8. Γνωριμία με τουσ νομοφσ ( 1 δίωρο)
9. Ραίηω με τουσ νομοφσ ( 1 δίωρο)
Δ. ΕΝΟΤΘΤΑ: ΤΑ ΓΕΩΓΑΦΛΚΑ
ΔΛΑΜΕΛΣΜΑΤΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (3
ϊρεσ)
10. Γνωριμία με τα γεωγραφικά
διαμερίςματα (1 ϊρα)
11. Βρίςκω διαφορζσ των
γεωγραφικϊν διαμεριςμάτων (1
ϊρα)
12. Ο καιρόσ και το κλίμα ςε κάκε
γεωγραφικό διαμζριςμα (1 ϊρα)

ΚΥΚΛΟΣ Αϋ, Βϋ, Γϋ, & Δϋ τάξθσ:
Βαςικοί ςκοποί του Αϋ κφκλου είναι οι μακθτζσ:
1. να εξετάςουν γεωγραφικζσ ζννοιεσ, ςχζςεισ και αλλθλεπιδράςεισ αλλάηοντασ χωρικι κλίμακα (ςχολείο, ςυνοικία, πόλθ, νομόσ, γεωγραφικό
διαμζριςμα)
2. να γνωρίςουν ςταδιακά τα φυςικά και ανκρωπογενι χαρακτθριςτικά τθσ επιφάνειασ τθσ γθσ (γειτονιά/τοπικι κοινότθτα, χωριό/πόλθ, νομόσ,
γεωγραφικό διαμζριςμα) και να αναγνωρίςουν τθν ποικιλία τουσ, τθν κατανομι τουσ και τισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ και αλλθλεπιδράςεισ
3. να αναπτφξουν ικανότθτεσ που να τουσ επιτρζπουν να παρατθροφν να περιγράφουν και να ςυγκρίνουν οικεία περιβάλλοντα (ςχολείο, γειτονιά,
χωριό ι πόλθ), να ερμθνεφουν ςχζςεισ και αλλθλεπιδράςεισ και να προςανατολίηονται ςτο χϊρο
4. να εξοικειωκοφν ςταδιακά µε ςυµβολικζσ ι εικονικζσ αναπαραςτάςεισ, να αναγνωρίηουν τουσ χάρτεσ ωσ εργαλεία αναπαράςταςθσ του χϊρου και
να αντλοφν πλθροφορίεσ από διαφορετικά είδθ χαρτϊν
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5.
6.
7.

να αναπτφξουν ςταδιακά ικανότθτεσ ςυλλογισ και οργάνωςθσ ςτοιχείων από διάφορεσ ζντυπεσ και ψθφιακζσ πθγζσ για τθν εκπόνθςθ ςχεδίων
εργαςίασ και μικρϊν γεωγραφικϊν ερευνϊν
να αναπτφξουν ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ που ςυμβάλλουν ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και ςτθν προοπτικι τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ
να ςυνεργάηονται, να ςυνθκίςουν να εργάηονται ομαδικά και να ςυμμετζχουν ενεργά μαηί με άλλουσ για τθν επίτευξθ ενόσ κοινοφ ςτόχου

Αϋ ΔΘΜΟΤΛΚΟΥ
Γενικοί ςτόχοι
Οι μακθτζσ:
1. να εξερευνοφν το χϊρο του άμεςου περιβάλλοντόσ τουσ (ςχολείο, ςυνοικία/χωριό – πόλθ) και να παρατθροφν, να καταγράφουν και να περιγράφουν
τα γεωμορφολογικά και ανκρωπογενι χαρακτθριςτικά του και τισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ
2. να αποςαφθνίςουν ζννοιεσ που αναφζρονται ςε γεωγραφικοφσ όρουσ και καιρικζσ μεταβολζσ και να εξοικειωκοφν με τον προςανατολιςμό ςτο χϊρο
3. να ςυγκρίνουν τον τόπο τουσ με άλλουσ τόπουσ και να διακρίνουν ομοιότθτεσ και διαφορζσ ωσ προσ τα γεωμορφολογικά χαρακτθριςτικά, τισ καιρικζσ
ςυνκικεσ και τθν ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα
4. να γνωρίςουν τισ επεμβάςεισ του ανκρϊπου ςτο φυςικό περιβάλλον, να προςδιορίςουν τισ κετικζσ και τισ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ και να διακρίνουν
ςχζςεισ και αλλθλεξαρτιςεισ φυςικοφ περιβάλλοντοσ και ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων
5. να χρθςιμοποιοφν ποικίλεσ πθγζσ (φωτογραφίεσ, αναπαραςτάςεισ, κείμενα, κινθματογραφικζσ ταινίεσ, ψθφιακό υλικό) για να αντλοφν πλθροφορίεσ
και να απαντοφν ςε γεωγραφικά ερωτιματα
6. να ςυνθκίςουν να ςυνεργάηονται και να ςυμμετζχουν ενεργά για τθν επίτευξθ ενόσ κοινοφ ςτόχου
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Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα
Δραςτθριότθτεσ
(18 ϊρεσ)
ΓΝΩΛΜΛΑ ΜΕ ΤΟ ΧΩΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΛΟΥ (6 ϊρεσ)

Οι μακθτζσ/τριεσ είναι ικανοί/ζσ να:
εντοπίηουν τθ κζςθ ςυγκεκριμζνων Θ τάξθ μου
αντικειμζνων ι ςτακερϊν ςθμείων
τθσ τάξθσ τουσ και να περιγράφουν
τθ ςχετικι τουσ κζςθ.
προςδιορίηουν τθ δικι τουσ κζςθ
μζςα ςτθν τάξθ ςε ςχζςθ με
ςυγκεκριμζνα ςθμεία αναφοράσ
(πρόςωπα, αντικείμενα)
χρθςιμοποιϊντασ το κατάλλθλο
λεξιλόγιο.

Οι μακθτζσ/τριεσ …

(1 δίωρο)

Μακαίνουν να παρατθροφν τθν
τάξθ τουσ, ονομάηουν ςτακερά
ςθμεία (π.χ. παράκυρα, πόρτα,
πίνακασ κτλ) και κινθτά
αντικείμενα (π.χ. κρανία,
βιβλιοκικεσ, ζδρα κτλ.) και λζνε
ποφ βρίςκονται ςε ςχζςθ με
ςυγκεκριμζνα ςθμεία αναφοράσ
(π.χ. θ βιβλιοκικθ βρίςκεται δίπλα
ςτθν πόρτα / μακριά /κοντά ςτον
πίνακα/ δεξιά /αριςτερά από…
πάνω/κάτω… μζςα/ζξω κτλ.).
Τοποκετοφν επάνω ςε κάκε
ςθμείο ι αντικείμενο τθσ τάξθσ
τουσ καρτζλα με τθν ονομαςία του
και περιγράφουν τθ κζςθ του ςε
ςχζςθ με ςυγκεκριμζνα ςθμεία
αναφοράσ χρθςιμοποιϊντασ το
κατάλλθλο λεξιλόγιο.
Ραρατθροφν προςεκτικά τθ κζςθ
των ςυμμακθτϊν τουσ και τθν

Εκπαιδευτικό υλικό

Φφλλο εργαςίασ: Σελίδα Α4 όπου
ζχουν καταγραφεί ςε πίνακα ςτακερά
ςθμεία και κινθτά αντικείμενα τθσ
τάξθσ, ϊςτε να ςθμειϊςουν τα παιδιά
όςα από αυτά υπάρχουν ςτθν τάξθ
τουσ.
Καρτζλεσ με τα ονόματα ςτακερϊν
ςθμείων και κινθτϊν αντικειμζνων τθσ
τάξθσ.

Φφλλο εργαςίασ: Στο κζντρο τθσ
ςελίδασ Α4 υπάρχει ζνα τετράγωνο,
ϊςτε τα παιδιά να γράψουν τθ λζξθ
εμείσ ι να ηωγραφίςουν τουσ εαυτοφσ
τουσ. Στθ ςυνζχεια με βζλθ προσ
διάφορεσ κατευκφνςεισ γράφουν ι
ηωγραφίηουν τθ κζςθ του/τθσ ….
(πρόςωπα), τθσ βιβλιοκικθσ, του
πίνακα κτλ.).
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περιγράφουν (π.χ. Ο/Θ κάκεται
δίπλα από…., πίςω από τον…. ,
κοντά/ πολφ μακριά από τθν
πόρτα/εμζνα … κτλ).
Συμπλθρϊνουν ζνα ςχεδιάγραμμα
εργαηόμενα ανά δφο, για να
δείξουν ποφ βρίςκονται διάφορα
αντικείμενα ι πρόςωπα ςε ςχζςθ
με τθ δικι τουσ κζςθ.

εξερευνιςουν το χϊρο του
ςχολείου και να προςδιορίςουν τθ
κζςθ τθσ τάξθσ τουσ ςε ςχζςθ με
διάφορουσ χϊρουσ του ςχολείου
(άλλεσ τάξεισ, γραφεία, λοιποί
χϊροι του ςχολείου).
προςδιορίηουν τθ κζςθ του
ςχολείου τουσ ςε ςχζςθ με το ςπίτι
τουσ και άλλα ςτακερά ςθμεία
αναφοράσ τθσ γειτονιάσ τουσ
(καταςτιματα, παιδικι χαρά κτλ).

Το ςχολείο μου
(1 δίωρο)

Ραίηουν παιχνίδι: Κλείνουν με ζνα
μαντίλι τα μάτια ςε ζνα παιδί και
του δίνουν οδθγίεσ να
κατευκυνκεί προσ οριςμζνα
ςθμεία ι πρόςωπα τθσ τάξθσ.
Επιςκζπτονται τουσ χϊρουσ του
ςχολείου (τισ άλλεσ τάξεισ, το
γραφείο του διευκυντι και των
δαςκάλων, τουσ βοθκθτικοφσ
χϊρουσ κτλ), παρατθροφν τθ κζςθ
τουσ και τθν περιγράφουν
απαντϊντασ ςτθν ερϊτθςθ «Ροφ
βρίςκεται το/θ ….;».
Καταγράφουν ςε ςχεδιάγραμμα τθ
κζςθ χϊρων τθσ γειτονιάσ τουσ ςε
ςχζςθ με τθ κζςθ του ςχολείου
τουσ (π.χ. φοφρνοσ,
ςουπερμάρκετ, παιδικι χαρά,
ςπίτι μου κτλ) και τουσ ταξινομοφν

Φφλλο εργαςίασ: Σελίδα Α4 ςτθν
οποία
ζχουν
φτιαχτεί
τρεισ
ομόκεντροι κφκλοι, ςτο κζντρο των
οποίων υπάρχει ζνα μικρό τετράγωνο
με τθ φράςθ ΤΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΟΥ. Σε
κάκε κφκλο, αρχίηοντασ από τον
εςωτερικό υπάρχουν οι λζξεισ κοντά,
μακριά, πολφ μακριά, τοποκετοφν
τουσ άλλουσ χϊρουσ τθσ γειτονιάσ .
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Να αςκθκοφν ςτον
προςανατολιςμό με βάςθ τα
τζςςερα ςθμεία του ορίηοντα.

Οι μακθτζσ/τριεσ είναι ικανοί/ζσ να:
περιγράφουν τα γεωμορφολογικά
του τόπου που ηουν.
αναγνωρίηουν βαςικοφσ
γεωγραφικοφσ όρουσ (βουνό,
πεδιάδα, ποτάμι, λίμνθ, κάλαςςα)
με βάςθ τα ςυγκεκριμζνα
γεωμορφολογικά ςτοιχεία του
τόπου τουσ.
ςυγκρίνουν το δικό τουσ τόπο με
άλλουσ τόπουσ διαφορετικοφσ και
βρίςκουν ομοιότθτεσ και

ςε ςχζςθ με τθ κζςθ τουσ από το
ςχολείο.
Ρροςανατολιςμόσ: Το ταξίδι του
Ραρατθροφν τθ κζςθ του ιλιου
ιλιου (τα τζςςερα ςθμεία του
ςτον ουρανό το πρωί, τθν
ορίηοντα)
ονομάηουν και βρίςκουν ποφ
βρίςκεται θ αντίκετθ.
( 1 δίωρο)
Δείχνουν ςτθν τάξθ τουσ τθν
ανατολι με το δεξί τουσ χζρι και
εντοπίηουν τα άλλα τρία ςθμεία
του ορίηοντα.
Τοποκετοφν πινακίδεσ (βορράσ,
νότοσ, ανατολι, δφςθ) ςτουσ
τοίχουσ τθσ τάξθσ τουσ.
Αναφζρουν προσ ποιο ςθμείο του
ορίηοντα βρίςκονται διάφορα
αντικείμενα τθσ τάξθσ τουσ.
Ο ΤΟΡΟΣ ΡΟΥ ΗΩ (12 ϊρεσ)
Οι μακθτζσ/τριεσ …
Ροφ είναι χτιςμζνο το
χωριό/ςυνοικία /πόλθ μου
(3 δίωρα)

Ραρατθροφν το φυςικό
περιβάλλον του τόπου τουσ και
ονομάηουν τα ςυγκεκριμζνα
γεωμορφολογικά του ςτοιχεία.
Ραρατθροφν εικόνεσ με διάφορα
φυςικά τοπία, βρίςκουν
ομοιότθτεσ και διαφορζσ με το
δικό τουσ τόπο και τισ ταξινομοφν
ςε τρεισ κατθγορίεσ: ορεινοί,
πεδινοί και παρακαλάςςιοι τόποι.

Σχολικό βιβλίο

Φφλλο εργαςίασ: Σε ςελίδα Α4
υπάρχει πίνακασ, ςτθν πρϊτθ ςτιλθ
του οποίου υπάρχουν οι λζξεισ βουνό,
λόφοσ, πεδιάδα, ποτάμι, λίμνθ,
κάλαςςα, ακρωτιριο, κόλποσ, νθςί,
δάςοσ, κτλ, ϊςτε να ςθμειϊςουν τα
παιδιά ποια από τα γεωγραφικά
ςτοιχεία του υπάρχουν ςτον τόπο
τουσ.
Εικόνεσ με φυςικά τοπία (τόποι με
βουνά, πεδιάδεσ, παρακαλάςςιοι).
Από κάκε κατθγορία επιλζγουμε
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διαφορζσ.
ςυςχετίηουν τα γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά με τθ ηωι και τισ
δραςτθριότθτεσ των ανκρϊπων.
αναφζρουν τισ επεμβάςεισ των
ανκρϊπων ςτο φυςικό περιβάλλον
του τόπου τουσ και να τισ
ςυνδζςουν με τισ ςυνζπειεσ που
ζχουν για τθ ηωι του ανκρϊπου

διακρίνουν τουσ καιρικζσ
μεταβολζσ ςτο άμεςο περιβάλλον
τουσ.
ςυςχετίηουν τουσ καιρικζσ
μεταβολζσ με τθ ηωι του
ανκρϊπου

Τι καιρό κάνει ςτον τόπο μου
(από το πρωί ωσ το βράδυ, από μζρα
ςε μζρα/μζςα ςτθν εβδομάδα)/
ζννοιεσ: κρφο-ηζςτθ-λιακάδαςυννεφιά-βροχι
Ο καιρόσ από εποχι ςε εποχι-

Καταγράφουν τα επαγγζλματα και
τισ δραςτθριότθτεσ των ανκρϊπων
ςτον τόπο τουσ.
Συγκρίνουν τον τρόπο ηωισ των
ανκρϊπων και τισ δραςτθριότθτζσ
τουσ (αςχολίεσ, καιρόσ,
ςυγκοινωνία, προβλιματα) ςε
τόπουσ με διαφορετικά
γεωμορφολογικά χαρακτθριςτικά
(ορεινοί/ πεδινοί/ παρακαλάςςιοι
τόποι).
Απαρικμοφν τεχνικά ζργα που
ζχουν γίνει ςτον τόπο τουσ
(δρόμοι, γζφυρεσ, ςιραγγεσ) και
ςυνδζουν κακζνα από αυτά με
ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα του
τόπου τουσ.
Κάνουν υποκζςεισ για τισ
δυςκολίεσ που κα αντιμετϊπιηαν
οι άνκρωποι αν δεν είχαν γίνει τα
ςυγκεκριμζνα τεχνικά ζργα.
Συηθτοφν για τα προβλιματα ςτο
περιβάλλον από τισ επεμβάςεισ
του ανκρϊπου.
Ραρατθροφν τον καιρό που
επικρατεί ςτον τόπο τουσ τθν ϊρα
του μακιματοσ και αναφζρουν τισ
μεταβολζσ
που ενδεχομζνωσ
ζγιναν από το πρωί ωσ τθν ϊρα
εκείνθ.

φωτογραφίεσ που να παρουςιάηουν
ποικιλία ορεινϊν, πεδινϊν ι
παρακαλάςςιων τόπων:
Google
Εικόνεσ
βουνά/
πεδιάδεσ/ κάλαςςα (λζξεισ κλειδιά)
Σχολικό βιβλίο

Σε χαρτί του μζτρου που ζχει
αναρτθκεί ςτθν τάξθ ζχει φτιαχτεί
πίνακασ, ςτθν πρϊτθ ςτιλθ του
οποίου γράφονται οι θμζρεσ τθσ
εβδομάδασ. Στθ δεφτερθ ςτιλθ οι
λζξεισ κρφο/ηζςτθ, ςτθν τρίτθ ςτιλθ
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τζςςερισ εποχζσ του ζτουσ
Ο καιρόσ επθρεάηει τθ ηωι των
ανκρϊπων
(2 δίωρα)

Ρεριγράφουν
τον
καιρό
χρθςιμοποιϊντασ τισ λζξεισ κρφο –
ηζςτθ, λιακάδα – ςυννεφιά, βροχι
κτλ. και τον ςυγκρίνουν με τον
καιρό τθσ προθγοφμενθσ θμζρασ.
Ραίηουν παιχνίδι: παρουςιάηονται
καρτζλεσ με διάφορα ςφμβολα
που δείχνουν τον καιρό (π.χ. ιλιοσ,
βροχι, χιόνι, ςυννεφιά, δυνατόσ
αζρασ) ι με προτάςεισ που
αναφζρουν μία κατάςταςθ καιροφ
και κάκε παιδί λζει τι ροφχα κα
φορζςει για να βγει ζξω.
Ονομάηουν τισ τζςςερισ εποχζσ του
ζτουσ και περιγράφουν τισ
καιρικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν
ςε κακεμία από αυτζσ.
Ονομάηουν τουσ μινεσ και τισ
ςθμαντικζσ γιορτζσ κάκε εποχισ.
Ταξινομοφν εικόνεσ που δείχνουν
δραςτθριότθτεσ ανκρϊπων ςτισ
τζςςερισ εποχζσ.
Ραρατθροφν πίνακεσ ηωγραφικισ
και γράφουν τθν εποχι ςτθν οποία
αναφζρονται.
Ακοφνε τισ τζςςερισ εποχζσ του
Βιβάλντι και ςθμειϊνουν τθν
εποχι ςτθν οποία αναφζρονται

ιλιοσ/ςυννεφιά, ςτθν τζταρτθ ςτιλθ
βροχι/χιόνι και ςτθν πζμπτθ ςτιλθ
φυςάει / δε φυςάει. Τα παιδιά κάκε
μζρα καταγράφουν ςτον πίνακα τισ
παρατθριςεισ τουσ.
(Ο πίνακασ κα πρζπει να αναρτθκεί
τουλάχιςτον μία εβδομάδα πριν
αρχίςει θ διδαςκαλία του
ςυγκεκριμζνου κζματοσ.)
Καρτζλεσ ςτισ οποίεσ υπάρχουν:
ιλιοσ, βροχι, ςφννεφα, αζρασ, βροχι,
χιόνι. Σφμβολα για τθ δθμιουργία των
καρτελϊν:
Google
Εικόνεσ
Weather
clipart
Google
Εικόνεσ
Άνοιξθ,
καλοκαίρι, φκινόπωρο, χειμϊνασ
CD Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ Α-Β-Γ
τάξθσ – Ταξίδια ςτο χρόνο:
Δραςτθριότθτεσ: Οι τζςςερισ εποχζσ
ςτθ ηωγραφικι, Οι τζςςερισ εποχζσ
του Αντόνιο Βιβάλντι.
CD Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ Α-Β-Γ
τάξθσ – Ταξίδια ςτο χρόνο: ταινία
(τρφγοσ ςε αμπελϊνα)
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Οι μακθτζσ/τριεσ είναι ικανοί/ζσ να:
Ρϊσ μετακινοφμαςτε
αναγνωρίηουν τα μζςα
ςυγκοινωνίασ και να αναφζρουν
τθ χρθςιμότθτά τουσ.

(1 δίωρο)

Ηωγραφίηουν μία εικόνα από τθν
εποχι του χρόνου που τουσ αρζςει
περιςςότερο.
Οι μακθτζσ/τριεσ…
Google
Εικόνεσ
Μζςα
ςυγκοινωνίασ
και
μεταφοράσ
Ανακοινϊνουν ςτθν τάξθ τισ
εμπειρίεσ τουσ: πϊσ μετακινοφνται
κακθμερινά οι ίδιοι , οι γονείσ τουσ
και πϊσ ταξιδεφουν ςυνικωσ .
Ταξινομοφν εικόνεσ που δείχνουν
διάφορα μζςα ςυγκοινωνίασ
(ξθράσ, κάλαςςασ, αζρα/ δίκυκλα,
τετράτροχα/ παλαιότερα,
ςφγχρονα) και τα ονομάηουν.
Συηθτοφν για τθ χρθςιμότθτα των
μζςων ςυγκοινωνίασ.
Καταςκευάηουν διάφορα μζςα
ςυγκοινωνίασ με διάφορα υλικά,
όπωσ κουτιά ςυςκευαςιϊν που
ςυγκεντρϊνουν ςτθν τάξθ τουσ.

Βϋ ΔΘΜΟΤΛΚΟΥ
Γενικοί ςτόχοι
Οι μακθτζσ:
1. να αποςαφθνίςουν τισ ζννοιεσ βαςικϊν γεωγραφικϊν όρων και να αςκθκοφν να προςανατολίηονται ςτο χϊρο
2. να παρατθροφν, καταγράφουν και περιγράφουν τα γεωμορφολογικά χαρακτθριςτικά του τόπου τουσ και τισ καιρικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςε
αυτόν, να κάνουν ςυγκρίςεισ με άλλουσ τόπουσ και να διακρίνουν ομοιότθτεσ και διαφορζσ
3. να ςυςχετίηουν τα γεωμορφολογικά χαρακτθριςτικά και τισ καιρικζσ ςυνκικεσ του τόπου τουσ με τισ δραςτθριότθτεσ των ανκρϊπων
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4. να διαπιςτϊςουν ότι ο άνκρωποσ επεμβαίνει ςτο φυςικό περιβάλλον και το αλλάηει για να ικανοποιιςει τισ ανάγκεσ του και για να επιλφςει
προβλιματα
5. να εντοπίηουν αλλαγζσ ςτον τόπο τουσ από τθν ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα, να διακρίνουν κετικζσ και αρνθτικζσ ςυνζπειεσ αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ
και να αποκτιςουν κετικζσ ςτάςεισ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ
6. να χρθςιμοποιοφν ποικίλεσ πθγζσ (φωτογραφίεσ, αναπαραςτάςεισ, αεροφωτογραφίεσ, απλά ςχεδιαγράμματα, ανάγλυφουσ χάρτεσ, κείμενα,
κινθματογραφικζσ ταινίεσ, ψθφιακό υλικό) για να αντλοφν πλθροφορίεσ και να απαντοφν ςε γεωγραφικά ερωτιματα
7. να ςυνθκίςουν να ςυνεργάηονται και να ςυμμετζχουν ενεργά για τθν επίτευξθ ενόσ κοινοφ ςτόχου
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ/τριεσ είναι ικανοί/ζσ να:

Βαςικά κζματα
Δραςτθριότθτεσ
(18 ϊρεσ)
ΓΝΩΛΜΛΑ ΜΕ ΤΟ ΧΩΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΛΟΥ (4 ϊρεσ)
Οι μακθτζσ/τριεσ …

προςδιορίςουν τθ κζςθ τθσ τάξθσ
τουσ ςε ςχζςθ με τθν περςινι τουσ
αίκουςα και διάφορουσ χϊρουσ
του ςχολείου.

Το ςχολείο μου

προςδιορίηουν τθ κζςθ
ςυγκεκριμζνων ςθμείων
αναφοράσ ςε ςχζςθ με τθ κζςθ

Θ ςυνοικία μου

( 1 ϊρα)

(1 δίωρο)

Επιςκζπτονται τουσ χϊρουσ του ςχολείου
(αίκουςεσ διδαςκαλίασ, γραφείο του
διευκυντι και δαςκάλων, βοθκθτικοφσ
χϊρουσ κτλ), παρατθροφν και περιγράφουν
τθ κζςθ τουσ ςε ςχζςθ με τθ δικι τουσ
αίκουςα.
Κατθγοριοποιοφν τουσ χϊρουσ του ςχολείου
ωσ προσ τθν απόςταςθ, κατεφκυνςθ και
γειτνίαςι τουσ από τθ δικι τουσ αίκουςα.
Ρεριγράφουν τθ διαδρομι από τθν τάξθ
τουσ ςε ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ του
ςχολείου χρθςιμοποιϊντασ το κατάλλθλο
λεξιλόγιο.
Καταγράφουν τι υπάρχει ςτθ ςυνοικία τουσ
(υπθρεςίεσ, ελεφκεροι χϊροι, κτίρια,
ςτάςεισ ςυγκοινωνίασ, το ςπίτι τουσ).

Εκπαιδευτικό υλικό

Σχολικό βιβλίο

Σχολικό βιβλίο
Φφλλο εργαςίασ: Σελίδα Α4 ςτθν οποία
ζχουν φτιαχτεί τρεισ ομόκεντροι
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του ςχολείου τουσ και να
περιγράφουν ςτοιχειωδϊσ τισ
αντίςτοιχεσ διαδρομζσ.

εξοικειϊνονται με τον
προςανατολιςμό με βάςθ τα
τζςςερα ςθμεία του ορίηοντα

Μακαίνω να
προςανατολίηομαι
( 1 ϊρα)

Ρεριγράφουν με βάςθ τισ καταγραφζσ τουσ
τθ κζςθ χϊρων τθσ ςυνοικίασ τουσ ωσ προσ
τθν απόςταςθ από το ςχολείο τουσ (π.χ. το
πάρκο βρίςκεται κοντά/ πιο μακριά/ αρκετά
μακριά/ δίπλα κτλ ςτο ςχολείο μου).
Ρεριγράφουν με πολφ απλό τρόπο τθ
διαδρομι από το ςχολείο τουσ ςε ζνα
ςυγκεκριμζνο χϊρο τθσ ςυνοικίασ τουσ (π.χ.
για να πάω ςτο πάρκο: μόλισ βγω από τθν
πόρτα του ςχολείου κα ςτρίψω αριςτερά και
κα προχωριςω ευκεία ςτο δρόμο μζχρι να
ςυναντιςω ζνα φοφρνο. Εκεί κα ςτρίψω
αριςτερά και κα προχωριςω ευκεία. Μετά
από λίγο και ςτο δεξί μου χζρι βρίςκεται το
πάρκο).
Δείχνουν τθν ανατολι και τθ δφςθ και
ςυςχετίηουν με τθ κζςθ του ιλιου ςτον
ουρανό τισ αντίςτοιχεσ ϊρεσ.
Δείχνουν τθν ανατολι με το δεξί τουσ χζρι
και εντοπίηουν τα άλλα τρία ςθμεία του
ορίηοντα.
Τοποκετοφν πινακίδεσ (βορράσ, νότοσ,
ανατολι, δφςθ) ςτουσ τοίχουσ τθσ τάξθσ
τουσ.
Ραίηουν το ομαδικό παιχνίδι ρόλων με τα
ςθμεία του ορίηοντα: θ τάξθ χωρίηεται ςε
ομάδεσ των τεςςάρων παιδιϊν. Κάκε παιδί
πρζπει να διαλζξει μία ςυγκεκριμζνθ
κατεφκυνςθ (π.χ. το πρϊτο παιδί διαλζγει να
είναι ανατολι, το δεφτερο βορράσ κτλ).

κφκλοι, ςτο κζντρο των οποίων υπάρχει
ζνα μικρό τετράγωνο με τθ φράςθ
ΡΑΚΟ (ι άλλο χαρακτθριςτικό ςθμείο
τθσ ςυνοικίασ). Σε κάκε κφκλο,
αρχίηοντασ από τον εςωτερικό
υπάρχουν οι λζξεισ κοντά, μακριά,
πολφ μακριά, τοποκετοφν ανάλογα
τουσ άλλουσ χϊρουσ που αποτελοφν
τθν ευρφτερθ ςυνοικία που
περιγράφουν .

Σχολικό βιβλίο
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Δείχνουμε ςε ζνα μζροσ τθσ τάξθσ και λζμε
«Εδϊ είναι ο βορράσ». Τα παιδιά των
ομάδων τότε πρζπει να οργανωκοφν ζτςι
ϊςτε το παιδιά «βορράσ» να ςτακοφν ςτθ
κζςθ βορράσ και τα υπόλοιπα παιδιά κάκε
ομάδασ να πάρουν τθ ςωςτι κζςθ ςε ςχζςθ
με το παιδιά «βορράσ» τθσ ομάδασ τουσ.
Κερδίηει θ πιο γριγορθ ομάδα.
Ο ΧΩΟΣ ΡΟΥ ΗΩ (6 ϊρεσ)
Οι μακθτζσ/τριεσ…

Οι μακθτζσ/τριεσ είναι ικανοί/ζσ να:
αναγνωρίηουν τα γεωμορφολογικά
Ροφ είναι χτιςμζνο το
ςτοιχεία ενόσ τόπου και να
χωριό/ςυνοικία/πόλθ μου
προςδιορίηουν τα επιμζρουσ
ςτοιχεία τουσ.
περιγράφουν τουσ γεωγραφικοφσ
όρουσ (βουνό, πεδιάδα, λίμνθ,
ποτάμι, κάλαςςα) και αναφζρουν
τα επιμζρουσ ςτοιχεία τουσ.
διακρίνουν ομοιότθτεσ και
διαφορζσ ςε παρόμοιουσ
γεωγραφικοφσ όρουσ.
ςυγκρίνουν διαφορετικοφσ τόπουσ
ωσ προσ τα γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά τουσ και να
διακρίνουν ομοιότθτεσ και
διαφορζσ.

( 1 δίωρο)

Ραρατθροφν τα γεωμορφολογικά ςτοιχεία
του τόπου τουσ.
Εργάηονται ανά δφο και φτιάχνουν ζναν
κατάλογο με τα γεωμορφολογικά ςτοιχεία
τθσ περιοχισ τουσ.
Ρεριγράφουν με βάςθ τισ παρατθριςεισ και
τισ καταγραφζσ τουσ τα γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά του τόπου τουσ και
χαρακτθρίηουν τον τόπο τουσ ωσ ορεινό,
πεδινό, παρακαλάςςιο.
Βλζπουν τθν αεροφωτογραφία τθσ περιοχισ
τουσ ςτο google earth και δείχνουν πϊσ
φαίνονται από ψθλά τα βουνά, οι δρόμοι, τα
ςπίτια κτλ.
Ραρατθροφν μία εικόνα ςτθν οποία υπάρχει
ανάγλυφθ αναπαράςταςθ μιασ περιοχισ.
Δείχνουν ςτθν ανάγλυφθ απεικόνιςθ τα
διάφορα γεωγραφικά ςτοιχεία
(επικεντρωνόμαςτε ςτα βουνά, πεδιάδεσ,

Φφλλο εργαςίασ: ςε ςελίδα Α4 υπάρχει
ζτοιμοσ πίνακασ με τρεισ ςτιλεσ. Στθν
πρϊτθ ςτιλθ υπάρχουν ςκίτςα από
clipart βουνοφ, πεδιάδασ, λόφου,
ποταμοφ, λίμνθσ, νθςιοφ κτλ. ι οι
αντίςτοιχεσ λζξεισ. Στθ δεφτερθ ςτιλθ
τα παιδιά κα ςθμειϊςουν τι υπάρχει
ςτον τόπο τουσ και ςτθν τρίτθ κα
γράψουν το όνομα κάκε γεωγραφικοφ
ςτοιχείου.
google earth
(ονομαςία περιοχισ)
Γεωγραφικόσ άτλαντασ για τθν
ανάγλυφθ ηωγραφικι απεικόνιςθ μιασ
περιοχισ.
Φφλλο εργαςίασ: υπάρχουν οι εικόνεσ
των γεωγραφικϊν όρων και οι
αντίςτοιχεσ λζξεισ.
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περιγράφουν τον καιρό ενόσ
τόπου με βάςθ τισ παρατθριςεισ
και τισ καταγραφζσ τουσ.
προςδιορίηουν τα βαςικά ςτοιχεία
του καιροφ.

Τι καιρό κάνει ςτο χωριό
/πόλθ μου (από το πρωί
ωσ το βράδυ, από μζρα ςε
μζρα/μζςα ςτθν
εβδομάδα) ζννοιεσ: κρφοηζςτθ-λιακάδα-ςυννεφιάβροχι
(1 ϊρα)

περιγράφουν τι αλλαγζσ του
καιροφ από εποχι ςε εποχι.

Ο καιρόσ από εποχι ςε
εποχι-τζςςερισ εποχζσ του
ζτουσ

λόφουσ, ποτάμια, λίμνεσ, νθςιά) και
ονομάηουν τα επιμζρουσ ςτοιχεία τουσ
(κορυφι, πλαγιζσ, πρόποδεσ, πθγζσ, δζλτα,
όχκεσ κτλ)
Αντιςτοιχίηουν εικόνεσ με τισ λζξεισ βουνό,
λόφοσ, οροςειρά, πεδιάδα, κοιλάδα, ποτάμι,
χείμαρροσ, λίμνθ, κάλαςςα)
Ραρατθροφν διαφορετικοφσ τόπουσ ωσ προσ
τα γεωμορφολογικά χαρακτθριςτικά και
βρίςκουν ομοιότθτεσ και διαφορζσ ωσ προσ
τθ μορφολογία του εδάφουσ.
Ραρατθροφν τισ μεταβολζσ του καιροφ ςτον
τόπο τουσ κατά τθ διάρκεια μιασ εβδομάδασ,
τισ καταγράφουν ςε απλοφσ πίνακεσ και
εντοπίηουν ομοιότθτεσ και διαφορζσ ςτον
καιρό από μζρα ςε μζρα.
Αναγνωρίηουν τα κυριότερα ςτοιχεία του
καιροφ (κερμοκραςία, θλιοφάνεια,
ςυννεφιά, άνεμο, βροχι ι χιόνι) και
αντιςτοιχίηουν ςφμβολα του καιροφ με
λζξεισ.

Ραρατθροφν εικόνεσ (φυςικοφ
περιβάλλοντοσ, ανκρϊπινων
δραςτθριοτιτων –ζνδυςθ-εργαςίεσ –
ελεφκεροσ χρόνοσ) και τισ ταξινομοφν με
βάςθ τθν εποχι που δείχνουν.

Σχολικό βιβλίο

Φφλλο εργαςίασ: ςε ςελίδα Α4 υπάρχει
πίνακασ. Στθν κάκετθ ςτιλθ οι θμζρεσ
τθσ εβδομάδασ. Στθν οριηόντια ςτιλθ
του πίνακα οι λζξεισ κρφο, ηζςτθ,
λιακάδα, βροχι, χιόνι, ςυννεφιά (ι
ςκίτςα από clipart). Τα παιδιά κα
ςυμπλθρϊςουν ςτα κελιά του πίνακα
τισ καιρικζσ ςυνκικεσ που
παρατθροφνται ςτον τόπο τουσ για ζνα
διάςτθμα.
(Θ δραςτθριότθτα αυτι μπορεί να
αρχίςει πριν από τθ διδαςκαλία του
κζματοσ αυτοφ, ϊςτε να ζχουν
προθγθκεί οι καταγραφζσ των
παιδιϊν.)
Σχολικό βιβλίο
Τετράδιο εργαςιϊν
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(1 δίωρο)
ςυςχετίηουν τισ καιρικζσ
μεταβολζσ με τθ ηωι των
ανκρϊπων.

Ο καιρόσ επθρεάηει τθ ηωι
του ανκρϊπου
(1 ϊρα)

Ονομάηουν τισ τζςςερισ εποχζσ και τουσ
μινεσ τουσ και αναφζρουν χαρακτθριςτικζσ
γιορτζσ.
Εργαηόμενα ςε μικρζσ ομάδεσ των τριϊν
βρίςκουν ςτο Ανκολόγιό τουσ ποιιματα για
τισ τζςςερισ εποχζσ.
Συηθτοφν πϊσ ο καιρόσ επθρεάηει τθ ηωι των
ανκρϊπων και το φυςικό περιβάλλον
αναφζροντασ ςυγκεκριμζνα παραδείγματα.
Θ τάξθ χωρίηεται ςε τζςςερισ ομάδεσ. Κάκε
ομάδα διαλζγει μία εποχι του χρόνου και
φτιάχνει μία αφίςα.

Εικόνεσ που απεικονίηουν κζματα από
τισ τζςςερισ εποχζσ ( φυςικό
περιβάλλον, ζνδυςθ, καιρικζσ
ςυνκικεσ, αςχολίεσ και
δραςτθριότθτεσ ανκρϊπων,
δραςτθριότθτεσ).
CD-ROM Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ Α-Δ
Δθμοτικοφ, Ενότθτα: Βιβλιοκικθφωτογραφίεσ
CD-ROM Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ Α-Δ
Δθμοτικοφ, Ενότθτα: ταινίεσ:
Ραραδοςιακό αλϊνιςμα και τρφγοσ ςε
αμπελϊνα.
Βιβλία από τθ βιβλιοκικθ του ςχολείου
που αναφζρονται ςτισ τζςςερισ εποχζσ
του χρόνου. Τα βιβλία πρζπει να
απευκφνονται ςτθ ςυγκεκριμζνθ θλικία
των παιδιϊν (αρκετζσ εικόνεσ και μικρά
κατανοθτά κείμενα).
CD-ROM Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ Α- Δ
Δθμοτικοφ, Ενότθτα: ΔοκιμαςίεσΣυμπλθρϊνουμε με λζξεισ τα κενά
πλαίςια- οι εποχζσ ςτον τόπο μασ

Οι μακθτζσ/τριεσ είναι ικανοί/ζσ να:

Θ ΗΩΘ ΣΤΟΝ ΤΟΡΟ ΜΑΣ (8 ϊρεσ)
Οι μακθτζσ/τριεσ …
Σχολικό βιβλίο

περιγράφουν τον τρόπο ηωισ ςτον
τόπο τουσ και τον ςυςχετίηουν με
το φυςικό περιβάλλον και τισ

Το φυςικό περιβάλλον και
ο καιρόσ επθρεάηει τθ ηωι
μασ

Εργάηονται ςε μικρζσ ομάδεσ. Κάκε ομάδα
καταγράφει τισ αςχολίεσ των κατοίκων, τισ
δραςτθριότθτζσ τουσ (ελεφκεροσ χρόνοσ),

Φφλλο εργαςίασ: Σε ςελίδα Α4 υπάρχει
πίνακασ ςτθν πρϊτθ ςτιλθ του οποίου
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καιρικζσ ςυνκικεσ.
κατανοοφν ότι τα
γεωμορφολογικά χαρακτθριςτικά
ενόσ τόπου και ο καιρόσ
επθρεάηουν τθ ηωι του
ανκρϊπου.
προςδιορίηουν τισ ανκρϊπινεσ
επεμβάςεισ ςτον τόπο τουσ και να
τισ ςυςχετίηουν με τισ ανάγκεσ του
ανκρϊπου.
προςδιορίηουν τισ κετικζσ και
αρνθτικζσ ςυνζπειεσ τθσ
επζμβαςθσ του ανκρϊπου ςτο
περιβάλλον και να εντοπίηουν
περιβαλλοντικά προβλιματα.
Ευαιςκθτοποιοφνται ςε κζματα
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.

αναγνωρίηουν και να ταξινομοφν
τα μζςα ςυγκοινωνίασ και
μεταφοράσ.
προςδιορίηουν τθ χρθςιμότθτα για
τον άνκρωπο των μζςων
ςυγκοινωνίασ και μεταφοράσ και
να αναφζρουν τα προβλιματα
που δθμιουργεί ςτο περιβάλλον θ
κίνθςι τουσ.

(2 δίωρα)

Οι επεμβάςεισ του
ανκρϊπου ςτο φυςικό
περιβάλλον

(1 δίωρο)

Ρϊσ μετακινοφμαςτε ςτο
χωριό /πόλθ μασ και πϊσ
μεταφζρουμε τα προϊόντα
(κακθμερινζσ
μετακινιςεισ, μζςα
ςυγκοινωνίασ και
μεταφοράσ, προβλιματα)
(1 δίωρο)

τθν καταςκευι των ςπιτιϊν, τα ροφχα ςε
διάφορεσ εποχζσ του χρόνου, τθ κζρμανςθ,
τα φυτά και τα ηϊα.
Συγκρίνουν τον τρόπο ηωισ ςε
διαφορετικοφσ τόπουσ (ορεινό, πεδινό,
παρακαλάςςιο) και τον ςυνδζουν με τα
γεωμορφολογικά χαρακτθριςτικά και τον
καιρό.
Συηθτοφν για τισ δυςκολίεσ και τα
προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι
άνκρωποι που ηουν ςε ορεινά ι νθςιωτικά
μζρθ (π.χ. ζλλειψθ γόνιμθσ γθσ, απομόνωςθ,
πλθμμφρεσ, ξθραςία, κατολιςκιςεισ κτλ).
Απαρικμοφν και καταγράφουν τα τεχνικά
ζργα που ζγιναν ςτον τόπο τουσ και
ςυηθτοφν για τθν αναγκαιότθτά τουσ.
Απαρικμοφν τισ αλλαγζσ που προκάλεςαν
ςτο φυςικό περιβάλλον του τόπου τουσ οι
επεμβάςεισ του ανκρϊπου.
Ραρατθροφν εικόνεσ και ταξινομοφν τα μζςα
ςυγκοινωνίασ και μεταφοράσ (ξθρά, κάλαςςα,
αζρασ / ςυγκοινωνίασ, μεταφοράσ/ ςφγχρονα,
παλαιότερα).
Συηθτοφν για τθ χρθςιμότθτα των μζςων
ςυγκοινωνίασ και μεταφοράσ.
Καταγράφουν τα επαγγζλματα των ανκρϊπων
που εργάηονται ςτισ ςυγκοινωνίεσ και τισ
μεταφορζσ.
Συςχετίηουν τα μζςα ςυγκοινωνίασ και
μεταφοράσ με αντίςτοιχα τεχνικά ζργα (π.χ.

υπάρχουν τεχνικά ζργα (γζφυρα,
ςιραγγα, ζργα ςυγκοινωνίασ –
μετρό/ςιδθροδρομικι γραμμι-,
δρόμοι, λιμάνι, δεξαμενζσ φδρευςθσ
κτλ.). ςτθ δεφτερθ ςτιλθ κα
ςθμειϊςουν τα παιδιά τι υπάρχει ςτον
τόπο τουσ.

Φωτογραφίεσ μζςων μεταφοράσ.
Βιβλία από τθ βιβλιοκικθ του ςχολείου
που αναφζρονται ςε διάφορα μζςα
μεταφοράσ.
Σχολικό βιβλίο
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αεροδρόμιο, λιμάνι, ςτακμοί λεωφορείων
κτλ).
Εργάηονται ςε μικρζσ ομάδεσ των τριϊν και
ςχεδιάηουν ζνα ταξίδι. Κάκε ομάδα διαλζγει
το μζςο ςυγκοινωνίασ με το οποίο κα
ταξιδζψει και περιγράφει τθ διαδικαςία του
ταξιδιοφ
Γϋ ΔΘΜΟΤΛΚΟΥ
Γενικοί ςτόχοι
Οι μακθτζσ:
Να προςδιορίηουν τα βαςικά γεωμορφολογικά χαρακτθριςτικά ενόσ τόπου (ορεινοφ, πεδινοφ, παρακαλάςςιου, νθςιωτικοφ)
Να αντιλαμβάνονται ότι ο χάρτθσ αποτελεί αναπαράςταςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ και διαβάηεται με τθ βοικεια υπομνιματοσ
Να ορίηουν βαςικζσ γεωγραφικζσ ζννοιεσ και όρουσ (όροσ, λόφοσ, πεδιάδα, κοιλάδα, λίμνθ, ποτάμι, ακρωτιριο, κόλποσ, χερςόνθςοσ, πορκμόσ,
ιςκμόσ) και να τουσ προςδιορίηουν ςε ζνα χάρτθ
Να εντοπίηουν αλλαγζσ ςτο φυςικό περιβάλλον ςτο πζραςμα του χρόνου και να τισ ςυςχετίηουν με τισ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ.

Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ/τριεσ είναι ικανοί/ζσ να:
διακρίνουν φυςικά τοπία μζςα από
φωτογραφίεσ, ςκίτςα και
προςωπικζσ εμπειρίεσ

Βαςικά κζματα
Δραςτθριότθτεσ
(18 ϊρεσ)
ΚΑΚΕ ΤΟΡΟΣ ΕΛΝΑΛ ΔΛΑΦΟΕΤΛΚΟΣ (3 ϊρεσ)
Οι μακθτζσ/τριεσ …
Τόποσ ορεινόσ, πεδινόσ, νθςιωτικόσ,
παρακαλάςςιοσ
(3 ϊρεσ)

προςδιορίηουν τα βαςικά
γεωμορφολογικά χαρακτθριςτικά

Ρεριγράφουν φωτογραφίεσ
διαφορετικϊν τόπων
Ταξινομοφν εικόνεσ διαφορετικϊν
τόπων ανάλογα με τα
γεωμορφολογικά χαρακτθριςτικά
τουσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Φωτογραφίεσ διαφόρων τόπων τθσ
Ελλάδασ
CD Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ Α-Β-Γ
τάξθσ (Γϋτάξθ – Ο τόποσ μου – Ζνασ
τόποσ χίλια πρόςωπα – δραςτ. 1)
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ενόσ τόπου

Απαρικμοφν και καταγράφουν ςε
πίνακεσ τα βαςικά χαρακτθριςτικά
κάκε τόπου (ορεινόσ, πεδινόσ,
παρακαλάςςιοσ, παραλίμνιοσ)
Ραρακολουκοφν ςφντομα
εκπαιδευτικά βίντεο

ςυςχετίηουν τισ αςχολίεσ των
κατοίκων με τα γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά ενόσ τόπου

Συμπλθρϊνουν χαρακτθριςμοφσ
τόπων (ορεινόσ, πεδινόσ,
νθςιωτικόσ, παρακαλάςςιοσ) ςτα
κενά ενόσ χάρτθ με καρτζλεσ που
κολλοφν πάνω του
Καταγράφουν τα επαγγζλματα των
ανκρϊπων κάκε φυςικοφ τοπίου
Καταγράφουν και ςυγκρίνουν τισ
καιρικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν
ανά εποχι ςε ζναν ορεινό, πεδινό,
νθςιωτικό και παρακαλάςςιο τόπο

ςυςχετίηουν τον καιρό και το κλίμα
με τα γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά ενόσ τόπου

Εκπαιδευτικι Τθλεόραςθ (Θφαίςτεια,
Ρόλεισ, Οροςειρζσ, Ρεδιάδεσ,
Κάλαςςεσ), προςβάςιμα ςτο:
http://www.edutv.gr/index.php?optio
n=com_content&task=blogcategory&i
d=20&Itemid=90
Φωτογραφίεσ ι εικόνεσ τοπίων

ΜΕ ΟΔΘΓΟ ΕΝΑ ΧΑΤΘ (5 ϊρεσ)
Οι μακθτζσ/τριεσ …

Οι μακθτζσ/τριεσ είναι ικανοί/ζσ να:
δείχνουν τα ςθμεία του ορίηοντα
μζςα ςτθν τάξθ και ςτθν αυλι του
ςχολείου
ταυτίηουν το πάνω μζροσ κάκε
χάρτθ με το βορρά
χρθςιμοποιοφν κατάλλθλα
ςφμβολα ςτθ δθμιουργία ενόσ
χάρτθ οικείασ περιοχισ (ςχολείο,

CD Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ Α-Β-Γ
τάξθσ (Γϋτάξθ – Ο τόποσ μου – Ζνασ
τόποσ χίλια πρόςωπα – δραςτ. 2)

Ρροςανατολιςμόσ
Καταςκευι χάρτθ
(5 ϊρεσ)

Κολλοφν χαρτάκια με τα ςθμεία
του ορίηοντα (Β, Ν, Α, Δ) ςτουσ
τοίχουσ τθσ τάξθσ
Ρροςδιορίηουν με τθν πυξίδα τα
ςθμεία του ορίηοντα ςτθν αυλι
του ςχολείου
Μελετοφν αεροφωτογραφίεσ,
αναγνωρίηουν ςυγκεκριμζνα

Χάρτθσ γειτονιάσ από Google Maps ι
άλλθ πρόςφορθ πθγι (ΓΥΣ κλπ)
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γειτονιά)
περιγράφουν τι δείχνει ζνασ χάρτθσ
διαπιςτϊνουν τθν ανάγκθ ενόσ
υπομνιματοσ
διαβάηουν το υπόμνθμα ενόσ χάρτθ

αντικείμενα (κτίρια, περιοχζσ
πραςίνου, βουνά, δρόμοι κλπ) και
δείχνουν ςε ςυτζσ τα ςθμεία του
ορίηοντα
Ρεριγράφουν τθ διαδρομι ςπίτιςχολείο ςε χάρτθ τθσ γειτονιάσ
με τθ χριςθ των όρων βόρεια,
νότια, ανατολικά, δυτικά
Ραίηουν διαδραςτικό παιχνίδι
προςανατολιςμοφ ςτον
θλεκτρονικό υπολογιςτι
Καταςκευάηουν χάρτθ «κρυμμζνου
κθςαυροφ» για χριςθ ςτθ ςχολικι
αυλι
Κολλοφν χαρτάκια με τα ςθμεία
του ορίηοντα (Β, Ν, Α, Δ) πάνω ςτο
χάρτθ «κρυμμζνου κθςαυροφ» και
ςε άλλο χάρτθ που υπάρχει μόνιμα
ςτον τοίχο τθσ τάξθσ
Αποτυπϊνουν τθν κάτοψθ του
χϊρου του ςχολείου ι τθσ
γειτονιάσ με τθ χριςθ απλϊν
ςυμβόλων
Αναηθτοφν το υπόμνθμα ενόσ
χάρτθ και αντιςτοιχοφν ζννοιεσ
γεωγραφικϊν ςτοιχείων με
ςφμβολα
Ραίηουν διαδραςτικό παιχνίδι ςτον
θλεκτρονικό υπολογιςτι

Χάρτθσ γειτονιάσ από τοπικό Διμο ι
Google Maps

http://geogr.eduportal.gr/games/roloi
/
game_tel2.htm
Χαρτογραφϊντασ ςτθν
Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, ΚΡΕ
Μακρινίτςασ, 2007, ςελ. 36-42, ςτο
http://www.ekke.gr/estia/gr_pages/F
_synerg/KPE_Makrinitsas/XARTES.pdf

Σχολικό βιβλίο ςελ. 42

Ρροςανατολιςμόσ ςτο φυςικό και ςτο
δομθμζνο περιβάλλον, ΚΡΕ
Μακρινίτςασ, 2007, ςελ. 52-53, ςτο
http://www.ekke.gr/estia/gr_pages/F
_synerg/KPE_Makrinitsas/PROSANAT
OLISMOS.pdf
http://geogr.eduportal.gr/games/thes
_magnif_new.htm
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ΜΑΚΑΛΝΩ ΤΑ ΜΥΣΤΛΚΑ ΤΟΥ ΧΑΤΘ (6 ϊρεσ)
Οι μακθτζσ/τριεσ …

Οι μακθτζσ/τριεσ είναι ικανοί/ζσ να:
ορίηουν βαςικζσ γεωγραφικζσ
ζννοιεσ και όρουσ (όροσ, λόφοσ,
πεδιάδα, κοιλάδα, λίμνθ, ποτάμι,
ακρωτιριο, κόλποσ, χερςόνθςοσ,
πορκμόσ, ιςκμόσ) και τουσ
χρθςιμοποιοφν ςωςτά ςτθν
κακθμερινότθτά τουσ.
αντιςτοιχοφν και διακρίνουν τουσ
παραπάνω γεωγραφικοφσ όρουσ
ςε μια αναπαράςταςθ και ςε ζνα
χάρτθ

Βαςικοί
ζννοιεσ

γεωγραφικοί

(3 δίωρα)

όροι

και

Εντοπίηουν τα ςτοιχεία που
αντιςτοιχοφν ςτουσ βαςικοφσ
γεωγραφικοφσ όρουσ ςε μια
αναπαράςταςθ τοπίου όπου
αποτυπϊνονται ςυγκεκριμζνα
γεωγραφικά χαρακτθριςτικά
Δθμιουργοφν προτάςεισ που
περιζχουν τουσ όρουσ αυτοφσ
Ρεριγράφουν ςυγκεκριμζνα τοπία
με τθ χριςθ γεωγραφικϊν όρων
Αναπαριςτοφν γεωγραφικοφσ
όρουσ με χρωματιςτά υφάςματα
ςτθ διάρκεια κεατρικοφ παιχνιδιοφ
Καταςκευάηουν παιχνίδι
αντιςτοίχθςθσ καρτελϊν με
γεωγραφικοφσ όρουσ και
αντίςτοιχα γεωμορφολογικά
ςτοιχεία
Συμπλθρϊνουν τουσ
γεωγραφικοφσ όρουσ που λείπουν
ςτα κενά ενόσ χάρτθ με καρτζλεσ
που κολλοφν πάνω του
Εντοπίηουν ςτο γεωμορφολογικό
χάρτθ τθσ Ελλάδασ βουνά,
πεδιάδεσ, λίμνεσ και ποτάμια με
βάςθ τθ χρωματικι κλίμακα

Αναπαράςταςθ τοπίου όπου
περιζχονται όλοι οι βαςικοί
γεωγραφικοί όροι

Εικόνεσ, φωτογραφίεσ με
χαρακτθριςτικά τοπία που
εμπεριζχουν τα γεωμορφολογικά
ςτοιχεία που προαναφζρκθκαν
http://11dimkaval.kav.sch.gr/main/oroi/oroi.htm
Τετράδιο Εργαςιϊν, εργ. 8, ςελ. 14

Εικόνα με γεωγραφικοφσ όρουσ χωρίσ
τίτλουσ

Γεωμορφολογικόσ χάρτθσ τθσ Ελλάδασ
προςβάςιμοσ και ςτο
http://www.seilias.gr/index.php?optio
n=com_content&task=view&id=244&I
temid=52
Γεωμορφολογικόσ χάρτθσ τθσ Ελλάδασ
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Εντοπίηουν ςτο γεωμορφολογικό
χάρτθ τθσ Ελλάδασ όλα τα ςτοιχεία
που αναφζρονται ςτουσ όρουσ και
τισ ζννοιεσ που ζχουν μάκει

Οι μακθτζσ/τριεσ είναι ικανοί/ζσ να:
διακρίνουν ςτοιχεία του φυςικοφ
και ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ
και τα καταγράφουν.
εντοπίηουν αλλαγζσ ςτο περιβάλλον
ςτο πζραςμα του χρόνου και τισ
ςυςχετίηουν με τισ ανκρϊπινεσ
δραςτθριότθτεσ.

εντοπίηουν περιβαλλοντικά
προβλιματα, τα αξιολογοφν και
προτείνουν λφςεισ

ΡΩΣ ΑΛΛΑΗΕΛ ΕΝΑΣ ΤΟΡΟΣ (4 ϊρεσ)
Οι μακθτζσ/τριεσ …
Στοιχεία φυςικοφ και
ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ
Αλλαγζσ ςτο περιβάλλον από
ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ

Ρεριβαλλοντικά προβλιματα

(2 δίωρα)

Κατθγοριοποιοφν εικόνεσ με
δθμιουργιματα τθσ φφςθσ και του
ανκρϊπου
Συγκρίνουν τθ μορφι μιασ
περιοχισ παλαιότερα και ςιμερα
Ρεριγράφουν ζνα ανκρϊπινο ζργο
ςτον τόπο που ηουν
καταγράφοντασ πλεονεκτιματα
και μειονεκτιματα
Καταγράφουν τα προβλιματα του
περιβάλλοντοσ που ηουν με
επιτόπια μελζτθ πεδίου ςτθ
γειτονιά του ςχολείου
Γράφουν ςυνκιματα για
περιβαλλοντικά προβλιματα του
τόπου τουσ
Σχεδιάηουν ζνα ολοκλθρωμζνο
ςχζδιο εργαςίασ με κζμα το
κυριότερο περιβαλλοντικό
πρόβλθμα τθσ περιοχισ τουσ

Συλλογι εικόνων

CD Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ Α-Β-Γ
τάξθσ (Γϋτάξθ – Ο τόποσ μου –
Φροντίηουμε τον τόπο μασ – δραςτ. 1
& 2)
CD Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ Α-Β-Γ
τάξθσ (Γϋτάξθ – Ο τόποσ μου –
Φροντίηουμε τον τόπο μασ – δραςτ. 3)
CD-ROM Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ Α-Δ
Δθμοτικοφ, Ενότθτα: Αναλαμβάνουμε
δράςθ
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Δϋ ΔΘΜΟΤΛΚΟΥ
Γενικοί ςτόχοι
Οι μακθτζσ:
Να διακρίνουν βαςικά χαρακτθριςτικά του γεωγραφικοφ διαμερίςματοσ που κατοικοφν και να τα περιγράφουν χρθςιμοποιϊντασ γεωγραφικι
ορολογία
Να ονομάηουν τουσ νομοφσ τθσ Ελλάδασ και να τουσ αντιςτοιχοφν με το γεωγραφικό διαμζριςμα που ανικουν
Να εντοπίηουν ςτο χάρτθ και να ονομάηουν τα γεωγραφικά διαμερίςματα τθσ Ελλάδασ
Να διακρίνουν κετικζσ και αρνθτικζσ ςυνζπειεσ των μεγάλων ζργων ςτθ ηωι των ανκρϊπων και ςτο φυςικό περιβάλλον.
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Οι
μακθτζσ/τριεσ
ικανοί/ζσ να:

Βαςικά κζματα
(18 ϊρεσ)

Εκπαιδευτικό υλικό

ΓΝΩΛΗΩ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΡΟΥ ΚΑΤΟΛΚΩ (6 ϊρεσ)
Οι μακθτζσ/τριεσ …

είναι

ορίηουν τθ κζςθ και τα
όρια του γεωγραφικοφ
διαμερίςματοσ και του
νομοφ που ηουν

Δραςτθριότθτεσ

Ο τόποσ μασ (πόλθ ι χωριό,
νομόσ, γεωγραφικό
διαμζριςμα)

Δείχνουν ςε πολιτικό και ςε
γεωμορφολογικό χάρτθ τα ςφνορα του
γεωγραφικοφ διαμερίςματοσ και του
νομοφ που κατοικοφν
Διαβάηουν το υπόμνθμα διαφορετικϊν
χαρτϊν και λζνε ποιεσ πλθροφορίεσ μασ
δίνει κάκε χάρτθσ

Ρολιτικόσ χάρτθσ Ελλάδασ ι Σχολικόσ Άτλασ

Δείχνουν με τθ βοικεια του
υπομνιματοσ και ονομάηουν ςε
γεωμορφολογικό χάρτθ τα βουνά, τισ

Γεωμορφολογικόσ χάρτθσ τθσ Ελλάδασ
προςβάςιμοσ και ςτο
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_

(3 δίωρα)
διακρίνουν βαςικά
χαρακτθριςτικά του
γεωγραφικοφ
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διαμερίςματοσ που
κατοικοφν και τα
περιγράφουν
χρθςιμοποιϊντασ
γεωγραφικι ορολογία

περιγράφουν το κλίμα του
γεωγραφικοφ τουσ
διαμερίςματοσ με βάςθ τισ
παρατθριςεισ και τισ
εμπειρίεσ τουσ
εκτιμοφν τθν ιςτορία και
τα ιδιαίτερα πολιτιςμικά
ςτοιχεία του γεωγραφικοφ
τουσ διαμερίςματοσ
δθμιουργοφν χάρτεσ του
γεωγραφικοφ τουσ
διαμερίςματοσ που να
περιζχουν διαφορετικζσ
πλθροφορίεσ
χρθςιμοποιϊντασ
κατάλλθλα ςφμβολα
εντοπίηουν ςχζςεισ των
γεωμορφολογικϊν
χαρακτθριςτικϊν με το

πεδιάδεσ, τισ λίμνεσ και τα ποτάμια του
γεωγραφικοφ τουσ διαμερίςματοσ
Λχνογραφοφν γεωμορφολογικό χάρτθ
του γεωγραφικοφ διαμερίςματοσ που
κατοικοφν
Εντοπίηουν τα γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά του γεωγραφικοφ τουσ
διαμερίςματοσ ςε διαδραςτικό χάρτθ
ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι
Αναηθτοφν ςτοιχεία για τισ μεταβολζσ
του καιροφ ςτον τόπο τουσ ανά εποχι
και καταγράφουν τα κυριότερα ςτοιχεία
του κλίματοσ (μζςθ κερμοκραςία, μζςθ
υγραςία, φψοσ βροχισ, ζνταςθ ανζμου)
Δθμιουργοφν τουριςτικζσ αφίςεσ για
αξιοκζατα του γεωγραφικοφ τουσ
διαμερίςματοσ με ζμφαςθ ςε
αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, ιςτορικζσ
τοποκεςίεσ, μνθμεία τθσ φφςθσ
Καταςκευάηουν επιτραπζηιο παιχνίδι
(φιδάκι) με καρτζλεσ που περιζχουν
χαρακτθριςτικζσ πλθροφορίεσ για το
γεωγραφικό διαμζριςμα ι το νομό τουσ
Δθμιουργοφν επιτραπζηιο παιχνίδι
μνιμθσ με κάρτεσ, που απεικονίηουν
βαςικά φυςικά χαρακτθριςτικά του
γεωγραφικοφ τουσ διαμερίςματοσ
Οργανϊνουν μελζτθ πεδίου ςε χϊρουσ
με ιςτορικό και περιβαλλοντικό
ενδιαφζρον: προετοιμάηουν φφλλα

content&task=view&id=244&Itemid=52
Διαδραςτικόσ Άτλαντασ προςβάςιμοσ ςτο
http://www.geografia.gr/?page=atlas

Κλιματικά ςτοιχεία για τθν Ελλάδα:
http://www.hnms.gr/hnms/greek/climatology/
climatology_html

Εκπαιδευτικό υλικό προγράμματοσ ΜΕΛΛΝΑ
«Ταξιδεφοντασ ςτθν Ελλάδα», Ακινα, 2000,
προςβάςιμο ςτο
http://users.sch.gr/evaggelidis61/poleis/poleis.
htm

Ρροςανατολιςμόσ ςτο φυςικό και ςτο
δομθμζνο περιβάλλον, ΚΡΕ Μακρινίτςασ,
2007, ςελ. 67, ςτο
http://www.ekke.gr/estia/gr_pages/F_synerg/
KPE_Makrinitsas/PROSANATOLISMOS.pdf
CD-ROM Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ Α-Δ
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κλίμα, τθ χλωρίδα, τθν
πανίδα, τα προϊόντα, τα
επαγγζλματα και τον
πλθκυςμό πόλεων και
χωριϊν του γεωγραφικοφ
τουσ διαμερίςματοσ

ονομάηουν μεγάλα ζργα
που ζχουν γίνει ςτο
γεωγραφικό τουσ
διαμζριςμα
διακρίνουν κετικζσ και
αρνθτικζσ ςυνζπειεσ των
μεγάλων ζργων ςτθ ηωι
των ανκρϊπων και ςτο
φυςικό περιβάλλον.
αναφζρουν τθ ςυμβολι
επαγγελματικϊν ομάδων
ςτθ δθμιουργία μεγάλων
ζργων αλλά και τθ
δθμιουργία νζων
επαγγελμάτων μετά τθ
δθμιουργία των ζργων

εργαςίασ, φωτογραφίηουν, ςυλλζγουν
δείγματα, παίρνουν ςυνεντεφξεισ
Σχεδιάηουν ζνα ολοκλθρωμζνο ςχζδιο
εργαςίασ με κζμα το γεωγραφικό
διαμζριςμα ι το νομό τουσ (ομάδεσ
γεωμορφολογίασ, χλωρίδασ & πανίδασ,
προϊόντων, καιροφ & κλίματοσ,
οικιςτικισ ανάπτυξθσ & δικτφων,
ιςτορίασ, πολιτιςμοφ & επαγγελμάτων
κλπ)
Ο ΤΟΡΟΣ ΜΑΣ ΑΛΛΑΗΕΛ ΣΤΟ ΡΕΑΣΜΑ ΤΟΥ ΧΟΝΟΥ (4 ϊρεσ)
Επιςκζπτονται, καταγράφουν και
φωτογραφίηουν μεγάλα ζργα ςτον τόπο
τουσ
Μεγάλα ζργα
Συγκεντρϊνουν και μελετοφν
ςτον τόπο µασ
δθμοςιεφματα από τον τοπικό ι
ακθναϊκό τφπο για τα πλεονεκτιματα
και τα μειονεκτιματα κάκε μεγάλου
(2 δίωρα)
ζργου ςτθν περιοχι
Απαρικμοφν και ταξινομοφν ςε πίνακεσ
τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα
κάκε μεγάλου ζργου
Οργανϊνουν παιχνίδια ρόλων που
εκκζτουν αντικρουόμενεσ απόψεισ για
τισ ςυνζπειεσ των μεγάλων ζργων
Ραίρνουν ςυνεντεφξεισ από
εργαηόμενουσ, κατοίκουσ, εκπροςϊπουσ
φορζων και τοπικοφσ αξιωματοφχουσ με
κζμα τισ επιδράςεισ των μεγάλων ζργων

Δθμοτικοφ, Ενότθτα: Αναλαμβάνουμε δράςθ

Εκπαιδευτικό υλικό «Καλλιςτϊ» –
Ανανεϊςιμεσ –Ιπιεσ πθγζσ ενζργειασ – ςελ.
43-50, προςβάςιμο ςτο http://www.eyliko.gr/htmls/perivallon/kallisto.aspx

Εκδόςεισ βιβλίων και
εκπαιδευτικοφ υλικοφ που αφοροφν τθν
τοπικι ιςτορία και τθν περιβαλλοντικι
εκπαίδευςθ
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ςτο τοπικό φυςικό περιβάλλον και ςτθ
ηωι των ανκρϊπων
Γράφουν άρκρα ςε ςχολικι εφθμερίδα
Γράφουν επιςτολζσ ςε τοπικοφσ φορείσ
Συγκεντρϊνουν παλιζσ φωτογραφίεσ και
διακρίνουν ςε αυτζσ αλλαγζσ ςτο φυςικό
και δομθμζνο περιβάλλον του τόπου
τουσ

ςυγκρίνουν τθ μορφι του
γεωγραφικοφ τουσ
διαμερίςματοσ άλλοτε και
τϊρα

εντοπίηουν ςτο χάρτθ και
ονομάηουν τουσ νομοφσ τθσ
Ελλάδασ
αντιςτοιχοφν τουσ νομοφσ
με το γεωγραφικό
διαμζριςμα που ανικουν

Νομοί τθσ Ελλάδασ

(5 ϊρεσ)

ΟΛ ΝΟΜΟΛ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (5 ϊρεσ)
Εντοπίηουν ςτον πολιτικό χάρτθ τουσ
νομοφσ κάκε γεωγραφικοφ
διαμερίςματοσ
Κολλοφν ςε «λευκό» πολιτικό χάρτθ τα
ονόματα των νομϊν κάκε γεωγραφικοφ
διαμερίςματοσ
Λχνογραφοφν ξεχωριςτά κάκε
γεωγραφικό διαμζριςμα με τουσ νομοφσ
του

Ραίηουν διαδραςτικά παιχνίδια ςτον
θλεκτρονικό υπολογιςτι με ερωτιςεισ
για τουσ νομοφσ τθσ Ελλάδασ
Καταςκευάηουν παηλ με κομμάτια τουσ
νομοφσ τθσ Ελλάδασ και παίηουν
παιχνίδια αντιςτοίχθςθσ και
ςυμπλιρωςθσ του χάρτθ

Ρολιτικόσ χάρτθσ Ελλάδασ ι Σχολικόσ Άτλασ
Χάρτθσ γεωγραφικϊν διαμεριςμάτων
προςβάςιμοσ ςτο
http://geogr.eduportal.gr/maps/diam_gr/maps
.htm
«Λευκόσ» χάρτθσ γεωγραφικϊν
διαμεριςμάτων προςβάςιμοσ ςτο
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_
content&task=view&id=173&Itemid=52 και
ςτο
http://users.sch.gr/kontoglou/teachers.htm
Χάρτθσ Ελλάδασ με νομοφσ και πρωτεφουςεσ
προςβάςιμοσ ςτο
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_
content&task=view&id=172&Itemid=52 και
ςτο
http://geogr.eduportal.gr/games/MATHSTATE
S.htm
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και ςτο http://e-proodos.com/logismika.html
Δθμιουργοφν παιχνίδι αντιςτοίχθςθσ με
καρτζλεσ που περιζχουν τα ονόματα
νομϊν και γεωγραφικϊν διαμεριςμάτων

Ραίηουν διαδραςτικά παιχνίδια ςτον
θλεκτρονικό υπολογιςτι αντιςτοιχϊντασ
νομοφσ & πρωτεφουςεσ νομϊν
Δθμιουργοφν διαδραςτικό παιχνίδι ςτον
θλεκτρονικό υπολογιςτι

Εκπαιδευτικό υλικό προγράμματοσ ΜΕΛΛΝΑ
«Ταξιδεφοντασ με τουσ χάρτεσ», Ακινα, 2000
και χάρτθσ από
http://www.seilias.gr/myfiles/downloadFiles/
mapsPDF/GreeceBorders.pdf
http://geogr.eduportal.gr/games/nomprot1.htm

Γριφοπαιχνίδι με τα γεωγραφικά
διαμερίςματα τθσ Ελλάδασ, ςτο
http://www.geografia.gr/downloads/docs/F_R
ebus_Game_Greece_Galani.pdf

εντοπίηουν ςτο χάρτθ και
ονομάηουν τα γεωγραφικά
διαμερίςματα τθσ Ελλάδασ

αναφζρουν τθ ςχετικι κζςθ
κάκε γεωγραφικοφ
διαμερίςματοσ

διακρίνουν τα

ΤΑ ΓΕΩΓΑΦΛΚΑ ΔΛΑΜΕΛΣΜΑΤΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (3 ϊρεσ)
Γεωγραφικά διαμερίςματα τθσ
Δείχνουν ςτον πολιτικό χάρτθ τθ κζςθ
Ελλάδασ
των γεωγραφικϊν διαμεριςμάτων τθσ
Ελλάδασ
Κολλοφν ι γράφουν ςε «λευκό»
(3 ϊρεσ)
πολιτικό χάρτθ τα ονόματα των
γεωγραφικϊν διαμεριςμάτων
Σφρουν το όνομα του γεωγραφικοφ
διαμερίςματοσ ςτθ ςωςτι κζςθ πάνω
ςτο χάρτθ

Ρολιτικόσ χάρτθσ Ελλάδασ ι Σχολικόσ Άτλασ
Ρολιτικόσ χάρτθσ Ελλάδασ ι «λευκόσ» χάρτθσ
προςβάςιμοσ ςτο
http://geogr.eduportal.gr/maps_eu.htm
και ςτο
http://www.seilias.gr/myfiles/downloadFiles/
mapsPDF/Greece.pdf
CD Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ Α-Β-Γ τάξθσ
(Γϋτάξθ – Ο τόποσ μου – Ζνασ τόποσ χίλια
πρόςωπα – δραςτ. 6)
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χαρακτθριςτικά των
θπειρωτικϊν και
νθςιωτικϊν διαμεριςμάτων

Αναηθτοφν και καταγράφουν βαςικά
ςτοιχεία για τον καιρό και το κλίμα κάκε
γεωγραφικοφ διαμερίςματοσ

Ταξινομοφν τα γεωγραφικά
διαμερίςματα ςε βόρεια, νότια,
ανατολικά, δυτικά με κριτιριο τθ
ςχετικι τουσ κζςθ ςτθν ζκταςθ τθσ
Ελλάδασ
Συγκρίνουν τα γεωγραφικά
διαμερίςματα (ζκταςθ, αρικμόσ νομϊν,
ζχουν πιο πολλζσ πεδιάδεσ, ζχουν πιο
πολλά βουνά, ζχουν μεγάλα ποτάμια
κτλ)
Λχνογραφοφν πολιτικό χάρτθ τθσ
Ελλάδασ με διακριτά τα γεωγραφικά
διαμερίςματα
Καταςκευάηουν με φελιηόλ τα
γεωγραφικά διαμερίςματα και παίηουν
ςυναγωνιηόμενοι να ςχθματίςουν το
παηλ τθσ Ελλάδασ

Λςτοςελίδα τθσ ΕΜΥ:
http://www.hnms.gr/hnms/greek/observation
/observation_region_html και
http://www.hnms.gr/hnms/greek/climatology/
climatology_html
Χάρτθσ γεωγραφικϊν διαμεριςμάτων
προςβάςιμοσ ςτο
http://geogr.eduportal.gr/maps/diam_gr/maps
.htm

Ρερίγραμμα τθσ Ελλάδασ από
http://geogr.eduportal.gr/maps_eu.htm

Ρροςδοκϊμενεσ επάρκειεσ για τουσ/ισ μακθτζσ/τριεσ ςτο τζλοσ του κφκλου
Οι μακθτζσ/μακιτριεσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να:
1. να αντλοφν πλθροφορίεσ από διάφορα είδθ χαρτϊν για να περιγράψουν τα γεωμορφολογικά χαρακτθριςτικά ενόσ φυςικοφ τοπίου (χωριό, πόλθ,
νομόσ, γεωγραφικό διαμζριςμα)
2. να ςυμπλθρϊνουν τθν ονομαςία γεωγραφικϊν όρων ςε μία εικονικι αναπαράςταςθ
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3. να παρατθροφν και να περιγράφουν τθ φυςιογνωμία των γεωμορφολογικϊν χαρακτθριςτικϊν ενόσ τόπου, να κάνουν ςυγκρίςεισ και να βρίςκουν τισ
μεταξφ τουσ ςχζςεισ
4. να περιγράφουν τισ ςχζςεισ και τισ αλλθλεξαρτιςεισ φυςικοφ περιβάλλοντοσ και ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ
5. να περιγράφουν τισ αλλαγζσ που ζγιναν ςτον τόπο τουσ (χωριό, πόλθ, νομόσ, γεωγραφικό διαμζριςμα) και να εξθγοφν τθν αιτία αυτϊν των αλλαγϊν
6. να απαντοφν ςε γεωγραφικά ερωτιματα αντλϊντασ πλθροφορίεσ από ποικίλο υλικό (φωτογραφίεσ, αεροφωτογραφίεσ, χάρτεσ, πίνακεσ,
ςχεδιαγράμματα)
7. να χρθςιμοποιοφν κατάλλθλο λεξιλόγιο για να περιγράψουν ζνα φυςικό τοπίο
8. να αναλαμβάνουν και να παρουςιάηουν απλζσ ομαδικζσ εργαςίεσ για τισ ςχζςεισ και αλλθλεξαρτιςεισ φυςικοφ περιβάλλοντοσ και ανκρωπίνων
δραςτθριοτιτων
Ρρόγραμμα Σπουδϊν Γεωγραφίασ ςτθν Εϋ και ΣΤϋ Δθμοτικοφ
(Θ Ελλάδα και ο Κόςμοσ)
ΕϋΔΘΜΟΤΛΚΟΥ:
(48 ϊρεσ)

ΣΤϋΔΘΜΟΤΛΚΟΥ:
(48 ϊρεσ)

Α. ΕΝΟΤΘΤΑ: ΧΑΤΕΣ ( 6 ϊρεσ)
1. Ο χάρτθσ , Τα είδθ των χαρτϊν , Θ ταυτότθτα του χάρτθ:
τίτλοσ, υπόμνθμα και κλίμακα και ο Ρροςανατολιςμόσ (3
δίωρα)

Α. ΕΝΟΤΘΤΑ: Θ ΓΘ ΩΣ ΟΥΑΝΛΟ ΣΩΜΑ ( 6 ϊρεσ)
1. Θ γθ πλανιτθσ του θλιακοφ μασ ςυςτιματοσ (1 δίωρο)
2. Ο άξονασ και οι πόλοι, ο Λςθμερινόσ, οι παράλλθλοι κφκλοι και οι
μεςθμβρινοί τθσ γθσ (1 δίωρο)
3. Κινιςεισ τθσ γθσ και αποτελζςματα (1 δίωρο)

Β. ΕΝΟΤΘΤΑ: ΦΥΣΛΚΟ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ ΚΑΛ ΣΧΕΣΕΛΣ
ΑΝΚΩΡΟΥ - ΦΥΣΛΚΟΥ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ
(23 ϊρεσ)
2. Θ κζςθ, ο οριηόντιοσ διαμελιςμόσ τθσ Ελλάδα, θ ηωι ςτα
νθςιά και οι παρακαλάςςιοι οικιςμοί τθσ (5 ϊρεσ)
3. Ο κατακόρυφοσ διαμελιςμόσ τθσ Ελλάδασ και θ ηωι ςε
ορεινζσ και πεδινζσ περιοχζσ (2 δίωρα)

Β. ΕΝΟΤΘΤΑ: ΦΥΣΛΚΟ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ ΚΑΛ ΣΧΕΣΕΛΣ ΑΝΚΩΡΟΥ ΦΥΣΛΚΟΥ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΘ ΓΘ (18 ϊρεσ)
4. Ατμόςφαιρα τθσ γθσ . Κατανομι ξθράσ (ιπειροι) και κάλαςςασ
(ωκεανοί ) (3 ϊρεσ)
5. Οι μεγάλεσ οροςειρζσ και οι πεδιάδεσ τθσ γθσ. Θ ηωι ςτα
οροπζδια των Λμαλάϊων ι των Άνδεων (2 δίωρα)
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4. Καιρόσ κλίμα και ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ (2 δίωρα)
6. Τα μεγαλφτερα ποτάμια και οι λίμνεσ τθσ γθσ. Θ ςθμαςία του
5. Ροτάμια –Λίμνεσ τθσ Ελλάδασ και θ επίδραςθ τουσ ςτθ
γλυκοφ νεροφ ςτθ ηωι των ανκρϊπων. Κίνδυνοι από τθν κακι
ηωι των ανκρϊπων (3 ϊρεσ + 1 ϊρα ςυνκετικι εργαςία)
διαχείριςθ (2 δίωρα)
6. Χλωρίδα - πανίδα και χαρακτθριςτικά οικοςυςτιματα ςτθν 7. Κλιματικζσ ηϊνεσ και κατανομι κλιματικϊν τφπων ςτθν
Ελλάδα (3 ϊρεσ + 1 ϊρα ςυνκετικι εργαςία)
επιφάνεια τθσ γθσ . Ηϊνεσ βλάςτθςθσ ςτθν επιφάνεια τθσ γθσ (1
7. Θ Ελλάδα μια ςειςμογενισ χϊρα (1 δίωρο)
δίωρο)
8. Θ ηωι ςτα τροπικά δάςθ, πολικζσ περιοχζσ, εριμουσ και ςτισ
Γ. ΕΝΟΤΘΤΑ: ΑΝΚΩΡΟΓΕΝΕΣ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ ΤΘΣ
εφκρατεσ περιοχζσ (5 ϊρεσ)
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΛ Ο ΕΛΛΘΝΛΣΜΟΣ (19 ϊρεσ)
8. Ο πλθκυςμόσ τθσ Ελλάδασ, γεωγραφικι κατανομι και
Γ. ΕΝΟΤΘΤΑ: ΟΛ ΚΑΤΟΛΚΟΛ ΤΘΣ ΓΘΣ ΚΑΛ ΟΛ ΘΡΕΛΟΛ ΤΟΥ
πυκνότθτα πλθκυςμοφ (1 δίωρο)
ΡΛΑΝΘΤΘ ΜΑΣ (24 ϊρεσ)
9. Διοικθτικι διαίρεςθ τθσ Ελλάδασ : Ρεριφζρειεσ και διμοι
9. Ο πλθκυςμόσ τθσ γθσ (κατανομι και πολιτιςμικά χαρακτθριςτικά)
(1 δίωρο)
(1 δίωρο)
10. Θ παραγωγι ςτθν Ελλάδα ( Αγροτικι και Βιοτεχνικι10. Μεγάλεσ πόλεισ του πλανιτθ (1 δίωρο)
Βιομθχανικι Ραραγωγι) (7 ϊρεσ)
11. Ευρϊπθ, Αςία, Αφρικι, Αμερικι, Ωκεανία (10 δίωρα)/ Project
11.Υπθρεςίεσ ςτθν Ελλάδα( π.χ. Μεταφορζσ και Τουριςμόσ)
(5 ϊρεσ)
12.Κφπροσ: το φυςικό και το ανκρωπογενζσ περιβάλλον (1
δίωρο)
13.Ο Ελλθνιςμόσ τθσ διαςποράσ (1 ϊρα)

ΚΥΚΛΟΣ Εϋ & ΣΤϋ τάξθσ:
Βαςικόσ ςκοπόσ τθσ διδαςκαλίασ του Μακιματοσ τθσ Γεωγραφίασ ςτο Βϋ κφκλο τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ είναι οι μακθτζσ:
1. να αναγνωρίηουν τουσ χάρτεσ ωσ εργαλεία μελζτθσ του χϊρου, να μποροφν να παίρνουν πλθροφορίεσ από αυτοφσ και να τουσ χρθςιμοποιοφν
αποτελεςματικά ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι
2. να δθμιουργοφν τουσ δικοφσ τουσ χάρτεσ και άλλεσ ςυμβολικζσ αναπαραςτάςεισ χρθςιμοποιϊντασ κατάλλθλα ςφμβολα και υλικά
3. να γνωρίςουν τα βαςικά γεωγραφικά ςτοιχεία τθσ Ελλάδασ, τθσ Ευρϊπθσ και του Κόςμου και να αναγνωρίςουν τθν ποικιλία τουσ
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4. να αναπτφξουν ικανότθτεσ που να τουσ επιτρζπουν να παρατθροφν, να περιγράφουν και να ερμθνεφουν μορφζσ και φαινόμενα ςτθν επιφάνεια τθσ
γθσ (ςε εκνικι και παγκόςμια κλίμακα) που αφοροφν ςε ςχζςεισ και αλλθλεπιδράςεισ του φυςικοφ και ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ.
5. να ςυςχετίηουν τισ αλλθλεπιδράςεισ του φυςικοφ και ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ μζςα ςτο οποίο αναπτφςςονται οι δραςτθριότθτεσ των
ανκρϊπων μζςα από ςυγκεκριμζνα παραδείγματα.
6. να αναπτφξουν και να χρθςιμοποιοφν ςτθν κακθμερινότθτά τουσ ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ που κα ςυμβάλλουν ςτθ προςταςία του περιβάλλοντοσ
και ςτθ προοπτικι τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ
7. να ςυνειδθτοποιιςουν τθ ςθμαςία τθσ ςυλλογικισ δράςθσ ςε τοπικι, εκνικι και παγκόςμια κλίμακα για τθν επίλυςθ προβλθμάτων
8. να αναπτφξουν ικανότθτεσ εκπόνθςθσ ςχεδίων εργαςιϊν και μικρϊν γεωγραφικϊν ερευνϊν και παρουςίαςθσ των αποτελεςμάτων τουσ
Εϋ ΔΘΜΟΤΛΚΟΥ
Γενικοί ςτόχοι
Οι μακθτζσ:
να αποκτιςουν μια ςυνολικι εικόνα των φυςικϊν και ανκρωπογενϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ Ελλάδασ και να αναγνωρίςουν τθν ποικιλία τουσ,
τθν κατανομι τουσ και τισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ και αλλθλεπιδράςεισ
να γνωρίςουν τισ αλλαγζσ ςτο φυςικό περιβάλλον τθσ Ελλάδασ και να κατανοιςουν τουσ τρόπουσ προςαρμογισ ςε αυτό
να διακρίνουν ςχζςεισ, κατανομζσ και αλλθλεπιδράςεισ του φυςικοφ και του ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ τθσ Ελλάδασ
να χρθςιμοποιοφν διάφορα είδθ χαρτϊν τθσ Ελλάδασ για να αντλιςουν πλθροφορίεσ και για να παρατθριςουν, να περιγράψουν και να
ερμθνεφςουν, όςο επιτρζπει θ θλικία τουσ, χωρικζσ κατανομζσ, ςχζςεισ και αλλθλεπιδράςεισ
να γνωρίςουν τα φυςικά και ανκρωπογενι χαρακτθριςτικά τθσ Κφπρου και να ςυηθτιςουν για το κυπριακό ηιτθμα
να χρθςιμοποιοφν ποικίλεσ πθγζσ (ζντυπεσ και ψθφιακζσ) για να επιλζγουν πλθροφορίεσ και να τισ οργανϊνουν προκειμζνου να διερευνοφν, όςο
επιτρζπει θ θλικία τουσ, γεωγραφικά ηθτιματα και να πραγματοποιοφν ςχζδια εργαςίασ
να ευαιςκθτοποιθκοφν ςε περιβαλλοντικά προβλιματα τθσ Ελλάδασ και να αναπτφξουν ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ που κα ςυμβάλλουν ςτθν
προςταςία του περιβάλλοντοσ και ςτθν προοπτικι τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ
να αναπτφξουν ικανότθτεσ ςυνεργαςίασ και να ςυμμετζχουν για τθν επίτευξθ κοινϊν ςτόχων
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Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα
(48 ϊρεσ)

Εκπαιδευτικό υλικό

Α. ΕΝΟΤΘΤΑ: ΧΑΤΕΣ ( 6 ϊρεσ)
Οι μακθτζσ/τριεσ …

Οι μακθτζσ/τριεσ είναι ικανοί/ζσ
να:
αναγνωρίηουν ότι οι χάρτεσ
είναι
μζςα
ςυμβολικισ
αναπαράςταςθσ
τθσ
πραγματικότθτασ, αλλά και
«εργαλεία» μελζτθσ του χϊρου
αντλοφν πλθροφορίεσ από
διάφορα είδθ χαρτϊν
χρθςιμοποιϊντασ το υπόμνθμα
τουσ
διακρίνουν διάφορα είδθ
χαρτϊν και να ςυςχετίηουν
κάκε χάρτθ με τισ
πλθροφορίεσ που παρζχει
προςδιορίηουν τα βαςικά
χαρακτθριςτικά ενόσ χάρτθ και
να αξιολογοφν τθ ςθμαςία τουσ
για τθν λειτουργικότθτα του
χάρτθ
ςυγκρίνουν χάρτεσ
διαφορετικισ κλίμακασ τθσ
ίδιασ περιοχισ ι διαφορετικϊν
περιοχϊν και να προςδιορίηουν
ομοιότθτεσ και διαφορζσ τουσ

Δραςτθριότθτεσ

Ο χάρτθσ
Τα είδθ των χαρτϊν
Θ ταυτότθτα του
χάρτθ: Τίτλοσ,
Υπόμνθμα και
κλίμακα
(2 δίωρα)

Αναηθτοφν χάρτεσ τθσ Ελλάδασ ςτον παγκόςμιο
ιςτό και ζντυπουσ και ςυηθτοφν ποιεσ
πλθροφορίεσ αντλοφν από τον κακζνα.
Κατθγοριοποιοφν χάρτεσ (π.χ. γεωμορφολογικοφσ,
πολιτικοφσ, οδικοφσ, παραγωγικοφσ, ιςτορικοφσ,
τουριςτικοφσ κτλ) και καταγράφουν ςε πίνακα τα
διαφορετικά είδθ τουσ και τισ πλθροφορίεσ που
δίνει το κάκε είδοσ του χάρτθ.
Δείχνουν το υπόμνθμα ενόσ χάρτθ και ςυνδζουν τα
ςφμβολά του με τθν πραγματικότθτα.
Επεξεργάηονται χάρτεσ με ελλιπι ςτοιχεία και
προβλθματίηονται για τθ χρθςιμότθτά τουσ.
Συμπλθρϊνουν τουσ χάρτεσ με τα ςτοιχεία τθσ
ταυτότθτάσ τουσ που λείπουν, ζτςι ϊςτε να
μποροφν να είναι χριςιμοι.
Επιλζγουν τον κατάλλθλο χάρτθ για μια εκδρομι
μζςα ςτο νομό τουσ ι ςτο γεωγραφικό τουσ
διαμζριςμα, για να ταξιδζψουν ςε μία χϊρα, για
να μελετιςουν μία ιπειρο κτλ.
Εργάηονται ςε ομάδεσ και ςε λευκό χάρτθ μιασ
περιοχισ φτιάχνουν το δικό τουσ κεματικό χάρτθ
με τα απαραίτθτα ςτοιχεία τθσ ταυτότθτάσ του.
Ραρατθροφν δφο χάρτεσ τθσ ίδιασ περιοχισ με
διαφορετικι κλίμακα, αναφζρουν τισ πλθροφορίεσ
που αντλοφν και επιςθμαίνουν ότι οι χάρτεσ

Διάφοροι χάρτεσ ζντυποι και ςε θλεκτρονικι
μορφι.
http://www.google.com
http://users.sch.gr/maritheodo/historypi/section2/maps/index.htm (Λςτορικοί
χάρτεσ )
http://geogr.eduportal.gr/maps2.htm
(Χάρτεσ για εκτφπωςθ)
http://geogr.eduportal.gr/senaria/xarths/xar
ths_
ypomnhma1.htm
(ΣΕΝΑΛΑ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑΣ
Χάρτθσ: Υπόμνθμα )

http://geogr.eduportal.gr/games/thes_magn
if_new.htm (Ραιχνίδι: Φτιάξε το υπόμνθμα
του χάρτθ!)
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δείχνουν μια περιοχι ςε ςμίκρυνςθ

προςανατολίηονται ςτο χϊρο με
τθ βοικεια του χάρτθ και τθσ
πυξίδασ και να εκτιμοφν τθ
ςθμαςία του προςανατολιςμοφ
ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι

Ρροςανατολιςμόσ
(1 δίωρο)

Ρροςδιορίηουν τθ κζςθ τουσ ςτο χϊρο που
βρίςκονται χρθςιμοποιϊντασ τα ςθμεία του
ορίηοντα.
Εντοπίηουν ςτο χάρτθ το ςθμείο του
προςανατολιςμοφ (Βορράσ) και
πλθροφοροφνται ότι το πάνω μζροσ ενόσ χάρτθ
τοίχου δείχνει πάντοτε το βορρά.
Ρεριγράφουν τθ ςχετικι κζςθ ενόσ τόπου ι
διαφόρων πόλεων ωσ προσ άλλα ςθμεία του
χϊρου ι ωσ προσ τθ δικι τουσ πόλθ ι τα ςφνορα
επάνω ςτον προςανατολιςμζνο χάρτθ
Ραίρνουν το ςχζδιο του ςχολείου
προςανατολιςμζνο, μία πυξίδα και με οδθγίεσ
αναηθτοφν τον κρυμμζνο κθςαυρό ςτθν αυλι.
Συντάςςουν μία πρόςκλθςθ γενεκλίων, ςτθν
οποία περιζχονται το ςχζδιο πόλθσ και οδθγίεσ
για να βρουν το ςπίτι οι καλεςμζνοι.

http://online.eduportal.gr/efarmoges/comp.
htm (Θ ΡΥΞΛΔΑ.-Δραςτθριότθτα
αναγνϊριςθσ των ςθμείων του ορίηοντα)
http://geogr.eduportal.gr/senaria/xarths/xar
ths_pyxida3.htm
(ΣΕΝΑΛΑ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑΣ
Χάρτθσ – Ρροςανατολιςμόσ)
http://geogr.eduportal.gr/wikimapia.htm
(Σχζδιο του ςχολείου τουσ
προςανατολιςμζνο με τα ςθμεία του
ορίηοντα.)
Χάρτθ τθσ περιοχισ τουσ από τον παγκόςμιο
ιςτό του Google Earth με το ςθμείο του
βορρά.
Ρυξίδα
http://geogr.eduportal.gr/senaria/xarths/xar
ths_askhseis.htm (Επαναλθπτικζσ Αςκιςεισ)
http://geogr.eduportal.gr/games/prosanatoli
smos.htm (Ραιχνίδι: Ρροςανατολιςμόσ ςτον
χάρτθ!)
http://geogr.eduportal.gr/games/compass.ht
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m (Ραιχνίδι: Θ πυξίδα και τα ςθμεία του
ορίηοντα.)
Β. ΕΝΟΤΘΤΑ: ΦΥΣΛΚΟ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ ΚΑΛ ΣΧΕΣΕΛΣ ΑΝΚΩΡΟΥ - ΦΥΣΛΚΟΥ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ (23 ϊρεσ)
Οι μακθτζσ/τριεσ είναι ικανοί/εσ
Θ κζςθ τθσ Ελλάδασ Οι μακθτζσ/τριεσ..
Σχολικό βιβλίο
να:
(1 ϊρα)
http://geogr.eduportal.gr/maps2.htm
Ρεριθγοφνται ςτον παγκόςμιο ιςτό του Google
εντοπίηουν τθν Ελλάδα ςε χάρτεσ
(Χάρτεσ για εκτφπωςθ)
Earth ςτθ γθ και εςτιάηουν ςτθν Ελλάδα.
διαφορετικισ κλίμακασ.
Εντοπίηουν ςε χάρτεσ των Βαλκανίων, τθσ
προςδιορίηουν τα ςφνορα τθσ
http://geogr.eduportal.gr/games/thesi.htm
Μεςογείου, τθσ Ευρϊπθσ, Ραγκόςμιουσ τθ κζςθ
Ελλάδασ
(Ραιχνίδι: Βρεσ τθν Ελλάδα!)
τθσ Ελλάδασ και περιγράφουν τθν κζςθ τθσ.
Ονομάηουν και δείχνουν τισ χϊρεσ με τισ οποίεσ
περιγράφουν τθ γεωγραφικι
ςυνορεφει θ Ελλάδα.
κζςθ τθσ Ελλάδασ και να
Συηθτοφν τα πλεονεκτιματα τθσ γεωγραφικισ
αξιολογοφν τθ ςθμαςία τθσ
κζςθσ τθσ Ελλάδασ ςε ςχζςθ με άλλεσ χϊρεσ.

περιγράφουν τον οριηόντιο
διαμελιςμό τθσ Ελλάδασ με τθ
βοικεια χαρτϊν.
ονομάηουν τα μεγάλα ελλθνικά
πελάγθ και τα κυριότερα
ακτογραφικά ςτοιχεία και τα
εντοπίηουν ςτο χάρτθ.
εντοπίηουν ςτο χάρτθ τα
μεγαλφτερα νθςιά και τα
νθςιωτικά ςυμπλζγματα με τα
μεγαλφτερα νθςιά τουσ.

Οι κάλαςςεσ και οι
ακτζσ και τθσ
Ελλάδασ.

Μεγάλα νθςιωτικά
ςυμπλζγματα και
νθςιά τθσ Ελλάδασ.

Ραρατθροφν και δείχνουν τθν ακτογραμμι τθσ
Ελλάδασ ςτο χάρτθ και ςτον Ραγκόςμιο ιςτό του
Google Earth.
Αναηθτοφν και δείχνουν πελάγθ, χερςονιςουσ,
κόλπουσ, ακρωτιρια, πορκμοφσ και τον Λςκμό
τθσ Κορίνκου.
Αναηθτοφν και δείχνουν τα μεγάλα νθςιά και τα
νθςιωτικά ςυμπλζγματα. Εντάςςουν τα νθςιά
ςτα νθςιωτικά ςυμπλζγματα που ανικουν.
Αντιςτοιχίηουν νθςιά και νθςιωτικά
ςυμπλζγματα με πελάγθ.
Ραρατθροφν και περιγράφουν φωτογραφίεσ από
διάφορα ελλθνικά νθςιά και από ελλθνικζσ
ακτζσ, βρίςκουν ομοιότθτεσ και διαφορζσ και

Σχολικό βιβλίο
http://www.edutv.gr
(Κεφάλαια 7-11)
Ραγκόςμιοσ ιςτόσ του Google Earth.
Μθχανι αναηιτθςθσ google.
http://geogr.eduportal.gr/maps2.htm
(Χάρτεσ για εκτφπωςθ)
http://geogr.eduportal.gr/askhseis/geoisland
s.htm (Άςκθςθ - Νθςιά τθσ Ελλάδασ)
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Θ ηωι ςτα νθςιά.
εκτιμοφν τθν επίδραςθ τθσ
κάλαςςασ ςτθ ηωι των
Ελλινων.

Οι παρακαλάςςιοι
οικιςμοί τθσ
Ελλάδασ
(2 δίωρα)

Ονομάηουν και εντοπίηουν ςτο
χάρτθ τθ κζςθ των κφριων
ορεινϊν όγκων και των
πεδιάδων τθσ Ελλάδασ
ςυνολικά και κατά γεωγραφικό
διαμζριςμα.
παρατθροφν φωτογραφίεσ
ελλθνικϊν βουνϊν και
πεδιάδων, επεξεργάηονται
πίνακεσ με αρικμθτικά ςτοιχεία
και περιγράφουν τθ

Τα βουνά τθσ
Ελλάδασ.
Οι πεδιάδεσ τθσ
Ελλάδασ.
Θ ηωι ςτα βουνά
και ςτισ πεδιάδεσ.
(2 δίωρα)

ςυηθτοφν για τθ φυςιογνωμία και τθν ποικιλία
τουσ.
Αντιςτοιχίηουν ακτογραφικά ςτοιχεία με
γεωγραφικά διαμερίςματα.
Ραρακολουκοφν video ςτθν εκπαιδευτικι
τθλεόραςθ με κζμα: Θ χϊρα μου από ψθλάΚάλαςςεσ.
Αναηθτοφν
και
εντοπίηουν
ςτο
χάρτθ
παρακαλάςςιεσ πόλεισ και ςυηθτοφν για τισ
αςχολίεσ και τισ δραςτθριότθτεσ των ανκρϊπων.
Διαβάηουν πίνακα με ελλθνικζσ πόλεισ – λιμάνια,
εντοπίηουν τθ κζςθ τουσ ςτο χάρτθ και ςυηθτοφν
για τα πλεονεκτιματα τθσ γεωγραφικισ τουσ
κζςθσ για τθν ανάπτυξθ.
Τοποκετοφν ςε «λευκό» χάρτθ τθσ Ελλάδασ τα
ονόματα των χερςονιςων, κόλπων, ακρωτθρίων,
πορκμϊν,
μεγάλων
νθςιϊν,
νθςιωτικϊν
ςυμπλεγμάτων και παρακαλάςςιων πόλεων.
Ονομάηουν και εντοπίηουν ςτο χάρτθ τθ κζςθ
των κφριων ορεινϊν όγκων και των πεδιάδων τθσ
Ελλάδασ ςυνολικά και κατά γεωγραφικό
διαμζριςμα.
παρατθροφν φωτογραφίεσ ελλθνικϊν βουνϊν
και πεδιάδων, επεξεργάηονται πίνακεσ με
αρικμθτικά ςτοιχεία και περιγράφουν τθ
φυςιογνωμία τουσ

Φωτογραφίεσ ελλθνικϊν νθςιϊν και
παρακαλάςςιων πόλεων (φφςθ και αςχολίεσ
κατοίκων): Ραγκόςμιοσ ιςτόσ του Google
Earth.

Σχολικό βιβλίο
http://www.edutv.gr/index.php?option
=com_content&task=view&id=295&Itemid=9
0
http://www.edutv.gr/index.php?option
=com_content&task=view&id=301&Itemid=9
0

http://geogr.eduportal.gr/maps2.htm
προςδιορίηουν, όςο τουσ επιτρζπει θ θλικία (Χάρτεσ για εκτφπωςθ)
τουσ, οριςμζνεσ επιδράςεισ του ανάγλυφου ςτισ
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φυςιογνωμία τουσ
προςδιορίηουν, όςο τουσ
επιτρζπει θ θλικία τουσ,
οριςμζνεσ επιδράςεισ του
ανάγλυφου ςτισ ανκρϊπινεσ
δραςτθριότθτεσ
προςδιορίηουν τα ςτοιχεία του
καιροφ και περιγράφουν τισ
καιρικζσ ςυνκικεσ που
επικρατοφν ςε μία περιοχι
διαβάηουν απλοφσ χάρτεσ
μετεωρολογικϊν δελτίων.
διακρίνουν τισ ζννοιεσ καιρόσ
και κλίμα.
περιγράφουν τα γενικά
χαρακτθριςτικά του κλίματοσ
τθσ Ελλάδασ
περιγράφουν τουσ κλιματικοφσ
τφπουσ που παρουςιάηονται ςε
διάφορεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ
και τουσ ονομάηουν
ςυγκρίνουν τουσ κλιματικοφσ
τφπουσ τθσ Ελλάδασ,
εντοπίηουν ομοιότθτεσ και
διαφορζσ και προςδιορίηουν
τουσ παράγοντεσ από τουσ
οποίουσ εξαρτάται το κλίμα
μιασ περιοχισ.
Συςχετίηουν το κλίμα μιασ
περιοχισ με τισ

Θ ζννοια του
κλίματοσ- Διαφορζσ
καιροφ και κλίματοσ.
Το κλίμα τθσ
Ελλάδασ.
Καιρόσ, κλίμα και
ανκρϊπινεσ
δραςτθριότθτεσ.
(2 δίωρα)

ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ

http://geogr.eduportal.gr/games/game_mou
ntains.htm
Μακαίνω τα βουνά τθσ Ελλάδασ! (Ραιχνίδι:
Μακαίνω τα βουνά τθσ Ελλάδασ!

Ραρακολουκοφν ολιγόλεπτο video με δελτίο
καιροφ από τθν ΕΜΥ και καταγράφουν τα
ςτοιχεία του καιροφ.
Ραρατθροφν ζνα μετεωρολογικό χάρτθ τθσ
Ελλάδασ (από εφθμερίδα κτλ.), ςυνδζουν τα
ςφμβολα με καιρικζσ ςυνκικεσ και περιγράφουν
τον καιρό.
Αναηθτοφν πλθροφορίεσ για τθν ΕΜΥ και το ζργο
τθσ.
Συηθτοφν τι είναι θ πρόγνωςθ του καιροφ και
ποια θ ςθμαςία τθσ για τον άνκρωπο.
Εργάηονται ςε ομάδεσ. Κάκε ομάδα επιλζγει μία
εποχι του χρόνου, καταγράφει ςε πίνακα τισ
καιρικζσ ςυνκικεσ (κερμοκραςία, θλιοφάνεια,
βροχοπτϊςεισ, χιονοπτϊςεισ, άνεμοσ) που
επικρατοφν ςτθν περιοχι τθσ και περιγράφει τον
καιρό.
Ταξινομοφν ςε δφο κατθγορίεσ προτάςεισ που
περιλαμβάνονται ςε ζναν κατάλογο και
αναφζρονται ςε καταςτάςεισ καιροφ και
κλίματοσ.
Ραρατθροφν ζνα χάρτθ που δείχνει τισ κλιματικζσ
περιοχζσ τθσ Ελλάδασ και με τθ βοικεια του
υπομνιματοσ περιγράφουν το κλίμα διάφορων

http://www.greektube.org/content/view/11
3976/2/
http://www.hnms.gr/hnms/greek/index_ht
ml
http://www.hnms.gr/hnms/greek/climatolog
y/climatology_html
(Κλιματολογία)
http://www.hnms.gr/hnms/greek/meteorolo
gy/
(Γωνιά νεολαίασ τθσ ΕΜΥ)
Κερμόμετρο
http://geogr.eduportal.gr/askhseis/weather/
index.htm
(ΑΣΚΘΣΕΛΣ Κλίμα, καιρόσ και το κλίμα τθσ
Ελλάδασ)
http://geogr.eduportal.gr/maps/pindos.htm
(Θ επίδραςθ τθσ οροςειράσ τθσ Ρίνδου ςτο
κλίμα τθσ Ελλάδασ)
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δραςτθριότθτεσ των
ανκρϊπων

προςδιορίηουν τθ κζςθ των
μεγαλφτερων ποταμϊν και των
μεγαλφτερων λιμνϊν τθσ
Ελλάδασ.

περιοχϊν. (ορεινϊν, πεδινϊν, νθςιωτικϊν,
βόρεια, νότια, ανατολικά, δυτικά).
Διαβάηουν πίνακεσ με τθ κερμοκραςία διάφορων
ελλθνικϊν πόλεων και βρίςκουν ποιεσ ζχουν το
κερμότερο καλοκαίρι και ποιεσ τον ψυχρότερο
χειμϊνα
Ραρακολουκοφν τθν προςομοίωςθ, « Θ
επίδραςθ τθσ οροςειράσ τθσ Ρίνδου ςτο κλίμα
τθσ Ελλάδασ» και ςυηθτοφν τθν επίδραςθ τθσ
οροςειράσ ςτθ διαφοροποίθςθ του κλίματοσ
Ανατολικισ και δυτικισ Ελλάδασ.
Ονομάηουν τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν το
κλίμα μιασ περιοχισ (υψόμετρο, άνεμοι,
απόςταςθ από τθ κάλαςςα).
Τα ποτάμια και οι
λίμνεσ τθσ Ελλάδασ.

(3ϊρεσ)
διακρίνουν τα μζρθ ενόσ
ποταμοφ και προςδιορίηουν τα
κφρια χαρακτθριςτικά των
ελλθνικϊν ποταμϊν.
αξιολογοφν τισ ςυνζπειεσ τθσ
ρφπανςθσ των νερϊν και
ευαιςκθτοποιοφνται ςε ςχετικά
κζματα.

+
(1 ϊρα
για τθ ςυνκετικι
εργαςία)

(2 δίωρα)

Αναηθτοφν και ονομάηουν τα μεγαλφτερα
ποτάμια τθσ Ελλάδασ ςτο χάρτθ, δείχνουν τθ
διαδρομι τουσ και αναφζρουν από ποφ
πθγάηουν και ποφ εκβάλλουν.
Διαβάηουν πίνακα με ςτοιχεία ελλθνικϊν
ποταμϊν (μικοσ, ποςότθτα νεροφ κτλ.) και
κάνουν ςυγκρίςεισ.
Ταξινομοφν τα ελλθνικά ποτάμια με βάςθ
διάφορα κριτιρια (π.χ. βρίςκονται ςτθ βόρεια
Ελλάδα, πθγάηουν από άλλεσ χϊρεσ, εκβάλλουν
ςτο Αιγαίο/ Λόνιο πζλαγοσ κτλ.).
Ρεριθγοφνται ςτον Ραγκόςμιο ιςτό του Google
Earth, εντοπίηουν τα μζρθ των ποταμϊν (τισ
πθγζσ, τθν πορεία τουσ και τθν περιοχι που
εκβάλουν, τα Δζλτα τουσ). Βλζπουν τισ επιτόπιεσ

http://geogr.eduportal.gr/games/deltio2.ht
m
(Ραιχνίδι: Γίνε μετεωρολόγοσ. Φτιάξε το
χάρτθ πρόγνωςθσ καιροφ!)
http://geogr.eduportal.gr/games/kairos/boy.
htm
(Ραιχνίδι: Βρεσ τθν πόλθ για τθν οποία
εκδόκθκε ζκτακτο δελτίο καιροφ!)
Σχολικό βιβλίο (Τετράδιο εργαςιϊν)

Σχολικό βιβλίο,
Χάρτεσ Ελλάδασ ι Σχολικοί Άτλαντεσ
Ραγκόςμιοσ ιςτόσ του Google Earth.
http://kpekastor.kas.sch.gr/the_lake/water.htm/conte
nts.htm
(Λίμνθ Καςτοριάσ)
http://kpe.gr/index.php?option=com_conten
t&task
=view&id=27&Itemid=39
(video για τθν ορνικοπανίδα τθσ λίμνθσ)
http://www.kpe.gr/online/lake/index.htm
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εκτιμοφν τθ ςθμαςία του
γλυκοφ νεροφ για τθ ηωι των
κατοίκων τθσ Ελλάδασ.

αναγνωρίηουν τθν ποικιλία και
τον πλοφτο τθσ ελλθνικισ
χλωρίδασ
ςυςχετίηουν τθν κατανομι τθσ
ελλθνικισ χλωρίδασ με το
ανάγλυφο του εδάφουσ και το

Θ χλωρίδα και θ
πανίδα τθσ Ελλάδασ
Θ βλάςτθςθ τθσ
Ελλάδασ
Χαρακτθριςτικά

φωτογραφίεσ τουσ.
Ονομάηουν τισ φυςικζσ λίμνεσ τθσ Ελλάδασ και
δείχνουν τθ κζςθ τουσ ςτο χάρτθ.
Εντοπίηουν τθ κζςθ των τεχνθτϊν λιμνϊν και
ςυηθτοφν τθν αναγκαιότθτα τθσ καταςκευισ τουσ
(φδρευςθ- γλυκό νερό και ενζργεια)
Αντιςτοιχίηουν λίμνεσ με γεωγραφικά
διαμερίςματα.
Αναηθτοφν πλθροφορίεσ για λίμνεσ που ζχουν
αποξθρανκεί (ονόματα, κζςθ, αιτίεσ
αποξιρανςθσ, ςυνζπειεσ).
Τοποκετοφν ςε «λευκό» χάρτθ τα ονόματα των
μεγαλφτερων ποταμϊν και λιμνϊν (φυςικϊν και
τεχνθτϊν) τθσ Ελλάδασ.
Αναηθτοφν τραγοφδια, μφκουσ, ιςτορίεσ που
ζχουν γραφτεί για ποτάμια και λίμνεσ ςτο
πζραςμα του χρόνου.
Συνκετικι εργαςία: Χωρίηονται ςε ομάδεσ.
Επιλζγουν ςυγκεκριμζνα ποτάμια ι λίμνεσ και
αναηθτοφν πλθροφορίεσ και άλλο υλικό για
προβλιματα που δθμιουργοφν ςε αυτά οι
δραςτθριότθτεσ των ανκρϊπων. Ραρουςιάηουν
τθν εργαςία τουσ ςτθν τάξθ.
Αναηθτοφν και καταγράφουν τα είδθ των φυτϊν
τθσ Ελλάδασ ςε διάφορεσ περιοχζσ (ορεινζσ,
πεδινζσ, παρακαλάςςιεσ, νθςιωτικζσ).
Αναηθτοφν πλθροφορίεσ για τα ενδθμικά φυτά
τθσ Ελλάδασ, ςυγκεντρϊνουν φωτογραφίεσ και
καταςκευάηουν ζνα κολλάη.
Καταμετροφν και καταγραφοφν τα φυτά ςε ζνα

(φφλλα εργαςίασ για τθ λίμνθ)
http://kpekastor.kas.sch.gr/limnology/beginframes.ht
m
http://www.youtube.com/watch?v=ydPXgoV
h9r8(τραγοφδι)

http://geogr.eduportal.gr/maps2.htm
(Χάρτεσ για εκτφπωςθ)

Σχολικό βιβλίο
Χάρτεσ από το διαδίκτυο
http://www.mar.aegean.gr/greek/pages/DO
WNLOADS.htm
(Βιολογικι ποικιλότθτα)
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κλίμα.
περιγράφουν χαρακτθριςτικά
οικοςυςτιματα του ελλθνικοφ
χϊρου και εντοπίηουν τθ κζςθ
τουσ ςτο χάρτθ.
αποκτοφν κετικι ςτάςθ για τθν
ανάγκθ διατιρθςθσ του
φυςικοφ περιβάλλοντοσ και τθσ
βιοποικιλότθτασ.

οικοςυςτιματα τθσ
Ελλάδασ
(3 ϊρεσ)
+
(1 ϊρα
Για τθ ςυνκετικι
εργαςία)

(2 δίωρα)

κακοριςμζνο φυςικό χϊρο (π.χ. 1μ.Χ1μ. ) και
παρατθροφν τθ φυςικι ηωι ςτο ζδαφοσ κάτω
από μία πζτρα. Αναηθτοφν και καταγράφουν
φυςικοφσ οργανιςμοφσ ςε βάκοσ 10 εκατοςτϊν
μζςα ςτο ζδαφοσ ι ςτθ φυλλοςτρωμνι. (όπου
αυτό είναι δυνατό.)
Ραρατθροφν τισ κλιματικζσ ηϊνεσ και τισ ηϊνεσ
βλάςτθςθσ ςτο χάρτθ τθσ Ελλάδασ και τισ
ςυςχετίηουν.
Εντοπίηουν ςτο χάρτθ ελλθνικζσ περιοχζσ που
χριηουν προςταςίασ (δθλ. προςτατευόμενεσ ι
προςτατευταίεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ.)
Συνκετικι εργαςία: Συγκεντρϊνουν πλθροφορίεσ
ανά ομάδεσ για ζνα ενδθμικό φυτό τθσ περιοχισ
τουσ ι τθσ Ελλάδασ και τισ παρουςιάηουν τθν
εργαςία τουσ ςτθν τάξθ με κείμενο ι κολλάη.

Βιβλία για τα δζντρα και τουσ κάμνουσ τθσ
Ελλάδασ, για τα απειλοφμενα,
προςτατευόμενα και ενδθμικά είδθ ηϊων
τθσ Ελλάδασ.
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=51
8&language=el-GR
(ΤΟ "ΚΟΚΚΛΝΟ ΒΛΒΛΛΟ ΑΡΕΛΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΗΩΩΝ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ")
http://www.ekby.gr/ekby/el/EKBY_Natura20
00_el.html
(Ρροςτατευόμενεσ περιοχζσ-Δίκτυο Natura)
http://natura2000.eea.europa.eu
(Χάρτεσ Ρροςτατευόμενων περιοχϊν
Ευρωπαϊκοφ δικτφου NATURA 2000 από το
διαδικτυακό ΣΓΡ του ΕΟΡ)
http://www.biodiversity.gr/natura.php
(Κατάλογοσ με όλεσ τισ ελλθνικζσ
προςτατευόμενεσ περιοχζσ NATURA 2000)

γνωρίηουν πϊσ κα πρζπει να
αντιδροφν ςε περίπτωςθ
ςειςμοφ.

Ελλάδα: μια
ςειςμογενισ χϊρα
(2 ϊρεσ)

Ραρατθροφν χάρτθ τθσ Ελλάδασ και εντοπίηουν
περιοχζσ με ζντονθ ςειςμικι δραςτθριότθτα.
Διαβάηουν ενθμερωτικό ζντυπο για τουσ
ςειςμοφσ και φτιάχνουν οδθγό (πίνακα-κολλάη)
για τον τοίχο με ενζργειεσ που πρζπει να κάνουν
πριν, κατά τθ διάρκεια και μετά από το ςειςμό ςε

Χάρτθσ Ελλάδασ με ςειςμοφσ
(http://www.oasp.gr/ )

http://www.oasp.gr/
(Χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τουσ ςειςμοφσ
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διάφορουσ χϊρουσ. Ραρουςιάηουν τον οδθγόπίνακα ςε όλεσ τισ τάξεισ του ςχολείου και τον
τοποκετοφν ςε ευδιάκριτο, από όλθ τθ ςχολικι
κοινότθτα, χϊρο.
Αςκοφνται να ακολουκοφν τθ ςωςτι
ςυμπεριφορά κατά τθν ϊρα του ςειςμοφ.

και τθν αντιμετϊπιςι του, παιχνίδια, ζντυπα
κτλ.)

Γ. ΕΝΟΤΘΤΑ: ΑΝΚΩΡΟΓΕΝΕΣ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΛ Ο ΕΛΛΘΝΛΣΜΟΣ (19 ϊρεσ)
Οι μακθτζσ/τριεσ είναι ικανοί/ζσ
Οι μακθτζσ/τριεσ….
να :
Ο πλθκυςμόσ τθσ
Ραρατθροφν ζνα χάρτθ κατανομισ πλθκυςμοφ http://geogr.eduportal.gr/senaria/
μελετοφν τθν κατανομι του Ελλάδασ
τθσ Ελλάδασ και εντοπίηουν ποφ ςυγκεντρϊνεται population_gr/pop_gr1.htm (ΣΕΝΑΛΑ
ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑΣ
πλθκυςμοφ ςτθν Ελλάδα και να
ο περιςςότεροσ ελλθνικόσ πλθκυςμόσ.
(1 δίωρο)
προςδιορίηουν
τουσ
Καταγράφουν τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ οι Ο πλθκυςμόσ τθσ Ελλάδασ)
παράγοντεσ ςτουσ οποίουσ
άνκρωποι επιλζγουν ωσ τόπο κατοικίασ τουσ
http://www.rhodes.aegean.gr/sxedia/
οφείλεται
οριςμζνεσ περιοχζσ.
Διαβάηουν γράφθμα κατανομισ πλθκυςμοφ και geografy/niki/menu1.htm ( Απογραφι και
επεξεργάηονται γραφιματα και
ςυγκρίνουν τον πλθκυςμό των γεωγραφικϊν πλθκυςμιακοί χάρτεσ τθσ Ελλάδασ)
πίνακεσ για τθν εξζλιξθ του
διαμεριςμάτων και διατυπϊνουν ςυμπεράςματα.
πλθκυςμοφ τθσ Ελλάδασ και
Εντοπίηουν ςτο χάρτθ πυκνοκατοικθμζνεσ και http://www.statistics.gr/portal/page/portal/
ESYE
κάνουν ςυγκρίςεισ.
αραιοκατοικθμζνεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ.
Ραρατθροφν το γράφθμα τθσ εξζλιξθ του (Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι για παροχι
πλθροφοριϊν ςχετικϊν με τθν απογραφι)
αξιολογοφν τθ ςθμαςία τθσ
πλθκυςμοφ τθσ Ελλάδασ.
απογραφισ για μια χϊρα.
Συγκρίνουν τον πλθκυςμό ςε διαφορετικζσ
χρονικζσ περιόδουσ, προςδιορίηουν πότε υπιρξε
διακρίνουν τον πλθκυςμό ςε
θ μικρότερθ και πότε θ μεγαλφτερθ αφξθςθ
αςτικό, θμιαςτικό και αγροτικό
πλθκυςμοφ και τθ ςυςχετίηουν με ςυγκεκριμζνα
και ςυςχετίηουν τθν κατανομι
γεγονότα.
αυτι με το γεωμορφολογικό
Συηθτοφν για τθν απογραφι (τι είναι, κάκε πότε
περιβάλλον.
γίνεται, ποια θ ςθμαςία τθσ).
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Εντοπίηουν και ονομάηουν μεγάλα αςτικά κζντρα.
Συηθτοφν για τουσ λόγουσ ςυγκζντρωςθσ
μεγάλου πλθκυςμοφ ςε αυτά και καταγράφουν
προβλιματα.
Εντοπίηουν και ονομάηουν μικρότερεσ πόλεισ και
τισ ταξινομοφν ςε παρακαλάςςιεσ και
θπειρωτικζσ.
διακρίνουν τα 4 επίπεδα
διοικθτικισ διαίρεςθσ τθσ
Ελλάδασ ςφμφωνα με τον
Καλλικράτθ και τα ονομάηουν.

Αποκεντρωμζνεσ
περιφερειακζσ
διοικιςεισ
Ρεριφζρειεσ

ςυηθτοφν για τθν αναγκαιότθτα
τθσ διοικθτικισ διαίρεςθσ τθσ
χϊρασ.

εντάςςουν τουσ νομοφσ τθσ
Ελλάδασ ςτισ περιφζρεισ που
ανικουν
εντοπίηουν τουσ ΟΤΑ ςε κάκε
νομό
ονομάηουν τισ ζδρεσ των
περιφερειϊν και των μεγάλων
διμων τθσ Ελλάδασ

Τοπικζσ και
δθμοτικζσ
κοινότθτεσ
Διμοι
(1 δίωρο)

Αναηθτοφν τισ 7 αποκεντρωμζνεσ διοικιςεισ και
τισ 13 περιφζρειεσ ςτο χάρτθ τθσ Ελλάδασ, τισ
ςυςχετίηουν και τισ ονομάηουν.
Ενϊνουν τα κομμάτια ενόσ πάηλ με τισ 13
περιφζρεισ τθσ Ελλάδασ (Σε κάκε περιφζρεια
υπάρχουν ςχθματιςμζνοι οι νομοί και ζτςι οι
μακθτζσ φτιάχνουν τον πολιτικό χάρτθ τθσ
Ελλάδασ).
Ραρατθροφν τον χάρτθ με τουσ διμουσ
(καλλικρατικοφσ) ςτθν Ελλάδα και τουσ
εντάςςουν ςε αντίςτοιχεσ περιφζρειεσ.
Τοποκετοφν ςε «λευκό» χάρτθ τθσ Ελλάδασ τα
ονόματα των περιφερειϊν και των μεγάλων
διμων τθσ χϊρασ.
Συηθτοφν τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ είναι
αναγκαία θ φπαρξθ περιφερειϊν μελετϊντασ
ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ (π.χ. θ καταςκευι
ενόσ μεγάλου τεχνικοφ ζργου – λιμάνι,
αεροδρόμιο, γζφυρα κτλ.)
Αντιςτοιχίηουν τουσ νομοφσ με τισ πρωτεφουςζσ
τουσ.
Εργάηονται ςε ομάδεσ και καταγράφουν

http://www.ypes.gr/el/Regions/programma/
apokentrvmenes_dioikhseis/
http://www.ypes.gr/el/Regions/programma/
Perifereies/
http://www.ypes.gr/el/Regions/programma/
xartes/RegionAdmin/
http://www.okxe.gr/kallikra/Default.aspx
http://www.ypes.gr/el/Regions/Aytodioikhsh
/StatesMunicipalities/

ΑΔΑ: 45Ο09-6Ο4

μικρότερεσ πόλεισ που παρουςιάηουν
αρχαιολογικό ι εμπορικό ενδιαφζρον, είναι
ιδιαίτερου φυςικοφ κάλλουσ κτλ.
διακρίνουν τα βαςικά γεωργικά
προϊόντα τθσ Ελλάδασ και
προςδιορίηουν τουσ
παράγοντεσ, που κακορίηουν
τθ γεωργικι παραγωγι.
προβλθματίηονται για τισ
αρνθτικζσ ςυνζπειεσ τθσ
χριςθσ φυτοφαρμάκων.
διακρίνουν τα κυριότερα
κτθνοτροφικά προϊόντα και τισ
μορφζσ κτθνοτροφικισ
παραγωγισ.
αξιολογοφν τα οφζλθ που
προζρχονται από τα δάςθ και
τον ορυκτό πλοφτο τθσ χϊρασ
μασ.

Θ γεωργικι
παραγωγι ςτθν
Ελλάδα
Θ κτθνοτροφικι
παραγωγι και θ
αλιεία ςτθν Ελλάδα
Ο δαςικόσ και
ορυκτόσ πλοφτοσ
ςτθν Ελλάδα
(5 ϊρεσ)

Μελετοφν το χάρτθ παραγωγισ προϊόντων τθσ
Ελλάδασ και καταγράφουν τα αγροτικά προϊόντα
που παράγονται ςτθ χϊρα μασ.
Φτιάχνουν ζναν πίνακα με τα γεωργικά , τα
κτθνοτροφικά, τα αλιευτικά και τα δαςικά
προϊόντα τθσ Ελλάδασ και αντιςτοιχίηουν με
γεωγραφικά διαμερίςματα.
Επιςκζπτονται τθ λαϊκι αγορά τθσ περιοχισ τουσ,
γνωρίηουν τα προϊόντα και τισ διάφορεσ
ποικιλίεσ, καταγράφουν τθν προζλευςι τουσ,
κακϊσ και τθ μζκοδο καλλιζργειασ – ςυμβατικι ι
βιολογικι.
Ρροςκαλοφν ι επιςκζπτονται ζνα γεωργό,
κτθνοτρόφο ι ψαρά, αν αυτό είναι δυνατό,
ανάλογα με τθν περιοχι και ςυηθτοφν για το
επάγγελμά του (ποιεσ αςχολίεσ ζχει, ποιο είναι το
ωράριο εργαςίασ, δυςκολίεσ, προβλιματα κτλ.).
Αναηθτοφν κείμενα από το Ανκολόγιο, που να
αναφζρονται ςτο δάςοσ και ςτθν ανάγκθ
προςταςίασ του.
Καταγράφουν τα ορυκτά τθσ Ελλάδασ, εντοπίηουν
τισ περιοχζσ εξαγωγισ τουσ και τισ αντιςτοιχίηουν
με τα γεωγραφικά διαμερίςματα.
Συηθτοφν για τθ ςθμαςία που μπορεί να ζχουν τα
ορυκτά για τθ χϊρα.

Σχολικό βιβλίο
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/
ESYE (Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι για παροχι
πλθροφοριϊν ςχετικϊν με τθν παραγωγι
των πρωτογενϊν προϊόντων τθσ χϊρασ μασ.)
http://kpekastor.kas.sch.gr/dasos/b10/atmosphere1.ht
m (Το δάςοσ ο άγνωςτοσ ευεργζτθσ)

http://www.eyliko.gr/htmls/perivallon/kallisto.aspx
(Εκπαιδευτικό υλικό για το δάςοσ)
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προςδιορίηουν τουσ
παράγοντεσ από τουσ οποίουσ
εξαρτάται θ βιομθχανικι
ανάπτυξθ.

Θ βιομθχανικι
παραγωγι και θ
ενζργεια ςτθν
Ελλάδα

προςδιορίηουν τα κετικά
αποτελζςματα, που ζχει θ
ανάπτυξθ τθσ βιομθχανίασ ςτθ
ηωι των ανκρϊπων, αλλά και
τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ τθσ
ςτο φυςικό περιβάλλον.

(1 δίωρο)

προςδιορίηουν τθν
αναγκαιότθτα χριςθσ
ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ
για τθν αποφυγι τθσ ρφπανςθσ
του περιβάλλοντοσ.

Καταγράφουν τισ πρϊτεσ φλεσ που διακζτει θ
Ελλάδα και τα εργοςτάςια που τισ αξιοποιοφν.
Εντοπίηουν ςτο χάρτθ τθσ Ελλάδασ περιοχζσ με
ανεπτυγμζνθ βιομθχανία-βιοτεχνία.
Μελετοφν ςτοιχεία από τθν τελευταία απογραφι
του πλθκυςμοφ τθσ Ελλάδασ και ςυςχετίηουν τθ
ςυγκζντρωςθ του πλθκυςμοφ με τθν φπαρξθ
βιομθχανικϊν /βιοτεχνικϊν μονάδων.
Αναηθτοφν από τον τφπο ι το διαδίκτυο και
καταγράφουν τα προβλιματα που
αντιμετωπίηουν οι κάτοικοι που ηουν ςε
περιοχζσ/πόλεισ με εργοςτάςια.
Συηθτοφν τισ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ τθσ
βιομθχανικισ ανάπτυξθσ ςτο φυςικό περιβάλλον
και αναφζρονται ςε μζτρα προςταςίασ του.
Μελετοφν το χάρτθ παραγωγισ θλεκτρικισ
ενζργειασ ςτθν Ελλάδα και καταγράφουν τισ
πόλεισ και τον τρόπο παραγωγισ τθσ.

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/
ESYE/PAGEthemes?p_param=A1602&r_param=SAM01
&y_param=2001_00&mytabs=0
(Ρίνακεσ μόνιμου πλθκυςμοφ τθσ Ελλάδασ
ανά νομό.)
http://kpekastor.kas.sch.gr/energy1/human_activities/
contents.htm
και
http://kpekastor.kas.sch.gr/energy1/human_activities/
contents.htm (Ρεριβαλλοντικι επιβάρυνςθςθμαντικά γεγονότα παλιά -ενεργειακι
πολιτικι τθσ Ελλάδασ.)
Σχολικό βιβλίο
http://kpekastor.kas.sch.gr/energy1/human_activities/
contents.htm (Αναγκαιότθτα χριςθσ
εναλλακτικϊν πθγϊν ενζργειασ.)
http://kpekastor.kas.sch.gr/energy1/fylla_ergasias/fylla
.htm (Φφλλα εργαςίασ για τθν επιβάρυνςθ
του περιβάλλοντοσ και λεξικό ςχετικϊν
όρων.)
http://www.cres.gr/kape/index_gr.htm
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(Λςτοςελίδα του ΚΑΡΕ)
http://www.cres.gr/kape/index_gr.htm
(Ραιδικι ςελίδα του ΚΑΡΕ- Κζντρου
Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ)
http://www.eyliko.gr/htmls/perivallon/kallisto.aspx
(Εκπαιδευτικό υλικό «Καλλιςτϊ» –
Ανανεϊςιμεσ –Ιπιεσ πθγζσ ενζργειασ)
http://egpaid.blogspot.com/
διακρίνουν τυπικοφσ τομείσ
παροχισ υπθρεςιϊν και
εκτιμοφν τθ ςθμαςία τουσ για
τα άτομα και το κοινωνικό
ςφνολο.

Οι υπθρεςίεσ ςτθν
Ελλάδα

διακρίνουν τουσ παράγοντεσ
που επθρεάηουν τθν κατανομι
των ςυγκοινωνιακϊν δικτφων
ςτθν Ελλάδα.

Οι ςυγκοινωνίεσ
ςτθν Ελλάδα

περιγράφουν τθν αξία των
ςυγκοινωνιϊν για τθν
οικονομικι, τουριςτικι και
πολιτιςτικι ανάπτυξθ τθσ
χϊρασ.

Τουριςμόσ ςτθν
Ελλάδα

(1 δίωρο)

(1 ϊρα)

(1 δίωρο)

Καταγράφουν τισ υπθρεςίεσ που κα χρειαςτοφν
για να διεκπεραιωκοφν διάφορεσ υποκζςεισ (π.χ.
να πάρουν πλθροφορίεσ για ζνα νθςί που κα
επιςκεφτοφν το καλοκαίρι, να πλθρϊςουν ζνα
λογαριαςμό, να πάνε για ψϊνια ςτο κζντρο τθσ
πόλθσ κτλ) .
Επιςκζπτονται το δθμαρχείο και ςυναντοφν τουσ
αρμόδιουσ όπου ενθμερϊνονται για τισ
επιμζρουσ υπθρεςίεσ, τον τρόπο λειτουργίασ και
τθ χρθςιμότθτά τουσ ςτθν κακθμερινι ηωι των
πολιτϊν.
Ραρατθροφν το χάρτθ τθσ Ελλάδασ με τα μεγάλα
ςυγκοινωνιακά δίκτυα και φτιάχνουν ζναν
πίνακα τεςςάρων ςτθλϊν με τισ πόλεισ που
ζχουν αεροδρόμιο, λιμάνι, περνάει
ςιδθροδρομικι γραμμι ι το εκνικό οδικό δίκτυο.

Σχολικό βιβλίο
Ρλθροφορίεσ , φωτογραφίεσ από ζργα και
μζςα ςυγκοινωνιϊν ςτθν ιςτοςελίδα του
Υπουργείου Υποδομϊν Μεταφορϊν και
Δικτφων
http://www.yme.gr/
Λςτοςελίδεσ με πλθροφορίεσ για μεγάλουσ
οδικοφσ άξονεσ π.χ Εγνατία, ΡΑΚΕ
http://www.egnatia.eu/page/default.asp?la=
1&id=5
http://www.egnatia.eu/files/images/Project
_Status.jpg
http://www.minenv.gr/4/45/4504/g450401.
html
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Εργάηονται ςε μικρζσ ομάδεσ και ςχεδιάηουν ζνα
ταξίδι με αυτοκίνθτο, τρζνο, πλοίο, αεροπλάνο
και καταγράφουν ποφ κα πάνε, πϊσ κα
προετοιμάςουν το ταξίδι (ειςιτιρια, δρομολόγια,
απόςταςθ, ςτάςεισ, διάρκεια ταξιδιοφ, χάρτθσ με
ςθμειωμζνθ τθ διαδρομι).
Σχεδιάηουν τον τουριςτικό οδθγό μιασ περιοχισ
τθσ Ελλάδασ.

Ρλθροφορίεσ και χάρτεσ για το
ςιδθροδρομικό, το ακτοπλοϊκό και το
αεροπορικό δίκτυο κακϊσ και και τα μεγάλα
ζργα ηεφξθ ίου - Αντιρρίου, Άκτιου Ρρζβεηασ, κ.α.
http://www.ergose.gr/ergosesite
http://www.amel.gr/
http://www.aia.gr/

Ρλθροφορίεσ από ιςτοςελίδεσ ςτο διαδίκτυο
που περιζχουν
Τουριςτικοφσ οδθγοφσ για όλεσ τισ περιοχζσ
τθσ Ελλάδασ
Λςτοςελίδα του ΕΟΤ
http://www.visitgreece.gr/portal/site/
εντοπίηουν και περιγράφουν
τθ γεωγραφικι κζςθ και τα
κυριότερα γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά τθσ Κφπρου
ςυςχετίηουν το κλίμα τθσ
Κφπρου με τθ χλωρίδα και τθν
πανίδα τθσ.
επεξεργάηονται ςτοιχεία για τθ

Κφπροσ: το φυςικό
και το
ανκρωπογενζσ
περιβάλλον
(1 δίωρο)

Δείχνουν ςτο χάρτθ τθν Κφπρο και περιγράφουν
τθ κζςθ τθσ.
Ραρατθροφν και καταγράφουν τα βουνά , τισ
πεδιάδεσ, τα ποτάμια και τουσ κόλπουσ τθσ
Κφπρου.
Φτιάχνουν το χάρτθ τθσ Κφπρου.
Τοποκετοφν ςε «λευκό» χάρτθ τθσ Κφπρου τα
ονόματα των βαςικϊν γεωμορφολογικϊν
ςτοιχείων τθσ.
Φτιάχνουν κολλάη με τα φυτά και τα ηϊα τθσ

Ρλθροφορίεσ και εικόνεσ για Κφπρο από τισ
ιςτοςελίδεσ:
http://www.cyprusinfo.gr/
http://europa.eu/abc/european_countries/e
u_members/cyprus/index_el.htm
Επίςθσ χάρτεσ τθσ Κφπρου από τθν μθχανι
αναηιτθςθσ
http://www.google.gr/search?q=Κφπροσ+χά
ρτεσ
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ςφνκεςθ και τθ γεωγραφικι
κατανομι του πλθκυςμοφ τθσ
Κφπρου.
αναλφουν τθν ιςτορικι εξζλιξθ
του νθςιοφ και τθ ςχζςθ του με
τον ελλθνιςμό.

ονομάηουν τισ χϊρεσ ςτισ
οποίεσ ηουν οι Ζλλθνεσ τθσ
διαςποράσ και αναφζρουν τισ
αιτίεσ που τουσ οδιγθςαν να
μεταναςτεφςουν.
κατανοοφν τουσ δεςμοφσ των
Ελλινων τθσ διαςποράσ με τθν
πατρίδα και τθν προςφορά
τουσ ςε αυτιν.

Ο ελλθνιςμόσ τθσ
διαςποράσ
(1 ϊρα)

Κφπρου και ιδιαίτερα με τα ενδθμικά είδθ.
Μελετοφν τθ ςφνκεςθ του πλθκυςμοφ τθσ
Κφπρου ςτο βάκοσ του ιςτορικοφ χρόνου μζςα
από ιςτορικά, λαογραφικά και λογοτεχνικά
κείμενα.
Εντοπίηουν και ονομάηουν τισ πόλεισ τθσ Κφπρου.
Συηθτοφν για το κυπριακό ηιτθμα.
Αναηθτοφν ςχετικά κείμενα ςτα βιβλία τθσ
Γλϊςςασ και ςτα Ανκολόγια όλων των τάξεων
του δθμοτικοφ.

www.ggae.gr (Γενικι Γραμματεία Απόδθμου
Ελλθνιςμοφ)
http://www.ggae.gr/frontoffice/portal.asp?c
page=NODE&cnode=16
(Λςτορικά επιςκόπθςθ- Μορφζσ οργάνωςθσ)

Αναηθτοφν ςτον παγκόςμιο χάρτθ τισ χϊρεσ ςτισ
οποίεσ διαμζνουν Ζλλθνεσ μετανάςτεσ και
ςυηθτοφν για τα αίτια μετανάςτευςθσ.
Διαβάηουν γράφθμα τθσ κατανομισ του
απόδθμου ελλθνιςμοφ και κάνουν ςυγκρίςεισ (ςε
ποια ιπειρο βρίςκονται οι περιςςότεροι Ζλλθνεσ
κτλ).
Εργάηονται ςε ομάδεσ και ςχεδιάηουν και
ςυντάςςουν ζναν κατάλογο ερωτιςεων για
Ζλλθνεσ τθσ διαςποράσ ι ςυγγενικά τουσ
πρόςωπα και παρουςιάηουν τισ ςυνεντεφξεισ
τουσ ςτθν τάξθ.
Φτιάχνουν κολλάη με πλθροφοριακό και
φωτογραφικό υλικό από τουσ Ζλλθνεσ τθσ
διαςποράσ με τισ δραςτθριότθτζσ τουσ, τα
επιτεφγματά τουσ, τα ελλθνικά ςχολεία και τουσ
ςυλλόγουσ τουσ από τισ διάφορεσ περιοχζσ των
χωρϊν, που είναι εγκατεςτθμζνοι .
Αναηθτοφν ςχετικά κείμενα ςτα βιβλία τθσ

www.ggae.gr (Γενικι Γραμματεία Απόδθμου
Ελλθνιςμοφ)

http://www.ggae.gr/frontoffice/portal.asp?c
page=NODE&cnode=17
(Στοιχεία ςχετικισ με τθ κεματικι ενότθτα
ζρευνασ)

ΑΔΑ: 45Ο09-6Ο4

Γλϊςςασ και ςτα Ανκολόγια όλων των τάξεων του
δθμοτικοφ.
Γράφουν ςενάριο και δραματοποιοφν ιςτορίεσ
απόδθμων Ελλινων και Ελλινων που
παραμζνουν ςτθν πατρίδα.

ΣΤϋ ΔΘΜΟΤΛΚΟΥ
Γενικοί ςτόχοι τάξθσ
Οι μακθτζσ:
να αναγνωρίηουν τθ γθ ωσ πλανιτθ του θλιακοφ μασ ςφςτθμα και να διακρίνουν τα χαρακτθριςτικά του
να ςυςχετίηουν τισ κινιςεισ τθσ γθσ (περιςτροφι κι περιφορά) με τα αποτελζςματα τουσ
να αποκτιςουν μια πρϊτθ εικόνα τθσ κατανομισ χαρακτθριςτικϊν ςτοιχείων του φυςικοφ και του ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ ςτθν
επιφάνεια τθσ γθσ ςε παγκόςμια κλίμακα και να αναγνωρίηουν τισ αλλθλεπιδράςεισ και αλλθλεξαρτιςεισ που αναπτφςςονται μεταξφ τουσ
να περιγράφουν, να παρουςιάηουν και να ερμθνεφουν, όςο τουσ επιτρζπει θ θλικία τουσ, τισ διαφοροποιιςεισ ςτο χϊρο και ςτο χρόνο μεγάλων
περιοχϊν τθσ γθσ
να διερευνοφν γεωγραφικά ηθτιματα , να πραγματοποιοφν ςχζδια εργαςιϊν και να μποροφν να παρουςιάηουν τα αποτελζςματά τουσ
χρθςιμοποιϊντασ ποικίλα μζςα και τεχνικζσ
να ευαιςκθτοποιθκοφν με μεγάλα περιβαλλοντικά προβλιματα του πλανιτθ μασ, και να αναπτφξουν και να χρθςιμοποιοφν ςτθν
κακθμερινότθτά τουσ ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ που κα ςυμβάλλουν ςτθ προςταςία του περιβάλλοντοσ και ςτθ προοπτικι τθσ αειφόρου
ανάπτυξθσ
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ/τριεσ είναι ικανοί/ζσ
να:
αναγνωρίηουν τθ γθ ωσ ζνα

Βαςικά κζματα
(48 ϊρεσ)

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Θ ΓΘ ΩΣ ΟΥΑΝΛΟ ΣΩΜΑ (6 ΩΕΣ)
Οι μακθτζσ/τριεσ …
Θ γθ πλανιτθσ του
θλιακοφ μασ
ςυςτιματοσ

Ραρατθροφν εικόνεσ του θλιακοφ μασ ςυςτιματοσ Διαδίκτυο
http://el.wikipedia.org/wiki/Θλιακό_ςφςτθμ
και τισ περιγράφουν.

ΑΔΑ: 45Ο09-6Ο4

ουράνιο ςϊμα και τθν
εντάςςουν ςτο θλιακό μασ
ςφςτθμα.
διακρίνουν τα ουράνια
ςϊματα που ανικουν ςτο
θλιακό μασ ςφςτθμα ςε
αςτζρια, πλανιτεσ,
δορυφόρουσ και αςτεροειδείσ
και ονομάηουν τα
ςθμαντικότερα από αυτά.
ταξινομοφν τουσ πλανιτεσ
ανάλογα με το μζγεκοσ και
τθν απόςταςι τουσ από τον
ιλιο.

(1 δίωρο)

Ονομάηουν τα ςϊματα που το αποτελοφν και
διαβάηουν πίνακεσ με ςτοιχεία που αναφζρονται
ςε αυτό.
Συγκρίνουν τουσ πλανιτεσ με βάςθ τα
χαρακτθριςτικά τουσ (π.χ. μζγεκοσ, απόςταςθ από
ιλιο, κλπ)

α
http://www.greekastronomy.gr/solarsystem
/solarsystem.htm
http://www.youtube.com/watch?v=6K2Rjs2wtU
αναηιτθςθ ςτο www.google.gr θλιακό
ςφςτθμα
Ψθφιακό υλικό ΥΡΔΒΜΚ
http://www.e-yliko.gr/default.aspx
Εκπαιδευτικά λογιςμικά ΡΛ
Γεωλογία – Γεωγραφία Α-Β Γυμναςίου
Γαία ΛΛ
Δυναμικι Γεωπλοϊα

αναγνωρίηουν το ςχιμα τθσ
γθσ και το προςομοιάηουν με
το ςχιμα τθσ υδρογείου
ςφαίρασ
ορίηουν βαςικζσ ζννοιεσ που
ςχετίηονται με το ιδεατό
ςφςτθμα γραμμϊν και
ςθμείων (παράλλθλοι,
μεςθμβρινοί και πόλοι) ςτθν
επιφάνεια τθσ γθσ.
διακρίνουν τισ κινιςεισ τισ γθσ
γφρω από τον εαυτό τθσ
(περιςτροφι) και γφρω από
τον ιλιο (περιφορά) και τισ

Οι πόλοι, ο
Λςθμερινόσ, οι
παράλλθλοι κφκλοι
και οι μεςθμβρινοί τθσ
γθσ
Ο άξονασ τθσ γθσ και θ
περιςτροφι τθσΘμζρα Νφχτα
Θ περιφορά τθσ γθσΟι εποχζσ

(2 δίωρα)

Δείχνουν ςτθν υδρόγειο ςφαίρα τουσ πόλουσ, τον
Λςθμερινό, τουσ παράλλθλουσ κφκλουσ και τον
μεςθμβρινό του Γκρινουιτσ, κακϊσ και τουσ
μεςθμβρινοφσ και ονομάηουν τα θμιςφαίρια που
δθμιουργοφνται.

Υδρόγειοσ ςφαίρα

Διαδίκτυο
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B
7
http://geogr.eduportal.gr/askhseis/meraΡαρατθροφν καλλιτεχνικζσ αναπαραςτάςεισ τθσ nyxta2/mera_nyxta.htm
περιφοράσ τθσ Γθσ γφρω από τον ιλιο και τισ
περιγράφουν.
Ψθφιακό υλικό ΥΡΔΒΜΚ
http://www.e-yliko.gr/default.aspx
Ραρακολουκοφν προςομοιϊςεισ αυτισ τθσ
κίνθςθσ ς' ζνα μοντζλο και ςχολιάηουν αυτό που Εκπαιδευτικά λογιςμικά ΡΛ
βλζπουν.
Γεωλογία – Γεωγραφία Α-Β Γυμναςίου
Συςχετίηουν τα φαινόμενα του θμερονυχτίου και

ΑΔΑ: 45Ο09-6Ο4

ςυςχετίηουν με φαινόμενα
που ςυνδζονται με αυτζσ
(θμζρα-νφχτα και εποχζσ).

των εποχϊν με τισ κινιςεισ τθσ γθσ

Γαία ΛΛ

Εκπαιδευτικζσ ιςτοςελίδεσ π.χ.
Ραίηουν ςτθ αυλι του ςχολείου παιχνίδι ρόλων
http://www.mathima.gr/education/yliko/fil
αναπαριςτϊντασ τον ιλιο και τθ γθ, τισ
es_yliko/swf/DayNight.swf
διαφορετικζσ κινιςεισ τθσ, κακϊσ και
τα
αποτελζςματα από αυτζσ (βιωματικό παιχνίδι).
ΦΥΣΛΚΟ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ ΚΑΛ ΣΧΕΣΕΛΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΚΩΡΟ (18 ΩΕΣ)

Οι μακθτζσ/τριεσ είναι ικανοί/ζσ
να:

Οι μακθτζσ/τριεσ …
Ατμόςφαιρα τθσ γθσ

αναγνωρίηουν ότι θ γθ είναι
ζνασ πλανιτθσ του θλιακοφ
μασ ςυςτιματοσ που ζχει
ατμόςφαιρα, θ οποία
επιτρζπει τθν φπαρξθ και τθ
διατιρθςθ τθσ ηωισ.
εντοπίηουν τθ κζςθ των
θπείρων και των ωκεανϊν
ςτον παγκόςμιο χάρτθ,
τουσ/τισ ονομάηουν και
αναφζρουν χαρακτθριςτικά
τουσ.

(1 δίωρο)

Κατανομι ξθράσ
(ιπειροι) και
κάλαςςασ (ωκεανοί)

(1 ϊρα)

Ραρατθροφν εικόνα τθσ γθσ όπου φαίνεται θ
ατμόςφαιρα που τθν περιβάλλει.
Συηθτοφν ςτθν τάξθ για τθν φπαρξθ και τθ
διατιρθςθ τθσ ηωισ ςτθ γθ, τθν οποία ςυνδζουν
με τθν φπαρξθ τθσ ατμόςφαιρασ και τθ ςφςταςι
τθσ
Ραρατθροφν τθν κατανομι ξθράσ και κάλαςςασ
ςτθν Υδρόγειο ςφαίρα και ςε δορυφορικζσ
φωτογραφίεσ.
Δείχνουν τθ κζςθ των θπείρων και των ωκεανϊν
και ςθμειϊνουν τα ονόματά τουσ ςε λευκό
παγκόςμιο χάρτθ.
Καταςκευάηουν ςε παιχνίδι πάηλ τον χάρτθ τθσ
γθσ
ι
χρθςιμοποιοφν από το λογιςμικό Γεωγραφία Ε - ΣΤ
Δθμοτικοφ τθν δραςτθριότθτα ο γφροσ
του
κόςμου (μζςα ςτο εργαςτιριο Θ/Υ λογιςμικό ο
γφροσ του κόςμου)

Δορυφορικι εικόνα τθσ γθσ με νζφθ
Σχθματικι εικόνα τθσ ατμόςφαιρασ γθσ
Εκπαιδευτικζσ ιςτοςελίδεσ….
http://geogr.eduportal.gr/askhseis/atmosfe
ra/atmosphere.htm

Δορυφορικζσ εικόνεσ γθσ από το διαδίκτυο
Google earth, Google maps
Ραγκόςμιοσ χάρτθσ Ρολιτικόσ
Λευκόσ παγκόςμιοσ χάρτθσ
Εκπαιδευτικά λογιςμικά ΡΛ
Γεωγραφία Ε και ΣΤ Δθμοτικοφ

ΑΔΑ: 45Ο09-6Ο4

παρατθροφν το ανάγλυφο τθσ
Γθσ
και
αποκτοφν
μια
ςυνολικι
εικόνα
του
ανάγλυφου τθσ Γθσ
εντοπίηουν τα κφρια ςτοιχεία
του
αναγλφφου
ςε
κατάλλθλουσ χάρτεσ
προςδιορίηουν τθ κζςθ και
ονομάηουν τα μεγάλα ορεινά
ςυγκροτιματα και τισ μεγάλεσ
πεδιάδεσ τθσ επιφάνειασ τθσ
Γθσ.

Οι μεγάλεσ οροςειρζσ
και οι μεγάλεσ
πεδιάδεσ τθσ γθσ
(1 δίωρο)

Ραραδείγματα από τθ
ηωι ςτισ υψθλζσ
οροςειρζσ
περιγράφουν και ςυςχετίηουν, (π.χ. ηωι ςτα
μζςα
από
ςυγκεκριμζνα οροπζδια των
παραδείγματα, τον τρόπο Λμαλάϊων ι Άνδεων)
ηωισ των ανκρϊπων
ςε
υψθλζσ
οροςειρζσ
και
(1 δίωρο )
οροπζδια ι μεγάλεσ πεδιάδεσ.

εντοπίηουν ςτον παγκόςμιο
χάρτθ και να ονομάηουν τουσ
μεγάλουσ ποταμοφσ και λίμνεσ
τθσ Γθσ.

Τα μεγαλφτερα
ποτάμια και οι λίμνεσ
τθσ γθσ

Ραρατθροφν τον παγκόςμιο χάρτθ και
περιγράφουν τα κφρια χαρακτθριςτικά του
αναγλφφου τθσ γθσ
Ρροςδιορίηουν τθ κζςθ μεγάλων οροςειρϊν και
πεδιάδων ςτθν επιφάνεια τθσ γθσ τισ ονομάηουν
και ςχολιάηουν τθν κατανομι τουσ
Με τθ βοικεια λογιςμικοφ και προςομοιϊςεων
τοποκετοφν τισ μεγάλεσ οροςειρζσ του πλανιτθ
και τισ μεγάλεσ πεδιάδεσ ςτον παγκόςμιο χάρτθ
(εργαςτιριο Θ/Υ χριςθ λογιςμικοφ)
Συμπλθρϊνουν ςε λευκό παγκόςμιο χάρτθ τισ
μεγαλφτερεσ οροςειρζσ και πεδιάδεσ
Εργάηονται ςε ομάδεσ και βρίςκουν πλθροφορίεσ,
εικόνεσ και άλλο υλικό για τθ ηωι των ανκρϊπων
ςε μεγάλο υψόμετρο
Χρθςιμοποιοφν το google earth και παρατθροφν
από δορυφορικζσ εικόνεσ το περιβάλλον ςε
περιοχζσ με πολφ μεγάλο υψόμετρο ι μεγάλεσ
πεδιάδεσ τθσ γθσ. Μζςα από τθν επεξεργαςία
φωτογραφιϊν, εικόνων και κείμενων ςχθματίηουν
μια άποψθ για τoν τρόπο ηωισ των ανκρϊπων ςτισ
περιοχζσ αυτζσ. Ρεριγράφουν τα χαρακτθριςτικά
ςυγκεκριμζνων περιοχϊν – Λμαλάϊα, Άνδεισ, κλπ,
και ςυςχετίηουν τον τρόπο ηωισ των ανκρϊπων με
τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν.
Χωρίηονται ςε ομάδεσ και καταγράφουν ανά
ιπειρο τα μεγαλφτερα ποτάμια και λίμνεσ.
Επεξεργάηονται ςτοιχεία από πίνακεσ που τουσ
δίνονται ςχετικά με τα μεγαλφτερα ποτάμια και

http://www.mathima.gr/education/yliko/fil
es_yliko/swf/worldMounten2.swf
http://www.mathima.gr/education/yliko/fil
es_yliko/swf/pediades.swf

Ραγκόςμιοσ γεωμορφολογικόσ χάρτθσ

Εκπαιδευτικά λογιςμικά ΡΛ

ΑΔΑ: 45Ο09-6Ο4

διακρίνουν, όςο τουσ
επιτρζπει θ θλικία τουσ, τα
πλεονεκτιματα και τα πικανά
μειονεκτιματα ενόσ τόπου με
πλοφςιο υδρογραφικό δίκτυο
περιγράφουν με ςυγκεκριμζνα
παραδείγματα τθ ςθμαςία του
γλυκοφ νεροφ ςτθν
κακθμερινι ηωι και
αναφζρουν προβλιματα και
κινδφνουσ από τθν κακι
διαχείριςθ των υδατικϊν
πόρων του πλανιτθ.

(1 δίωρο)

Θ ςθμαςία του γλυκοφ
νεροφ ςτθ ηωι των
ανκρϊπων. Κίνδυνοι
από τθν κακι
διαχείριςθ
(π.χ. Κίνδυνοι ςτον
Αμαηόνιο)
(1 δίωρο)

λίμνεσ του κόςμου (κζςθ, μζγεκοσ, κ.α).
Ραρακολουκοφν ςε χάρτθ κατάλλθλθσ κλίμακασ ι
ςτο google earth τθ ροι μεγάλων ποταμϊν όπωσ
του Μιςιςιπι ι του Νείλου, του Αμαηόνιου ι του
Δοφναβθ, τθν περιγράφουν και αναφζρουν
ςτοιχεία για τισ πθγζσ και τισ εκβολζσ τουσ, κακϊσ
και τισ χϊρεσ που διαρρζουν.
Συμπλθρϊνουν ςτον παγκόςμιο χάρτθ τα ονόματα
των μεγάλων ποταμϊν και λιμνϊν.
Διαβάηουν κείμενα ςχετικά με τθ χριςθ των νερϊν
των ποταμϊν και ςυηθτοφν για τθ ςθμαςία τουσ
ςτθ ηωι των ανκρϊπων. Αναφζρουν χριςεισ του
γλυκοφ νεροφ ςτθν κακθμερινι ηωι.
Καταγράφουν πλεονεκτιματα και προβλιματα
που μπορεί να προκαλζςει θ παρουςία ενόσ
μεγάλου ποταμοφ ςε κάποια περιοχι

Γεωγραφία Ε- ΣΤ Δθμοτικοφ
Γεωλογία- Γεωγραφία ΑϋΒϋ Γυμναςίου
Γεωγραφία Α- Β Γυμναςίου
Google earth, Google maps

Διαδίκτυο
http://geogr.eduportal.gr/
http://www.seilias.gr/index.php?option=co
m_content&task=view&id=210&Itemid=52
http://www.seilias.gr/index.php?option=co
m_content&task=view&id=212&Itemid=52
Φάκελοσ με κείμενα, πίνακεσ, φωτογραφίεσ
και άλλο υλικό που ζχουν βρει από
εφθμερίδεσ ,περιοδικά ι βιβλία από τθ
βιβλιοκικθ του ςχολείου ι από το
διαδίκτυο προσ επεξεργαςία που
αναφζρονται ςτα κζματα

Φφλλα καταγραφισ παρατθριςεων,
Λευκόσ παγκόςμιοσ χάρτθσ για
ςυμπλιρωςθ
Υλικό από πρόγραμμα Μελίνα ‘’Ταξίδι ςτο
χϊρο’’ (Ταξιδεφοντασ ςτθ Μεςόγειο)

ΑΔΑ: 45Ο09-6Ο4

Υλικό γεωγραφίασ ΡΛ (διαφάνειεσ)
διακρίνουν τισ ζννοιεσ καιρόσ
και κλίμα και να αναφζρουν
παραδείγματα για τθν κάκε
μια ζννοια
αναγνωρίηουν τουσ βαςικοφσ
παράγοντεσ που επθρεάηουν
το κλίμα κάκε περιοχισ.
διακρίνουν τισ κλιματικζσ
ηϊνεσ τθσ Γθσ και να
ςυςχετίηουν διάφορουσ
κλιματικοφσ τφπουσ με τουσ
παράγοντεσ που τουσ
διαμορφϊνουν.
προςδιορίηουν περιοχζσ τθσ
γθσ με ςυγκεκριμζνεσ ηϊνεσ
βλάςτθςθσ, να περιγράφουν
τα χαρακτθριςτικά τουσ και να
τισ ςυνδζουν με τισ κλιματικζσ
ηϊνεσ.

περιγράφουν τθ ηωι των
ανκρϊπων ςε διαφορετικά
φυςικά περιβάλλοντα και να
ςυςχετίηουν τον τρόπο ηωισ
τουσ με τισ περιβαλλοντικζσ
ςυνκικεσ που επικρατοφν ςε

Κλιματικζσ ηϊνεσ και
κατανομι κλιματικϊν
τφπων ςτθν επιφάνεια
τθσ γθσ

(1 ϊρα)

Ηϊνεσ βλάςτθςθσ
ςτθν επιφάνεια τθσ
γθσ

(1 ϊρα)

Θ ηωι ςτα τροπικά
δάςθ, πολικζσ
περιοχζσ, εριμουσ και
ςτισ εφκρατεσ
περιοχζσ

Μζςα από παιχνίδι ςτθν τάξθ οι μακθτζσ
διακρίνουν τισ ζννοιεσ καιρόσ και κλίμα. Οι μακθτζσ
γράφουν ςε καρτζλεσ παραδείγματα και προτάςεισ
που ςχετίηονται με τον καιρό και το κλίμα.
Ανακατεφουν τισ καρτζλεσ και τισ τοποκετοφν ςτο
κζντρο τθσ τάξθσ ανάποδα. Χωρίηονται ςε μικρζσ
ομάδεσ. Κάκε ομάδα τραβάει μία κάρτα, τθ
διαβάηει και λζει που αναφζρεται (καιρόσ ι κλίμα).
Κερδίηει θ ομάδα που ςυγκεντρϊνει τισ
περιςςότερεσ ςωςτζσ απαντιςεισ.
Καταγράφουν προτάςεισ και παραδείγματα
καιροφ και κλίματοσ και προςπακοφν μόνοι τουσ
να δϊςουν τουσ οριςμοφσ των εννοιϊν.

Καρτζλεσ με προτάςεισ, οριςμοφσ,
παραδείγματα φωτογραφίεσ, που
αναφζρονται ςτον καιρό και το κλίμα.

Με τθ χριςθ του παγκόςμιου χάρτθ με τισ
κλιματικζσ ηϊνεσ, μαηί με του χάρτθ αναγλφψου
και υλικό από το διαδίκτυο ι εκπαιδευτικό
λογιςμικό οι μακθτζσ ονομάηουν τουσ τφπουσ
κλίματοσ και αναφζρουν παράγοντεσ που
επθρεάηουν κάκε κλιματικό τφπο ςτθν επιφάνεια
τθσ γθσ.
Στθ ςυνζχεια περιγράφουν τα βαςικά
χαρακτθριςτικά των κλιματικϊν ηωνϊν τθσ γθσ και
προςδιορίηουν ςτοιχεία των κλιματικϊν τφπων
μζςα ςε αυτζσ.

Εκπαιδευτικζσ ιςτοςελίδεσ π.χ
http://www.mathima.gr/education/yliko/fil
es_yliko/swf/climate.swf
Εκπαιδευτικά λογιςμικά ΡΛ

(5 ϊρεσ)
Ραρατθροφν χάρτθ με τθν παγκόςμια κατανομι
φυςικισ βλάςτθςθσ, ονομάηουν τισ κυριότερεσ

Εικόνεσ από τo διαδίκτυο (με τθ βοικεια
μθχανϊν αναηιτθςθσ όπωσ www.google.gr,
κλπ.)
Φφλλα καταγραφισ

Ραγκόςμιοσ χάρτθσ κλιματικϊν τφπων

Γεωγραφία
Γεωλογία – Γεωγραφία Αϋκαι Βϋ Γυμναςίου
Υλικό από το ψθφιακό ςχολείο

Ραγκόςμιοσ χάρτθσ κατανομισ φυςικισ
βλάςτθςθσ
Εικόνεσ και φωτογραφίεσ από
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κάκε ζνα από αυτά.
ερμθνεφουν με τθν ανάλυςθ
ςυγκεκριμζνων
παραδειγμάτων τουσ τρόπουσ
με τουσ οποίουσ οι άνκρωποι
προςαρμόηονται ςτισ
ςυνκικεσ κάκε περιοχισ και
ταυτόχρονα αλλάηουν το χϊρο
γφρω τουσ.
ςυγκρίνουν τον τρόπο ηωισ
των ανκρϊπων ςε
διαφορετικά φυςικά
περιβάλλοντα και
νακαταγράφουν τισ ευκαιρίεσ
και τισ δυςκολίεσ που
δθμιουργεί κάκε χϊροσ.

επεξεργάηονται ςτοιχεία από
χάρτεσ, πίνακεσ και
διαγράμματα ςχετικά με τον
πλθκυςμό τθσ γθσ και τα
πολιτιςμικά χαρακτθριςτικά
του.
διακρίνουν τθν κατανομι των
ανκρϊπων ςτισ θπείρουσ και

φυτικζσ διαπλάςεισ
(τροπικά δάςθ, τάιγκα, ςαβάνεσ, ςτζπεσ, τοφνδρα,
κτλ.) και τθ ςυςχετίηουν τόςο με το κλίμα όςο και
με το ανάγλυφο.
Μζςα από εικόνεσ και υλικό από εκπαιδευτικά
λογιςμικά περιγράφουν χαρακτθριςτικά τθσ
βλάςτθςθσ που επικρατεί αλλά και ηϊων που ηουν
ςε κάκε ηϊνθ.

διαφορετικοφσ τφπου βλάςτθςθσ και ηϊων
που ηουν ςε κάκε ηϊνθ (διαδίκτυο)

Επεξεργάηονται κείμενα, φωτογραφίεσ και εικόνεσ
που αναφζρονται ςτθ ηωι των ανκρϊπων ςε
διαφορετικά περιβάλλοντα (εριμουσ, τροπικά
δάςθ, πολικζσ περιοχζσ, εφκρατεσ περιοχζσ),
περιγράφουν τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν και
εξθγοφν τθ ςχζςθ μεταξφ του Φυςικοφ
Ρεριβάλλοντοσ και του τρόπου ηωισ των
ανκρϊπων.
Διακρίνουν και αξιολογοφν τισ ςυνζπειεσ (κετικζσ ι
αρνθτικζσ) των δραςτθριοτιτων του ανκρϊπου
ςτα ςυγκεκριμζνα περιβάλλοντα.

Portfolio με υλικό (κείμενα φωτογραφίεσ,
κ.α) για επεξεργαςία (ζνα για κάκε
περιβάλλον), που κα το ζχουν οι ομάδεσ
των μακθτϊν (πολλαπλότθτα κάκε φακζλου
όςεσ και οι ομάδεσ των μακθτϊν τθσ τάξθσ)
προβολι βίντεο ι τμιματοσ ταινίασ
ςχετικισ με το κζμα.

Εκπαιδευτικζσ ιςτοςελίδεσ π.χ
http://www.mathima.gr/education/yliko/fil
es_yliko/swf/climate.swf
Εκπαιδευτικά λογιςμικά ΡΛ

ΟΛ ΚΑΤΟΛΚΟΛ ΤΘΣ ΓΘΣ ΚΑΛ ΟΛ ΘΡΕΛΟΛ ΤΟΥ ΡΛΑΝΘΤΘ ΜΑΣ (24 ΩΕΣ)
Ο πλθκυςμόσ τθσ γθσ
Ραρατθροφν πίνακεσ και διαγράμματα που
αναφζρονται ςτθν εξζλιξθ του πλθκυςμοφ τθσ γθσ Ρίνακεσ και διαγράμματα εξζλιξθσ
Κατανομι του
παγκόςμιου πλθκυςμοφ.
και διαπιςτϊνουν τθ ςυνεχι αφξθςι του.
πλθκυςμοφ ςτθ γθ
Αναηθτοφν λόγουσ τθσ αφξθςθσ του πλθκυςμοφ και
Γλϊςςεσ –κρθςκείεσ
Ραγκόςμιοσ χάρτθσ κατανομισ πλθκυςμοφ
τουσ ςυηθτοφν ςτθν τάξθ και διατυπϊνουν
των ανκρϊπων
τθσ γθσ και παγκόςμιοσ χάρτθσ με
ςυμπεράςματα ςχετικά με το κζμα.
πυκνότθτα πλθκυςμοφ τθσ γθσ
Κατατάςςουν τισ θπείρουσ ανάλογα με τον
Μεγάλεσ πόλεισ του
(οι χάρτεσ ζχουν τα ονόματα των θπείρων
πλθκυςμό τουσ.
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ταξινομοφν τισ θπείρουσ
ανάλογα με τον πλθκυςμό
τουσ.
εντοπίηουν ςτον παγκόςμιο
χάρτθ τισ πυκνοκατοικθμζνεσ
και τισ αραιοκατοικθμζνεσ
περιοχζσ τθσ Γθσ και, όςο τουσ
επιτρζπει θ θλικία και οι
γνϊςεισ τουσ, ερμθνεφουν τισ
διαφορζσ τουσ και τισ
ςυςχετίηουν με τισ φυςικζσ
πολιτικζσ, οικονομικζσ κ.ά.
ςυνκικεσ.
Ονομάηουν με τθ βοικεια
πίνακα τισ μεγαλφτερεσ πόλεισ
του πλανιτθ τισ εντοπίηουν
ςτον παγκόςμιο χάρτθ και τισ
ταξινομοφν ανάλογα με τον
πλθκυςμό τουσ και τθν ιπειρο
ςτθν οποία ανικουν.

πλανιτθ

(2 δίωρα)

Εντοπίηουν ςτον παγκόςμιο χάρτθ τισ θπείρουσ και
τισ περιοχζσ τουσ με τθ μεγαλφτερθ και με τθ
μικρότερθ ςυγκζντρωςθ πλθκυςμοφ αντίςτοιχα.
Συςχετίηουν το χάρτθ κατανομισ πλθκυςμοφ με το
χάρτθ κατανομισ κλιματικϊν τφπων ςτθ Γθ και με
το χάρτθ ανάγλυφου τθσ γθσ και
ςυηθτοφν για τουσ παράγοντεσ που μπορεί να
επθρεάηουν τθν κατανομι του πλθκυςμοφ ςτθν
επιφάνεια τθσ γθσ.
Ραρατθροφν και ςχολιάηουν χάρτεσ που
παρουςιάηουν τθν κατανομι των βαςικϊν
γλωςςϊν και κρθςκειϊν ςτον κόςμο.
Βλζπουν βίντεο και εικόνεσ από μεγάλα
κρθςκευτικά κζντρα του κόςμου. Συηθτοφν για το
ςεβαςμό τθσ διαφορετικότθτασ ςε μια
πολυπολιτιςμικι κοινωνία
Διακρίνουν τισ "διεκνείσ" γλϊςςεσ και δίνουν
ερμθνείεσ για τθ διάδοςι τουσ.
Καταςκευάηουν ζναν πίνακα ςτον οποίο είναι
γραμμζνθ θ ίδια πρόταςθ ςε πολλζσ διαφορετικζσ
γλϊςςεσ.
Επεξεργάηονται ςτοιχεία από πίνακα με τισ
μεγαλφτερεσ πόλεισ του κόςμου (πόλεισπλθκυςμόσ-κράτοσ-ιπειροσ), πραγματοποιοφν
ταξινομιςεισ με διάφορα κριτιρια (πλθκυςμό,
ιπειρο, θμιςφαίριο, κ.α) και τισ εντοπίηουν ςτον
παγκόςμιο χάρτθ.
Συμπλθρϊνουν ςε παγκόςμιο λευκό χάρτθ τισ πολφ
μεγάλεσ πόλεισ του πλανιτθ μασ.

και των ωκεανϊν).
Εκπαιδευτικά λογιςμικά ΡΛ
Εκπαιδευτικό υλικό ΡΛ

Εκπαιδευτικά site
Google earth, Google maps
Ραγκόςμιοσ χάρτθσ γλωςςϊν και
Ραγκόςμιοσ χάρτθσ κρθςκειϊν

Διαδίκτυο φωτογραφίεσ και μετάφραςθ
λζξεων ςε όλεσ τισ γλϊςςεσ
Λογοτεχνικά κείμενα

Ραγκόςμιοσ λευκόσ χάρτθσ για
ςυμπλιρωςθ των μεγάλων πόλεων
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αναγνωρίηουν τισ θπείρουσ τθσ
γθσ και περιγράφουν το
φυςικό και ανκρωπογενζσ
περιβάλλον τθσ κάκε θπείρου
προςδιορίηουν τα βαςικά
χαρακτθριςτικά τθσ
ταυτότθτασ κάκε θπείρου
(γεωγραφικά, περιβαλλοντικά,
πολιτικά και πολιτιςτικά).
αναηθτοφν, επιλζγουν,
καταγράφουν και αξιοποιοφν
πλθροφορίεσ από
διαφορετικζσ πθγζσ.
χρθςιμοποιοφν τισ νζεσ
τεχνολογίεσ και
ςυνεργάηονται ςε ομάδεσ.
αναγνωρίηουν και εκτιμοφν
τθ ςθμαςία που ζχει θ
ςυνεργαςία των λαϊν τθσ γθσ
και εκτιμοφν τα ανκρωπιςτικά
και δθμοκρατικά ιδεϊδθ.

Οι Ιπειροι
Ευρϊπθ, Αςία,
Αφρικι, Αμερικι,
Ωκεανία

(Project: 20 ϊρεσ - 4
ϊρεσ ανά ιπειρο για
τισ παρουςιάςεισ των
ομάδων)

Για κάκε ιπειρο οι μακθτζσ εκπονοφν απλά ςχζδια
εργαςίασ και τα παρουςιάηουν ςτθν ολομζλεια τθσ
τάξθσ τουσ, όταν κα φκάςουν ςτο ςυγκεκριμζνο
μάκθμα και ςτθν ϊρα του μακιματοσ.
Κάκε ιπειροσ κα είναι ζνα Project των μακθτϊν
(ομαδοςυνεργατικά με παιχνίδι ρόλων) όπου θ κάκε
ομάδα εξετάηει κάκε ιπειρο μζςα από το ρόλο α) του
γεωγράφου, β)του περιθγθτι/τουρίςτα, γ)του
δθμοςιογράφου, δ)οικολόγου/περιβαλλοντολόγου ε)
του ιςτορικοφ.
Πλοι οι μακθτζσ ςτο τζλοσ πρζπει να ζχουν
ςυμπλθρϊςει για κάκε ιπειρο τα βαςικά
χαρακτθριςτικά τθσ (ταυτότθτα τθσ θπείρου).
Θ παρουςίαςθ μπορεί να περιλαμβάνει χάρτεσ τθσ
θπείρου, αφίςεσ που κα ζχουν καταςκευάςει οι
μακθτζσ με τα χαρακτθριςτικά τθσ (ηωγραφικι, κολάη,
κλπ), Φϊτο γκάλερι, ιςτορία, πολιτιςμό –μουςεία,
τζχνθ, μουςικι, ηωγραφικι, κζματα τθσ
επικαιρότθτασ, κ.α.

Ρθγζσ για τουσ μακθτζσ:

Διαδίκτυο
Θμεριςιοσ τφποσ (εφθμερίδεσ ειδθςεογραφία τθλεόραςθ)
Ρεριοδικόσ τφποσ

Εκπαιδευτικά λογιςμικά, κ.α

Τα ζργα των μακθτϊν και το υλικό μπορεί να
αποτελζςει ζνα υλικό για μια ζκκεςθ ι ζνα κεατρικό
ςτο ςχολείο ςτο τζλοσ τθσ χρονιάσ.
Ρροςδοκϊμενεσ επάρκειεσ για τουσ μακθτζσ ςτο τζλοσ του Β’ κφκλου
Οι μακθτζσ/μακιτριεσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να:
1. να αντλοφν πλθροφορίεσ από διάφορα είδθ χαρτϊν για να περιγράψουν τα γεωμορφολογικά χαρακτθριςτικά ενόσ φυςικοφ τοπίου τθσ Ελλάδασ
και του κόςμου ςυνολικά και κατά ιπειρο

ΑΔΑ: 45Ο09-6Ο4

2. να περιγράφουν τθ φυςιογνωμία των γεωμορφολογικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ Ελλάδασ και των θπείρων, να κάνουν ςυγκρίςεισ και να βρίςκουν τισ
μεταξφ τουσ ςχζςεισ
3. να διαβάηουν κλιματικοφσ χάρτεσ και να περιγράφουν τισ καιρικζσ ςυνκικεσ μιασ περιοχισ τθσ Ελλάδασ και του Κόςμου
4. να χρθςιμοποιοφν διάφορεσ πθγζσ (χάρτεσ, πίνακεσ, γραφιματα, ςχεδιαγράμματα) για να περιγράφουν κατανομζσ και ςχζςεισ των φυςικϊν και
ανκρωπογενϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ Ελλάδασ και των θπείρων
5. να αναφζρουν παραδείγματα για να εξθγιςουν τισ αλλθλεξαρτιςεισ φυςικοφ περιβάλλοντοσ και ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ ςε εκνικό και
παγκόςμιο επίπεδο
6. να χρθςιμοποιοφν κατάλλθλο λεξιλόγιο για να περιγράψουν ζνα φυςικό τοπίο
7. να ςυλλζγουν και να οργανϊνουν πλθροφορίεσ για να παρουςιάςουν τισ εργαςίεσ τουσ προφορικά, γραπτά ι δθμιουργϊντασ κολλάη ι αφίςεσ
8. να ςυμμετζχουν υπεφκυνα και να ςυνεργάηονται προκειμζνου να παρουςιάςουν τισ εργαςίεσ τουσ
9. να αναπτφξουν δεξιότθτεσ χριςθσ των ΤΡΕ για να αναηθτιςουν, να ςυλλζξουν και να οργανϊςουν δεδομζνα που ςχετίηονται με τισ εργαςίεσ τουσ
10. να αξιολογοφν αν ςυγκεκριμζνεσ ανκρϊπινεσ ςυμπεριφορζσ ςυμβάλλουν ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και ςτθν προοπτικι τθσ αειφόρου
ανάπτυξθσ

ΑΔΑ: 45Ο09-6Ο4

Διδακτικό μακθςιακό αντικείμενο: Φυςικά
Ρρόγραμμα Σπουδϊν για τθν Α’ Δθμοτικοφ

1θ ΕΝΟΤΘΤΑ

2θ ΕΝΟΤΘΤΑ

3θ ΕΝΟΤΘΤΑ

4θ ΕΝΟΤΘΤΑ

ΦΥΣΛΚΕΣ ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ ΚΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ
ΒΛΟΛΟΓΛΑ
ΩΕ
Σ
1.1: Φυτά: Μορφολογικά χαρακτθριςτικά:
ίηα, βλαςτόσ, άνκθ
1.2: Ηϊα – Άνκρωποσ (μορφολογικά
ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ
χαρακτθριςτικά, π.χ. κεφάλι, άκρα, κ.λπ..)
12
Θ ΗΩΘ ΓΥΩ ΜΑΣ
1.3: Ρεριβάλλον (καλλιεργοφμενα φυτά:
κιποι, αγροί, φυτά του δάςουσ, ηϊα άγρια
και οικόςιτα) - Ρροςταςία του
περιβάλλοντοσ
ΓΕΩΓΑΦΛΑ
2.1: Θ τάξθ μου
ΓΝΩΛΜΛΑ ΜΕ ΤΟ ΧΩΟ
2.2: Το ςχολείο μου
6
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΛΟΥ
2.3: Ρροςανατολιςμόσ: Το ταξίδι του ιλιου
(τα τζςςερα ςθμεία του ορίηοντα)
3.1: Ροφ είναι χτιςμζνο το χωριό/ ςυνοικία/
πόλθ μου
3.2: Τί καιρό κάνει ςτον τόπο μου; Ο καιρόσ
Ο ΤΟΡΟΣ ΡΟΥ ΗΩ
12
από εποχι ςε εποχι-τζςςερισ εποχζσ του
ζτουσ. Ο καιρόσ επθρεάηει τθ ηωι των
ανκρϊπων
3.3: Ρϊσ μετακινοφμαςτε;
ΦΥΣΛΚΕΣ ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ ΚΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ
4.1: Τα υλικά γφρω μασ
4.2: Το φωσ και τα υλικά γφρω μασ
4.3: Θ κερμότθτα και τα υλικά γφρω μασ
ΓΝΩΛΜΛΑ ΜΕ ΤΛΣ
4.4: Οι μθχανζσ και οι ςυςκευζσ γφρω μασ
ΦΥΣΛΚΕΣ ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ
12
4.5: Χρθςιμοποιϊ με αςφάλεια τα
ΚΑΛ ΤΘΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ
αντικείμενα γφρω μου
4.6: Ραιχνίδια με μαγνιτεσ
4.7: Ιχοσ
Χρθςιμοποιϊ
με
αςφάλεια
τα
ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ
αντικείμενα γφρω μου
ΣΥΝΚΕΤΛΚΕΣ ΕΓΑΣΛΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΩΝ Φ.Ε.

42

ΩΕΣ
4
4

4

2
2
2
6

4
2
2
1
1
2
2
2
2
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Ενότθτα 1: Ρεριβάλλον – Θ ηωι γφρω μασ
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 12 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:

Θ ηωι γφρω μασ

Διακρίνουν τουσ
οργανιςμοφσ, που τον
περιβάλλουν ςε φυτά
και ηϊα.

Ta φυτά:
Μορφολογικά
χαρακτθριςτικά:
ίηα, βλαςτόσ, άνκθ
(2 ϊρεσ)

Ραρατιρθςθ των οργανιςμϊν
ςτο περιβάλλον τουσ με
επιςκζψεισ ςτον κιπο, ςτον
αγρό, ςτο δάςοσ και
καταγραφι των
παρατθριςεων.

Σχολικό βιβλίο
Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ, Αϋ
Δθμοτικοφ, ΡΛ και
ΟΕΔΒ, ςελ. 124-137.

Φωτογράφιςθ ηωντανϊν
οργανιςμϊν. Επικζντρωςθ
τθσ παρατιρθςθσ ςτα φυτά
(αρκετά ςυχνά δεν
αναφζρονται ωσ ηωντανοί
οργανιςμοί). Στθν τάξθ
ςυηιτθςθ ποφ εντόπιςαν τον
κακζνα.

Μελζτθ
Ρεριβάλλοντοσ, Αϋ
Δθμοτικοφ, ΡΛ και
ΟΕΔΒ, Τετράδιο
Εργαςιϊν, ςελ. 43-48.

Ραρατθροφν και
περιγράφουν τα
μορφολογικά
χαρακτθριςτικά των
οργανιςμϊν (φυτϊν,
ηϊων και ανκρϊπου)
του άμεςου
περιβάλλοντόσ τουσ.

Διακρίνουν ομοιότθτεσ
και διαφορζσ μεταξφ
των φυτϊν τθσ
περιοχισ του.
Ταξινομοφν τα φυτά ςε
φυλλοβόλα και
αεικαλι.

Διακρίνουν ομοιότθτεσ
και διαφορζσ μεταξφ
των ηϊων τθσ περιοχισ
του.

Ta ηϊα και ο
άνκρωποσ
(μορφολογικά
χαρακτθριςτικά, π.χ.
κεφάλι, άκρα, κ.λπ..)
(5 ϊρεσ)

Το φυςικό
περιβάλλον
(καλλιεργοφμενα
φυτά: κιποι, αγροί,
φυτά του δάςουσ,
ηϊα άγρια και
οικόςιτα) (3 ϊρεσ)

Ρροςταςία του
περιβάλλοντοσ

Συλλογι εικόνων με ςκοπό
τον εντοπιςμό ομοιοτιτων
και διαφορϊν διαφόρων
φυτϊν και ηϊων.
Δραςτθριότθτεσ
κατθγοριοποίθςθσ καρτϊν
ηωντανϊν οργανιςμϊν ςε
ομάδεσ (προετοιμαςία με
ζργα αφαίρεςθσ και
πρόςκεςθσ από/ςε ομάδεσ:
αναγνϊριςθ ομοιοτιτων και
διαφορϊν).
Θμερολόγιο μεταβολϊν ςε
αεικαλζσ και φυλλοβόλο
φυτό (μακροχρόνια ομαδικι
παρατιρθςθ – καταγραφι
δεδομζνων – δθμιουργία
portfolio).
Συλλογι πλθροφοριϊν για
τουσ κινδφνουσ που απειλοφν
τα ηϊα και τα φυτά
(απειλοφμενα είδθ ςτθν
Ελλάδα).

Εκπαιδευτικό Υλικό
καταςκευαςμζνο από
τουσ εκπαιδευτικοφσ

www.sciencekids.co.nz
(απλά παιχνίδια
κατθγοριοποίθςθσ
χωρίσ να παίηει
ςθμαντικό ρόλο θ
γλϊςςα)
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Φζρνουμε άλλα ηωντανά
πλάςματα ςτο ςχολείο
(καλλιζργεια φυτϊν και
φροντίδα μικρϊν ηϊων ςτθ
ςχολικι τάξθ - Εμπλοκι των
γονζων).
Ενότθτα 2: Γεωγραφία– Θ ηωι γφρω μασ
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 6 ϊρεσ
Ενότθτα 2.1: Γνωριμία με το χϊρο του Σχολείου - Θ τάξθ μου
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:

Θ τάξθ μου

Εντοπίηουν τθ κζςθ
ςυγκεκριμζνων
αντικειμζνων ι
ςτακερϊν ςθμείων τθσ
τάξθσ τουσ και να
περιγράφουν τθ ςχετικι
τουσ κζςθ.

(1 δίωρο)

Μακαίνουν να παρατθροφν
τθν τάξθ τουσ, ονομάηουν
ςτακερά ςθμεία (π.χ.
παράκυρα, πόρτα, πίνακασ
κ.λπ.) και κινθτά αντικείμενα
(π.χ. κρανία, βιβλιοκικεσ,
ζδρα κ.λπ.) και λζνε ποφ
βρίςκονται ςε ςχζςθ με
ςυγκεκριμζνα ςθμεία
αναφοράσ (π.χ. θ βιβλιοκικθ
βρίςκεται δίπλα ςτθν πόρτα /
μακριά /κοντά ςτον πίνακα/
δεξιά /αριςτερά από…
πάνω/κάτω… μζςα/ζξω κ.πλ.).

Φφλλο εργαςίασ:
Σελίδα Α4 όπου
ζχουν καταγραφεί ςε
πίνακα ςτακερά
ςθμεία και κινθτά
αντικείμενα τθσ
τάξθσ, ϊςτε να
ςθμειϊςουν τα
παιδιά όςα από αυτά
υπάρχουν ςτθν τάξθ
τουσ.

Ρροςδιορίηουν τθ δικι
τουσ κζςθ μζςα ςτθν
τάξθ ςε ςχζςθ με
ςυγκεκριμζνα ςθμεία
αναφοράσ (πρόςωπα,
αντικείμενα)
χρθςιμοποιϊντασ το
κατάλλθλο λεξιλόγιο.

Τοποκετοφν επάνω ςε κάκε
ςθμείο ι αντικείμενο τθσ
τάξθσ τουσ καρτζλα με τθν
ονομαςία του και
περιγράφουν τθ κζςθ του ςε
ςχζςθ με ςυγκεκριμζνα
ςθμεία αναφοράσ
χρθςιμοποιϊντασ το
κατάλλθλο λεξιλόγιο.
Ραρατθροφν προςεκτικά τθ
κζςθ των ςυμμακθτϊν τουσ
και τθν περιγράφουν (π.χ. Ο
κάκεται δίπλα από…, πίςω
από τον…, κοντά/ πολφ
μακριά από τθν πόρτα/εμζνα
… κ.λπ.).
Συμπλθρϊνουν ζνα

Καρτζλεσ με τα
ονόματα ςτακερϊν
ςθμείων και κινθτϊν
αντικειμζνων τθσ
τάξθσ.

Φφλλο εργαςίασ: Στο
κζντρο τθσ ςελίδασ
Α4 υπάρχει ζνα
τετράγωνο, ϊςτε τα
παιδιά να γράψουν
τθ λζξθ εμείσ ι να
ηωγραφίςουν τουσ
εαυτοφσ τουσ. Στθ
ςυνζχεια με βζλθ
προσ διάφορεσ
κατευκφνςεισ
γράφουν ι

ΑΔΑ: 45Ο09-6Ο4

ςχεδιάγραμμα εργαηόμενα
ανά δφο, για να δείξουν ποφ
βρίςκονται διάφορα
αντικείμενα ι πρόςωπα ςε
ςχζςθ με τθ δικι τουσ κζςθ.

ηωγραφίηουν τθ κζςθ
του/τθσ ….
(πρόςωπα), τθσ
βιβλιοκικθσ, του
πίνακα κ.λπ..).

Ραίηουν παιχνίδι: Κλείνουν με
ζνα μαντίλι τα μάτια ςε ζνα
παιδί και του δίνουν οδθγίεσ
να κατευκυνκεί προσ
οριςμζνα ςθμεία ι πρόςωπα
τθσ τάξθσ.

Ενότθτα 2.2: Το ςχολείο μου
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Εξερευνιςουν το χϊρο
του ςχολείου και να
προςδιορίςουν τθ κζςθ
τθσ τάξθσ τουσ ςε ςχζςθ
με διάφορουσ χϊρουσ
του ςχολείου (άλλεσ
τάξεισ, γραφεία, λοιποί
χϊροι του ςχολείου).

Το ςχολείο μου

Επιςκζπτονται τουσ χϊρουσ
του ςχολείου (τισ άλλεσ
τάξεισ, το γραφείο του
διευκυντι και των δαςκάλων,
τουσ βοθκθτικοφσ χϊρουσ
κ.λπ.), παρατθροφν τθ κζςθ
τουσ και τθν περιγράφουν
απαντϊντασ ςτθν ερϊτθςθ
«Ροφ βρίςκεται το/θ ….;».

Φφλλο εργαςίασ:
Σελίδα Α4 ςτθν
οποία ζχουν φτιαχτεί
τρεισ ομόκεντροι
κφκλοι, ςτο κζντρο
των οποίων υπάρχει
ζνα μικρό τετράγωνο
με τθ φράςθ ΤΟ
ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΟΥ. Σε
κάκε κφκλο
αρχίηοντασ από τον
εςωτερικό υπάρχουν
οι λζξεισ κοντά,
μακριά, πολφ
μακριά.

Ρροςδιορίηουν τθ κζςθ
του ςχολείου τουσ ςε
ςχζςθ με το ςπίτι τουσ
και άλλα ςτακερά
ςθμεία αναφοράσ τθσ
γειτονιάσ τουσ
(καταςτιματα, παιδικι
χαρά κ.λπ.).

(1 δίωρο)

Καταγράφουν ςε
ςχεδιάγραμμα τθ κζςθ χϊρων
τθσ γειτονιάσ τουσ ςε ςχζςθ
με τθ κζςθ του ςχολείου τουσ
(π.χ. φοφρνοσ, ςουπερμάρκετ,
παιδικι χαρά, ςπίτι μου κ.λπ.)
και τουσ ταξινομοφν ςε ςχζςθ
με τθ κζςθ τουσ από το
ςχολείο.

Ενότθτα 2.3: Ρροςανατολιςμόσ: Το ταξίδι του ιλιου
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό
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Αςκθκοφν ςτον
προςανατολιςμό με
βάςθ τα τζςςερα
ςθμεία του ορίηοντα.

Ρροςανατολιςμόσ:
Το ταξίδι του ιλιου
(τα τζςςερα ςθμεία
του ορίηοντα)

Ραρατθροφν τθ κζςθ του
ιλιου ςτον ουρανό το πρωί,
τθν ονομάηουν και βρίςκουν
ποφ βρίςκεται θ αντίκετθ.

(1 δίωρο)

Δείχνουν ςτθν τάξθ τουσ τθν
ανατολι με το δεξί τουσ χζρι
και εντοπίηουν τα άλλα τρία
ςθμεία του ορίηοντα.

Σχολικό βιβλίο

Τοποκετοφν πινακίδεσ
(βορράσ, νότοσ, ανατολι,
δφςθ) ςτουσ τοίχουσ τθσ τάξθσ
τουσ.
Αναφζρουν προσ ποιο ςθμείο
του ορίηοντα βρίςκονται
διάφορα αντικείμενα τθσ
τάξθσ τουσ.

Ενότθτα 3: Γεωγραφία– Θ ηωι γφρω μασ
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 12 ϊρεσ
Ενότθτα 3.1: Ροφ είναι χτιςμζνο το χωριό/ ςυνοικία/ πόλθ μου;
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 6 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:

Ροφ είναι χτιςμζνο
το χωριό/ςυνοικία
/πόλθ μου
(3 δίωρα)

Ραρατθροφν το φυςικό
περιβάλλον του τόπου τουσ
και ονομάηουν τα
ςυγκεκριμζνα
γεωμορφολογικά του
ςτοιχεία.

Φφλλο εργαςίασ: Σε
ςελίδα Α4 υπάρχει
πίνακασ, ςτθν πρϊτθ
ςτιλθ του οποίου
υπάρχουν οι λζξεισ
βουνό, λόφοσ,
πεδιάδα, ποτάμι,
λίμνθ, κάλαςςα,
ακρωτιριο, κόλποσ,
νθςί, δάςοσ, κ.λπ.
ϊςτε να ςθμειϊςουν
τα παιδιά τα
γεωγραφικά ςτοιχεία
του τόπου τουσ.
Εικόνεσ με φυςικά
τοπία (τόποι με
βουνά, πεδιάδεσ,
παρακαλάςςιοι).
Από κάκε κατθγορία
επιλζγουμε

Ρεριγράφουν τα
γεωμορφολογικά του
τόπου που ηουν.
Αναγνωρίηουν βαςικοφσ
γεωγραφικοφσ όρουσ
(βουνό, πεδιάδα,
ποτάμι, λίμνθ,
κάλαςςα) με βάςθ τα
ςυγκεκριμζνα
γεωμορφολογικά
ςτοιχεία του τόπου
τουσ.
Συγκρίνουν το δικό τουσ
τόπο με άλλουσ τόπουσ
διαφορετικοφσ και

Ραρατθροφν εικόνεσ με
διάφορα φυςικά τοπία,
βρίςκουν ομοιότθτεσ και
διαφορζσ με το δικό τουσ
τόπο και τισ ταξινομοφν ςε
τρεισ κατθγορίεσ: ορεινοί,
πεδινοί και παρακαλάςςιοι
τόποι.
Καταγράφουν τα
επαγγζλματα και τισ
δραςτθριότθτεσ των
ανκρϊπων ςτον τόπο τουσ.
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βρίςκουν ομοιότθτεσ
και διαφορζσ.
Συςχετίηουν τα
γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά με τθ
ηωι και τισ
δραςτθριότθτεσ των
ανκρϊπων.
Αναφζρουν τισ
επεμβάςεισ των
ανκρϊπων ςτο φυςικό
περιβάλλον του τόπου
τουσ και να τισ
ςυνδζςουν με τισ
ςυνζπειεσ που ζχουν
για τθ ηωι του
ανκρϊπου

Συγκρίνουν τον τρόπο ηωισ
των ανκρϊπων και τισ
δραςτθριότθτζσ τουσ
(αςχολίεσ, καιρόσ,
ςυγκοινωνία, προβλιματα) ςε
τόπουσ με διαφορετικά
γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά (ορεινοί/
πεδινοί/ παρακαλάςςιοι
τόποι).

φωτογραφίεσ που να
παρουςιάηουν
ποικιλία ορεινϊν,
πεδινϊν ι
παρακαλάςςιων
τόπων:
Google Εικόνεσ
βουνά/ πεδιάδεσ/
κάλαςςα (λζξεισ
κλειδιά)

Απαρικμοφν τεχνικά ζργα που
ζχουν γίνει ςτον τόπο τουσ
(δρόμοι, γζφυρεσ, ςιραγγεσ)
και ςυνδζουν κακζνα από
αυτά με ςυγκεκριμζνο
πρόβλθμα του τόπου τουσ.
Κάνουν υποκζςεισ για τισ
δυςκολίεσ που κα
αντιμετϊπιηαν οι άνκρωποι
αν δεν είχαν γίνει τα
ςυγκεκριμζνα τεχνικά ζργα.

Σχολικό βιβλίο

Συηθτοφν για τα προβλιματα
ςτο περιβάλλον από τισ
επεμβάςεισ του ανκρϊπου.

Ενότθτα 3.2: Τί καιρό κάνει ςτον τόπο μου;
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 4 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Διακρίνουν τουσ
καιρικζσ μεταβολζσ
ςτο άμεςο περιβάλλον
τουσ.

Τι καιρό κάνει ςτον
τόπο μου
(από το πρωί ωσ το
βράδυ, από μζρα
ςε μζρα/μζςα ςτθν
εβδομάδα)/
ζννοιεσ: κρφο,
ηζςτθ, λιακάδα,
ςυννεφιά, βροχι
Ο καιρόσ από
εποχι ςε εποχιτζςςερισ εποχζσ
του ζτουσ
Ο καιρόσ
επθρεάηει τθ ηωι
των ανκρϊπων

Ραρατθροφν τον καιρό που
επικρατεί ςτον τόπο τουσ
τθν ϊρα του μακιματοσ και
αναφζρουν τισ μεταβολζσ
που ενδεχομζνωσ ζγιναν
από το πρωί ωσ τθν ϊρα
εκείνθ.

Σε χαρτί του μζτρου που
ζχει αναρτθκεί ςτθν τάξθ
ζχει φτιαχτεί πίνακασ,
ςτθν πρϊτθ ςτιλθ του
οποίου γράφονται οι
θμζρεσ τθσ εβδομάδασ.
Στθ δεφτερθ ςτιλθ οι
λζξεισ κρφο/ηζςτθ, ςτθν
τρίτθ ςτιλθ
ιλιοσ/ςυννεφιά, ςτθν
τζταρτθ ςτιλθ βροχι/χιόνι
και ςτθν πζμπτθ ςτιλθ
φυςάει / δε φυςάει. Τα
παιδιά κάκε μζρα
καταγράφουν ςτον πίνακα
τισ παρατθριςεισ τουσ.

Συςχετίηουν τουσ
καιρικζσ μεταβολζσ με
τθ ηωι του ανκρϊπου

Ρεριγράφουν τον καιρό
χρθςιμοποιϊντασ τισ λζξεισ
κρφο, ηζςτθ, λιακάδα,
ςυννεφιά, βροχι κ.λπ. και
τον ςυγκρίνουν τον καιρό
τουσ προθγοφμενθσ
θμζρασ.
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(2 δίωρα)

Ραίηουν παιχνίδι:
παρουςιάηονται καρτζλεσ
με διάφορα ςφμβολα που
δείχνουν τον καιρό (π.χ.
ιλιοσ, βροχι, χιόνι,
ςυννεφιά, δυνατόσ αζρασ)
ι με προτάςεισ που
αναφζρουν μία κατάςταςθ
καιροφ και κάκε παιδί λζει
τι ροφχα κα φορζςει για να
βγει ζξω.
Ονομάηουν τισ τζςςερισ
εποχζσ του ζτουσ και
περιγράφουν τισ καιρικζσ
ςυνκικεσ που επικρατοφν
ςε κακεμία από αυτζσ.
Ονομάηουν τουσ μινεσ και
τισ ςθμαντικζσ γιορτζσ κάκε
εποχισ.
Ταξινομοφν εικόνεσ που
δείχνουν δραςτθριότθτεσ
ανκρϊπων ςτισ τζςςερισ
εποχζσ.
Ραρατθροφν πίνακεσ
ηωγραφικισ και γράφουν
τθν εποχι ςτθν οποία
αναφζρονται.

(Ο πίνακασ κα πρζπει να
αναρτθκεί τουλάχιςτον
μία εβδομάδα πριν
αρχίςει θ διδαςκαλία του
ςυγκεκριμζνου κζματοσ.)
Καρτζλεσ ςτισ οποίεσ
υπάρχουν: ιλιοσ, βροχι,
ςφννεφα, αζρασ, βροχι,
χιόνι. Σφμβολα για τθ
δθμιουργία των καρτελϊν:
Google
ΕικόνεσWeather clipart
GoogleΕικόνεσΆνοιξθ,
καλοκαίρι, φκινόπωρο,
χειμϊνασ
CD Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ Α-Δ τάξθσ
– Ταξίδια ςτο χρόνο:
Δραςτθριότθτεσ: Οι
τζςςερισ εποχζσ ςτθ
ηωγραφικι, Οι τζςςερισ
εποχζσ του Αντόνιο
Βιβάλντι.
CD Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ Α-Δ τάξθσ
– Ταξίδια ςτο χρόνο:
ταινία (τρφγοσ ςε
αμπελϊνα)

Ακοφνε τισ τζςςερισ εποχζσ
του Βιβάλντι και
ςθμειϊνουν τθν εποχι ςτθν
οποία αναφζρονται
Ηωγραφίηουν μία εικόνα
από τθν εποχι του χρόνου
που τουσ αρζςει
περιςςότερο.

Ενότθτα 3.3: Ρϊσ μετακινοφμαςτε;
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι

Ρϊσ

Ανακοινϊνουν ςτθν τάξθ τισ

Google Εικόνεσ 
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ικανοί να:

μετακινοφμαςτε

Αναγνωρίηουν τα μζςα
ςυγκοινωνίασ και να
αναφζρουν τθ
χρθςιμότθτά τουσ.

(1 δίωρο)

εμπειρίεσ τουσ: πϊσ
μετακινοφνται κακθμερινά οι
γονείσ τουσ και πϊσ
ταξιδεφουν.

Μζςα ςυγκοινωνίασ
και μεταφοράσ

Ταξινομοφν εικόνεσ που
δείχνουν διάφορα μζςα
ςυγκοινωνίασ (ξθράσ,
κάλαςςασ, αζρα/ δίκυκλα,
τετράτροχα/ παλαιότερα,
ςφγχρονα) και τα ονομάηουν.
Συηθτοφν για τθ χρθςιμότθτα
των μζςων ςυγκοινωνίασ.
Καταςκευάηουν διάφορα
μζςα ςυγκοινωνίασ με
διάφορα κουτιά ςυςκευαςιϊν
που ςυγκεντρϊνουν ςτθν
τάξθ τουσ.

Ενότθτα 4: Επιςτιμεσ και Τεχνολογία
Ενότθτα 4.1: Τα υλικά γφρω μασ
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:

Υλικά και
αντικείμενα ςτθν
κακθμερινότθτά
μου.

Ρεριεργάηονται αντικείμενα
του περιβάλλοντόσ τουσ ςε
ομάδεσ και καταγράφουν τισ
παρατθριςεισ τουσ.

http://www.bbc.co.uk
/schools/scienceclips/t
eachersresources/age
s7_8/tr_characteristic
s_materials_lp.shtml

Να διακρίνουν τθ
διαφορά τθσ ζννοιασ
«αντικείμενο» από τθν
ζννοια «υλικό».
Να ταξινομοφν τα
αντικείμενα με
διαφορετικά κριτιρια
(χριςθ, μθχανικζσ
ιδιότθτεσ).
Να ταξινομοφν τα υλικά
ςε ςτερεά, υγρά, αζρια.

Αναφζρονται ςε
περιπτϊςεισ χριςθσ
ςυγκεκριμζνων
αντικειμζνων τθσ
κακθμερινότθτάσ τουσ,
κακϊσ και ςε διαφορζσ και
ομοιότθτζσ τουσ.
Καλοφνται να ταξινομιςουν
αντικείμενα τθσ
κακθμερινότθτάσ τουσ ςε
ςτερεά, υγρά και αζρια
ι/και με βάςθ τθ χριςθ
τουσ.
Ανακοινϊνουν και

BBC - Υλικό για τουσ
διδάςκοντεσ κατά
θλικίεσ και κατά
ενότθτεσ των Φυςικϊν
Επιςτθμϊν (Ενότθτα
χαρακτθριςτικά των
υλικϊν).
http://www.sciencene
tlinks.com
Δικτυακόσ τόποσ
Science NetLinks, ςτον
οποίο υπάρχουν
προτάςεισ ςεναρίων
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υποςτθρίηουν τα
αποτελζςματα τθσ εργαςίασ
τουσ ςτθν τάξθ.

και υλικϊν, που
ςυνδζουν επιςτιμθ,
τεχνολογία και
κακθμερινι ηωι.

Ενότθτα 4.2: Το φωσ και τα υλικά γφρω μασ
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 1 ϊρα
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:

Από ποια υλικά
περνάει το φωσ;
Ραιχνίδια με τα
χρϊματα.

Ομαδικζσ πειραματικζσ
δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με
τθ διαφάνεια και τισ
ιδιότθτεσ των χρωμάτων.

Διαφανι, θμιδιαφανι
και αδιαφανι υλικά
κακθμερινισ χριςθσ.
http://www.bbc.co.uk
/schools/scienceclips/
ages/7_8/characteristi
cs_materials_fs.shtml

Ταξινομοφν τα υλικά με
βάςθ τισ οπτικζσ τουσ
ιδιότθτεσ.

Συνδζουν τισ οπτικζσ
ιδιότθτεσ των υλικϊν με
τθ χριςθ τουσ ςε
διάφορα αντικείμενα,
ζτςι ϊςτε να μποροφν
να προςτατεφουν τον
εαυτό τουσ και τουσ
ςυνανκρϊπουσ τουσ.

Ταξινομοφν τα αντικείμενα
και τα υλικά με βάςθ τισ
οπτικζσ τουσ ιδιότθτεσ.

Ο ιλιοσ φίλοσ,
αλλά… και εχκρόσ
μασ.
Τα χρϊματα μασ
προςτατεφουν.

Ρροτείνουν τθ χριςθ
αντικειμζνων και υλικϊν για
τθν προςταςία τουσ και
επιχειρθματολογοφν,
ςτθριηόμενοι ςτισ οπτικζσ
τουσ ιδιότθτεσ.

Οδθγίεσ προςταςίασ
από τον ιλιο:
http://www.ekab.gr/hl
-aktinobolia.html
Οδθγίεσ για τθ
προςταςία πεηϊν:
http://ec.europa.eu/tr
ansport/road_safety/u
sers/pedestrians/inde
x_el.htm

Ενότθτα 4.3: Θ κερμότθτα και τα υλικά γφρω μασ
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 1 ϊρα
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:

Κερμότθτα ... ςτοπ!

Ομαδικζσ πειραματικζσ
δραςτθριότθτεσ διάδοςθσ
κερμότθτασ με αγωγι και
ακτινοβολία.
Ταξινομοφν τα αντικείμενα
και τα υλικά με βάςθ τθ
κερμικι τουσ αγωγιμότθτα.

Υλικά κακθμερινισ
χριςθσ.

Ταξινομοφν τα υλικά με
βάςθ τθ κερμικι τουσ
αγωγιμότθτα.
Συνδζουν τθ κερμικι

Ρροςτατεφομαι από
τθ κερμότθτα.

Ramkid: Ντφςε τθν
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αγωγιμότθτα των
υλικϊν με τθ χριςθ
τουσ ςε διάφορα
αντικείμενα, ζτςι ϊςτε
να μποροφν να
προςτατεφουν τον
εαυτό τουσ και τουσ
ςυνανκρϊπουσ τουσ.

Τι φορϊ το χειμϊνα
και τι το καλοκαίρι.

Ρροτείνουν τθ χριςθ
αντικειμζνων και υλικϊν για
τθν προςταςία τουσ και
επιχειρθματολογοφν,
ςτθριηόμενοι ςτθ κερμικι
αγωγιμότθτα.

Κάτια.

Ταξινομοφν τα
αποτελζςματα τθσ
κερμικισ αγωγιμότθτασ
ςε επικυμθτά και
ανεπικφμθτα.

Ενότθτα 4.4: Οι μθχανζσ και οι ςυςκευζσ γφρω μασ
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό
υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:

Τι χρειάηονται για να
λειτουργιςουν οι
μθχανζσ/ςυςκευζσ
γφρω μασ;

Οι μακθτζσ ςυνεργάηονται
για:

http://www.yout
ube.com/watch?v
=Nd5Pb_xBNOA

Ραρατθροφν και να
περιγράφουν τα μζρθ,
από τα οποία
αποτελείται ζνα ςφςτθμα
«πθγι ενζργειασμθχανι/ςυςκευι».
Συναρμολογοφν ζνα απλό
ςφςτθμα
«πθγι ενζργειασμθχανι/ςυςκευι».
Ταξινομοφν τα
αποτελζςματα από τθ
λειτουργία των
μθχανϊν/ςυςκευϊν
γφρω μασ ςε επικυμθτά
και ανεπικφμθτα (π.χ.
φωτιςμόσ λάμπασ -

(α) Να ςυνδεκοφν
ςτθν πρίηα με
καλϊδιο.
(β) Να
χρθςιμοποιιςουν
μπαταρία.
(γ) Να
χρθςιμοποιιςουν
καφςιμα.
(δ) Να
χρθςιμοποιιςουν
τεντωμζνα/ςυςπειρω
μζνα ελατιρια και
παραμορφωμζνα
ςϊματα.
(ε) Να
χρθςιμοποιιςουν τον

να παρατθριςουν τθν κοινι
«αιτία» λειτουργίασ ομάδασ
μθχανϊν/ςυςκευϊν

να ςυνδζςουν τθν «αιτίαπθγι» με τθ
«μθχανι/ςυςκευι» (π.χ. με
καρτζλεσ)

να ςυνδζςουν τθ
«μθχανι/ςυςκευι» με τα
αποτελζςματα που επιφζρει
(π.χ. με καρτζλεσ).

http://www.skoo
ol.gr/content/los/
primary/science/f
ossil_fuels/launch
.html
http://www.yout
ube.com/watch?v
=DzkRLE_9fFM&N
R=1
http://www.yout
ube.com/watch?v
=qNZxIWclU5I&fe
ature=watch_res
ponse
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επικυμθτό, κζρμανςθ
λάμπασ -ανεπικφμθτο).

ιλιο, τον άνεμο και το
τρεχοφμενο νερό.

Κζτουν ερωτιςεισ ςτουσ
μεγαλφτερουσ ςε θλικία,
ςχετικά με τισ
μθχανζσ/ςυςκευζσ που
επιτρζπεται να
χρθςιμοποιοφν ι/και να
ςυναρμολογοφν μόνοι
τουσ.

Επικυμθτά και
ανεπικφμθτα
αποτελζςματα από τθ
χριςθ
μθχανϊν/ςυςκευϊν.

http://www.inno
vatoys.com/c/win
http://digitalscho
ol.minedu.gov.gr/
modules/units/?i
d=1715
Μελζτθ
περιβάλλοντοσ Α’
Δθμοτικοφ,
ςελ.146-150.

Ανεπικφμθτα
αποτελζςματα από τθ
χριςθ
μθχανϊν/ςυςκευϊν,
που μποροφν να
βλάψουν τθν υγεία
μασ.

Ενότθτα 4.5: Χρθςιμοποιϊ με αςφάλεια τα αντικείμενα γφρω μου
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό
υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:

Τα τεχνολογικά
αντικείμενα γφρω μου
(το ποδιλατό μου, θ
τςάντα μου, τα
παποφτςια μου, θ
κατςαρόλα).

Εννοιολογικόσ χάρτθσ:
Καταςκευι εννοιολογικοφ
χάρτθ με κζμα:

Λογιςμικό
Kidspiration

Συνδζουν τισ ιδιότθτεσ
των υλικϊν με το ρόλο
τουσ ςτθ λειτουργία
των τεχνολογικϊν
αντικειμζνων.
Χρθςιμοποιοφν με
αςφάλεια ςτο ςπίτι και
ςτο ςχολείο απλά
τεχνολογικά
αντικείμενα τθσ
κακθμερινισ ηωισ με
βάςθ τισ ιδιότθτεσ των
υλικϊν, από τα οποία
είναι καταςκευαςμζνα.

υλικά από τα οποία είναι
καταςκευαςμζνα τα διάφορα
μζρθ του ποδθλάτου, τθσ
ςχολικισ τςάντασ, των
παπουτςιϊν
ςφνδεςθ τθσ χριςθσ των
υλικϊν ςε ςχζςθ με τισ
ιδιότθτζσ τουσ
(π.χ. θ ρόδα είναι από
λάςτιχο για να είναι μαλακι)
κίνθςθ του ποδθλάτου
(π.χ. να βάλει δφναμθ ςτα

Απλοί
εννοιολογικοί
χάρτεσ ςε χαρτί
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πετάλια).
Ραιχνίδι ρόλων:
«Ραρζα φίλων»: οδθγίεσ,
που κα δϊςεισ ςε ζνα φίλο/θ
ςου για να μθ ηεςταίνεται,
για να μθν τον βλζπουν
εφκολα ςτθν εξοχι/ςτθ
κάλαςςα κ.λπ.
Μελζτθ περίπτωςθσ: π.χ. το
ποδιλατο, το κρανίο, ο
υπολογιςτισ, τα παποφτςια,
τα ροφχα, κ.ά.
Σε τι μοιάηουν; Σε τι
διαφζρουν; Ρϊσ κα
μποροφςαν να γίνουν
καλφτερα ωσ προσ ζνα
χαρακτθριςτικό τουσ;
Επίλυςθ προβλιματοσ:
Τι ροφχα κα φοροφςεσ, για
να πασ εκδρομι ςτο δάςοσ;
Τι χρϊμα κα διάλεγεσ ςτα
ροφχα ςου το χειμϊνα και τι
το καλοκαίρι;
Ρϊσ κα ικελεσ να είναι το
ποδιλατό ςου;
Τι κα άλλαηεσ ςτο ποδιλατό
ςου, για να είναι πιο
αςφαλζσ, για να ςε βλζπουν
τθ νφχτα, για να τρζχει πιο
γριγορα; Γιατί;

ΑΔΑ: 45Ο09-6Ο4

Ενότθτα 4.6: Ραιχνίδια με μαγνιτεσ
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό
υλικό

Οι μακθτζσ να:

Μαγνθτιςμόσ
(Ραιχνίδια με
μαγνιτεσ)

Οι μακθτζσ, χωριςμζνοι ςε
ομάδεσ, παίηουν με τουσ
μαγνιτεσ και διαπιςτϊνουν
ότι ζλκονται και απωκοφνται
μεταξφ τουσ.

Μαγνιτεσ
(διάφορα είδθ).

Διαπιςτϊςουν ότι οι
μαγνιτεσ ζλκονται και
απωκοφνται μεταξφ
τουσ, μζςα από τθν
άςκθςθ ςε
επιςτθμονικζσ
διαδικαςίεσ, όπωσ θ
παρατιρθςθ και το
πείραμα.

Οι μακθτζσ πειραματίηονται,
ςυηθτοφν, ηωγραφίηουν,
φτιάχνουν παιχνίδια με τουσ
μαγνιτεσ και άλλα
μαγνθτικά υλικά.

Μαγνιτεσ,
μαγνθτάκια
ψυγείου,
ςυνδετιρεσ και
ςιδερζνια
αντικείμενα.

Να διερευνοφν, αν
διάφορα ςϊματα
ζλκονται ι όχι από το
μαγνιτθ και να
ςυμμετζχουν ςε
ςυηιτθςθ για απλζσ
χριςεισ των μαγνθτϊν.

Ενότθτα 4.7: Ιχοσ
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό
υλικό

Οι μακθτζσ:

Θ ακοι ωσ μία από τισ
ανκρϊπινεσ αιςκιςεισ
και θ ςυςχζτιςθ του
αυτιοφ με τθν ακοι.

Οι μακθτζσ ςυνεργάηονται,
προςπακϊντασ να
μαντζψουν διάφορουσ
θχογραφθμζνουσ ιχουσ από
τθ φφςθ (π.χ. βροχι, άνεμοσ,
φλοίςβοσ τθσ κάλαςςασ,
παφλαςμόσ των κυμάτων,
κελάρυςμα του νεροφ,
κρόιςμα των φφλλων,
βροντι), από τθν
κακθμερινι ηωι (π.χ.
διπλανζσ τάξεισ, μζςα
μεταφοράσ, μουςικά
όργανα, ρολόγια) και ιχουσ

Επιλογι υλικοφ
από τθν ιςτοςελίδα
του ψθφιακοφ
ςχολείου:
http://digitalschool
.minedu.gov.gr/

Να αναπτφξουν τρόπουσ
για τθ γνωριμία με μία
από τισ βαςικότερεσ
ανκρϊπινεσ αιςκιςεισ,
τθν ακοι.

Εικόνεσ του
ανκρϊπινου
αυτιοφ, κακϊσ και
αυτιϊν διαφόρων
ηϊων.
Διάφορα
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από τον ίδιο τον εαυτό τουσ
(π.χ. αναπνοι, χτφποι
καρδιάσ).

τραγοφδια για τον
ιχο από το CD
Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ Αϋ,
Βϋ, Γϋ Τάξθσ.

Ραίηουμε ζνα μικρό παιχνίδι
ερωταπαντιςεων, ηθτϊντασ
από τουσ μακθτζσ τισ
απόψεισ τουσ ςε μερικά
απλά ερωτιματα (π.χ. «πϊσ
κάνουμε ιχουσ;») και με
βάςθ τισ διαφορετικζσ
απόψεισ, που κα
προκφψουν, οδθγοφμαςτε
ςε κοινά αποδεκτά
ςυμπεράςματα.

Διάφορεσ
κατάλλθλα
επιλεγμζνεσ
θχθτικζσ πθγζσ από
το διαδίκτυο (π.χ.
youtube), κακϊσ
και από τθν
ιςτοςελίδα
(ψθφιακόσ
διαδραςτικόσ
παιδότοποσ
μεταφραςμζνοσ
ςτα ελλθνικά).
http://www.poisso
nrouge.com/

Αναγνϊριςθ βαςικϊν
ιχων από τθ φφςθ και
τθν κακθμερινι ηωι.
Να είναι ικανοί να
αναγνωρίηουν βαςικοφσ
ιχουσ από τθ φφςθ, τθν
κακθμερινι ηωι και τον
εαυτό τουσ.

Ραραγωγι απλϊν
ιχων.

Σφνδεςθ όλων των
ανκρϊπινων
αιςκιςεων.
Να ςυνδζςουν τθν ακοι
με τισ υπόλοιπεσ
ανκρϊπινεσ αιςκιςεισ.

Οι μακθτζσ ηωγραφίηουν το
χρϊμα και το ςχιμα που κα
είχαν οι ιχοι γφρω μασ.
Οι μακθτζσ προςπακοφν να
φανταςτοφν τθ μυρωδιά
που κα είχαν οι ιχοι γφρω
μασ.
Οι μακθτζσ προςπακοφν να
φανταςτοφν τθ γεφςθ που
κα είχαν οι ιχοι γφρω μασ.

Δθμιουργία
θχοϊςτοριϊν (ιχοι
και διάφορα
μουςικά
αποςπάςματα).

Θχογραφιςεισ του
εκπαιδευτικοφ από
τθ φφςθ, τθν
κακθμερινι ηωι
και από τον ίδιο
τον άνκρωπο.
Μπλοκ, μπογιζσ,
αρωματικά φυτά,
διάφορα
μυρωδικά.

Ρρόταςθ για ςυνκετικι εργαςία
Χρθςιμοποιϊ με αςφάλεια τα αντικείμενα γφρω μου
Οι μακθτζσ επεξεργάηονται τεχνολογικά προϊόντα τθσ κακθμερινισ ηωισ, π.χ. το ποδιλατο.
Μακιματα που εμπλζκονται: Γλϊςςα, Μακθματικά, Εικαςτικά, Λςτορία, Φυςικζσ Επιςτιμεσ
- Τεχνολογία, Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ.
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Ρρόγραμμα Σπουδϊν για τθ Β’ Δθμοτικοφ
ΦΥΣΛΚΕΣ ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ ΚΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ
ΩΕΣ

ΩΕΣ

ΒΛΟΛΟΓΛΑ
1θ ΕΝΟΤΘΤΑ

Θ ΗΩΘ ΓΥΩ ΜΑΣ

10

Τα φυτά
Ο άνκρωποσ και τα ηϊα
Το φυςικό περιβάλλον

10

2.1: Γνωριμία με το χϊρο του Σχολείου

1

2.2: Θ ςυνοικία μου

2

2.3: Μακαίνω να προςανατολίηομαι

1

3.1: Ο χϊροσ που ηω

2

3.2: Ο καιρόσ.

4

ΓΕΩΓΑΦΛΑ

2θ ΕΝΟΤΘΤΑ

3θ ΕΝΟΤΘΤΑ

4θ ΕΝΟΤΘΤΑ

5θ ΕΝΟΤΘΤΑ

6θ ΕΝΟΤΘΤΑ

ΓΝΩΛΜΛΑ ΜΕ ΤΟ ΧΩΟ
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΛΟΥ

Ο ΤΟΡΟΣ ΡΟΥ ΗΩ

4

6

4.1: Το φυςικό περιβάλλον και οι
καιρικζσ ςυνκικεσ επθρεάηουν τθ ηωι
μασ
4.2: Οι επεμβάςεισ του ανκρϊπου ςτο
Θ ΗΩΘ ΣΤΟΝ ΤΟΡΟ ΜΑΣ
8
φυςικό περιβάλλον
4.3: Ρϊσ μετακινοφμαςτε ςτο χωριό
/πόλθ μασ και πϊσ μεταφζρουμε τα
προϊόντα
ΦΥΣΛΚΕΣ ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ ΚΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ
5.1: Ομοιότθτεσ και διαφορζσ υγρϊν και
αερίων υλικϊν
5.2: Το νερό ταξιδεφει για να ζρκει ςπίτι
ΓΝΩΛΜΛΑ ΜΕ ΤΛΣ ΦΥΣΛΚΕΣ
μασ (τεχνολογικό περιβάλλον)
ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ ΚΑΛ ΤΘΝ
8
5.3: Το νερό ταξιδεφει ςτο φυςικό
ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ
περιβάλλον
5.4: Το τρεχοφμενο νερό και ο άνεμοσ
κινοφν τισ μθχανζσ μασ
6.1: Απλζσ μθχανζσ και εργαλεία
ΓΝΩΛΜΛΑ ΜΕ ΤΛΣ
ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ
6.2: Οι θλεκτρικζσ ςυςκευζσ ςτο ςπίτι
7
ΜΘΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΛ
μασ
ΕΓΑΛΕΛΑ ΓΥΩ ΜΑΣ
6.3: Θχθτικζσ πθγζσ και ακοι
Οι θλεκτρικζσ ςυςκευζσ ςτθν
υπθρεςία του ανκρϊπου
Το τρεχοφμενο νερό και ο άνεμοσ
ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ
κινοφν τισ μθχανζσ μασ
ΣΥΝΚΕΤΛΚΕΣ ΕΓΑΣΛΕΣ
Το νερό ταξιδεφει για να ζρκει ςπίτι
μασ (τεχνολογικό περιβάλλον)
ΣΥΝΟΛΟ ΩΩΝ Φ.Ε.
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Ενότθτα 1: Θ ηωι γφρω μασ
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 18 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:

Οι ηωντανοί
οργανιςμοί:

Ρεριγράφουν τθν
διαδικαςία ανάπτυξθσ
ενόσ φυτοφ, κακϊσ και
τουσ παράγοντεσ που
τθν επθρεάηουν.

Τα φυτά (θ
ανάπτυξθ και οι
παράγοντεσ που τθν
επθρεάηουν) (3
ϊρεσ)

Σχεδιαςμόσ πειραμάτων για
τθν παρακολοφκθςθ τθσ
ανάπτυξθσ των φυτϊν,
εξετάηοντασ παράγοντεσ,
όπωσ το φωσ, το νερό,
κρεπτικά ςυςτατικά κ.λπ.

Σχολικό βιβλίο
Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ, Bϋ
Δθμοτικοφ, ΡΛ και
ΟΕΔΒ, ςελ. 52-84.

Ρεριγράφουν τθν
πορεία ανάπτυξθσ ενόσ
ηϊου και το ρόλο των
γονζων ςτθ διαδικαςία
αυτι.

Ο άνκρωποσ και τα
ηϊα (κφκλοι ηωισ ςχζςθ με το χρόνο)
(8 ϊρεσ)

Ταξινομοφν ηϊα με
κριτιριο εξωτερικά
χαρακτθριςτικά (άκρα,
κάλυψθ ςϊματοσ).
Ταξινομοφν ηϊα με
κριτιριο το είδοσ τθσ
τροφισ (φυτοφάγα,
ςαρκοφάγα).
Διακρίνουν τουσ
οργανιςμοφσ (φυτά,
ηϊα) ανάλογα με το
βιότοπο, ςτον οποίο
ηουν (λίμνθ, δάςοσ
κ.λπ.).

Ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ
ταξινόμθςθσ καρτϊν με
ςυγκεκριμζνα κριτιρια –
αντίςτοιχα των
προςδοκόμενων μακθςιακϊν
αποτελεςμάτων. Κλιμάκωςθ
τθσ χριςθσ των κριτθρίων. –
Σφνκετθ κατθγοριοποίθςθ με
χριςθ ιεραρχικϊν ςχζςεων
(ταξινόμθςθ).
Συγκζντρωςθ
πλθροφοριακοφ υλικοφ (από
ομάδεσ) ςχετικοφ με τθν
ανάπτυξθ ηϊων και του
ρόλου των γονζων τουσ, τθ
διάρκεια του κφκλου ηωισ
τουσ, του αρικμοφ των
απογόνων τουσ κλπ.
Δραςτθριότθτεσ χρονικισ
ςειροκζτθςθσ καρτϊν με
υλικό φωτογραφίεσ ι ςκίτςα
ανκρϊπων και άλλων ηϊων
ςε διάφορα ςτάδια
ανάπτυξθσ.
Δραςτθριότθτα καταςκευισ
επιδαπζδιασ ι άλλθσ
πρόςφορθσ ςυγκριτικισ
αναπαράςταςθσ του κφκλου
ηωισ των διάφορων ηϊων.
Σφνδεςθ με άλλεσ ςχετικζσ
πλθροφορίεσ. Διερεφνθςθ
πικανισ φπαρξθσ μοτίβων.
Ραρακολοφκθςθ του κφκλου

Μελζτθ
Ρεριβάλλοντοσ, Βϋ
Δθμοτικοφ, ΡΛ και
ΟΕΔΒ, Τετράδιο
Εργαςιϊν, ςελ. 18-27.
Λογιςμικό Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ.
Εκπαιδευτικό Υλικό
(φφλλα εργαςίασ)
καταςκευαςμζνο από
τουσ εκπαιδευτικοφσ
www.sciencekids.co.nz
(απλά παιχνίδια
κατθγοριοποίθςθσ
χωρίσ να παίηει
ςθμαντικό ρόλο θ
γλϊςςα).
Φωτογραφικζσ
μθχανζσ ι και
βιντεοκάμερα
Μεγάλθ ποικιλία
χαρτικϊν &
αναλωςίμων υλικϊν

ΑΔΑ: 45Ο09-6Ο4

Αναγνωρίηουν τισ
επιπτϊςεισ ςτο
περιβάλλον από τθν
παρζμβαςθ του
ανκρϊπου ςε
διάφορουσ βιοτόπουσ.
Ρεριγράφουν τα ςτάδια
του κφκλου ηωισ του
ανκρϊπου (γζννθςθανάπτυξθ-ωρίμανςθγιρανςθ).

Το φυςικό
περιβάλλον
(βιότοποι επίδραςθ του
ανκρϊπου ςτο
περιβάλλον μεταβολζσ του
περιβάλλοντοσ κατά
τθ διάρκεια του
κφκλου ηωισ) (7
ϊρεσ)

Συνδζουν τον κφκλο
ηωισ του ανκρϊπου με
τθν ζννοια του χρόνου.

τθσ ηωισ του ανκρϊπου με
εποπτικό τρόπο
(βιντεοταινία, λογιςμικό,
κ.λπ.).
Επιςκζψεισ ςε διαφορετικά
οικοςυςτιματα τθσ περιοχισ
τουσ (λίμνθ, δάςοσ κ.λπ.)
προκειμζνου να
παρατθριςουν τισ διαφορζσ
και να καταγράψουν τισ
παρατθριςεισ τουσ ςχετικά
με τα άβια και ζμβια
ςυςτατικά των
οικοςυςτθμάτων. (Ελεφκερθ
παρατιρθςθ – Χριςθ φφλλων
εργαςίασ: Σφγκριςθ
αποτελεςμάτων).
Επιςκζψεισ ςε διάφορα
οικοςυςτιματα τθσ περιοχισ
τουσ καταγραφι τθσ
ανκρϊπινθσ παρουςίασ με
πρόςφορα μζςα. Συηιτθςθ
για το είδοσ και τθν
αναγκαιότθτα τθσ
ανκρϊπινθσ παρζμβαςθσ.

Ενότθτα 2: Γεωγραφία – Θ περιοχι που ηω
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 18 ϊρεσ
Ενότθτα 2.1: Γνωριμία με το χϊρο του Σχολείου
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 1 ϊρα
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:

Το ςχολείο μου

Επιςκζπτονται τουσ χϊρουσ
του ςχολείου (αίκουςεσ
διδαςκαλίασ, γραφείο του
διευκυντι και δαςκάλων,
βοθκθτικοφσ χϊρουσ κ.λπ.),
παρατθροφν και περιγράφουν
τθ κζςθ τουσ ςε ςχζςθ με τθ
δικι τουσ αίκουςα.
Κατθγοριοποιοφν τουσ
χϊρουσ του ςχολείου ωσ
προσ τθν απόςταςθ,
κατεφκυνςθ και γειτνίαςι
τουσ από τθ δικι τουσ

Ρροςδιορίςουν τθ κζςθ
τθσ τάξθσ τουσ ςε ςχζςθ
με τθν περςινι τουσ
αίκουςα και διάφορουσ
χϊρουσ του ςχολείου.

Εκπαιδευτικό υλικό

Σχολικό βιβλίο
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αίκουςα.
Ρεριγράφουν τθ διαδρομι
από τθν τάξθ τουσ ςε
ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ του
ςχολείου χρθςιμοποιϊντασ
το κατάλλθλο λεξιλόγιο.
Ενότθτα 2.2: Θ ςυνοικία μου
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:

Θ ςυνοικία μου

Καταγράφουν τι υπάρχει ςτθ
ςυνοικία τουσ (υπθρεςίεσ,
ελεφκεροι χϊροι, κτίρια,
ςτάςεισ ςυγκοινωνίασ, το
ςπίτι τουσ).

Σχολικό βιβλίο

Ρροςδιορίηουν τθ κζςθ
ςυγκεκριμζνων ςθμείων
αναφοράσ ςε ςχζςθ με
τθ κζςθ του ςχολείου
τουσ και να
περιγράφουν
ςτοιχειωδϊσ τισ
αντίςτοιχεσ διαδρομζσ.

Ρεριγράφουν με βάςθ τισ
καταγραφζσ τουσ τθ κζςθ
χϊρων τθσ ςυνοικίασ τουσ ωσ
προσ τθν απόςταςθ από το
ςχολείο τουσ (π.χ. το πάρκο
βρίςκεται κοντά/ πιο μακριά/
αρκετά μακριά/ δίπλα κ.λπ.
ςτο ςχολείο μου).
Ρεριγράφουν με πολφ απλό
τρόπο τθ διαδρομι από το
ςχολείο τουσ ςε ζνα
ςυγκεκριμζνο χϊρο τθσ
ςυνοικίασ τουσ (π.χ. για να
πάω ςτο πάρκο: μόλισ βγω
από τθν πόρτα του ςχολείου
κα ςτρίψω αριςτερά και κα
προχωριςω ευκεία ςτο
δρόμο μζχρι να ςυναντιςω
ζνα φοφρνο. Εκεί κα ςτρίψω
αριςτερά και κα προχωριςω
ευκεία. Μετά από λίγο και
ςτο δεξί μου χζρι βρίςκεται το
πάρκο).

Φφλλο εργαςίασ:
Σελίδα Α4 ςτθν
οποία ζχουν φτιαχτεί
τρεισ ομόκεντροι
κφκλοι, ςτο κζντρο
των οποίων υπάρχει
ζνα μικρό τετράγωνο
με τθ φράςθ ΡΑΚΟ
(ι άλλο
χαρακτθριςτικό
ςθμείο τθσ
ςυνοικίασ). Σε κάκε
κφκλο αρχίηοντασ
από τον εςωτερικό
υπάρχουν οι λζξεισ
κοντά, μακριά, πολφ
μακριά.

Ενότθτα 2.3: Μακαίνω να προςανατολίηομαι
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 1 ϊρα
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό
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Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:

Μακαίνω να
προςανατολίηομαι

Εξοικειϊνονται με τον
προςανατολιςμό με
βάςθ τα τζςςερα
ςθμεία του ορίηοντα

Δείχνουν τθν ανατολι και τθ
δφςθ και ςυςχετίηουν με τθ
κζςθ του ιλιου ςτον ουρανό
τισ αντίςτοιχεσ ϊρεσ.
Δείχνουν τθν ανατολι με το
δεξί τουσ χζρι και εντοπίηουν
τα άλλα τρία ςθμεία του
ορίηοντα.
Τοποκετοφν πινακίδεσ
(βορράσ, νότοσ, ανατολι,
δφςθ) ςτουσ τοίχουσ τθσ τάξθσ
τουσ.
Ραίηουν το ομαδικό παιχνίδι
ρόλων με τα ςθμεία του
ορίηοντα: θ τάξθ χωρίηεται ςε
ομάδεσ των τεςςάρων
παιδιϊν. Κάκε παιδί πρζπει
να διαλζξει μία ςυγκεκριμζνθ
κατεφκυνςθ (π.χ. το πρϊτο
παιδί διαλζγει να είναι
ανατολι, το δεφτερο βορράσ
κ.λπ.). Δείχνουμε ςε ζνα
μζροσ τθσ τάξθσ και λζμε
«Εδϊ είναι ο βορράσ». Τα
παιδιά των ομάδων τότε
πρζπει να οργανωκοφν ζτςι
ϊςτε το παιδιά «βορράσ» να
ςτακοφν ςτθ κζςθ βορράσ και
τα υπόλοιπα παιδιά κάκε
ομάδασ να πάρουν τθ ςωςτι
κζςθ ςε ςχζςθ με το παιδιά
«βορράσ» τθσ ομάδασ τουσ.
Κερδίηει θ πιο γριγορθ
ομάδα. Το παιχνίδι μπορεί να
επεκτακεί και με τισ
κατευκφνςεισ
βορειανατολικά,
βορειοδυτικά,
νοτιοανατολικά, νοτιοδυτικά
με οκτϊ παιδιά ςε κάκε
ομάδα.

Ενότθτα 3: Γεωγραφία – Ο τόποσ που ηω
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 6 ϊρεσ
Ενότθτα 3.1: Ο χϊροσ που ηω

Σχολικό βιβλίο
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Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:

Ροφ είναι χτιςμζνο το
χωριό/ςυνοικία/πόλθ
μου;

Ραρατθροφν τα
γεωμορφολογικά ςτοιχεία
του τόπου τουσ.

Φφλλο εργαςίασ: ςε
ςελίδα Α4 υπάρχει
ζτοιμοσ πίνακασ με
τρεισ ςτιλεσ. Στθν
πρϊτθ ςτιλθ
υπάρχουν ςκίτςα
από clipart βουνοφ,
πεδιάδασ, λόφου,
ποταμοφ, λίμνθσ,
νθςιοφ κ.λπ.. ι οι
αντίςτοιχεσ λζξεισ.
Στθ δεφτερθ ςτιλθ
τα παιδιά κα
ςθμειϊςουν τι
υπάρχει ςτον τόπο
τουσ και ςτθν τρίτθ
κα γράψουν το
όνομα κάκε
γεωγραφικοφ
ςτοιχείου.
google  earth
(ονομαςία περιοχισ)

Αναγνωρίηουν τα
γεωμορφολογικά
ςτοιχεία ενόσ τόπου και
να προςδιορίηουν τα
επιμζρουσ ςτοιχεία
τουσ.

Ρεριγράφουν τουσ
γεωγραφικοφσ όρουσ
(βουνό, πεδιάδα, λίμνθ,
ποτάμι, κάλαςςα) και
αναφζρουν τα
επιμζρουσ ςτοιχεία
τουσ.

Διακρίνουν ομοιότθτεσ
και διαφορζσ ςε
παρόμοιουσ
γεωγραφικοφσ όρουσ.

Συγκρίνουν
διαφορετικοφσ τόπουσ
ωσ προσ τα
γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά τουσ
και να διακρίνουν
ομοιότθτεσ και
διαφορζσ.

Εργάηονται ανά δφο και
φτιάχνουν ζναν κατάλογο με
τα γεωμορφολογικά ςτοιχεία
τθσ περιοχισ τουσ.
Ρεριγράφουν με βάςθ τισ
παρατθριςεισ και τισ
καταγραφζσ τουσ τα
γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά του τόπου
τουσ και χαρακτθρίηουν τον
τόπο τουσ ωσ ορεινό, πεδινό,
παρακαλάςςιο.
Βλζπουν τθν
αεροφωτογραφία τθσ
περιοχισ τουσ ςτο google
earth και δείχνουν πϊσ
φαίνονται από ψθλά τα
βουνά, οι δρόμοι, τα ςπίτια
κ.λπ.
Ραρατθροφν μία εικόνα ςτθν
οποία υπάρχει ανάγλυφθ
αναπαράςταςθ μιασ
περιοχισ.
Δείχνουν ςτθν ανάγλυφθ
απεικόνιςθ τα διάφορα
γεωγραφικά ςτοιχεία
(επικεντρωνόμαςτε ςτα
βουνά, πεδιάδεσ, λόφουσ,
ποτάμια, λίμνεσ, νθςιά) και
ονομάηουν τα επιμζρουσ
ςτοιχεία τουσ (κορυφι,
πλαγιζσ, πρόποδεσ, πθγζσ,
δζλτα, όχκεσ κ.λπ.).
Αντιςτοιχίηουν εικόνεσ με τισ
λζξεισ βουνό, λόφοσ,
οροςειρά, πεδιάδα, κοιλάδα,

Γεωγραφικόσ
άτλαντασ για τθν
ανάγλυφθ
ηωγραφικι
απεικόνιςθ μιασ
περιοχισ.

Φφλλο εργαςίασ:
υπάρχουν οι εικόνεσ
των γεωγραφικϊν
όρων και οι
αντίςτοιχεσ λζξεισ.
Σχολικό βιβλίο
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ποτάμι, χείμαρροσ, λίμνθ,
κάλαςςα).
Ραρατθροφν διαφορετικοφσ
τόπουσ ωσ προσ τα
γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά και βρίςκουν
ομοιότθτεσ και διαφορζσ ωσ
προσ τθ μορφολογία του
εδάφουσ.

Ενότθτα 3.2: Ο καιρόσ
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 4 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:

Τι καιρό κάνει ςτο
χωριό /πόλθ μου
(από το πρωί ωσ το
βράδυ, από μζρα ςε
μζρα/μζςα ςτθν
εβδομάδα) ζννοιεσ:
κρφο-ηζςτθ-λιακάδαςυννεφιά-βροχι

Ραρατθροφν τισ μεταβολζσ
του καιροφ ςτον τόπο τουσ
κατά τθ διάρκεια μιασ
εβδομάδασ, τισ
καταγράφουν ςε απλοφσ
πίνακεσ και εντοπίηουν
ομοιότθτεσ και διαφορζσ
ςτον καιρό από μζρα ςε
μζρα.

Φφλλο εργαςίασ: ςε
ςελίδα Α4 υπάρχει
πίνακασ. Στθν κάκετθ
ςτιλθ οι θμζρεσ τθσ
εβδομάδασ. Στθν
οριηόντια ςτιλθ του
πίνακα οι λζξεισ κρφο,
ηζςτθ, λιακάδα, βροχι,
χιόνι, ςυννεφιά (ι
ςκίτςα από clipart). Τα
παιδιά κα ςθμειϊςουν
ςτα κελιά του πίνακα
ανάλογα με τισ
καιρικζσ ςυνκικεσ του
τόπου τουσ.
(Θ δραςτθριότθτα
αυτι μπορεί να
αρχίςει πριν από τθ
διδαςκαλία του
κζματοσ αυτοφ, ϊςτε
να ζχουν προθγθκεί οι
καταγραφζσ των
παιδιϊν.)

Ρεριγράφουν τον καιρό
ενόσ τόπου με βάςθ τισ
παρατθριςεισ και τισ
καταγραφζσ τουσ.
Ρροςδιορίηουν τα
βαςικά ςτοιχεία του
καιροφ.

(1 ϊρα)

Ο καιρόσ από εποχι
ςε εποχι-τζςςερισ
εποχζσ του ζτουσ
Ρεριγράφουν τι αλλαγζσ
του καιροφ από εποχι
ςε εποχι.

Συςχετίηουν τισ καιρικζσ
μεταβολζσ με τθ ηωι

(1 δίωρο)
Ο καιρόσ επθρεάηει
τθ ηωι του
ανκρϊπου
(1 ϊρα)

Αναγνωρίηουν τα κυριότερα
ςτοιχεία του καιροφ
(κερμοκραςία, θλιοφάνεια,
ςυννεφιά, άνεμο, βροχι ι
χιόνι) και αντιςτοιχίηουν
ςφμβολα του καιροφ με
λζξεισ.

Ραρατθροφν εικόνεσ
(φυςικοφ περιβάλλοντοσ,
ανκρϊπινων
δραςτθριοτιτων –ζνδυςθεργαςίεσ –ελεφκεροσ
χρόνοσ) και τισ ταξινομοφν
με βάςθ τθν εποχι που
δείχνουν.
Ονομάηουν τισ τζςςερισ

Σχολικό βιβλίο
Τετράδιο εργαςιϊν
Εικόνεσ που
απεικονίηουν κζματα
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των ανκρϊπων.

εποχζσ και τουσ μινεσ τουσ
και αναφζρουν
χαρακτθριςτικζσ γιορτζσ.
Εργαηόμενα ςε μικρζσ
ομάδεσ των τριϊν βρίςκουν
ςτο Ανκολόγιό τουσ
ποιιματα για τισ τζςςερισ
εποχζσ.
Συηθτοφν πϊσ ο καιρόσ
επθρεάηει τθ ηωι των
ανκρϊπων και το φυςικό
περιβάλλον αναφζροντασ
ςυγκεκριμζνα
παραδείγματα.
Θ τάξθ χωρίηεται ςε τζςςερισ
ομάδεσ. Κάκε ομάδα
διαλζγει μία εποχι του
χρόνου και φτιάχνει μία
αφίςα.

από τισ τζςςερισ
εποχζσ ( φυςικό
περιβάλλον, ζνδυςθ,
καιρικζσ ςυνκικεσ,
αςχολίεσ και
δραςτθριότθτεσ
ανκρϊπων,
δραςτθριότθτεσ).
CD-ROM Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ Α-Δ
Δθμοτικοφ, Ενότθτα:
Βιβλιοκικθφωτογραφίεσ
CD-ROM Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ Α-Δ
Δθμοτικοφ, Ενότθτα:
ταινίεσ: Ραραδοςιακό
αλϊνιςμα και τρφγοσ
ςε αμπελϊνα.
Βιβλία από τθ
βιβλιοκικθ του
ςχολείου που
αναφζρονται ςτισ
τζςςερισ εποχζσ του
χρόνου. Τα βιβλία
πρζπει να
απευκφνονται ςτθ
ςυγκεκριμζνθ θλικία
των παιδιϊν (αρκετζσ
εικόνεσ και μικρά
κατανοθτά κείμενα).
CD-ROM Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ Α- Δ
Δθμοτικοφ, Ενότθτα:
ΔοκιμαςίεσΣυμπλθρϊνουμε με
λζξεισ τα κενά
πλαίςια- οι εποχζσ
ςτον τόπο μασ

Ενότθτα 4: Γεωγραφία – Θ ηωι ςτον τόπο μασ
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 8 ϊρεσ
Ενότθτα 4.1: Το φυςικό περιβάλλον και οι καιρικζσ ςυνκικεσ επθρεάηουν τθ ηωι μασ
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 4 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό
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Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:
Ρεριγράφουν τον τρόπο
ηωισ ςτον τόπο τουσ και
τον ςυςχετίηουν με το
φυςικό περιβάλλον και
τισ καιρικζσ ςυνκικεσ.

Το φυςικό
περιβάλλον και ο
καιρόσ επθρεάηει τθ
ηωι μασ
(2 δίωρα)

Κατανοοφν ότι τα
γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά ενόσ
τόπου και ο καιρόσ
επθρεάηουν τθ ηωι του
ανκρϊπου.

Εργάηονται ςε μικρζσ ομάδεσ.
Κάκε ομάδα καταγράφει τισ
αςχολίεσ των κατοίκων, τισ
δραςτθριότθτζσ τουσ
(ελεφκεροσ χρόνοσ), τθν
καταςκευι των ςπιτιϊν, τα
ροφχα ςε διάφορεσ εποχζσ
του χρόνου, τθ κζρμανςθ, τα
φυτά και τα ηϊα.

Σχολικό βιβλίο

Συγκρίνουν τον τρόπο ηωισ ςε
διαφορετικοφσ τόπουσ
(ορεινό, πεδινό,
παρακαλάςςιο) και τον
ςυνδζουν με τα
γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά και τον καιρό.

Ενότθτα 4.2: Οι επεμβάςεισ του ανκρϊπου ςτο φυςικό περιβάλλον
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:
Ρροςδιορίηουν τισ
ανκρϊπινεσ
επεμβάςεισ ςτον
τόπο τουσ και να τισ
ςυςχετίηουν με τισ
ανάγκεσ του
ανκρϊπου.

Οι επεμβάςεισ
του ανκρϊπου
ςτο φυςικό
περιβάλλον

Απαρικμοφν και
καταγράφουν τα
τεχνικά ζργα που
ζγιναν ςτον τόπο τουσ
και ςυηθτοφν για τθν
αναγκαιότθτά τουσ.

Φφλλο εργαςίασ: Σε
ςελίδα Α4 υπάρχει
πίνακασ ςτθν πρϊτθ
ςτιλθ του οποίου
υπάρχουν τεχνικά
ζργα (γζφυρα,
ςιραγγα, ζργα
ςυγκοινωνίασ –
μετρό/ςιδθροδρομικι
γραμμι-, δρόμοι,
λιμάνι, δεξαμενζσ
φδρευςθσ κ.λπ..). ςτθ
δεφτερθ ςτιλθ κα
ςθμειϊςουν τα
παιδιά τι υπάρχει
ςτον τόπο τουσ.

Ρροςδιορίηουν τισ
κετικζσ και αρνθτικζσ
ςυνζπειεσ τθσ
επζμβαςθσ του
ανκρϊπου ςτο
περιβάλλον και να
εντοπίηουν
περιβαλλοντικά
προβλιματα.
Ευαιςκθτοποιοφνται
ςε κζματα
προςταςίασ του

(1 δίωρο)
Απαρικμοφν τα
προβλιματα που
προκάλεςαν ςτο
φυςικό περιβάλλον
του τόπου τουσ οι
επεμβάςεισ του
ανκρϊπου.
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περιβάλλοντοσ.

Ενότθτα 4.3: Ρϊσ μετακινοφμαςτε ςτο χωριό /πόλθ μασ και πϊσ μεταφζρουμε τα
προϊόντα;
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:

Ρϊσ
μετακινοφμαςτε ςτο
χωριό /πόλθ μασ και
πϊσ μεταφζρουμε
τα προϊόντα
(κακθμερινζσ
μετακινιςεισ, μζςα
ςυγκοινωνίασ και
μεταφοράσ,
προβλιματα);

Ραρατθροφν εικόνεσ και
ταξινομοφν τα μζςα
ςυγκοινωνίασ και μεταφοράσ
(ξθρά, κάλαςςα, αζρασ /
ςυγκοινωνίασ, μεταφοράσ/
ςφγχρονα, παλαιότερα).

Φωτογραφίεσ μζςων
μεταφοράσ.

(1 δίωρο)

Καταγράφουν τα
επαγγζλματα των ανκρϊπων
που εργάηονται ςτισ
ςυγκοινωνίεσ και τισ
μεταφορζσ.

Αναγνωρίηουν και να
ταξινομοφν τα μζςα
ςυγκοινωνίασ και
μεταφοράσ.

Ρροςδιορίηουν τθ
χρθςιμότθτα για τον
άνκρωπο των μζςων
ςυγκοινωνίασ και
μεταφοράσ και να
αναφζρουν τα
προβλιματα που
δθμιουργεί ςτο
περιβάλλον θ κίνθςι
τουσ.

Συηθτοφν για τθ χρθςιμότθτα
των μζςων ςυγκοινωνίασ και
μεταφοράσ.

Βιβλία από τθ
βιβλιοκικθ του
ςχολείου που
αναφζρονται ςε
διάφορα μζςα
μεταφοράσ.
Σχολικό βιβλίο

Συςχετίηουν τα μζςα
ςυγκοινωνίασ και μεταφοράσ
με αντίςτοιχα τεχνικά ζργα
(π.χ. αεροδρόμιο, λιμάνι,
ςτακμοί λεωφορείων κ.λπ.).
Εργάηονται ςε μικρζσ ομάδεσ
των τριϊν και ςχεδιάηουν ζνα
ταξίδι. Κάκε ομάδα διαλζγει
το μζςο ςυγκοινωνίασ με το
οποίο κα ταξιδζψει και
περιγράφει τθ διαδικαςία του
ταξιδιοφ.

Ενότθτα 5: Γνωριμία με τισ επιςτιμεσ και τθν τεχνολογία
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 8 ϊρεσ
Ενότθτα 5.1: Ομοιότθτεσ και διαφορζσ υγρϊν και αερίων υλικϊν
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό
υλικό
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Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:
Αναγνωρίηουν
περιπτϊςεισ, ςτισ οποίεσ
φαίνεται ότι τα ρευςτά
παίρνουν το ςχιμα του
δοχείου.
Συγκρίνουν το βάροσ δφο
αντικειμζνων και να
αποφαςίηουν ποιο είναι
πιο βαρφ.
Συγκρίνουν τθ
ςυμπιεςτότθτα του αζρα
και του νεροφ και να
υποςτθρίηουν ποιο από
τα δφο ςυμπιζηεται
ευκολότερα

Σε τι μοιάηουν και ςε
τι διαφζρουν τα υγρά
και τα αζρια υλικά;
Μοιάηουν:
παίρνουν το ςχιμα
του δοχείου που τα
περιζχει
ζχουν βάροσ
Διαφζρουν:
τα υγρά δεν
ςυμπιζηονται
τα αζρια ςυμπιζηονται

Ρεριεργάηονται αντικείμενα
(υγρά και αζρια) του
περιβάλλοντόσ τουσ ςε
ομάδεσ και καταγράφουν τισ
παρατθριςεισ τουσ.
Αναφζρονται ςε διαφορζσ
και ομοιότθτζσ τουσ.
Ρραγματοποιοφν πειράματα
για να διερευνιςουν, εάν ο
αζρασ ζχει βάροσ (π.χ.
πείραμα με μπαλόνια και
ηυγό ιςορροπίασ).
Ανακοινϊνουν και
υποςτθρίηουν τα
αποτελζςματα τθσ εργαςίασ
τουσ ςτθν τάξθ.
Ρραγματοποιοφν πειράματα
για να διερευνιςουν, εάν τα
υγρά και αζρια υλικά
ςυμπιζηονται (π.χ. ςφριγγα,
μπουκάλια πλαςτικά κ.ά.).

Ανακοινϊνουν τα
ςυμπεράςματά τουσ ςτθν
τάξθ.
Γνωρίηουν ότι τα αζρια,
όπωσ και τα υγρά υλικά,
παίρνουν το ςχιμα του
δοχείου που τα περιζχει.

Ανακοινϊνουν και
υποςτθρίηουν τα
αποτελζςματα τθσ εργαςίασ
τουσ ςτθν τάξθ.

Γνωρίηουν ότι τα αζρια,
όπωσ και τα υγρά υλικά,
ζχουν βάροσ.

http://www.bbc.co
.uk/schools/science
clips/teachersresou
rces/ages7_8/tr_ch
aracteristics_mater
ials_lp.shtml
BBC - Υλικό για
τουσ διδάςκοντεσ
κατά θλικίεσ και
κατά ενότθτεσ των
Φυςικϊν
Επιςτθμϊν
(Ενότθτα
χαρακτθριςτικά
των υλικϊν)
http://www.scienc
enetlinks.com
Δικτυακόσ τόποσ
Science NetLinks,
ςτον οποίο
υπάρχουν
προτάςεισ
ςεναρίων και
υλικϊν, που
ςυνδζουν
επιςτιμθ,
τεχνολογία και
κακθμερινι ηωι.
http://www.skoool
.gr/index.php?opti
on=com_content&
view=article&id=78
Μελετάμε το
φυςικό κόςμο –
Υλικά ςϊματα.

Γνωρίηουν ότι τα υγρά
υλικά δεν ςυμπιζηονται
ενϊ τα αζρια υλικά
ςυμπιζηονται

Ενότθτα 5.2: Το νερό ταξιδεφει για να ζρκει ςπίτι μασ
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό
υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:

Τεχνολογικό
πρόβλθμα:

Συηθτοφν ςε ομάδεσ ςχετικά
με τον τρόπο, με τον οποίο
το νερό ταξιδεφει από το

http://www.scienc
enetlinks.com
Δικτυακόσ τόποσ
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Αναγνωρίηουν τα
ςτοιχεία, από τα οποία
αποτελείται ζνα μοντζλο,
που αναπαριςτά τθν
πορεία του νεροφ από το
υδραγωγείο ςτο ςπίτι
μασ.

Ρϊσ γίνεται θ
μεταφορά του νεροφ
ςτο ςπίτι μασ ςιμερα;

Καταςκευάηουν δικά τουσ
αντίςτοιχα μοντζλα.
Αντιςτοιχίηουν το κάκε
ςτοιχείο του μοντζλου με
ό, τι αναπαριςτά ςτον
πραγματικό κόςμο.

Ρϊσ γινόταν
παλαιότερα;

υδραγωγείο ςτο ςπίτι μασ.
Ρεριγράφουν τθν πορεία
αυτι με δικά τουσ μοντζλα.
Συηθτοφν τον λόγο, για τον
οποίο ςυμπεριζλαβαν τα
διάφορα ςτοιχεία του
μοντζλου που ςχεδίαςαν
(π.χ. υδραγωγείο, ςωλινεσ,
ςπίτια, βζλθ κ.ά.).
Ανακοινϊνουν και
περιγράφουν τα μοντζλα
τουσ ςτθν τάξθ.
Βελτιϊνουν τα μοντζλα
τουσ, μετά το τζλοσ τθσ
παρουςίαςθσ όλων των
ομάδων, καταγράφοντασ
τουσ λόγουσ των
αλλαγϊν/προςκθκϊν.

Ρραγματοποιοφν
αλλαγζσ ςτα μοντζλα
αυτά με ςτόχο τθν
βελτίωςι τουσ.
Αναηθτοφν πλθροφορίεσ
ςχετικά με τον τρόπο
ςυλλογισ νεροφ
παλιότερα και ςιμερα
και να τον ςυγκρίνουν.

Science NetLinks,
ςτον οποίο
υπάρχουν
προτάςεισ
ςεναρίων και
υλικϊν, που
ςυνδζουν
επιςτιμθ,
τεχνολογία και
κακθμερινι ηωι.

http://eyliko.gr/resource/s
upportmaterial/sup
pPerivalon.aspx
Ρεριλαμβάνει
κεματικζσ ενότθτεσ
για το νερό, τον
αζρα, το ζδαφοσ,
τθν ανακφκλωςθ
κ.ά.

Αναηθτοφν πλθροφορίεσ και
ςυγκρίνουν τον τρόπο με τον
οποίο γινόταν θ παραπάνω
διαδικαςία παλαιότερα και
ςιμερα.

Ανακοινϊνουν το
αποτζλεςμα τθσ εργαςίασ
τουσ.

Ενότθτα 5.3: Το νερό ταξιδεφει ςτο φυςικό περιβάλλον
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό
υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:

Το ταξίδι του νεροφ
ςτθ φφςθ.

Αναγνωρίηουν τθ
κερμότθτα ωσ «αιτία»
τθσ μεταβολισ τθσ
κατάςταςθσ από υγρό ςε
αζριο και αντίςτροφα.

Από τθ γθ ςτον
ουρανό.
Από τον ουρανό ςτθ
γθ.

Συηθτοφν ςε ομάδεσ ςχετικά
με τον τρόπο, με τον οποίο
το νερό ταξιδεφει από τθ γθ
ςτον ουρανό και από τον
ουρανό ςτθ γθ.

Μελζτθ
Ρεριβάλλοντοσ Βϋ
Δθμοτικοφ
Βιβλίο μακθτι,
ςελ. 98.
www.pischools.gr/books/d
imotiko/perib_b/b
_mat_91_110.pdf

Καταςκευάηουν απλά
μοντζλα, περιγράφοντασ
και ερμθνεφοντασ τον

Ερμθνεφουν το φαινόμενο,
εκλαμβάνοντασ τθ
κερμότθτα ωσ αιτία τθσ
μεταβολισ κατάςταςθσ.
Καταςκευάηουν μοντζλα, για

Τετράδιο
εργαςιϊν, ςελ. 35.
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κφκλο του νεροφ.

να περιγράψουν και να
ερμθνεφςουν τον κφκλου
του νεροφ.
Ανακοινϊνουν και
περιγράφουν τα μοντζλα
τουσ ςτθν τάξθ.
Βελτιϊνουν τα μοντζλα
τουσ, μετά το τζλοσ τθσ
παρουςίαςθσ όλων των
ομάδων, καταγράφοντασ
τουσ λόγουσ των
αλλαγϊν/προςκθκϊν.

www.pischools.gr/books/d
imotiko/perib_b/b
_erg.pdf
http://eyliko.gr/resource/s
upportmaterial/sup
pPerivalon.aspx
http://www.youtu
be.com/watch?v=0
_c0ZzZfC8c&featur
e=related

Ενότθτα 5.4: Το τρεχοφμενο νερό και ο άνεμοσ κινοφν τισ μθχανζσ μασ
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό
υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:

Το τρεχοφμενο νερό
και ο άνεμοσ κινοφν
τισ μθχανζσ μασ.

Καταςκευι
μθχανϊν/ςυςκευϊν/παιχνιδ
ιϊν με απλά υλικά, τα οποία
χρθςιμοποιοφν ενζργεια
από τρεχοφμενο νερό ι/και
άνεμο, όπωσ
νερόμυλο με κουταλάκια και
άδεια δοχεία γιαουρτιοφ,
ανεμιςτθράκια
(φουρφοφρια), μικρό
ξφλινο/πλαςτικό πλοίο με
πανί.

http://tinanantsou.
blogspot.com/2010
/10/blogpost_20.html

Καταςκευάηουν με απλά
υλικά και μζςα
μθχανζσ/ςυςκευζσ, οι
οποίεσ λειτουργοφν με
τθν κίνθςθ του νεροφ
ι/και του αζρα.
Αναηθτοφν πλθροφορίεσ,
ςχετικά με
μθχανζσ/ςυςκευζσ, οι
οποίεσ λειτουργοφν με
τθν κίνθςθ του νεροφ
ι/και του αζρα τόςο ςτο
παρόν και ςτο παρελκόν.
Ανακοινϊνουν και να
υποςτθρίηουν ποιεσ
ανκρϊπινεσ ανάγκεσ
εξυπθρετοφν οι διάφορεσ
μθχανζσ/ςυςκευζσ, που
λειτουργοφν με τθν
κίνθςθ του νεροφ ι/και
του αζρα τόςο ςτο παρόν
και ςτο παρελκόν.

Εδϊ μπορείτε να
βρείτε οδθγίεσ και
παραδείγματα για
τθν καταςκευι
μοντζλων
ανεμογεννθτριϊν.
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Ενότθτα 6: Μθχανζσ, ςυςκευζσ και εργαλεία γφρω μασ
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 7 ϊρεσ
Ενότθτα 6.1: Απλζσ μθχανζσ και εργαλεία
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:

Τα εργαλεία και οι
μθχανζσ γφρω μασ.

Οι μακθτζσ:

Βίδεσ, ψαλίδια,
ςφυριά, τανάλιεσ,
πζνςεσ, κατςαβίδια,
φωτογραφικό υλικό
(από άροτρα παλαιά
και ςφγχρονα,
τρακτζρ,
αυτοκίνθτα,
αεροπλάνα,
μαχαίρια, τόξα,
βζλθ, πολιορκθτικζσ
μθχανζσ κ.α.)

Χρθςιμοποιοφν με
αςφάλεια διάφορα
εργαλεία, διαβάηοντασ
τισ οδθγίεσ χριςθσ τουσ.
Ανακαλφψουν τθ
ςταδιακι εξζλιξθ των
εργαλείων από τον
άνκρωπο.
Αντιλθφκοφν ότι θ
καταςκευι τουσ ιταν και
είναι προϊόν μιασ
αδιάκοπθσ ανκρϊπινθσ
προςπάκειασ και
επινοθτικότθτασ.
Διακρίνουν τισ διαφορζσ
και τισ ομοιότθτεσ των
εργαλείων και των
μθχανϊν του παρόντοσ
και του παρελκόντοσ.
Ρεριγράφουν τισ
ανκρϊπινεσ ανάγκεσ που
εξυπθρετοφν τα εργαλεία
και οι απλζσ μθχανζσ ςτο
παρόν και ςτο παρελκόν.
Ανακοινϊνουν και να
υποςτθρίηουν ποιεσ
ανκρϊπινεσ ανάγκεσ, ςτο
παρόν και ςτο παρελκόν,
εξυπθρετοφν οι διάφορεσ
μθχανζσ, που
λειτουργοφν με τθν
κίνθςθ του νεροφ ι του
αζρα.

Δθμιουργοφν καταλόγουσ
με εργαλεία, που
υπάρχουν ςτθν αίκουςα,
ςτο ςπίτι, ςτουσ χϊρουσ
εργαςίασ ι/και ςτο
περιβάλλον.
Αντιςτοιχίηουν πρόςωπα
με εργαλεία με βάςθ
«ποιοσ χρθςιμοποιεί τι;»
Συγκρίνουν από
φωτογραφίεσ ι από το
διαδίκτυο παλαιότερου
τφπου εργαλεία με τα
ςθμερινά και ςυηθτοφν για
τθ χριςθ τουσ ςτο παρόν
και ςτο παρελκόν.
Διαβάηουν απλζσ οδθγίεσ
χριςθσ εργαλείων και
μακαίνουν πϊσ να τισ
χρθςιμοποιοφν με
αςφάλεια.
Ραίηουν παιχνίδι ρόλων:
«Ρϊσ ιταν θ ηωι πριν από
τθν ανακάλυψι τουσ;»
Γράφουν απλζσ οδθγίεσ
χριςθσ για ζνα απλό
εργαλείο.

http://www.edheads
.org/activities/simple
machines/index.sht
ml

Κιτ πλαςτικϊν
απλϊν εργαλείων.
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Ενότθτα 6.2: Οι θλεκτρικζσ ςυςκευζσ ςτο ςπίτι μασ
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 3 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό
υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:

Θλεκτριςμόσ
Θλεκτρικζσ ςυςκευζσ

Οι μακθτζσ αναφζρουν
τρόπουσ φωτιςμοφ ενόσ
χϊρου.
Με αφορμι τθ λάμπα
φωτιςμοφ, που υπάρχει ςτο
ςχολείο και ςτα ςπίτια μασ,
οι μακθτζσ εξετάηουν τθν
ενεργειακι πθγι, που είναι
ο θλεκτριςμόσ. Συγκρίνουν
τα μζςα που
χρθςιμοποιοφςαν οι
άνκρωποι για τον φωτιςμό
των χϊρων παλαιότερα και
ςιμερα και αποτυπϊνουν
ηωγραφίηοντασ διάφορουσ
τρόπουσ φωτιςμοφ.

ΜΤΡ Αϋ Δθμοτικοφ
ςελ. 147, Βιβλίο
Μακθτι.

Ρεριγράφουν ςυςκευζσ
που λειτουργοφν με
θλεκτρικό ρεφμα,
αναφζροντασ τα βαςικά
τουσ χαρακτθριςτικά.

Μπαταρίεσ

Διακρίνουν διαφορετικζσ
πθγζσ θλεκτριςμοφ. Να
εντοπίηουν τουσ πόλουσ
μιασ μπαταρίασ και να
τθν τοποκετοφν ςωςτά
ςε μια ςυςκευι.

Θλεκτρικζσ ςυςκευζσ

Αναγνωρίηουν διάφορεσ
οικιακζσ θλεκτρικζσ
ςυςκευζσ.

Ρροςταςία από το
θλεκτρικό ρεφμα
Να αποκτιςουν ςτάςεισ,
ςυνικειεσ και
ςυμπεριφορζσ ςωςτισ
χριςθσ των ςυςκευϊν
και προςταςίασ από το
θλεκτρικό ρεφμα.

Διακρίνουν τεχνθτζσ
φωτεινζσ πθγζσ ανάλογα με
τθν πθγι ενζργειασ που
χρθςιμοποιοφν λάμπεσ, κερί,
φακό.
Αναγνωρίηουν διάφορα είδθ
μπαταριϊν και αςκοφνται
ςτθ ςωςτι χριςθ τουσ και
ςτον τρόπο απόςυρςθσ των
μπαταριϊν (ανακφκλωςθ).

Αναγνωρίηουν ςε
φωτογραφίεσ και ςκίτςα
οικιακζσ θλεκτρικζσ
ςυςκευζσ.
Αναφζρουν τι επιτυγχάνεται
με τθ χριςθ κάκε ςυςκευισ,
τουσ βαςικοφσ κανόνεσ
λειτουργίασ τθσ, από ποιον
χρθςιμοποιείται και τι
προςφζρει ςτθν κοινότθτά
μασ.

ΜΤΡ Αϋ Δθμοτικοφ
ςελ. 50, Τετράδιο
Εργαςιϊν.

ΜΤΡ Αϋ Δθμοτικοφ
ςελ. 147, Βιβλίο
Μακθτι.
http://www.engine
eringinteract.org/r
esources/siliconspi
es.htm

ΜΤΡ Αϋ Δθμοτικοφ
ςελ. 50, Τετράδιο
Εργαςιϊν δραςτ. 2.
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Ρροτείνουν κανόνεσ
προςταςίασ από το
θλεκτρικό ρεφμα (Δ4 & Δ5).
Ο εκπαιδευτικόσ
παρουςιάηει ζνα εγχειρίδιο
χριςθσ μιασ θλεκτρικισ
ςυςκευισ και παροτρφνει
τουσ μακθτζσ να φτιάξουν
ζνα δικό τουσ για ζνα
παιχνίδι τουσ ι για μια
ςυςκευι, που λειτουργεί με
θλεκτρικό ρεφμα.

Ενότθτα 6.3: Θχθτικζσ πθγζσ και ακοι
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:
Ραραγάγουν ιχουσ και
να κατανοιςουν ότι ο
ιχοσ δεν αποτελεί μζροσ
ενόσ μουςικοφ οργάνου.

Αναγνωρίηουν ιχουσ, που
δθμιουργοφνται από
διαφορετικζσ θχθτικζσ
πθγζσ.

Να κατανοιςουν τθν
πολφτιμθ λειτουργία τθσ
ακοισ.

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Ραραγωγι διαφόρων
ιχων
(π.χ. με το παίξιμο
διαφόρων μουςικϊν
οργάνων).

Δίνουμε ςτουσ μακθτζσ και
τισ μακιτριεσ εμπειρίεσ
παραγωγισ ιχων τόςο για
τισ λιγότερο εμφανείσ
περιπτϊςεισ όςο και για τισ
περιπτϊςεισ, που είναι
εμφανείσ οι δονιςεισ (π.χ.
να τραγουδιςουν, να
χτυπιςουν χζρια-πόδια, να
δθμιουργιςουν μια μικρι
θχο-ορχιςτρα, να παίξουν
με διάφορα μουςικά όργανα
κ.λπ.).

Διάφορεσ θχθτικζσ
πθγζσ, δθμιουργία
απλϊν ιχων.

Αναγνϊριςθ απλϊν
ιχων.

Στερεϊνουμε με ζνα
λαςτιχάκι μια πλαςτικι
μεμβράνθ πάνω ς’ ζνα
μεταλλικό κουτί από
μπιςκότα, για να
καταςκευάςουμε ζνα είδοσ
τυμπάνου. Τεντϊνουμε τθ
μεμβράνθ και ρίχνουμε
πάνω τθσ μικρι ποςότθτα
καφζ. Κρατάμε το καπάκι ςε
μικρι απόςταςθ και το
χτυπάμε με τθν ξφλινθ
κουτάλα.
Ραραγωγι απλϊν ιχων με

Εκπαιδευτικό
υλικό
Επιλογι υλικοφ
από τθν ιςτοςελίδα
του ψθφιακοφ
ςχολείου:
http://digitalschool
.minedu.gov.gr/
Θχοϊςτορίεσ (ιχοι
και διάφορα
μουςικά
αποςπάςματα)
από τθν ιςτοςελίδα
(ψθφιακόσ
διαδραςτικόσ
παιδότοποσ)
http://www.poisso
nrouge.com/
Μεταλλικό κουτί
από μπιςκότα με
το καπάκι του,
μεμβράνθ, μικρό
λάςτιχο, καφζσ,
ξφλινθ κουτάλα.

Χορδζσ κικάρασ,
κόρνεσ παιχνιδιϊν,
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Να ευαιςκθτοποιθκοφν
απζναντι ςτουσ
ανκρϊπουσ με
προβλιματα ακοισ.

Θ πολφτιμθ
ανκρϊπινθ αίςκθςθ
τθσ ακοισ και οι ϊρεσ
κοινισ θςυχίασ.

Ευαιςκθτοποίθςθ
απζναντι ςτουσ
ανκρϊπουσ με
προβλιματα ακοισ. Θ
νοθματικι γλϊςςα.

τθ χορδι μιασ κικάρασ, που
τθν τραβάμε απότομα, με
μια κόρνα παιχνιδιοφ, που
ακοφγεται όταν τθν
πιζηουμε, με πζτρεσ, που τισ
χτυπάμε μεταξφ τουσ, μ’ ζνα
κφμβαλο, που το χτυπάμε.
Ραιχνίδι ρόλων ςε ομάδεσ,
με μίμθςθ τθσ φωνισ των
μακθτϊν και των μακθτριϊν
τθσ τάξθσ, κακϊσ και
θχογράφθςθ και
αναγνϊριςθ των
παραγόμενων ιχων.
Αυξομείωςθ τθσ ζνταςθσ
των ιχων από το
προθγοφμενο παιχνίδι
ρόλων και κατάταξθ των
ιχων ςε ενοχλθτικοφσ και μθ
ενοχλθτικοφσ.
Ρροβολι αποςπαςμάτων
τθσ ταινίασ “Modern Times”
του Charlie Chaplin.
Οι μακθτζσ ςυνεργάηονται
και παίηουν ςτθν τάξθ ςε
ομάδεσ ζνα παιχνίδι, κατά τθ
διάρκεια του οποίου
προςπακοφν να μθ
μιλιςουν για λίγα λεπτά (3ϋ4ϋ), ωςτόςο να είναι ικανοί
να επικοινωνοφν,
δθμιουργϊντασ μια απλι
ιςτορία.

κφμβαλο.
CD Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ Αϋ,
Βϋ, Γϋ Τάξθσ.
Θλεκτρονικόσ
υπολογιςτισ για
καταγραφι των
ιχων του
παιχνιδιοφ ι/και
CD-player.

Θλεκτρονικόσ
υπολογιςτισ για
καταγραφι των
ιχων του
παιχνιδιοφ ι/και
CD-player.

Γάντια, κατάλλθλα
ροφχα και απλό
ςκθνικό για τθ
δθμιουργία τθσ
ιςτορίασ.

Ρροτάςεισ για ςυνκετικζσ εργαςίεσ
Οι θλεκτρικζσ ςυςκευζσ ςτθν υπθρεςία του ανκρϊπου
Οι μακθτζσ επεξεργάηονται τισ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, που χρθςιμοποιοφμε ςτα ςπίτια μασ.
Μακιματα που εμπλζκονται: Γλϊςςα, Μακθματικά, Εικαςτικά, Φυςικζσ Επιςτιμεσ Τεχνολογία, Αιςκθτικι Αγωγι.
Το τρεχοφμενο νερό και ο άνεμοσ κινοφν τισ μθχανζσ μασ
Οι μακθτζσ επεξεργάηονται μθχανζσ και ςυςκευζσ που κινοφνται ι / και λειτουργοφν με το
τρεχοφμενο νερό και τον άνεμο.
Μακιματα που εμπλζκονται: Γλϊςςα, Μακθματικά, Εικαςτικά, Λςτορία, Φυςικζσ Επιςτιμεσ
- Τεχνολογία, Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ.
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Το νερό ταξιδεφει για να ζρκει ςπίτι μασ (τεχνολογικό περιβάλλον)
Οι μακθτζσ επεξεργάηονται πλθροφορίεσ ςχετικά με τον τρόπο προμικειασ νεροφ ςτουσ
χϊρουσ που ηουν και δραςτθριοποιοφνται (ςπίτι, ςχολείο, κ.ά.). Επίςθσ, ςυηθτοφν για τθ
ςθμαςία του νεροφ ςτισ διάφορεσ δραςτθριότθτεσ του ανκρϊπου παλαιότερα και ςιμερα.
Μακιματα που εμπλζκονται: Γλϊςςα, Μακθματικά, Εικαςτικά, Λςτορία, Φυςικζσ Επιςτιμεσ
- Τεχνολογία, Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ.
Ρρόγραμμα Σπουδϊν για τθ Γ’ Δθμοτικοφ
ΦΥΣΛΚΕΣ ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ ΚΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ
ΩΕΣ

ΩΕΣ
ΒΛΟΛΟΓΛΑ

1θ ΕΝΟΤΘΤΑ

ΟΛ ΗΩΝΤΑΝΟΛ ΟΓΑΝΛΣΜΟΛ
– ΟΛ ΤΟΦΛΚΕΣ ΑΛΥΣΛΔΕΣ

16

1.1: Φυτά (καλλιεργοφμενα, είδθ
βλαςτϊν και φφλλων, ρόλοσ τθσ ρίηασ)

5

1.2: Ηϊα (κατοικίδια, αναπαραγωγι,
χερςαία, υδρόβια)

5

1.3: Άνκρωποσ (αναγκαιότθτα τθσ
τροφισ, τροφι-ενζργεια)

3

1.4: Ρεριβάλλον (ενζργεια ςτισ
τροφικζσ αλυςίδεσ)

3

ΓΕΩΓΑΦΛΑ

2θ ΕΝΟΤΘΤΑ

ΓΕΩΓΑΦΛΑ

18

2.1 Κάκε τόποσ είναι διαφορετικόσ

3

2.2 Με οδθγό ζνα χάρτθ

5

2.3 Μακαίνω τα μυςτικά του χάρτθ

6

2.4 Ρϊσ αλλάηει ζνασ τόποσ;

4

ΦΥΣΛΚΕΣ ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ

3θ ΕΝΟΤΘΤΑ

ΓΝΩΛΜΛΑ ΜΕ ΤΛΣ
ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ

10

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΣΥΝΚΕΤΛΚΕΣ
ΕΓΑΣΛΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΩΝ Φ.Ε.

3.1 Σπρϊχνω και τραβϊ με απλζσ
μθχανζσ

4

3.2 Οι Μαγνιτεσ ςτθ ηωι μασ

4

3.3 Ο ιχοσ ταξιδεφει μζςα ςτθν ιςτορία

2

Επτά απλζσ μθχανζσ
44
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Ενότθτα 1: Οι ηωντανοί οργανιςμοί – Οι τροφικζσ ςχζςεισ
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 16 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:
Διακρίνουν φυτά του
τόπου μασ χριςιμα
για τθ διατροφι ι
άλλεσ ανάγκεσ του
ανκρϊπου.
Διακρίνουν τα φυτά
ςε καλλιεργοφμενα
και αυτοφυι.
Διακρίνουν διαφορζσ
μεταξφ των φυτϊν,
που αφοροφν τθ
μορφολογία του
βλαςτοφ, των φφλλων
και τθσ ρίηασ.
Συςχετίηουν τισ
παραπάνω διαφορζσ
των φυτϊν με το
περιβάλλον, ςτο
οποίο ηουν τα φυτά
αυτά.
Αναφζρουν κατοικίδια
ηϊα του τόπου μασ
και τα ςυνδζει με τθν
χριςθ προϊόντων τουσ
από τον άνκρωπο.
Αναφζρουν
διαφορετικοφσ
τρόπουσ
αναπαραγωγισ των
ηϊων βάςθ των
οποίων τα κατατάςςει
(ωοτόκα, ηωοτόκα,
ωοηωοτόκα).
Ταξινομοφν τα ηϊα με
βάςθ το περιβάλλον

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Τα φυτά
(καλλιεργοφμενα
φυτά, είδθ βλαςτϊν
και φφλλων, ο ρόλοσ
τθσ ρίηασ) (5 ϊρεσ)

Ετιςιο project με κζμα
«Σχολικόσ κιποσ».
Συνεργαςία για τθν
υλοποίθςι του με τθν
ευρφτερθ κοινότθτα
(γονείσ – αυτοδιοίκθςθ –
ομάδεσ θλικιωμζνων).

Σχολικό βιβλίο Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ, Γϋ
Δθμοτικοφ, ΡΛ και ΟΕΔΒ,
ςελ. 57-80.

Τα ηϊα (κατοικίδια,
χερςαία, υδρόβια, θ
αναπαραγωγι ςτα
ηϊα) (5 ϊρεσ)

Άνκρωποσ (Θ
αναγκαιότθτα τθσ
τροφισ - Συςχζτιςθ
πρόςλθψθσ τροφισ
και παραγωγισ
ενζργειασ ςτον
άνκρωπο) (3 ϊρεσ)

Φυςικό Περιβάλλον
(Θ ενζργεια ςτισ
τροφικζσ αλυςίδεσ)
(3 ϊρεσ)

Αξιοποίθςθ του project
για τισ απαιτοφμενεσ
παρατθριςεισ ςτθ
διάρκεια τθσ ςχολικισ
χρονιάσ.
Συςχζτιςθ του project με
τθν παραγωγι τροφισ
(καλλιζργεια φυτικϊν
ειδϊν διατροφισ) –
Καλλιζργεια και
ανάπτυξθ δεξιοτιτων
ηωισ.
Εργαςίεσ ςχετικζσ με τα
φυτά που καλλιεργεί ο
άνκρωποσ, προκειμζνου
να καλφψει διατροφικζσ
του ανάγκεσ.
Λδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν
ελιά το ςιτάρι και τα
όςπρια. Αδρζσ
ςυγκρίςεισ με τισ
καλλιζργειεσ και τθ
διατροφι ςε άλλεσ
περιοχζσ του πλανιτθ,
με χριςθ φωτογραφιϊν
ι πολυμεςικοφ υλικοφ.
Ρολιτιςτικι επιρροι
Συλλογι υλικοφ και
ομαδικι καταςκευι
αφίςασ αναπαράςταςθσ
μεςογειακισ διατροφισ.

Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ, Γϋ
Δθμοτικοφ, ΡΛ και ΟΕΔΒ,
Τετράδιο Εργαςιϊν, ςελ.
26-36.
Εκπαιδευτικό Υλικό
καταςκευαςμζνο από τουσ
εκπαιδευτικοφσ
Εκπαιδευτικό υλικό του
Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ
Τροφίμων και Γεωργίασ για
τθν Καλλιζργεια των
ςχολικϊν εκτάςεων
ftp://ftp.fao.org/docrep/
fao/012/a0218e/a0218e.pdf
ΥΡΕΡΚ – Ρανεπιςτιμιο
Κριτθσ (2000) Αγωγι Υγείασ
– Διατροφι και Υγεία.
ΕΡΕΑΕΚ ΛΛ (Οδθγόσ για
Εκπαιδευτικοφσ – Βιβλίο
του μακθτι – CD-ROM)
Για τισ τροφικζσ αλυςίδεσ
www.sciencekids.co.nz
(απλά παιχνίδια χωρίσ να
παίηει ςθμαντικό ρόλο θ
γλϊςςα).
Kidspiration (λογιςμικό ςτο
οποίο ζχουν πρόςβαςθ τα
ςχολεία)

ΑΔΑ: 45Ο09-6Ο4

ςτο οποίο ηουν
(χερςαία, υδρόβια).
Αναγνωρίηουν τθν
αναγκαιότθτα τθσ
τροφισ για τθν
επιβίωςθ του
ανκρϊπου.
Συςχετίηουν τθν
τροφι με τθν
ενζργεια.

Συλλογι φυτϊν με
ςκοπό τθν διάκριςθ
διαφορετικϊν βλαςτϊν,
φφλλων και ριηϊν.
Συλλογι πλθροφοριϊν
για κατοικίδια ηϊα των
οποίων τα προϊόντα
αξιοποιοφνται ςτθν
κάλυψθ διατροφικϊν
αναγκϊν του ανκρϊπου.
Δραςτθριότθτα
ερμθνείασ φωτογραφιϊν
για τον εντοπιςμό τθσ
Ρολιτιςμικισ επιρροισ
(ομοιότθτεσ και
διαφορζσ με άλλεσ
περιοχζσ του πλανιτθ).
Τα δικαιϊματα των
ηϊων: Δραςτθριότθτα ςε
ομάδεσ αντιςτοίχιςθσ
καρτϊν ηϊων και
χριςεων τουσ από τουσ
ανκρϊπουσ (όχι μόνο
ςτθ διατροφι).
Ομαδοποίθςθ των
χριςεων ςε αποδεκτζσ –
μθ αποδεκτζσ χριςεισ –
χριςεισ υπό όρουσ.
Συηιτθςθ για τισ
κεμελιϊδεισ ανάγκεσ
των ηϊων. Διακθρφξεισ
δικαιωμάτων και
ευηωίασ.
Ομαδικζσ εργαςίεσ για
τθν κατανόθςθ των
διαφορετικϊν τρόπων
αναπαραγωγισ των
ηϊων (ωοτόκα, ηωοτόκα,
ωοηωοτόκα).
Καταςκευι απλϊν
τροφικϊν αλυςίδων με
τθ χριςθ του λογιςμικοφ
Kidspiration.
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Ενότθτα 2: Γεωγραφία
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 18 ϊρεσ
Ενότθτα 2.1: Κάκε τόποσ είναι διαφορετικόσ
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 3 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:

Τόποσ ορεινόσ,
πεδινόσ, νθςιωτικόσ,
παρακαλάςςιοσ

Ρεριγράφουν φωτογραφίεσ
διαφορετικϊν τόπων.

Φωτογραφίεσ
διαφόρων τόπων τθσ
Ελλάδασ
CD Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ Α-Δ
τάξθσ (Γϋτάξθ – Ο
τόποσ μου – Ζνασ
τόποσ χίλια πρόςωπα
– δραςτ. 1)

Διακρίνουν φυςικά
τοπία μζςα από
φωτογραφίεσ, ςκίτςα
και προςωπικζσ
εμπειρίεσ

Ρροςδιορίηουν τα
βαςικά
γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά ενόσ
τόπου

Συςχετίηουν τισ
αςχολίεσ των κατοίκων
με τα γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά ενόσ
τόπου

Συςχετίηουν τον καιρό
και το κλίμα με τα
γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά ενόσ
τόπου

(3 ϊρεσ)

Ταξινομοφν εικόνεσ
διαφορετικϊν τόπων ανάλογα
με τα γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά τουσ.
Απαρικμοφν και καταγράφουν
ςε πίνακεσ τα βαςικά
χαρακτθριςτικά κάκε τόπου
(ορεινόσ, πεδινόσ,
παρακαλάςςιοσ,
παραλίμνιοσ).
Ραρακολουκοφν ςφντομα
εκπαιδευτικά βίντεο.

Συμπλθρϊνουν
χαρακτθριςμοφσ τόπων
(ορεινόσ, πεδινόσ, νθςιωτικόσ,
παρακαλάςςιοσ) ςτα κενά
ενόσ χάρτθ με καρτζλεσ που
κολλοφν πάνω του.
Καταγράφουν τα
επαγγζλματα των ανκρϊπων
κάκε φυςικοφ τοπίου.
Καταγράφουν και ςυγκρίνουν
τισ καιρικζσ ςυνκικεσ που
επικρατοφν ανά εποχι ςε
ζναν ορεινό, πεδινό,
νθςιωτικό και παρακαλάςςιο
τόπο.

CD Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ Α-Δ
τάξθσ (Γϋτάξθ – Ο
τόποσ μου – Ζνασ
τόποσ χίλια πρόςωπα
– δραςτ. 2)
Εκπαιδευτικι
Τθλεόραςθ
(Θφαίςτεια, Ρόλεισ,
Οροςειρζσ,
Ρεδιάδεσ,
Κάλαςςεσ),
προςβάςιμα ςτο:
http://www.edutv.gr
/index.php?option=
com_content&task
=blogcategory&id
=20&Itemid=90

Φωτογραφίεσ ι
εικόνεσ τοπίων
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Ενότθτα 2.2: Με οδθγό ζνα χάρτθ
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 5 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:

Ρροςανατολιςμόσ

Κολλοφν χαρτάκια με τα
ςθμεία του ορίηοντα (Β, Ν, Α,
Δ) ςτουσ τοίχουσ τθσ τάξθσ.

Καταςκευι χάρτθ
Δείχνουν τα ςθμεία του
ορίηοντα μζςα ςτθν
τάξθ και ςτθν αυλι του
ςχολείου
Ταυτίηουν το πάνω
μζροσ κάκε χάρτθ με το
βορρά
Χρθςιμοποιοφν
κατάλλθλα ςφμβολα
ςτθ δθμιουργία ενόσ
χάρτθ οικείασ περιοχισ
(ςχολείο, γειτονιά)
Ρεριγράφουν τι δείχνει
ζνασ χάρτθσ
Διαπιςτϊνουν τθν
ανάγκθ ενόσ
υπομνιματοσ
Διαβάηουν το
υπόμνθμα ενόσ χάρτθ

(5 ϊρεσ)

Ρροςδιορίηουν με τθν πυξίδα
τα ςθμεία του ορίηοντα ςτθν
αυλι του ςχολείου.
Μελετοφν αεροφωτογραφίεσ,
αναγνωρίηουν ςυγκεκριμζνα
αντικείμενα (κτίρια, περιοχζσ
πραςίνου, βουνά, δρόμοι κλπ)
και δείχνουν ςε ςυτζσ τα
ςθμεία του ορίηοντα.
Ρεριγράφουν τθ διαδρομι
ςπίτι-ςχολείο ςε χάρτθ τθσ
γειτονιάσ
με τθ χριςθ των όρων βόρεια,
νότια, ανατολικά, δυτικά.
Ραίηουν διαδραςτικό παιχνίδι
προςανατολιςμοφ ςτον
θλεκτρονικό υπολογιςτι.
Καταςκευάηουν χάρτθ
«κρυμμζνου κθςαυροφ» για
χριςθ ςτθ ςχολικι αυλι.
Κολλοφν χαρτάκια με τα
ςθμεία του ορίηοντα (Β, Ν, Α,
Δ) πάνω ςτο χάρτθ
«κρυμμζνου κθςαυροφ» και
ςε άλλο χάρτθ που υπάρχει
μόνιμα ςτον τοίχο τθσ τάξθσ.
Αποτυπϊνουν τθν κάτοψθ του
χϊρου του ςχολείου ι τθσ
γειτονιάσ με τθ χριςθ απλϊν
ςυμβόλων.
Αναηθτοφν το υπόμνθμα ενόσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Χάρτθσ γειτονιάσ
από Google Maps ι
άλλθ πρόςφορθ
πθγι (ΓΥΣ κλπ)

Χάρτθσ γειτονιάσ
από τοπικό Διμο ι
Google Maps

http://geogr.eduport
al.gr/games/roloi/
game_tel2.htm
Χαρτογραφϊντασ
ςτθν Ρεριβαλλοντικι
Εκπαίδευςθ, ΚΡΕ
Μακρινίτςασ, 2007,
ςελ. 36-42, ςτο
http://www.ekke.gr/
estia/gr_pages/F_sy
nerg/KPE_Makrinitsa
s/XARTES.pdf

Σχολικό βιβλίο ςελ.
42.

Ρροςανατολιςμόσ
ςτο φυςικό και ςτο
δομθμζνο
περιβάλλον, ΚΡΕ
Μακρινίτςασ, 2007,
ςελ. 52-53, ςτο
http://www.ekke.gr/
estia/gr_pages/F_sy
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χάρτθ και αντιςτοιχοφν
ζννοιεσ γεωγραφικϊν
ςτοιχείων με ςφμβολα.
Ραίηουν διαδραςτικό παιχνίδι
ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι.

nerg/KPE_Makrinitsa
s/PROSANATOLISMO
S.pdf
http://geogr.eduport
al.gr/games/thes_m
agnif_new.htm

Ενότθτα 2.3: Μακαίνω τα μυςτικά του χάρτθ
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 6 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:

Βαςικοί
γεωγραφικοί όροι
και ζννοιεσ

Εντοπίηουν τα ςτοιχεία που
αντιςτοιχοφν ςτουσ βαςικοφσ
γεωγραφικοφσ όρουσ ςε μια
αναπαράςταςθ τοπίου όπου
αποτυπϊνονται ςυγκεκριμζνα
γεωγραφικά χαρακτθριςτικά.

Αναπαράςταςθ
τοπίου όπου
περιζχονται όλοι οι
βαςικοί
γεωγραφικοί όροι

Ορίηουν βαςικζσ
γεωγραφικζσ ζννοιεσ
και όρουσ (όροσ, λόφοσ,
πεδιάδα, κοιλάδα,
λίμνθ, ποτάμι,
ακρωτιριο, κόλποσ,
χερςόνθςοσ, πορκμόσ,
ιςκμόσ) και να τουσ
χρθςιμοποιοφν ςωςτά
ςτθν κακθμερινότθτά
τουσ.
Αντιςτοιχίηουν και να
διακρίνουν τουσ
παραπάνω
γεωγραφικοφσ όρουσ ςε
μια αναπαράςταςθ και
ςε ζνα χάρτθ

(3 δίωρα)

Δθμιουργοφν προτάςεισ που
περιζχουν τουσ όρουσ αυτοφσ.
Ρεριγράφουν ςυγκεκριμζνα
τοπία με τθ χριςθ
γεωγραφικϊν όρων.
Αναπαριςτοφν γεωγραφικοφσ
όρουσ με χρωματιςτά
υφάςματα ςτθ διάρκεια
κεατρικοφ παιχνιδιοφ.
Καταςκευάηουν παιχνίδι
αντιςτοίχθςθσ καρτελϊν με
γεωγραφικοφσ όρουσ και
αντίςτοιχα γεωμορφολογικά
ςτοιχεία.
Συμπλθρϊνουν τουσ
γεωγραφικοφσ όρουσ που
λείπουν ςτα κενά ενόσ χάρτθ
με καρτζλεσ που κολλοφν
πάνω του.
Εντοπίηουν ςτο
γεωμορφολογικό χάρτθ τθσ
Ελλάδασ βουνά, πεδιάδεσ,
λίμνεσ και ποτάμια με βάςθ

Εικόνεσ,
φωτογραφίεσ με
χαρακτθριςτικά
τοπία που
εμπεριζχουν τα
γεωμορφολογικά
ςτοιχεία που
προαναφζρκθκαν
http://11dimkaval.kav.sch.gr/mai
n/oroi/oroi.htm
Τετράδιο Εργαςιϊν,
εργ. 8, ςελ. 14

Εικόνα με
γεωγραφικοφσ
όρουσ χωρίσ τίτλουσ

Γεωμορφολογικόσ
χάρτθσ τθσ Ελλάδασ
προςβάςιμοσ και
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τθ χρωματικι κλίμακα.
Εντοπίηουν ςτο
γεωμορφολογικό χάρτθ τθσ
Ελλάδασ όλα τα ςτοιχεία που
αναφζρονται ςτουσ όρουσ και
τισ ζννοιεσ που ζχουν μάκει.

ςτο
http://www.seilias.gr
/index.php?option=c
om_content&task=vi
ew&id=244&Itemid=
52
Γεωμορφολογικόσ
χάρτθσ τθσ Ελλάδασ

Ενότθτα 2.4: Ρϊσ αλλάηει ζνασ τόποσ;
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 4 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:

Στοιχεία φυςικοφ και
ανκρωπογενοφσ
περιβάλλοντοσ

Κατθγοριοποιοφν εικόνεσ με
δθμιουργιματα τθσ φφςθσ και
του ανκρϊπου.

Συλλογι εικόνων

Αλλαγζσ ςτο
περιβάλλον από
ανκρϊπινεσ
δραςτθριότθτεσ

Συγκρίνουν τθ μορφι μιασ
περιοχισ παλαιότερα και
ςιμερα.

Διακρίνουν ςτοιχεία του
φυςικοφ και
ανκρωπογενοφσ
περιβάλλοντοσ και να
τα καταγράφουν.
Εντοπίηουν αλλαγζσ ςτο
περιβάλλον ςτο
πζραςμα του χρόνου
και τισ ςυςχετίηουν με
τισ ανκρϊπινεσ
δραςτθριότθτεσ.

Εντοπίηουν
περιβαλλοντικά
προβλιματα, τα
αξιολογοφν και
προτείνουν λφςεισ

Ρεριβαλλοντικά
προβλιματα

(2 δίωρα)

Ρεριγράφουν ζνα ανκρϊπινο
ζργο ςτον τόπο που ηουν
καταγράφοντασ
πλεονεκτιματα και
μειονεκτιματα.
Καταγράφουν τα προβλιματα
του περιβάλλοντοσ που ηουν
με επιτόπια μελζτθ πεδίου
ςτθ γειτονιά του ςχολείου.
Γράφουν ςυνκιματα για
περιβαλλοντικά προβλιματα
του.
τόπου τουσ
Σχεδιάηουν ζνα
ολοκλθρωμζνο ςχζδιο
εργαςίασ με κζμα το
κυριότερο περιβαλλοντικό
πρόβλθμα τθσ περιοχισ τουσ.

CD Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ Α-Δ
τάξθσ (Γϋτάξθ – Ο
τόποσ μου –
Φροντίηουμε τον
τόπο μασ – δραςτ. 1
& 2)
CD Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ Α-Δ
τάξθσ (Γϋτάξθ – Ο
τόποσ μου –
Φροντίηουμε τον
τόπο μασ – δραςτ. 3)
CD-ROM Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ Α-Δ
Δθμοτικοφ, Ενότθτα:
Αναλαμβάνουμε
δράςθ
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Ενότθτα 3: Γνωριμία με τισ Επιςτιμεσ και τθν Τεχνολογία
Ενότθτα 3.1: Σπρϊχνω και τραβϊ με απλζσ μθχανζσ
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 4 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:
Ρεριγράφουν τα τεχνικά
χαρακτθριςτικά και να
είναι ςε κζςθ να εξθγοφν
τισ λειτουργίεσ των 7
απλϊν μθχανϊν.

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

7 απλζσ μθχανζσ:
βίδεσ, γρανάηι,
μοχλόσ, κεκλιμζνο
επίπεδο, ςφινα,
τροχαλία, τροχόσ/
άξονασ.
Καταςκευι απλϊν
μθχανϊν.

Ρειραματίηονται με τισ
απλζσ μθχανζσ, να κάνουν
υποκζςεισ για το πϊσ
λειτουργοφν, να τισ
καταςκευάςουν (βίδα,
γρανάηι, μοχλόσ, κεκλιμζνο
επίπεδο, ςφινα, τροχαλία,
τροχόσ/άξονασ).

Εντοπίηουν τισ απλζσ
μθχανζσ ςε αντικείμενα
γφρω τουσ και να εξθγοφν
τθ λειτουργία τουσ.

Καταςκευάηουν απλζσ
μθχανζσ (κεκλιμζνο επίπεδο,
ζναν μοχλό για να ςθκϊςουν
ζνα βαρφ αντικείμενο,
ςθκϊνουν ζνα βάροσ με μια
τροχαλία κοκ.)

Καταςκευάηουν και να
ςυνδυάηουν τθ χριςθ
των 7 απλϊν μθχανϊν.

Καταςκευάηουν ζνα
καροτςάκι με ζναν άξονα,
μια ρόδα και ζνα κουτί.

Αναηθτοφν πλθροφορίεσ
ςχετικά με τισ 7 απλζσ
μθχανζσ, ςτο παρόν και
ςτο παρελκόν και να
υποςτθρίηουν τθ
ςθμαςία τουσ ςτθν
ανάπτυξθ του
ανκρϊπινου πολιτιςμοφ.

Αναηθτοφν πλθροφορίεσ
ςχετικά με τισ 7 απλζσ
μθχανζσ, ςτο παρόν και ςτο
παρελκόν.
Συηθτοφν το ρόλο που
ζπαιξαν και παίηουν ςτθ
διαμόρφωςθ του ςφγχρονου
κόςμου.

Αντιλθφκοφν το ρόλο των
απλϊν μθχανϊν ςτθ
διαμόρφωςθ του
ςφγχρονου κόςμου.

Εκπαιδευτικό
υλικό
Βίδεσ, γρανάηια,
μοχλόσ, κεκλιμζνο
επίπεδο, ςφινεσ,
τροχαλίεσ, τροχόσ.
Εικόνεσ ςτα:
http://www.google
.gr/search?q=simpl
e+machines&hl=el
&client=firefoxa&rls=org.mozilla:e
l:official&channel=s
&biw=1024&bih=6
02&prmd=ivns&tb
m=isch&tbo=u&so
urce=univ&sa=X&ei
=YFsgTvDGN4PJsw
be2_iPAg&sqi=2&v
ed=0CD4QsAQ
http://www.fi.edu/
qa97/spotlight3/
http://www.edhea
ds.org/activities/si
mplemachines/index.sht
ml

Ενότθτα 3.2: Οι Μαγνιτεσ ςτθ ηωι μασ
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 4 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να ταξινομοφν τα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Μαγνθτικά υλικά

Διερευνθτικοφ τφπου
δραςτθριότθτεσ

Μαγνιτεσ (διάφορα
είδθ).
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υλικά με βάςθ τθ
μαγνθτικι τουσ
ςυμπεριφορά ςε αυτά
που ζλκονται από ζνα
μαγνιτθ και ςε αυτά που
δεν ζλκονται.

Να διαπιςτϊςουν ότι οι
μαγνιτεσ ζχουν δφο
διαφορετικοφσ πόλουσ,
το βόρειο και το νότιο.

Να διαπιςτϊςουν ότι οι
ελκτικζσ δυνάμεισ των
μαγνθτϊν είναι
μεγαλφτερεσ ςτουσ
πόλουσ.

Ρόλοι των μαγνθτϊν

(π.χ. οι μακθτζσ παίηουν με
τουσ μαγνιτεσ και
ταξινομοφν διάφορα υλικά
ςε αυτά που ζλκονται από
τουσ μαγνιτεσ και ςε αυτά
που δεν ζλκονται).

Τοποκετϊντασ μαγνιτεσ ςε
ςειρά, διαπιςτϊνουν ότι οι
ετερϊνυμοι πόλοι ζλκονται
και οι ομϊνυμοι
απωκοφνται.
Οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν
δφο ι περιςςότερουσ
μαγνιτεσ και περιγράφουν
τι γίνεται, όταν
πλθςιάηουμε τον ζνα κοντά
ςτον άλλο. Ο
εκπαιδευτικόσ τουσ ηθτάει
να καταςκευάςουν ζνα
«φιδάκι» από μαγνιτεσ και
να περιγράψουν ποια
προβλιματα
αντιμετϊπιςαν.
Διαπιςτϊνουν ζτςι, ότι οι
μαγνιτεσ κάποιεσ φορζσ
«κολλάνε» και κάποιεσ
φορζσ «ςπρϊχνουν» ο
ζνασ τον άλλο. Ειςάγεται
ζτςι θ ζννοια του πόλου
του μαγνιτθ.
Με τθ μεκοδολογία
επίλυςθσ προβλιματοσ οι
μακθτζσ χρθςιμοποιοφν
ζνα μαγνιτθ για να
επιλφςουν κάποιο
πρόβλθμα.
Ζχουμε ςτθ διάκεςι μασ
πολφ μικρά ςιδερζνια
αντικείμενα όπωσ
ςυνδετιρεσ, καρφίτςεσ κ.ά.
μζςα ςε ζνα γυάλινο βάηο.
Προςπακοφμε να τα
τραβιξουμε ζξω με ζνα
μαγνιτθ. Σε ποιο μζροσ του
μαγνιτθ «κολλάνε» τα
αντικείμενα; Οι μακθτζσ
περιμζνουμε να μασ

Δραςτθριότθτεσ ςτο
διαδίκτυο που
προςφζρονται
ελεφκερα:
(http://www.bbc.co.u
k/schools/scienceclips
/ages/7_8/magnets_s
prings.shtml )

Αντικείμενα
φτιαγμζνα από
ςίδθρο και από μθ
μαγνθτικά υλικά
(πλαςτικό, χαρτί κ.λπ).
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απαντιςουν ότι τα άκρα
του μαγνιτθ ζλκουν
περιςςότερο τα
αντικείμενα.

Ενότθτα 3.3: Ο ιχοσ ταξιδεφει μζςα ςτθν Λςτορία
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ:
Να εκτιμοφν τθν
πολιτιςμικι διάςταςθ
των Φυςικϊν Επιςτθμϊν
και να είναι ικανοί να
μελετοφν κείμενα από τθ
μυκολογία, με
περιεχόμενο ςχετικό με
τον ιχο και τα διάφορα
θχθτικά φαινόμενα.

Να κατανοιςουν τθ
διάδοςθ του ιχου και τθ
διάκριςθ των ιχων
ανάλογα με τθ χροιά
τουσ.

Να πειραματίηονται με
διάφορεσ θχθτικζσ πθγζσ
και να διακρίνουν τισ
βαςικζσ αλλαγζσ ςτα
χαρακτθριςτικά του
ιχου.

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Το ταξίδι του ιχου ςτθ
μυκολογία και ςτθν
ιςτορία.

Εφρεςθ και ανάγνωςθ
μφκων και κρφλων
διαφόρων λαϊν για τον ιχο.

Θ θχϊ (αντίλαλοσ) ωσ
αποτζλεςμα τθσ
ανάκλαςθσ του ιχου.

Αναφορά ςτθν ελλθνικι
μυκολογία και ςτθ νφμφθ
Θχϊ, γνωςτι για τθ
μελωδικι φωνι τθσ.

Διάδοςθ του ιχου και
διάκριςθ των ιχων
ανάλογα με τθ χροιά
τουσ.

Ρειραματιςμοί με τθν
ζνταςθ του ιχου.

Να αναφερκοφν ςε ιχουσ,
που εμποδίηουν να ακοφμε
τουσ διπλανοφσ μασ.

Χτυπάμε δφο πζτρεσ μζςα
ςτο νερό του νιπτιρα ι ςε
μια λεκάνθ και ακοφμε
κακαρά τον παραγόμενο
ιχο.

Ραιχνίδι ρόλων με τουσ
ερυκρόδερμουσ, που
ακουμπάνε το αυτί τουσ ςτο
ζδαφοσ, για να ακοφςουν το
άλογο ι το τρζνο, που
ζρχεται από μακριά.
Οι μακθτζσ ςυνεργάηονται
και αναπαριςτοφν με το
ςϊμα τουσ και με παιχνίδι
ρόλων το ταξίδι του ιχου.

Εκπαιδευτικό
υλικό
Επιλογι υλικοφ
από τθν ιςτοςελίδα
του ψθφιακοφ
ςχολείου:
http://digitalschool
.minedu.gov.gr/
Στοιχεία από τθν
ιςτοςελίδα atlas
wiki:
http://atlaswikigr.
wetpaint.com
Χριςθ τθσ
γλϊςςασ
προγραμματιςμοφ
Scratch, θ οποία
διακζτει
κατάλλθλθ
διεπιφάνεια
χριςθσ και
ιδιαίτερεσ
λειτουργίεσ, που
επιτρζπουν ςτουσ
μακθτζσ τθν
εφκολθ δθμιουργία
μικρϊν εφαρμογϊν
(προγραμμάτων)
για
πειραματιςμοφσ,
μεταξφ άλλων και
για τθν ζνταςθ του
ιχου.
Εικόνεσ από
αρχαία
κζατρα/ςτάδια,
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όπου οι
ανακλάςεισ
μποροφν να
αποβοφν ςε
όφελοσ τθσ
ακουςτικισ.

CD Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ Αϋ,
Βϋ, Γϋ Τάξθσ.
Ταξίδια ςτο χρόνο.
Δραςτθριότθτεσ:
«Οι τζςςερισ
εποχζσ» του
Αντόνιο Βιβάλντι.

Ρρόταςθ για ςυνκετικι εργαςία
Επτά απλζσ μθχανζσ
Οι μακθτζσ επεξεργάηονται τισ απλζσ μθχανζσ που χρθςιμοποιεί ο άνκρωποσ ςτθν ιςτορικι
του πορεία από τθν αρχαιότθτα ζωσ ςιμερα(7 απλζσ μθχανζσ: βίδεσ, γρανάηι, μοχλόσ,
κεκλιμζνο επίπεδο, ςφινα, τροχαλία, τροχόσ/ άξονασ).
Μακιματα που εμπλζκονται: Γλϊςςα, Μακθματικά, Εικαςτικά, Φυςικζσ Επιςτιμεσ Τεχνολογία, Αιςκθτικι Αγωγι.
Ρρόγραμμα Σπουδϊν για τθν Δ’ Δθμοτικοφ
ΦΥΣΛΚΕΣ ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ ΚΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ
ΩΕ
Σ

ΩΕΣ
ΒΛΟΛΟΓΛΑ

1θ ΕΝΟΤΘΤΑ

ΟΛ ΗΩΝΤΑΝΟΛ ΟΓΑΝΛΣΜΟΛ
– ΤΑ ΟΛΚΟΣΥΣΤΘΜΑΤΑ

14

1.1 Φυτά (καρπόσ, άνκοσ, κφκλοσ ηωισ
των φυτϊν-επικονίαςθ-γονιμοποίθςθ)

1

1.2 Ηϊα (αςπόνδυλα, ςπονδυλωτά,
μζλιςςα)

1

1.3 Άνκρωποσ (κίνθςθ)

2

1.4 Ρεριβάλλον (οικοςυςτιματα τθσ
περιοχισ, προςταςία του φυςικοφ
περιβάλλοντοσ)

10

ΓΕΩΓΑΦΛΑ

2θ ΕΝΟΤΘΤΑ

ΓΕΩΓΑΦΛΑ

18

2.1 Γνωρίηω τον τόπο που κατοικϊ

6

2.2 Ο τόποσ μασ αλλάηει ςτο πζραςμα
του χρόνου

4

2.3 Οι νομοί τθσ Ελλάδασ

5

2.4 Τα γεωγραφικά διαμερίςματα τθσ

3
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Ελλάδασ
18
ΦΥΣΛΚΕΣ ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ

3θ ΕΝΟΤΘΤΑ

ΓΝΩΛΜΛΑ ΜΕ ΤΛΣ ΦΥΣΛΚΕΣ
ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ ΚΑΛ ΤΘΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ

3.1 Αναγνωρίηουμε τα μίγματα γφρω μασ
–Διαχωρίηουμε τα μίγματα ςτα ςυςτατικά
τουσ (ουςίεσ)
3.2 Μθχανζσ, ςυςκευζσ και πθγζσ
ενζργειασ
3.3 Μπαταρία – θλεκτρικό κφκλωμα. Από
τον θλεκτριςμό των ηϊων ςτθν καταςκευι
τθσ μπαταρίασ.

15

2
4

3.4 Σπρϊχνω και τραβϊ – Καταςκευάηω
απλζσ μθχανζσ και εργαλεία

4

3.5 Ο ιχοσ ταξιδεφει μζςα ςτθν Λςτορία

2

Μθχανζσ και πθγζσ ενζργειασ
Από τον θλεκτριςμό των ηϊων ςτθν
καταςκευι τθσ μπαταρίασ

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΣΥΝΚΕΤΛΚΕΣ
ΕΓΑΣΛΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΩΝ

3

47

Ενότθτα 1: Οι ηωντανοί οργανιςμοί – Τα οικοςυςτιματα
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 14 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:
Αναγνωρίηουν τα άνκθ
διαφόρων φυτϊν του
τόπου του.
Ρεριγράφουν τα μζρθ
του άνκουσ και να
αναγνωρίηουν το ρόλο
του ςτθ διαδικαςία τθσ
αναπαραγωγισ των
φυτϊν.
Διακρίνουν είδθ
ςπερμάτων και να
αναγνωρίηουν το ρόλο
τουσ ςτθν αναπαραγωγι
των φυτϊν.

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Φυτά (καρπόσ, άνκοσ,
κφκλοσ ηωισ των
φυτϊν-επικονίαςθγονιμοποίθςθ) (1
ϊρα)

Συλλογι λουλουδιϊν και
καρπϊν. Ραρατιρθςθ και
καταγραφι τθσ ευδιάκριτθσ
ποικιλομορφίασ.
Διάκριςθ των μερϊν ενόσ
άνκουσ.

Ζϊα (αςπόνδυλα,
ςπονδυλωτά) (1 ϊρα)

Άνκρωποσ (κίνθςθ) (2
ϊρεσ)

Περιβάλλον
(οικοςυςτιματα τθσ
περιοχισ, προςταςία
του φυςικοφ
περιβάλλοντοσ) (10

Ραρατιρθςθ ςπερμάτων για
τθ διάκριςθ
μονοκοτυλιδονων και
δικοτυλιδονων.
Δραςτθριότθτεσ
ταξινόμθςθσ καρτϊν ηϊων
με βαςικό κριτιριο τθν
παρουςία ςπονδυλικισ
ςτιλθσ.
Ρροβολι ςφντομων

Εκπαιδευτικό
υλικό
Σχολικό βιβλίο
Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ, Δϋ
Δθμοτικοφ, ΡΛ και
ΟΕΔΒ, ςελ. 57-70
&81-88.

Ρρόπλαςμα
ανκρϊπινου
ςκελετοφ
Απλοί χάρτεσ του
ανκρϊπινου
μυϊκοφ
ςυςτιματοσ.
Λςτοςελίδα –
Εκπαιδευτικό υλικό
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Ταξινομοφν τα ηϊα ςε
αςπόνδυλα και
ςπονδυλωτά.
Ρεριγράφουν τθ ηωι
χαρακτθριςτικϊν
αςπόνδυλων.
Αναγνωρίηουν το ρόλο
του ςκελετοφ για τον
ανκρϊπινο οργανιςμό.
Αναφζρουν μζρθ του
ςκελετοφ.
Αναγνωρίηουν ότι θ
κίνθςθ είναι αποτζλεςμα
τθσ ςυνεργαςίασ οςτϊν
και μυϊν.
Υιοκετοφν ςυνικειεσ που
ςυμβάλλουν ςτθν καλι
υγεία του μυοςκελετικοφ
του ςυςτιματοσ.
Αναγνωρίηουν
προβλιματα του
φυςικοφ περιβάλλοντοσ
που αφοροφν τόςο τουσ
φυτικοφσ όςο και τουσ
ηωικοφσ οργανιςμοφσ.
Αναφζρουν τρόπουσ
αντιμετϊπιςθσ των
περιβαλλοντικϊν
προβλθμάτων.

ϊρεσ)

αποςπαςμάτων δθμοφιλϊν
παιδικϊν ταινιϊν.
Αναγνϊριςθ και καταγραφι
των ηωικϊν οργανιςμϊν που
εμφανίηονται. Ταξινόμθςθ
ςε βαςικζσ (αςπόνδυλα –
ςπονδυλωτά) και επιμζρουσ
βιολογικζσ κατθγορίεσ.
Ομαδικι δραςτθριότθτα
αναγνϊριςθσ μερϊν του
ςκελετοφ και ςυγκεκριμζνων
οςτϊν ςτο πρόπλαςμα
ςκελετοφ και ςτο ίδιο το
ςϊμα των παιδιϊν.
Αυτοπειραματιςμόσ.
Επικεντρωμζνθ παρατιρθςθ
ςτο ςϊμα μασ τθσ
λειτουργίασ μυϊν για
ςυγκεκριμζνεσ κινιςεισ (π.χ.
χεριϊν).
Ανάκεςθ εργαςιϊν για τθ
ςυλλογι πλθροφοριϊν
ςχετικά με τα απειλοφμενα
είδθ ςτθν Ελλάδα. Τι είναι τα
κόκκινα βιβλία;
Δραςτθριότθτεσ ςφνδεςθσ
ανκρϊπινων
δραςτθριοτιτων και
κινδφνων εξαφάνιςθσ ςε
ςυγκεκριμζνα είδθ π.χ.: α)
το παιχνίδι τθσ
βιοςςυςϊρευςθσ β) κινθτικι
δραςτθριότθτα ςφνδεςθσ
ςυνεπειϊν ανκρϊπινων
δραςτθριοτιτων και ειδϊν
οργανιςμϊν.
Αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο
και εντοπιςμόσ των
προςτατευόμενων περιοχϊν
τθσ χϊρασ μασ με τισ
διάφορεσ διεκνισ ςυνκικεσ.
Ομαδικι δραςτθριότθτα
τοποκζτθςθσ καρτϊν με τα
ονόματα των
προςτατευόμενων περιοχϊν

του ΚΡΕ Καςτοριάσ
Βιοποικιλότθτα:
http://kpekastor.kas.sch.gr/
biodiversity_site/co
ntents.htm
Δάςοσ: http://kpekastor.kas.sch.gr/
educational_materi
al/edu_forest.htm
Επιλογι και χριςθ
ελεφκερου υλικοφ
από το διαδίκτυο
(Για παράδειγμα
επιλογι
αποςπαςμάτων
από τθ ςειρά
«Άνκρωποσ και
Ρεριβάλλον τθσ
ΕΤ. Ψθφιακό
αρχείο ταινιϊν τθσ
ΕΤ
http://www.ertarchives.gr/).
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ςε επιδαπζδιο χάρτθ.
Ραρατιρθςθ και ςυηιτθςθ
διαφοροποιιςεων (π.χ.
υγρότοποι ςτθ Β. Ελλάδα).
Συςχζτιςθ με
γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά (π.χ. δζλτα
ποταμϊν).
Συηιτθςθ εξειδίκευςθ των
πλθροφοριϊν που
ςυγκεντρϊκθκαν (π.χ.
επιτρεπόμενεσ
δραςτθριότθτεσ, ςυμμετοχι
των ανκρϊπινων
πλθκυςμϊν κ.λπ.).
Επίςκεψθ προςτατευόμενθσ
περιοχισ και αντίςτοιχου
Κζντρου Ενθμζρωςθσ.
Δραςτθριότθτεσ χριςθσ τθσ
περιβαλλοντικισ ερμθνείασ
ςτο πεδίο. – Εντοπιςμόσ και
αξιοποίθςθ πινακίδων με
πλθροφορίεσ ςε χϊροσ
περιβαλλοντικοφ
ενδιαφζροντοσ –
Αξιολόγθςθ. Κοινοποίθςθ
τυχόν παρατθριςεων ςτουσ
αρμόδιουσ φορείσ.
Ενότθτα 2: Γεωγραφία
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 18 ϊρεσ
Ενότθτα 2.1: Γνωρίηω τον τόπο που κατοικϊ
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 6 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό
υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:

Ο τόποσ μασ (πόλθ ι
χωριό, νομόσ,
γεωγραφικό
διαμζριςμα)

Δείχνουν ςε πολιτικό και ςε
γεωμορφολογικό χάρτθ τα
ςφνορα του γεωγραφικοφ
διαμερίςματοσ και του
νομοφ που κατοικοφν.

Ρολιτικόσ χάρτθσ
Ελλάδασ ι Σχολικόσ
Άτλασ

Ορίηουν τθ κζςθ και τα
όρια του γεωγραφικοφ
διαμερίςματοσ και του
νομοφ που ηουν.

(3 δίωρα)

Διαβάηουν το υπόμνθμα
διαφορετικϊν χαρτϊν και

Γεωμορφολογικόσ
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Διακρίνουν βαςικά
χαρακτθριςτικά του
γεωγραφικοφ
διαμερίςματοσ που
κατοικοφν και τα
περιγράφουν
χρθςιμοποιϊντασ
γεωγραφικι ορολογία.
Ρεριγράφουν το κλίμα
του γεωγραφικοφ τουσ
διαμερίςματοσ με βάςθ
τισ παρατθριςεισ και τισ
εμπειρίεσ τουσ.
Εκτιμοφν τθν ιςτορία και
τα ιδιαίτερα πολιτιςμικά
ςτοιχεία του
γεωγραφικοφ τουσ
διαμερίςματοσ.
Δθμιουργοφν χάρτεσ του
γεωγραφικοφ τουσ
διαμερίςματοσ που να
περιζχουν διαφορετικζσ
πλθροφορίεσ
χρθςιμοποιϊντασ
κατάλλθλα ςφμβολα.
Εντοπίηουν ςχζςεισ των
γεωμορφολογικϊν
χαρακτθριςτικϊν με το
κλίμα, τθ χλωρίδα, τθν
πανίδα, τα προϊόντα, τα
επαγγζλματα και τον
πλθκυςμό πόλεων και
χωριϊν του γεωγραφικοφ
τουσ διαμερίςματοσ.

λζνε ποιεσ πλθροφορίεσ μασ
δίνει κάκε χάρτθσ.
Δείχνουν με τθ βοικεια του
υπομνιματοσ και ονομάηουν
ςε γεωμορφολογικό χάρτθ
τα βουνά, τισ πεδιάδεσ, τισ
λίμνεσ και τα ποτάμια του
γεωγραφικοφ τουσ
διαμερίςματοσ.
Λχνογραφοφν
γεωμορφολογικό χάρτθ του
γεωγραφικοφ
διαμερίςματοσ που
κατοικοφν.

χάρτθσ τθσ
Ελλάδασ
προςβάςιμοσ και
ςτο
http://www.seilias.
gr/index.php?optio
n=com_content&ta
sk=view&id=244&It
emid=52
Διαδραςτικόσ
Άτλαντασ
προςβάςιμοσ ςτο
http://www.geogra
fia.gr/?page=atlas

Εντοπίηουν τα
γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά του
γεωγραφικοφ τουσ
διαμερίςματοσ ςε
διαδραςτικό χάρτθ ςτον
θλεκτρονικό υπολογιςτι.

Κλιματικά ςτοιχεία
για τθν Ελλάδα:
http://www.hnms.
gr/hnms/greek/cli
matology/climatolo
gy_html

Αναηθτοφν ςτοιχεία για τισ
μεταβολζσ του καιροφ ςτον
τόπο τουσ ανά εποχι και
αναγνωρίηουν τα
καταγράφουν τα κυριότερα
ςτοιχεία του κλίματοσ (μζςθ
κερμοκραςία, μζςθ
υγραςία, φψοσ βροχισ,
ζνταςθ ανζμου).

Εκπαιδευτικό υλικό
προγράμματοσ
ΜΕΛΛΝΑ
«Ταξιδεφοντασ
ςτθν Ελλάδα»,
Ακινα, 2000,
προςβάςιμο ςτο
http://users.sch.gr/
evaggelidis61/polei
s/poleis.htm

Δθμιουργοφν τουριςτικζσ
αφίςεσ για αξιοκζατα του
γεωγραφικοφ τουσ
διαμερίςματοσ με ζμφαςθ
ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ,
ιςτορικζσ τοποκεςίεσ,
μνθμεία τθσ φφςθσ.
Καταςκευάηουν επιτραπζηιο
παιχνίδι (φιδάκι) με
καρτζλεσ που περιζχουν
χαρακτθριςτικζσ
πλθροφορίεσ για το
γεωγραφικό διαμζριςμα ι
το νομό τουσ.

Ρροςανατολιςμόσ
ςτο φυςικό και ςτο
δομθμζνο
περιβάλλον, ΚΡΕ
Μακρινίτςασ, 2007,
ςελ. 67, ςτο
http://www.ekke.g
r/estia/gr_pages/F
_synerg/KPE_Makri
nitsas/PROSANATO
LISMOS.pdf
CD-ROM Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ Α-Δ
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Δθμιουργοφν επιτραπζηιο
παιχνίδι μνιμθσ με κάρτεσ,
που απεικονίηουν βαςικά
φυςικά χαρακτθριςτικά του
γεωγραφικοφ τουσ
διαμερίςματοσ.

Δθμοτικοφ,
Ενότθτα:
Αναλαμβάνουμε
δράςθ

Οργανϊνουν μελζτθ πεδίου
ςε χϊρουσ με ιςτορικό και
περιβαλλοντικό ενδιαφζρον:
προετοιμάηουν φφλλα
εργαςίασ, φωτογραφίηουν,
ςυλλζγουν δείγματα,
παίρνουν ςυνεντεφξεισ.
Σχεδιάηουν ζνα
ολοκλθρωμζνο ςχζδιο
εργαςίασ με κζμα το
γεωγραφικό διαμζριςμα ι
το νομό τουσ (ομάδεσ
γεωμορφολογίασ, χλωρίδασ
& πανίδασ, προϊόντων,
καιροφ & κλίματοσ,
οικιςτικισ ανάπτυξθσ &
δικτφων, ιςτορίασ,
πολιτιςμοφ & επαγγελμάτων
κ.λπ.).

Ενότθτα 2.2: Ο τόποσ μασ αλλάηει ςτο πζραςμα του χρόνου
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 4 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:

Μεγάλα ζργα
ςτον τόπο µασ

Επιςκζπτονται, καταγράφουν
και φωτογραφίηουν μεγάλα
ζργα ςτον τόπο τουσ.

(2 δίωρα)

Συγκεντρϊνουν και μελετοφν
δθμοςιεφματα από τον τοπικό
ι ακθναϊκό τφπο για τα
πλεονεκτιματα και τα
μειονεκτιματα κάκε μεγάλου
ζργου ςτθν περιοχι.

Εκπαιδευτικό υλικό
«Καλλιςτϊ» –
Ανανεϊςιμεσ –Ιπιεσ
πθγζσ ενζργειασ –
ςελ. 43-50,
προςβάςιμο ςτο
http://www.eyliko.gr/htmls/periva
llon/kallisto.aspx

Ονομάηουν μεγάλα
ζργα που ζχουν γίνει
ςτο γεωγραφικό τουσ
διαμζριςμα.
Διακρίνουν κετικζσ και
αρνθτικζσ ςυνζπειεσ
των μεγάλων ζργων ςτθ
ηωι των ανκρϊπων και
ςτο φυςικό περιβάλλον.
Αναφζρουν τθ ςυμβολι

Απαρικμοφν και ταξινομοφν
ςε πίνακεσ τα πλεονεκτιματα
και τα μειονεκτιματα κάκε
μεγάλου ζργου.

Εκδόςεισ βιβλίων και
εκπαιδευτικοφ
υλικοφ που αφοροφν
τθν τοπικι ιςτορία
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επαγγελματικϊν
ομάδων ςτθ δθμιουργία
μεγάλων ζργων αλλά
και τθ δθμιουργία νζων
επαγγελμάτων μετά τθ
δθμιουργία των ζργων.

Οργανϊνουν παιχνίδια ρόλων
που εκκζτουν αντικρουόμενεσ
απόψεισ για τισ ςυνζπειεσ των
μεγάλων ζργων.

και τθν
περιβαλλοντικι
εκπαίδευςθ.

Ραίρνουν ςυνεντεφξεισ από
εργαηόμενουσ, κατοίκουσ,
εκπροςϊπουσ φορζων και
τοπικοφσ αξιωματοφχουσ με
κζμα τισ επιδράςεισ των
μεγάλων ζργων ςτο τοπικό
φυςικό περιβάλλον και ςτθ
ηωι των ανκρϊπων.

Συγκρίνουν τθ μορφι
του γεωγραφικοφ τουσ
διαμερίςματοσ άλλοτε
και τϊρα.

Γράφουν άρκρα ςε ςχολικι
εφθμερίδα.
Γράφουν επιςτολζσ ςε
τοπικοφσ φορείσ.
Συγκεντρϊνουν παλιζσ
φωτογραφίεσ και διακρίνουν
ςε αυτζσ αλλαγζσ ςτο φυςικό
και δομθμζνο περιβάλλον του
τόπου τουσ.

Ενότθτα 2.3: Οι νομοί τθσ Ελλάδασ
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 5 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:

Νομοί τθσ Ελλάδασ

Εντοπίηουν ςτον πολιτικό
χάρτθ τουσ νομοφσ κάκε
γεωγραφικοφ
διαμερίςματοσ.

Ρολιτικόσ χάρτθσ
Ελλάδασ ι Σχολικόσ
Άτλασ

Εντοπίηουν ςτο χάρτθ
και ονομάηουν τουσ
νομοφσ τθσ Ελλάδασ.
Αντιςτοιχίηουν τουσ
νομοφσ με το
γεωγραφικό
διαμζριςμα που
ανικουν.

(5 ϊρεσ)
Κολλοφν ςε «λευκό»
πολιτικό χάρτθ τα ονόματα
των νομϊν κάκε
γεωγραφικοφ
διαμερίςματοσ.
Λχνογραφοφν ξεχωριςτά
κάκε γεωγραφικό
διαμζριςμα με τουσ
νομοφσ του.

Χάρτθσ γεωγραφικϊν
διαμεριςμάτων
προςβάςιμοσ ςτο
http://geogr.eduportal.
gr/maps/diam_gr/maps
.htm
«Λευκόσ» χάρτθσ
γεωγραφικϊν
διαμεριςμάτων
προςβάςιμοσ ςτο
http://www.seilias.gr/in
dex.php?option=com_c
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Ραίηουν διαδραςτικά
παιχνίδια ςτον
θλεκτρονικό υπολογιςτι
με ερωτιςεισ για τουσ
νομοφσ τθσ Ελλάδασ.
Καταςκευάηουν παηλ με
κομμάτια τουσ νομοφσ τθσ
Ελλάδασ και παίηουν
παιχνίδια αντιςτοίχθςθσ
και ςυμπλιρωςθσ του
χάρτθ.
Δθμιουργοφν παιχνίδι
αντιςτοίχθςθσ με καρτζλεσ
που περιζχουν τα ονόματα
νομϊν και γεωγραφικϊν
διαμεριςμάτων.

Ραίηουν διαδραςτικά
παιχνίδια ςτον
θλεκτρονικό υπολογιςτι
αντιςτοιχϊντασ νομοφσ &
πρωτεφουςεσ νομϊν
Δθμιουργοφν διαδραςτικό
παιχνίδι ςτον θλεκτρονικό
υπολογιςτι.

ontent&task=view&id=1
73&Itemid=52 και ςτο
http://users.sch.gr/kont
oglou/teachers.htm
Χάρτθσ Ελλάδασ με
νομοφσ και
πρωτεφουςεσ
προςβάςιμοσ ςτο
http://www.seilias.gr/in
dex.php?option=com_c
ontent&task=view&id=1
72&Itemid=52 και ςτο
http://geogr.eduportal.
gr/games/MATHSTATES
.htm
και ςτο http://eproodos.com/logismika.
html
Εκπαιδευτικό υλικό
προγράμματοσ ΜΕΛΛΝΑ
«Ταξιδεφοντασ με τουσ
χάρτεσ», Ακινα, 2000
και χάρτθσ από
http://www.seilias.gr/m
yfiles/downloadFiles/m
apsPDF/GreeceBorders.
pdf
http://geogr.eduportal.
gr/games/nomprot1.htm
Γριφοπαιχνίδι με τα
γεωγραφικά
διαμερίςματα τθσ
Ελλάδασ, ςτο
http://www.geografia.g
r/downloads/docs/F_Re
bus_Game_Greece_Gal
ani.pdf

Ενότθτα 2.4: Τα γεωγραφικά διαμερίςματα τθσ Ελλάδασ
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 3 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό
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Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:
Εντοπίηουν ςτο χάρτθ
και ονομάηουν τα
γεωγραφικά
διαμερίςματα τθσ
Ελλάδασ.

Αναφζρουν τθ ςχετικι
κζςθ κάκε
γεωγραφικοφ
διαμερίςματοσ.

Διακρίνουν τα
χαρακτθριςτικά των
θπειρωτικϊν και
νθςιωτικϊν
διαμεριςμάτων.

Γεωγραφικά
διαμερίςματα τθσ
Ελλάδασ

(3 ϊρεσ)

Δείχνουν ςτον πολιτικό χάρτθ
τθ κζςθ των γεωγραφικϊν
διαμεριςμάτων τθσ Ελλάδασ
Κολλοφν ι γράφουν ςε
«λευκό» πολιτικό χάρτθ τα
ονόματα των γεωγραφικϊν
διαμεριςμάτων.
Σφρουν το όνομα του
γεωγραφικοφ διαμερίςματοσ
ςτθ ςωςτι κζςθ πάνω ςτο
χάρτθ.
Αναηθτοφν και καταγράφουν
βαςικά ςτοιχεία για τον καιρό
και το κλίμα κάκε
γεωγραφικοφ διαμερίςματοσ.

Ταξινομοφν τα γεωγραφικά
διαμερίςματα ςε βόρεια,
νότια, ανατολικά, δυτικά με
κριτιριο τθ ςχετικι τουσ κζςθ
ςτθν ζκταςθ τθσ Ελλάδασ.
Συγκρίνουν τα γεωγραφικά
διαμερίςματα (ζκταςθ,
αρικμόσ νομϊν, ζχουν πιο
πολλζσ πεδιάδεσ, ζχουν πιο
πολλά βουνά, ζχουν μεγάλα
ποτάμια κ.λπ.).
Λχνογραφοφν πολιτικό χάρτθ
τθσ Ελλάδασ με διακριτά τα
γεωγραφικά διαμερίςματα
Καταςκευάηουν με φελιηόλ τα
γεωγραφικά διαμερίςματα
και παίηουν ςυναγωνιηόμενοι
να ςχθματίςουν το παηλ τθσ
Ελλάδασ.

Ρολιτικόσ χάρτθσ
Ελλάδασ ι Σχολικόσ
Άτλασ
Ρολιτικόσ χάρτθσ
Ελλάδασ ι «λευκόσ»
χάρτθσ προςβάςιμοσ
ςτο
http://geogr.eduport
al.gr/maps_eu.htm
και ςτο
http://www.seilias.gr
/myfiles/downloadFil
es/mapsPDF/Greece.
pdf
CD Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ Α-Δ
τάξθσ (Γϋτάξθ – Ο
τόποσ μου – Ζνασ
τόποσ χίλια
πρόςωπα – δραςτ.
6)
Λςτοςελίδα τθσ ΕΜΥ:
http://www.hnms.gr
/hnms/greek/observ
ation/observation_re
gion_html και
http://www.hnms.gr
/hnms/greek/climat
ology/climatology_ht
ml
Χάρτθσ
γεωγραφικϊν
διαμεριςμάτων
προςβάςιμοσ ςτο
http://geogr.eduport
al.gr/maps/diam_gr/
maps.htm
Ρερίγραμμα τθσ
Ελλάδασ από
http://geogr.eduport
al.gr/maps_eu.htm

Ενότθτα 3: Γνωριμία με τισ Επιςτιμεσ και τθν Τεχνολογία
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 14 ϊρεσ
Ενότθτα 3.1: Αναγνωρίηουμε τα μίγματα γφρω μασ – Διαχωρίηουμε τα μίγματα ςτα
ςυςτατικά τουσ (ουςίεσ)
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Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 3 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:

Ροια αντικείμενα
ονομάηουμε μίγματα;

Αναφζρουν μίγματα, που
χρθςιμοποιοφνται ςτθν
κακθμερινότθτά τουσ.

Μίγματα και ουςίεσ

Δουλεφουν ςε ομάδεσ,
πραγματοποιϊντασ
πειράματα, καταγράφοντασ
τισ παρατθριςεισ τουσ,
πραγματοποιϊντασ
μετριςεισ με κατάλλθλα
όργανα και εξάγουν
ςυμπεράςματα.

Διακρίνουν τα μίγματα
από τισ ουςίεσ –
ςυςτατικά τουσ.
Ταξινομοφν τα υλικά ςε
ςτερεά, υγρά, αζρια.
Διαχωρίηουν τα
ςυςτατικά των μιγμάτων,
με μεκόδουσ όπωσ
διαλογι, κοςκίνιςμα,
ζλξθ με μαγνιτθ και
διικθςθ.

Γιατί και πϊσ
διαχωρίηουμε τα
μίγματα ςτα
ςυςτατικά τουσ
(ουςίεσ);

Ανακοινϊνουν και
υποςτθρίηουν τα
αποτελζςματα τθσ εργαςίασ
τουσ ςτθν τάξθ.
Δουλεφουν ςε ομάδεσ με τθ
μζκοδο jigsaw.
Ρειραματίηονται με
πραγματικά υλικά (νερό,
ηάχαρθ, καφζ, ρεβίκια,
φακζσ, ροκανίδια, ρινίςματα
ςιδιρου κ.ά.).
Συηθτοφν για τισ ουςίεσ και
τα μίγματα: αποςταγμζνο
νερό, ηάχαρθ, αλάτι, ςίδερο
και νερό βρφςθσ,
ηαχαρόνερο, αλατόνερο.
Εφαρμόηουν και ςυηθτοφν
γφρω από επιςτθμονικζσ
διαδικαςίεσ, όπωσ είναι θ
Στρατθγικι Ελζγχου
Μεταβλθτϊν (ζλεγχοσ του
πόςο επθρεάηει θ
μεταβλθτι «είδοσ
διαλυμζνθσ ουςίασ» το
φαινόμενο τθσ διάλυςθσ).
Αναηθτοφν ςτο διαδίκτυο
(είτε ςτο πραγματικό είτε ςε
εικονικό) ςτοιχεία (ςχετικά
με τα χαρακτθριςτικά των
μιγμάτων και των
διαλυμάτων, τθν επίδραςι

Εκπαιδευτικό
υλικό
http://eyliko.gr/resource/s
upportmaterial/sup
pPerivalon.aspx
Ρεριλαμβάνει
κεματικζσ ενότθτεσ
για το νερό, τον
αζρα, το ζδαφοσ,
τθν ανακφκλωςθ
κ.ά.
http://www.scienc
enetlinks.com
Δικτυακόσ τόποσ
Science NetLinks,
ςτον οποίο
υπάρχουν
προτάςεισ
ςεναρίων και
υλικϊν, που
ςυνδζουν
επιςτιμθ,
τεχνολογία και
κακθμερινι ηωι.
http://www.school
s.ac.cy/klimakio/Th
emata/epistimi/tax
eis/d_taxi.html
Ρεριλαμβάνει
προςομοιϊςεισ,
ιςτοεξερευνιςεισ,
παρουςιάςεισ,
δραςτθριότθτεσ
επεξεργαςίασ
δεδομζνων, φφλλα
εργαςίασ.

ΑΔΑ: 45Ο09-6Ο4

τουσ ςτο περιβάλλον κ.ά.).

Ενότθτα 3.2: Μθχανζσ, ςυςκευζσ και πθγζσ ενζργειασ
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:
Αναγνωρίηουν
μθχανζσ/ςυςκευζσ ςτο
ςπίτι, ςτο ςχολείο, ςτθν
κακθμερινι ηωι
(εξωτερικοί χϊροι,
μετακινιςεισ), οι οποίεσ
χρθςιμοποιοφν ενζργεια
για διάφορουσ λόγουσ.

Ταξινομοφν τισ
μθχανζσ/ςυςκευζσ με
βάςθ τθ χριςθ τουσ και
τισ πθγζσ ενζργειασ που
χρθςιμοποιοφν.

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Μθχανζσ και
ςυςκευζσ, που
χρθςιμοποιοφν
ενζργεια.

Μελζτθ πεδίου

Οδθγόσ Ανάπτυξθσ
διακεματικϊν
δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ (ςελ.5461 και 126-134):
http://www.envedu.gr/ViewPack.aspx
?id=42
Κζντρο Ανανεϊςιμων
Ρθγϊν Ενζργειασ
(ΚΑΡΕ):
http://www.cres.gr/en
ergysaving/enimerosi_bioc
limatikos.htm

Χριςεισ
μθχανϊν/ςυςκευϊν
(κζρμανςθ,
μετακινιςεισ,
διαςκζδαςθ, κ.ά.)
Διάκριςθ των
ενεργειακϊν πθγϊν
ςε ανανεϊςιμεσ και
μθ.

Επιςκζπτονται ςτακμοφσ
παραγωγισ ενζργειασ που
χρθςιμοποιοφν
ανανεϊςιμεσ και μθ
ανανεϊςιμεσ πθγζσ
ενζργειασ.

Συλλζγουν πλθροφορίεσ
από ζντυπεσ και
θλεκτρονικζσ πθγζσ,
ςχετικά με
μθχανζσ/ςυςκευζσ, που
χρθςιμοποιοφν ενζργεια
ςτο ςπίτι και ςτο ςχολείο.

Εδϊ μπορείτε να
βρείτε πλθροφορίεσ
ςχετικά με τισ βαςικζσ
αρχζσ βιοκλιματιςμοφ,
κακϊσ και για τισ
ανανεϊςιμεσ πθγζσ
ενζργειασ.
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Ενότθτα 3.3: Μπαταρία – θλεκτρικό κφκλωμα. Από τον θλεκτριςμό των ηϊων ςτθν
καταςκευι τθσ μπαταρίασ.
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 4 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ:

Λςτορία των
Φυςικϊν
Επιςτθμϊν
Θ αντιπαράκεςθ
Volta και Galvani

Μζςα από μικρό
αφθγθματικό κείμενο, οι
μακθτζσ αναλαμβάνουν
τουσ ρόλουσ του Galvani
και του Volta και
δραματοποιοφν τθν
αντιπαράκεςι τουσ με
επιχειριματα.
Οι μακθτζσ
καταςκευάηουν μια
μπαταρία με απλά υλικά.

Μικρό αφθγθματικό
κείμενο από τθν ιςτορία
των φυςικϊν επιςτθμϊν
http://www.valanides.org
/Portals/0/greek_fyllo4.pdf

Οι μακθτζσ (ι ο
εκπαιδευτικόσ) μποροφν
να φζρουν διάφορεσ
μπαταρίεσ, να
διακρίνουν τουσ δφο
πόλουσ τουσ, να
διακρίνουν διάφορα είδθ
μπαταριϊν ανάλογα με
τθ ςυςκευι ςτθν οποία
τοποκετοφνται.
Οι μακθτζσ φζρνουν
διάφορεσ μπαταρίεσ από
το ςπίτι τουσ, τισ
ταξινομοφν ςε
κατθγορίεσ και τισ
ονομάηουν ςφμφωνα με
τα διεκνι ςτάνταρ AA,
AAA, C, κ.λπ.

Διάφορεσ μπαταρίεσ.

Να γνωρίςουν το ζργο
των επιςτθμόνων
Galvani-Volta και το
ρόλο που
διαδραμάτιςαν ςτθν
ανακάλυψθ τθσ
μπαταρίασ.

Να καταςκευάςουν μια
μπαταρία με απλά
υλικά.

Να αναγνωρίηουν
διάφορα είδθ
μπαταριϊν κακθμερινισ
χριςθσ.

Καταςκευι
μπαταρίασ

Είδθ μπαταριϊν ωσ
προσ τθ χριςθ και
το μζγεκόσ τουσ
(ΑΑ, ΑΑΑ, C, D κ.λπ)
Ρροςταςία –
ανακφκλωςθ
μπαταριϊν

Να διακρίνουν τισ
μπαταρίεσ ςε απλζσ και
επαναφορτιηόμενεσ.
Να τοποκετοφν ςωςτά
τισ μπαταρίεσ ςε
ςυςκευζσ.
Καταςκευι απλοφ
θλεκτρικοφ
κυκλϊματοσ.
Να καταςκευάηουν ζνα
απλό θλεκτρικό
κφκλωμα.
Να ςχεδιάηουν
θλεκτρικά κυκλϊματα
τοποκετϊντασ
διακόπτθ.

Να ταξινομοφν

Οι μακθτζσ
καταςκευάηουν ζνα απλό
θλεκτρικό κφκλωμα.

Αγωγοί και
μονωτζσ

Οι μακθτζσ τοποκετοφν

Λεμόνι, τςίγκοσ, φφλλο
χαλκοφ ι κζρμα 5 λεπτϊν,
μικρό θχείο ι
γαλβανόμετρο.

Καλϊδια, λαμπάκι,
μπαταρία.
Οι μακθτζσ μποροφν να
καταςκευάςουν ζνα απλό
θλεκτρικό κφκλωμα με
απλά υλικά ι και εικονικά,
με προςομοίωςθ ςτον ΘΥ
ςτθ διεφκυνςθ
http://phet.colorado.edu
/el/simulations/
translated/el
Στθ διεφκυνςθ του
Ευρωπαϊκοφ Οργανιςμοφ
για τθν Αςφάλεια και τθν
Υγεία ςτθν Εργαςία οι
μακθτζσ, αφοφ
παρακολουκιςουν τα
βίντεο του ΝΑΡΟ: Ο Napo
ςτθν … αςφαλι
ςυντιρθςθ (Κρυμμζνεσ
πθγζσ κινδφνου και The
End
http://www.napofilm.net
/el/napos-
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αντικείμενα και υλικά
ωσ προσ τθν ιδιότθτά
τουσ να διαρρζονται ι
όχι από θλεκτρικό
ρεφμα (αγωγοί –
μονωτζσ).

ςτο κφκλωμα διάφορα
υλικά, τα οποία
ταξινομοφν ςε αγωγοφσ
και μονωτζσ.
Ρροςταςία από το
θλεκτρικό ρεφμα

Να γνωρίηουν τρόπουσ
προςταςίασ από το
οικιακό θλεκτρικό
ρεφμα.

films/napoepisode
?filmid=id_napo_film_14),
δθμιουργοφν μια αφίςα με
εικόνεσ και ςκίτςα, με
κζμα τθν αςφαλι χριςθ
του θλεκτρικοφ ρεφματοσ.

Με ςυηιτθςθ διακρίνουν
το ρεφμα τθσ μπαταρίασ
από το ρεφμα ςτισ πρίηεσ
των ςπιτιϊν μασ και του
ςχολείου και προτείνουν
κανόνεσ προςταςίασ από
το θλεκτρικό ρεφμα.

Υλικό μποροφμε να
βροφμε και ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ ΔΕΘ
http://www.dei.gr/
Default.aspx?lang
=1&id=3350&nt=19

Ενότθτα 3.4: Σπρϊχνω και τραβϊ – Καταςκευάηω απλζσ μθχανζσ και εργαλεία
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 4 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ:
Να μποροφν να
προτείνουν και να
υποςτθρίηουν
διαφορετικοφσ τρόπουσ,
για να ςπρϊξουν ι να
τραβιξουν ζνα
αντικείμενο.
Να εκκζτουν το ςφνολο
των ενεργειϊν τουσ,
δθλαδι τισ προτάςεισ
τουσ, τθν ανάπτυξθ του
ςχεδιαςμοφ τουσ, τισ
δραςτθριότθτεσ, που
υλοποίθςαν και το τελικό
ςυμπζραςμα ι τθν τελικι
λφςθ, που υιοκζτθςαν.

Να μποροφν να
ςχεδιάηουν και να
καταςκευάηουν απλζσ
μθχανζσ.
Να μποροφν να

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Σπρϊχνω και τραβϊ
ςε κεκλιμζνο επίπεδο
και με διαφορετικι
γωνία αντικείμενα.

Ρειραματίηονται με
αντικείμενα τθσ τάξθσ τουσ
και παρατθροφν από ποφ
πρζπει να τα ςπρϊξουν ι να
τα τραβιξουν, για να τα
μετακινιςουν προσ τα
εμπρόσ, προσ τα πλάγια,
προσ τα πίςω και να τα
ςθκϊςουν.

Αναςθκϊνω με
τροχαλία αντικείμενα.
Διαδικαςία
τεχνολογικισ ζρευνασ.
Αναηθτϊ τρόπουσ και
καταςκευάηω απλζσ
μθχανζσ, για να
αναςθκϊςω βαριά
αντικείμενα.

Καταςκευι μθχανϊν,
για να τραβιξουν ι να
αναςθκϊςουν
αντικείμενα.

Χρθςιμοποιοφν ςκοινί για να
τα τραβιξουν ι να τα
αναςθκϊςουν. Το ίδιο
κάνουν χρθςιμοποιϊντασ
και μια τροχαλία.

Εκπαιδευτικό
υλικό
Αντικείμενα από
τθν τάξθ τουσ:
κρανία, μπάλεσ,
ςχοινί, χάρακεσ,
βιβλία,
αυτοκινθτάκια
τροχαλίεσ, ξφλινεσ
επιφάνειεσ,
ςφινεσ, κομμάτι
ξφλου μ=1m.
http://www.edhea
ds.org/activities/si
mplemachines/index.sht
ml

Κάνουν υποκζςεισ και
βρίςκουν τρόπουσ να
τραβιξουν με μεγαλφτερθ
ευκολία διάφορα βαριά
αντικείμενα.

http://users.telluri
an.com/teach/mac
hines/

Καταςκευάηουν ζνα
κεκλιμζνο επίπεδο και πάνω
ς’ αυτό ςπρϊχνουν ι
τραβοφν διάφορα
αντικείμενα. Συνεχίηουν το

Φτερωτζσ, ζλικεσ.
Εικόνεσ από το
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διαπραγματεφονται, να
αςκοφν και να δζχονται
κριτικι πάνω ςτισ ιδζεσ ι
τισ λφςεισ, που
προτείνουν, για τθ
μελζτθ ενόσ
επιςτθμονικοφ ι
τεχνολογικοφ
προβλιματοσ.

ίδιο, αλλάηοντασ τθ γωνία,
τθν κλίςθ του κεκλιμζνου
επιπζδου και εξάγουν
ςυμπεράςματα ςχετικά με
το πότε ιταν πιο δφςκολο ι
εφκολο να τα ςπρϊξουν ι να
τα τραβιξουν.
Συλλζγουν και μελετοφν
εικόνεσ από το διαδίκτυο για
τισ 7 απλζσ μθχανζσ.
Καταςκευάηουν απλζσ
φτερωτζσ και τισ κζτουν ςε
κίνθςθ με τον αζρα ι το
νερό.

διαδίκτυο με
ανεμόμυλουσ,
υδρόμυλουσ,
ζλικεσ αεροπλάνων
και πλοίων.

Ρϊματα από
φελλό,
αλουμινόχαρτο,
πλαςτικά
κουταλάκια,
καλαμάκι από ξφλο
κ.ά.

Καταςκευάηουν απλζσ
τροχαλίεσ (π.χ. μια
κουβαρίςτρα) και ςθκϊνουν
βάρθ.

Ενότθτα 3.5: Ο ιχοσ ταξιδεφει μζςα ςτθν Λςτορία
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Επαγγζλματα
εκτεκειμζνα ςε
δυςάρεςτουσ ιχουσ.

Οι μακθτζσ ςυνεργάηονται,
για να αναγνωρίςουν τθν
αξία του ιχου ςε διάφορα
επαγγζλματα.

Εκτιμιςουν τθν αξία τθσ
αίςκθςθσ τθσ ακοισ ςτα
διάφορα επαγγζλματα.

Αναπτφξουν τρόπουσ για
τθν προςταςία του
ανκρϊπου από τθν
θχορρφπανςθ.

Συνεργατικό μουςικό
παιχνίδι ςτθν τάξθ, με ςτόχο
τθν καλλιζργεια του αυτιοφ
και τθσ ακοισ.

Θχορρφπανςθ και
βαςικά μζτρα
προςταςίασ.

Οι μακθτζσ ςυνεργάηονται
και αναηθτοφν επαγγζλματα,
που είναι ιδιαίτερα
εκτεκειμζνα ςε διάφορουσ
δυςάρεςτουσ- ενοχλθτικοφσ
ιχουσ και αναηθτοφν
κατάλλθλα μζτρα
προςταςίασ τουσ.
Οι μακθτζσ ακοφν τουσ
ίδιουσ ιχουσ με διαφορετικι

Εκπαιδευτικό
υλικό
Βιβλία από τθ
ςχολικι
βιβλιοκικθ, που
αναφζρονται ςε
διάφορα μουςικά
όργανα και εφρεςθ
φωτογραφιϊν από
το διαδίκτυο για
διάφορα
επαγγζλματα, που
είναι ιδιαίτερα
εκτεκειμζνα ςε
ενοχλθτικοφσ
ιχουσ.
Χριςθ του
λογιςμικοφ
εννοιολογικισ
χαρτογράφθςθσ
kidspiration με
κατάλλθλα
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Αναπτφξουν
περιβαλλοντικι
ςυνείδθςθ με βάςθ τθν
ευαιςκθτοποίθςι τουσ
απζναντι ςε κζματα
θχορρφπανςθσ.

Το πράςινο τθσ πόλθσ
και θ αντιμετϊπιςθ
τθσ θχορρφπανςθσ.

ζνταςθ και εντοπίηουν το
όριο, ςτο οποίο γίνεται
ενοχλθτικόσ κάποιοσ ιχοσ.

Οι μακθτζσ ςυνεργάηονται
και αναηθτοφν τρόπουσ
προςταςίασ από τθν
θχορρφπανςθ.
Οι μακθτζσ ςυνεργάηονται
και αναηθτοφν ςτο διαδίκτυο
καταπράςινεσ πόλεισ και
ςχετικά κείμενα, που
ςυνδζουν τθν θχορρφπανςθ
με το πράςινο.

προςαρμοςμζνθ
διεπιφάνεια
χριςθσ για παιδιά
μικρισ θλικίασ,
που παρζχει τθ
δυνατότθτα για
ςυνεργαςία ςτο
διαδίκτυο,
ενςωμάτωςθ νζων
εικόνων,
δθμιουργία νζων
βιβλιοκθκϊν με
αντικείμενα, κακϊσ
και προςκικθ
ιχων (ενοχλθτικϊν
και μθ
ενοχλθτικϊν).
Επιλογι υλικοφ
από τθν ιςτοςελίδα
του ψθφιακοφ
ςχολείου:
http://digitalschool
.minedu.gov.gr/
Φωτογραφίεσ από
το διαδίκτυο ι από
τα βιβλία τθσ
ςχολικισ
βιβλιοκικθσ με
καταπράςινεσ
πόλεισ.

Ρροτάςεισ για ςυνκετικζσ εργαςίεσ
Μθχανζσ και πθγζσ ενζργειασ
Οι μακθτζσ επεξεργάηονται μθχανζσ και ςυςκευζσ, που λειτουργοφν με διαφορετικά είδθ
ενζργειασ (ςυςκευζσ ςτο ςπίτι, κερμοθλεκτρικά, φωτοβολταϊκά, ανανεϊςιμεσ πθγζσ, κ.ά.).
Μακιματα που εμπλζκονται: Γλϊςςα, Μακθματικά, Εικαςτικά, Λςτορία, Φυςικζσ Επιςτιμεσ
- Τεχνολογία, Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ.
Από τον θλεκτριςμό των ηϊων ςτθν καταςκευι τθσ μπαταρίασ
Οι μακθτζσ επεξεργάηονται τθ μπαταρία (καταςκευι – δομι – είδθ).
Μακιματα που εμπλζκονται: Γλϊςςα (κείμενα ςχετικά με τθ μπαταρία, άλλεσ ονομαςίεσ
τουσ), Φυςικζσ Επιςτιμεσ – Τεχνολογία (Λςτορία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, καταςκευι
μπαταρίασ με διάφορα υλικά, ςυμβολιςμόσ πόλων τθσ, είδθ μπαταριϊν,
επαναφορτιηόμενεσ μπαταρίεσ), Μακθματικά (ςφμβολα: κετικά και αρνθτικά, απόδοςθ
μπαταριϊν), Εικαςτικά (ηωγραφικι, πλαςτικι), Μουςικι, (ςυςκευζσ παραγωγισ ιχου που
λειτουργοφν με μπαταρίεσ), Λςτορία.
Ρρόγραμμα Σπουδϊν για τθν Ε’ Δθμοτικοφ
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ΦΥΣΛΚΕΣ ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ ΚΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ
ΩΕΣ

1θ ΕΝΟΤΘΤΑ ΥΛΘ

2θ ΕΝΟΤΘΤΑ

Θ ΚΕΜΟΤΘΤΑ ΣΤΘ
ΗΩΘ ΜΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΚΕΣ
3θ ΕΝΟΤΘΤΑ ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΤΘΣ
ΕΝΕΓΕΛΑΣ

ΘΛΕΚΤΛΚΑ ΚΑΛ
4θ ΕΝΟΤΘΤΑ ΜΑΓΝΘΤΛΚΑ
ΦΑΛΝΟΜΕΝΑ

24

10

32

18

4.3: Θλεκτρομαγνθτιςμόσ
4.4: Οι μεγάλεσ ανακαλφψεισ που άλλαξαν τον
κόςμο μασ - Φαραντζϊ
Φτιάχνω δείκτεσ οξφτθτασ από φυςικά
προϊόντα
Μελετϊ τθν επίδραςθ του pH του εδάφουσ
ςτθν ανάπτυξθ των φυτϊν.
Ραράγοντεσ που επθρεάηουν τθν οξείδωςθ
των μετάλλων
Ταξιδεφω με…. πυξίδα
Στισ… λεωφόρουσ των φορτίων
Οι μεγάλεσ ανακαλφψεισ που άλλαξαν τον
κόςμο μασ
Τεχνολογικζσ Εφαρμογζσ τθσ Ενζργειασ –
Ενεργειακό αποτφπωμα
Το «πράςινο» ςπίτι
Οι νερόμυλοι

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ
ΣΥΝΚΕΤΛΚΕΣ
ΕΓΑΣΛΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΩΝ

1.1: Ζμβια φλθ - Θ ηωι γφρω μασ
1.2: Υλικά και τεχνολογικά αντικείμενα γφρω
μασ – Ρρϊτεσ φλεσ
1.3: Θ πυκνότθτα των υλικϊν γφρω μασ
1.4: Μίγματα, διαλφματα, αζρασ, νερό
1.5:. Οξζα, βάςεισ, άλατα
2.1: Κζρμανςθ και ψφξθ εςωτερικϊν χϊρων και
κατοικιϊν.
2.2: Μζτρθςθ κερμοκραςίασ.
2.3: Φαινόμενο κερμικισ αλλθλεπίδραςθσ –
Κερμικι αγωγιμότθτα υλικϊν
2.4: Αλλαγι κατάςταςθσ των υλικϊν
2.5: Τεχνολογικζσ εφαρμογζσ - προςταςία
3.1: Καταςκευι απλϊν μθχανϊν
3.2: Λιγότερθ ενζργεια για τισ ίδιεσ ανάγκεσ και
επικυμίεσ
3.3: Ο ενεργειακόσ πλοφτοσ τθσ χϊρασ μασ ςτο
παρόν και ςτο μζλλον
3.4: Θ ενζργεια ςτουσ ηωντανοφσ οργανιςμοφσ
3.5: Οικοςφςτθμα: τροφικζσ ςχζςεισ, τροφικζσ
αλυςίδεσ
3.6: Το ταξίδι τθσ ενζργειασ ςτον ανκρϊπινο
οργανιςμό: κυκλοφορικό και πεπτικό ςφςτθμα
ςτον άνκρωπο.
4.1: Από τα παιχνίδια με μαγνιτεσ… ςε
πειράματα με θλεκτρικά και μαγνθτικά
φαινόμενα
4.2: Στισ… λεωφόρουσ των φορτίων

84

ΩΕΣ
6
5
5
5
3
2
1
2
4
1
2
4
2
12
5
7

4
4
4
6
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Ενότθτα 1: Φλθ
Ενότθτα 1.1: Ζμβια φλθ - Θ ηωι γφρω μασ
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 6 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:

Ζμβια φλθ - Θ ηωι
γφρω μασ

«Διευρφνοντασ τισ
αιςκιςεισ μασ».
Δραςτθριότθτα
αντιςτοίχιςθσ
μακροςκοπικϊν και
μικροςκοπικϊν
φωτογραφιϊν
ςυνθκιςμζνων
αντικειμζνων (π.χ. χαρτί,
φφαςμα, τρίχα, βελόνα
κ.λπ.).
Ραρατιρθςθ φυτικϊν
κυττάρων ςτο
μικροςκόπιο.

Ψθφιακό ςχολείο:
Φυςικά ΣΤ Δθμοτικοφ
Βιβλίο Μακθτι
Κεφάλαιο 3: Ζμβια –
Άβια
Τετράδιο εργαςιϊν
Ενότθτα Ζμβια – Άβια
(ςελ. 62-69)
http://digitalschool.mi
nedu.gov.gr/modules/
units/?id=120

Διακρίνουν τα άβια από
τα ζμβια.
Αναγνωρίηουν τθν
κυτταρικι δομι όλων
των οργανιςμϊν.
Διακρίνουν βαςικά
μζρθ του κυττάρου.

Κφτταρο Μονοκφτταροι και
πολυκφτταροι
οργανιςμοί,
μικροοργανιςμοί, είδθ
μικροοργανιςμϊν

Διακρίνουν τουσ
οργανιςμοφσ ςε
μονοκφτταρουσ και
πολυκφτταρουσ.

Καλλιζργεια βακτθρίων.
Συλλογι με μπατονζτεσ
μετά από επανειλθμμζνο
ςφρςιμό τουσ ςε
ςυνθκιςμζνεσ επιφάνειεσ.

Αναγνωρίηουν τθν
φπαρξθ
μικροοργανιςμϊν ςε
όλθ τθ βιόςφαιρα.
Αναγνωρίηουν τθν
φπαρξθ
μικροοργανιςμϊν που
προκαλοφν αςκζνειεσ.
Αναγνωρίηουν τθ
χρθςιμότθτα των
μικροοργανιςμϊν για
τον άνκρωπο και το
οικοςφςτθμα.

Ρολυκφτταροι
οργανιςμοί:
ςπονδυλωτά,
κθλαςτικά,
ςαρκοφάγα,
φυτοφάγα

Καλλιζργεια ςε ζτοιμα
τρυβλία με κρεπτικό
υπόςτρωμα.
Επϊαςθ ςε κερμό μζροσ
για μερικζσ θμζρεσ.
Μακροςκοπικι μόνο
παρατιρθςθ τθσ
ανάπτυξθσ των αποικιϊν.
(Τα τρυβλία διατθροφνται
πάντα κλειςτά).
Συλλζγουν πλθροφορίεσ
για μικροοργανιςμοφσ,
που είναι χριςιμοι ςτον
άνκρωπο (για τθν
παραςκευι γιαουρτιοφ,
τυριοφ, κραςιοφ κ.λπ..).
«Το κουίη των μικροβίων»
Ραιχνίδι ςυναγωνιςμοφ
γνϊςεων ςε ομάδεσ

Εναλλακτικό διδακτικό
πακζτο
http://www.primedu.
uoa.gr/sciedu/BIBLIO/
bookStudents/fyta.pdf
Εκπαιδευτικό
λογιςμικό «Το
κφτταρο μια πόλθ»
http://digitalschool.mi
nedu.gov.gr/modules/
link/link.php
Ρανευρωπαϊκό
διδακτικό υλικό για
τουσ
μικροοργανιςμοφσ και
τθν αςκζνεια
Health protection
agency:
http://www.e-bug.eu/
(είςοδοσ ςτα ελλθνικά
password: greece)
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ςχετικά με τθ ςυμμετοχι
των μικροοργανιςμϊν.
Κατατάςςουν τα
ςπονδυλωτά ςε ομάδεσ με
βάςθ υλικό (εικόνεσ) που
ςυλλζγουν.
Κατατάςςουν τα
κθλαςτικά ςε ομάδεσ
(φυτοφάγα, ςαρκοφάγα)
με βάςθ υλικό (εικόνεσ)
που ςυλλζγουν και
ςχολιάηουν τα ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικά κάκε
ομάδασ.

Ενότθτα 1.2: Υλικά και τεχνολογικά αντικείμενα γφρω μασ – Ρρϊτεσ φλεσ
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 5 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:
Συγκεντρϊνουν
πλθροφορίεσ από
διαφορετικζσ πθγζσ,
ςχετικά με τισ ιδιότθτεσ
τεχνολογικϊν
αντικειμζνων.

Λδιότθτεσ των υλικϊν:
κραφςθ,
ςκλθρότθτα,
υφι,
υδροπερατότθτα,
αντοχι υλικοφ,
κερμομόνωςθ.

Διερεφνθςθ ςτθριγμζνθ
ςτα μοντζλα

http://ekdidyma.web.
uowm.gr/?q=physics/i
nnovations/ms
Ρεριλαμβάνει τισ
ΔιδακτικζσΜακθςιακζσ ςειρζσ με
τίτλο:
(α) Λδιότθτεσ των
υλικϊν γφρω μασ
(β) Κερμικι
αγωγιμότθτα.

Εκτιμοφν τθν ορκότθτα
των παραπάνω
πλθροφοριϊν με βάςθ
τισ προθγοφμενεσ
γνϊςεισ τουσ, τισ
ζρευνεσ που κάνουν και
τισ μεταξφ τουσ
ςυηθτιςεισ.
Εξαγάγουν
ςυμπεράςματα από τισ
παρατθριςεισ, τισ
ταξινομιςεισ και τισ
μετριςεισ που κάνουν
και να τα ανακοινϊνουν
ςτθν τάξθ.

Χριςθ και καταςκευι
μοντζλων, για τθν
περιγραφι τθσ
παραγωγισ
τεχνολογικϊν
αντικειμζνων.

Ρροτείνονται
δραςτθριότθτεσ
διερευνθτικοφ τφπου,
ομαδικζσ ι ατομικζσ.
Ρραγματοποιοφν
πειράματα με υλικά, που
βρίςκονται γφρω μασ,
παρατθροφν,
καταγράφουν τισ
παρατθριςεισ τουσ,
κάνουν μετριςεισ με
κατάλλθλα όργανα και
βγάηουν ςυμπεράςματα.

Μπορείτε να
κατεβάςετε όλα τα
φφλλα εργαςίασ, τα
λογιςμικά και τουσ
οδθγοφσ του/τθσ
εκπαιδευτικοφ,
Ρροτείνουν δικά τουσ
ςυμπλθρϊνοντασ
μοντζλα για τθν περιγραφι θλεκτρονικά μια απλι
μιασ διαδικαςίασ
φόρμα.
παραγωγισ τεχνολογικοφ http://www.nasa.gov/
αντικειμζνου και ςυηθτοφν audience/foreducators
ςτθν τάξθ, ςχετικά με το
/5ρόλο και τθ φφςθ των
8/features/materials_
μοντζλων αυτϊν.
archive_1.html
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Ταξινομοφν τα υλικά με
βάςθ τισ φυςικζσ τουσ
ιδιότθτεσ.
Χρθςιμοποιοφν ςωςτά
τθν ορολογία, για να
περιγράφουν βαςικά
κακθμερινά υλικά και
τισ ιδιότθτζσ τουσ.
Γνωρίηουν ότι τα
τεχνολογικά
αντικείμενα
καταςκευάηονται με
βάςθ τισ ιδιότθτεσ
οριςμζνων υλικϊν, τα
οποία προζρχονται από
τισ πρϊτεσ φλεσ.
Χρθςιμοποιοφν ι/και
να καταςκευάηουν
μοντζλα, για να
περιγράψουν τθν
παραγωγι
τεχνολογικϊν
αντικειμζνων.
Να αποκτιςουν
επίγνωςθ για τθ φφςθ
και το ρόλο των
μοντζλων αυτϊν.

Ανακοινϊνουν και
υποςτθρίηουν τα
αποτελζςματα τθσ
εργαςίασ τουσ ςτθν τάξθ.
Επανζρχονται, για να
ελζγξουν τα μοντζλα, που
πρότειναν με βάςθ τθν
ανατροφοδότθςθ, που
προζκυψε από τθ
ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ.
Συηθτοφν τισ αλλαγζσ που
προτείνουν και τουσ
λόγουσ, για τουσ οποίουσ
τισ προτείνουν.
Αναηθτοφν ςτο διαδίκτυο
ςτοιχεία ςχετικά με τισ
ιδιότθτεσ των υλικϊν, τθ
χριςθ των νζων
τεχνολογικϊν υλικϊν και
αντικειμζνων, τισ
περιβαλλοντικζσ
επιπτϊςεισ από τισ
διαδικαςίεσ παραγωγισ
τουσ ι/και τθ χριςθ τουσ,
τισ κοινωνικζσ επιπτϊςεισ
από τθ χριςθ τουσ, τα
μοντζλα που περιγράφουν
τισ διαδικαςίεσ κ.ά.

Ρεριλαμβάνει
δραςτθριότθτεσ
προτεινόμενεσ από τθ
NASA, ςχετικά με τισ
ιδιότθτεσ των υλικϊν.
http://pals.sri.com/tas
ks/tasks5-8.html &
http://pals.sri.com/sta
ndards/nses5-8.html
PALS: Ζργα
αξιολόγθςθσ ςτισ
Φυςικζσ Επιςτιμεσ.
http://tinanantsou.blo
gspot.com/
Iςτολόγιο, ςτο οποίο
παρουςιάηονται
πειράματα φυςικισ με
απλά υλικά.
http://ekdidyma.web.
uowm.gr/?q=physics/i
nnovations/ekthesi
Ρεριλαμβάνει ζκκεςθ
πειραματικϊν
δραςτθριοτιτων για
μακθτζσ/τριεσ των
δφο τελευταίων
τάξεων του Δθμοτικοφ
Σχολείου.
http://www.schools.ac
.cy/klimakio/Themata/
Epistimi/prosomoiosei
s_main/thermomonoti
ka.html
Κερμομονωτικά υλικά
http://ekdidyma.web.
uowm.gr/?q=physics/i
nnovations/ms
Ρεριλαμβάνει
ΔιδακτικζσΜακθςιακζσ Σειρζσ,
ςτισ οποίεσ γίνεται
χριςθ μοντζλων και
ςυηιτθςθ γφρω από
τθ φφςθ των
μοντζλων.
Μπορείτε να
κατεβάςετε όλα τα
φφλλα εργαςίασ, τα
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λογιςμικά και τουσ
οδθγοφσ του/τθσ
εκπαιδευτικοφ,
ςυμπλθρϊνοντασ
θλεκτρονικά μια απλι
φόρμα.
http://www.youtube.c
om/watch?v=UuYB6tF
wmiA&feature=relate
d Ραράδειγμα
ενςωμάτωςθσ τθσ
ςυηιτθςθσ περί
μοντζλων ςτθ
διαδικαςία μάκθςθσ
(μοντζλο λειτουργίασ
του ματιοφ).

Ενότθτα 1.3: Θ πυκνότθτα των υλικϊν γφρω μασ
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 5 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:

Θ πυκνότθτα ωσ
ιδιότθτα των υλικϊν

Διερεφνθςθ ςτθριγμζνθ
ςτα μοντζλα

Συγκρίνουν το «βάροσ»
και τον όγκο
αντικειμζνων.

Ρλεφςθ/Βφκιςθ

Ψθφιακό ςχολείο:
Φυςικά Ε Δθμοτικοφ,
Βιβλίο Μακθτι
Κεφάλαιο 1: ΥΛΛΚΑ
ΣΩΜΑΤΑ, ςελίδεσ 1217,
Τετράδιο εργαςιϊν
Ενότθτα ΥΛΛΚΑ
ΣΩΜΑΤΑ. Πγκοσ,
Ρυκνότθτα, ςελ. 20-27
http://digitalschool.mi
nedu.gov.gr/modules/
units/?id=269
ψθφιακό ςχολείο

Ταξινομοφν
αντικείμενα, ανάλογα
με το «βάροσ» ι τον
όγκο τουσ.
Συγκρίνουν τθν
πυκνότθτα των υλικϊν
και να ταξινομοφν
αντικείμενα, ανάλογα
με τθν πυκνότθτα του
υλικοφ τουσ.
Διακρίνουν το «βάροσ»

Ρροτείνονται
δραςτθριότθτεσ
διερευνθτικοφ τφπου,
ομαδικζσ ι ατομικζσ.
Ρραγματοποιοφν
πειράματα, παρατθροφν
και καταγράφουν τισ
παρατθριςεισ τουσ,
κάνουν ςυγκρίςεισ με
κατάλλθλεσ ςυςκευζσ και
βγάηουν ςυμπεράςματα.
Εφαρμόηουν τθ Στρατθγικι
Ελζγχου Μεταβλθτϊν και
ςυηθτοφν γφρω από αυτι
(π.χ. εάν το είδοσ του

http://ekdidyma.web.
uowm.gr/?q=physics/i
nnovations/ms
Ρεριλαμβάνει τθν
Διδακτικι-Μακθςιακι
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από τθν πυκνότθτα.
Εξαγάγουν
ςυμπεράςματα από τισ
παρατθριςεισ, τισ
ταξινομιςεισ και τισ
ςυγκρίςεισ που κάνουν
και να τα ανακοινϊνουν
ςτθν τάξθ.
Εφαρμόηουν τθ
Στρατθγικι Ελζγχου
Μεταβλθτϊν ςτθν
πλεφςθ και τθ βφκιςθ
και να κατανοοφν
ςτοιχεία αυτισ τθσ
ςτρατθγικισ.
Χρθςιμοποιοφν μοντζλα
τθσ πυκνότθτασ, για να
προβλζπουν και να
ερμθνεφουν τθν πλεφςθ
και τθ βφκιςθ.
Να αποκτιςουν
επίγνωςθ για τθ φφςθ
και το ρόλο των
μοντζλων αυτϊν.

* Η λζξθ βάροσ είναι ςε
ειςαγωγικά γιατί
λαμβάνουμε υπόψθ μασ
τισ ζρευνεσ που
αναπτφςςονται ςτθ
Διδακτικι των Φυςικϊν
Επιςτθμϊν ςχετικά με
τισ ζννοιεσ βάροσ, μάηα
και πυκνότθτα.

υλικοφ ενόσ αντικειμζνου
επθρεάηει το φαινόμενο
τθσ πλεφςθσ / βφκιςθσ).
Αναηθτοφν ςτο διαδίκτυο
ςτοιχεία ςχετικά με τισ
αιτίεσ διαφόρων ναυαγίων
ςτθν ιςτορία ι / και τισ
μεκόδουσ ανζλκυςθσ
πλοίων.
Συηθτοφν για το ρόλο και
τθ φφςθ των μοντζλων τθσ
πυκνότθτασ.
Ανακοινϊνουν και
υποςτθρίηουν τα
αποτελζςματα τθσ
εργαςίασ τουσ ςτθν τάξθ.

ςειρά με τίτλο:
«Θ πυκνότθτα των
υλικϊν ςτα φαινόμενα
πλεφςθσ/βφκιςθσ».
Μπορείτε να
κατεβάςετε όλα τα
φφλλα εργαςίασ, τα
λογιςμικά και τουσ
οδθγοφσ του/τθσ
εκπαιδευτικοφ,
ςυμπλθρϊνοντασ
θλεκτρονικά μια απλι
φόρμα.
http://microkosmos.uoa.gr/gr/grindex.htm
Φυςικά Δθμοτικοφ:
ΕΕΥΝΩ ΚΑΛ
ΑΝΑΚΑΛΥΡΤΩ
http://pals.sri.com/tas
ks/tasks5-8.html &
http://pals.sri.com/sta
ndards/nses5-8.html
PALS: Ζργα
αξιολόγθςθσ ςτισ
Φυςικζσ Επιςτιμεσ
http://ekdidyma.web.
uowm.gr/?q=physics/i
nnovations/ekthesi
Ρεριλαμβάνει ζκκεςθ
πειραματικϊν
δραςτθριοτιτων για
μακθτζσ/τριεσ των
δφο τελευταίων
τάξεων του Δθμοτικοφ
Σχολείου.
http://phet.colorado.e
du/en/simulation/den
sity
Ρροςομοίωςθ
διερεφνθςθσ, ςχετικά
με φαινόμενα
πλεφςθσ/ βφκιςθσ.
http://ekdidyma.web.
uowm.gr/?q=physics/i
nnovations/ms
Ρεριλαμβάνει
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ΔιδακτικζσΜακθςιακζσ Σειρζσ,
ςτισ οποίεσ γίνεται
χριςθ μοντζλων και
ςυηιτθςθ γφρω από
τθ φφςθ των
μοντζλων.
Μπορείτε να
κατεβάςετε όλα τα
φφλλα εργαςίασ, τα
λογιςμικά και τουσ
οδθγοφσ του/τθσ
εκπαιδευτικοφ,
ςυμπλθρϊνοντασ
θλεκτρονικά μια απλι
φόρμα.
http://www.youtube.c
om/watch?v=UuYB6tF
wmiA&feature=relate
d Ραράδειγμα
ενςωμάτωςθσ τθσ
ςυηιτθςθσ περί
μοντζλων ςτθ
διαδικαςία μάκθςθσ
(μοντζλο λειτουργίασ
του ματιοφ).

Ενότθτα 1.4: Μίγματα, διαλφματα, αζρασ, νερό
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 5 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:
Συγκεντρϊνουν
πλθροφορίεσ από
διαφορετικζσ πθγζσ,
ςχετικά με τισ ιδιότθτεσ
μιγμάτων και
διαλυμάτων.

Ραραςκευι
διαλυμάτων

Ρροτείνονται
δραςτθριότθτεσ
διερευνθτικοφ τφπου,
ομαδικζσ ι ατομικζσ.

Ψθφιακό ςχολείο:
Φυςικά Ε Δθμοτικοφ,
Βιβλίο Μακθτι
Κεφάλαιο 2:
ΜΛΓΜΑΤΑ, ςελίδεσ 1823,
Τετράδιο εργαςιϊν
Ενότθτα ΥΛΛΚΑ
ΣΩΜΑΤΑ. Μελετάμε
τα μίγματα, ςελ. 30-37
http://digitalschool.mi
nedu.gov.gr/modules/
units/?id=276

Εκτιμοφν τθν ορκότθτα
των πλθροφοριϊν με
βάςθ τισ προθγοφμενεσ
γνϊςεισ τουσ, τισ
ζρευνεσ που κάνουν και

Τα διαλφματα ωσ
ομογενι μίγματα
χθμικϊν ουςιϊν
Θ ζννοια τθσ χθμικισ
ουςίασ (ςθμείο
βραςμοφ, τιξθσ και
πυκνότθτα)
Ρϊσ επθρεάηει θ
κερμοκραςία τθ

Ρραγματοποιοφν
πειράματα, παρατθροφν
και καταγράφουν τισ
παρατθριςεισ τουσ,
κάνουν μετριςεισ με
κατάλλθλα όργανα και
βγάηουν ςυμπεράςματα.
Διαχωρίηουν ζνα διάλυμα
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τισ ςυηθτιςεισ μεταξφ
τουσ.
Γνωρίηουν τι είναι
μίγμα, τι διάλυμα και
να αναφζρουν
παραδείγματα.
Διακρίνουν τα μίγματα
από τα ςυςτατικά τουσ
(χθμικζσ ουςίεσ).
Εξαγάγουν
ςυμπεράςματα από τισ
παρατθριςεισ, τισ
ταξινομιςεισ και τισ
μετριςεισ που κάνουν
και να τα ανακοινϊνουν
ςτθν τάξθ.
Εφαρμόηουν τθ
Στρατθγικι Ελζγχου
Μεταβλθτϊν ςτθ
διαλυτότθτα και να
κατανοοφν ςτοιχεία
αυτισ τθσ ςτρατθγικισ.
Γνωρίηουν τθ ςφςταςθ
τθσ ατμόςφαιρασ και τθ
ςθμαςία τθσ ςτθ
διατιρθςθ τθσ ηωισ.
Διερευνοφν τισ
διάφορεσ ιδιότθτεσ του
νεροφ και να γνωρίηουν
τθ ςθμαςία του ωσ
διαλφτθ.
Ταξινομοφν τισ ουςίεσ,
που υπάρχουν ςτο
ζδαφοσ και να
γνωρίηουν τισ μεκόδουσ
διαχωριςμοφ τουσ,
όπωσ φιλτράριςμα,
κρυςτάλλωςθ και
κοςκίνιςμα.
Μποροφν να χειριςτοφν
με αςφάλεια ουςίεσ και
προϊόντα από το
περιβάλλον τουσ.

διαλυτότθτα;
Θ ςφςταςθ τθσ
ατμόςφαιρασ
Οι ιδιότθτεσ του
νεροφ και το νερό ωσ
διαλφτθσ.
Θ ςφςταςθ του
εδάφουσ και τρόποι
διαχωριςμοφ των
ςυςτατικϊν του
ςτοιχείων
Αςφαλισ χριςθ και
ανακφκλωςθ ουςιϊν
και προϊόντων από το
κακθμερινό
περιβάλλον

ςτα ςυςτατικά του
(χθμικζσ ουςίεσ).
Διερευνοφν πειραματικά
και αναηθτοφν ςτο
διαδίκτυο το ςθμείο
βραςμοφ, το ςθμείο τιξθσ
και τθν πυκνότθτα χθμικϊν
ουςιϊν.
Εφαρμόηουν τθ Στρατθγικι
Ελζγχου Μεταβλθτϊν και
ςυηθτοφν γφρω από αυτιν
(εάν το είδοσ τθσ
διαλυμζνθσ ουςίασ
επθρεάηει το φαινόμενο
τθσ διάλυςθσ).
Αναηθτοφν ςτο διαδίκτυο
ςτοιχεία ςχετικά με τα
χαρακτθριςτικά των
μιγμάτων των διαλυμάτων.
Ανακοινϊνουν και
υποςτθρίηουν τα
αποτελζςματα τθσ
εργαςίασ τουσ ςτθν τάξθ.

http://eyliko.gr/resource/supp
ortmaterial/suppPeriv
alon.aspx
Ρεριλαμβάνει
κεματικζσ ενότθτεσ
για το νερό, τον αζρα,
το ζδαφοσ κ.ά.
http://pals.sri.com/tas
ks/tasks5-8.html &
http://pals.sri.com/sta
ndards/nses5-8.html
PALS: Ζργα
αξιολόγθςθσ ςτισ
Φυςικζσ Επιςτιμεσ
http://aplo.eled.auth.
gr/index.htm
http://www.sciencene
tlinks.com
Δικτυακόσ τόποσ
Science NetLinks, ςτον
οποίο υπάρχουν
προτάςεισ ςεναρίων
και υλικϊν που
ςυνδζουν επιςτιμθ,
τεχνολογία και
κακθμερινι ηωι
http://tinanantsou.blo
gspot.com/
Iςτολόγιο, ςτο οποίο
παρουςιάηονται
πειράματα φυςικισ με
απλά υλικά.
http://www.schools.ac
.cy/klimakio/Themata/
Epistimi/prosomoiosei
s_main/mathaino_na_
kano_peiramata.html
Ρεριλαμβάνει
εικονικά πειράματα,
που αφοροφν
παράγοντεσ που
επθρεάηουν π.χ. τθ
διάλυςθ ουςιϊν ςτο
νερό.
http://www.schools.ac
.cy/klimakio/Themata/
epistimi/taxeis/e_taxi.
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html
Ανακυκλϊνουν υλικά
και προϊόντα από το
περιβάλλον τουσ.

Ρεριλαμβάνει
προςομοιϊςεισ,
ιςτοεξερευνιςεισ,
παρουςιάςεισ,
δραςτθριότθτεσ
επεξεργαςίασ
δεδομζνων και φφλλα
εργαςίασ.
http://www.parsel.uni
kiel.de/cms/fileadmin/
parcel/Partner_websit
es/Greece/Materials_i
n_Greece/salt/Salt_2_
-Student-GR.pdf
Φτιάχνουμε
κρυςτάλλουσ αλατιοφ
με ανακρυςτάλλωςθ
υδατικου διαλφματοσ
αλατιοφ
(αλατόνερου).

Ενότθτα 1.5: Οξζα, βάςεισ, άλατα
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 3 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:

Οξζα και βάςεισ:
μακροςκοπικά
χαρακτθριςτικά και
ιδιότθτεσ

Μετροφν με πεχαμετρικό
χαρτί και πεχάμετρο το pH
διαφόρων υγρϊν τθσ
κακθμερινισ ηωισ (νερό
βρφςθσ, ξίδι, υδατικό
διάλυμα μαγειρικισ ςόδασ,
υδατικό διάλυμα
απορρυπαντικοφ) και
βγάηουν ςυμπεράςματα.

Οξζα-βάςεισ-άλατα:
ςτο ςχολικό βιβλίο
Φυςικά ΣΤ Δθμοτικοφ,
ΟΕΔΒ.

Διακρίνουν τα οξζα από
τισ βάςεισ.
Κάνουν μετριςεισ του
pH διαφόρων υγρϊν
τθσ κακθμερινισ ηωισ.
Γνωρίηουν τα
χαρακτθριςτικά και τισ
ιδιότθτεσ οξζων,
βάςεων και αλάτων που
ςυναντάμε ςτθν
κακθμερινι ηωι, ϊςτε
να τα χρθςιμοποιοφν με

Κλίμακα pH και
μζτρθςι του
Εξουδετζρωςθ –
άλατα
Επίδραςθ του pH του
εδάφουσ ςτθν
ανάπτυξθ των φυτϊν.

Αναηθτοφν ςτο διαδίκτυο
ςτοιχεία ςχετικά με τα
χαρακτθριςτικά και τισ
ιδιότθτεσ των οξζων κακϊσ
και για τθν επίδραςι τουσ
ςτα υλικά και ςτο
περιβάλλον (π.χ. διάβρωςθ

http://ekfe.dod.sch.gr
/peiramata_st_dimoti
koy2.pdf
ΕΚΦΕ όδου:
Ρειράματα ΣΤ
Δθμοτικοφ, Τεφχοσ 2:
Φϊσ, Οξζα, Βάςεισ,
Άλατα.
http://www.parsel.uni
kiel.de/cms/index.php
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αςφάλεια.

μετάλλων και μαρμάρων,
όξινθ βροχι, επίδραςθ ςε
μνθμεία πολιτιςμοφ).

Μελετοφν τθν επίδραςθ
του pH του εδάφουσ
ςτθν ανάπτυξθ των
φυτϊν.

Οργανϊνουν ζκκεςθ με
κζμα: «θ αςφαλισ χριςθ
των οξζων και των βάςεων
ςτθ ηωι μασ».

?id=126/
Ενότθτεσ ςτα Ελλθνικά
του Ευρωπαϊκοφ
Ρρογράμματοσ
PARSEL
- Χθμεία των
αφριςτικϊν μπάνιου
-Καλλιζργεια φυτϊν
- Ζχει το χϊμα
ςθμαςία;
- Χθμεία και
οδοντόκρεμεσ

Ενότθτα 2: Θ κερμότθτα ςτθ ηωι μασ
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 10 ϊρεσ
Ενότθτα 2.1: Κζρμανςθ και ψφξθ εςωτερικϊν χϊρων και κατοικιϊν.
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:
Ρεριγράφουν το
πρόβλθμα τθσ
κζρμανςθσ – ψφξθσ
εςωτερικϊν χϊρων.

Κζρμανςθ και ψφξθ
εςωτερικϊν χϊρων
και κατοικιϊν.
Ο ρόλοσ του ιλιου,
των κερμαντικϊν και
ψυκτικϊν μθχανϊν.

Μελετοφν τθν καταςκευι
ςπιτιϊν ςε διάφορεσ χϊρεσ
ι περιοχζσ τθσ πατρίδασ
μασ και ςυγκεντρϊνουν
πλθροφορίεσ, ςχετικά με
τα υλικά και τον τρόπο
κζρμανςθσ και ψφξθσ τουσ.

http://digitalschool.mi
nedu.gov.gr
Βιβλίο μακθτι,
Φυςικά Ε’, ςελ. 44.
http://www.youtube.c
om/watch?v=PGFQ00
9Ix9w
Ρολυμεςικό
εκπαιδευτικό υλικό
Σφνκετου
Εργαςτθριακοφ
Ρεριβάλλοντοσ (ΣΕΡ).

Διατυπϊνουν
υποκζςεισ, να
οργανϊνουν, να
επεξεργάηονται και να
αναλφουν
πλθροφορίεσ, με ςτόχο
τθν επίλυςθ του
προβλιματοσ τθσ
κζρμανςθσ – ψφξθσ
εςωτερικϊν χϊρων.

Ενότθτα 2.2: Μζτρθςθ κερμοκραςίασ
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 1 ϊρα
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό
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Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να
χρθςιμοποιοφν όργανα
και κλίμακεσ μζτρθςθσ
τθσ κερμοκραςίασ και
να αναπτφξουν
δεξιότθτεσ
πειραματιςμοφ.

Κερμόμετρα.
Μζτρθςθ
κερμοκραςίασ.
Κλίμακεσ μζτρθςθσ.

Ρραγματοποιοφν
μετριςεισ κερμοκραςίασ
διαφορετικϊν υλικϊν.
Σφάλματα μζτρθςθσ.
Καταςκευάηουν κλίμακεσ
μζτρθςθσ.

http://digitalschool.mi
nedu.gov.gr
Βιβλίο μακθτι,
Φυςικά Εϋ, ςελ. 43,45.
Τετράδιο εργαςιϊν,
Φυςικά Εϋ, ςελ. 70-73.
Σφνκετο
Εργαςτθριακό
Ρεριβάλλον (ΣΕΡ).

Ενότθτα 2.3: Φαινόμενο κερμικισ αλλθλεπίδραςθσ – Κερμικι αγωγιμότθτα υλικϊν
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να
χρθςιμοποιοφν το
μοντζλο «Σϊμα
υψθλότερθσ
κερμοκραςίασ – Σϊμα
χαμθλότερθσ
κερμοκραςίασ», για να
ερμθνεφουν και να
προβλζπουν το
φαινόμενο τθσ κερμικισ
αλλθλεπίδραςθσ.

Φαινόμενα κερμικισ
αλλθλεπίδραςθσ

Εκτελοφν πραγματικά και
εικονικά πειράματα
διάδοςθσ κερμότθτασ.

http://digitalschool.mi
nedu.gov.gr
Βιβλίο μακθτι,
Φυςικά Εϋ, ςελ. 42.

Χρθςιμοποιοφν μοντζλα,
για να ερμθνεφςουν και να
προβλζψουν τθ κερμικι
ςυμπεριφορά των υλικϊν.

Τετράδιο εργαςιϊν,
Φυςικά Εϋ, ςελ. 74-78.
Σφνκετο
Εργαςτθριακό
περιβάλλον (ΣΕΡ).
Μ.Α.Κ.Θ.Μ.Α.

Κερμικι ιςορροπία
Διάκριςθ κερμότθτασ
και κερμοκραςίασ

Ενότθτα 2.4: Αλλαγι κατάςταςθσ των υλικϊν
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 4 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να διακρίνουν
και να ελζγχουν τισ

Κερμικι αγωγιμότθτα
υλικϊν

Ρραγματοποιοφν
πειράματα ςε πραγματικό
εργαςτιριο, για να

http://digitalschool.mi
nedu.gov.gr
Βιβλίο μακθτι,
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μεταβλθτζσ, που
κακορίηουν τθ διάδοςθ
τθσ κερμότθτασ, τθ
ςυςτολι, τθ διαςτολι
και τθν αλλαγι
κατάςταςθσ των υλικϊν
και να εντοπίηουν
ςχζςεισ μεταξφ τουσ.

διακρίνουν τθ κερμικι
αγωγιμότθτα ωσ βαςικι
ιδιότθτα των υλικϊν.
Αγωγοί – Μονωτζσ

Τρόποι διάδοςθσ
κερμότθτασ

Διαςτολι – ςυςτολι
ςωμάτων

Αλλαγι κατάςταςθσ
των υλικϊν:
τιξθ – πιξθ
εξάτμιςθ –
υγροποίθςθ
βραςμόσ

Ταξινομοφν τα διάφορα
ςϊματα ςε μονωτζσ και
αγωγοφσ κερμότθτασ.
Εκτελοφν πειράματα με
απλά υλικά διαςτολισ και
ςυςτολισ αερίων, υγρϊν
και ςτερεϊν ςωμάτων.
Χρθςιμοποιοφν μοντζλα
από το μικρόκοςμο, για
τθν ερμθνεία τθσ
διαςτολισ και ςυςτολισ
των υλικϊν.
Εκτελοφν πραγματικά και
εικονικά πειράματα ςε
προςομοιωμζνα
περιβάλλοντα, εντοπίηουν
και χειρίηονται μεταβλθτζσ,
που αφοροφν τθν αλλαγι
κατάςταςθσ των υλικϊν.

Φυςικά Εϋ, ςελ. 46-55.
Τετράδιο εργαςιϊν,
Φυςικά Εϋ, ςελ. 78-92.
http://www.pischools.gr/software/di
motiko/fysika-E-ST.zip
http://www.bbc.co.uk
/schools/scienceclips/
ages/8_9/solid_liquids
.shtml
http://www.bbc.co.uk
/schools/scienceclips/
ages/8_9/keeping_wa
rm.shtml
http://www.bbc.co.uk
/schools/scienceclips/
ages/9_10/changing_s
tate.shtml
http://www.bbc.co.uk
/schools/scienceclips/
ages/9_10/gases_fs.sh
tml
http://phet.colorado.e
du/en/simulation/stat
es-of-matter

Ενότθτα 2.5: Τεχνολογικζσ εφαρμογζσ – Ρροςταςία
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 1 ϊρα
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:
Αναηθτοφν
πλθροφορίεσ ςχετικζσ
με τισ κερμικζσ
ιδιότθτεσ των υλικϊν
και να αναγνωρίηουν
εφαρμογζσ τουσ ςε
αντικείμενα τζχνθσ και
τεχνολογίασ γφρω τουσ.

Τεχνολογικζσ
εφαρμογζσ:

Αναφζρουν τεχνολογικά
αντικείμενα ςφγχρονα και
του παρελκόντοσ, ςτα
οποία βρίςκουν εφαρμογι
οι κερμικζσ ιδιότθτεσ των
υλικϊν.

http://digitalschool.mi
nedu.gov.gr
Βιβλίο μακθτι,
Φυςικά Στϋ, ςελ. 4651.
Ανακαλφπτω τισ
μθχανζσ
http://www.metacafe.
com/watch/815381/h
eat_art/

Χρθςιμοποιοφν με
αςφάλεια ςτθν
κακθμερινι τουσ ηωι
απλά τεχνολογικά
προϊόντα με βάςθ τισ

πυρίμαχα ςκεφθ,
ςτολζσ πυροςβζςτθ,
αςτροναφτθ, δφτθ,
πιλινεσ ςτάμνεσ,
κερμόσ,
τθλεκζρμανςθ,
igloo Εςκιμϊων,
κερμογραφία.

Συηθτοφν για τθ ςθμαςία
τθσ λειτουργία των
τεχνολογικϊν αντικειμζνων
ςτθν κακθμερινι ηωι.

Ρρϊτεσ βοικειεσ και
μζτρα προςταςίασ

Συηθτοφν για τθ ςχζςθ τθσ
κερμότθτασ ςτθν τζχνθ
(π.χ. κερμά-ψυχρά
χρϊματα, κερμογραφία

http://www.ekab.gr/t
hermopliksia.html
http://www.ekab.gr/p
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κερμικζσ ιδιότθτεσ των
υλικϊν, από τα οποία
είναι καταςκευαςμζνα.

για:
κερμοπλθξίαυποκερμία,
πυρκαγιζσ,
παγετόσ.

κ.λπ.).
Συγκεντρϊνουν
πλθροφορίεσ για
τεχνολογικά αντικείμενα
και επεξεργάηονται
οδθγίεσ, που αφοροφν
περιπτϊςεισ
κερμοπλθξίασ,
υποκερμίασ, πυρκαγιϊν,
παγετοφ.

agetos.html
http://www.ekab.gr/k
ayswnas.html

Ενότθτα 3: Τεχνολογικζσ Εφαρμογζσ τθσ Ενζργειασ
Ενότθτα 3.1: Καταςκευι απλϊν μθχανϊν
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να μποροφν
να καταςκευάηουν
μθχανζσ/ςυςκευζσ με
απλά υλικά και μζςα, οι
οποίεσ χρθςιμοποιοφν
διαφορετικζσ πθγζσ
ενζργειασ και
επιφζρουν διαφορετικά
αποτελζςματα.

Καταςκευι απλϊν
μθχανϊν

Καταςκευζσ:
αυτοκινθτάκια, καραβάκια,
τρζνα, γερανοί, που
κινοφνται με τθ χριςθ
λάςτιχων, ελατθρίων,
απλϊν μοτζρ, μπαταριϊν,
φωτοθλεκτρικϊν, κ.ά.

http://digitalschool.mi
nedu.gov.gr/modules/
document/file.php/DS
GL101/Διδακτικό%20
Ρακζτο/Βιβλίο%20Μα
κθτι/Kefalaio_1.pdf
Στθ ςελίδα 35
μπορείτε να βρείτε
παράδειγμα
καταςκευισ θλιακοφ
φοφρνου.

Συςτιματα χριςθσ
ανανεϊςιμων πθγϊν
ενζργειασ, όπωσ θλιακοί
φοφρνοι, θλιακόσ
κερμοςίφωνασ,
ανεμογεννιτρια, θλεκτρικό
αυτοκίνθτο, κ.ά.

http://tinanantsou.blo
gspot.com
Εδϊ μπορείτε να
βρείτε παραδείγματα
καταςκευϊν με απλά
υλικά, ςχετικά με
κζματα
περιβάλλοντοσ και
ενζργειασ.
http://www.amazon.c
om/b?ie=UTF8&node=
166054011
Εδϊ μπορείτε να
βρείτε παιχνίδια και
καταςκευζσ με
ελατιρια.
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http://solarcooking.wi
kia.com/wiki/Minimu
m_Solar_Box_Cooker
Εδϊ μπορείτε να
βρείτε οδθγίεσ για τθν
καταςκευι θλιακοφ
φοφρνου.

Ενότθτα 3.2: Λιγότερθ ενζργεια για τισ ίδιεσ ανάγκεσ και επικυμίεσ
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 4 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:
«Διαβάηουν» το
λογαριαςμό του
θλεκτρικοφ ρεφματοσ
του ςπιτιοφ τουσ.

Λιγότερθ ενζργεια για
τισ ίδιεσ ανάγκεσ και
επικυμίεσ

Υπολογίηουν το
ενεργειακό αποτφπωμα
του ςπιτιοφ ι/και του
ςχολείου με τθ χριςθ
κατάλλθλου λογιςμικοφ.

http://digitalschool.mi
nedu.gov.gr/modules/
document/file.php/DS
DIME107/Διδακτικό%20Ρ
ακζτο/Βιβλίο%20Μακ
θτι/kefalaio_3.pdf
Στθ ςελίδα 27
μπορείτε να βρείτε
πλθροφορίεσ για τον
τρόπο, που
πλθρϊνουμε τθν
θλεκτρικι ενζργεια.

Συςχετίηουν τθ χριςθ
τθσ ενζργειασ με βάςθ
τθν κάλυψθ των
αναγκϊν και επικυμιϊν
τουσ.
Υπολογίηουν, πόςθ
ενζργεια
χρθςιμοποιοφν οι
ςυςκευζσ ςτο ςπίτι
τουσ, για ζνα οριςμζνο
χρονικό διάςτθμα.
Ρροτείνουν λφςεισ, για
τθ χριςθ λιγότερθσ
ενζργειασ ςτθν κάλυψθ
των ίδιων αναγκϊν και
επικυμιϊν τουσ.

Μελζτθ περίπτωςθσ:
- ςυηθτοφν, προτείνουν και
ελζγχουν εναλλακτικοφσ
τρόπουσ, για τον
περιοριςμό τθσ χριςθσ
ενζργειασ ςτο ςπίτι ι ςτο
ςχολείο
-ςυγκρίνουν ενεργειακζσ
ετικζτεσ θλεκτρικϊν
οικιακϊν ςυςκευϊν
-επιχειρθματολογοφν για
τα πλεονεκτιματα και
μειονεκτιματα ςυςκευϊν
διαφορετικισ ενεργειακισ
απόδοςθσ (αρχικό και
τελικό κόςτοσ).
Επιςκόπθςθ απόψεων:
ζρευνα μεταξφ μακθτϊν
και γονζων ςτο
περιβάλλον, ςχετικά με τισ
κακθμερινζσ τουσ
ςυνικειεσ, όςον αφορά τθ
χριςθ ενζργειασ.

Ενότθτα 3.3: Ο ενεργειακόσ πλοφτοσ τθσ χϊρασ μασ ςτο παρόν και ςτο μζλλον

WWF – Ελλάσ:
http://www.wwf.gr
Μπορείτε να
υπολογίςετε το
ενεργειακό
αποτφπωμα.
ΤΕΛ Σερρϊν:
http://www.dipeserron.gr/co2schools/
Εδϊ μπορείτε να
υπολογίςετε το
οικολογικό
αποτφπωμα του
ςχολείου.

ΑΔΑ: 45Ο09-6Ο4

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να ικανοί να
ςυλλζγουν, να
επεξεργάηονται και να
αναλφουν πλθροφορίεσ
ςχετικζσ με τον
ενεργειακό πλοφτο τθσ
χϊρασ μασ.

Ο ενεργειακόσ
πλοφτοσ τθσ χϊρασ
μασ ςτο παρόν και ςτο
μζλλον: (2 ϊρεσ)

Συμπλθρϊνουν τον
ενεργειακό χάρτθ τθσ
χϊρασ.

http://digitalschool.mi
nedu.gov.gr/modules/
document/file.php/DS
GL101/Διδακτικό%20
Ρακζτο/Βιβλίο%20Μα
κθτι/Kefalaio_1.pdf

λιγνίτθσ
πετρζλαιο
ιλιοσ
άνεμοσ
υδατοπτϊςεισ
κφματα
γεωκερμία
βιομάηα

Εντοπίηουν ςτο χάρτθ τισ
περιοχζσ τθσ Ελλάδασ, που
είναι πλοφςιεσ ςε λιγνίτθ
και πετρζλαιο.
Συλλζγουν πλθροφορίεσ
και ςυηθτοφν για τα
πλεονεκτιματα τθσ
Ελλάδασ ςε ςχζςθ με τισ
ανανεϊςιμεσ πθγζσ
ενζργειασ (ιλιοσ, άνεμοσ,
κφματα, βιομάηα,
γεωκερμία).

Στισ ςελίδεσ 18, 28 και
35 μπορείτε να βρείτε
πλθροφορίεσ για τθν
φπαρξθ πετρελαίου,
λιγνίτθ και
ανανεϊςιμων πθγϊν
ενζργειασ αντίςτοιχα
ςτθν Ελλάδα.
http://www.youtube.c
om/watch?v=coWQ1R
2r5MY
Εκπαιδευτικό φιλμ με
κζμα: «Το ταξίδι τθσ
θλεκτρικισ
ενζργειασ».

Ενότθτα 3.4: Θ ενζργεια ςτουσ ηωντανοφσ οργανιςμοφσ
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 12 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:

Θ ενζργεια ςτουσ
ηωντανοφσ
οργανιςμοφσ

Επίςκεψθ ςε κοντινό
οικοςφςτθμα με ςκοπό τθν
καταγραφι οργανιςμϊν
και τθν τοποκζτθςι τουσ
ςε απλζσ τροφικζσ
αλυςίδεσ.

Ψθφιακό ςχολείο:
Φυςικά ΣΤ Δθμοτικοφ
Βιβλίο Μακθτι Κεφάλαιο 5: Τα ηϊα
Τετράδιο εργαςιϊν –
Ενότθτα: Τα ηϊα (ςελ.
83-96)

Διακρίνουν τισ ομάδεσ
των ςπονδυλωτϊν
(ψάρια, αμφίβια,
ερπετά, πτθνά,
κθλαςτικά).
Διακρίνουν τα
κθλαςτικά ςε
χορτοφάγα και

Θ τροφι ωσ καφςιμο
υλικό/παραγωγόσ
ενζργειασ ςτουσ
ηωντανοφσ
οργανιςμοφσ.

http://digitalschool.mi
nedu.gov.gr/modules/
units/?id=122
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ςαρκοφάγα και
ςυςχετίηουν το είδοσ
τθσ τροφισ με ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικά τθσ
κάκε ομάδασ, αλλά και
με το περιβάλλον ςτο
οποίο ηουν.

Εναλλακτικό διδακτικό
πακζτο
http://www.primedu.
uoa.gr/sciedu/BIBLIO/
bookStudents/animal.
pdf

Ενότθτα 3.5: Οικοςφςτθμα: τροφικζσ ςχζςεισ, τροφικζσ αλυςίδεσ
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 5 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:

Οικοςφςτθμα:
τροφικζσ ςχζςεισ,
τροφικζσ αλυςίδεσ

Επίςκεψθ ςε κοντινό
οικοςφςτθμα με ςκοπό τθν
καταγραφι οργανιςμϊν
και τθν τοποκζτθςι τουσ
ςε απλζσ τροφικζσ
αλυςίδεσ.

Ψθφιακό ςχολείο:
Φυςικά ΣΤ Δθμοτικοφ
Βιβλίο Μακθτι –
Κεφάλαιο
Οικοςυςτιματα (ςελ.
74-76)
Τετράδιο εργαςιϊν –
Ενότθτα:
Οικοςυςτιματα (ςελ.
98-101)
http://digitalschool.mi
nedu.gov.gr/modules/
units/?id=123

Αναγνωρίηουν τθν
τροφι ωσ πθγι
ενζργειασ των
οργανιςμϊν.
Διακρίνουν τουσ
οργανιςμοφσ ςε
αυτότροφουσ και
ετερότροφουσ.
Ρεριγράφουν απλζσ
τροφικζσ αλυςίδεσ και
να αναφζρουν
προβλιματα του
περιβάλλοντοσ, που
μπορεί να τισ
επθρεάςουν.

Ενότθτα 3.6: Το ταξίδι τθσ ενζργειασ ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 7 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:

Το ταξίδι τθσ
ενζργειασ ςτον

Εντοπίηουν ςτο ςϊμα τουσ
τθ κζςθ τθσ καρδιάσ.

Ψθφιακό ςχολείο:
Φυςικά ΣΤ Δθμοτικοφ
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Αναφζρουν τα όργανα
του πεπτικοφ
ςυςτιματοσ και τα
ςυςχετίηουν με τισ
λειτουργίεσ που
επιτελοφν.
Διακρίνουν τουσ
διαφορετικοφσ τφπουσ
δοντιϊν και αναφζρουν
το ρόλο τουσ ςτθ
μάςθςθ.
Αναφζρουν ςυνικειεσ
που ςυμβάλλουν ςτθν
καλι λειτουργία του
πεπτικοφ ςυςτιματοσ
και ςτθν υγεία των
δοντιϊν.

ανκρϊπινο
οργανιςμό:
κυκλοφορικό και
πεπτικό ςφςτθμα ςτον
άνκρωπο.
α Κυκλοφορικό
ςφςτθμα ςτον
άνκρωπο. (3 ϊρεσ)

β Ρεπτικό ςφςτθμα
ςτον άνκρωπο (4
ϊρεσ)

Ομαδικι δραςτθριότθτα
καταςκευισ εννοιολογικοφ
χάρτθ ςχετικοφ με τθ
μορφολογία και τθ
λειτουργία του
κυκλοφορικοφ
ςυςτιματοσ.

Ομαδικι καταςκευι
επιδαπζδιου επίπεδου
παηλ του πεπτικοφ
ςυςτιματοσ (ςε φυςικό
μζγεκοσ). Μικρζσ ομάδεσ
αναλαμβάνουν τθν
καταςκευι ακριβοφσ
αναπαράςταςθσ ενόσ
οργάνου και ταυτόχρονα
μελετοφν τισ λειτουργίεσ
του οργάνου. Σφνκεςθ με
τθν τάξθ ςε ολομζλεια και
παρουςίαςθ των ςχετικϊν
πλθροφοριϊν από
διαφορετικά μζλθ τθσ
ομάδασ απαντϊντασ ςε
ερωτιςεισ του ςυντονιςτι
(«Τι είναι;», «Τι κάνει;»,
«Τι πακαίνει;»).
«Ρϊσ να ςχεδιάςω υγιεινά
γεφματα» (Ομαδικι
δραςτθριότθτα).
Ενδιάμεςα υγιεινά φαγθτά
(καταςκευι αφίςασ –
ελκυςτικι παρουςίαςθ
ενδιάμεςων γευμάτων).

Βιβλίο Μακθτι –
Κεφάλαιο
Κυκλοφορικό ςφςτθμα
(ςελ. 86-90 & 92)
Τετράδιο εργαςιϊν –
Ενότθτα: Κυκλοφορικό
ςφςτθμα (ςελ. 114120)
http://digitalschool.mi
nedu.gov.gr/modules/
units/?id=126

Ψθφιακό ςχολείο:
Φυςικά Ε’ Δθμοτικοφ
Βιβλίο Μακθτι –
Κεφάλαιο Ρεπτικό
ςφςτθμα
Τετράδιο εργαςιϊν –
Ενότθτα: Ρεπτικό
ςφςτθμα
http://digitalschool.mi
nedu.gov.gr/modules/
units/?id=322

Εναλλακτικό διδακτικό
πακζτο
http://www.primedu.
uoa.gr/sciedu/BIBLIO/
bookStudents/
peptiko.pdf
Εναλλακτικό διδακτικό
πακζτο
http://www.primedu.
uoa.gr/sciedu/BIBLIO/
bookStudents/entheto
_e1.pdf, ςελίδεσ 166-6

ΥΡΕΡΚ –
Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ
(2000) Αγωγι Υγείασ –
Διατροφι και Υγεία.
ΕΡΕΑΕΚ ΛΛ (Οδθγόσ για
Εκπαιδευτικοφσ –
Βιβλίο του μακθτι –
CD-ROM)
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Ενότθτα 4: Θλεκτρικά και Μαγνθτικά Φαινόμενα
Ενότθτα 4.1: Από τα παιχνίδια με μαγνιτεσ… ςε πειράματα με θλεκτρικά και μαγνθτικά
φαινόμενα
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 4 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:

Ελκτικζσ/απωςτικζσ
δυνάμεισ από επαφι
– από απόςταςθ

Διερευνθτικι –
πειραματικι
δραςτθριότθτα, με τθν
οποία οι μακθτζσ φζρνουν
κοντά δφο μαγνιτεσ πρϊτα
τουσ ετερϊνυμουσ πόλουσ
και ςτθ ςυνζχεια τουσ
ομϊνυμουσ.

Τετράδιο εργαςιϊν
Φυςικά Στϋ Δθμοτικοφ
ςελ. 122 – 125
http://digitalschool.mi
nedu.gov.gr/courses/
DSGL101/

Διερευνοφν τισ ελκτικζσ
δυνάμεισ, που
αναπτφςςονται από
τουσ μαγνιτεσ από
επαφι και από
απόςταςθ.

Οι μακθτζσ φζρνουν κοντά
ςε ζνα μαγνιτθ μικρά
ςιδερζνια αντικείμενα
(ρινίςματα ι ςυνδετιρεσ)
και παρατθροφν ςε ποια
ςθμεία θ ζλξθ είναι πιο
ιςχυρι.

Υποςτθρίηουν ότι οι
ελκτικζσ δυνάμεισ
ςτουσ πόλουσ των
μαγνθτϊν είναι
μεγαλφτερεσ.

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:
Ανιχνεφςουν ότι θ γθ
ςυμπεριφζρεται ωσ
μαγνιτθσ.

Γιινοσ μαγνθτιςμόσ

Ρυξίδα
Διαπιςτϊςουν ότι ζνασ
μαγνιτθσ (μαγνθτικι
βελόνα)
προςανατολίηεται προσ
τουσ μαγνθτικοφσ
πόλουσ τθσ γθσ.

Ρροςανατολίηουν ζνα
μαγνιτθ με τθ βοικεια του
γιινου μαγνθτιςμοφ.
Λςορροποφν μια μαγνθτικι
βελόνα ςτθ βάςθ τθσ.
Καταςκευάηουν μια απλι
πυξίδα.
Καταςκευι
Βάηουμε το χαρτομάντθλο
ι το χαρτάκι με προςοχι
μζςα ςτο ποτιρι με το
νερό, ζτςι, ϊςτε να
επιπλζει.
Μαγνθτίηουμε τθ βελόνα,
τρίβοντάσ τθν επάνω ςτο

Μαγνιτεσ, ρινίςματα
ςιδιρου, ςυνδετιρεσ,
καρφίτςεσ κ.λπ..

Τετράδιο εργαςιϊν
Φυςικά Στϋ Δθμοτικοφ
ςελ. 126 – 128
http://digitalschool.mi
nedu.gov.gr/courses/
DSGL101/
Χρειαηόμαςτε: Ζνα
ποτιρι γεμάτο με
νερό, ζνα μικρό
κομμάτι από ζνα
χαρτομάντθλο ι ζνα
μικρό κομμάτι
χαρτιοφ, ζνα μαγνιτθ,
μία βελόνα και ζνα
μολφβι.
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Μαγνθτίηουν ζνα
ςιδερζνιο αντικείμενο.

Συςχετίςουν το ρόλο
τθσ πυξίδασ με τθν
ανάπτυξθ των ταξιδιϊν
και τισ μεγάλεσ
ανακαλφψεισ.
Υποςτθρίξουν τθ
ςυμβολι τθσ πυξίδασ
ςτθν ανάπτυξθ τθσ
τεχνολογίασ.
Συνδζςουν τθν πυξίδα
με τα ςφγχρονα μζςα
πλοιγθςθσ.

Ο ρόλοσ τθσ πυξίδασ
ςτθ ηωι του
ανκρϊπου

μαγνιτθ.
Βάηουμε με πολφ προςοχι
τθ βελόνα επάνω ςτο
χαρτάκι.
Σπρϊχνουμε ςιγά - ςιγά το
χαρτάκι με ζνα μολφβι,
ϊςτε να βυκιςτεί.
Ζτοιμθ θ πυξίδα μασ.
Ραρατθροφμε ότι θ βελόνα
προςανατολίηεται προσ το
Βορρά.

Οι μακθτζσ μετακινοφν
εικονικά μια πυξίδα ςε
διάφορα μζρθ πάνω και
ζξω από τθ γθ με τθ
βοικεια αντίςτοιχου
λογιςμικοφ.
Θ πυξίδα και τα
ςφχρονα μζςα
πλοιγθςθσ

Οι μακθτζσ με τθ ςυμβολι
του εκπαιδευτικοφ
διεξάγουν ερευνθτικό
ςχζδιο εργαςίασ ςχετικά
με τθ ςυμβολι τθσ πυξίδασ
ςτθν πραγματοποίθςθ
μεγάλων ταξιδιϊν.
Εργάηονται ομαδικά,
ςυηθτοφν, παρουςιάηουν
τα ευριματα και τισ
απόψεισ τουσ με τθ
βοικεια λογιςμικϊν
εννοιολογικισ
χαρτογράφθςθσ κ.ά.
Συνδζουν τισ μεγάλεσ
ανακαλφψεισ με τθν
εφεφρεςθ τθσ ναυτικισ
πυξίδασ.
Εργάηονται ομαδικά και
ςυηθτοφν, παρουςιάηουν
ευριματα και τισ απόψεισ
τουσ με τθ βοικεια
λογιςμικϊν εννοιολογικισ
χαρτογράφθςθσ, web
quest κ.ά.

Ενότθτα 4.2: Στισ… λεωφόρουσ των φορτίων
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 4 ϊρεσ

Διαδίκτυο, Λογιςμικό
ΓΑΛΑ,
http://edsoft.cti.gr/ed
soft/logismika/gaia.ht
ml
Δθμιουργία webquest.
http://webquest.gr/
Για τον ζλεγχο τθσ
πυξίδασ:
http://www.youtube.c
om/watch?v=6UDOgS
zoPHU&feature=relate
d

Στο λογιςμικό ΓΑΛΑ και
ςτθν ενότθτα Gilbert
οι μακθτζσ
τοποκετοφν
μαγνθτικζσ βελόνεσ
γφρω από τθ γθ
(terella –λατινικά
«μικρι γθ»).
Ραρατθροφν,
καταγράφουν,
ςυηθτοφν τον
προςανατολιςμό των
πυξίδων.
http://el.wikipedia.org
/wiki/%CE%A0%CF%8
5%CE%BE%CE%AF%CE
%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org
/wiki/GPS
http://www.hellaspat
h.gr/index.php?p=2
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Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:

Θλεκτροςτατικζσ
δυνάμεισ
Ζλξθ - άπωςθ

Οι μακθτζσ
πειραματίηονται με τθν
ανάπτυξθ
θλεκτροςτατικϊν ελκτικϊν
ι απωςτικϊν δυνάμεων με
απλά υλικά.
Στερεϊνουν ζνα πλαςτικό
καλαμάκι με μία πινζηα,
ζτςι ϊςτε να μπορεί να
κινείται ελεφκερα. Στθ
ςυνζχεια, τρίβουν με ζνα
χαρτομάντθλο ι με
μάλλινο φφαςμα ζνα άλλο
καλαμάκι και ςτθ ςυνζχεια
το πλθςιάηουν ςε αυτό,
που μπορεί να κινείται
ελεφκερα.

Τετράδιο εργαςιϊν
Φυςικά Εϋ Δθμοτικοφ
ΦΕ1 ςελ. 94 - 97
http://digitalschool.mi
nedu.gov.gr/courses/
DSDIM-E107/

Διακρίνουν τθ
μαγνθτικι από τθν
θλεκτροςτατικι ζλξθ.
Αναφζρουν
περιπτϊςεισ που να
αναδεικνφουν τθν
άςκθςθ θλεκτρικϊν
δυνάμεων από
απόςταςθ.

Αναγνωρίηουν το
ςυμβολιςμό των
φορτίων ςε κετικό και
αρνθτικό.
Διαπιςτϊνουν/
ςυμπεραίνουν
πειραματικά ότι τα
ετερϊνυμα φορτιςμζνα
ςϊματα ζλκονται και τα
ομϊνυμα απωκοφνται.

Κετικά και αρνθτικά
φορτία

Με τθ βοικεια λογιςμικϊν
ερμθνεφουν τθν
θλεκτροςτατικι ζλξθ και
άπωςθ.
Οι μακθτζσ με απλά υλικά
ςχεδιάηουν και εκτελοφν
αντίςτοιχεσ
δραςτθριότθτεσ.

Ρλαςτικά καλαμάκια,
χαρτάκια, κλωςτι,
χαρτομάντθλο,
μάλλινο φφαςμα

Στθ διεφκυνςθ
http://phet.colorado.e
du/el/simulations/tran
slated/el
Ρροςομοίωςθ
Μπαλόνια και
Στατικόσ Θλεκτριςμόσ

Θλζκτριςθ
Με τθ βοικεια λογιςμικοφ,
οι μακθτζσ διαπιςτϊνουν
τθν θλζκτριςθ των
ςωμάτων με τριβι.

Συςχετίηουν το
πλεόναςμα / ζλλειμμα
φορτίων με τθν
θλζκτριςθ των
ςωμάτων.

Δραματοποιοφν τον τρόπο
θλζκτριςθσ.

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να αναγνωρίηουν
το αλεξικζραυνο ωσ
μζςο προςταςίασ από
τουσ κεραυνοφσ.

Ατμοςφαιρικόσ
θλεκτριςμόσ

Οι μακθτζσ μα
υιοκετιςουν ςτάςεισ
και ςυμπεριφορζσ
προςταςίασ δικισ τουσ

Ρροςταςία από τουσ
κεραυνοφσ

Αλεξικζραυνο

Συγκεντρϊνουν και
μελετοφν πλθροφορίεσ για
τθν ζρευνα του Β.
Φραγκλίνου ςτα θλεκτρικά
φαινόμενα και ιδιαίτερα
για το πείραμα με τον
κεραυνό.

Εκπαιδευτικι
τθλεόραςθ Κεραυνόσ,
μαγεία και δζοσ
http://www.edutv.gr/i
ndex.php?option=com
_content&task=view&i
d=399&Itemid=72

Εντοπίηουν αλεξικζραυνα
ςτθν περιοχι τουσ,

ι εναλλακτικά
http://vod.sch.gr/vide
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και των ςυςκευϊν από
τουσ κεραυνοφσ.

ςυηθτάνε για το ρόλο και
τθ ςθμαςία τουσ.
Ζρευνα πεδίου.

o/view/466
http://www.gscp.gr/g
ames/kataigida5.htm
Εναλλακτικό
Διδακτικό Ρακζτο Φυςικζσ Επιςτιμεσ Ε
Δθμοτικοφ - Βιβλίο
Μακθτι – ενότθτα
θλεκτριςμόσ ςτθ
διεφκυνςθ:
http://digitalschool.mi
nedu.gov.gr/courses/
DSDIM-E107/

Ενότθτα 4.3: Θλεκτρομαγνθτιςμόσ
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 4 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να
γνωρίηουν ςτοιχεία από
τθν ιςτορία των
επιςτθμϊν (τισ
προςπάκειεσ των
επιςτθμόνων να
ανακαλφψουν τθ ςχζςθ
μεταξφ των θλεκτρικϊν
και μαγνθτικϊν
φαινομζνων– πείραμα
Oersted).

Θλεκτρομαγνθτιςμόσ

Συγκεντρϊνουν και
μελετοφν πλθροφορίεσ,
αξιοποιϊντασ θλεκτρονικζσ
και ζντυπεσ πθγζσ
πλθροφόρθςθσ, όπωσ είναι
θ μελζτθ κειμζνων για τθν
εξζλιξθ των επιςτθμονικϊν
ιδεϊν και τεχνολογικϊν
καινοτομιϊν.

Τετράδιο εργαςιϊν
Φυςικά Στϋ Δθμοτικοφ
ΦΕ3 ςελ. 129 - 130
http://digitalschool.mi
nedu.gov.gr/courses/
DSGL101/

Σχζςθ θλεκτρικϊν και
μαγνθτικϊν
φαινομζνων

Επαναλαμβάνουν το
πείραμα του Oersted με τθ
βοικεια λογιςμικϊν αλλά
και με πραγματικά υλικά.
Εφαρμόηουν τθ νζα γνϊςθ
ςε ςυνκικεσ τθσ
κακθμερινισ ηωισ (π.χ. οι
πυξίδεσ επθρεάηονται και
δε λειτουργοφν κοντά ςε
καλϊδια υψθλισ τάςθσ).

Να είναι ικανοί να
καταςκευάηουν ζναν
απλό θλεκτρομαγνιτθ

Θλεκτρομαγνιτθσ.
(θ ανακάλυψθ του
Oersted οδιγθςε ςτθν
καταςκευι του

Οι μακθτζσ
πειραματίηονται
καταςκευάηοντασ ζνα
πθνίο.

http://el.wikipedia.org
http://www.magnet.fs
u. edu/education/
tutorials/java/
oersted/index.htm
Υλικά: καλϊδια,
μπαταρία, μαγνθτικι
βελόνα

Τετράδιο εργαςιϊν
Φυςικά Στϋ Δθμοτικοφ
ΦΕ3 ςελ. 130 - 132
http://digitalschool.mi
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θλεκτρομαγνιτθ)

Να γνωρίςουν το ρόλο
και τθ ςθμαςία των
θλεκτρομαγνθτϊν ςτισ
ςφγχρονεσ ςυςκευζσ.

Καταςκευι
θλεκτρομαγνιτθ

Καταςκευι πθνίου: Οι
μακθτζσ τυλίγουν γφρω
από ζνα μολφβι, όςεσ
περιςςότερεσ φορζσ
μποροφν, ζνα καλϊδιο
μονωμζνο (ςυνιςτάται
καλϊδιο περιζλιξθσ).
Βγάηουν το μολφβι από τθ
κζςθ, ζτςι ϊςτε το
καλϊδιο να διατθριςει το
ςχιμα που ζχει πάρει. Το
πθνίο είναι ζτοιμο.
Οι μακθτζσ καταςκευάηουν
ζναν θλεκτρομαγνιτθ με
πραγματικά υλικά και
δοκιμάηουν το μοντζλο
που καταςκεφαςαν.
Οι μακθτζσ καταςκευάηουν
εικονικά το μοντζλο του
θλεκτρομαγνιτθ και
πειραματίηονται.

Να αναφζρουν
εφαρμογζσ των
θλεκτρομαγνθτϊν.

Εφαρμογζσ
θλεκτρομαγνθτϊν

Οι μακθτζσ αναφζρουν και
ςυηθτοφν διάφορεσ
εφαρμογζσ του
θλεκτρομαγνιτθ ςτθν
κακθμερινι ηωι.

nedu.gov.gr/courses/
DSGL101/
Ρροςομοίωςθ
«Εργαςτιριο
Θλεκτρομαγνθτιςμοφ
Faraday»
http://phet.colorado.e
du/el/simulations/tran
slated/el
οι μακθτζσ
δοκιμάηουν ζναν
θλεκτρομαγνιτθ.
http://www.nelsontho
rnes.com/secondary/s
cience/scinet/scinet/el
ectric/magnets/makin
g.htm
http://www.nelsontho
rnes.com/secondary/s
cience/scinet/scinet/el
ectric/magnets/core.h
tm
Εφαρμογζσ του
θλεκτρομαγνιτθ ςτθν
κακθμερινι ηωι
Θλεκτρικό κουδοφνι:
http://www.footprints
science.co.uk/electricb
ell.htm
http://www.bbc.co.uk
/schools/ks3bitesize/s
cience/
energy_electricity_for
ces/
magnets_electric_
effects/revise5.shtml

Ενότθτα 4.4: Οι μεγάλεσ ανακαλφψεισ που άλλαξαν τον κόςμο μασ - Faraday
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 6 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να
γνωρίηουν ςτοιχεία από

Θλεκτροκινθτιρεσ θλεκτρογεννιτριεσ

Συγκεντρϊνουν και
μελετοφν πλθροφορίεσ,

Βιβλίο μακθτι:
Φυςικά Στϋ
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τθν ιςτορία των
επιςτθμϊν ςχετικά με
τθν ανακάλυψθ του
θλεκτρικοφ κινθτιρα
και τθσ γεννιτριασ από
το Faraday.

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:

αξιοποιϊντασ θλεκτρονικζσ
και ζντυπεσ πθγζσ
πλθροφόρθςθσ, όπωσ είναι
θ μελζτθ κειμζνων για τθν
εξζλιξθ των επιςτθμονικϊν
ιδεϊν και τεχνολογικϊν
καινοτομιϊν.
Καταςκευι
θλεκτροκινθτιρα

Καταςκευάηουν με
απλά υλικά ζναν απλό
κινθτιρα και να
περιγράφουν τα μζρθ
του.

Τυλίγουμε το καλϊδιο, για
να φτιάξουμε ζνα πθνίο,
δθλαδι το μζροσ του
κινθτιρα που κα κινείται.
Για τθν καλφτερθ
καταςκευι του, το
τυλίγουμε ςε μια
κυλινδρικι μορφι
ςπειρϊν, με τθ βοικεια
ενόσ ςτυλό ι μιασ μικρισ
μπαταρίασ ΑΑΑ. Αφινουμε
μερικά εκατοςτά του
καλωδίου ελεφκερα ςτο
κάκε άκρο του και
τυλίγουμε 25 ι 30 φορζσ,
ϊςτε να δθμιουργιςουμε
το πθνίο.
Το επόμενο βιμα είναι να
γίνουν τα δφο ςτθρίγματα
των αξόνων. Μποροφμε να
χρθςιμοποιιςουμε δφο
απλοφσ ςυνδετιρεσ και
τουσ ςτερεϊνουμε ςε μια
βάςθ με μονωτικι ταινία ι
απλϊσ ςτουσ πόλουσ μιασ
μπαταρίασ. Φζρνουμε
κοντά ζνα μαγνιτθ και
ςυνδζουμε το πθνίο με
τουσ πόλουσ τθσ
μπαταρίασ.

Ρεριγράφουν τθ
λειτουργία του
θλεκτρικοφ κινθτιρα.

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να εξαγάγουν
ςυμπεράςματα με
πειραματικζσ
διαδικαςίεσ ότι
μποροφμε να
δθμιουργιςουμε

Καταςκευάηουν με απλά
υλικά ζναν απλό κινθτιρα.

Δθμιουργία
θλεκτρικοφ ρεφματοσ:
θλεκτρογεννιτρια

Διερευνθτικοφ τφπου
δραςτθριότθτα: Οι
μακθτζσ κινοφν ζνα
μαγνιτθ μζςα ςε ζνα
πθνίο και με τθ βοικεια
μιασ απλισ πυξίδασ ι ενόσ
γαλβανόμετρου

Δθμοτικοφ, ςελ. 100 –
101
http://digitalschool.mi
nedu.gov.gr/courses/
DSGL101/
http://el.wikipedia.org
/wiki/?u=

Ρροςομοίωςθ
«Εργαςτιριο
Θλεκτρομαγνθτιςμοφ
Faraday»
http://phet.colorado.e
du/el/simulations/tran
slated/el
Μια μπαταρία (9 V)
Ζνα ιςχυρό μαγνιτθ
Καλϊδιο περιζλιξθσ
(μονωμζνο)

http://www.youtube.c
om/watch?v=LvhUlGBqBU&feature=rel
ated

Τετράδιο εργαςιϊν
Φυςικά Στϋ Δθμοτικοφ
ΦΕ4 ςελ. 133-134
http://digitalschool.mi
nedu.gov.gr/courses/
DSGL101/
Ρροςομοίωςθ
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θλεκτρικό ρεφμα με τθν
κίνθςθ αγωγοφ ςε
μαγνθτικό πεδίο.

διαπιςτϊνουν ότι με τθν
κίνθςθ αγωγοφ ςε
μαγνθτικό πεδίο μποροφμε
να δθμιουργιςουμε
θλεκτρικό ρεφμα.
Εκτελοφν τισ
προςομοιϊςεισ.

«Εργαςτιριο
Θλεκτρομαγνθτιςμοφ
Faraday»
http://phet.colorado.e
du/el/simulations/tran
slated/el
http://www.seilias.gr/i
ndex.php?option=com
_content&task=view&i
d=27&Itemid=32&cati
d=20
http://www.footprints
science.co.uk/power.h
tm

Συςχετίηουν τθν
θλεκτρογεννιτρια ωσ
βαςικό ςτοιχείο των
εργοςταςίων
παραγωγισ θλεκτρικισ
ενζργειασ.

Ρεριγράφουν τον τρόπο
μεταφοράσ τθσ
θλεκτρικισ ενζργειασ
από τα εργοςτάςια ςτισ
κατοικίεσ.

Εκτιμοφν τθ ςθμαςία
των ανακαλφψεων του
Faraday ςτο ςφγχρονο
πολιτιςμό.

Ραραγωγι και
μεταφορά θλεκτρικισ
ενζργειασ

Οι μακθτζσ περιγράφουν
τον τρόπο λειτουργίασ των
εργοςταςίων παραγωγισ
θλεκτρικισ ενζργειασ και
τθ διαδικαςία μεταφοράσ
θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςτισ
κατοικίεσ.
Οι μακθτζσ ςυηθτοφν τθ
ςθμαςία τθσ χριςθσ του
θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςτον
ςφγχρονο πολιτιςμό.
Δθμιουργοφν αφίςα για
τθν προςταςία μασ από το
θλεκτρικό ρεφμα αλλά και
για τθν προςταςία των
θλεκτρικϊν ςυςκευϊν.
Συγκεντρϊνουν και
μελετοφν πλθροφορίεσ,
αξιοποιϊντασ θλεκτρονικζσ
και ζντυπεσ πθγζσ
πλθροφόρθςθσ,
καταςκευάηουν αφίςα και
ζντυπα για τθν
ευαιςκθτοποίθςθ τθσ
κοινότθτασ και προτείνουν
τρόπουσ εξοικονόμθςθσ
τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ.

Τετράδιο εργαςιϊν
Φυςικά Στϋ Δθμοτικοφ
ΦΕ4 ςελ. 133-134
http://digitalschool.mi
nedu.gov.gr/courses/
DSGL101/
http://www.footprints
science.co.uk/power.h
tm
http://www.energolab
.gr
http://www.youtube.c
om
/watch?v=coWQ1R2r5
MY
.
http://www.dei.gr/
Documents2/
EMPORIKA%20ENTYP
A
/DEH%20orthologiki_
new_01.pdf
http://www.energolab
.gr /index.asp?c=42
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Ρροτάςεισ για ςυνκετικζσ εργαςίεσ
Φτιάχνω δείκτεσ οξφτθτασ από φυςικά προϊόντα
Οι μακθτζσ φτιάχνουν δείκτεσ οξφτθτασ από κόκκινο λάχανο και από τςάι. Χρθςιμοποιοφν
τον δείκτθ που ζφτιαξαν για να ελζγξουν τθν οξφτθτα διαφόρων υλικϊν (νερό βρφςθσ, ξφδι,
υδατικό διάλυμα μαγειρικισ ςόδασ, αραιό διάλυμα απορρυπαντικοφ). Χρθςιμοποιοφν
πεχαμετρικό χαρτί για να δουν τθν ποικιλία των χρωμάτων (ουράνιο τόξο) που δίνουν οι
δείκτεσ ςε διάφορα υλικά.
Μελετϊ τθν επίδραςθ του pH του εδάφουσ ςτθν ανάπτυξθ των φυτϊν.
Οι μακθτζσ μετροφν το pH υδατικϊν διαλφματων του χϊματοσ διαφόρων εδαφϊν.
Φυτεφουν ςπόρουσ ςε χϊμα διαφορετικισ οξφτθτασ και μελετοφν τθν επίδραςθ του pH του
εδάφουσ ςτθν ανάπτυξθ του φυτοφ. Ρροτείνουν τρόπουσ τροποποίθςθσ του pH του
εδάφουσ. Επιςκζπτονται κατάςτθμα γεωργικϊν προϊόντων και ρωτοφν για τθ
καταλλθλότθτα του χϊματοσ ςε ςχζςθ με το pH του για διάφορεσ καλλιζργειεσ.
Ταξιδεφω με…. πυξίδα
Οι μακθτζσ επεξεργάηονται διεπιςτθμονικά τθν πυξίδα με βάςθ τθν εννοιολογικι ςθμαςία
που ζχει αποκτιςει θ λζξθ ςτθ ςθμερινι εποχι.
Μελετοφν τον τρόπο λειτουργίασ τθσ και καταςκευάηουν πυξίδεσ με απλά υλικά.
Εξετάηουν τθν προςφορά τθσ πυξίδασ ςτθ ναυςιπλοΐα και ςτθν ανακάλυψθ του Νζου
Κόςμου.
Συγκρίνουν τθν πυξίδα με τα ςφγχρονα μζςα πλοιγθςθσ και μελετοφν τον τρόπο
λειτουργίασ τουσ.
Στισ… λεωφόρουσ των φορτίων
Οι μακθτζσ επεξεργάηονται διεπιςτθμονικά θλεκτροςτατικά φαινόμενα ςτθν κακθμερινι
τουσ ηωισ (ςτατικόσ θλεκτριςμόσ, κεραυνοί, προςταςία, θλεκτρικζσ και μαγνθτικζσ
καταιγίδεσ).
Υλοποιοφν εντυπωςιακά πειράματα θλεκτροςτατικισ.
Οι μεγάλεσ ανακαλφψεισ που άλλαξαν τον κόςμο μασ
Οι μακθτζσ επεξεργάηονται διεπιςτθμονικά τισ μεγάλεσ ανακαλφψεισ και εφευρζςεισ, που
ςτθρίηονται ςτον θλεκτρομαγνθτιςμό και αποτελοφν τθ βάςθ του ςφγχρονου πολιτιςμοφ
μασ.
Από τθν παραγωγι τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ζωσ τθ χριςθ των ςυςκευϊν ςτθν κακθμερινι
τουσ ηωι (γεννιτριεσ, κινθτιρεσ, θλεκτρομαγνιτεσ).
Τεχνολογικζσ Εφαρμογζσ τθσ Ενζργειασ – Ενεργειακό αποτφπωμα
Οι μακθτζσ καταςκευάηουν μθχανζσ ι ςυςκευζσ με απλά υλικά. Αναηθτοφν το ενεργειακό
αποτφπωμα ςυςκευϊν ςτθ ςυςκευαςία τουσ. Υπολογίηουν το ενεργειακό αποτφπωμά τουσ
ςε διάφορεσ δραςτθριότθτεσ τουσ.
Μακιματα που εμπλζκονται: Γλϊςςα, Μακθματικά, Εικαςτικά, Λςτορία, Φυςικζσ
Επιςτιμεσ, Τεχνολογία, Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ.
Το «πράςινο» ςπίτι
Οι μακθτζσ προςπακοφν να καταςκευάςουν ζνα βιοκλιματικό ςπίτι.
Διατυπϊνουν υποκζςεισ, για το ποια υλικά πρζπει να επιλζξουμε, τθν κατεφκυνςθ του
ςπιτιοφ κ.λπ.
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Συνεργάηονται ςε ομάδεσ, εκτελϊντασ δραςτθριότθτεσ ςχετικά με τισ κερμικζσ και φωτεινζσ
ιδιότθτεσ των υλικϊν.
Καταςκευάηουν ζνα μοντζλο ςπιτιοφ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα αποτελζςματα τθσ ζρευνάσ
τουσ.
Ελζγχουν, ανακεωροφν, βελτιϊνουν και παρουςιάηουν το μοντζλο τουσ ςτουσ άλλουσ.
Μακιματα που εμπλζκονται: Γλϊςςα, Μακθματικά, Εικαςτικά, Φυςικζσ Επιςτιμεσ,
Τεχνολογία, Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ.
Οι νερόμυλοι
Ενδεικτικζσ υπο-ενότθτεσ για διερεφνθςθ προτείνονται: «Θ περιγραφι λειτουργίασ του
νερόμυλου-θ τεχνολογία του νερόμυλου», «Οι νερόμυλοι ςτθν Ελλάδα, περιοχζσ όπου
υπάρχουν», «Θ ςθμαςία τουσ για τθν οικονομικι, κοινωνικι και πολιτιςτικι ηωι του τόπου
ςιμερα και παλαιότερα», «Οι νερόμυλοι και θ ςχζςθ τουσ με ζνα υδροθλεκτρικό
εργοςτάςιο ι θ ςχζςθ τουσ με ζνα ανεμόμυλο», «Θ ιςτορία των νερόμυλων ωσ μθχανζσ ςε
παλιότερεσ εποχζσ», κ.ά.
Οι μακθτζσ ςε ομάδεσ ςυλλζγουν φωτογραφικό υλικό, video και κείμενα, που αναφζρονται
ςτουσ νερόμυλουσ. Ρροτείνεται επίςκεψθ πεδίου ςε νερόμυλο, που μπορεί να υπάρχει
ςτθν περιοχι. Ραίρνουν ςυνεντεφξεισ από τουσ κατοίκουσ ι φορείσ τθσ περιοχισ. Για τθ
ςφνταξθ και βελτίωςθ των ερωτθματολογίων ςυνεργάηονται τόςο με τον εκπαιδευτικό όςο
και μεταξφ τουσ. Επεξεργάηονται τα δεδομζνα, που ςυνζλεξαν από τισ ςυνεντεφξεισ τουσ
και ςυντάςςουν κείμενο ςχετικό με τθ λειτουργία του νερόμυλου. Καταςκευάηουν μοντζλο
νερόμυλου. Ραρουςιάηουν, ςυγκρίνουν και αξιολογοφν τα αποτελζςματά τουσ, ςυηθτοφν
τισ μεκοδολογίεσ που ακολοφκθςαν, τα κείμενα που ςυνζκεςαν τθν ποιότθτα του
φωτογραφικοφ υλικοφ κακϊσ και το μοντζλο του νερόμυλου.
Οργάνωςθ ζκκεςθσ εκτόσ και εντόσ του ςχολικοφ περιβάλλοντοσ. Οι μακθτζσ εκκζτουν τα
αποτελζςματα τθσ εργαςίασ τουσ ςτουσ μακθτζσ του ςχολείου, ςτουσ γονείσ και τουσ
κατοίκουσ τθσ περιοχισ τουσ.
Ρρόγραμμα Σπουδϊν για τθ Στϋ Δθμοτικοφ
ΦΥΣΛΚΕΣ ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ ΚΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ
ΩΕΣ
ΑΝΚΩΡΛΝΟΣ
1θ
ΟΓΑΝΛΣΜΟΣ –
ΕΝΟΤΘΤΑ ΓΝΩΛΗΩ ΤΟ ΣΩΜΑ
ΜΟΥ

2θ
ΘΧΘΤΛΚΑ
ΕΝΟΤΘΤΑ ΦΑΛΝΟΜΕΝΑ

3θ
ΤΟ ΦΩΣ ΓΥΩ ΜΑΣ
ΕΝΟΤΘΤΑ

14

16

13

1.1: Αναπαραγωγικό ςφςτθμα
1.2: Αναπνευςτικό ςφςτθμα
1.3: Συςχζτιςθ λειτουργιϊν αναπνευςτικοφ –
πεπτικοφ – κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ: το αίμα
2.1: Θ λειτουργία τθσ ακοισ
2.2: Το αυτί
2.3: Καταςκευι απλϊν μουςικϊν οργάνων και
γνωριμία με τα μουςικά όργανα διαφόρων
πολιτιςμϊν
2.4: Ραραγωγι ιχου
2.5: Διάδοςθ και απορρόφθςθ του ιχου
2.6: Επιδράςεισ των ςφγχρονων τεχνολογικϊν
επιτευγμάτων ςτθν ακοι του ανκρϊπου
3.1: Ο ιλιοσ, πθγι φωτόσ
3.2: Το φωσ ταξιδεφει πάνω ςτθν ακτίνα
3.3: Ανάκλαςθ και διάκλαςθ του φωτόσ
3.4: Ουράνιο τόξο
3.5: Τα φυτά «ςτρζφονται» προσ το φωσ

ΩΕΣ
4
4
6
2
2
2
2
4
4
2
4
3
1
1
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4θ
ΔΘΜΛΟΥΓΩ ΜΕ ΤΛΣ
ΕΝΟΤΘΤΑ ΔΥΝΑΜΕΛΣ

25

5θ
ΤΟ ΤΑΞΛΔΛ ΤΘΣ
ΕΝΟΤΘΤΑ ΕΝΕΓΕΛΑΣ

18

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ
ΣΥΝΚΕΤΛΚΕΣ ΕΓΑΣΛΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΩΝ

3.6: Πραςθ και μάτι

2

4.1: Δυνάμεισ
4.2: Μετρϊ τισ δυνάμεισ
4.3: Δυνάμεισ από απόςταςθ και δυνάμεισ με
επαφι
4.4: Θ γθ ζλκει
4.5: Τριβι
4.6: Ρίεςθ
4.7: Κινοφμαι με αςφάλεια (2- 8 ϊρεσ)
4.8: Θ γθ «τραβάει» τα φυτά
5.1: Θ ενζργεια ςτα αντικείμενα
5.2: Θ ενζργεια μεταφζρεται και αποκθκεφεται
5.3: Μπορεί θ ενζργεια να ζχει πολλά «πρόςωπα»;
5.4: Θ ενζργεια διαςκορπίηεται…
5.5: Θ ενζργεια ςτα φυτά
5.6: Θ ενζργεια ςτα καφςιμα και ςτα τρόφιμα
Το φωσ γφρω μασ από τεχνθτζσ πθγζσ
φωτιςμοφ
Συνκετικζσ εργαςίεσ για κζματα βιολογίασ
ΑΝΚΩΡΟΣ ΚΑΛ ΒΛΟΡΟΛΚΛΛΟΤΘΤΑ Λ: Θ ςχζςθ
του ανκρϊπου με τα άλλα ηϊα
ΑΝΚΩΡΟΣ ΚΑΛ ΒΛΟΡΟΛΚΛΛΟΤΘΤΑ ΛΛ: Θ
ςχζςθ του ανκρϊπου με τα φυτά
ΑΝΚΩΡΟΣ ΚΑΛ ΒΛΟΡΟΛΚΛΛΟΤΘΤΑ ΛΛΛ: Θ
ςχζςθ
του
ανκρϊπου
με
τουσ
μικροοργανιςμοφσ
ΑΝΚΩΡΟΣ ΚΑΛ ΒΛΟΡΟΛΚΛΛΟΤΘΤΑ ΛΛΛ: Θ
ςχζςθ του ανκρϊπου με τα οικοςυςτιματα

3
2
1
2
2
6
8
1
2
2
2
2
8
2
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Ενότθτα 1: Ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ-Γνωρίηω το ςϊμα μου
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 14 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:

Αναπαραγωγικό
ςφςτθμα

Συγκζντρωςθ ερωτιςεων
για όςα κα ικελαν να
μάκουν για τθν
αναπαραγωγι (ανϊνυμα
από το κάκε παιδί ςε
κουτί). Ρρϊτθ επεξεργαςία
από τον/τθν εκπαιδευτικό
και τυχαία ανάκεςθ ςε
ομάδεσ παιδιϊν να βρουν
απαντιςεισ ςτα
ερωτιματα.

Ψθφιακό ςχολείο:
Φυςικά ΣΤ Δθμοτικοφ
Βιβλίο Μακθτι –
Κεφάλαιο
Αναπαραγωγικό
ςφςτθμα
Τετράδιο εργαςιϊν –
Ενότθτα
Αναπαραγωγικό
ςφςτθμα
(ςελ. 178-185)
http://digitalschool.mi

Αναγνωρίηουν τθ
ςθμαςία τθσ
αναπαραγωγισ.
Αναφζρουν τα
κυριότερα όργανα του
αναπαραγωγικοφ
ςυςτιματοσ του
ανκρϊπου.
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Αναφζρουν τθ
διαδικαςία δθμιουργίασ
του ηυγωτοφ και τθσ
ανάπτυξθσ του
εμβρφου.
Αναγνωρίηουν τθν
επίδραςθ του τρόπου
ηωισ τθσ εγκφου ςτθν
καλι ανάπτυξθ του
εμβρφου.

Αναφζρουν και να
περιγράφουν τα όργανα
του αναπνευςτικοφ
ςυςτιματοσ και τθ
διαδικαςία τθσ
αναπνοισ.
Αναφζρουν παράγοντεσ
και ςυμπεριφορζσ που
επθρεάηουν τθν καλι
λειτουργία του
αναπνευςτικοφ
ςυςτιματοσ.
Αναφζρουν το ρόλο του
αίματοσ ςτο πλαίςιο
του κυκλοφορικοφ
ςυςτιματοσ.

Ομαδικζσ εργαςίεσ για τθν
επίδραςθ του καπνίςματοσ
ςτθ λειτουργία του
αναπνευςτικοφ
ςυςτιματοσ και τθν υγεία
γενικότερα.
Αναπνευςτικό
ςφςτθμα

Συςχζτιςθ
λειτουργιϊν
αναπνευςτικοφ –
πεπτικοφ –
κυκλοφορικοφ
ςυςτιματοσ: το αίμα
(οξυγόνο και καφςθ
των τροφϊν,
παραγωγι ενζργειασ,
μεταφορά κρεπτικϊν
ςυςτατικϊν)

Μικροςκοπικι
παρατιρθςθ κυττάρων
αίματοσ (ζτοιμα
παραςκευάςματα).
Καταςκευι
αναπαραςτάςεων
αιμοφόρων αγγείων
(επιλογι υλικοφ, ςφνδεςθ
με τισ ιδιότθτεσ
λειτουργίεσ των αγγείων).
Συλλογι πλθροφοριϊν
ςχετικά με τθν αιμοδοςία.
Ζλεγχοσ ςυμβατότθτασ είτε
με παιχνίδι ςτο διαδίκτυο
είτε με αναπαράςταςθ
αντιγόνων/αντιςωμάτων
με χαρτοκοπτικι.

Συςχετίηουν τθ
λειτουργία πεπτικοφ,
αναπνευςτικοφ και
κυκλοφορικοφ
ςυςτιματοσ.
Αναφζρουν παράγοντεσ
και ςυμπεριφορζσ που
επθρεάηουν τθν καλι
λειτουργία του
κυκλοφορικοφ
ςυςτιματοσ.

Αναγνωρίηουν το ρόλο
των εμβολίων ςτθν
πρόλθψθ ςθμαντικϊν

Αςκζνειεσ
Ρακογόνοι
μικροοργανιςμοίΜεταδοτικζσ
αςκζνειεσ
ΑντιμετϊπιςθΡρόλθψθ

Συλλογι πλθροφοριϊν,
ςχετικά με τθ χριςθ
αντιβιοτικϊν ι άλλων
φαρμάκων ςιμερα.
Συνζντευξθ με γιατρό
πακολόγο και με
φαρμακοποιό ςχετικά με
τθ χριςθ των αντιβιοτικϊν
(από ομάδα/εσ) και
παρουςίαςθ (ακόμθ και

nedu.gov.gr/modules/
units/?id=131
Ψθφιακό ςχολείο:
Φυςικά ΣΤ Δθμοτικοφ
Βιβλίο Μακθτι –
Κεφάλαιο
Αναπνευςτικό
ςφςτθμα
Τετράδιο εργαςιϊν –
Ενότθτα
Αναπνευςτικό
ςφςτθμα (ςελ. 105112)
http://digitalschool.mi
nedu.
gov.gr/modules/units/
?id=125
Ψθφιακό ςχολείο:
Φυςικά ΣΤ Δθμοτικοφ
Βιβλίο Μακθτι –
Κεφάλαιο
Κυκλοφορικό ςφςτθμα
(ςελ. 91-93)
http://digitalschool.mi
nedu.
gov.gr/modules/units/
?id=126
Ψθφιακό ςχολείο:
Φυςικά ΣΤ Δθμοτικοφ
Βιβλίο Μακθτι –
Κεφάλαιο
Μεταδοτικζσ
αςκζνειεσ
Τετράδιο εργαςιϊν –
Ενότθτα Μεταδοτικζσ
αςκζνειεσ (ςελ. 169175)
http://digitalschool.mi
nedu.
gov.gr/modules/units/
?id=130
Ρανευρωπαϊκό
διδακτικό υλικό για
τουσ
μικροοργανιςμοφσ και
τθν αςκζνεια
Health protection
agency:
http://www.e-bug.eu/
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αςκενειϊν.

ςυγκριτικι παρουςίαςθ)
ςτθν τάξθ.

(είςοδοσ ςτα ελλθνικά
password: greece)
Εναλλακτικό διδακτικό
πακζτο
http://www.primedu.
uoa.gr/sciedu/BIBLIO/
bookStudents/fyta.pdf

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Θ λειτουργία τθσ
ακοισ

Να εργαςτοφν ςε ομάδεσ
για να αναηθτιςουν
εικόνεσ ςτθ ςχολικι
βιβλιοκικθ ι/και ςτο
διαδίκτυο εικόνεσ από το
εςωτερικό του
ανκρϊπινου αυτιοφ.

Αναηιτθςθ εικόνων
ανκρϊπινων αυτιϊν
και αυτιϊν διαφόρων
ηϊων.

Αναγνωρίηουν το ρόλο
των αντιβιοτικϊν ςτθν
αντιμετϊπιςθ των
αςκενειϊν.

Ενότθτα 2: Θχθτικά Φαινόμενα
Ενότθτα 2.1: Θ λειτουργία τθσ ακοισ
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ να μποροφν
διακρίνουν τα βαςικά
μζρθ του αυτιοφ και να
περιγράφουν τθ
λειτουργία τθσ ακοισ.

Να εργαςτοφν ςε ομάδεσ
και να θχογραφιςουν
διάφορουσ ιχουσ από τθ
φφςθ και τθν κακθμερινι
ηωι (ςχολείο, ςπίτι,
εκδρομζσ, κ.λπ.).
Να αναφερκοφν ςτισ
βαςικζσ οδθγίεσ για τον
κακαριςμό των αυτιϊν
μασ.

Χριςθ του ελεφκερου
λογιςμικοφ
Audacity για τθν
θχογράφθςθ και
επεξεργαςία
διαφόρων ιχων
http://audacity.source
forge.net/
http://www.skoool.gr/
content/los/primary/s
cience/ears_and_heari
ng/launch.html

Ενότθτα 2.2: Το αυτί
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:
Διακρίνουν τα μζρθ του
αυτιοφ και να
περιγράφουν τθ

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Ακοι – αυτί

Ομαδικι δραςτθριότθτα
ηωγραφικισ ςε χαρτί του
μζτρου ςχθματικισ
απεικόνιςθσ του αυτιοφ και
τθσ διαδρομισ του ιχου
μζςα ς’ αυτό.

Εκπαιδευτικό
υλικό
Ψθφιακό ςχολείο:
Φυςικά Εϋ
Δθμοτικοφ.
Βιβλίο Μακθτι
Κεφάλαιο 8 ΘΧΟΣ,
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λειτουργία τθσ ακοισ.

ςελ. 98-103.
Ρροςπάκεια εντοπιςμοφ τθσ
κατεφκυνςθσ διαφόρων
ιχων με κλειςτά μάτια.
Συηιτθςθ για το ποια μζρθ
του αυτιοφ βοθκοφν ςτον
εντοπιςμό τθσ κατεφκυνςθσ
του ιχου.

Αναφζρουν
περιβαλλοντικοφσ
παράγοντεσ, που
επθρεάηουν τθν
λειτουργία τθσ ακοισ.

Τετράδιο εργαςιϊν
Ενότθτα ΘΧΟΣ. Το
αυτί ςελ. 155-160.
http://digitalschool
.minedu.gov.gr/mo
dules/units/?id=35
3

Ομαδικι δραςτθριότθτα
(πρϊτα ςε μικρζσ ομάδεσ και
μετά ςφνκεςθ με όλθ τθν
τάξθ) δθμιουργίασ
καταλόγου ςυμπεριφορϊν,
οι οποίεσ ςυμβάλουν ςτθν
ομαλι λειτουργία τθσ ακοισ.
Ενότθτα 2.3: Καταςκευι απλϊν μουςικϊν οργάνων και γνωριμία με τα μουςικά όργανα
διαφόρων πολιτιςμϊν
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Να μποροφν να
καταςκευάςουν απλά
μουςικά όργανα και να
γνωρίηουν μουςικά
όργανα διαφόρων
πολιτιςμϊν.

Καταςκευι απλϊν
μουςικϊν οργάνων
και γνωριμία με τα
μουςικά όργανα
διαφόρων
πολιτιςμϊν.

Να καταςκευάςουν με
απλά υλικά διάφορα
μουςικά όργανα και να
γνωρίςουν τα μουςικά
όργανα διαφόρων
πολιτιςμϊν (π.χ. φλάουτο,
ακουςτικόσ τθλζγραφοσ
των αρχαίων Ελλινων
κ.λπ.)

Να αναηθτιςουν ςε
πφλεσ και μθχανζσ
αναηιτθςθσ εικόνεσ
από διάφορα μουςικά
όργανα (π.χ. τα
μουςικά όργανα των
αρχαίων Ελλινων)
http://www.kotsanas.
com/gr/index_ekthem
ata.html
Να καταςκευάςουν
ζνα φλάουτο:
http://littleshop.physi
cs.colostate.edu/onlin
eexperiments/Straw.h
tml

Να εκτιμοφν τθν
πολιτιςμικι διάςταςθ
των Φυςικϊν
Επιςτθμϊν και να είναι
ικανοί να εκτιμιςουν τθ
ςυμβολι του ιχου ςτον
πολιτιςμό μασ.

Θ πολιτιςμικι
διάςταςθ των
Φυςικϊν Επιςτθμϊν.

Μουςικζσ εξιςτοριςεισ
πάνω ς’ ζνα δοςμζνο
ζναυςμα (μφκοσ,,
κινθματογραφικι ταινία,
πίνακασ ηωγραφικισ, κ.λπ.)

Ραρακολοφκθςθ
αποςπαςμάτων τθσ
ταινίασ “Modern
Times” του Charlie
Chaplin.
Να μελοποιιςουν
επιλεγμζνα ποιιματα,
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χρθςιμοποιϊντασ
διάφορουσ μουςικοφσ
ρυκμοφσ.
Να μελοποιιςουν
επιλεγμζνα ποιιματα,
χρθςιμοποιϊντασ
διάφορουσ μουςικοφσ
ρυκμοφσ.

Ενότθτα 2.4: Ραραγωγι ιχου
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Να κατανοιςουν ότι ο
ιχοσ παράγεται από
δονιςεισ και ζχει
ςυγκεκριμζνεσ
ιδιότθτεσ.

Να κατανοιςουν ότι θ
ζνταςθ του ιχου
ελαττϊνεται με τθν
απόςταςθ από τθν
πθγι.

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Ο ιχοσ ωσ
αποτζλεςμα των
δονιςεων τθσ
θχθτικισ πθγισ.

Να πειραματιςτοφν,
δθμιουργϊντασ ιχουσ
διαφορετικισ ζνταςθσ.

Επιλογι υλικοφ από
τθν ιςτοςελίδα του
ψθφιακοφ ςχολείου:
http://digitalschool.mi
nedu.gov.gr/
http://www.primedu.
uoa.gr/sciedu/BIBLIO/
bookStudents/sound.p
df (παραγωγι, ταξίδι
ιχου,

Ο ιχοσ οφείλεται ςε
ταλαντϊςεισ του
ςϊματοσ, που τον
παράγει.

Να προςαρμόςουν ζνα
χαρτονάκι ςτισ ακτίνεσ του
τροχοφ ενόσ ποδθλάτου
και ςτθ ςυνζχεια να
γυρίςουν τον τροχό. Πςο
ταχφτερα γυρίηει, τόςο
περιςςότερεσ ακτίνεσ
εκτρζπουν το χαρτονάκι
και τόςο οξφτεροσ είναι ο
ιχοσ.

Ρειράματα φυςικισ
για τον ιχο με απλά
υλικά:
http://tinanantsou.blo
gspot.com/search/lab
el/%CE%97%CE%A7%
CE%9F%CE%A3
Ρροβολι
εκπαιδευτικοφ βίντεο
από τθν ιςτοςελίδα:
http://www.edutv.gr
με μια ςειρά, που
αποτελείται από 4
επειςόδια, με τα
οποία ζρχονται ςε
επαφι οι μακθτζσ με
τισ βαςικζσ ζννοιεσ
τθσ μουςικισ
(θχόχρωμα, ζνταςθ,
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διάρκεια, τονικό
φψοσ) μζςα από μια
εκπαιδευτικι
διαδικαςία παιχνιδιοφ
και διαςκζδαςθσ.

Να αναηθτιςουν
παραδείγματα
παραγωγισ του ιχου.

Θ παραγωγι του ιχου
μζςω τθσ ταλάντωςθσ
μιασ θχθτικισ πθγισ.
Θ παραγωγι του ιχου
μζςω τθσ ταλάντωςθσ
μιασ θχθτικισ πθγισ.

Ρείραμα με δθμιουργία
παλμϊν.
Στα άκρα ενόσ πιρουνιοφ, ο
παραγόμενοσ ιχοσ δεν
ακοφγεται, αφοφ είναι
μικρι επιφάνεια.
Αφινοντασ το πιροφνι ςτο
τραπζηι, θ ταλάντωςθ
μεταδίδεται ςε
μεγαλφτερθ επιφάνεια και
παράγεται ζνασ ζντονοσ
ιχοσ.

http://www.primedu.
uoa.gr/sciedu/BIBLIO/
bookStudents/sound.p
df
Επιλογι υλικοφ από
τθν ιςτοςελίδα του
ψθφιακοφ ςχολείου:
http://digitalschool.mi
nedu.gov.gr/
http://www.schools.ac
.cy/klimakio/Themata/
epistimi/taxeis/st_taxi.
html
Ρειράματα φυςικισ
για τον ιχο με απλά
υλικά:
http://tinanantsou.blo
gspot.com/search/lab
el/%CE%97%CE%A7%
CE%9F%CE%A3

Ενότθτα 2.5: Διάδοςθ και απορρόφθςθ του ιχου
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 4 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Να κατανοιςουν τθ
διάδοςθ και τθν
ανάκλαςθ του ιχου.

Να είναι ικανοί να
πραγματοποιοφν
υποκζςεισ και να
ελζγχουν μεταβλθτζσ
για τθ διάδοςθ του
ιχου ςτα ςτερεά, τα
υγρά και τα αζρια.

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Διάδοςθ και
ανάκλαςθ του ιχου

Να υλοποιιςουν ζνα απλό
πείραμα, ςτο οποίο ζνασ
μακθτισ τοποκετεί ζνα
ξυπνθτιρι ςτθ μια άκρθ
του κρανίου και ζνασ
άλλοσ ακουμπάει το αυτί
του ςτθν άλλθ άκρθ. Ο
ζνασ μακθτισ ακοφει
προςεκτικά τουσ χτφπουσ
του ρολογιοφ και ηθτάει
από ζνα ςυμμακθτι του να
τοποκετιςει το ρολόι
πάνω ςε διάφορα υλικά

http://www.skoool.gr/
content/los/primary/s
cience/sound_vibratio
ns/launch.html
Ρροςομοίωςθ
διερεφνθςθσ για τον
ιχο:
http://phet.colorado.e
du/en/simulation/sou
nd
http://www.schools.ac

ΑΔΑ: 45Ο09-6Ο4

Να κατανοιςουν ότι ο
ιχοσ δεν διαδίδεται ςτο
κενό.

Διάδοςθ του ιχου
μζςω θχθτικϊν
κυμάτων

Να κατανοιςουν τουσ
παράγοντεσ, από τουσ
οποίουσ εξαρτάται θ
απορρόφθςθ του ιχου.
Να είναι ικανοί να
ταξινομοφν
κακθμερινοφσ ιχουσ ςε
ευχάριςτουσ και
δυςάρεςτουσ και να
αξιολογοφν τα
δυςάρεςτα
αποτελζςματα τθσ
υπερβολικισ αφξθςθσ
τθσ ζνταςθσ του ιχου.

Ραράγοντεσ, από τουσ
οποίουσ εξαρτάται θ
απορρόφθςθ του
ιχου (υλικό που
διαδίδεται και
απόςταςθ πθγισδζκτθ).

Θχομόνωςθ με
ανάκλαςθ και
απορρόφθςθ των
θχθτικϊν κυμάτων.
Ταξινόμθςθ ιχων ςε
ευχάριςτουσ και
δυςάρεςτουσ.
Εκτίμθςθ των
αποτελεςμάτων τθσ
υπερβολικισ αφξθςθσ
τθσ ζνταςθσ του ιχου.

(ςφουγγάρι, γυαλί, ξφλο,
.cy/klimakio/Themata/
φελιηόλ, πανί, χαρτόνι,
epistimi/taxeis/st_taxi.
μζταλλο). Αφοφ
html
ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία,
γίνεται εναλλαγι των
ρόλων και ςθμειϊνουν με
ποια υλικά ο ιχοσ
Εφρεςθ ςυνδζςμων
ακοφγεται και με ποια δεν και πλθροφοριϊν από
ακοφγεται τόςο καλά.
τθ Βικιπαίδεια
http://el.wikipedia.org
Ραιχνίδι ρόλων με τουσ
για τον ιχο
ερυκρόδερμουσ, που
(π.χ. νυχτερίδεσ,
ακουμπάνε το αυτί τουσ
ςόναρ ςε πλοία,
ςτο ζδαφοσ, για να
υπερθχογράφουσ
ακοφςουν το άλογο ι το
κλπ.)
τρζνο, που ζρχεται από
μακριά.
Ρροβολι
εκπαιδευτικοφ βίντεο
Ραιχνίδι ρόλων για το
από τθ ςελίδα
ταξίδι του ιχου
http://www.edutv.gr
Ραίηουν με τισ λζξεισ:
με μια ςειρά, που
«θχϊ, ταξίδι, θχθτικό
αποτελείται από 4
κφμα».
επειςόδια, με τα
,
οποία ζρχονται ςε
επαφι οι μακθτζσ με
τισ βαςικζσ ζννοιεσ
τθσ μουςικισ
(θχόχρωμα, ζνταςθ,
διάρκεια, τονικό
φψοσ) μζςα από μια
Να καταςκευάςουν
εκπαιδευτικι
διάφορα θχθτικά ςενάρια διαδικαςία παιχνιδιοφ
και θχοϊςτορίεσ.
και διαςκζδαςθσ.

Να αναηθτιςουν εικόνεσ
από ζνα ςτοφντιο
θχογράφθςθσ, μια
αίκουςα κεάτρου ι
κινθματογράφου όπου οι
τοίχοι είναι καλυμμζνοι με
μαλακό υλικό με μικρζσ
προεξοχζσ, κοιλότθτεσ και
δάπεδα με μαλακά και
πορϊδθ υλικά.

Εικόνεσ από δελφίνια,
τα οποία δεν ζχουν
καλι όραςθ και
εκπζμπουν ιχουσ, για
να προςανατολιςτοφν,
να επικοινωνιςουν
και να βρουν τθν
τροφι τουσ.
Εικόνεσ από τουσ
τοίχουσ ενόσ ςτοφντιο
θχογράφθςθσ, μιασ
αίκουςασ κεάτρου ι
κινθματογράφου.
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Ενότθτα 2.6: Επιδράςεισ των ςφγχρονων τεχνολογικϊν επιτευγμάτων ςτθν ακοι του
ανκρϊπου
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 4 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ:
Να ευαιςκθτοποιθκοφν
απζναντι ςτισ
επιδράςεισ των
ςφγχρονων
τεχνολογικϊν
επιτευγμάτων, που
αφοροφν τον ιχο.

Να μελετιςουν
τρόπουσ λειτουργίασ
διαφόρων κακθμερινϊν
ςυςκευϊν, που
ςχετίηονται με τον ιχο.

Να φανταςτοφν τθ ηωι
ς’ ζνα κόςμο χωρίσ
θχθτικά ερεκίςματα.

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Επιδράςεισ των
ςφγχρονων
τεχνολογικϊν
επιτευγμάτων ςτθν
ακοι του ανκρϊπου.

Να δθμιουργιςουν ζνα
ερωτθματολόγιο με μια
λίςτα από ευχάριςτουσ και
δυςάρεςτουσ ιχουσ
(κορφβουσ) από τθ φφςθ
(π.χ. βροχι, άνεμοσ,
φλοίςβοσ τθσ κάλαςςασ,
παφλαςμόσ των κυμάτων,
κελάρυςμα του νεροφ,
κρόιςμα των φφλλων,
βροντι), από τθν
κακθμερινι ηωι (π.χ.
διπλανζσ τάξεισ, μζςα
μεταφοράσ, μουςικά
όργανα, ρολόγια) και από
τον εαυτό τουσ (π.χ.
αναπνοι, χτφποι καρδιάσ).

Με βάςθ το λογιςμικό
εννοιολογικισ
χαρτογράφθςθσ
kidspiration να
δθμιουργιςουν μια
λίςτα με ευχάριςτουσ
και δυςάρεςτουσ
ιχουσ
ενςωματϊνοντασ ςτο
χάρτθ τισ εικόνεσ και
τουσ αντίςτοιχουσ
ιχουσ.

Μζτρα προςταςίασ
τθσ ακοισ

Λειτουργία
κακθμερινϊν
ςυςκευϊν, που
ςχετίηονται με τον ιχο
(π.χ. τθλζφωνο,
ακουςτικά βαρθκοΐασ
κ.λπ.).

Ο ρόλοσ του ιχου
ςτθν ανκρϊπινθ και
επικοινωνία.

Να εργαςτοφν οι μακθτζσ
ςε ομάδεσ, για να
μελετιςουν τισ βαςικζσ
υπθρεςίεσ του διαδικτφου,
όπωσ voice email, skype,
youtube ςτισ οποίεσ ο ιχοσ
ζχει ςθμαντικι κζςθ.
Να εργαςτοφν ςε ομάδεσ
και να ςυντάξουν λίςτεσ με
τα βαςικά μζτρα για τθν
προςταςία τθσ ακοισ και
τουσ ςωςτοφσ τρόπουσ να
ακρόαςθσ τθσ μουςικισ.

Να υλοποιιςουν τα
παιχνίδια ςε ομάδεσ, που
προτείνονται ςτα βίντεο
για τισ βαςικζσ ιδιότθτεσ
του ιχου ςτθ ςελίδα
http://www.edutv.gr
Να αναηθτιςουν ςτο

Να αναηθτιςουν ςε
πφλεσ και μθχανζσ
αναηιτθςθσ εικόνεσ
από
αυτοκινθτόδρομουσ
που περνοφν από
κατοικθμζνεσ
περιοχζσ.
Χριςθ βαςικϊν
υπθρεςιϊν του
διαδικτφου, όπωσ
voice email, skype,
youtube, ςτισ οποίεσ ο
ιχοσ ζχει ςθμαντικι
κζςθ.

Ρροβολι
εκπαιδευτικοφ βίντεο
από τθ ςελίδα
http://www.edutv.gr

http://www.primedu.
uoa.gr/sciedu/BIBLIO/
bookStudents/sound.p
df
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Να γίνουν ςυνειδθτοί
«καταναλωτζσ» του
μουςικοφ πολιτιςμοφ.

Να αναηθτιςουν
διάφορεσ μορφζσ
οπτικοακουςτικισ
ζκφραςθσ.

Ο ιχοσ ωσ μζςο
μουςικισ κουλτοφρασ
και πολιτιςμοφ.

Μορφζσ
οπτικοακουςτικισ
ζκφραςθσ.

διαδίκτυο διάφορεσ
πλθροφορίεσ για τθ
λειτουργία του
τθλεφϊνου, των
ακουςτικϊν βαρθκοΐασ,
κακϊσ και των ςφγχρονων
ςυςκευϊν τθσ τεχνολογίασ
(mp3, ipod κ.λπ.)
Να παρακολουκιςουν μια
εκπομπι ι ζνα δελτίο
ειδιςεων ςτθ νοθματικι
γλϊςςα.

Να δθμιουργιςουν ζνα
κατάλογο με τισ βαςικζσ
οδθγίεσ για να ακοφμε
ςωςτά και να
απολαμβάνουμε τθ
μουςικι.
Να αναηθτιςουν τα
θχθτικά μθνφματα που
ςτάλκθκαν μζςω
διαφόρων
διαςτθμοπλοίων ςτο
ςφμπαν ςτθν προςπάκεια
αναηιτθςθσ επαφισ με
εξωγιινουσ πολιτιςμοφσ.

Να παρακολουκιςουν
αποςπάςματα ι
ολόκλθρθ τθν ταινία
«Θ χορωδία»
(“HAMSARAYAN”) του
Λρανοφ ςκθνοκζτθ
Abbas Kiarostami.
Να αναηθτιςουν
πλθροφορίεσ για το
περιεχόμενο και τισ
εκπομπζσ του
ψθφιακοφ καναλιοφ
Prisma+ τθσ ΕΤ.
Να αναρτιςουν τον
κατάλογο με τισ
βαςικζσ οδθγίεσ που
δθμιοφργθςαν ςε
ςελίδεσ κοινωνικισ
δικτφωςθσ (π.χ
facebook) ι/και ςτθν
θλεκτρονικι
εφθμερίδα τθσ τάξθσ
ι/και του ςχολείου.

Να παρακολουκιςουν
αποςπάςματα ι ολόκλθρθ
τθν ταινία “Modern Times”
του Charlie Chaplin.

Μελζτθ του βιβλίου
του Ελλθνικοφ
Κζντρου
Κινθματογράφου: «Θ
κινθματογραφικι
αφιγθςθ. Μια ιςτορία
με εικόνεσ και ιχουσ»
και ςφνδεςθ τθσ
εικόνασ και του ιχου
ςτον κινθματογράφο.

Ενότθτα 3: Το φωσ γφρω μασ
Ενότθτα 3.1: Ο ιλιοσ, πθγι φωτόσ
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ:

Ο ιλιοσ ωσ πθγι
φωτόσ
Αυτόφωτα –

Συλλζγουν εικόνεσ και
πλθροφορίεσ και
ταξινομοφν διάφορεσ

http://digitalschool.mi
nedu.gov.gr
Βιβλίο μακθτι,

Να ςυλλζγουν, να
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οργανϊνουν και να
αναλφουν πλθροφορίεσ
για τον ιλιο και το
πλανθτικό μασ
ςφςτθμα.

ετερόφωτα ςϊματα

πθγζσ φωτόσ.

Το φωσ ωσ οντότθτα
ςτο χϊρο
Ευκφγραμμθ διάδοςθ
του φωτόσ

Χρθςιμοποιοφν απλά υλικά
κακθμερινισ χριςθσ και
τεχνολογικά αντικείμενα,
όπωσ φακοφσ, λζιηερ και
λάμπεσ και ςχεδιάηουν
απλά πειράματα, για να
διαπιςτϊςουν τθν φπαρξθ
του φωτόσ ανάμεςα ςτθν
πθγι και το ορατό
αποτζλεςμά τθσ.

Να είναι ικανοί να
επιλζγουν κατάλλθλα
υλικά και να ςχεδιάηουν
πειραματικζσ
δραςτθριότθτεσ, για να
διερευνοφν τθν
ευκφγραμμθ διάδοςθ
του φωτόσ ςτο χϊρο.

Φυςικά Εϋ, ςελ. 72-73.
Ρολυμεςικό υλικό
(ΑΜΑΡ).
http://digitalschool.mi
nedu.gov.gr
Βιβλίο μακθτι,
Φυςικά Εϋ, ςελ. 74-75.
Τετράδιο εργαςιϊν,
Φυςικά Στϋ, ςελ. 128130.
http://www.bbc.co.uk
/schools/scienceclips/
ages/5_6/light_dark.s
html
Μ.Α.Κ.Θ.Μ.Α.

Ενότθτα 3.2: Το φωσ ταξιδεφει πάνω ςτθν ακτίνα
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 4 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:
Διατυπϊνουν
προβλζψεισ και
ερμθνείεσ για το
ςχθματιςμό ειδϊλων
και ςκιϊν, με τθ χριςθ
του μοντζλου τθσ
γεωμετρικισ οπτικισ.

Το μοντζλο τθσ
γεωμετρικισ οπτικισ
(οπτικι ακτίνα)
Σκιζσ και είδωλα

Εκτελοφν πραγματικά
πειράματα
χρθςιμοποιϊντασ πθγζσ
φωτόσ, διαφράγματα με
οπζσ και αντικείμενα και
παρατθροφν το
ςχθματιςμό ειδϊλων και
ςκιϊν.

http://digitalschool.mi
nedu.gov.gr
Βιβλίο μακθτι,
Φυςικά Εϋ, ςελ. 78-79.
Τετράδιο εργαςιϊν,
Φυςικά Εϋ, ςελ. 133135.
http://www.bbc.co.uk
/schools/scienceclips/
ages/7_8/light_shado
ws.shtml
Ανοικτό Μακθςιακό
Ρεριβάλλον (ΑΜΑΡ).

Διαφανι, θμιδιαφανι
και αδιαφανι ςϊματα
Ρεριγράφουν το
πρόβλθμα του
φωτιςμοφ εςωτερικϊν
και εξωτερικϊν χϊρων.

Σχεδιάηουν πειράματα ςε
εικονικά εργαςτιρια, για
τθν ερμθνεία και τθν
πρόβλεψθ δθμιουργίασ
ςκιάσ.
Ταξινομοφν υλικά ανάλογα
με τθν διαφάνειά τουσ.
Συηθτοφν, καταλιγουν ςε
ςυμπεράςματα και
προτείνουν λφςεισ για τθν
καλφτερθ αξιοποίθςθ και
χριςθ των υλικϊν αυτϊν,
για το φωτιςμό των
εςωτερικϊν και
εξωτερικϊν χϊρων.

http://digitalschool.mi
nedu.gov.gr
Βιβλίο μακθτι,
Φυςικά Εϋ, ςελ. 76-77.
Τετράδιο εργαςιϊν,
Φυςικά Εϋ, ςελ. 131132.
http://www.skoool.gr/
content/los/primary/s
cience/how_materials
_are_classified_1
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Ενότθτα 3.3: Ανάκλαςθ και διάκλαςθ του φωτόσ
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 3 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:

Ανάκλαςθ και
διάκλαςθ του φωτόσ.
Ρϊσ βλζπουμε τα
αντικείμενα γφρω μασ;

Ρραγματοποιοφν
πραγματικά και εικονικά
πειράματα,
χρθςιμοποιϊντασ το
μοντζλο τθσ οπτικισ
ακτίνασ, για να
ερμθνεφςουν τα
φαινόμενα τθσ ανάκλαςθσ
και διάκλαςθσ.

http://digitalschool.mi
nedu.gov.gr
Βιβλίο μακθτι,
Φυςικά Εϋ, ςελ. 80-81.
Τετράδιο εργαςιϊν,
Φυςικά Εϋ, ςελ. 136141.
http://www.pischools.gr/software/di
motiko/fysika-E-ST.zip
http://www.bbc.co.uk
/schools/scienceclips/
ages/10_11/see_thing
s.shtml
Ανοικτό Μακθςιακό
Ρεριβάλλον (ΑΜΑΡ).

Είδθ κατόπτρων
Είδθ φακϊν
Θ φωτογραφικι
μθχανι

Συλλζγουν πλθροφορίεσ
και διατυπϊνουν
υποκζςεισ, για τθ ςχζςθ
των κατόπτρων και των
φακϊν με τθ λειτουργία
των ςυςκευϊν γφρω μασ.

Χρθςιμοποιοφν το
μοντζλο τθσ
γεωμετρικισ οπτικισ,
για να προβλζπουν και
να ερμθνεφουν τθν
ανάκλαςθ και τθ
διάκλαςθ του φωτόσ.
Εξθγοφν το πϊσ
βλζπουμε ςτθριηόμενοι
ςτθν ανάκλαςθ του
φωτόσ.

Οργανϊνουν,
επεξεργάηονται και
αναλφουν πλθροφορίεσ
για το είδοσ και τθ
χριςθ των κατόπτρων
και φακϊν, ωσ προσ τθ
λειτουργία των
ςυςκευϊν γφρω μασ.
Εξθγοφν τθ λειτουργία
τθσ φωτογραφικισ
μθχανισ.

Σχεδιάηουν εικονικά
πειράματα, ςτα οποία
κάνουν χριςθ του
μοντζλου τθσ οπτικισ
ακτίνασ, για να ςυνδζςουν
τθ λειτουργία των
κατόπτρων και των φακϊν
με το φαινόμενο τθσ
ανάκλαςθσ και τθσ
διάκλαςθσ αντίςτοιχα.
Καταςκευάηουν το μοντζλο
τθσ φωτογραφικισ
μθχανισ.

Ενότθτα 3.4: Ουράνιο τόξο
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 1 ϊρα

http://digitalschool.mi
nedu.gov.gr
Βιβλίο μακθτι,
Φυςικά Στϋ, ςελ. 102105.
Τετράδιο εργαςιϊν,
Φυςικά Στϋ, ςελ. 136142.
Ανακαλφπτω τισ
μθχανζσ
http://phet.colorado.e
du/el/simulation/bend
ing-light
http://phet.colorado.e
du/el/simulation/geo
metric-optics
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Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:

Το ουράνιο τόξο
Ανάλυςθ, ςφνκεςθ
φωτόσ

Ραρατθροφν εικόνεσ,
ςυλλζγουν πλθροφορίεσ
και διατυπϊνουν
υποκζςεισ, ςχετικά με τθ
δθμιουργία του ουράνιου
τόξου.

http://digitalschool.mi
nedu.gov.gr
Βιβλίο μακθτι,
Φυςικά Στϋ, ςελ. 106.
Τετράδιο εργαςιϊν,
Φυςικά Εϋ, ςελ. 136141.

Επιλφουν προβλιματα
και διατυπϊνουν
υποκζςεισ για τθ
δθμιουργία του
ουράνιου τόξου.

Υλοποιοφν πραγματικά
πειράματα και ςυνδζουν
τθν ανάλυςθ του φωτόσ με
τθν φπαρξθ υγραςίασ ςτθν
ατμόςφαιρα.

Συλλζγουν,
οργανϊνουν και
επεξεργάηονται
πλθροφορίεσ για τθν
ανάλυςθ και ςφνκεςθ
του φωτόσ.

Ενότθτα 3.5: Τα φυτά «ςτρζφονται» προσ το φωσ
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 1 ϊρα
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να διακρίνουν το
φαινόμενο του
φωτοτροπιςμοφ και να
το ςυςχετίςουν με τθν
εξάρτθςθ των φυτϊν
από τον ιλιο.

Ο φωτοτροπιςμόσ ςτα
φυτά

Με τθν
επαναλαμβανόμενθ
παρατιρθςθ φυτϊν που
ζχουν φυτζψει οι ίδιοι, οι
μακθτζσ μποροφν να
παρακολουκιςουν και να
καταγράψουν τθν εξζλιξθ
του φαινομζνου του
φωτοτροπιςμοφ και του
γεωτροπιςμοφ, ςε πείραμα
που ζχουν ςχεδιάςει.

Ψθφιακό ςχολείο:
Φυςικά ΣΤ Δθμοτικοφ
Βιβλίο Μακθτι –
Κεφάλαιο Το Φωσ –
Ενότθτα Το μάτι
(ςελ.100-110)
http://digitalschool.mi
nedu.
gov.gr/modules/
units/?id=128
Εναλλακτικό διδακτικό
πακζτο ΣΤ Δθμοτικοφ
http://www.primedu.
uoa.gr/sciedu/BIBLIO/
bookStudents/EYE_11
4_133.pdf

Ενότθτα 3.6: Πραςθ και μάτι
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Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:
Αναγνωρίηουν τα μζρθ
του ματιοφ.

Πραςθ και μάτι

Ρεριγραφι τθσ βαςικισ
δομισ του ματιοφ με
χριςθ προπλάςματοσ.
Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν
ςτο διαδίκτυο για τα
πικανότερα προβλιματα
όραςθσ ςτισ μικρζσ θλικίεσ
και τθν ιςτορία των
γυαλιϊν.

Εναλλακτικό διδακτικό
πακζτο ΣΤ Δθμοτικοφ
http://www.primedu.
uoa.gr/sciedu/BIBLIO/
bookStudents/EYE_11
4_133.pdf

Αξιοποιοφν γνϊςεισ
από τθν οπτικι για να
ερμθνεφουν τθ
λειτουργία τθσ όραςθσ.
Αναφζρουν ςυνικειεσ
του ανκρϊπου, που
ςυμβάλλουν ςτθν καλι
υγεία των ματιϊν.

Ενότθτα 4: Δθμιουργϊ με τισ δυνάμεισ
Ενότθτα 4.1: Δυνάμεισ
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 3 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να αξιοποιοφν
ζνα απλό επιςτθμονικό
λεξιλόγιο (να
διαβάηουν, να γράφουν
και να ςυηθτοφν).

Θ ζννοια τθσ δφναμθσ
ςτθν κοινωνία, ςτθν
πολιτικι, ςτθν
οικονομία και ςτθ
Φυςικι.

Ανάδειξθ των ιδεϊν των
μακθτϊν γφρω από τθ λζξθ
«δφναμθ» (κοινωνικά,
πολιτικά, οικονομικά, ςτθ
Φυςικι κ.λπ.).

Ψθφιακό ςχολείο:
http://digitalschool.mi
nedu.gov.gr/modules/
document/file.php/DS
DIME107/%CE%94%CE%B
9%CE%B4%CE%B1%CE
%BA%CF%84%CE%B9
%CE%BA%CF%8C%20
%CE%A0%CE%B1%CE
%BA%CE%AD%CF%84
%CE%BF/%CE%A4%CE
%B5%CF%84%CF%81
%CE%AC%CE%B4%CE
%B9%CE%BF%20%CE
%95%CF%81%CE%B3
%CE%B1%CF%83%CE

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να παραγάγουν
πολυτροπικά κείμενα,
ενςωματϊνοντασ τθν
ορολογία
επιςτθμονικοφ και
τεχνολογικοφ
περιεχομζνου με τθ
λζξθ «δφναμθ».

Συηθτοφν για το νόθμα τθσ
λζξθσ «δφναμθ» ςε
διαφορετικά κείμενα
(κοινωνικά, πολιτικά,
οικονομικά και
επιςτθμονικά).
Δθμιουργοφν ζνα
πολυτροπικό κείμενο 4-5
ςειρϊν με τθ λζξθ
«δφναμθ».

ΑΔΑ: 45Ο09-6Ο4

%B9%CF%8E%CE%BD/
tetradio_9.pdf
Φυςικά Δθμοτικοφ,
Ερευνϊ και
Ανακαλφπτω ΕϋΔθμ.
Τετρ. Εργ. Σελ. 164168. (Φυςικζσ
Επιςτιμεσ, τ. 2 ςελ.
52-60,
http://www.primedu.
uoa.gr/sciedu/BIBLIO/
bookStudents/dyname
is.pdf).
Συλλογι από διάφορα
υλικά: γόμεσ,
πλαςτελίνθ,
τενεκεδάκια
αναψυκτικοφ,
ςυνδετιρεσ,
αυτοκινθτάκια, χαρτί,
φωτογραφίεσ, κ.ά.
Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να
χρθςιμοποιοφν τον όρο
δφναμθ, προκειμζνου
να αποδίδουν νόθμα
ςτισ λζξεισ: ςπρϊχνω,
απωκϊ, τραβϊ, ζλκω,
αςκϊ.

Σπρϊχνω και τραβϊ.
Σπρϊχνω και απωκϊ.
Τραβϊ και ζλκω.
Αςκϊ δφναμθ.

Συμπλθρϊνουν πίνακα
χρθςιμοποιϊντασ τισ
εκφράςεισ «ζλκω
το(ν)/τθ(ν), αςκϊ δφναμθ
ςτο(ν)/θ(ν), πιζηω
το(ν)/τθ(ν)».

Να διακρίνουν τα
αποτελζςματα τθσ
άςκθςθσ δφναμθσ ςε
ζνα αντικείμενο.

Αποτελζςματα τθσ
εφαρμογισ των
δυνάμεων:
επιτάχυνςθ,
επιβράδυνςθ, αλλαγι
κατεφκυνςθσ,
παραμόρφωςθ.

Ρειραματίηονται αςκϊντασ
δυνάμεισ ςε διάφορα
υλικά και καταγράφουν τα
αποτελζςματα.
Ανακοινϊνουν τα
αποτελζςματα αφξθςθσ ι
μείωςθσ τθσ δφναμθσ
πάνω ςτα αντικείμενα που
χρθςιμοποίθςαν.

Συλλογι από διάφορα
υλικά: ελατιριο,
λαςτιχάκι, μπαλόνι,
μπάλα, πλαςτικό
μπαλάκι πλαςτελίνθ,
χαρτί, κλαδί,
αυτοκινθτάκι, βόλοι,
βιβλία, κρανίο τραπζηι
κ.λπ.

Ενότθτα 4.2: Μετρϊ τισ δυνάμεισ
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι

Μετρϊ τισ δυνάμεισ.

Σχεδιάηουν τθν καταςκευι

Ψθφιακό ςχολείο:
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ικανοί να ςχεδιάηουν τα
βιματα ελζγχου τθσ
ςχζςθσ των μεταβλθτϊν
(μζγεκοσ δφναμθσ και
μικοσ
ελατθρίου/λάςτιχου).Ν
α μποροφν να μετροφν
και να καταγράφουν τισ
μετριςεισ τουσ.

Καταςκευι δυναμόμετρων.

ενόσ απλοφ δυναμόμετρου
(δυναμόμετρο με
λαςτιχάκι ι ελατιριο,
χάρακα κ.λπ.).
Καταςκευάηουν δικά τουσ
δυναμόμετρα με λαςτιχάκι
και ελατιριο.
Ελζγχουν τθ ςχζςθ των
μεταβλθτϊν (μζγεκοσ
δφναμθσ και μικοσ
ελατθρίου/λάςτιχου).
Συμπεραίνουν και
διατυπϊνουν τθ ςχζςθ
δφναμθσ με το μικοσ
ελατθρίου/λάςτιχου.

Να εξαγάγουν
ςυμπεράςματα με βάςθ
τισ μετριςεισ που
ζκαναν.
Να ανακοινϊνουν και
να γράφουν τα
ςυμπεράςματά τουσ.

Φυςικά Δθμοτικοφ,
Ερευνϊ και
Ανακαλφπτω Εϋ Δθμ.
Τετρ. Εργ. Σελ. 174176, Φυςικζσ
Επιςτιμεσ, τ.2 ςελ. 5660.

Χάρακασ, καρφί,
ελατιριο, λαςτιχάκια,
ζνα κομμάτι επίπεδο
ξφλο, δυναμόμετρα.

Ενότθτα 4.3: Δυνάμεισ από απόςταςθ και δυνάμεισ με επαφι
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 1 ϊρα
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Να είναι ικανοί να
προτείνουν τρόπουσ
μετακίνθςθσ
αντικειμζνων από
απόςταςθ.

Δυνάμεισ από
απόςταςθ και
δυνάμεισ με επαφι.

Διερευνοφν και ταξινομοφν
τισ δυνάμεισ ςε αυτζσ που
αςκοφνται από απόςταςθ
και αυτζσ που αςκοφνται
με επαφι.
Μετακινοφν αντικείμενα
με τουσ μαγνιτεσ και με
θλεκτριςμζνα ςϊματα από
απόςταςθ.

Ψθφιακό Σχολείο:
Φυςικά Δθμοτικοφ
Ερευνϊ και
Ανακαλφπτω Εϋ Δθμ.
Τετρ. Εργ. ςελ. 169173, Φυςικζσ
Επιςτιμεσ, τ. 2 ςελ 6166.

Να διακρίνουν
δυνάμεισ από
απόςταςθ και δυνάμεισ
με επαφι.

Ενότθτα 4.4: Θ γθ ζλκει
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ

Μεταλλικοί
ςυνδετιρεσ,
ςβθςτιρια, μολφβια,
πλαςτελίνθ
λαςτιχάκια, μαγνιτεσ,
μολφβια, κουτιά
αναψυκτικϊν,
μπαλόνια χαρτί,
μπάλεσ, μπαλάκια του
τζνισ, χαρτομάντθλο,
μάλλινο φφαςμα, κ.ά.
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Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ :

Βάροσ, θ ελκτικι
δφναμθ τθσ γθσ και
των πλανθτϊν.

Ραρατθροφν, περιγράφουν
και καταγράφουν τθν
καμπφλθ ι τθν
κατακόρυφθ τροχιά ενόσ
αντικειμζνου (ςτον πίνακα,
ςτο τετράδιό τουσ, ςε
φφλλο εργαςίασ, ι αλλοφ).
Υποκζτουν και
επιχειρθματολογοφν για
τισ υποκζςεισ τουσ ςτο
ερϊτθμα, γιατί τελικά το
αντικείμενο πζφτει πάνω
ςτθ γθ.
Απεικονίηουν με
διαφορετικοφσ τρόπουσ
τθν ζλξθ τθσ γθσ.

Ψθφιακό Σχολείο:
Φυςικζσ Επιςτιμεσ,
τ.2 ςελ. 63-66.

Να είναι ικανοί να
απεικονίηουν τροχιζσ
αντικειμζνων που
κινοφνται.

Κζντρο βάρουσ.

Να ςχεδιάηουν και να
εκφράηουν τισ
ερμθνείεσ τουσ για τθν
ζλξθ τθσ γθσ με
διαφορετικοφσ
τρόπουσ.
Να ςυγκεντρϊνουν και
να μελετοφν
πλθροφορίεσ,
αξιοποιϊντασ
θλεκτρονικζσ και
ζντυπεσ πθγζσ
πλθροφόρθςθσ,
ενςωματϊνοντασ τθν
ορολογία τθσ φυςικισ
ςτθν κακθμερινι τουσ
ηωι για το βάροσ.

http://www.youtube.c
om/watch?v=H3brntj_Sw&NR=1

Αναηθτοφν,
ςυγκεντρϊνουν και
επεξεργάηονται
πλθροφορίεσ από
θλεκτρονικζσ και ζντυπεσ
πθγζσ για το βάροσ τόςο
ςτθ γθ όςο και ςτουσ
άλλουσ πλανιτεσ.

Να βρίςκουν το ςθμείο
ιςορροπίασ διαφόρων
αντικειμζνων.

Βρίςκουν το κζντρο
βάρουσ διαφόρων
αντικειμζνων.

Ενότθτα 4.5: Τριβι
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ:
Να αναγνωρίηουν
ποικίλεσ περιπτϊςεισ,
ςτισ οποίεσ αςκείται θ
τριβι γφρω τουσ και να
ταξινομοφν τα
αποτελζςματά τθσ ςε
επικυμθτά και
ανεπικφμθτα.

Θ τριβι γφρω μασ.

Ενϊνουν τα φφλλα δυο
βιβλίων, ξεφυλλίηοντάσ τα.
Τοποκετϊντασ το ζνα
φφλλο του ενόσ κάτω από
το άλλο και προςπακοφν
να τα χωρίςουν.

Ψθφιακό Σχολείο:
Φυςικά Δθμοτικοφ,
Ερευνϊ και
Ανακαλφπτω ΕϋΔθμ.
Τετρ. Εργ. ςελ. 177187, Φυςικζσ
Επιςτιμεσ, τ. 2 ςελ 6776.

Κάνουν υποκζςεισ γιατί
ςυμβαίνει αυτό,
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Να αναγνωρίηουν τισ
επιφάνειεσ επαφισ,
ςτισ οποίεσ
αναπτφςςεται θ τριβι.

Τριβι και είδοσ
επιφανειϊν.
Τριβι και βάροσ.

Να
επιχειρθματολογοφν, να
κάνουν υποκζςεισ και
να είναι ςε κζςθ με
πειραματικά δεδομζνα
να ελζγχουν τισ
μεταβλθτζσ και να
εξαγάγουν
ςυμπεράςματα για τθν
τριβι.

ςχεδιάηουν άλλεσ
πειραματικζσ διατάξεισ,
για να ελζγξουν τισ
μεταβλθτζσ και εξάγουν
ςυμπεράςματα από τι
εξαρτάται θ τριβι.
Ρειραματίηονται με
διάφορα αντικείμενα, που
τρίβονται μεταξφ τουσ και
παράγουν κερμότθτα ι
φκείρονται. Εξάγουν και
γράφουν ςυμπεράςματα.

Γόμεσ, γυαλόχαρτα
(λεπτά, χοντρά),
μερικζσ ςταγόνεσ
νερό, λάδι,
δυναμόμετρο.
http://www.engineeri
nginteract.org/resourc
es/parkworldplot/flas
h/concepts/friction.ht
m

Ραίηουν παιχνίδι ρόλων:
επιχειρθματολογοφν ςτο
ηιτθμα «Χρειάηεται ι όχι θ
τριβι γφρω μασ;».

Να χρθςιμοποιοφν τθν
ζννοια τθσ τριβισ, για
να εξθγοφν, πότε ζνα
αντικείμενο, που
κινείται, ςταματά.

Ραίηουν κεατρικό παιχνίδι:
«Ζνασ κόςμοσ χωρίσ
τριβι».

Ενότθτα 4.6: Ρίεςθ
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 6 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να αξιοποιοφν
ζνα απλό επιςτθμονικό
λεξιλόγιο (να
διαβάηουν, να γράφουν
και να ςυηθτοφν).

Θ ζννοια τθσ πίεςθσ
ςτθν κοινωνία, ςτθν
πολιτικι, ςτθν
οικονομία και ςτθ
Φυςικι

Συηθτοφν για το νόθμα τθσ
λζξθσ «πίεςθ» ςε
διαφορετικά κείμενα
(κοινωνικά, πολιτικά,
οικονομικά και
επιςτθμονικά).

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να παραγάγουν
πολυτροπικά κείμενα,
ενςωματϊνοντασ τθν
ορολογία
επιςτθμονικοφ και
τεχνολογικοφ
περιεχομζνου με τθ
λζξθ «πίεςθ».

Θ πίεςθ ςτα ςτερεά

Δθμιουργοφν ζνα
πολυτροπικό κείμενο 4-5
ςειρϊν με τθ λζξθ «πίεςθ».

Ψθφιακό Σχολείο:
Φυςικά Δθμοτικοφ,
Ερευνϊ και
Ανακαλφπτω ΕϋΔθμ.
Τετρ. Εργ. ςελ. 188190, Φυςικζσ
Επιςτιμεσ, τ. 2 ςελ
110-113.
http://sxedioergasias.
webnode.com

Να
επιχειρθματολογοφν, να
κάνουν υποκζςεισ και
να είναι ςε κζςθ με

Κάνουν υποκζςεισ,
πειραματίηονται με
διάφορα αντικείμενα και
εξάγουν ςυμπεράςματα,
για το πότε και πϊσ
αυξάνεται ι ελαττϊνεται θ
πίεςθ.

http://www.pantelis.n
et/piesis.pdf
http://www.youtube.c
om/watch?v=vo2iE94i
AoA
Συμπαγι τοφβλα,
βιβλία, πινζηεσ,
καρφιά, εικόνεσ.

ΑΔΑ: 45Ο09-6Ο4

πειραματικά δεδομζνα
να ελζγχουν τισ
μεταβλθτζσ και να
εξαγάγουν
ςυμπεράςματα για τθν
πίεςθ.
Να αναγνωρίηουν τθ
δφναμθ που αςκείται ςε
μια επιφάνεια και να
ελζγχουν τισ
μεταβλθτζσ που
κακορίηουν από τι
εξαρτάται θ πίεςθ.

Να
επιχειρθματολογοφν, να
κάνουν υποκζςεισ, να
ςχεδιάηουν και να
καταςκευάηουν
πειραματικζσ διατάξεισ.
Να ελζγχουν τισ
μεταβλθτζσ και να
εξαγάγουν
ςυμπεράςματα για τθν
πίεςθ ςτα υγρά.

Θ πίεςθ ςτα υγρά

Τεχνολογικζσ
καινοτομίεσ τθσ
υδραυλικισ
Θ πίεςθ ςτθν
κατάδυςθ

Να παραγάγουν
πολυτροπικά κείμενα,
που αφοροφν τθν
εξζλιξθ τθσ υδραυλικισ.
Να λαμβάνουν υπόψθ
τουσ τθν υδροςτατικι
πίεςθ ςτθν κατάδυςθ.

Κάνουν υποκζςεισ για το
πότε και πϊσ αυξάνεται ι
ελαττϊνεται θ πίεςθ ςτα
υγρά.
Σχεδιάηουν και
καταςκευάηουν
πειραματικζσ διατάξεισ,
για να επιβεβαιϊςουν ι
όχι τισ υποκζςεισ τουσ.
Εξάγουν και καταγράφουν
ςυμπεράςματα.
Μελετοφν κείμενα, που
αναφζρονται ςε
καινοτομίεσ τθσ
υδραυλικισ.
Αναηθτοφν,
ςυγκεντρϊνουν και
επεξεργάηονται
πλθροφορίεσ από
θλεκτρονικζσ και ζντυπεσ
πθγζσ για τθν υδροςτατικι
πίεςθ ςτθν κατάδυςθ.

Ψθφιακό Σχολείο:
Φυςικά Δθμοτικοφ,
Ερευνϊ και
Ανακαλφπτω ΕϋΔθμ.
Τετρ. Εργ. ςελ. 191193, Φυςικζσ
Επιςτιμεσ, τ. 2 ςελ 92101,
http://www.primedu.
uoa.gr/sciedu/BIBLIO/
bookStudents/piesi.pd
f
http://www.youtube.c
om/watch?v=oUK7agB
G4KA
http://www.youtube.c
om/watch?v=LpTl7Pb
MQqI&feature=relate
d
http://www.kotsanas.
gr/gr/index_ekthemat
a.html
Μπουκάλια πλαςτικά
των 0,5lit και 1,5lit,
νερομπογιζσ, πινζηεσ,
καρφιά, χάρακεσ,
μαρκαδόροι, αλάτι,
οινόπνευμα.

Να
επιχειρθματολογοφν, να
κάνουν υποκζςεισ, να
ςχεδιάηουν και να
καταςκευάηουν

Ατμοςφαιρικι πίεςθ.

Ανάδειξθ των ιδεϊν των
μακθτϊν για τθν φπαρξθ
ατμοςφαιρικισ πίεςθσ.
Οι μακθτζσ:
Κάνουν υποκζςεισ για το

Ψθφιακό Σχολείο:
Φυςικά Δθμοτικοφ,
Ερευνϊ και
Ανακαλφπτω ΕϋΔθμ.
Τετρ. Εργ. ςελ. 194-
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πειραματικζσ διατάξεισ.
Να ελζγχουν τισ
μεταβλθτζσ και να
εξαγάγουν
ςυμπεράςματα για τθν
ατμοςφαιρικι πίεςθ.

αν θ ατμόςφαιρα
αναπτφςςει πίεςθ.
Σχεδιάηουν και
καταςκευάηουν
πειραματικζσ διατάξεισ,
για να επιβεβαιϊςουν τισ
υποκζςεισ τουσ. Εξάγουν
και καταγράφουν
ςυμπεράςματα.

197, Φυςικζσ
Επιςτιμεσ, τ. 2 ςελ
102-109,
http://www.primedu.
uoa.gr/sciedu/BIBLIO/
bookStudents/piesi.pd
f
Τρόμπα, μπάλα,
μπουκάλια γυάλινα με
πϊμα, γυάλινα
ποτιρια, χαρτί,
μπαλόνια, καλαμάκια,
χωνί.

http://www.youtube.c
om/watch?v=qbakZL6
2d6U&feature=related
http://www.youtube.c
om/watch?v=5doUId
m0jTU&feature=relate
d
Ενότθτα 4.7: Κινοφμαι με αςφάλεια
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2-8 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ:

Κινοφμαι με
αςφάλεια, όταν
περπατϊ, όταν
κυκλοφορϊ με το
ποδιλατο, με το
αυτοκίνθτο, με το
λεωφορείο.

Αναηθτοφν,
ςυγκεντρϊνουν και
επεξεργάηονται
πλθροφορίεσ από
θλεκτρονικζσ και ζντυπεσ
πθγζσ για τουσ τρόπουσ
που μποροφν να κινοφνται
με αςφάλεια ςτθν
κακθμερινι τουσ ηωι.

Φωτογραφίεσ, video
από crash test.

Να διακρίνουν ςτθν
κακθμερινι ηωι
κινδφνουσ που
υπάρχουν για ζναν
πεηό, για ζναν επιβάτθ,
για ζναν ποδθλάτθ.
Να υποςτθρίηουν τουσ
κανόνεσ του ΚΟΚ με
βάςθ τισ γνϊςεισ που
απζκτθςαν για τισ
δυνάμεισ.

Ραίηω και εκτελϊ
εργαςίεσ με
αςφάλεια.

Επιχειρθματολογοφν και
παράγουν ζναν
πολυτροπικό οδθγό με
κανόνεσ, προκειμζνου να
κινοφνται με αςφάλεια
ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι.
Οργανϊνουν και
υλοποιοφν ζκκεςθ με κζμα
«Κινοφμαι με αςφάλεια».

http://www.youtube.c
om/watch?v=_7CBmB
ziD00&feature=relate
d
http://www.youtube.c
om/watch?v=3_EUhg
N-IWA&NR=1
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Ενότθτα 4.8: Θ γθ «τραβάει» τα φυτά
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 1 ϊρα
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Διακρίνουν το
φαινόμενο του
γεωτροπιςμοφ και να το
ςυςχετίηουν με τθ
βαρφτθτα.

Γεωτροπιςμόσ ςτα
φυτά

Με τθν
επαναλαμβανόμενθ
παρατιρθςθ φυτϊν που
ζχουν φυτζψει οι ίδιοι, οι
μακθτζσ μποροφν να
παρακολουκιςουν τθν
εξζλιξθ του φαινομζνου
του γεωτροπιςμοφ, ςε
πείραμα που ζχουν
ςχεδιάςει.

Εναλλακτικό διδακτικό
πακζτο
http://www.primedu.
uoa.gr/sciedu/BIBLIO/
bookStudents/fyta.pdf

Ενότθτα 5: Το ταξίδι τθσ ενζργειασ
Ενότθτα 5.1: Θ ενζργεια ςτα αντικείμενα
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να
χρθςιμοποιοφν τον όρο
ενζργεια, προκειμζνου
να αποδίδουν νόθμα
ςτθν ικανότθτα που
ζχουν τα αντικείμενα
(ζμβια ι άβια) να
επιφζρουν ποικίλεσ
αλλαγζσ και να
εκτελοφν εργαςίεσ.

Θ ενζργεια ςτα
αντικείμενα (ζμβια ι
άβια)

Εποικοδομθτικι
προςζγγιςθ

http://microkosmos.uoa.gr/gr/dial
ogs/Energeia_KAPE.pd
f

Ζνα αντικείμενο
(ζμβιο ι άβιο) ζχει
ενζργεια, όταν μπορεί
να επιφζρει αλλαγζσ ι
να εκτελζςει μια
εργαςία.

Ανάδειξθ των αρχικϊν
ιδεϊν των μακθτϊν για τθν
ενζργεια ςε περιπτϊςεισ
που αφοροφν αντικείμενα,
ζμβια ι άβια, κινθτά ι
ακίνθτα.
Συηιτθςθ ςε ομάδεσ για τα
ακίνθτα άβια αντικείμενα,
τα οποία οι μακθτζσ ςυχνά
δυςκολεφονται να
ςυςχετίςουν με τθν ζννοια
τθσ ενζργειασ.
Συηιτθςθ ςε ομάδεσ για
ζμβια αντικείμενα, κινθτά
ι ακίνθτα, που εκτελοφν
εργαςίεσ και επιφζρουν
αλλαγζσ. Ρρόκειται για

http://www.energolab
.gr/index.asp?c=12
http://www.energolab
.gr/index.asp?c=19
http://www.skoool.gr/
content/los/primary/s
cience/what_is_energ
y/launch.html
http://www.wix.com/
andrewpi44/science/t
opics
http://www.kotsanas.
com/gr/index_ekthem
ata.html
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περιπτϊςεισ, τισ οποίεσ οι
μακθτζσ εφκολα
ςυςχετίηουν με τθν ζννοια
τθσ ενζργειασ.
Συηιτθςθ ςε ομάδεσ των
περιπτϊςεων, που
«γεφυρϊνουν» το κενό
ανάμεςα ςτισ δυο
παραπάνω κατθγορίεσ.
Ρρόκειται για αντικείμενα,
ζμβια και άβια, που
επιφζρουν τισ ίδιεσ
αλλαγζσ ι εκτελοφν τισ
ίδιεσ εργαςίεσ.

http://www.edutv.gr/i
ndex.php?option=com
_content&task=view&i
d=1393&Itemid=192
http://www.kotsanas.
com/gr/index_ekthem
ata.html
http://www.kotsanas.
com/gr/index_ekthem
ata.html

Ρροτείνονται κάρτεσ,
εικόνεσ, τριςδιάςτατα
αντικείμενα, video,
κινοφμενα ςχζδια.

Ενότθτα 5.2: Θ ενζργεια μεταφζρεται και αποκθκεφεται
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:
Ερμθνεφουν τισ αλλαγζσ
και τισ εργαςίεσ που
ςυμβαίνουν γφρω τουσ,
χρθςιμοποιϊντασ τισ
ζννοιεσ τθσ
αποκικευςθσ και τθσ
μεταφοράσ τθσ
ενζργειασ.

Απεικονίηουν τθ
μεταφορά τθσ
ενζργειασ με τα
ενεργειακά
διαγράμματα Sankey.

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Θ ενζργεια
μεταφζρεται και
αποκθκεφεται

Χριςθ των ενεργειακϊν
διαγραμμάτων Sankey

http://digitalschool.mi
nedu.gov.gr/modules/
units/?id=312
*ςχολικό εγχειρίδιο Ε’
τάξθσ+

Για να γίνουν αλλαγζσ
ι για να εκτελεςτοφν
εργαςίεσ, χρειάηεται
να μεταφερκεί
ενζργεια από ζνα
αντικείμενο ςε ζνα
άλλο.
Θ ενζργεια μπορεί να
είναι αποκθκευμζνθ
ςε ζνα αντικείμενο.
Μοντζλα-Ενεργειακά
διαγράμματα Sankey

Οι μακθτζσ ςε ομάδεσ
μακαίνουν να
χρθςιμοποιοφν τα
ενεργειακά διαγράμματα
Sankey ςε ποικιλία
περιπτϊςεων, ςτισ οποίεσ
θ αποκθκευμζνθ ενζργεια
μεταφζρεται από ζνα
αντικείμενο ςε ζνα άλλο.

http://www.primedu.
uoa.gr/sciedu/BIBLIO/
bookStudents/st_2_te
uxos/st2_energy.pdf
http://microkosmos.uoa.gr/gr/dial
ogs/Energeia_KAPE.pd
f
http://en.wikipedia.or
g/wiki/Sankey_diagra
m
http://www1.curriculu
m.edu.au/sciencepd/e
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nergy/chg_flow.htm
http://www.youtube.c
om/watch?v=coWQ1R
2r5MY
http://www.kotsanas.
com/gr/index_ekthem
ata.html

Ενότθτα 5.3: Μπορεί θ ενζργεια να ζχει πολλά «πρόςωπα»;
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:
Συνδζουν τα φυςικά
φαινόμενα τθσ
κερμότθτασ, του φωτόσ,
του θλεκτριςμοφ και
τθσ μθχανικισ με τθν
ζννοια τθσ μετατροπισ
τθσ ενζργειασ και των
μορφϊν τθσ.
Απεικονίηουν τθ
μεταφορά και τθ
μετατροπι τθσ
ενζργειασ με τα
ενεργειακά
διαγράμματα Sankey.

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Μπορεί θ ενζργεια να
ζχει πολλά
«πρόςωπα»;

Επζκταςθ τθσ χριςθσ των
ενεργειακϊν
διαγραμμάτων Sankey

http://www1.curriculu
m.edu.au/sciencepd/e
nergy/energy.htm

Μορφζσ ενζργειασ
Τα διαφορετικά
«πρόςωπα» ι οι
διαφορετικζσ
«εκδθλϊςεισ» τθσ
ενζργειασ
ονομάηονται μορφζσ
ενζργειασ.

Οι μακθτζσ ςε ομάδεσ
χρθςιμοποιοφν τα
ενεργειακά διαγράμματα
Sankey, για να
περιγράψουν τθ
μετατροπι τθσ ενζργειασ
από τθ μια μορφι ςτθν
άλλθ.

Μετατροπι ενζργειασ
Θ ενζργεια μπορεί να
μετατρζπεται από τθ
μια μορφι ςτθν άλλθ.

http://www1.curriculu
m.edu.au/sciencepd/e
nergy/solr_flow.htm

http://www.4physics.c
om/catalog/product_i
nfo.php/manufacturer
s_id/17/products_id/8
9

Ενότθτα 5.4: Θ ενζργεια διαςκορπίηεται…
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:
Χρθςιμοποιοφν τουσ
όρουσ μεταφορά,
αποκικευςθ,

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Θ ενζργεια
διαςκορπίηεται και
υποβακμίηεται θ
ποιότθτά τθσ

Εποικοδομθτικι
προςζγγιςθ
Επζκταςθ τθσ χριςθσ των
ενεργειακϊν
διαγραμμάτων Sankey

http://www1.curriculu
m.edu.au/sciencepd/e
nergy/chg_effic.htm

Κακϊσ μεταφζρεται θ

http://www1.curriculu
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μετατροπι,
διαςκόρπιςθ και
διατιρθςθ,
προκειμζνου να
ερμθνεφουν τισ αλλαγζσ
και τισ εργαςίεσ που
ςυμβαίνουν γφρω τουσ.

ενζργεια, κατά τθ
διάρκεια μιασ
αλλαγισ ι εργαςίασ,
ζνα μζροσ τθσ
διαςκορπίηεται ςτο
περιβάλλον και ζτςι
γίνεται λιγότερο
χριςιμθ.

Απεικονίηουν τθ
διαςκόρπιςθ και τθ
διατιρθςθ τθσ
ενζργειασ με τα
ενεργειακά
διαγράμματα Sankey.

Θ ενζργεια
διατθρείται ποςοτικά
Στθν αρχι και ςτο
τζλοσ τθσ μεταφοράσ
ζχουμε πάντα τθν ίδια
ποςότθτα ενζργειασ.

Ανάδειξθ των αρχικϊν
ιδεϊν των μακθτϊν για τθ
διατιρθςθ τθσ ενζργειασ.

m.edu.au/sciencepd/e
nergy/mech_flow.htm

Συηιτθςθ ςε ομάδεσ για
περιπτϊςεισ, τισ οποίεσ οι
μακθτζσ δυςκολεφονται να
κατανοιςουν. Βαςικό
ερϊτθμα: τι ςυμβαίνει
ςτθν ενζργεια, όταν οι
αλλαγζσ παφουν να
ςυντελοφνται;

http://littleshop.physi
cs.colostate.edu/activi
ties/atmos1/Conserva
tionOfEnergy.pdf

Συηιτθςθ ςε ομάδεσ για
περιπτϊςεισ, τισ οποίεσ οι
μακθτζσ αντιλαμβάνονται
εφκολα. Αντιπροςωπευτικά
ερωτιματα:

http://www.innovatoy
s.com/c/win
http://www.youtube.c
om/watch?v=coWQ1R
2r5MY

Ροια είναι θ αλλαγι ι το
αποτζλεςμα, που κζλουμε
να πετφχουμε ςτθ
ςυγκεκριμζνθ μεταφορά
ενζργειασ;
Ροιεσ είναι οι αλλαγζσ ι τα
αποτελζςματα που δεν
κζλουμε, ωςτόςο
ςυμβαίνουν;
Τι ςυμβαίνει με τθν
ενζργεια ςτισ παραπάνω
περιπτϊςεισ;
Οι μακθτζσ ςε ομάδεσ
ςυμπλθρϊνουν τα
ενεργειακά διαγράμματα
Sankey με νζα βζλθ, που
αντιςτοιχοφν ςτισ
διαςκορπιςμζνεσ μορφζσ
ενζργειασ.

Ενότθτα 5.5: Θ ενζργεια ςτα φυτά
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 8 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να:

Το ταξίδι τθσ

Ομαδικι δραςτθριότθτα

Ψθφιακό ςχολείο:
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ενζργειασ
Αναγνωρίηουν το ρόλο
τθσ φωτοςφνκεςθσ ςτθ
ηωι του φυτοφ.

Θ ενζργεια ςτα φυτά
Φωτοςφνκεςθ

Αναφζρουν τισ ουςίεσ
που απαιτοφνται και τισ
ουςίεσ που παράγονται
κατά τθ διαδικαςία τθσ
φωτοςφνκεςθσ.
Αναγνωρίηουν το ρόλο
τθσ φωτοςφνκεςθσ για
τθ ηωι ςτον πλανιτθ
μασ.

Διαπνοι

Αναγνωρίηουν το ρόλο
τθσ διαπνοισ ςτθ ηωι
του φυτοφ και ςτθν
ολοκλιρωςθ του
υδρολογικοφ κφκλου .

Διακρίνουν τουσ
παράγοντεσ, που
αποτελοφν ζνα
οικοςφςτθμα, κακϊσ
και τισ αλλθλεπιδράςεισ
μεταξφ αυτϊν.
Στο πλαίςιο των
τροφικϊν ςχζςεων του
οικοςυςτιματοσ,
διακρίνουν τθν
δθμιουργία τροφικϊν
πλεγμάτων.

Ρεριγράφουν
χαρακτθριςτικά
ελλθνικά
οικοςυςτιματα
Αναγνωρίηουν τθν

Θ ενζργεια ςτα
οικοςυςτιματα
Οργάνωςθ ενόσ
οικοςυςτιματοσ –
Τροφικζσ ςχζςεισ –
Τροφικά πλζγματα

Χαρακτθριςτικά
Ελλθνικά ςυςτιματα

καταςκευισ εννοιολογικοφ
χάρτθ με κεντρικό κζμα τθ
φωτοςφνκεςθ και
περιεχόμενο τουσ
βαςικοφσ όρουσ (χαρτιά
μζτρου – ςτίκερσ)
Μικροςκοπικι
παρατιρθςθ των
χλωροπλαςτϊν και των
ςτομάτων των φφλλων.
Εκτζλεςθ πειραμάτων με
φυτά, ςτα οποία
διαπιςτϊνεται θ
διαδικαςία τθσ διαπνοισ.
Δραςτθριότθτα
κατανόθςθσ κειμζνου ςε
μικρζσ ομάδεσ –
Αναςφνκεςθ κειμζνου
ςχετικοφ με τθ λειτουργία
τθσ διαπνοισ από
επιμζρουσ διαςπαςμζνεσ
και ανακατεμζνεσ
προτάςεισ. (Επικυμθτι
επιλογι κειμζνου, που να
ςυνδζει τθν διαπνοι με τθ
φωτοςφνκεςθ και το
υδρολογικό κφκλο).

Κινθτικι ομαδικι
δραςτθριότθτα ςε κφκλο
αναπαράςταςθσ τροφικϊν
αλυςίδων, που
κατζγραψαν κατά τθν
επίςκεψθ ςτο πεδίο. (Ανά
δφο τα παιδιά
αντιπροςωπεφουν ζναν
οργανιςμό, ζνα ςτακερό
αντιπροςωπεφει εμφανϊσ
τον οργανιςμό και ζνα
κινείται και οικοδομεί τισ
ςχζςεισ με νιματα ι
ξυλοκορδζλεσ). Σχολιαςμόσ
τθσ πικανισ
πολυπλοκότθτασ.
Συμμετοχι τθσ τάξθσ ςε
εκελοντικζσ
φιλοπεριβαλλοντικζσ

Φυςικά ΣΤ Δθμοτικοφ
Βιβλίο Μακθτι –
Κεφάλαιο
Οικοςυςτιματα
(ςελ. 77-79)
http://digitalschool.mi
nedu.
gov.gr/modules/
units/?id=123
Λςτοςελίδεσ φορζων
διαχείριςθσ
προςτατευόμενων
περιοχϊν. Σφνδεςμοι
για το ςφνολο των
φορζων ςτο:
http://users.sch.gr/org
anopoulos/foreis_diax
eirisis_prostateyom_p
erioxon.htm
Το κόκκινο βιβλίο των
απειλοφμενων ηϊων
ςτθν Ελλάδα
http://dipe.pie.sch.gr/
ypperpi/bibliografia/k
okkino_biblio_2009.pd
f
Εκπαιδευτικά πακζτα
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ ςτθν
Ρφλθ Ραιδαγωγικοφ
Υλικοφ
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ
Ραιδαγωγικό Τμιμα
Δθμοτικισ
Εκπαίδευςθσ
Ρανεπιςτιμιο Αιγαίου
http://www.envedu.gr/Packs.aspx
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αναγκαιότθτα τθσ
προςταςίασ των
οικοςυςτθμάτων για τθ
ςυνζχεια τθσ ηωισ ςτον
πλανιτθ μασ.

δράςεισ (π.χ. κακαριςμόσ
προςτατευόμενων
περιοχϊν) με πικανι
εμπλοκι και του ςυλλόγου
γονζων.
Συλλογι υλικοφ από
επίςκεψθ ςτθν πιο κοντινι
προςτατευόμενθ περιοχι
και κζντρο ενθμζρωςθσ.
Διοργάνωςθ
δραςτθριότθτασ
ενθμζρωςθσ τθσ ςχολικισ
και ευρφτερθσ κοινότθτασ.

Ενότθτα 5.6: Θ ενζργεια ςτα καφςιμα και ςτα τρόφιμα
Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:
Αντιλαμβάνονται το
ρόλο του
αζρα/οξυγόνου ςτο
φαινόμενο τθσ
καφςθσ/οξείδωςθσ.
Διακρίνουν τα υλικά ςε
εφφλεκτα και άφλεκτα.

Υποςτθρίηουν ποια
καφςιμα ζχουν μεγάλθ
και ποια μικρι
κερμιδικι αξία.
Εκτιμοφν το ενεργειακό
περιεχόμενο των
τροφίμων (διατροφικι
ενζργεια).
Διακρίνουν τα μζταλλα
και τα κράματα ςε
ευοξείδωτα και
ανοξείδωτα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Θ καφςθ ωσ χθμικό
φαινόμενο, χθμικι
αντίδραςθ ανάμεςα
ςτο καιόμενο υλικό
και ςτο οξυγόνο
(οξείδωςθ). Το
τρίγωνο τθσ φωτιάσ.

Διακρίνουν τα υλικά ςε
εφφλεκτα και άφλεκτα και
εξετάηουν τα
χαρακτθριςτικά των
εφφλεκτων υλικϊν.

http://www.edelight.gr/tips.htm

Θ οξείδωςθ/καφςθ
κρεπτικϊν ουςιϊν
από τθν τροφι μζςα
ςτον οργανιςμό των
ηϊων
Ενζργεια από τα
καφςιμα και τα
τρόφιμα.
Χθμικι ενζργεια
καυςίμων και
τροφίμων
Θ οξείδωςθ
(ςκοφριαςμα) των
μετάλλων ωσ
διαδικαςία αργισ
καφςθσ

Οι μακθτζσ μελετοφν το
ενεργειακό περιεχόμενο
διαφόρων καυςίμων
υλικϊν (κερμιδικι αξία
καυςίμου).
Οι μακθτζσ μελετοφν ςτο
ςπίτι διάφορα
ςυςκευαςμζνα τρόφιμα:
διαβάηουν τισ ετικζτεσ για
το ενεργειακό περιεχόμενό
τουσ (τθ διατροφικι
ενζργεια ςε kcal / kj) και
επιχειροφν να το
ςυςχετίςουν με τα
ςυςτατικά τουσ (λίποσ,
ςάκχαρο, πρωτεΐνθ).
Διακρίνουν τα μζταλλα και
τα μεταλλικά υλικά
(κράματα) ςε ευοξείδωτα

Θ ιςτορία του κεριοφ
http://www.iatronet.g
r/article.asp?art_id=91
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Τροφζσ που μασ
γεμίηουν ενζργεια
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και ανοξείδωτα

Ρροτάςεισ για ςυνκετικζσ εργαςίεσ
Το φωσ γφρω μασ από τεχνθτζσ πθγζσ φωτιςμοφ
Οι μακθτζσ επεξεργάηονται τεχνθτζσ πθγζσ φωτιςμοφ, που αναγνωρίηουν γφρω τουσ.
Αναηθτοφν πλθροφορίεσ για αντίςτοιχεσ πθγζσ του παρελκόντοσ και πλθροφορίεσ για τα
υλικά, από τα οποία είναι καταςκευαςμζνεσ.
Μακιματα που εμπλζκονται: Γλϊςςα, Μακθματικά, Εικαςτικά, Λςτορία, Φυςικζσ
Επιςτιμεσ, Τεχνολογία, Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ.
Ραράγοντεσ που επθρεάηουν τθν οξείδωςθ των μετάλλων
Αρκετζσ θμζρεσ (π.χ. μία εβδομάδα) πριν από τθ διδαςκαλία του κζματοσ τθσ
οξείδωςθσ (ςκουριάςματοσ) των μετάλλων, ο δάςκαλοσ δίνει ςε κάκε μακθτι από ζνα ίδιο
καινοφριο ςιδερζνιο καρφί και ηθτάει από τουσ μακθτζσ να μελετιςουν ςτο ςπίτι τρόπουσ
που κα κάνουν το καρφί τουσ να ςκουριάςει όςο γίνεται πιο γριγορα/περιςςότερο. Τθν
θμζρα τθσ διδαςκαλίασ τθσ οξείδωςθσ, οι μακθτζσ φζρνουν ςτο ςχολείο τα ςκουριαςμζνα
καρφιά τουσ και ςυηθτοφν τουσ διαφόρουσ παράγοντεσ (αζρα, υγραςία, αλατόνερο, οξζα)
που κάνουν πιο γριγορο το ςκοφριαςμα. Από τθν άλλθ, ο δάςκαλοσ δείχνει ςτουσ μακθτζσ
ζνα πολφ ςκουριαςμζνο ςιδερζνιο αντικείμενο (π.χ. ζνα αντικείμενο που βρζκθκε πολφ
κοντά ςε ακτι).
Συνκετικζσ εργαςίεσ για κζματα βιολογίασ
Θ ςκζψθ, που ςυνοδεφει τισ προτάςεισ που ακολουκοφν, είναι ότι προτείνοντασ
πολλζσ και διαφορετικζσ κεματικζσ, επιδιϊκουμε να δϊςουμε ιδζεσ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ,
οι οποίοι ανάλογα με τθν θλικιακι ομάδα και τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν τουσ μποροφν
να επιλζξουν το εφροσ, που κα καλφψουν, κακϊσ και το βακμό επικζντρωςθσ εμβάκυνςθσ. Ζνα πρόγραμμα, για παράδειγμα, κα μποροφςε να ζχει τισ τζςςερεισ γενικζσ
κεματικζσ (τα επίπεδα μελζτθσ τθσ βιοποικιλότθτασ δθλαδι), χωρίσ να εμβακφνει, ι κάκε
μια από τισ γενικζσ κεματικζσ, ι τα υποκζματα, με ανάλογθ εμβάκυνςθ. Κακϊσ για αυτά τα
κζματα οι απόψεισ είναι ποικίλεσ και ςυγκρουόμενεσ, ενδείκνυται θ χριςθ τεχνικϊν
κατανόθςθσ (παιχνίδι ρόλων, debate κ.λπ.). Τζλοσ, είναι πολφ ςθμαντικι θ μελζτθ τθσ
πραγματικότθτασ και όχι θ παρουςίαςθ παρωχθμζνων και μθ ανταποκρινόμενων ςτθν
πραγματικότθτα καταςτάςεων (π.χ. ηϊα τθσ φάρμασ).
ΑΝΚΩΡΟΣ ΚΑΛ ΒΛΟΡΟΛΚΛΛΟΤΘΤΑ Λ: Θ ςχζςθ του ανκρϊπου με τα άλλα ηϊα
Ενδεικτικζσ Διαςτάςεισ- Κζματα:
Α) Ηϊα είναι μόνο τα κθλαςτικά; Ροιουσ ηωντανοφσ οργανιςμοφσ ονομάηουμε ηϊα;
Θ βιολογικι κατθγοριοποίθςθ (ζνταξθ του ανκρϊπου ςτο βιολογικό βαςίλειο).
Β) Τα ηϊα ςτθ διατροφι μασ. Ρροϊόντα ηωικισ προζλευςθσ. Κατανάλωςθ κρζατοσ
και υγεία. Συνκικεσ διαβίωςθσ των παραγωγικϊν ηϊων. Εντατικζσ μονάδεσ
βιομθχανικισ κτθνοτροφίασ. Αλιεία. Διαφορζσ ςτισ διαιτθτικζσ ςυνικειεσ μεταξφ
περιοχϊν, κρατϊν, κρθςκειϊν. Ζχουν τα ηϊα δικαιϊματα;
Γ) Τα ηϊα ςτθν ψυχαγωγία. Τςίρκο. Ηωολογικοί κιποι. Ενυδρεία. Συνκικεσ
διαβίωςθσ. Ηθτιματα ευηωίασ. Ζχουν τα ηϊα δικαιϊματα;
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Δ) Τα ηϊα ςτο ςχολείο μασ. Και όμωσ υπάρχουν! Εξοικείωςθ με τα ηϊα. Ανάπτυξθ
υπευκυνότθτασ με τθ φροντίδα μικρϊν ηϊων. Ανακάλυψθ μικρϊν ηϊων ςτο κτιριο
και ςτθν αυλι του ςχολείου.
Ε) Τα ηϊα ςυντροφιάσ. Ειςαγόμενα είδθ. Αδζςποτα ηϊα. Κεραπευτικι χριςθ των
ηϊων. Ζχουν τα ηϊα δικαιϊματα;
ΣΤ) Τα ηϊα ςτθ λογοτεχνία και τθν τζχνθ. Τα ηϊα ςτισ ςθμαίεσ και τα εμβλιματα.
Διακόςμθςθ ροφχων υφαςμάτων με ςτοιχεία άλλων ηϊων κ.λπ. Το τραγοφδι των
πουλιϊν.
Η) Ελεφκερα ηϊα. Απειλοφμενα είδθ: τοπικά είδθ, μεγάλεσ ομάδεσ απειλοφμενεσ
παγκόςμια, π.χ. αμφίβια. Τι ςθμαίνει θ διεκνισ ςυνεργαςία για τθν προςταςία.
Διεκνείσ ςυνκικεσ.
Θ) Δθμοφιλι και μθ δθμοφιλι ηϊα. Ροια αρζςουν ςτα παιδιά, ποια αγαποφν και
γιατί. Ρϊσ αυτά ςυνδζονται με τισ ατομικζσ αποφάςεισ περιβαλλοντικισ προςταςίασ,
βίαιεσ ςυμπεριφορζσ κ.λπ.
Κ) Τα ηϊα ςτα επιςτθμονικά εργαςτιρια. Φάρμακα. Καλλυντικά. Ανατομία. Ζχουν τα
ηϊα δικαιϊματα;
Λ) Τα δικαιϊματα των ηϊων. Κανόνεσ, που διζπουν τθ ςχζςθ μασ με τα ηϊα.
Διακθρφξεισ δικαιωμάτων και ευηωίασ των ηϊων, fair trade.
Αντίςτοιχα κα μποροφςαν να αναπτυχκοφν τα παρακάτω κζματα:
ΑΝΚΩΡΟΣ ΚΑΛ ΒΛΟΡΟΛΚΛΛΟΤΘΤΑ ΛΛ: Θ ςχζςθ του ανκρϊπου με τα φυτά
Με ςθμεία επικζντρωςθσ και αντίςτοιχεσ ενότθτεσ: Τι είναι τα φυτά, Θ ηωι ςτθ γθ
χωρίσ τα φυτά, Ηθτιματα διατροφισ, Υγείασ, Επάρκειασ τροφισ, Διατροφικισ αςφάλειασ,
Τα φυτά ςτθν κοινωνικι μασ ηωι (λουλοφδια με ςυμβολιςμοφσ). Φυτά και φάρμακα. Τα
μπαχαρικά και ο ιςτορικόσ τουσ ρόλοσ. Τα φυτά ωσ βάςθ χρωςτικϊν και αρωμάτων.
Λουλοφδια μζςα ςτθ κάλαςςα.

ΑΝΚΩΡΟΣ ΚΑΛ ΒΛΟΡΟΛΚΛΛΟΤΘΤΑ ΛΛΛ: Θ ςχζςθ του ανκρϊπου με τουσ μικροοργανιςμοφσ
Ο κόςμοσ του αοράτου (μεγζκθ). Ροια είναι τα μικρόβια (βακτιρια, μφκθτεσ,
πρωτόηωα). Ρϊσ κα ιταν θ Γθ μασ χωρίσ τουσ μικροοργανιςμοφσ (ηθτιματα αποικοδόμθςθσ
και ολοκλιρωςθσ των φυςικϊν κφκλων). Μικροοργανιςμοί και τροφι. Μικροοργανιςμοί και
διάφορα προϊόντα. Μικροοργανιςμοί και φάρμακα. Μικροοργανιςμοί και αρρϊςτια.
ΑΝΚΩΡΟΣ ΚΑΛ ΒΛΟΡΟΛΚΛΛΟΤΘΤΑ ΛΛΛ: Θ ςχζςθ του ανκρϊπου με τα οικοςυςτιματα
Υγρότοποι και αποικοδόμθςθ. Ρροςτατευόμενεσ περιοχζσ. Δάςθ.
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Διδακτικό μακθςιακό αντικείμενο: Μελζτθ του Ρεριβάλλοντοσ
Ρρόγραμμα Σπουδϊν για τθν Α’ Δθμοτικοφ
ΚΟΛΝΩΝΛΚΕΣ ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ
ΩΕΣ

ΩΕΣ

12

Το ςϊμα μου: Υγεία και υγιεινι. Ακλθτιςμόσ.
Οι αιςκιςεισ.
Οι ανάγκεσ μου
Ο χρόνοσ – θ μζρα μου

12

Θ ΟΜΑΔΑ / ΟΛ ΡΩΤΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ ΡΟΥ ΑΝΘΚΩ ΩΣ
ΜΕΛΟΣ

12

Θ οικογζνειά μου - Το ςπίτι μου - Θ γειτονιά
μου - Θ τάξθ μασ - To ςχολείο μασ

12

3θ ΕΝΟΤΘΤΑ

ΟΛΚΟΝΟΜΛΑ

4

Αγακά και επαγγζλματα

4

4θ ΕΝΟΤΘΤΑ

ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑ ΚΑΛ
ΕΝΘΜΕΩΣΘ

4

Μζςα επικοινωνίασ: Τθλεόραςθ

4

8

Ο Ρολιτιςμόσ - Τα παιχνίδια άλλοτε και
ςιμερα
Συνικειεσ ςτον τόπο μου
Κάκε τόποσ τα ζκιμά του
Γιορτζσ : Αποκριζσ, Ράςχα

8

1θ ΕΝΟΤΘΤΑ

ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΚΑΛ ΟΛ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

2θ ΕΝΟΤΘΤΑ

5θ ΕΝΟΤΘΤΑ

ΡΟΛΛΤΛΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΩΝ Κ.Ε.
40
ΦΥΣΛΚΕΣ ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ ΚΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ
ΒΛΟΛΟΓΛΑ

1θ ΕΝΟΤΘΤΑ

ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ
Θ ΗΩΘ ΓΥΩ ΜΑΣ

12

1.1: Φυτά: Μορφολογικά χαρακτθριςτικά:
ίηα, βλαςτόσ, άνκθ

4

1.2: Ηϊα – Άνκρωποσ (μορφολογικά
χαρακτθριςτικά, π.χ. κεφάλι, άκρα, κ.λπ..)

4

1.3: Ρεριβάλλον (καλλιεργοφμενα φυτά:
κιποι, αγροί, φυτά του δάςουσ, ηϊα άγρια και 4
οικόςιτα) - Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ
ΓΕΩΓΑΦΛΑ

2θ ΕΝΟΤΘΤΑ

3θ ΕΝΟΤΘΤΑ

ΓΝΩΛΜΛΑ ΜΕ ΤΟ ΧΩΟ
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΛΟΥ

Ο ΤΟΡΟΣ ΡΟΥ ΗΩ

6

12

2.1: Θ τάξθ μου

2

2.2: Το ςχολείο μου

2

2.3: Ρροςανατολιςμόσ: Το ταξίδι του ιλιου
(τα τζςςερα ςθμεία του ορίηοντα)

2

3.1: Ροφ είναι χτιςμζνο το χωριό/ ςυνοικία/
πόλθ μου

6

3.2: Τί καιρό κάνει ςτον τόπο μου; Ο καιρόσ
από εποχι ςε εποχι-τζςςερισ εποχζσ του
ζτουσ. Ο καιρόσ επθρεάηει τθ ηωι των
ανκρϊπων

4

3.3: Ρϊσ μετακινοφμαςτε;

2
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ΦΥΣΛΚΕΣ ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ ΚΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ

4θ ΕΝΟΤΘΤΑ

ΓΝΩΛΜΛΑ ΜΕ ΤΛΣ
ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ

12

4.1: Τα υλικά γφρω μασ

2

4.2: Το φωσ και τα υλικά γφρω μασ

1

4.3: Θ κερμότθτα και τα υλικά γφρω μασ

1

4.4: Οι μθχανζσ και οι ςυςκευζσ γφρω μασ

2

4.5: Χρθςιμοποιϊ με αςφάλεια τα
αντικείμενα γφρω μου

2

4.6: Ραιχνίδια με μαγνιτεσ

2

4.7: Ιχοσ

2

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ
ΣΥΝΚΕΤΛΚΕΣ ΕΓΑΣΛΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΩΝ Φ.Ε.

Χρθςιμοποιϊ με αςφάλεια τα
αντικείμενα γφρω μου
42

ΚΟΛΝΩΝΛΚΕΣ ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ
Ενότθτα 1: Το άτομο και οι ανάγκεσ του

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 12 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ:

Το ςϊμα μου:
Υγεία και υγιεινι.
Ακλθτιςμόσ
Οι αιςκιςεισ
Οι ανάγκεσ μου
Ο χρόνοσ – θ μζρα μου.

Οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν
κακρζφτθ για περιγραφι
χαρακτθριςτικϊν.

Σχολικό βιβλίο Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ, Αϋ
Δθμοτικοφ, ΡΛ και ΟΕΔΒ,
ςελ. 75-92

Αναφζρουν.
Ταξινομοφν δεδομζνα.
Ραρατθροφν .

προβαίνουν ςε μαγνθτοφϊνθςθ
μακθτικϊν φωνϊν – ςφγκριςθ,
ανάκλθςθ

Εξθγοφν.

Θμερολόγιο δράςεων

Εκφράηουν ςυναιςκιματα.
Οργανϊνουν τθν κάκε μζρα.
Αποκτοφν ςτάςεισ και
ςυμπεριφορζσ για τθν
υγιεινι του ςϊματοσ και τθν
προςταςία τθσ υγείασ τουσ

Ενότθτα 2: Θ ομάδα/οι πρϊτεσ ομάδεσ που ανικω ωσ μζλοσ

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 12 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ:

Θ οικογζνειά μου: τα
μζλθ τθσ οικογζνειάσ
μου, τφποι οικογζνειασ
(μονογονεϊκι, υιοκεςία,
κτλ.).

Οι μακθτζσ
ςυηθτοφν ςε ομάδεσ για τθ ηωι τουσ
ςτθν οικογζνεια και ςτο ςχολείο.

Σχολικό βιβλίο Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ, Αϋ
Δθμοτικοφ, ΡΛ και ΟΕΔΒ,
ςελ. 10-31 και 50-59.

Γνωρίηουν.
Ραρατθροφν .

Συνκζτουν οικογενειακό δζνδρο.
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Εξθγοφν Ταξινομοφν
δεδομζνα
Εκφράηουν ςυναιςκιματα.
Οργανϊνουν τθν κάκε μζρα.
Αποκτοφν ςτάςεισ και
ςυμπεριφορζσ για τθν
κοινωνικι ςυμπεριφορά και
αςφάλειά τουσ ςτο ςχολείο.

Το ςπίτι μου
Θ γειτονιά μου
Θ τάξθ μασ: Θ δαςκάλα
με τα παιδιά είμαςτε μια
αγκαλιά
Θ ηωι ςτθν τάξθ μασ
Το ςχολείο μασ:
Γνωρίηουμε το ςχολείο
μασ. Θ ηωι ςτο ςχολείο

Οργανϊνουν εκκζςεισ με
οικογενειακζσ φωτο/φίεσ και
αντικείμενα.

Ενότθτα 3: Οικονομία

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 4 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ:

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Αγακά και επαγγζλματα

Οι μακθτζσ
ςυηθτοφν ςε ομάδεσ για τα
επαγγζλματα.
Δραματοποιοφν γνωςτά τουσ
επαγγζλματα.

Σχολικό βιβλίο Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ, Αϋ
Δθμοτικοφ, ΡΛ και ΟΕΔΒ,
ςελ. 92-96.

Αναφζρουν τα γνωςτά τουσ
επαγγζλματα.
Χρθςιμοποιοφν τισ
κατάλλθλεσ ζννοιεσ.
Συηθτοφν.
Συςχετίηουν ανάγκεσ με
αγακά και επαγγζλματα.
Χρθςιμοποιοφν τον
κατάλλθλο γλωςςικό κϊδικα
ςτισ οικονομικζσ ςυναλλαγζσ.
Εξθγοφν τισ επιλογζσ τουσ.

Ενότθτα 4: Επικοινωνία & Ενθμζρωςθ

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 4 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ:

Μζςα επικοινωνίασ:
Τθλεόραςθ

Οι μακθτζσ:
Συηθτοφν ςε ομάδεσ τισ ςυνικειεσ
τθλεκζαςθσ.
Φτιάχνουν αφίςεσ με τισ δικζσ τουσ
προτάςεισ τθλεκζαςθσ.

Σχολικό βιβλίο Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ, Αϋ
Δθμοτικοφ, ΡΛ και ΟΕΔΒ,
ςελ. 100-105

Αναφζρουν τα μζςα
επικοινωνίασ και
ενθμζρωςθσ.
Χρθςιμοποιοφν το κατάλλθλο
λεξιλόγιο – ζννοιεσ.
Συηθτοφν τισ ςυνικειζσ τουσ
με τθν παρακολοφκθςθ τθσ
τθλεόραςθσ.
Εξθγοφν τισ επιλογζσ τουσ.
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Ενότθτα 5: Ρολιτιςμόσ

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 6 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ:

Ο Ρολιτιςμόσ
Τα παιχνίδια άλλοτε και
ςιμερα
Συνικειεσ ςτον τόπο μου
Κάκε τόποσ τα ζκιμά του
Γιορτζσ : Αποκριζσ,
Ράςχα

Οι μακθτζσ
Ανταλλάςςουν ςκζψεισ και εμπειρίεσ
για τα παιχνίδια τουσ
Οργανϊνουν ςυλλογι από παιχνίδια
διαφορετικϊν μακθτϊν
Εντοπίηουν ομοιότθτεσ και διαφορζσ
ςτισ ςυνικειζσ τουσ ςτθν κακθμερινι
ηωι

Σχολικό βιβλίο Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ, Αϋ
Δθμοτικοφ, ΡΛ και ΟΕΔΒ,
ςελ. 106-121

Συηθτοφν
Καταγράφουν
Συγκρίνουν
Εντοπίηουν ομοιότθτεσ και
διαφορζσ.
Εκφράηουν δθμιουργικά
ςυνικειεσ και ζκιμα.

ΦΥΣΛΚΕΣ ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ KAI ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ
Ενότθτα 1: Ρεριβάλλον – Θ ηωι γφρω μασ

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 12 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι ικανοί
να:

Θ ηωι γφρω μασ

Διακρίνουν τουσ
οργανιςμοφσ, που τον
περιβάλλουν ςε φυτά και
ηϊα.

Ta φυτά: Μορφολογικά
χαρακτθριςτικά: ίηα,
βλαςτόσ, άνκθ (2 ϊρεσ)

Ραρατιρθςθ των οργανιςμϊν ςτο
περιβάλλον τουσ με επιςκζψεισ ςτον
κιπο, ςτον αγρό, ςτο δάςοσ και
καταγραφι των παρατθριςεων.

Σχολικό βιβλίο Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ, Αϋ
Δθμοτικοφ, ΡΛ και ΟΕΔΒ,
ςελ. 124-137.

Ραρατθροφν και
περιγράφουν τα
μορφολογικά χαρακτθριςτικά
των οργανιςμϊν (φυτϊν,
ηϊων και ανκρϊπου) του
άμεςου περιβάλλοντόσ τουσ.

Ta ηϊα και ο άνκρωποσ
(μορφολογικά
χαρακτθριςτικά, π.χ.
κεφάλι, άκρα, κ.λπ..) (5
ϊρεσ)

Φωτογράφιςθ ηωντανϊν
οργανιςμϊν. Επικζντρωςθ τθσ
παρατιρθςθσ ςτα φυτά (αρκετά
ςυχνά δεν αναφζρονται ωσ ηωντανοί
οργανιςμοί). Στθν τάξθ ςυηιτθςθ
ποφ εντόπιςαν τον κακζνα.

Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ,
Αϋ Δθμοτικοφ, ΡΛ και
ΟΕΔΒ, Τετράδιο
Εργαςιϊν, ςελ. 43-48.

Συλλογι εικόνων με ςκοπό τον
εντοπιςμό ομοιοτιτων και διαφορϊν
διαφόρων φυτϊν και ηϊων.

Εκπαιδευτικό Υλικό
καταςκευαςμζνο από
τουσ εκπαιδευτικοφσ

Δραςτθριότθτεσ κατθγοριοποίθςθσ
καρτϊν ηωντανϊν οργανιςμϊν ςε
ομάδεσ (προετοιμαςία με ζργα
αφαίρεςθσ και πρόςκεςθσ από/ςε
ομάδεσ: αναγνϊριςθ ομοιοτιτων και
διαφορϊν).

www.sciencekids.co.nz
(απλά παιχνίδια
κατθγοριοποίθςθσ χωρίσ
να παίηει ςθμαντικό ρόλο

Διακρίνουν ομοιότθτεσ και
διαφορζσ μεταξφ των φυτϊν
τθσ περιοχισ του.
Ταξινομοφν τα φυτά ςε

Το φυςικό περιβάλλον
(καλλιεργοφμενα φυτά:
κιποι, αγροί, φυτά του
δάςουσ, ηϊα άγρια και
οικόςιτα) (3 ϊρεσ)
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φυλλοβόλα και αεικαλι.

θ γλϊςςα)
Ρροςταςία του
περιβάλλοντοσ

Διακρίνουν ομοιότθτεσ και
διαφορζσ μεταξφ των ηϊων
τθσ περιοχισ του.

Θμερολόγιο μεταβολϊν ςε αεικαλζσ
και φυλλοβόλο φυτό (μακροχρόνια
ομαδικι παρατιρθςθ – καταγραφι
δεδομζνων – δθμιουργία portfolio).
Συλλογι πλθροφοριϊν για τουσ
κινδφνουσ που απειλοφν τα ηϊα και
τα φυτά (απειλοφμενα είδθ ςτθν
Ελλάδα).
Φζρνουμε άλλα ηωντανά πλάςματα
ςτο ςχολείο (καλλιζργεια φυτϊν και
φροντίδα μικρϊν ηϊων ςτθ ςχολικι
τάξθ - Εμπλοκι των γονζων).

Ενότθτα 2: Γεωγραφία– Θ ηωι γφρω μασ

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 6 ϊρεσ
Ενότθτα 2.1: Γνωριμία με το χϊρο του Σχολείου - Θ τάξθ μου

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι ικανοί
να:

Θ τάξθ μου

Εντοπίηουν τθ κζςθ
ςυγκεκριμζνων αντικειμζνων
ι ςτακερϊν ςθμείων τθσ
τάξθσ τουσ και να
περιγράφουν τθ ςχετικι τουσ
κζςθ.

(1 δίωρο)

Μακαίνουν να παρατθροφν τθν τάξθ
τουσ, ονομάηουν ςτακερά ςθμεία
(π.χ. παράκυρα, πόρτα, πίνακασ
κ.λπ.) και κινθτά αντικείμενα (π.χ.
κρανία, βιβλιοκικεσ, ζδρα κ.λπ.) και
λζνε ποφ βρίςκονται ςε ςχζςθ με
ςυγκεκριμζνα ςθμεία αναφοράσ (π.χ.
θ βιβλιοκικθ βρίςκεται δίπλα ςτθν
πόρτα / μακριά /κοντά ςτον πίνακα/
δεξιά /αριςτερά από… πάνω/κάτω…
μζςα/ζξω κ.πλ.).

Φφλλο εργαςίασ: Σελίδα
Α4 όπου ζχουν
καταγραφεί ςε πίνακα
ςτακερά ςθμεία και
κινθτά αντικείμενα τθσ
τάξθσ, ϊςτε να
ςθμειϊςουν τα παιδιά
όςα από αυτά υπάρχουν
ςτθν τάξθ τουσ.

Ρροςδιορίηουν τθ δικι τουσ
κζςθ μζςα ςτθν τάξθ ςε
ςχζςθ με ςυγκεκριμζνα
ςθμεία αναφοράσ (πρόςωπα,
αντικείμενα)
χρθςιμοποιϊντασ το
κατάλλθλο λεξιλόγιο.

Τοποκετοφν επάνω ςε κάκε ςθμείο ι
αντικείμενο τθσ τάξθσ τουσ καρτζλα
με τθν ονομαςία του και
περιγράφουν τθ κζςθ του ςε ςχζςθ
με ςυγκεκριμζνα ςθμεία αναφοράσ
χρθςιμοποιϊντασ το κατάλλθλο
λεξιλόγιο.
Ραρατθροφν προςεκτικά τθ κζςθ
των ςυμμακθτϊν τουσ και τθν
περιγράφουν (π.χ. Ο κάκεται δίπλα
από…, πίςω από τον…, κοντά/ πολφ
μακριά από τθν πόρτα/εμζνα …
κ.λπ.).
Συμπλθρϊνουν ζνα ςχεδιάγραμμα
εργαηόμενα ανά δφο, για να δείξουν
ποφ βρίςκονται διάφορα αντικείμενα
ι πρόςωπα ςε ςχζςθ με τθ δικι τουσ
κζςθ.

Ραίηουν παιχνίδι: Κλείνουν με ζνα
μαντίλι τα μάτια ςε ζνα παιδί και του

Καρτζλεσ με τα ονόματα
ςτακερϊν ςθμείων και
κινθτϊν αντικειμζνων τθσ
τάξθσ.

Φφλλο εργαςίασ: Στο
κζντρο τθσ ςελίδασ Α4
υπάρχει ζνα τετράγωνο,
ϊςτε τα παιδιά να
γράψουν τθ λζξθ εμείσ ι
να ηωγραφίςουν τουσ
εαυτοφσ τουσ. Στθ
ςυνζχεια με βζλθ προσ
διάφορεσ κατευκφνςεισ
γράφουν ι ηωγραφίηουν
τθ κζςθ του/τθσ ….
(πρόςωπα), τθσ
βιβλιοκικθσ, του πίνακα
κ.λπ..).
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δίνουν οδθγίεσ να κατευκυνκεί προσ
οριςμζνα ςθμεία ι πρόςωπα τθσ
τάξθσ.

Ενότθτα 2.2: Το ςχολείο μου

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Εξερευνιςουν το
χϊρο του ςχολείου
και να προςδιορίςουν
τθ κζςθ τθσ τάξθσ
τουσ ςε ςχζςθ με
διάφορουσ χϊρουσ
του ςχολείου (άλλεσ
τάξεισ, γραφεία,
λοιποί χϊροι του
ςχολείου).

Το ςχολείο μου

Επιςκζπτονται τουσ χϊρουσ
του ςχολείου (τισ άλλεσ
τάξεισ, το γραφείο του
διευκυντι και των
δαςκάλων, τουσ
βοθκθτικοφσ χϊρουσ κ.λπ.),
παρατθροφν τθ κζςθ τουσ
και τθν περιγράφουν
απαντϊντασ ςτθν ερϊτθςθ
«Ροφ βρίςκεται το/θ ….;».

Φφλλο εργαςίασ:
Σελίδα Α4 ςτθν
οποία ζχουν
φτιαχτεί τρεισ
ομόκεντροι κφκλοι,
ςτο κζντρο των
οποίων υπάρχει
ζνα μικρό
τετράγωνο με τθ
φράςθ ΤΟ ΣΧΟΛΕΛΟ
ΜΟΥ. Σε κάκε
κφκλο αρχίηοντασ
από τον εςωτερικό
υπάρχουν οι λζξεισ
κοντά, μακριά,
πολφ μακριά.

(1 δίωρο)

Ρροςδιορίηουν τθ
κζςθ του ςχολείου
τουσ ςε ςχζςθ με το
ςπίτι τουσ και άλλα
ςτακερά ςθμεία
αναφοράσ τθσ
γειτονιάσ τουσ
(καταςτιματα,
παιδικι χαρά κ.λπ.).

Καταγράφουν ςε
ςχεδιάγραμμα τθ κζςθ
χϊρων τθσ γειτονιάσ τουσ
ςε ςχζςθ με τθ κζςθ του
ςχολείου τουσ (π.χ.
φοφρνοσ, ςουπερμάρκετ,
παιδικι χαρά, ςπίτι μου
κ.λπ.) και τουσ ταξινομοφν
ςε ςχζςθ με τθ κζςθ τουσ
από το ςχολείο.

Ενότθτα 2.3: Ρροςανατολιςμόσ: Το ταξίδι του ιλιου

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Αςκθκοφν ςτον
Ρροςανατολιςμόσ:
Ραρατθροφν τθ κζςθ του
προςανατολιςμό με Το ταξίδι του ιλιου ιλιου ςτον ουρανό το πρωί,
βάςθ τα τζςςερα
(τα τζςςερα
τθν ονομάηουν και
ςθμεία του ορίηοντα.
ςθμεία του
βρίςκουν ποφ βρίςκεται θ
ορίηοντα)
αντίκετθ.
(1 δίωρο)

Δείχνουν ςτθν τάξθ τουσ
τθν ανατολι με το δεξί τουσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Σχολικό βιβλίο
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χζρι και εντοπίηουν τα άλλα
τρία ςθμεία του ορίηοντα.
Τοποκετοφν πινακίδεσ
(βορράσ, νότοσ, ανατολι,
δφςθ) ςτουσ τοίχουσ τθσ
τάξθσ τουσ.
Αναφζρουν προσ ποιο
ςθμείο του ορίηοντα
βρίςκονται διάφορα
αντικείμενα τθσ τάξθσ τουσ.
Ενότθτα 3: Γεωγραφία– Θ ηωι γφρω μασ

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 12 ϊρεσ
Ενότθτα 3.1: Ροφ είναι χτιςμζνο το χωριό/ ςυνοικία/ πόλθ μου;

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 6 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι ικανοί
να:

Ροφ είναι χτιςμζνο το
χωριό/ςυνοικία /πόλθ
μου
(3 δίωρα)

Ραρατθροφν το φυςικό περιβάλλον
του τόπου τουσ και ονομάηουν τα
ςυγκεκριμζνα γεωμορφολογικά του
ςτοιχεία.

Φφλλο εργαςίασ: Σε
ςελίδα Α4 υπάρχει
πίνακασ, ςτθν πρϊτθ
ςτιλθ του οποίου
υπάρχουν οι λζξεισ
βουνό, λόφοσ, πεδιάδα,
ποτάμι, λίμνθ, κάλαςςα,
ακρωτιριο, κόλποσ, νθςί,
δάςοσ, κ.λπ. ϊςτε να
ςθμειϊςουν τα παιδιά τα
γεωγραφικά ςτοιχεία του
τόπου τουσ.
Εικόνεσ με φυςικά τοπία
(τόποι με βουνά,
πεδιάδεσ,
παρακαλάςςιοι). Από
κάκε κατθγορία
επιλζγουμε φωτογραφίεσ
που να παρουςιάηουν
ποικιλία ορεινϊν,
πεδινϊν ι
παρακαλάςςιων τόπων:
Google Εικόνεσ
βουνά/ πεδιάδεσ/
κάλαςςα (λζξεισ κλειδιά)

Ρεριγράφουν τα
γεωμορφολογικά του τόπου
που ηουν.
Αναγνωρίηουν βαςικοφσ
γεωγραφικοφσ όρουσ (βουνό,
πεδιάδα, ποτάμι, λίμνθ,
κάλαςςα) με βάςθ τα
ςυγκεκριμζνα
γεωμορφολογικά ςτοιχεία
του τόπου τουσ.
Συγκρίνουν το δικό τουσ τόπο
με άλλουσ τόπουσ
διαφορετικοφσ και βρίςκουν
ομοιότθτεσ και διαφορζσ.
Συςχετίηουν τα
γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά με τθ ηωι και
τισ δραςτθριότθτεσ των
ανκρϊπων.
Αναφζρουν τισ επεμβάςεισ
των ανκρϊπων ςτο φυςικό
περιβάλλον του τόπου τουσ
και να τισ ςυνδζςουν με τισ
ςυνζπειεσ που ζχουν για τθ
ηωι του ανκρϊπου

Ραρατθροφν εικόνεσ με διάφορα
φυςικά τοπία, βρίςκουν ομοιότθτεσ
και διαφορζσ με το δικό τουσ τόπο
και τισ ταξινομοφν ςε τρεισ
κατθγορίεσ: ορεινοί, πεδινοί και
παρακαλάςςιοι τόποι.
Καταγράφουν τα επαγγζλματα και
τισ δραςτθριότθτεσ των ανκρϊπων
ςτον τόπο τουσ.
Συγκρίνουν τον τρόπο ηωισ των
ανκρϊπων και τισ δραςτθριότθτζσ
τουσ (αςχολίεσ, καιρόσ, ςυγκοινωνία,
προβλιματα) ςε τόπουσ με
διαφορετικά γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά (ορεινοί/ πεδινοί/
παρακαλάςςιοι τόποι).
Απαρικμοφν τεχνικά ζργα που ζχουν
γίνει ςτον τόπο τουσ (δρόμοι,
γζφυρεσ, ςιραγγεσ) και ςυνδζουν
κακζνα από αυτά με ςυγκεκριμζνο
πρόβλθμα του τόπου τουσ.
Κάνουν υποκζςεισ για τισ δυςκολίεσ
που κα αντιμετϊπιηαν οι άνκρωποι
αν δεν είχαν γίνει τα ςυγκεκριμζνα
τεχνικά ζργα.
Συηθτοφν για τα προβλιματα ςτο
περιβάλλον από τισ επεμβάςεισ του

Σχολικό βιβλίο
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ανκρϊπου.

Ενότθτα 3.2: Τί καιρό κάνει ςτον τόπο μου;

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 4 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Διακρίνουν τουσ
καιρικζσ μεταβολζσ
ςτο άμεςο
περιβάλλον τουσ.

Τι καιρό κάνει
ςτον τόπο μου
(από το πρωί ωσ
το βράδυ, από
μζρα ςε
Συςχετίηουν τουσ
μζρα/μζςα ςτθν
καιρικζσ μεταβολζσ
εβδομάδα)/
με τθ ηωι του
ζννοιεσ: κρφο,
ανκρϊπου
ηζςτθ, λιακάδα,
ςυννεφιά, βροχι
Ο καιρόσ από
εποχι ςε εποχιτζςςερισ εποχζσ
του ζτουσ
Ο καιρόσ
επθρεάηει τθ ηωι
των ανκρϊπων

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Ραρατθροφν τον καιρό
που επικρατεί ςτον τόπο
τουσ τθν ϊρα του
μακιματοσ και
αναφζρουν τισ
μεταβολζσ που
ενδεχομζνωσ ζγιναν από
το πρωί ωσ τθν ϊρα
εκείνθ.

Σε χαρτί του μζτρου που
ζχει αναρτθκεί ςτθν τάξθ
ζχει φτιαχτεί πίνακασ,
ςτθν πρϊτθ ςτιλθ του
οποίου γράφονται οι
θμζρεσ τθσ εβδομάδασ.
Στθ δεφτερθ ςτιλθ οι
λζξεισ κρφο/ηζςτθ, ςτθν
τρίτθ ςτιλθ
ιλιοσ/ςυννεφιά, ςτθν
τζταρτθ ςτιλθ βροχι/χιόνι
και ςτθν πζμπτθ ςτιλθ
φυςάει / δε φυςάει. Τα
παιδιά κάκε μζρα
καταγράφουν ςτον πίνακα
τισ παρατθριςεισ τουσ.
(Ο πίνακασ κα πρζπει να
αναρτθκεί τουλάχιςτον
μία εβδομάδα πριν
αρχίςει θ διδαςκαλία του
ςυγκεκριμζνου κζματοσ.)
Καρτζλεσ ςτισ οποίεσ
υπάρχουν: ιλιοσ, βροχι,
ςφννεφα, αζρασ, βροχι,
χιόνι. Σφμβολα για τθ
δθμιουργία των καρτελϊν:
Google
ΕικόνεσWeather clipart
GoogleΕικόνεσΆνοιξθ,
καλοκαίρι, φκινόπωρο,
χειμϊνασ

Ρεριγράφουν τον καιρό
χρθςιμοποιϊντασ τισ
λζξεισ κρφο, ηζςτθ,
λιακάδα, ςυννεφιά,
βροχι κ.λπ. και τον
ςυγκρίνουν τον καιρό
τουσ προθγοφμενθσ
θμζρασ.

(2 δίωρα)
Ραίηουν παιχνίδι:
παρουςιάηονται
καρτζλεσ με διάφορα
ςφμβολα που δείχνουν
τον καιρό (π.χ. ιλιοσ,
βροχι, χιόνι, ςυννεφιά,
δυνατόσ αζρασ) ι με
προτάςεισ που
αναφζρουν μία
κατάςταςθ καιροφ και
κάκε παιδί λζει τι ροφχα
κα φορζςει για να βγει
ζξω.
Ονομάηουν τισ τζςςερισ
εποχζσ του ζτουσ και
περιγράφουν τισ
καιρικζσ ςυνκικεσ που
επικρατοφν ςε κακεμία

CD Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ Α-Δ τάξθσ
– Ταξίδια ςτο χρόνο:
Δραςτθριότθτεσ: Οι
τζςςερισ εποχζσ ςτθ
ηωγραφικι, Οι τζςςερισ
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από αυτζσ.
Ονομάηουν τουσ μινεσ
και τισ ςθμαντικζσ
γιορτζσ κάκε εποχισ.
Ταξινομοφν εικόνεσ που
δείχνουν
δραςτθριότθτεσ
ανκρϊπων ςτισ τζςςερισ
εποχζσ.

εποχζσ του Αντόνιο
Βιβάλντι.
CD Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ Α-Δ τάξθσ
– Ταξίδια ςτο χρόνο:
ταινία (τρφγοσ ςε
αμπελϊνα)

Ραρατθροφν πίνακεσ
ηωγραφικισ και γράφουν
τθν εποχι ςτθν οποία
αναφζρονται.
Ακοφνε τισ τζςςερισ
εποχζσ του Βιβάλντι και
ςθμειϊνουν τθν εποχι
ςτθν οποία αναφζρονται
Ηωγραφίηουν μία εικόνα
από τθν εποχι του
χρόνου που τουσ αρζςει
περιςςότερο.

Ενότθτα 3.3: Ρϊσ μετακινοφμαςτε;

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι ικανοί
να:

Ρϊσ μετακινοφμαςτε

Ανακοινϊνουν ςτθν τάξθ τισ
εμπειρίεσ τουσ: πϊσ μετακινοφνται
κακθμερινά οι γονείσ τουσ και πϊσ
ταξιδεφουν.

Google Εικόνεσ 
Μζςα ςυγκοινωνίασ και
μεταφοράσ

(1 δίωρο)
Αναγνωρίηουν τα μζςα
ςυγκοινωνίασ και να
αναφζρουν τθ χρθςιμότθτά
τουσ.

Ταξινομοφν εικόνεσ που δείχνουν
διάφορα μζςα ςυγκοινωνίασ (ξθράσ,
κάλαςςασ, αζρα/ δίκυκλα,
τετράτροχα/ παλαιότερα, ςφγχρονα)
και τα ονομάηουν.
Συηθτοφν για τθ χρθςιμότθτα των
μζςων ςυγκοινωνίασ.
Καταςκευάηουν διάφορα μζςα
ςυγκοινωνίασ με διάφορα κουτιά
ςυςκευαςιϊν που ςυγκεντρϊνουν
ςτθν τάξθ τουσ.
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Ενότθτα 4: Επιςτιμεσ και Τεχνολογία
Ενότθτα 4.1: Τα υλικά γφρω μασ

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι ικανοί
να:

Υλικά και αντικείμενα
ςτθν κακθμερινότθτά
μου.

Ρεριεργάηονται αντικείμενα του
περιβάλλοντόσ τουσ ςε ομάδεσ και
καταγράφουν τισ παρατθριςεισ
τουσ.

http://www.bbc.co.uk/scho
ols/scienceclips/teachersre
sources/ages7_8/tr_charac
teristics_materials_lp.shtml

Αναφζρονται ςε περιπτϊςεισ
χριςθσ ςυγκεκριμζνων
αντικειμζνων τθσ κακθμερινότθτάσ
τουσ, κακϊσ και ςε διαφορζσ και
ομοιότθτζσ τουσ.

BBC - Υλικό για τουσ
διδάςκοντεσ κατά θλικίεσ
και κατά ενότθτεσ των
Φυςικϊν Επιςτθμϊν
(Ενότθτα χαρακτθριςτικά
των υλικϊν).

Να διακρίνουν τθ διαφορά
τθσ ζννοιασ «αντικείμενο»
από τθν ζννοια «υλικό».
Να ταξινομοφν τα
αντικείμενα με διαφορετικά
κριτιρια (χριςθ, μθχανικζσ
ιδιότθτεσ).

Καλοφνται να ταξινομιςουν
αντικείμενα τθσ κακθμερινότθτάσ
τουσ ςε ςτερεά, υγρά και αζρια
ι/και με βάςθ τθ χριςθ τουσ.

Να ταξινομοφν τα υλικά ςε
ςτερεά, υγρά, αζρια.

Ανακοινϊνουν και υποςτθρίηουν
τα αποτελζςματα τθσ εργαςίασ
τουσ ςτθν τάξθ.

http://www.sciencenetlinks
.com
Δικτυακόσ τόποσ Science
NetLinks, ςτον οποίο
υπάρχουν προτάςεισ
ςεναρίων και υλικϊν, που
ςυνδζουν επιςτιμθ,
τεχνολογία και κακθμερινι
ηωι.

Ενότθτα 4.2: Το φωσ και τα υλικά γφρω μασ

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 1 ϊρα
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι ικανοί
να:

Από ποια υλικά περνάει
το φωσ;
Ραιχνίδια με τα χρϊματα.

Ομαδικζσ πειραματικζσ
δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τθ
διαφάνεια και τισ ιδιότθτεσ των
χρωμάτων.

Διαφανι, θμιδιαφανι και
αδιαφανι υλικά
κακθμερινισ χριςθσ.
http://www.bbc.co.uk/scho
ols/scienceclips/ages/7_8/c
haracteristics_materials_fs.
shtml

Ταξινομοφν τα υλικά με βάςθ
τισ οπτικζσ τουσ ιδιότθτεσ.

Ταξινομοφν τα αντικείμενα και τα
υλικά με βάςθ τισ οπτικζσ τουσ
ιδιότθτεσ.

Συνδζουν τισ οπτικζσ
ιδιότθτεσ των υλικϊν με τθ
χριςθ τουσ ςε διάφορα
αντικείμενα, ζτςι ϊςτε να
μποροφν να προςτατεφουν
τον εαυτό τουσ και τουσ
ςυνανκρϊπουσ τουσ.

Ο ιλιοσ φίλοσ, αλλά… και
εχκρόσ μασ.
Τα χρϊματα μασ
προςτατεφουν.

Ρροτείνουν τθ χριςθ αντικειμζνων
και υλικϊν για τθν προςταςία τουσ
και επιχειρθματολογοφν,
ςτθριηόμενοι ςτισ οπτικζσ τουσ
ιδιότθτεσ.

Οδθγίεσ προςταςίασ από
τον ιλιο:
http://www.ekab.gr/hlaktinobolia.html
Οδθγίεσ για τθ προςταςία
πεηϊν:
http://ec.europa.eu/transp
ort/road_safety/users/ped
estrians/index_el.htm
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Ενότθτα 4.3: Θ κερμότθτα και τα υλικά γφρω μασ

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 1 ϊρα
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι ικανοί
να:

Κερμότθτα ... ςτοπ!

Ομαδικζσ πειραματικζσ
δραςτθριότθτεσ διάδοςθσ
κερμότθτασ με αγωγι και
ακτινοβολία.
Ταξινομοφν τα αντικείμενα και τα
υλικά με βάςθ τθ κερμικι τουσ
αγωγιμότθτα.

Υλικά κακθμερινισ χριςθσ.

Ταξινομοφν τα υλικά με βάςθ
τθ κερμικι τουσ
αγωγιμότθτα.
Ρροςτατεφομαι από τθ
κερμότθτα.
Συνδζουν τθ κερμικι
αγωγιμότθτα των υλικϊν με
τθ χριςθ τουσ ςε διάφορα
αντικείμενα, ζτςι ϊςτε να
μποροφν να προςτατεφουν
τον εαυτό τουσ και τουσ
ςυνανκρϊπουσ τουσ.

Τι φορϊ το χειμϊνα και τι
το καλοκαίρι.

Ρροτείνουν τθ χριςθ αντικειμζνων
και υλικϊν για τθν προςταςία τουσ
και επιχειρθματολογοφν,
ςτθριηόμενοι ςτθ κερμικι
αγωγιμότθτα.

Εκπαιδευτικά λογιςμικά
http://www.bbc.co.uk/cbbc
/find/?scope=cbbcfind&q=h
eat

Ταξινομοφν τα αποτελζςματα
τθσ κερμικισ αγωγιμότθτασ
ςε επικυμθτά και
ανεπικφμθτα.

Ενότθτα 4.4: Οι μθχανζσ και οι ςυςκευζσ γφρω μασ

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι ικανοί
να:

Τι χρειάηονται για να
λειτουργιςουν οι
μθχανζσ/ςυςκευζσ γφρω
μασ;

Οι μακθτζσ ςυνεργάηονται για:

http://www.youtube.com/
watch?v=Nd5Pb_xBNOA

Ραρατθροφν και να
περιγράφουν τα μζρθ, από
τα οποία αποτελείται ζνα
ςφςτθμα «πθγι ενζργειασμθχανι/ςυςκευι».
Συναρμολογοφν ζνα απλό
ςφςτθμα «πθγι ενζργειασμθχανι/ςυςκευι».
Ταξινομοφν τα αποτελζςματα
από τθ λειτουργία των
μθχανϊν/ςυςκευϊν γφρω
μασ ςε επικυμθτά και
ανεπικφμθτα (π.χ. φωτιςμόσ
λάμπασ - επικυμθτό,
κζρμανςθ λάμπασ ανεπικφμθτο).
Κζτουν ερωτιςεισ ςτουσ
μεγαλφτερουσ ςε θλικία,
ςχετικά με τισ

(α) Να ςυνδεκοφν ςτθν
πρίηα με καλϊδιο.
(β) Να χρθςιμοποιιςουν
μπαταρία.
(γ) Να χρθςιμοποιιςουν
καφςιμα.
(δ) Να χρθςιμοποιιςουν
τεντωμζνα/ςυςπειρωμζν
α ελατιρια και
παραμορφωμζνα
ςϊματα.
(ε) Να χρθςιμοποιιςουν
τον ιλιο, τον άνεμο και
το τρεχοφμενο νερό.
Επικυμθτά και
ανεπικφμθτα
αποτελζςματα από τθ
χριςθ
μθχανϊν/ςυςκευϊν.
Ανεπικφμθτα

να παρατθριςουν τθν κοινι
«αιτία» λειτουργίασ ομάδασ
μθχανϊν/ςυςκευϊν

να ςυνδζςουν τθν «αιτία-πθγι» με
τθ «μθχανι/ςυςκευι» (π.χ. με
καρτζλεσ)

να ςυνδζςουν τθ
«μθχανι/ςυςκευι» με τα
αποτελζςματα που επιφζρει (π.χ.
με καρτζλεσ).

http://www.skoool.gr/cont
ent/los/primary/science/fo
ssil_fuels/launch.html
http://www.youtube.com/
watch?v=DzkRLE_9fFM&NR
=1
http://www.youtube.com/
watch?v=qNZxIWclU5I&fea
ture=watch_response
http://www.innovatoys.co
m/c/win
http://digitalschool.minedu
.gov.gr/modules/units/?id=
1715
Μελζτθ περιβάλλοντοσ Α’
Δθμοτικοφ, ςελ.146-150.
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μθχανζσ/ςυςκευζσ που
επιτρζπεται να
χρθςιμοποιοφν ι/και να
ςυναρμολογοφν μόνοι τουσ.

αποτελζςματα από τθ
χριςθ
μθχανϊν/ςυςκευϊν, που
μποροφν να βλάψουν τθν
υγεία μασ.

Ενότθτα 4.5: Χρθςιμοποιϊ με αςφάλεια τα αντικείμενα γφρω μου

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι ικανοί να:

Τα τεχνολογικά
αντικείμενα γφρω μου
(το ποδιλατό μου, θ
τςάντα μου, τα παποφτςια
μου, θ κατςαρόλα).

Εννοιολογικόσ χάρτθσ: Καταςκευι
εννοιολογικοφ χάρτθ με κζμα:

Λογιςμικό Kidspiration

Συνδζουν τισ ιδιότθτεσ των
υλικϊν με το ρόλο τουσ ςτθ
λειτουργία των
τεχνολογικϊν αντικειμζνων.
Χρθςιμοποιοφν με αςφάλεια
ςτο ςπίτι και ςτο ςχολείο
απλά τεχνολογικά
αντικείμενα τθσ κακθμερινισ
ηωισ με βάςθ τισ ιδιότθτεσ
των υλικϊν, από τα οποία
είναι καταςκευαςμζνα.

υλικά από τα οποία είναι
καταςκευαςμζνα τα διάφορα μζρθ
του ποδθλάτου, τθσ ςχολικισ
τςάντασ, των παπουτςιϊν
ςφνδεςθ τθσ χριςθσ των υλικϊν ςε
ςχζςθ με τισ ιδιότθτζσ τουσ
(π.χ. θ ρόδα είναι από λάςτιχο για
να είναι μαλακι)
κίνθςθ του ποδθλάτου
(π.χ. να βάλει δφναμθ ςτα πετάλια).
Ραιχνίδι ρόλων:
«Ραρζα φίλων»: οδθγίεσ, που κα
δϊςεισ ςε ζνα φίλο/θ ςου για να μθ
ηεςταίνεται, για να μθν τον βλζπουν
εφκολα ςτθν εξοχι/ςτθ κάλαςςα
κ.λπ.
Μελζτθ περίπτωςθσ: π.χ. το
ποδιλατο, το κρανίο, ο
υπολογιςτισ, τα παποφτςια, τα
ροφχα, κ.ά.
Σε τι μοιάηουν; Σε τι διαφζρουν;
Ρϊσ κα μποροφςαν να γίνουν
καλφτερα ωσ προσ ζνα
χαρακτθριςτικό τουσ;
Επίλυςθ προβλιματοσ:
Τι ροφχα κα φοροφςεσ, για να πασ
εκδρομι ςτο δάςοσ;
Τι χρϊμα κα διάλεγεσ ςτα ροφχα
ςου το χειμϊνα και τι το καλοκαίρι;
Ρϊσ κα ικελεσ να είναι το
ποδιλατό ςου;
Τι κα άλλαηεσ ςτο ποδιλατό ςου,
για να είναι πιο αςφαλζσ, για να ςε
βλζπουν τθ νφχτα, για να τρζχει πιο
γριγορα; Γιατί;

Απλοί εννοιολογικοί
χάρτεσ ςε χαρτί
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Ενότθτα 4.6: Ραιχνίδια με μαγνιτεσ

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό
υλικό

Οι μακθτζσ να:

Μαγνθτιςμόσ
(Ραιχνίδια με μαγνιτεσ)

Οι μακθτζσ, χωριςμζνοι ςε ομάδεσ,
παίηουν με τουσ μαγνιτεσ και
διαπιςτϊνουν ότι ζλκονται και
απωκοφνται μεταξφ τουσ.

Μαγνιτεσ (διάφορα
είδθ).

Οι μακθτζσ πειραματίηονται,
ςυηθτοφν, ηωγραφίηουν, φτιάχνουν
παιχνίδια με τουσ μαγνιτεσ και
άλλα μαγνθτικά υλικά.

Μαγνιτεσ, μαγνθτάκια
ψυγείου, ςυνδετιρεσ
και ςιδερζνια
αντικείμενα.

Διαπιςτϊςουν ότι οι μαγνιτεσ
ζλκονται και απωκοφνται
μεταξφ τουσ, μζςα από τθν
άςκθςθ ςε επιςτθμονικζσ
διαδικαςίεσ, όπωσ θ
παρατιρθςθ και το πείραμα.
Να διερευνοφν, αν διάφορα
ςϊματα ζλκονται ι όχι από το
μαγνιτθ και να ςυμμετζχουν
ςε ςυηιτθςθ για απλζσ χριςεισ
των μαγνθτϊν.

Ενότθτα 4.7: Ιχοσ

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό
υλικό

Οι μακθτζσ:

Θ ακοι ωσ μία από τισ
ανκρϊπινεσ αιςκιςεισ και
θ ςυςχζτιςθ του αυτιοφ με
τθν ακοι.

Οι μακθτζσ ςυνεργάηονται,
προςπακϊντασ να μαντζψουν
διάφορουσ θχογραφθμζνουσ
ιχουσ από τθ φφςθ (π.χ. βροχι,
άνεμοσ, φλοίςβοσ τθσ κάλαςςασ,
παφλαςμόσ των κυμάτων,
κελάρυςμα του νεροφ, κρόιςμα
των φφλλων, βροντι), από τθν
κακθμερινι ηωι (π.χ. διπλανζσ
τάξεισ, μζςα μεταφοράσ, μουςικά
όργανα, ρολόγια) και ιχουσ από
τον ίδιο τον εαυτό τουσ (π.χ.
αναπνοι, χτφποι καρδιάσ).

Επιλογι υλικοφ από τθν
ιςτοςελίδα του
ψθφιακοφ ςχολείου:
http://digitalschool.min
edu.gov.gr/

Να αναπτφξουν τρόπουσ για τθ
γνωριμία με μία από τισ
βαςικότερεσ ανκρϊπινεσ
αιςκιςεισ, τθν ακοι.

Να είναι ικανοί να
αναγνωρίηουν βαςικοφσ ιχουσ
από τθ φφςθ, τθν κακθμερινι
ηωι και τον εαυτό τουσ.

Αναγνϊριςθ βαςικϊν ιχων
από τθ φφςθ και τθν
κακθμερινι ηωι.
Ραραγωγι απλϊν ιχων.

Ραίηουμε ζνα μικρό παιχνίδι
ερωταπαντιςεων, ηθτϊντασ από
τουσ μακθτζσ τισ απόψεισ τουσ ςε
μερικά απλά ερωτιματα (π.χ. «πϊσ
κάνουμε ιχουσ;») και με βάςθ τισ
διαφορετικζσ απόψεισ, που κα
προκφψουν, οδθγοφμαςτε ςε
κοινά αποδεκτά ςυμπεράςματα.

Εικόνεσ του
ανκρϊπινου αυτιοφ,
κακϊσ και αυτιϊν
διαφόρων ηϊων.
Διάφορα τραγοφδια για
τον ιχο από το CD
Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ Αϋ, Βϋ,
Γϋ Τάξθσ.
Διάφορεσ κατάλλθλα
επιλεγμζνεσ θχθτικζσ
πθγζσ από το διαδίκτυο
(π.χ. youtube), κακϊσ
και από τθν ιςτοςελίδα
(ψθφιακόσ
διαδραςτικόσ
παιδότοποσ
μεταφραςμζνοσ ςτα
ελλθνικά).
http://www.poissonrou
ge.com/
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Σφνδεςθ όλων των
ανκρϊπινων αιςκιςεων.

Οι μακθτζσ ηωγραφίηουν το χρϊμα
και το ςχιμα που κα είχαν οι ιχοι
γφρω μασ.

Να ςυνδζςουν τθν ακοι με τισ
υπόλοιπεσ ανκρϊπινεσ
αιςκιςεισ.

Οι μακθτζσ προςπακοφν να
φανταςτοφν τθ μυρωδιά που κα
είχαν οι ιχοι γφρω μασ.
Οι μακθτζσ προςπακοφν να
φανταςτοφν τθ γεφςθ που κα είχαν
οι ιχοι γφρω μασ.

Δθμιουργία
θχοϊςτοριϊν (ιχοι και
διάφορα μουςικά
αποςπάςματα).

Θχογραφιςεισ του
εκπαιδευτικοφ από τθ
φφςθ, τθν κακθμερινι
ηωι και από τον ίδιο
τον άνκρωπο.
Μπλοκ, μπογιζσ,
αρωματικά φυτά,
διάφορα μυρωδικά.

Ρρόταςθ για ςυνκετικι εργαςία
Χρθςιμοποιϊ με αςφάλεια τα αντικείμενα γφρω μου
Οι μακθτζσ επεξεργάηονται τεχνολογικά προϊόντα τθσ κακθμερινισ ηωισ, π.χ. το ποδιλατο.
Μακιματα που εμπλζκονται: Γλϊςςα, Μακθματικά, Εικαςτικά, Λςτορία, Φυςικζσ Επιςτιμεσ
- Τεχνολογία, Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ.
Ρρόγραμμα Σπουδϊν για τθ Β’ Δθμοτικοφ
ΚΟΛΝΩΝΛΚΕΣ ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ
ΩΕΣ

1θ ΕΝΟΤΘΤΑ

ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΚΑΛ ΟΛ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ

ΩΕΣ

12

Ανάγκεσ και δικαιϊματα
Πλοι ίςοι, όλοι διαφορετικοί
Κυκλοφορϊ με αςφάλεια

12

12

2θ ΕΝΟΤΘΤΑ

Θ ΟΜΑΔΑ ΡΟΥ ΑΝΘΚΩ

12

Το ςχολείο
Θ ηωι ςτο ςχολείο Ζχουμε κανόνεσ,
Κζλουμε ζνα όμορφο ςχολείο
Θ ςυνοικία μου
Κατοικίεσ και οικογζνειεσ
Γνωρίηουμε τισ υπθρεςίεσ ςτθ ςυνοικία
μασ
Φροντίηουμε τθ ςυνοικία μασ,
Θ ςυνοικία μζςα ςτον χρόνο

3θ ΕΝΟΤΘΤΑ

ΜΕΤΑΦΟΕΣ

4

Μζςα μεταφοράσ και ςυγκοινωνίασ

4

4θ ΕΝΟΤΘΤΑ

ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑ ΚΑΛ
ΕΝΘΜΕΩΣΘ

4

Τρόποι επικοινωνίασ και ενθμζρωςθσ

4

6

Γνωριμία με τα μνθμεία του τόπου
Λαογραφικό Μουςείο
Φτιάχνουμε τθ δικι μασ ςυλλογι και το
δικό μασ ςχολικό μουςείο
Θ ηωι ςτον τόπο μασ άλλοτε και τϊρα.

6

5θ ΕΝΟΤΘΤΑ

ΡΟΛΛΤΛΣΜΟΣ
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ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΕΚΡΟΝΘΣΘ
ΕΕΥΝΘΤΛΚΟΥ ΣΧΕΔΛΟΥ
ΕΓΑΣΛΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΩΝ Κ.Ε.

«Ρανθγυράκι γίνεται»
«Τα παλιά αντικείμενα διθγοφνται»
«Το βιβλίο»
38

ΦΥΣΛΚΕΣ ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ ΚΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ
ΒΛΟΛΟΓΛΑ
1θ ΕΝΟΤΘΤΑ

Θ ΗΩΘ ΓΥΩ ΜΑΣ

10

Τα φυτά
Ο άνκρωποσ και τα ηϊα
Το φυςικό περιβάλλον

10

2.1: Γνωριμία με το χϊρο του Σχολείου

1

2.2: Θ ςυνοικία μου

2

2.3: Μακαίνω να προςανατολίηομαι

1

3.1: Ο χϊροσ που ηω

2

3.2: Ο καιρόσ.

4

ΓΕΩΓΑΦΛΑ

2θ ΕΝΟΤΘΤΑ

3θ ΕΝΟΤΘΤΑ

4θ ΕΝΟΤΘΤΑ

5θ ΕΝΟΤΘΤΑ

6θ ΕΝΟΤΘΤΑ

ΓΝΩΛΜΛΑ ΜΕ ΤΟ ΧΩΟ ΤΟΥ
ΣΧΟΛΕΛΟΥ

Ο ΤΟΡΟΣ ΡΟΥ ΗΩ

4

6

4.1: Το φυςικό περιβάλλον και οι
καιρικζσ ςυνκικεσ επθρεάηουν τθ ηωι
μασ
4.2: Οι επεμβάςεισ του ανκρϊπου ςτο
Θ ΗΩΘ ΣΤΟΝ ΤΟΡΟ ΜΑΣ
8
φυςικό περιβάλλον
4.3: Ρϊσ μετακινοφμαςτε ςτο χωριό
/πόλθ μασ και πϊσ μεταφζρουμε τα
προϊόντα
ΦΥΣΛΚΕΣ ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ ΚΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ
5.1: Ομοιότθτεσ και διαφορζσ υγρϊν
και αερίων υλικϊν
5.2: Το νερό ταξιδεφει για να ζρκει
ςπίτι μασ (τεχνολογικό περιβάλλον)
ΓΝΩΛΜΛΑ ΜΕ ΤΛΣ ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ
8
5.3: Το νερό ταξιδεφει ςτο φυςικό
περιβάλλον
5.4: Το τρεχοφμενο νερό και ο άνεμοσ
κινοφν τισ μθχανζσ μασ
6.1: Απλζσ μθχανζσ και εργαλεία
ΓΝΩΛΜΛΑ ΜΕ ΤΛΣ ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ
6.2: Οι θλεκτρικζσ ςυςκευζσ ςτο ςπίτι
ΜΘΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΛ
7
μασ
ΕΓΑΛΕΛΑ ΓΥΩ ΜΑΣ
6.3: Θχθτικζσ πθγζσ και ακοι
Οι θλεκτρικζσ ςυςκευζσ ςτθν
υπθρεςία του ανκρϊπου
Το τρεχοφμενο νερό και ο άνεμοσ
ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΣΥΝΚΕΤΛΚΕΣ
κινοφν τισ μθχανζσ μασ
ΕΓΑΣΛΕΣ
Το νερό ταξιδεφει για να ζρκει
ςπίτι μασ (τεχνολογικό περιβάλλον)
ΣΥΝΟΛΟ ΩΩΝ Φ.Ε.
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ΚΟΛΝΩΝΛΚΕΣ ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ
Ενότθτα 1: Το άτομο και οι ανάγκεσ του

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 12 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ:

Ανάγκεσ και δικαιϊματα
Πλοι ίςοι, όλοι
διαφορετικοί
Κυκλοφορϊ με αςφάλεια

Συηιτθςθ ςε ομάδεσ – ςτο πεδίο
Τρόποι ζκφραςθσ των αναγκϊν
Ραιχνίδια με πινακίδεσ κυκλοφορίασ
Μελζτεσ περίπτωςθσ κυκλοφοριακισ
ςυμπεριφοράσ

Σχολικό βιβλίο Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ, Βϋ
Δθμοτικοφ, ΡΛ και ΟΕΔΒ,
ςελ. 48-50 και 116

Ραρατθροφν .
Εξθγοφν.

Λογιςμικό Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ

Γνωρίηουν.
Ταξινομοφν και αναλφουν
κριτικά τα δεδομζνα.
Διαμορφϊνουν κετικζσ
ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ
προσ τουσ ςυμμακθτζσ τουσ.
Αποτιμοφν τθ ςθμαςία τθσ
πολυπολιτιςμικισ ομάδασ.
Αναγνωρίηουν τα ςιματα του
ΚΟΚ και προςαρμόηουν τθ
ςυμπεριφορά τουσ ςε αυτά.
Εξθγοφν τισ επιλογζσ τουσ ςε
μελζτεσ περίπτωςθσ οδικισ
ςυμπεριφοράσ.

Ενότθτα 2: Οι ομάδεσ που ανικω

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 12 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ:

Το ςχολείο
Θ ηωι ςτο ςχολείο
Ζχουμε κανόνεσ,
Κζλουμε ζνα όμορφο
ςχολείο
Θ ςυνοικία μου
Κατοικίεσ και οικογζνειεσ
Γνωρίηουμε τισ
υπθρεςίεσ ςτθ ςυνοικία
μασ
Φροντίηουμε τθ ςυνοικία
μασ,
Θ ςυνοικία μζςα ςτον
χρόνο

Οι μακθτζσ
ςυηθτοφν ςε ομάδεσ για τθ ηωι τουσ
ςτθν ςυνοικία και ςτο ςχολείο.

Σχολικό βιβλίο Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ, Βϋ
Δθμοτικοφ, ΡΛ και ΟΕΔΒ,
ςελ. 12-39.

Γνωρίηουν.
Ραρατθροφν .
Εξθγοφν.
Ταξινομοφν δεδομζνα.
Εκφράηουν ςυναιςκιματα.
Οργανϊνουν τθν κάκε μζρα.
Αποκτοφν ςτάςεισ και
ςυμπεριφορζσ για τθν
κοινωνικι ςυνφπαρξθ.

Κάνουν επιτόπια ζρευνα για τθ ηωι
και τισ υπθρεςίεσ ςτθ ςυνοικία,
φωτογραφίηουν , καταγράφουν,
εκφράηουν τθν άποψι τουσ και
παρουςιάηουν.
Ετοιμάηουν ζνα λεφκωμα περιιγθςθσ
ςτθ ςυνοικία
Ραρουςιάηουν τθν ζρευνά τουσ
ςτουσ γονείσ τουσ ι ςε άλλο κοινό.

ΑΔΑ: 45Ο09-6Ο4

Αποκτοφν ςτάςεισ και
ςυμπεριφορζσ για τθν
αςφάλειά τουσ ςτο ςχολείο.
Συνεργάηονται και
οργανϊνουν τθν παρουςίαςθ
των δεδομζνων τουσ.

Ενότθτα 3: Μεταφορζσ

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 4 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ:

Μζςα μεταφοράσ και
ςυγκοινωνίασ

Οι μακθτζσ
ςυηθτοφν ςε ομάδεσ για τα μζςα
μεταφοράσ.

Σχολικό βιβλίο Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ, Βϋ
Δθμοτικοφ, ΡΛ και ΟΕΔΒ,
ςελ. 113-116.

Αναφζρουν τα μζςα
μεταφοράσ που γνωρίηουν.
Χρθςιμοποιοφν τισ
κατάλλθλεσ ζννοιεσ.
Συηθτοφν.

Στισ ομάδεσ επιλζγουν είδοσ
μεταφοράσ και παρουςιάηουν ςε
χαρτί του μζτρου τθν ζρευνά τουσ
για το μζςο αυτό.

Συςχετίηουν ανάγκεσ τθσ
κακθμερινισ ηωισ με τα μζςα
μεταφοράσ.
Χρθςιμοποιοφν τον
κατάλλθλο γλωςςικό κϊδικα
για να εξθγιςουν.

Ενότθτα 4: Επικοινωνία & Ενθμζρωςθ

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 4 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ:

Τρόποι επικοινωνίασ και
ενθμζρωςθσ

Οι μακθτζσ:
Ταξινομοφν τα μζςα επικοινωνίασ ςε
εννοιολογικό χάρτθ (ταξινόμθςθ
εικόνων).
Επινοοφν δικό τουσ τρόπο
επικοινωνίασ.
Γράφουν πρόςκλθςθ και
φιλοτεχνοφν αφίςα για επικείμενθ
κεατρικι παράςταςθ.
Συηθτοφν τρόπουσ επικοινωνίασ που
να προάγουν τθν ευγζνεια και τον
πολιτιςμό.

Σχολικό βιβλίο Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ, Βϋ
Δθμοτικοφ, ΡΛ και ΟΕΔΒ,
ςελ. 118-122.

Αναφζρουν τα μζςα
επικοινωνίασ και
ενθμζρωςθσ.
Χρθςιμοποιοφν το κατάλλθλο
λεξιλόγιο – ζννοιεσ.
Συηθτοφν τισ ςυνικειζσ τουσ
με τθν παρακολοφκθςθ τθσ
τθλεόραςθσ.
Καταλιγουν ςε
ςυμπεράςματα.
Υποςτθρίηουν με
επιχειριματα τα
ςυμπεράςματά τουσ.

Λογιςμικό Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ
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Ενότθτα 5: Ρολιτιςμόσ

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 6 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ:

Γνωριμία με τα μνθμεία
του τόπου
Λαογραφικό Μουςείο
Φτιάχνουμε τθ δικι μασ
ςυλλογι και το δικό μασ
ςχολικό μουςείο
Θ ηωι ςτον τόπο μασ
άλλοτε και τϊρα.

Οι μακθτζσ και τθν κακοδιγθςθ και
τθν εμψφχωςθ του εκπαιδευτικοφ:
Οργανϊνουν ςυλλογι από
προςωπικά αντικείμενα.
Εντοπίηουν ομοιότθτεσ και διαφορζσ
ςτισ ςυνικειζσ τουσ και ςτισ
ςυνικειεσ πριν από 50 ι 100 χρόνια.

Σχολικό βιβλίο Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ, Βϋ
Δθμοτικοφ, ΡΛ και ΟΕΔΒ,
ςελ. 123 - 132

Συηθτοφν
Καταγράφουν
Συγκρίνουν
Εντοπίηουν ομοιότθτεσ και
διαφορζσ
Ραρουςιάηουν προφορικά
και εν ςυντομία τισ απόψεισ
τουσ.
Δθμιουργοφν τα δικά τουσ
εκκζματα.
Συνεργάηονται για τθν
ολοκλιρωςθ ζργου.
Αξιοποιοφν γνϊςεισ ςτισ ΤΡΕ
για να παρουςιάςουν το ζργο
τουσ.

ΦΥΣΛΚΕΣ ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ ΚΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ
Ενότθτα 1: Θ ηωι γφρω μασ

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 18 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι ικανοί
να:

Οι ηωντανοί οργανιςμοί:

Σχεδιαςμόσ πειραμάτων για τθν
παρακολοφκθςθ τθσ ανάπτυξθσ των
φυτϊν, εξετάηοντασ παράγοντεσ, όπωσ
το φωσ, το νερό, κρεπτικά ςυςτατικά
κ.λπ.

Σχολικό βιβλίο Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ, Bϋ
Δθμοτικοφ, ΡΛ και
ΟΕΔΒ, ςελ. 52-84.

Ρεριγράφουν τθν διαδικαςία
ανάπτυξθσ ενόσ φυτοφ,
κακϊσ και τουσ παράγοντεσ
που τθν επθρεάηουν.
Ρεριγράφουν τθν πορεία
ανάπτυξθσ ενόσ ηϊου και το
ρόλο των γονζων ςτθ
διαδικαςία αυτι.
Ταξινομοφν ηϊα με κριτιριο
εξωτερικά χαρακτθριςτικά
(άκρα, κάλυψθ ςϊματοσ).
Ταξινομοφν ηϊα με κριτιριο
το είδοσ τθσ τροφισ
(φυτοφάγα, ςαρκοφάγα).

Τα φυτά (θ ανάπτυξθ και
οι παράγοντεσ που τθν
επθρεάηουν) (3 ϊρεσ)

Ο άνκρωποσ και τα ηϊα
(κφκλοι ηωισ - ςχζςθ με
το χρόνο) (8 ϊρεσ)

Ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ ταξινόμθςθσ
καρτϊν με ςυγκεκριμζνα κριτιρια –
αντίςτοιχα των προςδοκόμενων
μακθςιακϊν αποτελεςμάτων.
Κλιμάκωςθ τθσ χριςθσ των κριτθρίων.
– Σφνκετθ κατθγοριοποίθςθ με χριςθ
ιεραρχικϊν ςχζςεων (ταξινόμθςθ).
Συγκζντρωςθ πλθροφοριακοφ υλικοφ
(από ομάδεσ) ςχετικοφ με τθν
ανάπτυξθ ηϊων και του ρόλου των
γονζων τουσ, τθ διάρκεια του κφκλου
ηωισ τουσ, του αρικμοφ των απογόνων
τουσ κλπ.

Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ,
Βϋ Δθμοτικοφ, ΡΛ και
ΟΕΔΒ, Τετράδιο
Εργαςιϊν, ςελ. 18-27.
Λογιςμικό Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ.
Εκπαιδευτικό Υλικό
(φφλλα εργαςίασ)
καταςκευαςμζνο από
τουσ εκπαιδευτικοφσ
www.sciencekids.co.nz
(απλά παιχνίδια

ΑΔΑ: 45Ο09-6Ο4

Δραςτθριότθτεσ χρονικισ
ςειροκζτθςθσ καρτϊν με υλικό
φωτογραφίεσ ι ςκίτςα ανκρϊπων και
άλλων ηϊων ςε διάφορα ςτάδια
ανάπτυξθσ.

Διακρίνουν τουσ οργανιςμοφσ
(φυτά, ηϊα) ανάλογα με το
βιότοπο, ςτον οποίο ηουν
(λίμνθ, δάςοσ κ.λπ.).

Δραςτθριότθτα καταςκευισ
επιδαπζδιασ ι άλλθσ πρόςφορθσ
ςυγκριτικισ αναπαράςταςθσ του
κφκλου ηωισ των διάφορων ηϊων.
Σφνδεςθ με άλλεσ ςχετικζσ
πλθροφορίεσ. Διερεφνθςθ πικανισ
φπαρξθσ μοτίβων.

κατθγοριοποίθςθσ
χωρίσ να παίηει
ςθμαντικό ρόλο θ
γλϊςςα).
Φωτογραφικζσ μθχανζσ
ι και βιντεοκάμερα
Μεγάλθ ποικιλία
χαρτικϊν &
αναλωςίμων υλικϊν

Ραρακολοφκθςθ του κφκλου τθσ ηωισ
του ανκρϊπου με εποπτικό τρόπο
(βιντεοταινία, λογιςμικό, κ.λπ.).

Αναγνωρίηουν τισ επιπτϊςεισ
ςτο περιβάλλον από τθν
παρζμβαςθ του ανκρϊπου
ςε διάφορουσ βιοτόπουσ.
Ρεριγράφουν τα ςτάδια του
κφκλου ηωισ του ανκρϊπου
(γζννθςθ-ανάπτυξθωρίμανςθ-γιρανςθ).

Το φυςικό περιβάλλον
(βιότοποι - επίδραςθ του
ανκρϊπου ςτο
περιβάλλον - μεταβολζσ
του περιβάλλοντοσ κατά
τθ διάρκεια του κφκλου
ηωισ) (7 ϊρεσ)

Συνδζουν τον κφκλο ηωισ του
ανκρϊπου με τθν ζννοια του
χρόνου.

Επιςκζψεισ ςε διαφορετικά
οικοςυςτιματα τθσ περιοχισ τουσ
(λίμνθ, δάςοσ κ.λπ.) προκειμζνου να
παρατθριςουν τισ διαφορζσ και να
καταγράψουν τισ παρατθριςεισ τουσ
ςχετικά με τα άβια και ζμβια
ςυςτατικά των οικοςυςτθμάτων.
(Ελεφκερθ παρατιρθςθ – Χριςθ
φφλλων εργαςίασ: Σφγκριςθ
αποτελεςμάτων).
Επιςκζψεισ ςε διάφορα
οικοςυςτιματα τθσ περιοχισ τουσ
καταγραφι τθσ ανκρϊπινθσ παρουςίασ
με πρόςφορα μζςα. Συηιτθςθ για το
είδοσ και τθν αναγκαιότθτα τθσ
ανκρϊπινθσ παρζμβαςθσ.

Ενότθτα 2: Γεωγραφία – Θ περιοχι που ηω

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 18 ϊρεσ
Ενότθτα 2.1: Γνωριμία με το χϊρο του Σχολείου

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 1 ϊρα
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Οι μακθτζσ να είναι ικανοί
να:

Το ςχολείο μου

Επιςκζπτονται τουσ χϊρουσ του
ςχολείου (αίκουςεσ διδαςκαλίασ,
γραφείο του διευκυντι και
δαςκάλων, βοθκθτικοφσ χϊρουσ
κ.λπ.), παρατθροφν και περιγράφουν
τθ κζςθ τουσ ςε ςχζςθ με τθ δικι
τουσ αίκουςα.
Κατθγοριοποιοφν τουσ χϊρουσ του
ςχολείου ωσ προσ τθν απόςταςθ,
κατεφκυνςθ και γειτνίαςι τουσ από
τθ δικι τουσ αίκουςα.
Ρεριγράφουν τθ διαδρομι από τθν
τάξθ τουσ ςε ςυγκεκριμζνουσ
χϊρουσ του ςχολείου
χρθςιμοποιϊντασ το κατάλλθλο
λεξιλόγιο.

Ρροςδιορίςουν τθ κζςθ τθσ
τάξθσ τουσ ςε ςχζςθ με τθν
περςινι τουσ αίκουςα και
διάφορουσ χϊρουσ του
ςχολείου.

Εκπαιδευτικό υλικό

Σχολικό βιβλίο
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Ενότθτα 2.2: Θ ςυνοικία μου

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι ικανοί
να:

Θ ςυνοικία μου

Καταγράφουν τι υπάρχει ςτθ
ςυνοικία τουσ (υπθρεςίεσ,
ελεφκεροι χϊροι, κτίρια, ςτάςεισ
ςυγκοινωνίασ, το ςπίτι τουσ).

Σχολικό βιβλίο

Ρροςδιορίηουν τθ κζςθ
ςυγκεκριμζνων ςθμείων
αναφοράσ ςε ςχζςθ με τθ
κζςθ του ςχολείου τουσ και
να περιγράφουν ςτοιχειωδϊσ
τισ αντίςτοιχεσ διαδρομζσ.

Ρεριγράφουν με βάςθ τισ
καταγραφζσ τουσ τθ κζςθ χϊρων
τθσ ςυνοικίασ τουσ ωσ προσ τθν
απόςταςθ από το ςχολείο τουσ (π.χ.
το πάρκο βρίςκεται κοντά/ πιο
μακριά/ αρκετά μακριά/ δίπλα κ.λπ.
ςτο ςχολείο μου).
Ρεριγράφουν με πολφ απλό τρόπο τθ
διαδρομι από το ςχολείο τουσ ςε
ζνα ςυγκεκριμζνο χϊρο τθσ
ςυνοικίασ τουσ (π.χ. για να πάω ςτο
πάρκο: μόλισ βγω από τθν πόρτα του
ςχολείου κα ςτρίψω αριςτερά και κα
προχωριςω ευκεία ςτο δρόμο μζχρι
να ςυναντιςω ζνα φοφρνο. Εκεί κα
ςτρίψω αριςτερά και κα προχωριςω
ευκεία. Μετά από λίγο και ςτο δεξί
μου χζρι βρίςκεται το πάρκο).

Φφλλο εργαςίασ: Σελίδα
Α4 ςτθν οποία ζχουν
φτιαχτεί τρεισ ομόκεντροι
κφκλοι, ςτο κζντρο των
οποίων υπάρχει ζνα
μικρό τετράγωνο με τθ
φράςθ ΡΑΚΟ (ι άλλο
χαρακτθριςτικό ςθμείο
τθσ ςυνοικίασ). Σε κάκε
κφκλο αρχίηοντασ από τον
εςωτερικό υπάρχουν οι
λζξεισ κοντά, μακριά,
πολφ μακριά.

Ενότθτα 2.3: Μακαίνω να προςανατολίηομαι

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 1 ϊρα
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι ικανοί
να:

Μακαίνω να
προςανατολίηομαι

Δείχνουν τθν ανατολι και τθ δφςθ
και ςυςχετίηουν με τθ κζςθ του
ιλιου ςτον ουρανό τισ αντίςτοιχεσ
ϊρεσ.

Σχολικό βιβλίο

Εξοικειϊνονται με τον
προςανατολιςμό με βάςθ τα
τζςςερα ςθμεία του ορίηοντα

Δείχνουν τθν ανατολι με το δεξί τουσ
χζρι και εντοπίηουν τα άλλα τρία
ςθμεία του ορίηοντα.
Τοποκετοφν πινακίδεσ (βορράσ,
νότοσ, ανατολι, δφςθ) ςτουσ τοίχουσ
τθσ τάξθσ τουσ.
Ραίηουν το ομαδικό παιχνίδι ρόλων
με τα ςθμεία του ορίηοντα: θ τάξθ
χωρίηεται ςε ομάδεσ των τεςςάρων
παιδιϊν. Κάκε παιδί πρζπει να
διαλζξει μία ςυγκεκριμζνθ
κατεφκυνςθ (π.χ. το πρϊτο παιδί
διαλζγει να είναι ανατολι, το
δεφτερο βορράσ κ.λπ.). Δείχνουμε ςε
ζνα μζροσ τθσ τάξθσ και λζμε «Εδϊ
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είναι ο βορράσ». Τα παιδιά των
ομάδων τότε πρζπει να οργανωκοφν
ζτςι ϊςτε το παιδιά «βορράσ» να
ςτακοφν ςτθ κζςθ βορράσ και τα
υπόλοιπα παιδιά κάκε ομάδασ να
πάρουν τθ ςωςτι κζςθ ςε ςχζςθ με
το παιδιά «βορράσ» τθσ ομάδασ
τουσ. Κερδίηει θ πιο γριγορθ ομάδα.
Το παιχνίδι μπορεί να επεκτακεί και
με τισ κατευκφνςεισ βορειανατολικά,
βορειοδυτικά, νοτιοανατολικά,
νοτιοδυτικά με οκτϊ παιδιά ςε κάκε
ομάδα.

Ενότθτα 3: Γεωγραφία – Ο τόποσ που ηω

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 6 ϊρεσ
Ενότθτα 3.1: Ο χϊροσ που ηω

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι ικανοί
να:

Ροφ είναι χτιςμζνο το
χωριό/ςυνοικία/πόλθ
μου;

Ραρατθροφν τα γεωμορφολογικά
ςτοιχεία του τόπου τουσ.

Φφλλο εργαςίασ: ςε
ςελίδα Α4 υπάρχει
ζτοιμοσ πίνακασ με τρεισ
ςτιλεσ. Στθν πρϊτθ ςτιλθ
υπάρχουν ςκίτςα από
clipart βουνοφ, πεδιάδασ,
λόφου, ποταμοφ, λίμνθσ,
νθςιοφ κ.λπ.. ι οι
αντίςτοιχεσ λζξεισ. Στθ
δεφτερθ ςτιλθ τα παιδιά
κα ςθμειϊςουν τι
υπάρχει ςτον τόπο τουσ
και ςτθν τρίτθ κα
γράψουν το όνομα κάκε
γεωγραφικοφ ςτοιχείου.
google  earth
(ονομαςία περιοχισ)

Αναγνωρίηουν τα
γεωμορφολογικά ςτοιχεία
ενόσ τόπου και να
προςδιορίηουν τα επιμζρουσ
ςτοιχεία τουσ.

Ρεριγράφουν τουσ
γεωγραφικοφσ όρουσ (βουνό,
πεδιάδα, λίμνθ, ποτάμι,
κάλαςςα) και αναφζρουν τα
επιμζρουσ ςτοιχεία τουσ.

Διακρίνουν ομοιότθτεσ και
διαφορζσ ςε παρόμοιουσ
γεωγραφικοφσ όρουσ.

Συγκρίνουν διαφορετικοφσ
τόπουσ ωσ προσ τα
γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά τουσ και να
διακρίνουν ομοιότθτεσ και
διαφορζσ.

Εργάηονται ανά δφο και φτιάχνουν
ζναν κατάλογο με τα
γεωμορφολογικά ςτοιχεία τθσ
περιοχισ τουσ.
Ρεριγράφουν με βάςθ τισ
παρατθριςεισ και τισ καταγραφζσ
τουσ τα γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά του τόπου τουσ και
χαρακτθρίηουν τον τόπο τουσ ωσ
ορεινό, πεδινό, παρακαλάςςιο.
Βλζπουν τθν αεροφωτογραφία τθσ
περιοχισ τουσ ςτο google earth και
δείχνουν πϊσ φαίνονται από ψθλά
τα βουνά, οι δρόμοι, τα ςπίτια κ.λπ.
Ραρατθροφν μία εικόνα ςτθν οποία
υπάρχει ανάγλυφθ αναπαράςταςθ
μιασ περιοχισ.
Δείχνουν ςτθν ανάγλυφθ απεικόνιςθ
τα διάφορα γεωγραφικά ςτοιχεία
(επικεντρωνόμαςτε ςτα βουνά,
πεδιάδεσ, λόφουσ, ποτάμια, λίμνεσ,
νθςιά) και ονομάηουν τα επιμζρουσ
ςτοιχεία τουσ (κορυφι, πλαγιζσ,
πρόποδεσ, πθγζσ, δζλτα, όχκεσ
κ.λπ.).
Αντιςτοιχίηουν εικόνεσ με τισ λζξεισ
βουνό, λόφοσ, οροςειρά, πεδιάδα,
κοιλάδα, ποτάμι, χείμαρροσ, λίμνθ,
κάλαςςα).

Γεωγραφικόσ άτλαντασ
για τθν ανάγλυφθ
ηωγραφικι απεικόνιςθ
μιασ περιοχισ.

Φφλλο εργαςίασ:
υπάρχουν οι εικόνεσ των
γεωγραφικϊν όρων και οι
αντίςτοιχεσ λζξεισ.
Σχολικό βιβλίο
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Ραρατθροφν διαφορετικοφσ τόπουσ
ωσ προσ τα γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά και βρίςκουν
ομοιότθτεσ και διαφορζσ ωσ προσ τθ
μορφολογία του εδάφουσ.

Ενότθτα 3.2: Ο καιρόσ

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 4 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι ικανοί
να:

Τι καιρό κάνει ςτο χωριό
/πόλθ μου (από το πρωί
ωσ το βράδυ, από μζρα
ςε μζρα/μζςα ςτθν
εβδομάδα) ζννοιεσ:
κρφο-ηζςτθ-λιακάδαςυννεφιά-βροχι

Ραρατθροφν τισ μεταβολζσ του
καιροφ ςτον τόπο τουσ κατά τθ
διάρκεια μιασ εβδομάδασ, τισ
καταγράφουν ςε απλοφσ πίνακεσ
και εντοπίηουν ομοιότθτεσ και
διαφορζσ ςτον καιρό από μζρα ςε
μζρα.

(1 ϊρα)

Αναγνωρίηουν τα κυριότερα
ςτοιχεία του καιροφ (κερμοκραςία,
θλιοφάνεια, ςυννεφιά, άνεμο,
βροχι ι χιόνι) και αντιςτοιχίηουν
ςφμβολα του καιροφ με λζξεισ.

Ο καιρόσ από εποχι ςε
εποχι-τζςςερισ εποχζσ
του ζτουσ

Ραρατθροφν εικόνεσ (φυςικοφ
περιβάλλοντοσ, ανκρϊπινων
δραςτθριοτιτων –ζνδυςθ-εργαςίεσ
–ελεφκεροσ χρόνοσ) και τισ
ταξινομοφν με βάςθ τθν εποχι που
δείχνουν.

Φφλλο εργαςίασ: ςε ςελίδα
Α4 υπάρχει πίνακασ. Στθν
κάκετθ ςτιλθ οι θμζρεσ τθσ
εβδομάδασ. Στθν οριηόντια
ςτιλθ του πίνακα οι λζξεισ
κρφο, ηζςτθ, λιακάδα,
βροχι, χιόνι, ςυννεφιά (ι
ςκίτςα από clipart). Τα
παιδιά κα ςθμειϊςουν ςτα
κελιά του πίνακα ανάλογα
με τισ καιρικζσ ςυνκικεσ
του τόπου τουσ.
(Θ δραςτθριότθτα αυτι
μπορεί να αρχίςει πριν από
τθ διδαςκαλία του κζματοσ
αυτοφ, ϊςτε να ζχουν
προθγθκεί οι καταγραφζσ
των παιδιϊν.)

Ρεριγράφουν τον καιρό ενόσ
τόπου με βάςθ τισ
παρατθριςεισ και τισ
καταγραφζσ τουσ.
Ρροςδιορίηουν τα βαςικά
ςτοιχεία του καιροφ.

Ρεριγράφουν τι αλλαγζσ του
καιροφ από εποχι ςε εποχι.

(1 δίωρο)
Ο καιρόσ επθρεάηει τθ
ηωι του ανκρϊπου
(1 ϊρα)

Συςχετίηουν τισ καιρικζσ
μεταβολζσ με τθ ηωι των
ανκρϊπων.

Ονομάηουν τισ τζςςερισ εποχζσ και
τουσ μινεσ τουσ και αναφζρουν
χαρακτθριςτικζσ γιορτζσ.
Εργαηόμενα ςε μικρζσ ομάδεσ των
τριϊν βρίςκουν ςτο Ανκολόγιό
τουσ ποιιματα για τισ τζςςερισ
εποχζσ.
Συηθτοφν πϊσ ο καιρόσ επθρεάηει
τθ ηωι των ανκρϊπων και το
φυςικό περιβάλλον αναφζροντασ
ςυγκεκριμζνα παραδείγματα.
Θ τάξθ χωρίηεται ςε τζςςερισ
ομάδεσ. Κάκε ομάδα διαλζγει μία
εποχι του χρόνου και φτιάχνει μία
αφίςα.

Σχολικό βιβλίο
Τετράδιο εργαςιϊν
Εικόνεσ που απεικονίηουν
κζματα από τισ τζςςερισ
εποχζσ ( φυςικό
περιβάλλον, ζνδυςθ,
καιρικζσ ςυνκικεσ,
αςχολίεσ και
δραςτθριότθτεσ ανκρϊπων,
δραςτθριότθτεσ).
CD-ROM Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ Α-Δ
Δθμοτικοφ, Ενότθτα:
Βιβλιοκικθ- φωτογραφίεσ
CD-ROM Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ Α-Δ
Δθμοτικοφ, Ενότθτα:
ταινίεσ: Ραραδοςιακό
αλϊνιςμα και τρφγοσ ςε
αμπελϊνα.
Βιβλία από τθ βιβλιοκικθ
του ςχολείου που
αναφζρονται ςτισ τζςςερισ
εποχζσ του χρόνου. Τα
βιβλία πρζπει να
απευκφνονται ςτθ
ςυγκεκριμζνθ θλικία των
παιδιϊν (αρκετζσ εικόνεσ
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και μικρά κατανοθτά
κείμενα).
CD-ROM Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ Α- Δ
Δθμοτικοφ, Ενότθτα:
ΔοκιμαςίεσΣυμπλθρϊνουμε με λζξεισ
τα κενά πλαίςια- οι εποχζσ
ςτον τόπο μασ

Ενότθτα 4: Γεωγραφία – Θ ηωι ςτον τόπο μασ

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 8 ϊρεσ
Ενότθτα 4.1: Το φυςικό περιβάλλον και οι καιρικζσ ςυνκικεσ επθρεάηουν τθ ηωι μασ

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 4 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι ικανοί
να:

Το φυςικό περιβάλλον
και ο καιρόσ επθρεάηει τθ
ηωι μασ

Εργάηονται ςε μικρζσ ομάδεσ. Κάκε
ομάδα καταγράφει τισ αςχολίεσ των
κατοίκων, τισ δραςτθριότθτζσ τουσ
(ελεφκεροσ χρόνοσ), τθν καταςκευι
των ςπιτιϊν, τα ροφχα ςε διάφορεσ
εποχζσ του χρόνου, τθ κζρμανςθ, τα
φυτά και τα ηϊα.

Σχολικό βιβλίο

Ρεριγράφουν τον τρόπο ηωισ
ςτον τόπο τουσ και τον
ςυςχετίηουν με το φυςικό
περιβάλλον και τισ καιρικζσ
ςυνκικεσ.

(2 δίωρα)

Συγκρίνουν τον τρόπο ηωισ ςε
διαφορετικοφσ τόπουσ (ορεινό,
πεδινό, παρακαλάςςιο) και τον
ςυνδζουν με τα γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά και τον καιρό.

Κατανοοφν ότι τα
γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά ενόσ τόπου
και ο καιρόσ επθρεάηουν τθ
ηωι του ανκρϊπου.

Ενότθτα 4.2: Οι επεμβάςεισ του ανκρϊπου ςτο φυςικό περιβάλλον

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι
ικανοί να:
Ρροςδιορίηουν τισ
ανκρϊπινεσ
επεμβάςεισ ςτον
τόπο τουσ και να τισ
ςυςχετίηουν με τισ
ανάγκεσ του
ανκρϊπου.

Οι επεμβάςεισ
του
ανκρϊπου
ςτο φυςικό
περιβάλλον

Απαρικμοφν και
καταγράφουν τα
τεχνικά ζργα που
ζγιναν ςτον τόπο
τουσ και ςυηθτοφν
για τθν
αναγκαιότθτά
τουσ.

Φφλλο εργαςίασ: Σε
ςελίδα Α4 υπάρχει
πίνακασ ςτθν πρϊτθ
ςτιλθ του οποίου
υπάρχουν τεχνικά
ζργα (γζφυρα,
ςιραγγα, ζργα
ςυγκοινωνίασ –
μετρό/ςιδθροδρομικι
γραμμι-, δρόμοι,
λιμάνι, δεξαμενζσ
φδρευςθσ κ.λπ..). ςτθ
δεφτερθ ςτιλθ κα

Ρροςδιορίηουν τισ
κετικζσ και
αρνθτικζσ ςυνζπειεσ

(1 δίωρο)

Απαρικμοφν τα
προβλιματα που
προκάλεςαν ςτο
φυςικό
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τθσ επζμβαςθσ του
ανκρϊπου ςτο
περιβάλλον και να
εντοπίηουν
περιβαλλοντικά
προβλιματα.

περιβάλλον του
τόπου τουσ οι
επεμβάςεισ του
ανκρϊπου.

ςθμειϊςουν τα
παιδιά τι υπάρχει
ςτον τόπο τουσ.

Ευαιςκθτοποιοφνται
ςε κζματα
προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ.

Ενότθτα 4.3: Ρϊσ μετακινοφμαςτε ςτο χωριό /πόλθ μασ και πϊσ μεταφζρουμε τα
προϊόντα;

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι ικανοί
να:

Ρϊσ μετακινοφμαςτε ςτο
χωριό /πόλθ μασ και πϊσ
μεταφζρουμε τα
προϊόντα (κακθμερινζσ
μετακινιςεισ, μζςα
ςυγκοινωνίασ και
μεταφοράσ,
προβλιματα);

Ραρατθροφν εικόνεσ και ταξινομοφν
τα μζςα ςυγκοινωνίασ και
μεταφοράσ (ξθρά, κάλαςςα, αζρασ /
ςυγκοινωνίασ, μεταφοράσ/
ςφγχρονα, παλαιότερα).

Φωτογραφίεσ μζςων
μεταφοράσ.

Αναγνωρίηουν και να
ταξινομοφν τα μζςα
ςυγκοινωνίασ και μεταφοράσ.

Ρροςδιορίηουν τθ
χρθςιμότθτα για τον
άνκρωπο των μζςων
ςυγκοινωνίασ και μεταφοράσ
και να αναφζρουν τα
προβλιματα που δθμιουργεί
ςτο περιβάλλον θ κίνθςι
τουσ.

Συηθτοφν για τθ χρθςιμότθτα των
μζςων ςυγκοινωνίασ και μεταφοράσ.

Βιβλία από τθ βιβλιοκικθ
του ςχολείου που
αναφζρονται ςε διάφορα
μζςα μεταφοράσ.
Σχολικό βιβλίο

(1 δίωρο)

Καταγράφουν τα επαγγζλματα των
ανκρϊπων που εργάηονται ςτισ
ςυγκοινωνίεσ και τισ μεταφορζσ.
Συςχετίηουν τα μζςα ςυγκοινωνίασ
και μεταφοράσ με αντίςτοιχα τεχνικά
ζργα (π.χ. αεροδρόμιο, λιμάνι,
ςτακμοί λεωφορείων κ.λπ.).
Εργάηονται ςε μικρζσ ομάδεσ των
τριϊν και ςχεδιάηουν ζνα ταξίδι.
Κάκε ομάδα διαλζγει το μζςο
ςυγκοινωνίασ με το οποίο κα
ταξιδζψει και περιγράφει τθ
διαδικαςία του ταξιδιοφ.
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Ενότθτα 5: Γνωριμία με τισ επιςτιμεσ και τθν τεχνολογία

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 8 ϊρεσ
Ενότθτα 5.1: Ομοιότθτεσ και διαφορζσ υγρϊν και αερίων υλικϊν

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ να είναι ικανοί να:
Αναγνωρίηουν περιπτϊςεισ,
ςτισ οποίεσ φαίνεται ότι τα
ρευςτά παίρνουν το ςχιμα του
δοχείου.
Συγκρίνουν το βάροσ δφο
αντικειμζνων και να
αποφαςίηουν ποιο είναι πιο
βαρφ.
Συγκρίνουν τθ ςυμπιεςτότθτα
του αζρα και του νεροφ και να
υποςτθρίηουν ποιο από τα δφο
ςυμπιζηεται ευκολότερα

Βαςικά κζματα

Σε τι μοιάηουν και ςε τι
διαφζρουν τα υγρά και τα
αζρια υλικά;
Μοιάηουν:
παίρνουν το ςχιμα του
δοχείου που τα περιζχει
ζχουν βάροσ
Διαφζρουν:

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Ρεριεργάηονται αντικείμενα (υγρά
και αζρια) του περιβάλλοντόσ τουσ
ςε ομάδεσ και καταγράφουν τισ
παρατθριςεισ τουσ.

http://www.bbc.co.uk/
schools/scienceclips/te
achersresources/ages7
_8/tr_characteristics_m
aterials_lp.shtml

Αναφζρονται ςε διαφορζσ και
ομοιότθτζσ τουσ.
Ρραγματοποιοφν πειράματα για να
διερευνιςουν, εάν ο αζρασ ζχει
βάροσ (π.χ. πείραμα με μπαλόνια
και ηυγό ιςορροπίασ).

τα υγρά δεν ςυμπιζηονται
τα αζρια ςυμπιζηονται

Ανακοινϊνουν τα
ςυμπεράςματά τουσ ςτθν τάξθ.

Ανακοινϊνουν και υποςτθρίηουν
τα αποτελζςματα τθσ εργαςίασ
τουσ ςτθν τάξθ.
Ρραγματοποιοφν πειράματα για να
διερευνιςουν, εάν τα υγρά και
αζρια υλικά ςυμπιζηονται (π.χ.
ςφριγγα, μπουκάλια πλαςτικά
κ.ά.).

Γνωρίηουν ότι τα αζρια, όπωσ
και τα υγρά υλικά, παίρνουν το
ςχιμα του δοχείου που τα
περιζχει.

Ανακοινϊνουν και υποςτθρίηουν
τα αποτελζςματα τθσ εργαςίασ
τουσ ςτθν τάξθ.

Γνωρίηουν ότι τα αζρια, όπωσ
και τα υγρά υλικά, ζχουν
βάροσ.
Γνωρίηουν ότι τα υγρά υλικά
δεν ςυμπιζηονται ενϊ τα αζρια
υλικά ςυμπιζηονται

BBC - Υλικό για τουσ
διδάςκοντεσ κατά
θλικίεσ και κατά
ενότθτεσ των Φυςικϊν
Επιςτθμϊν (Ενότθτα
χαρακτθριςτικά των
υλικϊν)
http://www.sciencenetl
inks.com
Δικτυακόσ τόποσ
Science NetLinks, ςτον
οποίο υπάρχουν
προτάςεισ ςεναρίων
και υλικϊν, που
ςυνδζουν επιςτιμθ,
τεχνολογία και
κακθμερινι ηωι.
http://www.skoool.gr/i
ndex.php?option=com_
content&view=article&i
d=78
Μελετάμε το φυςικό
κόςμο – Υλικά ςϊματα.

Ενότθτα 5.2: Το νερό ταξιδεφει για να ζρκει ςπίτι μασ

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι ικανοί να:

Τεχνολογικό πρόβλθμα:

Αναγνωρίηουν τα ςτοιχεία, από
τα οποία αποτελείται ζνα
μοντζλο, που αναπαριςτά τθν
πορεία του νεροφ από το
υδραγωγείο ςτο ςπίτι μασ.

Ρϊσ γίνεται θ μεταφορά
του νεροφ ςτο ςπίτι μασ
ςιμερα;

Συηθτοφν ςε ομάδεσ ςχετικά με τον
τρόπο, με τον οποίο το νερό
ταξιδεφει από το υδραγωγείο ςτο
ςπίτι μασ.

http://www.sciencenetl
inks.com
Δικτυακόσ τόποσ
Science NetLinks, ςτον
οποίο υπάρχουν
προτάςεισ ςεναρίων
και υλικϊν, που
ςυνδζουν επιςτιμθ,
τεχνολογία και
κακθμερινι ηωι.

Καταςκευάηουν δικά τουσ
αντίςτοιχα μοντζλα.
Αντιςτοιχίηουν το κάκε
ςτοιχείο του μοντζλου με ό, τι

Ρϊσ γινόταν παλαιότερα;

Ρεριγράφουν τθν πορεία αυτι με
δικά τουσ μοντζλα.
Συηθτοφν τον λόγο, για τον οποίο
ςυμπεριζλαβαν τα διάφορα
ςτοιχεία του μοντζλου που
ςχεδίαςαν (π.χ. υδραγωγείο,
ςωλινεσ, ςπίτια, βζλθ κ.ά.).

http://e-
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αναπαριςτά ςτον πραγματικό
κόςμο.

Ανακοινϊνουν και περιγράφουν τα
μοντζλα τουσ ςτθν τάξθ.

Ρραγματοποιοφν αλλαγζσ ςτα
μοντζλα αυτά με ςτόχο τθν
βελτίωςι τουσ.

Βελτιϊνουν τα μοντζλα τουσ, μετά
το τζλοσ τθσ παρουςίαςθσ όλων
των ομάδων, καταγράφοντασ τουσ
λόγουσ των αλλαγϊν/προςκθκϊν.

Αναηθτοφν πλθροφορίεσ
ςχετικά με τον τρόπο ςυλλογισ
νεροφ παλιότερα και ςιμερα
και να τον ςυγκρίνουν.

yliko.gr/resource/suppo
rtmaterial/suppPerivalo
n.aspx
Ρεριλαμβάνει
κεματικζσ ενότθτεσ για
το νερό, τον αζρα, το
ζδαφοσ, τθν
ανακφκλωςθ κ.ά.

Αναηθτοφν πλθροφορίεσ και
ςυγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο
γινόταν θ παραπάνω διαδικαςία
παλαιότερα και ςιμερα.

Ανακοινϊνουν το αποτζλεςμα
τθσ εργαςίασ τουσ.

Ενότθτα 5.3: Το νερό ταξιδεφει ςτο φυςικό περιβάλλον

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι ικανοί να:

Το ταξίδι του νεροφ ςτθ
φφςθ.

Συηθτοφν ςε ομάδεσ ςχετικά με τον
τρόπο, με τον οποίο το νερό
ταξιδεφει από τθ γθ ςτον ουρανό
και από τον ουρανό ςτθ γθ.

Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ
Βϋ Δθμοτικοφ
Βιβλίο μακθτι, ςελ. 98.
www.pischools.gr/books/dimot
iko/perib_b/b_mat_91_
110.pdf

Αναγνωρίηουν τθ κερμότθτα
ωσ «αιτία» τθσ μεταβολισ τθσ
κατάςταςθσ από υγρό ςε αζριο
και αντίςτροφα.

Από τθ γθ ςτον ουρανό.
Από τον ουρανό ςτθ γθ.

Ερμθνεφουν το φαινόμενο,
εκλαμβάνοντασ τθ κερμότθτα ωσ
αιτία τθσ μεταβολισ κατάςταςθσ.

Καταςκευάηουν απλά μοντζλα,
περιγράφοντασ και
ερμθνεφοντασ τον κφκλο του
νεροφ.

Καταςκευάηουν μοντζλα, για να
περιγράψουν και να ερμθνεφςουν
τον κφκλου του νεροφ.
Ανακοινϊνουν και περιγράφουν τα
μοντζλα τουσ ςτθν τάξθ.
Βελτιϊνουν τα μοντζλα τουσ, μετά
το τζλοσ τθσ παρουςίαςθσ όλων
των ομάδων, καταγράφοντασ τουσ
λόγουσ των αλλαγϊν/προςκθκϊν.

Τετράδιο εργαςιϊν,
ςελ. 35.
www.pischools.gr/books/dimot
iko/perib_b/b_erg.pdf
http://eyliko.gr/resource/suppo
rtmaterial/suppPerivalo
n.aspx
http://www.youtube.co
m/watch?v=0_c0ZzZfC8
c&feature=related

Ενότθτα 5.4: Το τρεχοφμενο νερό και ο άνεμοσ κινοφν τισ μθχανζσ μασ

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι ικανοί να:

Το τρεχοφμενο νερό και ο
άνεμοσ κινοφν τισ μθχανζσ
μασ.

Καταςκευι
μθχανϊν/ςυςκευϊν/παιχνιδιϊν με
απλά υλικά, τα οποία
χρθςιμοποιοφν ενζργεια από
τρεχοφμενο νερό ι/και άνεμο,
όπωσ
νερόμυλο με κουταλάκια και άδεια
δοχεία γιαουρτιοφ, ανεμιςτθράκια
(φουρφοφρια), μικρό
ξφλινο/πλαςτικό πλοίο με πανί.

http://tinanantsou.blog
spot.com/2010/10/blog
-post_20.html

Καταςκευάηουν με απλά υλικά
και μζςα μθχανζσ/ςυςκευζσ, οι
οποίεσ λειτουργοφν με τθν
κίνθςθ του νεροφ ι/και του
αζρα.
Αναηθτοφν πλθροφορίεσ,
ςχετικά με μθχανζσ/ςυςκευζσ,

Εδϊ μπορείτε να βρείτε
οδθγίεσ και
παραδείγματα για τθν
καταςκευι μοντζλων
ανεμογεννθτριϊν.
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οι οποίεσ λειτουργοφν με τθν
κίνθςθ του νεροφ ι/και του
αζρα τόςο ςτο παρόν και ςτο
παρελκόν.
Ανακοινϊνουν και να
υποςτθρίηουν ποιεσ
ανκρϊπινεσ ανάγκεσ
εξυπθρετοφν οι διάφορεσ
μθχανζσ/ςυςκευζσ, που
λειτουργοφν με τθν κίνθςθ του
νεροφ ι/και του αζρα τόςο ςτο
παρόν και ςτο παρελκόν.

Ενότθτα 6: Μθχανζσ, ςυςκευζσ και εργαλεία γφρω μασ

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 7 ϊρεσ
Ενότθτα 6.1: Απλζσ μθχανζσ και εργαλεία

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό
υλικό

Οι μακθτζσ να είναι ικανοί να:

Τα εργαλεία και οι μθχανζσ
γφρω μασ.

Οι μακθτζσ:

Βίδεσ, ψαλίδια, ςφυριά,
τανάλιεσ, πζνςεσ,
κατςαβίδια,
φωτογραφικό υλικό (από
άροτρα παλαιά και
ςφγχρονα, τρακτζρ,
αυτοκίνθτα, αεροπλάνα,
μαχαίρια, τόξα, βζλθ,
πολιορκθτικζσ μθχανζσ
κ.α.)

Χρθςιμοποιοφν με αςφάλεια
διάφορα εργαλεία,
διαβάηοντασ τισ οδθγίεσ
χριςθσ τουσ.
Ανακαλφψουν τθ ςταδιακι
εξζλιξθ των εργαλείων από τον
άνκρωπο.
Αντιλθφκοφν ότι θ καταςκευι
τουσ ιταν και είναι προϊόν μιασ
αδιάκοπθσ ανκρϊπινθσ
προςπάκειασ και
επινοθτικότθτασ.
Διακρίνουν τισ διαφορζσ και τισ
ομοιότθτεσ των εργαλείων και
των μθχανϊν του παρόντοσ και
του παρελκόντοσ.
Ρεριγράφουν τισ ανκρϊπινεσ
ανάγκεσ που εξυπθρετοφν τα
εργαλεία και οι απλζσ μθχανζσ
ςτο παρόν και ςτο παρελκόν.
Ανακοινϊνουν και να
υποςτθρίηουν ποιεσ
ανκρϊπινεσ ανάγκεσ, ςτο
παρόν και ςτο παρελκόν,
εξυπθρετοφν οι διάφορεσ
μθχανζσ, που λειτουργοφν με
τθν κίνθςθ του νεροφ ι του
αζρα.

Δθμιουργοφν καταλόγουσ με
εργαλεία, που υπάρχουν ςτθν
αίκουςα, ςτο ςπίτι, ςτουσ
χϊρουσ εργαςίασ ι/και ςτο
περιβάλλον.
Αντιςτοιχίηουν πρόςωπα με
εργαλεία με βάςθ «ποιοσ
χρθςιμοποιεί τι;»
Συγκρίνουν από φωτογραφίεσ ι
από το διαδίκτυο παλαιότερου
τφπου εργαλεία με τα ςθμερινά
και ςυηθτοφν για τθ χριςθ τουσ
ςτο παρόν και ςτο παρελκόν.
Διαβάηουν απλζσ οδθγίεσ χριςθσ
εργαλείων και μακαίνουν πϊσ να
τισ χρθςιμοποιοφν με αςφάλεια.
Ραίηουν παιχνίδι ρόλων: «Ρϊσ
ιταν θ ηωι πριν από τθν
ανακάλυψι τουσ;»
Γράφουν απλζσ οδθγίεσ χριςθσ
για ζνα απλό εργαλείο.

http://www.edheads.org/
activities/simplemachines/index.shtml

Κιτ πλαςτικϊν απλϊν
εργαλείων.
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Ενότθτα 6.2: Οι θλεκτρικζσ ςυςκευζσ ςτο ςπίτι μασ

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 3 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό
υλικό

Οι μακθτζσ να είναι ικανοί να:

Θλεκτριςμόσ
Θλεκτρικζσ ςυςκευζσ

Οι μακθτζσ αναφζρουν τρόπουσ
φωτιςμοφ ενόσ χϊρου.
Με αφορμι τθ λάμπα φωτιςμοφ,
που υπάρχει ςτο ςχολείο και ςτα
ςπίτια μασ, οι μακθτζσ εξετάηουν
τθν ενεργειακι πθγι, που είναι ο
θλεκτριςμόσ. Συγκρίνουν τα μζςα
που χρθςιμοποιοφςαν οι άνκρωποι
για τον φωτιςμό των χϊρων
παλαιότερα και ςιμερα και
αποτυπϊνουν ηωγραφίηοντασ
διάφορουσ τρόπουσ φωτιςμοφ.

ΜΤΡ Αϋ Δθμοτικοφ ςελ.
147, Βιβλίο Μακθτι.

Μπαταρίεσ

Διακρίνουν τεχνθτζσ φωτεινζσ
πθγζσ ανάλογα με τθν πθγι
ενζργειασ που χρθςιμοποιοφν
λάμπεσ, κερί, φακό.
Αναγνωρίηουν διάφορα είδθ
μπαταριϊν και αςκοφνται ςτθ
ςωςτι χριςθ τουσ και ςτον τρόπο
απόςυρςθσ των μπαταριϊν
(ανακφκλωςθ).

ΜΤΡ Αϋ Δθμοτικοφ ςελ.
50, Τετράδιο Εργαςιϊν.

Θλεκτρικζσ ςυςκευζσ

Αναγνωρίηουν ςε φωτογραφίεσ και
ςκίτςα οικιακζσ θλεκτρικζσ
ςυςκευζσ.
Αναφζρουν τι επιτυγχάνεται με τθ
χριςθ κάκε ςυςκευισ, τουσ
βαςικοφσ κανόνεσ λειτουργίασ τθσ,
από ποιον χρθςιμοποιείται και τι
προςφζρει ςτθν κοινότθτά μασ.

ΜΤΡ Αϋ Δθμοτικοφ ςελ.
147, Βιβλίο Μακθτι.
http://www.engineerin
ginteract.org/resources
/siliconspies.htm

Ρροςταςία από το
θλεκτρικό ρεφμα

Ρροτείνουν κανόνεσ προςταςίασ
από το θλεκτρικό ρεφμα (Δ4 & Δ5).
Ο εκπαιδευτικόσ παρουςιάηει ζνα
εγχειρίδιο χριςθσ μιασ θλεκτρικισ
ςυςκευισ και παροτρφνει τουσ
μακθτζσ να φτιάξουν ζνα δικό τουσ
για ζνα παιχνίδι τουσ ι για μια
ςυςκευι, που λειτουργεί με
θλεκτρικό ρεφμα.

ΜΤΡ Αϋ Δθμοτικοφ ςελ.
50, Τετράδιο Εργαςιϊν
δραςτ. 2.

Ρεριγράφουν ςυςκευζσ που
λειτουργοφν με θλεκτρικό
ρεφμα, αναφζροντασ τα βαςικά
τουσ χαρακτθριςτικά.

Διακρίνουν διαφορετικζσ πθγζσ
θλεκτριςμοφ. Να εντοπίηουν
τουσ πόλουσ μιασ μπαταρίασ
και να τθν τοποκετοφν ςωςτά
ςε μια ςυςκευι.

Αναγνωρίηουν διάφορεσ
οικιακζσ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ.

Να αποκτιςουν ςτάςεισ,
ςυνικειεσ και ςυμπεριφορζσ
ςωςτισ χριςθσ των ςυςκευϊν
και προςταςίασ από το
θλεκτρικό ρεφμα.

Ενότθτα 6.3: Θχθτικζσ πθγζσ και ακοι

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό
υλικό

Οι μακθτζσ να είναι ικανοί να:

Ραραγωγι διαφόρων ιχων

Δίνουμε ςτουσ μακθτζσ και τισ

Επιλογι υλικοφ από τθν
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Ραραγάγουν ιχουσ και να
κατανοιςουν ότι ο ιχοσ δεν
αποτελεί μζροσ ενόσ μουςικοφ
οργάνου.

(π.χ. με το παίξιμο
διαφόρων μουςικϊν
οργάνων).

Διάφορεσ θχθτικζσ πθγζσ,
δθμιουργία απλϊν ιχων.

Στερεϊνουμε με ζνα λαςτιχάκι μια
πλαςτικι μεμβράνθ πάνω ς’ ζνα
μεταλλικό κουτί από μπιςκότα, για
να καταςκευάςουμε ζνα είδοσ
τυμπάνου. Τεντϊνουμε τθ
μεμβράνθ και ρίχνουμε πάνω τθσ
μικρι ποςότθτα καφζ. Κρατάμε το
καπάκι ςε μικρι απόςταςθ και το
χτυπάμε με τθν ξφλινθ κουτάλα.

Αναγνϊριςθ απλϊν ιχων.

Ραραγωγι απλϊν ιχων με τθ
χορδι μιασ κικάρασ, που τθν
τραβάμε απότομα, με μια κόρνα
παιχνιδιοφ, που ακοφγεται όταν
τθν πιζηουμε, με πζτρεσ, που τισ
χτυπάμε μεταξφ τουσ, μ’ ζνα
κφμβαλο, που το χτυπάμε.

Αναγνωρίηουν ιχουσ, που
δθμιουργοφνται από
διαφορετικζσ θχθτικζσ πθγζσ.

Να κατανοιςουν τθν πολφτιμθ
λειτουργία τθσ ακοισ.

Να ευαιςκθτοποιθκοφν
απζναντι ςτουσ ανκρϊπουσ με
προβλιματα ακοισ.

μακιτριεσ εμπειρίεσ παραγωγισ
ιχων τόςο για τισ λιγότερο
εμφανείσ περιπτϊςεισ όςο και για
τισ περιπτϊςεισ, που είναι
εμφανείσ οι δονιςεισ (π.χ. να
τραγουδιςουν, να χτυπιςουν
χζρια-πόδια, να δθμιουργιςουν
μια μικρι θχο-ορχιςτρα, να
παίξουν με διάφορα μουςικά
όργανα κ.λπ.).

Θ πολφτιμθ ανκρϊπινθ
αίςκθςθ τθσ ακοισ και οι
ϊρεσ κοινισ θςυχίασ.

Ευαιςκθτοποίθςθ απζναντι
ςτουσ ανκρϊπουσ με
προβλιματα ακοισ. Θ
νοθματικι γλϊςςα.

Ραιχνίδι ρόλων ςε ομάδεσ, με
μίμθςθ τθσ φωνισ των μακθτϊν
και των μακθτριϊν τθσ τάξθσ,
κακϊσ και θχογράφθςθ και
αναγνϊριςθ των παραγόμενων
ιχων.
Αυξομείωςθ τθσ ζνταςθσ των ιχων
από το προθγοφμενο παιχνίδι
ρόλων και κατάταξθ των ιχων ςε
ενοχλθτικοφσ και μθ ενοχλθτικοφσ.

Ρροβολι αποςπαςμάτων τθσ
ταινίασ “Modern Times” του
Charlie Chaplin.
Οι μακθτζσ ςυνεργάηονται και
παίηουν ςτθν τάξθ ςε ομάδεσ ζνα
παιχνίδι, κατά τθ διάρκεια του
οποίου προςπακοφν να μθ
μιλιςουν για λίγα λεπτά (3ϋ-4ϋ),
ωςτόςο να είναι ικανοί να
επικοινωνοφν, δθμιουργϊντασ μια
απλι ιςτορία.

ιςτοςελίδα του
ψθφιακοφ ςχολείου:
http://digitalschool.min
edu.gov.gr/
Θχοϊςτορίεσ (ιχοι και
διάφορα μουςικά
αποςπάςματα) από τθν
ιςτοςελίδα (ψθφιακόσ
διαδραςτικόσ
παιδότοποσ)
http://www.poissonrou
ge.com/
Μεταλλικό κουτί από
μπιςκότα με το καπάκι
του, μεμβράνθ, μικρό
λάςτιχο, καφζσ, ξφλινθ
κουτάλα.

Χορδζσ κικάρασ, κόρνεσ
παιχνιδιϊν, κφμβαλο.
CD Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ Αϋ, Βϋ,
Γϋ Τάξθσ.
Θλεκτρονικόσ
υπολογιςτισ για
καταγραφι των ιχων
του παιχνιδιοφ ι/και
CD-player.

Θλεκτρονικόσ
υπολογιςτισ για
καταγραφι των ιχων
του παιχνιδιοφ ι/και
CD-player.

Γάντια, κατάλλθλα
ροφχα και απλό
ςκθνικό για τθ
δθμιουργία τθσ
ιςτορίασ.

Ρροτάςεισ για ςυνκετικζσ εργαςίεσ
Οι θλεκτρικζσ ςυςκευζσ ςτθν υπθρεςία του ανκρϊπου
Οι μακθτζσ επεξεργάηονται τισ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, που χρθςιμοποιοφμε ςτα ςπίτια μασ.
Μακιματα που εμπλζκονται: Γλϊςςα, Μακθματικά, Εικαςτικά, Φυςικζσ Επιςτιμεσ Τεχνολογία, Αιςκθτικι Αγωγι.
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Το τρεχοφμενο νερό και ο άνεμοσ κινοφν τισ μθχανζσ μασ
Οι μακθτζσ επεξεργάηονται μθχανζσ και ςυςκευζσ που κινοφνται ι / και λειτουργοφν με το
τρεχοφμενο νερό και τον άνεμο.
Μακιματα που εμπλζκονται: Γλϊςςα, Μακθματικά, Εικαςτικά, Λςτορία, Φυςικζσ Επιςτιμεσ
- Τεχνολογία, Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ.
Το νερό ταξιδεφει για να ζρκει ςπίτι μασ (τεχνολογικό περιβάλλον)
Οι μακθτζσ επεξεργάηονται πλθροφορίεσ ςχετικά με τον τρόπο προμικειασ νεροφ ςτουσ
χϊρουσ που ηουν και δραςτθριοποιοφνται (ςπίτι, ςχολείο, κ.ά.). Επίςθσ, ςυηθτοφν για τθ
ςθμαςία του νεροφ ςτισ διάφορεσ δραςτθριότθτεσ του ανκρϊπου παλαιότερα και ςιμερα.
Μακιματα που εμπλζκονται: Γλϊςςα, Μακθματικά, Εικαςτικά, Λςτορία, Φυςικζσ Επιςτιμεσ
- Τεχνολογία, Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ.
Ρρόγραμμα Σπουδϊν για τθ Γ’ Δθμοτικοφ

ΚΟΛΝΩΝΛΚΕΣ ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ
ΩΕΣ

1θ ΕΝΟΤΘΤΑ

ΟΛ ΟΜΑΔΕΣ ΡΟΥ ΑΝΘΚΩ

2θ ΕΝΟΤΘΤΑ

ΟΛΚΟΝΟΜΛΑ

3θ ΕΝΟΤΘΤΑ

ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑ ΚΑΛ
ΕΝΘΜΕΩΣΘ

4θ ΕΝΟΤΘΤΑ

ΡΟΛΛΤΛΣΜΟΣ

8

Ηοφμε μαηί και ςυνεργαηόμαςτε
-Κανόνεσ ςυμβίωςθσ
-Ενδιαφερόμαςτε για τθν κοινότθτα
-Διμοσ: Τρόποσ λειτουργίασ και
αρμοδιότθτεσ

8

10

Άνκρωποι και ανάγκεσ -Ανκρϊπινα
δικαιϊματα
-Άνδρεσ και γυναίκεσ ίςοι ςτθ ηωι και
ςτθν εργαςία
-Ανάγκεσ και επικυμίεσ
-Διαφθμίςεισ

10

12

Τρόποι επικοινωνίασ και ενθμζρωςθσ
-Ρϊσ υπερβαίνουμε τισ δυςκολίεσ
επικοινωνίασ
-Ρολλαπλοί Τρόποι επικοινωνίασ

12

12

Κζατρο: αρχαίο, ςφγχρονο
-Κεατρικι παράςταςθ
-Λαϊκι τζχνθ ςε τόπουσ τθσ Ελλάδασ
και αλλοφ
-Ακλθτιςμόσ
-Ολυμπιακοί αγϊνεσ

12

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΕΚΡΟΝΘΣΘ
ΕΕΥΝΘΤΛΚΟΥ ΣΧΕΔΛΟΥ
ΕΓΑΣΛΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΩΝ Κ.Ε.

ΩΕΣ

«Οι ομάδεσ τθσ τάξθσ μου»
«Εκλογζσ ςτον διμο»
«Πλοι διαφορετικοί. Πλοι ίςοι»
42
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ΦΥΣΛΚΕΣ ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ ΚΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ
ΒΛΟΛΟΓΛΑ

1θ ΕΝΟΤΘΤΑ

ΟΛ ΗΩΝΤΑΝΟΛ ΟΓΑΝΛΣΜΟΛ
– ΟΛ ΤΟΦΛΚΕΣ ΑΛΥΣΛΔΕΣ

16

1.1: Φυτά (καλλιεργοφμενα, είδθ
βλαςτϊν και φφλλων, ρόλοσ τθσ ρίηασ)

5

1.2: Ηϊα (κατοικίδια, αναπαραγωγι,
χερςαία, υδρόβια)

5

1.3: Άνκρωποσ (αναγκαιότθτα τθσ
τροφισ, τροφι-ενζργεια)

3

1.4: Ρεριβάλλον (ενζργεια ςτισ
τροφικζσ αλυςίδεσ)

3

ΓΕΩΓΑΦΛΑ

2θ ΕΝΟΤΘΤΑ

ΓΕΩΓΑΦΛΑ

18

2.1 Κάκε τόποσ είναι διαφορετικόσ

3

2.2 Με οδθγό ζνα χάρτθ

5

2.3 Μακαίνω τα μυςτικά του χάρτθ

6

2.4 Ρϊσ αλλάηει ζνασ τόποσ;

4

ΦΥΣΛΚΕΣ ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ

3θ ΕΝΟΤΘΤΑ

ΓΝΩΛΜΛΑ ΜΕ ΤΛΣ
ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ

10

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΣΥΝΚΕΤΛΚΕΣ
ΕΓΑΣΛΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΩΝ Φ.Ε.

3.1 Σπρϊχνω και τραβϊ με απλζσ
μθχανζσ

4

3.2 Οι Μαγνιτεσ ςτθ ηωι μασ

4

3.3 Ο ιχοσ ταξιδεφει μζςα ςτθν ιςτορία

2

Επτά απλζσ μθχανζσ
44

ΚΟΛΝΩΝΛΚΕΣ ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ
Ενότθτα 1: Οι ομάδεσ που ανικω

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 8 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ:
Εκφράηουν ςκζψεισ
ςυναιςκιματα.

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Ηοφμε μαηί και
ςυνεργαηόμαςτε

Ο δάςκαλοσ:
Εφαρμόηει δραςτθριότθτεσ
ενδυνάμωςθσ και προετοιμαςίασ
των μακθτϊν για να εργαςκοφν
ομαδικά.

Κανόνεσ ςυμβίωςθσ
Οργανϊνουν μία ςχολικι

Εκπαιδευτικό
υλικό
Σχολικό βιβλίο Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ, Γϋ
Δθμοτικοφ, ΡΛ και ΟΕΔΒ,
ςελ. 9-27.
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θμζρα.
Αποκτοφν ςτάςεισ και
ςυμπεριφορζσ για τθν
κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ με
τουσ ςυμμακθτζσ τουσ.

Ενδιαφερόμαςτε για τθν
κοινότθτα
Διμοσ: Τρόποσ λειτουργίασ
και αρμοδιότθτεσ

Οργανϊνει δι-ομαδικζσ ςυηθτιςεισ
για τθ ηωι τουσ ςτθν τάξθ και ςτο
ςχολείο.
Συνάπτει με τουσ μακθτζσ το
«Συμβόλαιο» τθσ τάξθσ.

Συνεργάηονται και
οργανϊνουν τθν παρουςίαςθ
των δεδομζνων τουσ.

Αξιοποιεί ομαδοςυνεργατικά
ςχιματα μάκθςθσ, όπωσ το
«Σκζψου-Συηιτθςε – Ανακοίνωςε»
και θ «Αμοιβαία Διδαςκαλία»

Υποςτθρίηουν τθν άποψι τουσ
με επιχειριματα.

Συναποφαςίηει με τουσ μακθτζσ
τα κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ
εργαςίασ τουσ.

Ολοκλθρϊνουν και
παρουςιάηουν κοινά ζργα.
Αποτιμοφν με κριτιρια τθν
κοινι τουσ ηωι και τθ
ςυνεργαςία με τουσ
ςυμμακθτζσ τουσ.

Τουσ κακοδθγεί ςτθ διαμόρφωςθ
«Φάκελου Εργαςιϊν του Μακθτι»
Κατευκφνει τουσ μακθτζσ για να
κάνουν επιτόπια ζρευνα για τισ
αρμοδιότθτεσ και τισ υπθρεςίεσ
ςτον διμο.
Επιςκζπτονται τον διμο,
φωτογραφίηουν , καταγράφουν,
εκφράηουν τθν άποψι τουσ και
παρουςιάηουν.

Ενότθτα 2: Οικονομία

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 10 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Οι μακθτζσ:
Συλλζγουν, ταξινομοφν
δεδομζνα.

Άνκρωποι και ανάγκεσ

Οι μακθτζσ:

Ανκρϊπινα δικαιϊματα

Συηθτοφν ςε ομάδεσ για τισ
καταναλωτικζσ τουσ ςυνικειεσ.

Οργανϊνουν δεδομζνα ςε
εννοιολογικό χάρτθ.

Άνδρεσ και γυναίκεσ ίςοι
ςτθ ηωι και ςτθν εργαςία

Εξθγοφν με επιχειριματα τθν
άποψι τουσ.

Ανάγκεσ και επικυμίεσ
Διαφθμίςεισ:

Χρθςιμοποιοφν τον κατάλλθλο
γλωςςικό κϊδικα, για να
εξθγιςουν και να
παρουςιάςουν όςα ζμακαν.

Οι ςυςκευαςίεσ
πλθροφοροφν τουσ
καταναλωτζσ

Ετοιμάηουν αφίςεσ με διαφθμίςεισ
και τθν κριτικι τουσ ανάλυςθ, από
τθν οποία αναδεικνφεται ο τρόποσ
πεικοφσ.

Εκπαιδευτικό
υλικό
Σχολικό βιβλίο Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ, Γϋ
Δθμοτικοφ, ΡΛ και ΟΕΔΒ,
ςελ. 91-104.
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Ενότθτα 3: Επικοινωνία και Ενθμζρωςθ

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 12 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ:
Αναφζρουν τα μζςα
επικοινωνίασ και ενθμζρωςθσ.
Χρθςιμοποιοφν το κατάλλθλο
λεξιλόγιο – ζννοιεσ.
Συηθτοφν τισ ςυνικειζσ τουσ
με τθν παρακολοφκθςθ τθσ
τθλεόραςθσ.
Συλλζγουν, ταξινομοφν
δεδομζνα.

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Τρόποι επικοινωνίασ και
ενθμζρωςθσ

Οι μακθτζσ:

Ρϊσ υπερβαίνουμε τισ
δυςκολίεσ επικοινωνίασ

Ταξινομοφν τα μζςα επικοινωνίασ
ςε εννοιολογικό χάρτθ (ταξινόμθςθ
εικόνων).

Ρολλαπλοί τρόποι
επικοινωνίασ

Επινοοφν δικό τουσ τρόπο
επικοινωνίασ.

Τθλεόραςθ

Εξθγοφν με δικό τουσ πρωτότυπο
τρόπο τθ λειτουργία του
διαδικτφου

Διαδίκτυο
Εφθμερίδεσ και περιοδικά

Εκπαιδευτικό
υλικό
Σχολικό βιβλίο Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ, Γϋ
Δθμοτικοφ, ΡΛ και ΟΕΔΒ,
ςελ. 131-150.
Λογιςμικό Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ

Οργανϊνουν δεδομζνα ςε
εννοιολογικό χάρτθ.
Συηθτοφν ςε ομάδεσ και
εξθγοφν με επιχειριματα τθν
άποψι τουσ.
Αξιοποιοφν δεξιότθτεσ ΤΡΕ για
να : επικοινωνιςουν ,
οργανϊςουν τθν εργαςία τουσ
και να τθν παρουςιάςουν.

Ενότθτα 4: Ρολιτιςμόσ

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 12 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ:

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Κζατρο: αρχαίο,
ςφγχρονο

Οι μακθτζσ

Συηθτοφν
Κεατρικι παράςταςθ
Καταγράφουν
Συγκρίνουν
Εντοπίηουν ομοιότθτεσ και
διαφορζσ ςτον λαϊκό πολιτιςμό
διαφορετικϊν κρατϊν
Ραρουςιάηουν ςε ςφντομο
προφορικό λόγο τισ απόψεισ
τουσ.

Λαϊκι τζχνθ ςε τόπουσ
τθσ Ελλάδασ και αλλοφ
Ακλθτιςμόσ
Ολυμπιακοί αγϊνεσ

Διοργανϊνουν εκκζςεισ με
αντικείμενα λαϊκοφ πολιτιςμοφ
διαφορετικϊν κρατϊν και εκνϊν.
Κεατρικι παράςταςθ. Ετοιμάηουν
το κείμενα, τα ςκθνικά και τα
κοςτοφμια.
Οργανϊνουν δια-ςχολικοφσ
ολυμπιακοφσ αγϊνεσ.

Εκπαιδευτικό
υλικό
Σχολικό βιβλίο Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ, Γϋ
Δθμοτικοφ, ΡΛ και ΟΕΔΒ,
ςελ. 105-130
Λογιςμικό Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ
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Συνεργάηονται για τθν
ολοκλιρωςθ ζργου.
Αξιοποιοφν γνϊςεισ ςτισ ΤΡΕ για
να παρουςιάςουν το ζργο τουσ.

Ρροτάςεισ για εκπόνθςθ ερευνθτικοφ ςχεδίου εργαςίασ
«Οι ομάδερ ηηρ ηάξηρ μος»
«Εκλογέρ ζηον δήμο»
«Όλοι διαθοπεηικοί. Όλοι ίζοι»

ΦΥΣΛΚΕΣ ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ ΚΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ
Ενότθτα 1: Οι ηωντανοί οργανιςμοί – Οι τροφικζσ ςχζςεισ

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 16 ϊρεσ

Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ να είναι ικανοί
να:
Διακρίνουν φυτά του τόπου
μασ χριςιμα για τθ διατροφι
ι άλλεσ ανάγκεσ του
ανκρϊπου.

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Τα φυτά (καλλιεργοφμενα
φυτά, είδθ βλαςτϊν και
φφλλων, ο ρόλοσ τθσ
ρίηασ) (5 ϊρεσ)

Ετιςιο project με κζμα «Σχολικόσ
κιποσ». Συνεργαςία για τθν
υλοποίθςι του με τθν ευρφτερθ
κοινότθτα (γονείσ – αυτοδιοίκθςθ
– ομάδεσ θλικιωμζνων).

Σχολικό βιβλίο Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ, Γϋ
Δθμοτικοφ, ΡΛ και ΟΕΔΒ,
ςελ. 57-80.

Διακρίνουν τα φυτά ςε
καλλιεργοφμενα και
αυτοφυι.

Τα ηϊα (κατοικίδια,
χερςαία, υδρόβια, θ
αναπαραγωγι ςτα ηϊα) (5
ϊρεσ)

Διακρίνουν διαφορζσ μεταξφ
των φυτϊν, που αφοροφν τθ
μορφολογία του βλαςτοφ,
των φφλλων και τθσ ρίηασ.
Συςχετίηουν τισ παραπάνω
διαφορζσ των φυτϊν με το
περιβάλλον, ςτο οποίο ηουν
τα φυτά αυτά.

Άνκρωποσ (Θ
αναγκαιότθτα τθσ τροφισ
- Συςχζτιςθ πρόςλθψθσ
τροφισ και παραγωγισ
ενζργειασ ςτον άνκρωπο)
(3 ϊρεσ)

Αναφζρουν κατοικίδια ηϊα
του τόπου μασ και τα ςυνδζει
με τθν χριςθ προϊόντων τουσ
από τον άνκρωπο.
Αναφζρουν διαφορετικοφσ
τρόπουσ αναπαραγωγισ των
ηϊων βάςθ των οποίων τα
κατατάςςει (ωοτόκα,
ηωοτόκα, ωοηωοτόκα).
Ταξινομοφν τα ηϊα με βάςθ
το περιβάλλον ςτο οποίο
ηουν (χερςαία, υδρόβια).
Αναγνωρίηουν τθν

Φυςικό Περιβάλλον (Θ
ενζργεια ςτισ τροφικζσ
αλυςίδεσ) (3 ϊρεσ)

Αξιοποίθςθ του project για τισ
απαιτοφμενεσ παρατθριςεισ ςτθ
διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ.
Συςχζτιςθ του project με τθν
παραγωγι τροφισ (καλλιζργεια
φυτικϊν ειδϊν διατροφισ) –
Καλλιζργεια και ανάπτυξθ
δεξιοτιτων ηωισ.
Εργαςίεσ ςχετικζσ με τα φυτά
που καλλιεργεί ο άνκρωποσ,
προκειμζνου να καλφψει
διατροφικζσ του ανάγκεσ.
Λδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν ελιά το
ςιτάρι και τα όςπρια. Αδρζσ
ςυγκρίςεισ με τισ καλλιζργειεσ
και τθ διατροφι ςε άλλεσ
περιοχζσ του πλανιτθ, με χριςθ
φωτογραφιϊν ι πολυμεςικοφ
υλικοφ. Ρολιτιςτικι επιρροι
Συλλογι υλικοφ και ομαδικι
καταςκευι αφίςασ
αναπαράςταςθσ μεςογειακισ
διατροφισ.
Συλλογι φυτϊν με ςκοπό τθν
διάκριςθ διαφορετικϊν βλαςτϊν,
φφλλων και ριηϊν.

Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ, Γϋ
Δθμοτικοφ, ΡΛ και ΟΕΔΒ,
Τετράδιο Εργαςιϊν, ςελ.
26-36.
Εκπαιδευτικό Υλικό
καταςκευαςμζνο από τουσ
εκπαιδευτικοφσ
Εκπαιδευτικό υλικό του
Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ
Τροφίμων και Γεωργίασ για
τθν Καλλιζργεια των
ςχολικϊν εκτάςεων
ftp://ftp.fao.org/docrep/
fao/012/a0218e/a0218e.pdf
ΥΡΕΡΚ – Ρανεπιςτιμιο
Κριτθσ (2000) Αγωγι Υγείασ
– Διατροφι και Υγεία.
ΕΡΕΑΕΚ ΛΛ (Οδθγόσ για
Εκπαιδευτικοφσ – Βιβλίο
του μακθτι – CD-ROM)
Για τισ τροφικζσ αλυςίδεσ
www.sciencekids.co.nz
(απλά παιχνίδια χωρίσ να
παίηει ςθμαντικό ρόλο θ
γλϊςςα).
Kidspiration (λογιςμικό ςτο
οποίο ζχουν πρόςβαςθ τα
ςχολεία)
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αναγκαιότθτα τθσ τροφισ για
τθν επιβίωςθ του ανκρϊπου.

Συλλογι πλθροφοριϊν για
κατοικίδια ηϊα των οποίων τα
προϊόντα αξιοποιοφνται ςτθν
κάλυψθ διατροφικϊν αναγκϊν
του ανκρϊπου. Δραςτθριότθτα
ερμθνείασ φωτογραφιϊν για τον
εντοπιςμό τθσ Ρολιτιςμικισ
επιρροισ (ομοιότθτεσ και
διαφορζσ με άλλεσ περιοχζσ του
πλανιτθ).

Συςχετίηουν τθν τροφι με τθν
ενζργεια.

Τα δικαιϊματα των ηϊων:
Δραςτθριότθτα ςε ομάδεσ
αντιςτοίχιςθσ καρτϊν ηϊων και
χριςεων τουσ από τουσ
ανκρϊπουσ (όχι μόνο ςτθ
διατροφι). Ομαδοποίθςθ των
χριςεων ςε αποδεκτζσ – μθ
αποδεκτζσ χριςεισ – χριςεισ υπό
όρουσ. Συηιτθςθ για τισ
κεμελιϊδεισ ανάγκεσ των ηϊων.
Διακθρφξεισ δικαιωμάτων και
ευηωίασ.
Ομαδικζσ εργαςίεσ για τθν
κατανόθςθ των διαφορετικϊν
τρόπων αναπαραγωγισ των ηϊων
(ωοτόκα, ηωοτόκα, ωοηωοτόκα).
Καταςκευι απλϊν τροφικϊν
αλυςίδων με τθ χριςθ του
λογιςμικοφ Kidspiration.

Ενότθτα 2: Γεωγραφία

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 18 ϊρεσ
Ενότθτα 2.1: Κάκε τόποσ είναι διαφορετικόσ

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 3 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι ικανοί
να:

Τόποσ ορεινόσ, πεδινόσ,
νθςιωτικόσ,
παρακαλάςςιοσ

Ρεριγράφουν φωτογραφίεσ
διαφορετικϊν τόπων.

Φωτογραφίεσ διαφόρων
τόπων τθσ Ελλάδασ
CD Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ Α-Δ τάξθσ
(Γϋτάξθ – Ο τόποσ μου –
Ζνασ τόποσ χίλια
πρόςωπα – δραςτ. 1)

Διακρίνουν φυςικά τοπία
μζςα από φωτογραφίεσ,
ςκίτςα και προςωπικζσ
εμπειρίεσ

Ρροςδιορίηουν τα βαςικά
γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά ενόσ τόπου

(3 ϊρεσ)

Ταξινομοφν εικόνεσ διαφορετικϊν
τόπων ανάλογα με τα
γεωμορφολογικά χαρακτθριςτικά
τουσ.
Απαρικμοφν και καταγράφουν ςε
πίνακεσ τα βαςικά χαρακτθριςτικά
κάκε τόπου (ορεινόσ, πεδινόσ,
παρακαλάςςιοσ, παραλίμνιοσ).
Ραρακολουκοφν ςφντομα
εκπαιδευτικά βίντεο.

Συμπλθρϊνουν χαρακτθριςμοφσ

CD Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ Α-Δ τάξθσ
(Γϋτάξθ – Ο τόποσ μου –
Ζνασ τόποσ χίλια
πρόςωπα – δραςτ. 2)
Εκπαιδευτικι Τθλεόραςθ
(Θφαίςτεια, Ρόλεισ,
Οροςειρζσ, Ρεδιάδεσ,
Κάλαςςεσ), προςβάςιμα
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τόπων (ορεινόσ, πεδινόσ, νθςιωτικόσ,
παρακαλάςςιοσ) ςτα κενά ενόσ
χάρτθ με καρτζλεσ που κολλοφν
πάνω του.

Συςχετίηουν τισ αςχολίεσ των
κατοίκων με τα
γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά ενόσ τόπου

Καταγράφουν τα επαγγζλματα των
ανκρϊπων κάκε φυςικοφ τοπίου.
Καταγράφουν και ςυγκρίνουν τισ
καιρικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν
ανά εποχι ςε ζναν ορεινό, πεδινό,
νθςιωτικό και παρακαλάςςιο τόπο.

Συςχετίηουν τον καιρό και το
κλίμα με τα γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά ενόσ τόπου

ςτο:
http://www.edutv.gr
/index.php?option=
com_content&task
=blogcategory&id
=20&Itemid=90

Φωτογραφίεσ ι εικόνεσ
τοπίων

Ενότθτα 2.2: Με οδθγό ζνα χάρτθ

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 5 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Οι μακθτζσ να είναι ικανοί
να:

Ρροςανατολιςμόσ

Κολλοφν χαρτάκια με τα ςθμεία του
ορίηοντα (Β, Ν, Α, Δ) ςτουσ τοίχουσ
τθσ τάξθσ.

Καταςκευι χάρτθ
Δείχνουν τα ςθμεία του
ορίηοντα μζςα ςτθν τάξθ και
ςτθν αυλι του ςχολείου
Ταυτίηουν το πάνω μζροσ
κάκε χάρτθ με το βορρά

(5 ϊρεσ)

Εκπαιδευτικό υλικό

Χάρτθσ γειτονιάσ από
Google Maps ι άλλθ
πρόςφορθ πθγι (ΓΥΣ κλπ)

Ρροςδιορίηουν με τθν πυξίδα τα
ςθμεία του ορίηοντα ςτθν αυλι του
ςχολείου.

Χρθςιμοποιοφν κατάλλθλα
ςφμβολα ςτθ δθμιουργία
ενόσ χάρτθ οικείασ περιοχισ
(ςχολείο, γειτονιά)

Μελετοφν αεροφωτογραφίεσ,
αναγνωρίηουν ςυγκεκριμζνα
αντικείμενα (κτίρια, περιοχζσ
πραςίνου, βουνά, δρόμοι κλπ) και
δείχνουν ςε ςυτζσ τα ςθμεία του
ορίηοντα.

Ρεριγράφουν τι δείχνει ζνασ
χάρτθσ

Ρεριγράφουν τθ διαδρομι ςπίτιςχολείο ςε χάρτθ τθσ γειτονιάσ

Διαπιςτϊνουν τθν ανάγκθ
ενόσ υπομνιματοσ

με τθ χριςθ των όρων βόρεια, νότια,
ανατολικά, δυτικά.

Διαβάηουν το υπόμνθμα ενόσ
χάρτθ

Ραίηουν διαδραςτικό παιχνίδι
προςανατολιςμοφ ςτον θλεκτρονικό
υπολογιςτι.

Χάρτθσ γειτονιάσ από
τοπικό Διμο ι Google
Maps

http://geogr.eduportal.gr
/games/roloi/
game_tel2.htm
Χαρτογραφϊντασ ςτθν
Ρεριβαλλοντικι
Εκπαίδευςθ, ΚΡΕ
Μακρινίτςασ, 2007, ςελ.
36-42, ςτο
http://www.ekke.gr/estia
/gr_pages/F_synerg/KPE_
Makrinitsas/XARTES.pdf

Καταςκευάηουν χάρτθ «κρυμμζνου
κθςαυροφ» για χριςθ ςτθ ςχολικι
αυλι.
Σχολικό βιβλίο ςελ. 42.
Κολλοφν χαρτάκια με τα ςθμεία του
ορίηοντα (Β, Ν, Α, Δ) πάνω ςτο χάρτθ
«κρυμμζνου κθςαυροφ» και ςε άλλο
χάρτθ που υπάρχει μόνιμα ςτον
τοίχο τθσ τάξθσ.
Αποτυπϊνουν τθν κάτοψθ του
χϊρου του ςχολείου ι τθσ γειτονιάσ
με τθ χριςθ απλϊν ςυμβόλων.
Αναηθτοφν το υπόμνθμα ενόσ χάρτθ
και αντιςτοιχοφν ζννοιεσ

Ρροςανατολιςμόσ ςτο
φυςικό και ςτο δομθμζνο
περιβάλλον, ΚΡΕ
Μακρινίτςασ, 2007, ςελ.
52-53, ςτο
http://www.ekke.gr/estia
/gr_pages/F_synerg/KPE_
Makrinitsas/PROSANATO
LISMOS.pdf
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γεωγραφικϊν ςτοιχείων με ςφμβολα.
Ραίηουν διαδραςτικό παιχνίδι ςτον
θλεκτρονικό υπολογιςτι.

http://geogr.eduportal.gr
/games/thes_magnif_ne
w.htm

Ενότθτα 2.3: Μακαίνω τα μυςτικά του χάρτθ

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 6 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι ικανοί
να:

Βαςικοί γεωγραφικοί
όροι και ζννοιεσ

Ορίηουν βαςικζσ
γεωγραφικζσ ζννοιεσ και
όρουσ (όροσ, λόφοσ,
πεδιάδα, κοιλάδα, λίμνθ,
ποτάμι, ακρωτιριο, κόλποσ,
χερςόνθςοσ, πορκμόσ,
ιςκμόσ) και να τουσ
χρθςιμοποιοφν ςωςτά ςτθν
κακθμερινότθτά τουσ.

(3 δίωρα)

Εντοπίηουν τα ςτοιχεία που
αντιςτοιχοφν ςτουσ βαςικοφσ
γεωγραφικοφσ όρουσ ςε μια
αναπαράςταςθ τοπίου όπου
αποτυπϊνονται ςυγκεκριμζνα
γεωγραφικά χαρακτθριςτικά.

Αναπαράςταςθ τοπίου
όπου περιζχονται όλοι οι
βαςικοί γεωγραφικοί
όροι

Δθμιουργοφν προτάςεισ που
περιζχουν τουσ όρουσ αυτοφσ.

Εικόνεσ, φωτογραφίεσ με
χαρακτθριςτικά τοπία
που εμπεριζχουν τα
γεωμορφολογικά
ςτοιχεία που
προαναφζρκθκαν
http://11dimkaval.kav.sch.gr/main/oro
i/oroi.htm

Αντιςτοιχίηουν και να
διακρίνουν τουσ παραπάνω
γεωγραφικοφσ όρουσ ςε μια
αναπαράςταςθ και ςε ζνα
χάρτθ

Ρεριγράφουν ςυγκεκριμζνα τοπία με
τθ χριςθ γεωγραφικϊν όρων.
Αναπαριςτοφν γεωγραφικοφσ όρουσ
με χρωματιςτά υφάςματα ςτθ
διάρκεια κεατρικοφ παιχνιδιοφ.
Καταςκευάηουν παιχνίδι
αντιςτοίχθςθσ καρτελϊν με
γεωγραφικοφσ όρουσ και αντίςτοιχα
γεωμορφολογικά ςτοιχεία.

Τετράδιο Εργαςιϊν, εργ.
8, ςελ. 14

Συμπλθρϊνουν τουσ γεωγραφικοφσ
όρουσ που λείπουν ςτα κενά ενόσ
χάρτθ με καρτζλεσ που κολλοφν
πάνω του.

Εικόνα με γεωγραφικοφσ
όρουσ χωρίσ τίτλουσ

Εντοπίηουν ςτο γεωμορφολογικό
χάρτθ τθσ Ελλάδασ βουνά, πεδιάδεσ,
λίμνεσ και ποτάμια με βάςθ τθ
χρωματικι κλίμακα.
Εντοπίηουν ςτο γεωμορφολογικό
χάρτθ τθσ Ελλάδασ όλα τα ςτοιχεία
που αναφζρονται ςτουσ όρουσ και
τισ ζννοιεσ που ζχουν μάκει.

Γεωμορφολογικόσ χάρτθσ
τθσ Ελλάδασ
προςβάςιμοσ και ςτο
http://www.seilias.gr/ind
ex.php?option=com_cont
ent&task=view&id=244&I
temid=52
Γεωμορφολογικόσ χάρτθσ
τθσ Ελλάδασ

Ενότθτα 2.4: Ρϊσ αλλάηει ζνασ τόποσ;

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 4 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι ικανοί
να:

Στοιχεία φυςικοφ και
ανκρωπογενοφσ
περιβάλλοντοσ

Κατθγοριοποιοφν εικόνεσ με
δθμιουργιματα τθσ φφςθσ και του
ανκρϊπου.

Συλλογι εικόνων
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Διακρίνουν ςτοιχεία του
φυςικοφ και ανκρωπογενοφσ
περιβάλλοντοσ και να τα
καταγράφουν.

Αλλαγζσ ςτο περιβάλλον
από ανκρϊπινεσ
δραςτθριότθτεσ

Εντοπίηουν αλλαγζσ ςτο
περιβάλλον ςτο πζραςμα του
χρόνου και τισ ςυςχετίηουν με
τισ ανκρϊπινεσ
δραςτθριότθτεσ.

Ρεριβαλλοντικά
προβλιματα

(2 δίωρα)
Εντοπίηουν περιβαλλοντικά
προβλιματα, τα αξιολογοφν
και προτείνουν λφςεισ

Συγκρίνουν τθ μορφι μιασ περιοχισ
παλαιότερα και ςιμερα.
Ρεριγράφουν ζνα ανκρϊπινο ζργο
ςτον τόπο που ηουν καταγράφοντασ
πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα.
Καταγράφουν τα προβλιματα του
περιβάλλοντοσ που ηουν με επιτόπια
μελζτθ πεδίου ςτθ γειτονιά του
ςχολείου.

CD Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ Α-Δ τάξθσ
(Γϋτάξθ – Ο τόποσ μου –
Φροντίηουμε τον τόπο
μασ – δραςτ. 1 & 2)
CD Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ Α-Δ τάξθσ
(Γϋτάξθ – Ο τόποσ μου –
Φροντίηουμε τον τόπο
μασ – δραςτ. 3)

Γράφουν ςυνκιματα για
περιβαλλοντικά προβλιματα του.
τόπου τουσ
Σχεδιάηουν ζνα ολοκλθρωμζνο
ςχζδιο εργαςίασ με κζμα το
κυριότερο περιβαλλοντικό πρόβλθμα
τθσ περιοχισ τουσ.

CD-ROM Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ Α-Δ
Δθμοτικοφ, Ενότθτα:
Αναλαμβάνουμε δράςθ

Ενότθτα 3: Γνωριμία με τισ Επιςτιμεσ και τθν Τεχνολογία
Ενότθτα 3.1: Σπρϊχνω και τραβϊ με απλζσ μθχανζσ

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 4 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ να είναι ικανοί να:
Ρεριγράφουν τα τεχνικά
χαρακτθριςτικά και να είναι ςε
κζςθ να εξθγοφν τισ
λειτουργίεσ των 7 απλϊν
μθχανϊν.
Εντοπίηουν τισ απλζσ μθχανζσ
ςε αντικείμενα γφρω τουσ και
να εξθγοφν τθ λειτουργία τουσ.
Καταςκευάηουν και να
ςυνδυάηουν τθ χριςθ των 7
απλϊν μθχανϊν.
Αναηθτοφν πλθροφορίεσ
ςχετικά με τισ 7 απλζσ μθχανζσ,
ςτο παρόν και ςτο παρελκόν
και να υποςτθρίηουν τθ
ςθμαςία τουσ ςτθν ανάπτυξθ
του ανκρϊπινου πολιτιςμοφ.
Αντιλθφκοφν το ρόλο των
απλϊν μθχανϊν ςτθ
διαμόρφωςθ του ςφγχρονου
κόςμου.

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

7 απλζσ μθχανζσ: βίδεσ,
γρανάηι, μοχλόσ, κεκλιμζνο
επίπεδο, ςφινα, τροχαλία,
τροχόσ/ άξονασ.
Καταςκευι απλϊν
μθχανϊν.

Ρειραματίηονται με τισ απλζσ
μθχανζσ, να κάνουν υποκζςεισ για
το πϊσ λειτουργοφν, να τισ
καταςκευάςουν (βίδα, γρανάηι,
μοχλόσ, κεκλιμζνο επίπεδο, ςφινα,
τροχαλία, τροχόσ/άξονασ).
Καταςκευάηουν απλζσ μθχανζσ
(κεκλιμζνο επίπεδο, ζναν μοχλό
για να ςθκϊςουν ζνα βαρφ
αντικείμενο, ςθκϊνουν ζνα βάροσ
με μια τροχαλία κοκ.)
Καταςκευάηουν ζνα καροτςάκι με
ζναν άξονα, μια ρόδα και ζνα
κουτί.
Αναηθτοφν πλθροφορίεσ ςχετικά
με τισ 7 απλζσ μθχανζσ, ςτο παρόν
και ςτο παρελκόν.
Συηθτοφν το ρόλο που ζπαιξαν και
παίηουν ςτθ διαμόρφωςθ του
ςφγχρονου κόςμου.

Εκπαιδευτικό
υλικό
Βίδεσ, γρανάηια,
μοχλόσ, κεκλιμζνο
επίπεδο, ςφινεσ,
τροχαλίεσ, τροχόσ.
Εικόνεσ ςτα:
http://www.google.gr/s
earch?q=simple+machi
nes&hl=el&client=firefo
xa&rls=org.mozilla:el:offi
cial&channel=s&biw=10
24&bih=602&prmd=ivn
s&tbm=isch&tbo=u&so
urce=univ&sa=X&ei=YF
sgTvDGN4PJswbe2_iPA
g&sqi=2&ved=0CD4QsA
Q
http://www.fi.edu/qa9
7/spotlight3/
http://www.edheads.or
g/activities/simplemachines/index.shtml
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Ενότθτα 3.2: Οι Μαγνιτεσ ςτθ ηωι μασ

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 4 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ να είναι ικανοί να
ταξινομοφν τα υλικά με βάςθ
τθ μαγνθτικι τουσ
ςυμπεριφορά ςε αυτά που
ζλκονται από ζνα μαγνιτθ και
ςε αυτά που δεν ζλκονται.

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Μαγνθτικά υλικά

Διερευνθτικοφ τφπου
δραςτθριότθτεσ
(π.χ. οι μακθτζσ παίηουν με τουσ
μαγνιτεσ και ταξινομοφν
διάφορα υλικά ςε αυτά που
ζλκονται από τουσ μαγνιτεσ και
ςε αυτά που δεν ζλκονται).

Μαγνιτεσ (διάφορα είδθ).
Δραςτθριότθτεσ ςτο
διαδίκτυο που
προςφζρονται ελεφκερα:
(http://www.bbc.co.uk/sch
ools/scienceclips/ages/7_8/
magnets_springs.shtml )

Ρόλοι των μαγνθτϊν
Να διαπιςτϊςουν ότι οι
μαγνιτεσ ζχουν δφο
διαφορετικοφσ πόλουσ, το
βόρειο και το νότιο.

Να διαπιςτϊςουν ότι οι
ελκτικζσ δυνάμεισ των
μαγνθτϊν είναι μεγαλφτερεσ
ςτουσ πόλουσ.

Τοποκετϊντασ μαγνιτεσ ςε
ςειρά, διαπιςτϊνουν ότι οι
ετερϊνυμοι πόλοι ζλκονται και
οι ομϊνυμοι απωκοφνται.
Οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν δφο ι
περιςςότερουσ μαγνιτεσ και
περιγράφουν τι γίνεται, όταν
πλθςιάηουμε τον ζνα κοντά ςτον
άλλο. Ο εκπαιδευτικόσ τουσ
ηθτάει να καταςκευάςουν ζνα
«φιδάκι» από μαγνιτεσ και να
περιγράψουν ποια προβλιματα
αντιμετϊπιςαν. Διαπιςτϊνουν
ζτςι, ότι οι μαγνιτεσ κάποιεσ
φορζσ «κολλάνε» και κάποιεσ
φορζσ «ςπρϊχνουν» ο ζνασ τον
άλλο. Ειςάγεται ζτςι θ ζννοια του
πόλου του μαγνιτθ.
Με τθ μεκοδολογία επίλυςθσ
προβλιματοσ οι μακθτζσ
χρθςιμοποιοφν ζνα μαγνιτθ για
να επιλφςουν κάποιο πρόβλθμα.
Ζχουμε ςτθ διάκεςι μασ πολφ
μικρά ςιδερζνια αντικείμενα
όπωσ ςυνδετιρεσ, καρφίτςεσ κ.ά.
μζςα ςε ζνα γυάλινο βάηο.
Προςπακοφμε να τα τραβιξουμε
ζξω με ζνα μαγνιτθ. Σε ποιο
μζροσ του μαγνιτθ «κολλάνε» τα
αντικείμενα; Οι μακθτζσ
περιμζνουμε να μασ απαντιςουν
ότι τα άκρα του μαγνιτθ ζλκουν
περιςςότερο τα αντικείμενα.

Ενότθτα 3.3: Ο ιχοσ ταξιδεφει μζςα ςτθν Λςτορία

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ

Αντικείμενα φτιαγμζνα από
ςίδθρο και από μθ
μαγνθτικά υλικά (πλαςτικό,
χαρτί κ.λπ).
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Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ:
Να εκτιμοφν τθν πολιτιςμικι
διάςταςθ των Φυςικϊν
Επιςτθμϊν και να είναι ικανοί
να μελετοφν κείμενα από τθ
μυκολογία, με περιεχόμενο
ςχετικό με τον ιχο και τα
διάφορα θχθτικά φαινόμενα.

Να κατανοιςουν τθ διάδοςθ
του ιχου και τθ διάκριςθ των
ιχων ανάλογα με τθ χροιά
τουσ.

Να πειραματίηονται με
διάφορεσ θχθτικζσ πθγζσ και
να διακρίνουν τισ βαςικζσ
αλλαγζσ ςτα χαρακτθριςτικά
του ιχου.

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Το ταξίδι του ιχου ςτθ
μυκολογία και ςτθν
ιςτορία.

Εφρεςθ και ανάγνωςθ μφκων και
κρφλων διαφόρων λαϊν για τον
ιχο.

Θ θχϊ (αντίλαλοσ) ωσ
αποτζλεςμα τθσ ανάκλαςθσ
του ιχου.

Αναφορά ςτθν ελλθνικι μυκολογία
και ςτθ νφμφθ Θχϊ, γνωςτι για τθ
μελωδικι φωνι τθσ.

Διάδοςθ του ιχου και
διάκριςθ των ιχων
ανάλογα με τθ χροιά τουσ.

Να αναφερκοφν ςε ιχουσ, που
εμποδίηουν να ακοφμε τουσ
διπλανοφσ μασ.

Ρειραματιςμοί με τθν
ζνταςθ του ιχου.

Χτυπάμε δφο πζτρεσ μζςα ςτο
νερό του νιπτιρα ι ςε μια λεκάνθ
και ακοφμε κακαρά τον
παραγόμενο ιχο.

Ραιχνίδι ρόλων με τουσ
ερυκρόδερμουσ, που ακουμπάνε
το αυτί τουσ ςτο ζδαφοσ, για να
ακοφςουν το άλογο ι το τρζνο,
που ζρχεται από μακριά.
Οι μακθτζσ ςυνεργάηονται και
αναπαριςτοφν με το ςϊμα τουσ και
με παιχνίδι ρόλων το ταξίδι του
ιχου.

Εκπαιδευτικό
υλικό
Επιλογι υλικοφ από τθν
ιςτοςελίδα του
ψθφιακοφ ςχολείου:
http://digitalschool.min
edu.gov.gr/
Στοιχεία από τθν
ιςτοςελίδα atlas wiki:
http://atlaswikigr.wetp
aint.com
Χριςθ τθσ γλϊςςασ
προγραμματιςμοφ
Scratch, θ οποία
διακζτει κατάλλθλθ
διεπιφάνεια χριςθσ και
ιδιαίτερεσ λειτουργίεσ,
που επιτρζπουν ςτουσ
μακθτζσ τθν εφκολθ
δθμιουργία μικρϊν
εφαρμογϊν
(προγραμμάτων) για
πειραματιςμοφσ,
μεταξφ άλλων και για
τθν ζνταςθ του ιχου.
Εικόνεσ από αρχαία
κζατρα/ςτάδια, όπου
οι ανακλάςεισ μποροφν
να αποβοφν ςε όφελοσ
τθσ ακουςτικισ.

CD Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ Αϋ, Βϋ,
Γϋ Τάξθσ. Ταξίδια ςτο
χρόνο. Δραςτθριότθτεσ:
«Οι τζςςερισ εποχζσ»
του Αντόνιο Βιβάλντι.

Ρρόταςθ για ςυνκετικι εργαςία

Επτά απλζσ μθχανζσ
Οι μακθτζσ επεξεργάηονται τισ απλζσ μθχανζσ που χρθςιμοποιεί ο άνκρωποσ ςτθν ιςτορικι
του πορεία από τθν αρχαιότθτα ζωσ ςιμερα(7 απλζσ μθχανζσ: βίδεσ, γρανάηι, μοχλόσ,
κεκλιμζνο επίπεδο, ςφινα, τροχαλία, τροχόσ/ άξονασ).
Μακιματα που εμπλζκονται: Γλϊςςα, Μακθματικά, Εικαςτικά, Φυςικζσ Επιςτιμεσ Τεχνολογία, Αιςκθτικι Αγωγι.
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Ρρόγραμμα Σπουδϊν για τθν Δ’ Δθμοτικοφ

ΚΟΛΝΩΝΛΚΕΣ ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ
ΩΕΣ

1θ ΕΝΟΤΘΤΑ

ΑΤΟΜΟ

6

2θ ΕΝΟΤΘΤΑ

OIKONOMIA

8

3θ ΕΝΟΤΘΤΑ

ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑ ΚΑΛ
ΕΝΘΜΕΩΣΘ

12

4θ ΕΝΟΤΘΤΑ

Ο ΡΟΛΛΤΛΜΟΣ ΤΩΝ
ΕΛΛΘΝΩΝ ΚΑΛ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ
ΛΑΩΝ

12

Το ςϊμα μου. Υγεία και υγιεινι
-Σκελετόσ – μυσ
-Διατροφι
-Ακλθτιςμόσ
Λςότθτα ςτθν εργαςία
-Γεωμορφολογία και οικονομία
-Επαγγζλματα ςτθ βιομθχανία
-Υπθρεςίεσ
-Ραραγωγι
Ομοιότθτεσ και διαφορζσ ςτθν
επικοινωνία μεταξφ των λαϊν.
Mζςα ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ
Εκφάνςεισ του πολιτιςμοφ
-ελλθνικόσ πολιτιςμόσ
-πολιτιςμόσ άλλων λαϊν
-πολιτιςμόσ και ακλθτιςμόσ

6

8

12

12

«Αςφάλεια ςτο ςπίτι και ςτο ςχολείο»
« Σχολικόσ ςυνεταιριςμόσ»»
«Τουριςτικόσ πολυ-οδθγόσ του τόπου μασ
για παιδιά: ζντυποσ και θλεκτρονικόσ»

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΕΚΡΟΝΘΣΘ
ΕΕΥΝΘΤΛΚΟΥ ΣΧΕΔΛΟΥ
ΕΓΑΣΛΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΩΝ

ΩΕΣ

38

ΦΥΣΛΚΕΣ ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ ΚΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ
ΒΛΟΛΟΓΛΑ

1θ ΕΝΟΤΘΤΑ

ΟΛ ΗΩΝΤΑΝΟΛ ΟΓΑΝΛΣΜΟΛ
– ΤΑ ΟΛΚΟΣΥΣΤΘΜΑΤΑ

14

1.1 Φυτά (καρπόσ, άνκοσ, κφκλοσ ηωισ των
φυτϊν-επικονίαςθ-γονιμοποίθςθ)

1

1.2 Ηϊα (αςπόνδυλα, ςπονδυλωτά,
μζλιςςα)

1

1.3 Άνκρωποσ (κίνθςθ)

2

1.4 Ρεριβάλλον (οικοςυςτιματα τθσ
περιοχισ, προςταςία του φυςικοφ
περιβάλλοντοσ)

10

ΓΕΩΓΑΦΛΑ

2θ ΕΝΟΤΘΤΑ

ΓΕΩΓΑΦΛΑ

18

2.1 Γνωρίηω τον τόπο που κατοικϊ

6

2.2 Ο τόποσ μασ αλλάηει ςτο πζραςμα του
χρόνου

4

2.3 Οι νομοί τθσ Ελλάδασ

5

2.4 Τα γεωγραφικά διαμερίςματα τθσ

3
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Ελλάδασ
ΦΥΣΛΚΕΣ ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ

3θ ΕΝΟΤΘΤΑ

ΓΝΩΛΜΛΑ ΜΕ ΤΛΣ ΦΥΣΛΚΕΣ
ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ ΚΑΛ ΤΘΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ

15

3
2
4

3.4 Σπρϊχνω και τραβϊ – Καταςκευάηω
απλζσ μθχανζσ και εργαλεία

4

3.5 Ο ιχοσ ταξιδεφει μζςα ςτθν Λςτορία

2

Μθχανζσ και πθγζσ ενζργειασ
Από τον θλεκτριςμό των ηϊων ςτθν
καταςκευι τθσ μπαταρίασ

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΣΥΝΚΕΤΛΚΕΣ
ΕΓΑΣΛΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΩΝ

3.1 Αναγνωρίηουμε τα μίγματα γφρω μασ –
Διαχωρίηουμε τα μίγματα ςτα ςυςτατικά
τουσ (χθμικζσ ουςίεσ)
3.2 Μθχανζσ, ςυςκευζσ και πθγζσ
ενζργειασ
3.3 Μπαταρία – θλεκτρικό κφκλωμα. Από
τον θλεκτριςμό των ηϊων ςτθν καταςκευι
τθσ μπαταρίασ.
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ΚΟΛΝΩΝΛΚΕΣ ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ
Ενότθτα 1: Το άτομο

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 6 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ:

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό
υλικό

Το ςϊμα μου. Υγεία και
υγιεινι

Σε ομάδεσ οι μακθτζσ:
Μελετοφν πρόπλαςμα ανκρϊπινου
ςκελετοφ, καταγράφουν και
παρουςιάηουν.

Σχολικό βιβλίο Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ, Δϋ
Δθμοτικοφ, ΡΛ και ΟΕΔΒ,
ςελ. 104 -112

Γνωρίηουν.
Σκελετόσ – μυσ
Ραρατθροφν .
Διατροφι
Εξθγοφν . Ταξινομοφν.
Ακλθτιςμόσ
Αναγνωρίηουν.
Επιχειρθματολογοφν για τισ
επιλογζσ τουσ.

Σχεδιάηουν προτάςεισ για τα είδθ
διατροφισ που κα μποροφςαν να
ζχουν ςτο κυλικείο του ςχολείου ι
εναλλακτικά ςε μια ςχολικι γιορτι
που κα διοργάνωναν ςτο ςχολείο.
-Σε ςυνεργαςία με τον κακθγθτι
Φυςικισ Αγωγισ οργανϊνονται
όμιλοι ακλθμάτων.

Ενότθτα 2: Οικονομία

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 8 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό
υλικό

ΑΔΑ: 45Ο09-6Ο4

Οι μακθτζσ:
Καταγράφουν.
Αντιςτοιχοφν οικονομικά με
κοινωνικά κριτιρια.
Επιχειρθματολογοφν με
ςτοιχεία και υποςτθρίηουν τθν
άποψι τουσ.
Συνεργάηονται για να
παρουςιάςουν ζνα κοινό ζργο.

Λςότθτα ςτθν εργαςία
Γεωμορφολογία και
οικονομία
Επαγγζλματα ςτθ
βιομθχανία
Υπθρεςίεσ
Ραραγωγι

Συντάςςουν ζκκεςθ –
αναφορά ςτον Θ/Υ.

Ο εκπαιδευτικόσ
καλεί ςτθν τάξθ επαγγελματίεσ
από διάφορουσ χϊρουσ.
Οι μακθτζσ ετοιμάηουν
ερωτθματολόγιο και ςυηθτοφν μαηί
του. Στο τζλοσ ςυντάςςουν
ζκκεςθ-αναφορά με τα
ςυμπεράςματά τουσ.

Σχολικό βιβλίο Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ, Δϋ
Δθμοτικοφ, ΡΛ και ΟΕΔΒ,
ςελ. 89-102.
Λογιςμικό Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ.

Φάκελοσ «Ανεργία» : οι μακθτζσ
ερευνοφν ςε ομάδεσ το κοινωνικό
φαινόμενο και ςυηθτοφν τισ
επιπτϊςεισ του.
Συηθτοφν με επιχειριματα υπζρ
και κατά για το επάγγελμα τθσ
επιλογισ τουσ.

Συνδζουν όςα μακαίνουν με
τθν κακθμερινότθτα.
Εξθγοφν τισ ςτάςεισ και τθ
ςυμπεριφορά τουσ.
Επιςθμαίνουν διαφορζσ ςτισ
αντιλιψεισ και τισ πεποικιςεισ
τουσ ςχετικά με κζματα
εργαςίασ.

Ενότθτα 3: Επικοινωνία και Ενθμζρωςθ

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 12 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ:
Καταγράφουν. Ταξινομοφν.
Οργανϊνουν.
Αποδίδουν μζςα από
διάφορεσ μορφζσ κϊδικα τισ
ςκζψεισ τουσ: προφορικά,
γραπτά, με εικόνεσ, ψθφιακά.
Επιδεικνφουν υπευκυνότθτα
και διεκπεραιϊνουν το ζργο
που ζχουν αναλάβει ςτα
προβλεπόμενα
χρονοδιαγράμματα.
Συηθτοφν με τουσ ςυμμακθτζσ
τουσ για τθν ομαδικι εργαςία.
Συμμερίηονται ζμπρακτα τισ
απόψεισ των άλλων.
Χρθςιμοποιοφν κριτιρια για
να κρίνουν και να ςυγκρίνουν.
Αςκοφν κριτικι ςε ιδζεσ,
κείμενα και πλθροφορίεσ.

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Διαφορετικοί λαοί –
διαφορετικζσ γλϊςςεσ – Ομοιότθτεσ και διαφορζσ
ςτθν επικοινωνία μεταξφ
των λαϊν

Εκπαιδευτικόσ και μακθτζσ:

Εφθμερίδεσ – περιοδικά
και βιβλία – ψθφιακά
μζςα: τρόποι παραγωγισ,
χρθςιμότθτα
Θλεκτρονικά μζςα
ενθμζρωςθσ και
επικοινωνίασ: διαδίκτυο
Συνεργατικά εργαλεία
Αςφαλισ πλοιγθςθ ςτο
διαδίκτυο και αςφαλισ
χριςθ των ςυνεργατικϊν
εργαλείων
Υπθρεςίεσ ενθμζρωςθσ των
χρθςτϊν
Κετικά και αρνθτικά

Συηθτοφν και ταξινομοφν ςε
εννοιολογικό χάρτθ τα είδθ των
μζςων επικοινωνίασ και
ενθμζρωςθσ. Συηθτοφν τα υπζρ και
τα κατά.
Επιχειρθματολογοφν για τα υπζρ
και τα κατά.
Μελετοφν ςε ομάδεσ και
αναλαμβάνουν να παρουςιάςουν
τον τρόπο λειτουργίασ, τθ
χρθςιμότθτα και τα υπζρ και τα
κατά των μζςων επικοινωνίασ και
ενθμζρωςθσ.
Επιςκζπτονται ζνα μζςο
ενθμζρωςθσ. Καταγράφουν
δεδομζνα. Κάνουν ςυνεντεφξεισ με
εργαηόμενουσ –εκπροςϊπουσ.
Φωτογραφίηουν. Τζλοσ,
οργανϊνουν παρουςίαςθ των
πλθροφοριϊν (δεδομζνα,
ςυνεντεφξεισ, φωτογραφίεσ,

Εκπαιδευτικό
υλικό
Σχολικό βιβλίο Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ, Δϋ
Δθμοτικοφ, ΡΛ και ΟΕΔΒ,
ςελ. 133-149
Λογιςμικό Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ.
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Καταλιγουν ςε ςυμπεράςματα
μζςα από ανάλυςθ και
ςφνκεςθ δεδομζνων.
Αναηθτοφν πλθροφορίεσ ςτο
διαδίκτυο με αςφαλι τρόπο.

ςτοιχεία των μζςων
επικοινωνίασ και
ενθμζρωςθσ
Θ ςθμαςία τθσ ιδιωτικισ
ςφαίρασ ςτο διαδίκτυο

ςυμπεράςματα) που
ςυγκζντρωςαν.
Επικοινωνία με εκπροςϊπουσ
υπθρεςιϊν που μεριμνοφν για τθν
αςφάλεια ςτο διαδίκτυο.
Εκςτρατεία ςτο ςχολείο και ςε
ςχολεία τθσ περιοχισ για
λελογιςμζνθ χριςθ των
ςυνεργατικϊν εργαλείων μάκθςθσ
και εν γζνει του διαδικτφου.

Επεξεργάηονται θλεκτρονικά
κείμενο, εικόνα, ιχο.
Αξιοποιοφν γλωςςικζσ
δεξιότθτεσ για να
διατυπϊςουν ερωτιματα, να
ταξινομιςουν πλθροφορίεσ,
να διατυπϊςουν επιχειριματα
και απόψεισ.

Ενότθτα 4: Ρολιτιςμόσ

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 12 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ:
Αναφζρουν. Καταγράφουν.
Συγκρίνουν. Καταλιγουν ςε
ςυμπεράςματα.
Εκφράηουν απόψεισ και τισ
ςτθρίηουν με ςτοιχεία.
Χρθςιμοποιοφν κριτιρια για
να κρίνουν και να ςυγκρίνουν.
Συνεργάηονται για να
μελετιςουν και να καταλιξουν
ςε ςυμπεράςματα.
Επεξεργάηονται θλεκτρονικά
κείμενο, εικόνα, ιχο.
Αξιοποιοφν γλωςςικζσ
δεξιότθτεσ για να
διατυπϊςουν ερωτιματα, να
ταξινομιςουν πλθροφορίεσ,
να επιχειρθματολογιςουν.

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκφάνςεισ του πολιτιςμοφ:
γλϊςςα, τζχνεσ, κρθςκεία,
παράδοςθ, ακλθτιςμόσ

Οι μακθτζσ με τθν κακοδιγθςθ του
εκπαιδευτικοφ

ελλθνικόσ πολιτιςμόσ
πολιτιςμόσ άλλων λαϊν:
ςτοιχεία που ςυνδζουν
τουσ λαοφσ μεταξφ τουσ
πολιτιςμόσ και ακλθτιςμόσ

Μελετοφν κείμενα, εικόνεσ και
αντικείμενα και αναηθτοφν
ομοιότθτεσ και διαφορζσ μεταξφ
του παρελκόντοσ και του παρόντοσ
ςτθν Ελλάδα και ανάμεςα Ελλινων
και άλλων λαϊν.
Μελετοφν και ςυλλζγουν κρφλουσ,
μφκουσ, τραγοφδια και ζκιμα τθσ
ελλθνικισ παράδοςθσ και τθσ
παράδοςθσ των άλλων λαϊν,
κυρίωσ αυτϊν ςτουσ οποίουσ
ανικουν οι αλλόγλωςςοι μακθτζσ
τθσ εκάςτοτε ςχολικισ τάξθσ.
Επιςκζπτονται λαογραφικό
μουςείο του τόπου τουσ.

Συλλζγουν ιδζεσ ι λφςεισ από
διάφορεσ πθγζσ.

Μελετοφν και ςυηθτοφν για ζργα
του πολιτιςμοφ διαφόρων λαϊν.
Ζργα τζχνθσ και κρθςκευτικά
μνθμεία του τόπου όπου βρίςκεται
το ςχολείο, κακϊσ και άλλων
τόπων εντόσ και εκτόσ Ελλάδοσ.

Ταξινομοφν με κριτιρια τισ
λφςεισ ι τισ ιδζεσ.

Διοργανϊνουν ζκκεςθ ςτοιχείων
πολιτιςμοφ διαφόρων λαϊν.

Αναλαμβάνουν δράςθ ςτο
ςχολικό και κοινοτικό
περιβάλλον.

Φάκελοσ: «Ολυμπιακοί αγϊνεσ»

Εκπαιδευτικό
υλικό
Σχολικό βιβλίο Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ, Δϋ
Δθμοτικοφ, ΡΛ και ΟΕΔΒ,
ςελ. 35-56.
Λογιςμικό Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ.
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Αναγνωρίηουν προκαταλιψεισ
και ιδεολθψίεσ, ατομικζσ και
κοινωνικζσ και επιχειροφν να
τισ ανατρζψουν.

Ρροτάςεισ για εκπόνθςθ ερευνθτικοφ ςχεδίου εργαςίασ
«Αςφάλεια ςτο ςπίτι και ςτο ςχολείο»
«Σχολικόσ ςυνεταιριςμόσ»
«Τουριςτικόσ πολυ-οδθγόσ του τόπου μασ για παιδιά: ζντυποσ και θλεκτρονικόσ»
ΦΥΣΛΚΕΣ ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ ΚΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ
Ενότθτα 1: Οι ηωντανοί οργανιςμοί – Τα οικοςυςτιματα

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 14 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ να είναι ικανοί να:
Αναγνωρίηουν τα άνκθ
διαφόρων φυτϊν του τόπου
του.
Ρεριγράφουν τα μζρθ του
άνκουσ και να αναγνωρίηουν
το ρόλο του ςτθ διαδικαςία τθσ
αναπαραγωγισ των φυτϊν.
Διακρίνουν είδθ ςπερμάτων
και να αναγνωρίηουν το ρόλο
τουσ ςτθν αναπαραγωγι των
φυτϊν.
Ταξινομοφν τα ηϊα ςε
αςπόνδυλα και ςπονδυλωτά.
Ρεριγράφουν τθ ηωι
χαρακτθριςτικϊν αςπόνδυλων.
Αναγνωρίηουν το ρόλο του
ςκελετοφ για τον ανκρϊπινο
οργανιςμό.
Αναφζρουν μζρθ του
ςκελετοφ.
Αναγνωρίηουν ότι θ κίνθςθ
είναι αποτζλεςμα τθσ
ςυνεργαςίασ οςτϊν και μυϊν.
Υιοκετοφν ςυνικειεσ που
ςυμβάλλουν ςτθν καλι υγεία
του μυοςκελετικοφ του
ςυςτιματοσ.

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Φυτά (καρπόσ, άνκοσ,
κφκλοσ ηωισ των φυτϊνεπικονίαςθ-γονιμοποίθςθ)
(1 ϊρα)

Συλλογι λουλουδιϊν και καρπϊν.
Ραρατιρθςθ και καταγραφι τθσ
ευδιάκριτθσ ποικιλομορφίασ.
Διάκριςθ των μερϊν ενόσ άνκουσ.

Ζϊα (αςπόνδυλα,
ςπονδυλωτά) (1 ϊρα)

Ραρατιρθςθ ςπερμάτων για τθ
διάκριςθ μονοκοτυλιδονων και
δικοτυλιδονων.

Άνκρωποσ (κίνθςθ) (2
ϊρεσ)

Δραςτθριότθτεσ ταξινόμθςθσ
καρτϊν ηϊων με βαςικό κριτιριο
τθν παρουςία ςπονδυλικισ ςτιλθσ.

Περιβάλλον
(οικοςυςτιματα τθσ
περιοχισ, προςταςία του
φυςικοφ περιβάλλοντοσ)
(10 ϊρεσ)

Ρροβολι ςφντομων
αποςπαςμάτων δθμοφιλϊν
παιδικϊν ταινιϊν. Αναγνϊριςθ και
καταγραφι των ηωικϊν
οργανιςμϊν που εμφανίηονται.
Ταξινόμθςθ ςε βαςικζσ
(αςπόνδυλα – ςπονδυλωτά) και
επιμζρουσ βιολογικζσ κατθγορίεσ.
Ομαδικι δραςτθριότθτα
αναγνϊριςθσ μερϊν του ςκελετοφ
και ςυγκεκριμζνων οςτϊν ςτο
πρόπλαςμα ςκελετοφ και ςτο ίδιο
το ςϊμα των παιδιϊν.
Αυτοπειραματιςμόσ.
Επικεντρωμζνθ παρατιρθςθ ςτο
ςϊμα μασ τθσ λειτουργίασ μυϊν
για ςυγκεκριμζνεσ κινιςεισ (π.χ.
χεριϊν).
Ανάκεςθ εργαςιϊν για τθ ςυλλογι
πλθροφοριϊν ςχετικά με τα

Εκπαιδευτικό
υλικό
Σχολικό βιβλίο Μελζτθσ
Ρεριβάλλοντοσ, Δϋ
Δθμοτικοφ, ΡΛ και
ΟΕΔΒ, ςελ. 57-70 &8188.

Ρρόπλαςμα
ανκρϊπινου ςκελετοφ
Απλοί χάρτεσ του
ανκρϊπινου μυϊκοφ
ςυςτιματοσ.
Λςτοςελίδα –
Εκπαιδευτικό υλικό του
ΚΡΕ Καςτοριάσ
Βιοποικιλότθτα:
http://kpekastor.kas.sch.gr/
biodiversity_site/conte
nts.htm
Δάςοσ: http://kpekastor.kas.sch.gr/
educational_material/e
du_forest.htm
Επιλογι και χριςθ
ελεφκερου υλικοφ από
το διαδίκτυο (Για
παράδειγμα επιλογι
αποςπαςμάτων από τθ
ςειρά «Άνκρωποσ και
Ρεριβάλλον τθσ ΕΤ.
Ψθφιακό αρχείο
ταινιϊν τθσ ΕΤ
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Αναγνωρίηουν προβλιματα του
φυςικοφ περιβάλλοντοσ που
αφοροφν τόςο τουσ φυτικοφσ
όςο και τουσ ηωικοφσ
οργανιςμοφσ.
Αναφζρουν τρόπουσ
αντιμετϊπιςθσ των
περιβαλλοντικϊν
προβλθμάτων.

απειλοφμενα είδθ ςτθν Ελλάδα. Τι
είναι τα κόκκινα βιβλία;
Δραςτθριότθτεσ ςφνδεςθσ
ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων και
κινδφνων εξαφάνιςθσ ςε
ςυγκεκριμζνα είδθ π.χ.: α) το
παιχνίδι τθσ βιοςςυςϊρευςθσ β)
κινθτικι δραςτθριότθτα ςφνδεςθσ
ςυνεπειϊν ανκρϊπινων
δραςτθριοτιτων και ειδϊν
οργανιςμϊν.
Αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο και
εντοπιςμόσ των προςτατευόμενων
περιοχϊν τθσ χϊρασ μασ με τισ
διάφορεσ διεκνισ ςυνκικεσ.
Ομαδικι δραςτθριότθτα
τοποκζτθςθσ καρτϊν με τα
ονόματα των προςτατευόμενων
περιοχϊν ςε επιδαπζδιο χάρτθ.
Ραρατιρθςθ και ςυηιτθςθ
διαφοροποιιςεων (π.χ. υγρότοποι
ςτθ Β. Ελλάδα).
Συςχζτιςθ με γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά (π.χ. δζλτα
ποταμϊν).
Συηιτθςθ εξειδίκευςθ των
πλθροφοριϊν που
ςυγκεντρϊκθκαν (π.χ.
επιτρεπόμενεσ δραςτθριότθτεσ,
ςυμμετοχι των ανκρϊπινων
πλθκυςμϊν κ.λπ.).
Επίςκεψθ προςτατευόμενθσ
περιοχισ και αντίςτοιχου Κζντρου
Ενθμζρωςθσ.
Δραςτθριότθτεσ χριςθσ τθσ
περιβαλλοντικισ ερμθνείασ ςτο
πεδίο. – Εντοπιςμόσ και
αξιοποίθςθ πινακίδων με
πλθροφορίεσ ςε χϊροσ
περιβαλλοντικοφ ενδιαφζροντοσ –
Αξιολόγθςθ. Κοινοποίθςθ τυχόν
παρατθριςεων ςτουσ αρμόδιουσ
φορείσ.

http://www.ertarchives.gr/).
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Ενότθτα 2: Γεωγραφία

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 18 ϊρεσ
Ενότθτα 2.1: Γνωρίηω τον τόπο που κατοικϊ

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 6 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Οι μακθτζσ να είναι ικανοί να:

Ορίηουν τθ κζςθ και τα
όρια του γεωγραφικοφ
διαμερίςματοσ και του
νομοφ που ηουν.
Διακρίνουν βαςικά
χαρακτθριςτικά του
γεωγραφικοφ
διαμερίςματοσ που
κατοικοφν και τα
περιγράφουν
χρθςιμοποιϊντασ
γεωγραφικι ορολογία.
Ρεριγράφουν το κλίμα
του γεωγραφικοφ τουσ
διαμερίςματοσ με
βάςθ τισ παρατθριςεισ
και τισ εμπειρίεσ τουσ.
Εκτιμοφν τθν ιςτορία
και τα ιδιαίτερα
πολιτιςμικά ςτοιχεία
του γεωγραφικοφ τουσ
διαμερίςματοσ.
Δθμιουργοφν χάρτεσ
του γεωγραφικοφ τουσ
διαμερίςματοσ που να
περιζχουν
διαφορετικζσ
πλθροφορίεσ
χρθςιμοποιϊντασ
κατάλλθλα ςφμβολα.
Εντοπίηουν ςχζςεισ των
γεωμορφολογικϊν
χαρακτθριςτικϊν με το

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Ο τόποσ μασ (πόλθ ι
χωριό, νομόσ,
γεωγραφικό
διαμζριςμα)

Δείχνουν ςε πολιτικό και
ςε γεωμορφολογικό
χάρτθ τα ςφνορα του
γεωγραφικοφ
διαμερίςματοσ και του
νομοφ που κατοικοφν.

Ρολιτικόσ χάρτθσ
Ελλάδασ ι
Σχολικόσ Άτλασ

(3 δίωρα)

Διαβάηουν το υπόμνθμα
διαφορετικϊν χαρτϊν και
λζνε ποιεσ πλθροφορίεσ
μασ δίνει κάκε χάρτθσ.

Γεωμορφολογικό
σ χάρτθσ τθσ
Ελλάδασ
προςβάςιμοσ και
ςτο
http://www.seilia
s.gr/index.php?o
ption=com_conte
nt&task=view&id
=244&Itemid=52

Δείχνουν με τθ βοικεια
του υπομνιματοσ και
ονομάηουν ςε
γεωμορφολογικό χάρτθ τα
βουνά, τισ πεδιάδεσ, τισ
λίμνεσ και τα ποτάμια του
γεωγραφικοφ τουσ
διαμερίςματοσ.
Λχνογραφοφν
γεωμορφολογικό χάρτθ
του γεωγραφικοφ
διαμερίςματοσ που
κατοικοφν.
Εντοπίηουν τα
γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά του
γεωγραφικοφ τουσ
διαμερίςματοσ ςε
διαδραςτικό χάρτθ ςτον
θλεκτρονικό υπολογιςτι.
Αναηθτοφν ςτοιχεία για τισ
μεταβολζσ του καιροφ
ςτον τόπο τουσ ανά εποχι
και αναγνωρίηουν τα
καταγράφουν τα

Διαδραςτικόσ
Άτλαντασ
προςβάςιμοσ ςτο
http://www.geog
rafia.gr/?page=atl
as

Κλιματικά
ςτοιχεία για τθν
Ελλάδα:
http://www.hnm
s.gr/hnms/greek/
climatology/clima
tology_html

Εκπαιδευτικό
υλικό
προγράμματοσ
ΜΕΛΛΝΑ
«Ταξιδεφοντασ
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κλίμα, τθ χλωρίδα, τθν
πανίδα, τα προϊόντα,
τα επαγγζλματα και
τον πλθκυςμό πόλεων
και χωριϊν του
γεωγραφικοφ τουσ
διαμερίςματοσ.

κυριότερα ςτοιχεία του
κλίματοσ (μζςθ
κερμοκραςία, μζςθ
υγραςία, φψοσ βροχισ,
ζνταςθ ανζμου).
Δθμιουργοφν τουριςτικζσ
αφίςεσ για αξιοκζατα του
γεωγραφικοφ τουσ
διαμερίςματοσ με ζμφαςθ
ςε αρχαιολογικοφσ
χϊρουσ, ιςτορικζσ
τοποκεςίεσ, μνθμεία τθσ
φφςθσ.

ςτθν Ελλάδα»,
Ακινα, 2000,
προςβάςιμο ςτο
http://users.sch.g
r/evaggelidis61/p
oleis/poleis.htm

Ρροςανατολιςμό
σ ςτο φυςικό και
ςτο δομθμζνο
περιβάλλον, ΚΡΕ
Μακρινίτςασ,
2007, ςελ. 67,
ςτο
http://www.ekke.
gr/estia/gr_pages
/F_synerg/KPE_M
akrinitsas/PROSA
NATOLISMOS.pdf

Καταςκευάηουν
επιτραπζηιο παιχνίδι
(φιδάκι) με καρτζλεσ που
περιζχουν
χαρακτθριςτικζσ
πλθροφορίεσ για το
γεωγραφικό διαμζριςμα ι CD-ROM Μελζτθσ
το νομό τουσ.
Ρεριβάλλοντοσ ΑΔ Δθμοτικοφ,
Δθμιουργοφν επιτραπζηιο
Ενότθτα:
παιχνίδι μνιμθσ με
Αναλαμβάνουμε
κάρτεσ, που απεικονίηουν
δράςθ
βαςικά φυςικά
χαρακτθριςτικά του
γεωγραφικοφ τουσ
διαμερίςματοσ.
Οργανϊνουν μελζτθ
πεδίου ςε χϊρουσ με
ιςτορικό και
περιβαλλοντικό
ενδιαφζρον:
προετοιμάηουν φφλλα
εργαςίασ,
φωτογραφίηουν,
ςυλλζγουν δείγματα,
παίρνουν ςυνεντεφξεισ.
Σχεδιάηουν ζνα
ολοκλθρωμζνο ςχζδιο
εργαςίασ με κζμα το
γεωγραφικό διαμζριςμα ι
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το νομό τουσ (ομάδεσ
γεωμορφολογίασ,
χλωρίδασ & πανίδασ,
προϊόντων, καιροφ &
κλίματοσ, οικιςτικισ
ανάπτυξθσ & δικτφων,
ιςτορίασ, πολιτιςμοφ &
επαγγελμάτων κ.λπ.).
Ενότθτα 2.2: Ο τόποσ μασ αλλάηει ςτο πζραςμα του χρόνου

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 4 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι ικανοί
να:

Μεγάλα ζργα
ςτον τόπο µασ

Επιςκζπτονται,
καταγράφουν και
φωτογραφίηουν μεγάλα
ζργα ςτον τόπο τουσ.

Εκπαιδευτικό
υλικό «Καλλιςτϊ»
– Ανανεϊςιμεσ –
Ιπιεσ πθγζσ
ενζργειασ – ςελ.
43-50, προςβάςιμο
ςτο http://www.eyliko.gr/htmls/peri
vallon/kallisto.aspx

Ονομάηουν μεγάλα
ζργα που ζχουν γίνει
ςτο γεωγραφικό τουσ
διαμζριςμα.
Διακρίνουν κετικζσ
και αρνθτικζσ
ςυνζπειεσ των
μεγάλων ζργων ςτθ
ηωι των ανκρϊπων
και ςτο φυςικό
περιβάλλον.
Αναφζρουν τθ
ςυμβολι
επαγγελματικϊν
ομάδων ςτθ
δθμιουργία μεγάλων
ζργων αλλά και τθ
δθμιουργία νζων
επαγγελμάτων μετά
τθ δθμιουργία των
ζργων.
Συγκρίνουν τθ μορφι
του γεωγραφικοφ
τουσ διαμερίςματοσ
άλλοτε και τϊρα.

(2 δίωρα)
Συγκεντρϊνουν και
μελετοφν δθμοςιεφματα
από τον τοπικό ι ακθναϊκό
τφπο για τα πλεονεκτιματα
και τα μειονεκτιματα κάκε
μεγάλου ζργου ςτθν
περιοχι.
Απαρικμοφν και ταξινομοφν
ςε πίνακεσ τα
πλεονεκτιματα και τα
μειονεκτιματα κάκε
μεγάλου ζργου.
Οργανϊνουν παιχνίδια
ρόλων που εκκζτουν
αντικρουόμενεσ απόψεισ
για τισ ςυνζπειεσ των
μεγάλων ζργων.
Ραίρνουν ςυνεντεφξεισ από
εργαηόμενουσ, κατοίκουσ,
εκπροςϊπουσ φορζων και
τοπικοφσ αξιωματοφχουσ
με κζμα τισ επιδράςεισ των
μεγάλων ζργων ςτο τοπικό
φυςικό περιβάλλον και ςτθ

Εκδόςεισ βιβλίων
και
εκπαιδευτικοφ
υλικοφ που
αφοροφν τθν
τοπικι ιςτορία και
τθν
περιβαλλοντικι
εκπαίδευςθ.
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ηωι των ανκρϊπων.
Γράφουν άρκρα ςε ςχολικι
εφθμερίδα.
Γράφουν επιςτολζσ ςε
τοπικοφσ φορείσ.
Συγκεντρϊνουν παλιζσ
φωτογραφίεσ και
διακρίνουν ςε αυτζσ
αλλαγζσ ςτο φυςικό και
δομθμζνο περιβάλλον του
τόπου τουσ.
Ενότθτα 2.3: Οι νομοί τθσ Ελλάδασ

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 5 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι ικανοί
να:

Νομοί τθσ Ελλάδασ

Εντοπίηουν ςτον
πολιτικό χάρτθ τουσ
νομοφσ κάκε
γεωγραφικοφ
διαμερίςματοσ.

Ρολιτικόσ χάρτθσ
Ελλάδασ ι Σχολικόσ
Άτλασ

Εντοπίηουν ςτο χάρτθ
και ονομάηουν τουσ
νομοφσ τθσ Ελλάδασ.
Αντιςτοιχίηουν τουσ
νομοφσ με το
γεωγραφικό
διαμζριςμα που
ανικουν.

(5 ϊρεσ)

Κολλοφν ςε «λευκό»
πολιτικό χάρτθ τα
ονόματα των νομϊν
κάκε γεωγραφικοφ
διαμερίςματοσ.
Λχνογραφοφν ξεχωριςτά
κάκε γεωγραφικό
διαμζριςμα με τουσ
νομοφσ του.

Ραίηουν διαδραςτικά
παιχνίδια ςτον
θλεκτρονικό υπολογιςτι
με ερωτιςεισ για τουσ
νομοφσ τθσ Ελλάδασ.
Καταςκευάηουν παηλ με
κομμάτια τουσ νομοφσ

Χάρτθσ γεωγραφικϊν
διαμεριςμάτων
προςβάςιμοσ ςτο
http://geogr.eduporta
l.gr/maps/diam_gr/m
aps.htm
«Λευκόσ» χάρτθσ
γεωγραφικϊν
διαμεριςμάτων
προςβάςιμοσ ςτο
http://www.seilias.gr/
index.php?option=co
m_content&task=vie
w&id=173&Itemid=52
και ςτο
http://users.sch.gr/ko
ntoglou/teachers.htm
Χάρτθσ Ελλάδασ με
νομοφσ και
πρωτεφουςεσ
προςβάςιμοσ ςτο

ΑΔΑ: 45Ο09-6Ο4

τθσ Ελλάδασ και παίηουν
παιχνίδια αντιςτοίχθςθσ
και ςυμπλιρωςθσ του
χάρτθ.
Δθμιουργοφν παιχνίδι
αντιςτοίχθςθσ με
καρτζλεσ που περιζχουν
τα ονόματα νομϊν και
γεωγραφικϊν
διαμεριςμάτων.

Ραίηουν διαδραςτικά
παιχνίδια ςτον
θλεκτρονικό υπολογιςτι
αντιςτοιχϊντασ νομοφσ
& πρωτεφουςεσ νομϊν
Δθμιουργοφν
διαδραςτικό παιχνίδι
ςτον θλεκτρονικό
υπολογιςτι.

http://www.seilias.gr/
index.php?option=co
m_content&task=vie
w&id=172&Itemid=52
και ςτο
http://geogr.eduporta
l.gr/games/MATHSTA
TES.htm
και ςτο http://eproodos.com/logismik
a.html
Εκπαιδευτικό υλικό
προγράμματοσ
ΜΕΛΛΝΑ
«Ταξιδεφοντασ με
τουσ χάρτεσ», Ακινα,
2000 και σάρτθσ από
http://www.seilias.gr/
myfiles/downloadFile
s/mapsPDF/GreeceBo
rders.pdf
http://geogr.eduporta
l.gr/games/nomprot1.htm

Γριφοπαιχνίδι με τα
γεωγραφικά διαμερίςματα
τθσ Ελλάδασ, ςτο

http://www.geografia
.gr/downloads/docs/F
_Rebus_Game_Greec
e_Galani.pdf
Ενότθτα 2.4: Τα γεωγραφικά διαμερίςματα τθσ Ελλάδασ

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 3 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ να είναι ικανοί
να:

Γεωγραφικά
διαμερίςματα τθσ
Ελλάδασ

Δείχνουν ςτον πολιτικό
χάρτθ τθ κζςθ των
γεωγραφικϊν
διαμεριςμάτων τθσ
Ελλάδασ
Κολλοφν ι γράφουν ςε
«λευκό» πολιτικό χάρτθ τα

Ρολιτικόσ χάρτθσ
Ελλάδασ ι
Σχολικόσ Άτλασ

Εντοπίηουν ςτο χάρτθ
και ονομάηουν τα
γεωγραφικά
διαμερίςματα τθσ

(3 ϊρεσ)

Ρολιτικόσ χάρτθσ
Ελλάδασ ι
«λευκόσ» χάρτθσ
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Ελλάδασ.

ονόματα των γεωγραφικϊν
διαμεριςμάτων.

Αναφζρουν τθ
ςχετικι κζςθ κάκε
γεωγραφικοφ
διαμερίςματοσ.

Σφρουν το όνομα του
γεωγραφικοφ
διαμερίςματοσ ςτθ ςωςτι
κζςθ πάνω ςτο χάρτθ.

Διακρίνουν τα
χαρακτθριςτικά των
θπειρωτικϊν και
νθςιωτικϊν
διαμεριςμάτων.

Αναηθτοφν και
καταγράφουν βαςικά
ςτοιχεία για τον καιρό και
CD Μελζτθσ
το κλίμα κάκε γεωγραφικοφ Ρεριβάλλοντοσ Α-Δ
διαμερίςματοσ.
τάξθσ (Γϋτάξθ – Ο
τόποσ μου – Ζνασ
τόποσ χίλια
Ταξινομοφν τα γεωγραφικά πρόςωπα – δραςτ.
διαμερίςματα ςε βόρεια,
6)
νότια, ανατολικά, δυτικά με
κριτιριο τθ ςχετικι τουσ
Λςτοςελίδα τθσ
κζςθ ςτθν ζκταςθ τθσ
ΕΜΥ:
Ελλάδασ.
http://www.hnms.
gr/hnms/greek/obs
Συγκρίνουν τα γεωγραφικά ervation/observati
διαμερίςματα (ζκταςθ,
on_region_html
αρικμόσ νομϊν, ζχουν πιο
και
πολλζσ πεδιάδεσ, ζχουν πιο http://www.hnms.
πολλά βουνά, ζχουν
gr/hnms/greek/cli
μεγάλα ποτάμια κ.λπ.).
matology/climatol
ogy_html
Λχνογραφοφν πολιτικό
Χάρτθσ
χάρτθ τθσ Ελλάδασ με
γεωγραφικϊν
διακριτά τα γεωγραφικά
διαμεριςμάτων
διαμερίςματα
προςβάςιμοσ ςτο
Καταςκευάηουν με φελιηόλ http://geogr.edupo
τα γεωγραφικά
rtal.gr/maps/diam
διαμερίςματα και παίηουν
_gr/maps.htm
ςυναγωνιηόμενοι να
ςχθματίςουν το παηλ τθσ
Ρερίγραμμα τθσ
Ελλάδασ.
Ελλάδασ από
http://geogr.edupo
rtal.gr/maps_eu.ht
m

Ενότθτα 3: Γνωριμία με τισ Επιςτιμεσ και τθν Τεχνολογία

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 14 ϊρεσ

προςβάςιμοσ ςτο
http://geogr.edupo
rtal.gr/maps_eu.ht
m
και ςτο
http://www.seilias.
gr/myfiles/downlo
adFiles/mapsPDF/
Greece.pdf
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Ενότθτα 3.1: Αναγνωρίηουμε τα μίγματα γφρω μασ – Διαχωρίηουμε τα μίγματα ςτα
ςυςτατικά τουσ (ουςίεσ)

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 3 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ να είναι ικανοί να:
Αναφζρουν μίγματα, που
χρθςιμοποιοφνται ςτθν
κακθμερινότθτά τουσ.
Διακρίνουν τα μίγματα από τισ
ουςίεσ –ςυςτατικά τουσ.

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Ροια αντικείμενα
ονομάηουμε μίγματα;

Δουλεφουν ςε ομάδεσ,
πραγματοποιϊντασ πειράματα,
καταγράφοντασ τισ παρατθριςεισ
τουσ, πραγματοποιϊντασ
μετριςεισ με κατάλλθλα όργανα
και εξάγουν ςυμπεράςματα.

http://eyliko.gr/resource/suppo
rtmaterial/suppPerivalo
n.aspx
Ρεριλαμβάνει
κεματικζσ ενότθτεσ για
το νερό, τον αζρα, το
ζδαφοσ, τθν
ανακφκλωςθ κ.ά.

Μίγματα και ουςίεσ

Γιατί και πϊσ διαχωρίηουμε
τα μίγματα ςτα ςυςτατικά
τουσ (ουςίεσ);

Ανακοινϊνουν και υποςτθρίηουν
τα αποτελζςματα τθσ εργαςίασ
τουσ ςτθν τάξθ.

Ταξινομοφν τα υλικά ςε
ςτερεά, υγρά, αζρια.

Δουλεφουν ςε ομάδεσ με τθ
μζκοδο jigsaw.

Διαχωρίηουν τα ςυςτατικά των
μιγμάτων, με μεκόδουσ όπωσ
διαλογι, κοςκίνιςμα, ζλξθ με
μαγνιτθ και διικθςθ.

Ρειραματίηονται με πραγματικά
υλικά (νερό, ηάχαρθ, καφζ,
ρεβίκια, φακζσ, ροκανίδια,
ρινίςματα ςιδιρου κ.ά.).
Συηθτοφν για τισ ουςίεσ και τα
μίγματα: αποςταγμζνο νερό,
ηάχαρθ, αλάτι, ςίδερο και νερό
βρφςθσ, ηαχαρόνερο, αλατόνερο.
Εφαρμόηουν και ςυηθτοφν γφρω
από επιςτθμονικζσ διαδικαςίεσ,
όπωσ είναι θ Στρατθγικι Ελζγχου
Μεταβλθτϊν (ζλεγχοσ του πόςο
επθρεάηει θ μεταβλθτι «είδοσ
διαλυμζνθσ ουςίασ» το φαινόμενο
τθσ διάλυςθσ).
Αναηθτοφν ςτο διαδίκτυο (είτε ςτο
πραγματικό είτε ςε εικονικό)
ςτοιχεία (ςχετικά με τα
χαρακτθριςτικά των μιγμάτων και
των διαλυμάτων, τθν επίδραςι
τουσ ςτο περιβάλλον κ.ά.).

http://www.sciencenetl
inks.com
Δικτυακόσ τόποσ
Science NetLinks, ςτον
οποίο υπάρχουν
προτάςεισ ςεναρίων
και υλικϊν, που
ςυνδζουν επιςτιμθ,
τεχνολογία και
κακθμερινι ηωι.
http://www.schools.ac.
cy/klimakio/Themata/e
pistimi/taxeis/d_taxi.ht
ml
Ρεριλαμβάνει
προςομοιϊςεισ,
ιςτοεξερευνιςεισ,
παρουςιάςεισ,
δραςτθριότθτεσ
επεξεργαςίασ
δεδομζνων, φφλλα
εργαςίασ.

Ενότθτα 3.2: Μθχανζσ, ςυςκευζσ και πθγζσ ενζργειασ

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ να είναι ικανοί να:
Αναγνωρίηουν
μθχανζσ/ςυςκευζσ ςτο ςπίτι,
ςτο ςχολείο, ςτθν κακθμερινι
ηωι (εξωτερικοί χϊροι,

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Μθχανζσ και ςυςκευζσ,
που χρθςιμοποιοφν
ενζργεια.

Μελζτθ πεδίου

Οδθγόσ Ανάπτυξθσ
διακεματικϊν
δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ (ςελ.54-61
και 126-134):

Χριςεισ
μθχανϊν/ςυςκευϊν

Επιςκζπτονται ςτακμοφσ
παραγωγισ ενζργειασ που
χρθςιμοποιοφν ανανεϊςιμεσ και
μθ ανανεϊςιμεσ πθγζσ
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μετακινιςεισ), οι οποίεσ
χρθςιμοποιοφν ενζργεια για
διάφορουσ λόγουσ.

Ταξινομοφν τισ
μθχανζσ/ςυςκευζσ με βάςθ τθ
χριςθ τουσ και τισ πθγζσ
ενζργειασ που χρθςιμοποιοφν.

(κζρμανςθ, μετακινιςεισ,
διαςκζδαςθ, κ.ά.)

ενζργειασ.

Διάκριςθ των
ενεργειακϊν πθγϊν ςε
ανανεϊςιμεσ και μθ.

Συλλζγουν πλθροφορίεσ από
ζντυπεσ και θλεκτρονικζσ πθγζσ,
ςχετικά με μθχανζσ/ςυςκευζσ,
που χρθςιμοποιοφν ενζργεια ςτο
ςπίτι και ςτο ςχολείο.

http://www.envedu.gr/ViewPack.aspx?id=4
2
Κζντρο Ανανεϊςιμων
Ρθγϊν Ενζργειασ (ΚΑΡΕ):
http://www.cres.gr/energysaving/enimerosi_bioclimat
ikos.htm
Εδϊ μπορείτε να βρείτε
πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ
βαςικζσ αρχζσ
βιοκλιματιςμοφ, κακϊσ και
για τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ
ενζργειασ.

Ενότθτα 3.3: Μπαταρία – θλεκτρικό κφκλωμα. Από τον θλεκτριςμό των ηϊων ςτθν
καταςκευι τθσ μπαταρίασ.

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 4 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ:

Λςτορία των Φυςικϊν
Επιςτθμϊν
Θ αντιπαράκεςθ Volta
και Galvani

Μζςα από μικρό αφθγθματικό
κείμενο, οι μακθτζσ
αναλαμβάνουν τουσ ρόλουσ του
Galvani και του Volta και
δραματοποιοφν τθν
αντιπαράκεςι τουσ με
επιχειριματα.
Οι μακθτζσ καταςκευάηουν μια
μπαταρία με απλά υλικά.

Μικρό αφθγθματικό
κείμενο από τθν ιςτορία
των φυςικϊν επιςτθμϊν
http://www.valanides.org
/Portals/0/greek_fyllo4.pdf

Να γνωρίςουν το ζργο των
επιςτθμόνων Galvani-Volta και
το ρόλο που διαδραμάτιςαν
ςτθν ανακάλυψθ τθσ
μπαταρίασ.

Καταςκευι μπαταρίασ
Να καταςκευάςουν μια
μπαταρία με απλά υλικά.

Να αναγνωρίηουν διάφορα
είδθ μπαταριϊν κακθμερινισ
χριςθσ.

Είδθ μπαταριϊν ωσ προσ
τθ χριςθ και το μζγεκόσ
τουσ (ΑΑ, ΑΑΑ, C, D κ.λπ)
Ρροςταςία –
ανακφκλωςθ μπαταριϊν

Να διακρίνουν τισ μπαταρίεσ
ςε απλζσ και
επαναφορτιηόμενεσ.
Να τοποκετοφν ςωςτά τισ
μπαταρίεσ ςε ςυςκευζσ.
Καταςκευι απλοφ
θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ.

Οι μακθτζσ (ι ο εκπαιδευτικόσ)
μποροφν να φζρουν διάφορεσ
μπαταρίεσ, να διακρίνουν τουσ
δφο πόλουσ τουσ, να διακρίνουν
διάφορα είδθ μπαταριϊν
ανάλογα με τθ ςυςκευι ςτθν
οποία τοποκετοφνται.
Οι μακθτζσ φζρνουν διάφορεσ
μπαταρίεσ από το ςπίτι τουσ, τισ
ταξινομοφν ςε κατθγορίεσ και τισ
ονομάηουν ςφμφωνα με τα διεκνι
ςτάνταρ AA, AAA, C, κ.λπ.
Οι μακθτζσ καταςκευάηουν ζνα
απλό θλεκτρικό κφκλωμα.

Να καταςκευάηουν ζνα απλό
θλεκτρικό κφκλωμα.
Να ςχεδιάηουν θλεκτρικά
κυκλϊματα τοποκετϊντασ
διακόπτθ.
Αγωγοί και μονωτζσ
Να ταξινομοφν αντικείμενα και
υλικά ωσ προσ τθν ιδιότθτά
τουσ να διαρρζονται ι όχι από

Οι μακθτζσ τοποκετοφν ςτο
κφκλωμα διάφορα υλικά, τα
οποία ταξινομοφν ςε αγωγοφσ και
μονωτζσ.

Λεμόνι, τςίγκοσ, φφλλο
χαλκοφ ι κζρμα 5 λεπτϊν,
μικρό θχείο ι
γαλβανόμετρο.

Διάφορεσ μπαταρίεσ.

Καλϊδια, λαμπάκι,
μπαταρία.
Οι μακθτζσ μποροφν να
καταςκευάςουν ζνα απλό
θλεκτρικό κφκλωμα με
απλά υλικά ι και εικονικά,
με προςομοίωςθ ςτον ΘΥ
ςτθ διεφκυνςθ
http://phet.colorado.edu
/el/simulations/
translated/el
Στθ διεφκυνςθ του
Ευρωπαϊκοφ Οργανιςμοφ
για τθν Αςφάλεια και τθν
Υγεία ςτθν Εργαςία οι
μακθτζσ, αφοφ
παρακολουκιςουν τα
βίντεο του ΝΑΡΟ: Ο Napo
ςτθν … αςφαλι
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θλεκτρικό ρεφμα (αγωγοί –
μονωτζσ).

Να γνωρίηουν τρόπουσ
προςταςίασ από το οικιακό
θλεκτρικό ρεφμα.

Ρροςταςία από το
θλεκτρικό ρεφμα

Με ςυηιτθςθ διακρίνουν το
ρεφμα τθσ μπαταρίασ από το
ρεφμα ςτισ πρίηεσ των ςπιτιϊν
μασ και του ςχολείου και
προτείνουν κανόνεσ προςταςίασ
από το θλεκτρικό ρεφμα.

ςυντιρθςθ (Κρυμμζνεσ
πθγζσ κινδφνου και The
End
http://www.napofilm.net
/el/naposfilms/napoepisode
?filmid=id_napo_film_14),
δθμιουργοφν μια αφίςα με
εικόνεσ και ςκίτςα, με
κζμα τθν αςφαλι χριςθ
του θλεκτρικοφ ρεφματοσ.
Υλικό μποροφμε να
βροφμε και ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ ΔΕΘ
http://www.dei.gr/
Default.aspx?lang
=1&id=3350&nt=19

Ενότθτα 3.4: Σπρϊχνω και τραβϊ – Καταςκευάηω απλζσ μθχανζσ και εργαλεία

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 4 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ:
Να μποροφν να προτείνουν και
να υποςτθρίηουν
διαφορετικοφσ τρόπουσ, για να
ςπρϊξουν ι να τραβιξουν ζνα
αντικείμενο.

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Σπρϊχνω και τραβϊ ςε
κεκλιμζνο επίπεδο και με
διαφορετικι γωνία
αντικείμενα.

Ρειραματίηονται με αντικείμενα
τθσ τάξθσ τουσ και παρατθροφν
από ποφ πρζπει να τα ςπρϊξουν ι
να τα τραβιξουν, για να τα
μετακινιςουν προσ τα εμπρόσ,
προσ τα πλάγια, προσ τα πίςω και
να τα ςθκϊςουν.

Αντικείμενα από τθν
τάξθ τουσ: κρανία,
μπάλεσ, ςχοινί,
χάρακεσ, βιβλία,
αυτοκινθτάκια
τροχαλίεσ, ξφλινεσ
επιφάνειεσ, ςφινεσ,
κομμάτι ξφλου μ=1m.

Αναςθκϊνω με τροχαλία
αντικείμενα.

Να εκκζτουν το ςφνολο των
ενεργειϊν τουσ, δθλαδι τισ
προτάςεισ τουσ, τθν ανάπτυξθ
του ςχεδιαςμοφ τουσ, τισ
δραςτθριότθτεσ, που
υλοποίθςαν και το τελικό
ςυμπζραςμα ι τθν τελικι
λφςθ, που υιοκζτθςαν.

Διαδικαςία τεχνολογικισ
ζρευνασ.

Να μποροφν να ςχεδιάηουν και
να καταςκευάηουν απλζσ
μθχανζσ.

Καταςκευι μθχανϊν, για
να τραβιξουν ι να
αναςθκϊςουν αντικείμενα.

Να μποροφν να
διαπραγματεφονται, να αςκοφν
και να δζχονται κριτικι πάνω
ςτισ ιδζεσ ι τισ λφςεισ, που
προτείνουν, για τθ μελζτθ ενόσ
επιςτθμονικοφ ι τεχνολογικοφ
προβλιματοσ.

Αναηθτϊ τρόπουσ και
καταςκευάηω απλζσ
μθχανζσ, για να
αναςθκϊςω βαριά
αντικείμενα.

Χρθςιμοποιοφν ςκοινί για να τα
τραβιξουν ι να τα αναςθκϊςουν.
Το ίδιο κάνουν χρθςιμοποιϊντασ
και μια τροχαλία.
Κάνουν υποκζςεισ και βρίςκουν
τρόπουσ να τραβιξουν με
μεγαλφτερθ ευκολία διάφορα
βαριά αντικείμενα.
Καταςκευάηουν ζνα κεκλιμζνο
επίπεδο και πάνω ς’ αυτό
ςπρϊχνουν ι τραβοφν διάφορα
αντικείμενα. Συνεχίηουν το ίδιο,
αλλάηοντασ τθ γωνία, τθν κλίςθ
του κεκλιμζνου επιπζδου και
εξάγουν ςυμπεράςματα ςχετικά με
το πότε ιταν πιο δφςκολο ι
εφκολο να τα ςπρϊξουν ι να τα
τραβιξουν.
Συλλζγουν και μελετοφν εικόνεσ
από το διαδίκτυο για τισ 7 απλζσ
μθχανζσ.
Καταςκευάηουν απλζσ φτερωτζσ
και τισ κζτουν ςε κίνθςθ με τον
αζρα ι το νερό.

http://www.edheads.or
g/activities/simplemachines/index.shtml
http://users.tellurian.co
m/teach/machines/

Φτερωτζσ, ζλικεσ.
Εικόνεσ από το
διαδίκτυο με
ανεμόμυλουσ,
υδρόμυλουσ, ζλικεσ
αεροπλάνων και
πλοίων.

Ρϊματα από φελλό,
αλουμινόχαρτο,
πλαςτικά κουταλάκια,
καλαμάκι από ξφλο κ.ά.
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Καταςκευάηουν απλζσ τροχαλίεσ
(π.χ. μια κουβαρίςτρα) και
ςθκϊνουν βάρθ.

Ενότθτα 3.5: Ο ιχοσ ταξιδεφει μζςα ςτθν Λςτορία

Ενδεικτικόσ διδακτικόσ χρόνοσ: 2 ϊρεσ
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ να είναι ικανοί να:

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Επαγγζλματα εκτεκειμζνα
ςε δυςάρεςτουσ ιχουσ.

Οι μακθτζσ ςυνεργάηονται, για να
αναγνωρίςουν τθν αξία του ιχου
ςε διάφορα επαγγζλματα.

Βιβλία από τθ ςχολικι
βιβλιοκικθ, που
αναφζρονται ςε
διάφορα μουςικά
όργανα και εφρεςθ
φωτογραφιϊν από το
διαδίκτυο για διάφορα
επαγγζλματα, που είναι
ιδιαίτερα εκτεκειμζνα
ςε ενοχλθτικοφσ ιχουσ.

Εκτιμιςουν τθν αξία τθσ
αίςκθςθσ τθσ ακοισ ςτα
διάφορα επαγγζλματα.

Συνεργατικό μουςικό παιχνίδι ςτθν
τάξθ, με ςτόχο τθν καλλιζργεια του
αυτιοφ και τθσ ακοισ.

Θχορρφπανςθ και βαςικά
μζτρα προςταςίασ.
Αναπτφξουν τρόπουσ για τθν
προςταςία του ανκρϊπου από
τθν θχορρφπανςθ.

Αναπτφξουν περιβαλλοντικι
ςυνείδθςθ με βάςθ τθν
ευαιςκθτοποίθςι τουσ
απζναντι ςε κζματα
θχορρφπανςθσ.

Οι μακθτζσ ςυνεργάηονται και
αναηθτοφν επαγγζλματα, που είναι
ιδιαίτερα εκτεκειμζνα ςε
διάφορουσ δυςάρεςτουσενοχλθτικοφσ ιχουσ και αναηθτοφν
κατάλλθλα μζτρα προςταςίασ
τουσ.
Οι μακθτζσ ακοφν τουσ ίδιουσ
ιχουσ με διαφορετικι ζνταςθ και
εντοπίηουν το όριο, ςτο οποίο
γίνεται ενοχλθτικόσ κάποιοσ ιχοσ.

Το πράςινο τθσ πόλθσ και θ
αντιμετϊπιςθ τθσ
θχορρφπανςθσ.

Οι μακθτζσ ςυνεργάηονται και
αναηθτοφν τρόπουσ προςταςίασ
από τθν θχορρφπανςθ.
Οι μακθτζσ ςυνεργάηονται και
αναηθτοφν ςτο διαδίκτυο
καταπράςινεσ πόλεισ και ςχετικά
κείμενα, που ςυνδζουν τθν
θχορρφπανςθ με το πράςινο.

Χριςθ του λογιςμικοφ
εννοιολογικισ
χαρτογράφθςθσ
kidspiration με
κατάλλθλα
προςαρμοςμζνθ
διεπιφάνεια χριςθσ για
παιδιά μικρισ θλικίασ,
που παρζχει τθ
δυνατότθτα για
ςυνεργαςία ςτο
διαδίκτυο,
ενςωμάτωςθ νζων
εικόνων, δθμιουργία
νζων βιβλιοκθκϊν με
αντικείμενα, κακϊσ και
προςκικθ ιχων
(ενοχλθτικϊν και μθ
ενοχλθτικϊν).
Επιλογι υλικοφ από τθν
ιςτοςελίδα του
ψθφιακοφ ςχολείου:
http://digitalschool.min
edu.gov.gr/
Φωτογραφίεσ από το
διαδίκτυο ι από τα
βιβλία τθσ ςχολικισ
βιβλιοκικθσ με
καταπράςινεσ πόλεισ.

Ρροτάςεισ για ςυνκετικζσ εργαςίεσ
Μθχανζσ και πθγζσ ενζργειασ
Οι μακθτζσ επεξεργάηονται μθχανζσ και ςυςκευζσ, που λειτουργοφν με διαφορετικά είδθ
ενζργειασ (ςυςκευζσ ςτο ςπίτι, κερμοθλεκτρικά, φωτοβολταϊκά, ανανεϊςιμεσ πθγζσ, κ.ά.).
Μακιματα που εμπλζκονται: Γλϊςςα, Μακθματικά, Εικαςτικά, Λςτορία, Φυςικζσ Επιςτιμεσ
- Τεχνολογία, Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ.
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Από τον θλεκτριςμό των ηϊων ςτθν καταςκευι τθσ μπαταρίασ
Οι μακθτζσ επεξεργάηονται τθ μπαταρία (καταςκευι – δομι – είδθ).
Μακιματα που εμπλζκονται: Γλϊςςα (κείμενα ςχετικά με τθ μπαταρία, άλλεσ ονομαςίεσ
τουσ), Φυςικζσ Επιςτιμεσ – Τεχνολογία (Λςτορία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, καταςκευι
μπαταρίασ με διάφορα υλικά, ςυμβολιςμόσ πόλων τθσ, είδθ μπαταριϊν,
επαναφορτιηόμενεσ μπαταρίεσ), Μακθματικά (ςφμβολα: κετικά και αρνθτικά, απόδοςθ
μπαταριϊν), Εικαςτικά (ηωγραφικι, πλαςτικι), Μουςικι, (ςυςκευζσ παραγωγισ ιχου που
λειτουργοφν με μπαταρίεσ), Λςτορία.

ΑΔΑ: 45Ο09-6Ο4

Ρρόγραμμα Σπουδϊν Γυμναςίου
Διδακτικό μακθςιακό αντικείμενο: Γεωγραφία
Θ ΓΘ ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΑΛΛΑΗΕΛ
Θ ΕΥΩΡΘ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Αϋ ΓΥΜΝΑΣΛΟΥ:
(48 ϊρεσ)
Α. ΕΝΟΤΘΤΑ: ΧΑΤΕΣ (6 ϊρεσ)
1. Χάρτεσ και προςανατολιςμόσ (1 δίωρο)
2. Θ κλίμακα του χάρτθ (1 δίωρο)
3. Γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ (1 δίωρο)
Β. ΕΝΟΤΘΤΑ: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΦΥΣΛΚΟ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ (27
ϊρεσ)
4. Θ Γθ ςτο θλιακό ςφςτθμα - Ωριαίεσ άτρακτοι (1 δίωρο)
5. Ατμόςφαιρα - Κερμοκραςία του αζρα (1 δίωρο)
6. Εποχζσ - Άνεμοι (1 δίωρο)
7. Καιρόσ και κλίμα (3 ϊρεσ)
8. Υδρόςφαιρα (3 ϊρεσ)
9. Ανάγλυφο τθσ γθσ (1 ϊρα)
10. Αποςάκρωςθ και διάβρωςθ (1 δίωρο)
11. Λικόςφαιρα (1 δίωρο)
12. Σειςμοί-Τςουνάμι (3 ϊρεσ)
13. Θφαίςτεια (3 ϊρεσ)
14. Τυφϊνεσ / ςίφουνεσ - Μουςϊνεσ /πλθμμφρεσ (1 δίωρο)
15. Διακεματικζσ εργαςίεσ (1 δίωρο)
Γ. ΕΝΟΤΘΤΑ: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΑΝΚΩΡΟΓΕΝΕΣ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ
(15 ϊρεσ)

Βϋ ΓΥΜΝΑΣΛΟΥ:
(48 ϊρεσ)
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Α. ΕΝΟΤΘΤΑ: ΧΑΤΕΣ (10 ϊρεσ)
Μελζτθ χαρτϊν Ευρϊπθσ, Μεςογείου, Βαλκανίων (1 δίωρο)
Ο χάρτθσ ςτο χρόνο – Ανκρϊπινθ καταςκευι και ςυμβάςεισ (1
δίωρο)
Θ ςφγχρονθ χαρτογραφία - Ειςαγωγι ςτα ΣΓΡ (1 δίωρο)
Συνκετικζσ δραςτθριότθτεσ – εργαςίεσ (2 δίωρα)
Β. ΕΝΟΤΘΤΑ ΦΥΣΛΚΟ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ ΚΑΛ ΑΝΚΩΡΟΣ (14 ϊρεσ)
Αναγνϊριςθ βαςικϊν γεωμορφολογικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ
Ευρϊπθσ (1ϊρα)
Οροςειρζσ τθσ Ευρϊπθσ: Μελζτθ περίπτωςθσ: Άλπεισ
(1δίωρο)
Κάλαςςεσ τθσ Ευρϊπθσ: Μελζτθ περίπτωςθσ: Μεςόγειοσ (1
δίωρο)
Ροτάμια τθσ Ευρϊπθσ. Μελζτθ περίπτωςθσ: Δοφναβθσ (2
δίωρα)
Κλίμα – Βλάςτθςθ (1 δίωρο)

10. Συνκετικζσ δραςτθριότθτεσ – εργαςίεσ (3 ϊρεσ)

Γ. ΕΝΟΤΘΤΑ: ΑΝΚΩΡΛΝΕΣ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ (16 ϊρεσ)
11. Ρολιτικι διαίρεςθ τθσ Ευρϊπθσ (ςιμερα και διαχρονικά ςτον
20ο αιϊνα ) (1 ϊρα)
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16. Οι κάτοικοι τθσ Γθσ (3 ϊρεσ)
17. Σφνκεςθ παγκόςμιου πλθκυςμοφ (2 δίωρα)
18. Κατανομι και Ρυκνότθτα πλθκυςμοφ (3 ϊρεσ)
19. Μετανάςτευςθ – Αςτικοποίθςθ (1 δίωρο)
20. Διακεματικζσ εργαςίεσ (3 ϊρεσ)

12. Ρλθκυςμόσ – πολιτιςμικά ςτοιχεία (1 δίωρο)
13. Ρόλεισ (1 δίωρο)
14. Δίκτυα - Μεγάλα Ζργα (1 δίωρο)
15.Τομείσ παραγωγισ (3 ϊρεσ)
16.Θ Ευρϊπθ ςτον κόςμο - Ο κόςμοσ ςε εναλλακτικζσ διαιρζςεισ
(1 δίωρο)
17. Συνκετικζσ δραςτθριότθτεσ – εργαςίεσ (2 δίωρα)
Δ. ΕΝΟΤΘΤΑ: ΟΛΟΚΛΘΩΣΘ (8ϊρεσ)
18. Τι είναι Γεωγραφία; (1 δίωρο)
19.Τελικζσ ςυνκετικζσ δραςτθριότθτεσ – εργαςίεσ - (3 δίωρα)

Αϋ ΓΥΜΝΑΣΛΟΥ: Θ Γθ ζνασ κόςμοσ που αλλάηει (48 ϊρεσ)
Βαςικόσ άξονασ των κεματικϊν ενοτιτων
Θ βαςικι ιδζα που διατρζχει τθν προςζγγιςθ τθσ φλθσ ςτθν Α’ Γυμναςίου, είναι θ ζννοια τθσ αλλαγισ, τθσ δυναμικισ μεταβολισ.
Εξετάηονται μζςα από αυτό πρίςμα τόςο το φυςικό (γθ, ατμόςφαιρα, φυςικζσ καταςτροφζσ) όςο και το ανκρωπογενζσ (κζματα πλθκυςμοφ) περιβάλλον.
Θ διάρκρωςθ ακολουκεί τισ ενότθτεσ:
Χάρτεσ (6 ϊρεσ)
Μεταβολζσ ςτο φυςικό περιβάλλον (27 ϊρεσ)
Μεταβολζσ ςτο ανκρωπογενζσ περιβάλλον (15 ϊρεσ)
Γίνεται ςυςτθματικά χριςθ χαρτϊν, πινάκων δεδομζνων και εικονογραφικοφ και γραπτοφ πλθροφοριακοφ υλικοφ, από κλαςικζσ και ψθφιακζσ πθγζσ.
Γενικοί ςτόχοι τθσ τάξθσ
Οι μακθτζσ:
αποκτοφν ικανότθτα να προςανατολίηονται ςτο χϊρο
ζχουν επάρκεια ςτθ χριςθ χαρτϊν, και άλλων αναπαραςτάςεων (κλιματόγραμμα, πυραμίδα θλικιϊν)
είναι ικανοί να εξθγοφν τθν αιτία φπαρξθσ των εποχϊν και τθ διαφορά τουσ ανάμεςα ςτα δυο θμιςφαίρια (Βόρειο και Νότιο)
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αναγνωρίηουν το γεωγραφικό ςτίγμα ενόσ τόπου, και αντιλαμβάνονται το λόγο τθσ διαφοράσ ϊρασ ανάμεςα ςε δυο τόπουσ
αναγνωρίηουν τθ δομι τθσ ατμόςφαιρασ, και τθ ςθμαςία του υγροφ ςτοιχείου ςε αυτιν
διακρίνουν τθ διαφορά ανάμεςα ςτο κλίμα και τον καιρό
αναγνωρίηουν τθν ζννοια του ανζμου και τθν ονοματολογία του ςε ςχζςθ με τα ςθμεία του ορίηοντα
αναγνωρίηουν τθν αιτία τθσ διαταραχισ και το μθχανιςμό του φαινομζνου του κερμοκθπίου
γνωρίηουν τουσ παράγοντεσ (διάβρωςθ, αποςάκρωςθ, εναπόκεςθ) που επθρεάηουν τθν αλλαγι ςτθ μορφι τθσ επιφάνειασ του πλανιτθ με το
πζραςμα του χρόνου
ευαιςκθτοποιοφνται ςε κζματα προςταςίασ φυςικϊν μνθμείων
μακαίνουν ότι θ μορφι τθσ γθσ αλλάηει από εξωγενείσ και ενδογενείσ φυςικζσ δυνάμεισ
είναι ικανοί να ςυςχετίηουν τθ ςειςμικι δραςτθριότθτα και τθν φπαρξθ θφαιςτείων με τα όρια των λικοςφαιρικϊν πλακϊν
είναι ικανοί να ςυςχετίηουν τισ κινιςεισ των λικοςφαιρικϊν πλακϊν με τθν ορογζνεςθ
ευαιςκθτοποιοφνται ςε κζματα πρόλθψθσ των επιπτϊςεων των φυςικϊν καταςτροφϊν
αποκτοφν επάρκεια ςτθ χριςθ κατάλλθλου λεξιλογίου όταν αναφζρονται ςε ςυγκεκριμζνεσ φυςικζσ καταςτροφζσ
αναγνωρίηουν τισ κφριεσ αιτίεσ τθσ μετανάςτευςθσ των πλθκυςμϊν και ευαιςκθτοποιοφνται ςτα προβλιματα των μεταναςτϊν
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα
(48 ϊρεσ)

προςανατολίηονται ςτο χϊρο με
διαφορετικοφσ τρόπουσ

Εκπαιδευτικό υλικό

ΧΑΤΕΣ (6 ΩΕΣ)
Οι μακθτζσ/τριεσ…

Οι μακθτζσ/τριεσ είναι ικανοί/εσ να:
αναγνωρίηουν το ςφμβολο του
προςανατολιςμοφ ςτουσ χάρτεσ

Δραςτθριότθτεσ

Χάρτεσ και
προςανατολιςμόσ

Ραρατθροφν χάρτεσ διαφόρων τφπων και
ερμθνεφουν το ςφμβολο του προςανατολιςμοφ.

Μια ςυλλογι από χάρτεσ με
διαφορετικά ςφμβολα
προςανατολιςμοφ.

Ρεριγράφουν μια πυξίδα και αναγνωρίηουν ςε
αυτι τα ςφμβολα του ορίηοντα.
Τρόποι προςανατολιςμοφ
Διακρίνουν τθν πριςματικι πυξίδα από τθν
πυξίδα για χριςθ χάρτθ.

Ρυξίδα πριςματικι και πυξίδα για
χριςθ χάρτθ
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(1 δίωρο)

Aςκοφνται ςτον προςανατολιςμό ςε
πραγματικζσ ςυνκικεσ με τθ βοικεια ενόσ
φφλλου εργαςίασ που αναφζρει τα
διαδοχικά βιματα προςανατολιςμοφ.

Φφλλο εργαςίασ προςανατολιςμοφ με
πυξίδα για χριςθ χάρτθ.

Άςκθςθ ςτο πεδίο: προςανατολιςμόσ με ρολόι.
Καταγράφουν άλλουσ τρόπουσ
προςανατολιςμοφ (π.χ. με τον ιλιο, τον πολικό
αςτζρα, το ιερό ενόσ ναοφ κτλ) και τισ
παρουςιάηουν με ςκίτςα.
κατανοοφν τθν ζννοια τθσ κλίμακασ
ενόσ χάρτθ
υπολογίηουν πραγματικζσ
αποςτάςεισ μεταξφ πόλεων με βάςθ
τθν κλίμακα του χάρτθ

Κλίμακα του χάρτθ

Ραρατθροφν χάρτεσ διαφορετικϊν κλιμάκων,
καταγράφουν τισ κλίμακεσ και τισ ςυγκρίνουν.

( 1 δίωρο)

Υπολογίηουν πραγματικζσ αποςτάςεισ πόλεων
με βάςθ τθν κλίμακα του χάρτθ.

Φφλλο εργαςίασ προςανατολιςμοφ με
ρολόι.
Χάρτεσ με διαφορετικζσ κλίμακεσ

Βρίςκουν τθν κλίμακα του χάρτθ με βάςθ τθν
απόςταςθ δφο ςθμείων ςτο χάρτθ.
προςδιορίηουν τθν απόλυτθ και τθ
ςχετικι κζςθ ενόσ τόπου

Απόλυτθ γεωγραφικι κζςθ
- Σχετικι γεωγραφικι κζςθ

βρίςκουν το γεωγραφικό πλάτοσ
και το γεωγραφικό μικοσ ενόσ
τόπου

Γεωγραφικζσ
ςυντεταγμζνεσ

εντοπίηουν τθ κζςθ ενόσ τόπου
ςυγκεκριμζνου γεωγραφικοφ
ςτίγματοσ

Εντοπίηουν ςτθν υδρόγειο ςφαίρα τθ
γεωγραφικι κζςθ μιασ περιοχισ

Υδρόγειοσ ςφαίρα

Ρροςδιορίηουν τισ ςυντεταγμζνεσ μιασ
δεδομζνθσ περιοχισ

Ραγκόςμιοσ χάρτθσ με τουσ
παράλλθλουσ κφκλουσ και τουσ
μεςθμβρινοφσ.

Εντοπίηουν ςτθν υδρόγειο ςφαίρα μια περιοχι
τθσ οποίασ δίνεται το ςτίγμα
Γεωγραφικό πλάτοσ Γεωγραφικό μικοσ

Συμπλθρϊνουν πίνακα με τισ γεωγραφικζσ
ςυντεταγμζνεσ ςυγκεκριμζνων πόλεων

http://users.sch.gr/salnk/online/geogr
afiast/synt.htm
http://www.google.com/maps
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βρίςκουν τισ γεωγραφικζσ
ςυντεταγμζνεσ ενόσ τόπου

Ραίηουν παιχνίδια με αναφορά ςε καρτεςιανζσ
ςυντεταγμζνεσ (πχ ναυμαχία)
(1 δίωρο)

Εκπαιδευτικό λογιςμικό ΡΛ
Γεωλογίασ-Γεωγραφίασ Α-Β Γυμναςίου

Αναηθτοφν κείμενα που να περιγράφουν πόςο
μεγάλεσ φάνταηαν οι αποςτάςεισ ςε
προθγοφμενεσ εποχζσ
εκτιμοφν το ρόλο των ςφγχρονων
μεταφορικϊν και επικοινωνιακϊν
μζςων ςτον τρόπο που γίνονται
αντιλθπτζσ ςιμερα οι αποςτάςεισ
πάνω ςτθ Γθ

Οι μακθτζσ/τριεσ είναι ικανοί/ζσ να:
περιγράφουν τθ κζςθ τθσ Γθσ ςτο
θλιακό ςφςτθμα

υπολογίηουν τθν τοπικι και διεκνι
ϊρα ενόσ τόπου με βάςθ τθν
περιςτροφι τθσ Γθσ

Ορίηουν τθν απόλυτθ και τθ ςχετικι απόςταςθ
με αφορμι τθ δθμιουργία τθσ Εγνατίασ Οδοφ
ι τθσ γζφυρασ ίου – Αντιρρίου (ςφγκριςθ
χιλιομετρικϊν αποςτάςεων μεταξφ δφο
πόλεων πριν και μετά τθν καταςκευι τουσ,
μζςοι χρόνοι κάλυψθσ των αποςτάςεων)

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΦΥΣΛΚΟ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ (27 ΩΕΣ)
Οι μακθτζσ/τριεσ…
Το δικό μασ θλιακό
Μελετοφν προςομοιϊςεισ αναπαράςταςθσ του
ςφςτθμα :
θλιακοφ ςυςτιματοσ.
Ιλιοσ/ πλανιτεσ/
Συγκρίνουν πίνακεσ που αναφζρουν τα
δορυφόροι
χαρακτθριςτικά των πλανθτϊν
Οι κινιςεισ τθσ Γθσ
(περιφορά, περιςτροφι ,
κλίςθ άξονα τθσ Γθσ )

Χάρτθσ με ςθμειωμζνθ τθ κζςθ τθσ
Εγνατίασ Οδοφ ι τθσ γζφυρασ ίουΑντιρρίου

Φωτογραφίεσ του θλιακοφ
ςυςτιματοσ και μεμονωμζνων
πλανθτϊν προςβάςιμεσ ςτο
http://www.greekastronomy.gr/solars
ystem/solarsystem.htm.

Καταςκευάηουν ζνα μοντζλο θλιακοφ
ςυςτιματοσ.

Υδρόγειοσ ςφαίρα

Επιλφουν προβλιματα που αφοροφν ταξίδια
από το ζνα θμιςφαίριο ςτο άλλο.

Εκπαιδευτικό λογιςμικό ΡΛ
Γεωλογίασ-Γεωγραφίασ Α-Β Γυμναςίου

Αναηθτοφν ςτθ μυκολογία τθν εξιγθςθ του
φαινόμενου τθσ μζρασ και τθσ νφχτασ.

Σχεδιαγράμματα για τθν περιφορά τθσ
γθσ προςβάςιμθ ςτο
http://www.gsekkes.com και ςτο

Ωριαίεσ άτρακτοι

(1 δίωρο)
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Ραρατθροφν χάρτθ που παρουςιάηει τισ
ωριαίεσ ατράκτουσ και περιγράφουν τα
χαρακτθριςτικά του ςθμεία (πχ κάκε 15ο γ.μ
αντιςτοιχεί ςε 1 ϊρα)
Υπολογίηουν τθ διαφορά τθσ τοπικισ ϊρασ
ενόσ τόπου από τθ διεκνι

http://el.wikipedia.org/

Κείμενα από τον τφπο για τον
εορταςμό πχ των Χριςτουγζννων ςτθ
Βραηιλία ςτισ παραλίεσ και τθν
Ευρϊπθ μζςα ςτα χιόνια
Χάρτεσ με τισ ωριαίεσ ατράκτουσ
προςβάςιμοσ ςτο
http://www.propagator.gr/
Σχολικό βιβλίο, ςελ. 14

ονομάηουν τα κφρια τμιματα τθσ
ατμόςφαιρασ
αναφζρουν τθ ςφςταςθ του
ατμοςφαιρικοφ αζρα

Ατμόςφαιρα
Σφςταςθ του
ατμοςφαιρικοφ αζρα
Δομι τθσ ατμόςφαιρασ

κατατάςςουν κφρια φαινόμενα και
λειτουργίεσ ςτα τμιματα τθσ
ατμόςφαιρασ

εξθγοφν γιατί θ Γθ αποτελεί ζνα
φυςικό κερμοκιπιο
περιγράφουν τισ μεταβολζσ
κερμοκραςίασ ςτθ διάρκεια μιασ

(1 ϊρα)

Κερμοκραςία του αζρα
Μζςθ κερμοκραςία,
μζγιςτθ και ελάχιςτθ
θμεριςια κερμοκραςία

Μελετοφν ςχζδιο που φαίνονται τα τμιματα
τθσ ατμόςφαιρασ και διακρίνουν τα φψθ τουσ.
Διαβάηουν κυκλικό διάγραμμα που αναφζρει
ςε ποςοςτά τα ςυςτατικά τθσ ατμόςφαιρασ
και το ςχολιάηουν.

Αναπαράςταςθ τθσ δομισ τθσ
ατμόςφαιρασ ςε εικόνα από
ςυνοδευτικό CD-ROM ΓεωλογίασΓεωγραφίασ Γυμναςίου και ςτο
http://www.envedu.gr/documents/images/

Διακρίνουν τισ κφριεσ λειτουργίεσ κάκε
τμιματοσ τθσ ατμόςφαιρασ και τα
αναπαριςτοφν με ςκίτςα (π.χ. ςφννεφα,
ςτρϊμα όηοντοσ, αεροπλάνο, δορυφορικόσ
αναμεταδότθσ κτλ.)

Εκπαιδευτικζσ ιςτοςελίδεσ π.χ
http://www.mathima.gr/education/yli
ko/files_yliko/swf/climate.swf

Μελετοφν διαγράμματα που ερμθνεφουν το
ρόλο τθσ ατμόςφαιρασ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ
μζςθσ κερμοκραςίασ του αζρα
Μελετοφν χάρτθ με τθ μζςθ κερμοκραςία
πολλϊν τόπων παγκοςμίωσ και καταγράφουν

Διαγράμματα προςβάςιμα ςτο:
http://earthguide.ucsd.edu/earthguide
/diagrams/greenhouse/ και ςτο
http://www.physica
lgeography.net/weblinks_ch7.html και
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θμζρασ

εξθγοφν γιατί θ Γθ κερμαίνεται
διαφορετικά από τόπο ςε τόπο

Εποχζσ

εξθγοφν τθ διαφορά των εποχϊν
ανάμεςα ςτο βόρειο και το νότιο
θμιςφαίριο

τισ παρατθριςεισ τουσ.
Μετροφν κερμοκραςία του αζρα εντόσ ενόσ
24ωρου

ςτο
http://www.ucar.edu/learn/1_3_1.ht
m και ςτο http://climatechange.edu.gr

Ραρατθροφν ςχεδιαγράμματα με τθν
πρόςπτωςθ των θλιακϊν ακτίνων ςτθ Γθ
(κάκετα και πλάγια, υπό διαφορετικζσ γωνίεσ)

Χάρτθσ με τθν κατανομι τθσ μζςθσ
κερμοκραςίασ πάνω ςτθ γθ ςτο
http://earthobservatory.nasa.gov

Ρροςομοιϊνουν τθν περιςτροφι τθσ Γθσ με
ςφαίρα και φωτεινι πθγι εξθγϊντασ τθ
δθμιουργία εποχϊν ανά θμιςφαίριο

Κερμόμετρο

(1 δίωρο)

Φωτογραφίεσ που παρουςιάηουν
χαρακτθριςτικζσ μζρεσ ςτο Β και Ν
θμιςφαίριο (πχ Χριςτοφγεννα ςτθν
Αυςτραλία και τθ Γερμανία, καρναβάλι
ςτθ Βραηιλία και τθ Βενετία).

ερμθνεφουν το ςχθματιςμό των
ανζμων
περιγράφουν το ρόλο των ανζμων
ςτο ςχθματιςμό και ςτθν κατανομι
των βροχϊν

Άνεμοι

Ρεριγράφουν τον ςχθματιςμό των ανζμων
μζςα από ςχετικό διάγραμμα

(1 ϊρα)

Ραρατθροφν διαγράμματα και εξθγοφν το ρόλο
των ανζμων ςτο ςχθματιςμό και ςτθν
κατανομι των βροχϊν

Λογιςμικό που αναπαριςτά το
ςχθματιςμό των ανζμων προςβάςιμο
ςτο
http://www.phys.ufl.edu/~matchev/M
ET1010/notes/ActiveFigures/A_54_file
s/A_54.swf

περιγράφουν τθν κατανομι των
κλιματικϊν τφπων πάνω ςτθ γθ

Καιρόσ και Κλίμα

Εντοπίηουν τισ διαφορζσ των εννοιϊν
«καιρόσ» και «κλίμα».

Σχολικό βιβλίο, ςελ. 44-45

Διαβάηουν τον παγκόςμιο χάρτθ κλιματικϊν
τφπων και καταγράφουν, ομαδοποιοφν και
χαρακτθρίηουν τουσ βαςικοφσ τφπουσ
κλίματοσ.

Ραγκόςμιοσ «λευκόσ» χάρτθσ ςτο
http://geogr.eduportal.gr/maps_eu.ht
m

Ρροςδιορίηουν ςε «λευκό» παγκόςμιο χάρτθ

Φωτογραφίεσ με χαρακτθριςτικά φυτά

περιγράφουν τα βαςικά
χαρακτθριςτικά των βαςικϊν
τφπων κλίματοσ

Βαςικοί τφποι κλίματοσ

διαβάηουν ςωςτά ζνα
κλιματόγραμμα

Κλιματόγραμμα
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κατατάςςουν περιοχζσ ςε τφπουσ
κλίματοσ με τθ βοικεια
κλιματογράμματοσ

( 3 ϊρεσ )

ςυγκεκριμζνεσ χϊρεσ με διαφορετικό τφπο
κλίματοσ και τοποκετοφν κάρτεσ με
χαρακτθριςτικι βλάςτθςθ, ανκρϊπινεσ
δραςτθριότθτεσ, κατοικίεσ, ενδυμαςία κτλ.)
Μελετοφν κλιματογράμματα πόλεων που
ανικουν ςε διαφορετικζσ κλιματικζσ ηϊνεσ

προςδιορίηουν τον κλιματικό τφπο
μιασ περιοχισ χρθςιμοποιϊντασ το
κλιματόγραμμά τθσ

Συγκρίνουν τυπικά κλιματογράμματα για
βαςικοφσ τφπουσ κλίματοσ
Καταςκευάηουν κλιματόγραμμα με βάςθ
πίνακα δεδομζνων μζςθσ κερμοκραςίασ
περιγράφουν πϊσ κατανζμεται το
νερό ςτον πλανιτθ

Υδρόςφαιρα

περιγράφουν πϊσ δθμιουργείται θ
βροχι ωσ φυςικι διαδικαςία του
υδρολογικοφ κφκλου

Φψοσ βροχισ

ςυςχετίηουν τθν παρουςία
ποταμϊν και βουνϊν

Ρεριγράφουν ςχεδιάγραμμα του υδρολογικοφ
κφκλου.
Μελετοφν διαγράμματα παγκόςμιασ
κατανομισ βροχοπτϊςεων.
Μελετοφν το χάρτθ βροχϊν τθσ Ελλάδασ και
δικαιολογοφν γιατί τα πολφυδρα ποτάμια τθσ
πατρίδασ μασ βρίςκονται ςτα δυτικά τθσ
Ρίνδου

περιγράφουν τθ διαφορετικι
κατανομι των βροχϊν ςτθ γθ
αναγνωρίηουν και διαβάηουν ζνα
χάρτθ βροχϊν

Μελετοφν ςχεδιαγράμματα κατανομισ νεροφ
ςτον πλανιτθ

Ο ρόλοσ των βουνϊν ςτθν
κατανομι των βροχϊν και
ςτθ δθμιουργία ποταμϊν

(3 ϊρεσ)

Ραρατθροφν τθ διαδρομι και το ςχιμα του
Νείλου ποταμοφ και δικαιολογοφν τθ κζςθ
των πθγϊν και τθν ζλλειψθ παραποτάμων.
Ραρατθροφν και εξθγοφν τθ κζςθ του τροπικοφ
δάςουσ του Κονγκό.

ι ηϊα για κάκε τφπο κλίματοσ
Κλιματογράμματα προςβάςιμα ςτο
http://www.greenbelt.gr

http://eozsa.files.wordpress.com
Ρλιρεισ οδθγίεσ για τθν καταςκευι ςε
υπολογιςτικό φφλλο ςτο
http://www.k12science.org/curriculum
/weatherproj2/en/docs/climatogram.s
html
http://ga.water.usgs.gov/edu/graphics
και
http://earth.rice.edu/mtpe/hydro/hyd
rosphere

Σχεδιάγραμμα του υδρολογικοφ
κφκλου ςτο
http://www.epa.gov/kids/water.htm
και ςτο
http://www.unep.org/dewa/assessme
nts/ecosystems/water/vitalwater/ και
ςτο
http://ga.water.usgs.gov/edu/mwater.
html
Χάρτθσ βροχϊν τθσ Ελλάδασ ςτο
http://www.weather-and-climate.com
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και http://www.stockmapagency.com
Χάρτθσ τθσ Αφρικισ
περιγράφουν το ανάγλυφο μιασ
περιοχισ από ζνα χάρτθ με βάςθ
τισ ιςοχψείσ καμπφλεσ

Ανάγλυφο τθσ γθσ
Λςοχψείσ καμπφλεσ
(1 ϊρα)

αντιλαμβάνονται ότι θ μορφι τθσ
γθσ ζχει μια δυναμικι εξζλιξθ ςτο
χρόνο

Αποςάκρωςθ, διάβρωςθ,
διαγζνεςθ και απόκεςθ

Συγκρίνουν φωτογραφίεσ μιασ περιοχισ με
ςθμαντικι χρονικι διαφορά, επιςθμαίνουν
τισ αλλαγζσ και αναφζρουν ποιον κεωροφν
κφριο παράγοντα διάβρωςθσ ςε κάκε
περίπτωςθ.

αναφζρουν τθ ςυμβολι των
εξωγενϊν παραγόντων ςτθν
διαμόρφωςθ του ανάγλυφου τθσ
γθσ
περιγράφουν τι είναι αποςάκρωςθ,
διάβρωςθ, διαγζνεςθ και απόκεςθ
περιγράφουν τισ γεωμορφζσ που
ςχθματίηονται από τθ δράςθ των
ποταμϊν και των καλάςςιων
κυμάτων ςτισ ακτζσ
ευαιςκθτοποιοφνται ςτο κζμα τθσ
διατιρθςθσ φυςικϊν μνθμείων
υποκζτουν τθ ςχετικι θλικία των
βουνϊν με βάςθ το ‘’χρόνο’’

Μελετοφν τοπογραφικό χάρτθ και προςπακοφν
να εντοπίςουν το υψθλότερο ςθμείο, το
χαμθλότερο ςθμείο και τθ μεταξφ τουσ
υψομετρικι διαφορά
Συηθτοφν τι αναπαριςτοφν οι κλειςτζσ
γραμμζσ και τι ςθμαίνει θ πυκνότθτά τουσ
Συγκρίνουν εικόνεσ περιοχϊν με διαφορετικι
μορφι ανάγλυφου

Χαρακτθριςτικζσ
γεωμορφζσ

Κάνουν ςυλλογι από εικόνεσ που
παρουςιάηουν διαφορετικοφσ ςχθματιςμοφσ
από τθ δράςθ ενόσ ποταμοφ (πθγζσ,
μαίανδροι, φαράγγια, κοιλάδεσ, δζλτα,
νθςίδεσ κτλ.)

Τοπογραφικό ςχζδιο με ιςοχψείσ
καμπφλεσ

Φωτογραφίεσ με τοπία από ζρθμο,
παγετϊνεσ, ηϊα που ςκάβουν, ποτάμι,
ριηικό ςφςτθμα φυτϊν, μια γζφυρα
κτλ.

http://www.propagator.gr/ και
http://el.wikipedia.org/

(1δίωρο)
Εξθγοφν γιατί ςιμερα το ςτενό των
Κερμοπυλϊν δεν είναι και τόςο «ςτενό».
Συλλζγουν εικόνεσ από τοπία με ζντονθ
διάβρωςθ (πχ Μετζωρα, δζλτα ποταμϊν,
κατολιςκιςεισ , αντιςτθρίγματα δρόμων κτλ.)

Κείμενο με αναφορά ςτο ςτενό
πζραςμα των Κερμοπυλϊν τθν εποχι
του Λεωνίδα και φωτογραφία τθσ
περιοχισ ςιμερα ςτο
http://el.wikipedia.org/ και
http://www.daskalosk.gr/STENO.pdf
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δράςθσ των εξωγενϊν παραγόντων

περιγράφουν τθ δομι του
εςωτερικοφ τθσ Γθσ
ορίηουν τι είναι λικοςφαιρικζσ
πλάκεσ
ςυςχετίηουν το ςχθματιςμό
μεγάλων οροςειρϊν και
θφαιςτείων με τθν κίνθςθ των
λικοςφαιρικϊν πλακϊν
περιγράφουν τον τρόπο
δθμιουργίασ των ςειςμϊν και τισ
ςυνζπειεσ αυτϊν χρθςιμοποιϊντασ
κατάλλθλθ ορολογία
ςυςχετίηουν το ςχθματιςμό
μεγάλων ςειςμϊν με τθν κίνθςθ
των λικοςφαιρικϊν πλακϊν
αντιλαμβάνονται ότι θ Ελλάδα είναι
ςειςμογενισ χϊρα
αναγνωρίηουν και διαβάηουν ζνα
ςειςμόγραμμα
ερμθνεφουν με ποιο τρόπο οι
αναπτυγμζνεσ χϊρεσ περιορίηουν
τισ ςυνζπειεσ των ςειςμϊν

Δομι τθσ Γθσ. Λικόςφαιρα.
Λικοςφαιρικζσ πλάκεσ
(1 δίωρο )

Αναηθτοφν εικόνεσ από βουνά τθσ Ευρϊπθσ
και καταγράφουν παρατθριςεισ για τθν
ομαλότθτα των βουνοκορφϊν, το φψοσ τουσ,
τθν παρουςία βλάςτθςθσ, πάγων κτλ.)
Ραρατθροφν ζνα γεωλογικό χάρτθ τθσ
Ευρϊπθσ, εντοπίηουν τα βουνά τθσ και
ςυςχετίηουν τα υψόμετρά τουσ με τθν θλικία
τουσ.

http://www.realmagick.com/caledonia
n-mountains/ και http://www.unepwcmc-apps.org/habitats/mountains
Γεωλογικόσ χάρτθσ τθσ Ευρϊπθσ και
μεμονωμζνων χωρϊν ςτο
http://english.fossiel.net/locations/loc
ations.php

Ρεριγράφουν ςχεδιαγράμματα του
εςωτερικοφ τθσ Γθσ

Σχολικό βιβλίο

Ραρατθροφν ςε ςχεδιάγραμμα τα όρια των
λικοςφαιρικϊν πλακϊν και τισ ςχετικζσ
κινιςεισ τουσ
Διακρίνουν τα διαφορετικά αποτελζςματα
κάκε κίνθςθσ των λικοςφαιρικϊν πλακϊν

Σειςμοί - τςουνάμι
Ρϊσ δθμιουργείται ο
ςειςμόσ. Εςτία ςειςμοφ,
επίκεντρο, ςειςμικά
κφματα.
Κλίμακα ίχτερ (μζγεκοσ)
Κλίμακα Μερκάλι (ζνταςθ)
Σειςμόγραμμα

Μελετοφν παγκόςμιο χάρτθ που δείχνει τισ
τεκτονικζσ πλάκεσ, τισ εςτίεσ ςειςμϊν και τα
θφαίςτεια
Ρεριγράφουν ςχεδιαγράμματα δθμιουργίασ
ςειςμϊν
Ραρατθροφν και περιγράφουν εικόνεσ μετά
από ςειςμοφσ , τισ ςυνζπειεσ ςτο ζδαφοσ και
ςτθ ηωι των ανκρϊπων
Εντοπίηουν και ονομάηουν περιοχζσ ςτον
παγκόςμιο χάρτθ με ζντονθ ςειςμικότθτα

Δθμιουργία των τςουνάμι
και ςυνζπειεσ

Μελετοφν παγκόςμιο χάρτθ που δείχνει τισ
τεκτονικζσ πλάκεσ, τισ εςτίεσ ςειςμϊν και τα
θφαίςτεια και εντοπίηουν τθ κζςθ τουσ
Ραρατθροφν ςε χάρτθ του ελλθνικοφ χϊρου

http://www.staff.amu.edu.pl/~zbzw/gl
ob/glob34f.htm
The Great Globe Gallery
Συνοδευτικό CD-ROM ΓεωλογίασΓεωγραφίασ Α-Β Γυμναςίου (παιχνίδι
των λικοςφαιρικϊν πλακϊν)
http://www.usgs.gov/
Αμερικανικό Λνςτιτοφτο Γεωλογικϊν
Ερευνϊν
Σχεδιαγράμματα ςειςμϊν ςτισ
ιςτοςελίδεσ
http://www.pmel.noaa.gov και
http://atlas.nrcan.gc.ca και
http://www.eduweb.com/

http://www.staff.amu.edu.pl/~zbzw/gl
ob/glob34f.htm
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εξθγοφν πϊσ δθμιουργοφνται τα
τςουνάμι
διατυπϊνουν προτάςεισ ςχετικά με
τθν πρόλθψθ καταςτροφϊν από
ςειςμοφσ και τςουνάμι
αποκτοφν ςτάςεισ και
ςυμπεριφορζσ αλλθλεγγφθσ για
προςφορά βοικειασ ςε
περιπτϊςεισ ανάγκθσ

ποφ εντοπίηονται οι περιςςότερεσ ςειςμικζσ
εςτίεσ
(3 ϊρεσ)

Ρεριγράφουν ζνα ςειςμόγραμμα
Συγκρίνουν και ςυηθτοφν τα αποτελζςματα
δφο μεγάλων ςειςμϊν ςε μια αναπτυγμζνθ
και ςε μια αναπτυςςόμενθ χϊρα.
Αναηθτοφν πλθροφορίεσ για τα μεγαλφτερα
τςουνάμι ςτθν ανκρϊπινθ ιςτορία
Συηθτοφν και επιχειρθματολογοφν για τθν
ανάγκθ τθσ κοινισ αντιμετϊπιςθσ μεγάλων
φυςικϊν καταςτροφϊν
Δθμιουργοφν απλά ςκίτςα με προλθπτικά
μζτρα για ςειςμοφσ και τςουνάμι και τα
εκκζτουν ςτθν τάξθ τουσ.

The Great Globe Gallery
http://seismo.geology.upatras.gr/
Σειςμολογικό Εργαςτιριο Ραν/Μιου
Ράτρασ
http://www.gein.noa.gr/
Γεωδυναμικό Λνςτιτοφτο Εκνικοφ
Αςτεροςκοπείου Ακθνϊν.
Απλό ςειςμόγραμμα ςτο λιμμα
«ςειςμόσ»
http://el.wikipedia.org/
http://www.fema.gov/kids/ Υπθρεςία
Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν
(ΘΡΑ).
Κείμενα και φωτογραφίεσ από τον
ςειςμό τθσ ςτθν Αϊτι το 2010 και τθν
Λαπωνία το 2011.
http://www.physics4u.gr/faq/measure
arthquake.html
Λςτοςελίδα του ΟΑΣΡ ςτο
http://www.oasp.gr/

περιγράφουν τθ μορφι και τα
μζρθ ενόσ θφαιςτείου

Θφαίςτεια

Ραρατθροφν και περιγράφουν φωτογραφίεσ
θφαιςτείων.

Μορφι θφαιςτείου.
εξθγοφν τον τρόπο δθμιουργίασ
των θφαιςτείων
εντοπίηουν ςτο χάρτθ

Σχεδιάηουν ςχεδιαγράμματα θφαιςτείων
Ενεργά και ςβθςμζνα
θφαίςτεια.

Ραρατθροφν ςε παγκόςμιο και ευρωπαϊκό
χάρτθ ποφ εντοπίηονται οι περιςςότερεσ

Βίντεο από ζκρθξθ θφαιςτείου ςτο
http://video.nationalgeographic.com/v
ideo/player/environment/environmen
t-natural-disasters/volcanoes/volcanoeruptions.html
http://www.enchantedlearning.com/s
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ενεργά θφαίςτεια ςε παγκόςμια,
ευρωπαϊκι και εκνικι κλίμακα

Δθμιουργία του ελλθνικοφ
θφαιςτειακοφ τόξου
Θφαιςτειακά πετρϊματα.

αντιλαμβάνονται ότι από τθ δράςθ
των θφαίςτειων προκφπτουν όχι
μόνο βλάβεσ αλλά και ωφζλειεσ
ςτθν οικονομικι ηωι

(3 ϊρεσ)

θφαιςτειακζσ εςτίεσ

ubjects/volcano/labelvolcano.shtml

Μελετοφν γεωλογικό χάρτθ τθσ Ελλάδασ με
τα ενεργά και ςβθςμζνα θφαίςτεια

http://www.staff.amu.edu.pl/~zbzw/gl
ob/glob28d2.htm
The Great Globe Gallery

Ραρατθροφν ςε φωτογραφίεσ
χαρακτθριςτικά θφαιςτειακά πετρϊματα.
Καταγράφουν από φωτογραφίεσ τα
αποτελζςματα από εκριξεισ θφαιςτείων

http://www.greekscapes.gr/index.php
/2010-01-21-16-47-29/enot/206ifaistiako-tokso.html

http://www.santorini.com/santorinivol
Αναηθτοφν και καταγράφουν τισ ωφζλειεσ που cano/volcaniceruptions.htm
προκφπτουν από τθ δράςθ των θφαιςτείων
http://en.wikipedia.org/wiki/Types_of
_volcanic_eruptions
Σχεδιάηουν το ελλθνικό θφαιςτειακό τόξο
http://www.propagator.gr/mysite/ima
ges/stories/pdffiles/domh.pdf
περιγράφουν πϊσ ςχθματίηονται οι
τυφϊνεσ/ςίφουνεσ, ςε ποια
περιοχι τθσ γθσ εμφανίηονται και
ποια τα αποτελζςματά τουσ

αναφζρουν τι είναι οι μουςϊνεσ,
ςε ποια περιοχι τθσ γθσ
εμφανίηονται και ποια τα
αποτελζςματά τουσ

διατυπϊνουν προτάςεισ ςχετικά

Τυφϊνεσ / ςίφουνεσ

(1 ϊρα)

Μουςϊνεσ /πλθμμφρεσ
(1 ϊρα)

Ρεριγράφουν ζνα ςχεδιάγραμμα που
παρουςιάηει πϊσ δθμιουργοφνται οι
τυφϊνεσ/ςίφουνεσ χρθςιμοποιϊντασ
κατάλλθλο λεξιλόγιο

Σχεδιάγραμμα που παρουςιάηει πϊσ
δθμιουργοφνται οι τυφϊνεσ /ςίφουνεσ
http://users.sch.gr/xtsamis/Okosmos
Mas/Typhon.htm

Εντοπίηουν ςε παγκόςμιο χάρτθ τα
γεωγραφικά πλάτθ όπου ςχθματίηονται οι
τυφϊνεσ

Χάρτθσ που ςθμειϊνονται τα
γεωγραφικά πλάτθ των τυφϊνων

Ραρατθροφν φωτογραφίεσ περιοχϊν που
ζχουν πλθγεί από τυφϊνεσ και περιγράφουν
τισ ςυνζπειζσ τουσ.

Φωτογραφίεσ από τυφϊνεσ και
ςίφουνεσ και από τα αποτελζςματά
τουσ http://www.propagator.gr/

Μελετοφν ςχεδιάγραμμα που δείχνει πϊσ
ςχθματίηονται οι μουςϊνεσ.

Σχθματικόσ χάρτθσ όπου φαίνεται ποφ
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με τον τρόπο περιοριςμοφ των
επιπτϊςεων ενόσ τυφϊνα και μιασ
πλθμμφρασ

Αναηθτοφν πλθροφορίεσ ι αναλφουν και
ςχολιάηουν κείμενο για τισ ςυνζπειεσ των
μουςϊνων ςτθ ηωι εκατομμυρίων ανκρϊπων.

Διακεματικζσ εργαςίεσ για
τισ μεταβολζσ ςτο φυςικό
περιβάλλον
(2 ϊρεσ)

Οι μακθτζσ /τριεσ είναι ικανοί να:
χρθςιμοποιοφν και διαβάηουν
ςωςτά ζναν πλθκυςμιακό χάρτθ

Καταγράφουν μζτρα προφφλαξθσ από
τυφϊνεσ, ςίφουνεσ, μουςϊνεσ και τισ
παρεπόμενεσ πλθμμφρεσ

Οι μακθτζσ αναλαμβάνουν κατά ομάδεσ να
παρουςιάςουν κζματα που αφοροφν
- περιβαλλοντικά προβλιματα ςχετικά με τθν
ατμόςφαιρα (ατμοςφαιρικι ρφπανςθ, μείωςθ
ςτρατοςφαιρικοφ όηοντοσ, ενίςχυςθ
φαινομζνου κερμοκθπίου κτλ) ι
- θ υδροθλεκτρικι ενζργεια ςτθν υπθρεςία του
ανκρϊπου ι
- περιγραφι ενόσ μετεωρολογικοφ ςτακμοφ,
όργανα παρατιρθςθσ και καταγραφισ
δεδομζνων
- πρόγνωςθ καιροφ, επαγγζλματα ςχετικά με
τον καιρό, εξζλιξθ τθσ μετεωρολογικισ
επιςτιμθσ
- καιρόσ και ςθμαντικά ιςτορικά γεγονότα
- τθν ζκρθξθ του θφαιςτείου τθσ Σαντορίνθσ
- τα πιο γνωςτά θφαιςτειακά πετρϊματα ςτθν
Ελλάδα και τθ χριςθ τουσ.
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΑΝΚΩΡΟΓΕΝΕΣ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ (15 ΩΕΣ)
Οι κάτοικοι τθσ γθσ
Οι μακθτζσ/τριεσ…
Το ςφνολο των ανκρϊπων
ςτθ Γθ.
Αναλογία του παγκόςμιου
πλθκυςμοφ ανά ιπειρο

Ρεριγράφουν γραφιματα με τθν εξζλιξθ του
παγκόςμιου πλθκυςμοφ
Συγκρίνουν πλθκυςμιακά τισ θπείρουσ και τισ

και πϊσ δθμιουργοφνται οι μουςϊνεσ
http://library.thinkquest.org/03oct/01
429/monsoon.htm και
http://www.islandnet.com/~see/weat
her/almanac/arc2004/alm04aug.htm
http://climate.snu.ac.kr/2005_new/res
/monsoon/monsoon-definitionen.html
Κείμενο ςχετικό με τθν βραδυπορία
των μουςϊνων ςτθν ΝΑ Αςία και
εικόνεσ από περιοχζσ που ζχει δράςει
ο μουςϊνασ
http://el.wikipedia.org/ και
http://news.pathfinder.gr/sports/4985
34.html

Σχολικό βιβλίο, ςελ. 90

Διάγραμμα με τθν εξζλιξθ του
παγκόςμιου πλθκυςμοφ ςτουσ
ιςτορικοφσ χρόνουσ
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εξθγοφν τουσ λόγουσ τθσ αφξθςθσ
του πλθκυςμοφ (οικονομικοφσ,
κοινωνικοφσ, πολιτικοφσ,
περιβαλλοντικοφσ)
αναγνωρίηουν τθν πλθκυςμιακι
αφξθςθ ωσ ζνα βαςικό πρόβλθμα
τθσ γθσ
διατυπϊνουν προτάςεισ ςχετικζσ
με τθν αντιμετϊπιςθ του
υπερπλθκυςμοφ

Εξζλιξθ του παγκόςμιου
πλθκυςμοφ διαχρονικά
Ραράγοντεσ του ρυκμοφ
αφξθςθσ του πλθκυςμοφ

κατατάςςουν

Ραγκόςμιοσ πλθκυςμιακόσ χάρτθσ

Ραρατθροφν ςε γράφθμα με τθν εξζλιξθ του
παγκόςμιου πλθκυςμοφ τισ ζντονεσ
μεταβολζσ και ςθμειϊνουν τισ χρονολογίεσ

Συνοδευτικό CD-ROM ΓεωλογίασΓεωγραφίασ Α-Β Γυμναςίου (Θ
μεταβολι των πλθκυςμϊν ςτο χϊρο
και το χρόνο)

Καταγράφουν πικανζσ αιτίεσ για τισ
απότομεσ αυτζσ μεταβολζσ.
(3 ϊρεσ)

Εξθγοφν τθν κατανομι του παγκόςμιου
πλθκυςμοφ ςε ςχζςθ με τισ φυςικζσ ςυνκικεσ
παρατθρϊντασ ςχετικό πίνακα.
Εξθγοφν γιατί οι κοινωνικοί λόγοι επθρεάηουν
το ρυκμό αφξθςθσ του πλθκυςμοφ (ςφνκεςθ
οικογζνειασ, κρθςκεία, ζκιμα κτλ. μελετϊντασ
φωτογραφίεσ

διαβάηουν και εξθγοφν μια
πυραμίδα θλικιϊν

Σφνκεςθ παγκόςμιου
πλθκυςμοφ

Ρίνακασ ι διάγραμμα με πλθκυςμιακά
δεδομζνα ανά ιπειρο
http://www.mapsofworld.com/worldpopulation-density.htm
Ρίνακασ με ποςοςτιαία πλθκυςμιακά
δεδομζνα ανάλογα με φυςικοφσ
παράγοντεσ (γεωγραφικό πλάτοσ,
υψόμετρο, παρακαλάςςιεσ περιοχζσ )

Μελετοφν δθμοςιεφματα εφθμερίδων και
εντοπίηουν πολιτικοφσ λόγουσ που γίνονται
αιτίεσ μεταβολισ του πλθκυςμοφ κάποιων
περιοχϊν

Φωτογραφίεσ με πολυμελείσ
οικογζνειεσ ςτθν Αςία, ολιγομελείσ
ςτθν Ευρϊπθ, εικόνεσ πολζμου,
αγροτικισ και βιομθχανικισ
παραγωγισ , ξθραςίασ ςτισ εριμουσ
κτλ.

Μελετοφν τον πλθκυςμό τθσ Κίνασ και τθσ
Λνδίασ και ερευνοφν ποια μζτρα παίρνονται
για τθ λφςθ τθσ πλθκυςμιακισ ζκρθξθσ ςε
αυτζσ

Ζνκετα για τον περιοριςμό των
γεννιςεων ςτθν Κίνα ι τθν Λνδία

Διαβάηουν πυραμίδεσ θλικιϊν και αναλφουν
τισ πλθροφορίεσ για τισ τζςςερισ βαςικζσ
μορφζσ πυραμίδων θλικιϊν

Δθμοςίευμα ςχετικά με περιόδουσ
ξθραςίασ ςτθν περιοχι του Σαχζλ
Σχολικό βιβλίο, ςελ. 96-97
Σειρά από τζςςερισ βαςικοφσ τφπουσ
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αιτιολογοφν το διαφορετικό ρυκμό
πλθκυςμιακισ αφξθςθσ ςτισ
πλοφςιεσ και φτωχζσ χϊρεσ

Ρυραμίδα των θλικιϊν
Δείκτθσ γεννθτικότθτασ και
κνθςιμότθτασ

ορίηουν τι είναι το δθμογραφικό
πρόβλθμα

Φυςικι αφξθςθ του
πλθκυςμοφ

αντιλαμβάνονται ότι οι φτωχζσ
χϊρεσ ζχουν πρόβλθμα
πλθκυςμιακισ αφξθςθσ ενϊ οι
πλοφςιεσ ζχουν δθμογραφικό
πρόβλθμα

Δθμογραφικό πρόβλθμα
(2 δίωρα)

πυραμίδων θλικιϊν
Υπολογίηουν τθν αναλογία πλθκυςμοφ κατά
θλικίεσ ι φφλο από τα ςτοιχεία μιασ
πυραμίδασ θλικιϊν.
Εντοπίηουν τισ διαφορζσ που παρουςιάηουν
οι πυραμίδεσ των θλικιϊν που αναφζρονται
ςε μια πλοφςια και μια φτωχι χϊρα
Ερευνοφν ποια μζτρα παίρνουν οι χϊρεσ με
δθμογραφικό πρόβλθμα
Εξθγοφν γιατί θ μετακίνθςθ πλθκυςμοφ
εντείνεται τθν περίοδο των φυςικϊν
καταςτροφϊν με βάςθ κείμενο που δίνεται
Αναηθτοφν ςτατιςτικά ςτοιχεία και
προβλζψεισ ςχετικά με το ελλθνικό
δθμογραφικό πρόβλθμα, διατυπϊνουν
προτάςεισ, ςχεδιάηουν ςκίτςα, γελοιογραφίεσ
κτλ.

Κατανομι και πυκνότθτα
πλθκυςμοφ

Λόγοι που ευνοοφν τθν
υψθλι ι χαμθλι

http://www.unesco.org/fileadmin/MU
LTIMEDIA/INSTITUTES/UIL/confintea/p
df/National_Reports/Europe%20%20North%20America/Greece.pdf και
http://www.apodimos.com/arthra/09/
Jul/POS_THA_ANTIMETOPISOYME_TO
_DHMOGRAFIKO_PROBLHMA/index.ht
m

Διαβάηουν παγκόςμιο χάρτθ πλθκυςμιακισ
πυκνότθτασ και διακρίνουν τθ διαφορά
ανάμεςα ςτθν κατανομι και ςτθν πυκνότθτα
πλθκυςμοφ.

Λςτοςελίδα τθσ ΕΛΣΤΑΤ (πίνακεσ με
τον πλθκυςμό ανά φφλο και θλικιακι
ομάδα, ποςοςτά κάκε θλικιακισ
ομάδασ κλπ)
Ραγκόςμιοσ χάρτθσ πλθκυςμιακισ
πυκνότθτασ προςβάςιμοσ ςτο
http://www.mapsofworld.com/themat
ic-maps/world-urban-population.htm

Εντοπίηουν τισ περιοχζσ με τθν μεγαλφτερθ

http://www.nationmaster.com/graph/

καταςκευάηουν πυραμίδεσ θλικιϊν από
δεδομζνα που τουσ δίνονται για τθν Ελλάδα

ερμθνεφουν τουσ λόγουσ υψθλισ ι
χαμθλισ πυκνότθτασ πλθκυςμοφ

Ρίνακεσ με τισ γεννιςεισ ςτθν Ελλάδα
τα τελευταία χρόνια ςτο
http://el.wikipedia.org/ και
http://egpaid.blogspot.com/2009/03/
blog-post_18.html
Σχολικό βιβλίο, ςελ. 96-97

διατυπϊνουν προτάςεισ ςχετικζσ
με το δθμογραφικό πρόβλθμα

διακρίνουν τθ διαφορά ανάμεςα
ςτθν κατανομι και ςτθν πυκνότθτα
πλθκυςμοφ.

Ρίνακασ με ποςοςτά φυςικισ
αφξθςθσ ςε μια ςειρά χωρϊν.
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μιασ περιοχισ

πυκνότθτα

Υπερπλθκυςμόσ –
αναφζρουν τα προβλιματα που
Εγκατάλειψθ υπαίκρου
δθμιουργοφνται από τθ μεγάλθ
πυκνότθτα πλθκυςμοφ ςτισ αςτικζσ
(3 ϊρεσ)
περιοχζσ ςε ςχζςθ με τθ ςταδιακι
εριμωςθ τθσ υπαίκρου

πλθκυςμιακι πυκνότθτα ςτον παγκόςμιο χάρτθ
Καταγράφουν προβλιματα που
δθμιουργοφνται από τθν μεγάλθ ι μικρι
πυκνότθτα ςε μια περιοχι .
Σχολιάηουν τισ φωτογραφίεσ και αναφζρουν
διαφορζσ ςτθν εικόνα των πυκνοκατοικθμζνων
περιοχϊν ςε διαφορετικζσ θπείρουσ και
αναφζρουν τα χαρακτθριςτικά και τισ διαφορζσ
.
Σχεδιάηουν πλθκυςμιακό χάρτθ από δεδομζνα
που ςυγκεντρϊνουν οι ίδιοι.

επεξεργάηονται πλθροφορίεσ για
μεγάλεσ ιςτορικζσ μετακινιςεισ
του παγκόςμιου πλθκυςμοφ
Διακρίνουν τθν εςωτερικι από τθν
εξωτερικι μετανάςτευςθ
εντοπίηουν ςτον παγκόςμιο χάρτθ
τισ περιοχζσ με τθν μεγαλφτερθ
μετακίνθςθ πλθκυςμοφ
αντιλαμβάνονται τισ αιτίεσ των
μεγάλων μετακινιςεων
πλθκυςμϊν

Μετανάςτευςθ Αςτικοποίθςθ

Αναηθτοφν ιςτορικά ςτοιχεία για μεγάλεσ
μετακινιςεισ πλθκυςμϊν

Εςωτερικι και εξωτερικι
μετανάςτευςθ.

Εντοπίηουν περιοχζσ του παγκόςμιου και
ευρωπαϊκοφ χϊρου που δζχονται μετανάςτεσ .
Υπολογίηουν τθ μετακίνθςθ του πλθκυςμοφ
ποιοτικά από χάρτεσ ροϊν πλθκυςμοφ

Ραράγοντεσ που
δθμιουργοφν τθ
μετανάςτευςθ
Υποδοχι και επίπεδο ηωισ
των μεταναςτϊν
(1 δίωρο)

geo_pop_den-geography-populationdensity
Φωτογραφίεσ πυκνοκατοικθμζνων
πόλεων τθσ Ευρϊπθσ, τθσ Αςίασ ι τθσ
Αφρικισ

Αναηθτοφν πίνακα με τθν πυκνότθτα
μιασ ςειράσ πόλεων που αφοροφν το
νομό τουσ, για παράδειγμα από το
http://soils.usda.gov/use/worldsoils/m
apindex/popden.html

Χάρτθσ παγκόςμιοσ με ςθμειωμζνεσ
μετακινιςεισ πλθκυςμϊν παλιότερα
και ςιμερα.
Κείμενα με ιςτορίεσ ανκρϊπων που
μετακινοφνται ςε μια άλλθ χϊρα
εξαιτίασ πολζμου ι φυςικισ
καταςτροφισ (UNICEF)

Αναηθτοφν πλθροφορίεσ για τθν εξζλιξθ τθσ
αςτικοποίθςθσ των 10 μεγαλφτερων πόλεων
τθσ γθσ

Διεκνισ Οργανιςμόσ Μετανάςτευςθσ
http://www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp

Καταγράφουν τισ αιτίεσ τθσ μετακίνθςθσ
πλθκυςμοφ από τθν φπαικρο προσ τισ αςτικζσ

http://www.ecocrete.gr/index.php?op
tion=content&task=view&id=5163
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περιοχζσ με βάςθ κείμενα και φωτογραφίεσ
διατυπϊνουν προτάςεισ για τον
περιοριςμό των προβλθμάτων που
δθμιουργοφνται από τθν ζντονθ
μετανάςτευςθ

Δθμιουργοφν χάρτεσ με μετακινιςεισ
πλθκυςμϊν με βάςθ ςυγκεκριμζνα αρικμθτικά
ςτοιχεία

Υπάτθ Αρμοςτεία του ΟΘΕ
http://www.unhcr.org/cgibin/texis/vtx/home
UNICEF http://www.unicef.gr/
http://www.unicef.org/index.php

διακεματικζσ εργαςίεσ για
τισ μεταβολζσ ςτο
ανκρωπογενζσ περιβάλλον
(3 ϊρεσ)
-

-

Οι μακθτζσ αναλαμβάνουν κατά ομάδεσ να
παρουςιάςουν κζματα που αφοροφν
τθν εξζλιξθ του ελλθνικοφ πλθκυςμοφ τα
τελευταία 50 χρόνια και του πλθκυςμοφ ςτθν
Ακινα ι άλλθ πόλθ τθν ίδια χρονικι περίοδο
τθν πυκνότθτα πλθκυςμοφ των νομϊν τθσ
Ελλάδασ
το ελλθνικό δθμογραφικό πρόβλθμα
τραγοφδια , ποιιματα ι λογοτεχνικά κείμενα
που περιγράφουν ςυναιςκιματα των
μετακινοφμενων πλθκυςμϊν
προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι
μετανάςτεσ ςτθ χϊρα μασ (πλθροφορίεσ από
ςυνεντεφξεισ ςυμμακθτϊν ι γειτόνων τουσ ,
από κείμενα και φωτογραφίεσ κτλ).

Ρροςδοκϊμενεσ επάρκειεσ των μακθτϊν ςτο τζλοσ τθσ τάξθσ
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδακτικισ χρονιάσ και ςε ςχζςθ με τθν επίτευξθ των επιδιωκόμενων ςτόχων του μακιματοσ για τθν τάξθ αυτι, οι μακθτζσ/τριεσ
προβλζπεται να αποκτιςουν ικανοποιθτικι (ςε ςχζςθ με τθν θλικία τουσ) επάρκεια γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων ωσ προσ τουσ άξονεσ:
Κατανόθςθ και χριςθ εργαλείων, μζςων και κωδίκων επικοινωνίασ
Είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιοφν ποικιλία εργαλείων αναπαράςταςθσ τθσ γεωγραφικισ πλθροφορίασ (χάρτεσ, διαγράμματα, γραφικζσ παραςτάςεισ,
πίνακεσ δεδομζνων, κλιματογράμματα, ςειςμογράμματα, ιςοχψείσ καμπφλεσ, θλικιακζσ πυραμίδεσ κ.ά.).

ΑΔΑ: 45Ο09-6Ο4

Αποκτοφν ικανοποιθτικι επάρκεια ςτθν περιγραφι φαινομζνων και διεργαςιϊν που ςυμβαίνουν ςτθν ατμόςφαιρα, τθν επιφάνεια τθσ Γθσ, ςε κζματα
φυςικϊν καταςτροφϊν κακϊσ και χαρακτθριςτικϊν του ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ, μζςα από τθν παρατιρθςθ των αλλαγϊν ςτο χϊρο και το χρόνο
και τισ δυναμικζσ αλλαγζσ και διεργαςίεσ.
Μποροφν να προςανατολίηονται ςτο χϊρο, χρθςιμοποιοφν το χάρτθ, για τον εντοπιςμό κζςθσ χρθςιμοποιϊντασ γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ.
Είναι ςε κζςθ να αναηθτιςουν και να αξιοποιιςουν ςτοιχεία από διαδικτυακζσ πθγζσ, ςε ςχζςθ με τθ κεματολογία που διερευνοφν.
Δεξιότθτεσ διερεφνθςθσ, ερμθνείασ, πρόβλεψθσ, διατφπωςθσ υποκζςεων και εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων
Γίνονται ικανοί να ερμθνεφουν (ςτο βακμό που επιτρζπει θ θλικία τουσ) κατανομζσ και ςχζςεισ που παρατθροφν ςτθν επιφάνεια του πλανιτθ, ςτθν
ατμόςφαιρα και τθν υδρόςφαιρα. Αντίςτοιχα ςτα δεδομζνα που ςχετίηονται με το ανκρωπογενζσ περιβάλλον.
Ερμθνεφουν φαινόμενα (π.χ. ςχθματιςμό ανζμων, κατανομι κλιματικϊν τφπων, διαφορά των εποχϊν ανάμεςα ςτο βόρειο και νότιο θμιςφαίριο, θ Γθ ωσ
ζνα φυςικό κερμοκιπιο) και υπολογίηουν ςτοιχεία (π.χ. τοπικι και διεκνι ϊρα ενόσ τόπου) με βάςθ τα αντίςτοιχα ςτοιχεία από τισ κινιςεισ τθσ Γθσ, τθ
δομι τθσ ατμόςφαιρασ και τθν παγκόςμια κυκλοφορία κ.ά.
Συνθκίηουν να χρθςιμοποιοφν ςυςτθματικά τθ γεωγραφικι ορολογία, με ςωςτό και επαρκι τρόπο.
Δεξιότθτεσ δθμιουργίασ, αυτοζκφραςθσ και επικοινωνίασ
Αναπτφςςουν δεξιότθτεσ ςυνεργαςίασ και επικοινωνίασ μζςω των εργαςιϊν ςε ομάδεσ και των δθμιουργικϊν δραςτθριοτιτων (χάρτεσ, ςκίτςα,
κλιματογράμματα κ.ά.).
Είναι ςε κζςθ να επεξεργαςτοφν και να δθμιουργιςουν πρωτότυπα ζργα με βάςθ το υλικό που ζχουν αναηθτιςει, να ςυλλζξει και οργανϊςει από
κλαςικζσ και ψθφιακζσ/διαδικτυακζσ πθγζσ.
Αναπτφςςουν δεξιότθτεσ αυτοζκφραςθσ μζςω τθσ παρουςίαςθσ των ομαδικϊν και ατομικϊν εργαςιϊν τουσ.
Σφνδεςθ με κοινωνικά και πολιτιςμικά ηθτιματα και περιβαλλοντικά κζματα
Αποκτοφν ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ αλλθλεγγφθσ για προςφορά βοικειασ ςε περιπτϊςεισ ανάγκθσ.
Ρροβλθματίηονται ςε κζματα άνιςθσ κατανομισ πλοφτου και πόρων ανάμεςα ςτισ χϊρεσ ωσ αιτίων ςτα προβλιματά τουσ (π.χ. ςε ςχζςθ με το
δθμογραφικό πρόβλθμα).
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Ευαιςκθτοποιοφνται ςτο κζμα τθσ διατιρθςθσ φυςικϊν μνθμείων.
Ευαιςκθτοποιοφνται ςε κζματα περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων και αναγνωρίηουν τθν ανάγκθ για ςυλλογικι προςπάκεια επίλυςισ τουσ.
Βϋ ΓΥΜΝΑΣΛΟΥ: Θ Ευρϊπθ ςτον Κόςμο (48 ϊρεσ)
Σε ςχζςθ με τον διατικζμενο χρόνο για κάκε ενότθτα προτείνεται θ κατανομι:
Χάρτεσ (10 ϊρεσ)
Φυςικό Ρεριβάλλον και Άνκρωποσ (14 ϊρεσ)
Ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ (16 ϊρεσ)
Ολοκλιρωςθ (8 ϊρεσ)
Βαςικόσ άξονασ των κεματικϊν ενοτιτων
Βαςικζσ επιλογζσ ςχετικά με το περιεχόμενο
Στον επαναπροςδιοριςμό τθσ κεματολογίασ, τθσ διδακτζασ φλθσ και τθσ διδακτικισ προςζγγιςθσ, που περιλαμβάνονται ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν, ζχουν
λθφκεί υπόψθ οι ακόλουκεσ παράμετροι:
Θ ςφγχρονθ προςζγγιςθ τθσ Γεωγραφίασ ωσ επιςτιμθσ, με βαςικοφσ κλάδουσ τθ Φυςικι Γεωγραφία, τθν Ανκρωπογεωγραφία και τθν
Ρεριβαλλοντικι Γεωγραφία
Θ δυνατότθτα ανάγνωςθσ των γεγονότων και των φαινομζνων του χϊρου με τθν οπτικι τθσ χωρικισ κατανομισ, τθσ χωρικισ διαφοροποίθςθσ και
των αλλθλεπιδράςεων μεταξφ φυςικοφ περιβάλλοντοσ και ανκρωπογενϊν δραςτθριοτιτων
Οι δυνατότθτεσ των μακθτϊν τθσ ςυγκεκριμζνθσ θλικίασ
Οι γενικζσ αρχζσ και οι προςανατολιςμοί του Νζου Σχολείου και του Νζου Ρρογράμματοσ Σπουδϊν
Ο διατικζμενοσ ςυνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ και θ δυνατότθτα για αποδοτικότερθ οργάνωςι του ςε διδακτικά δίωρα
Οι προχπάρχουςεσ ζρευνεσ για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ τθσ Γεωγραφίασ (ιδζεσ μακθτϊν, διδακτικζσ προτάςεισ, αποτελεςματικότθτα
διδακτικϊν πρακτικϊν και παρεμβάςεων) κακϊσ και οι ςχετικζσ προτάςεισ όπωσ οι «προτάςεισ εξορκολογιςμοφ τθσ διδακτζασ φλθσ» και οι
«Οδθγίεσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ για το 2009-2010» από το Ρ.Λ.
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Θ μζχρι τθν τάξθ αυτι επαφι των μακθτϊν με το αντικείμενο, δθλαδι οι προχπάρχουςεσ γνϊςεισ και οι κεματικζσ που ζχουν ιδθ εξεταςτεί
Οι δυνατότθτεσ ανακατανομισ τθσ (υπάρχουςασ) διδακτζασ φλθσ του Γυμναςίου, ανάμεςα ςτθν Α’ και ςτθ Βϋ τάξθ
Θ ανάγκθ να μπορεί να υποςτθριχτεί θ προτεινόμενθ διδαςκαλία του μακιματοσ με εφκολα προςβάςιμο εκπαιδευτικό υλικό
Το γεγονόσ πωσ είναι θ τελευταία φορά που διδάςκονται οι μακθτζσ ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ, το ςυγκεκριμζνο γνωςτικό αντικείμενο
Θ ανάγκθ για μφθςθ των μακθτϊν ςε ερευνθτικζσ διεργαςίεσ και για ςυμμετοχι τουσ ςε ομαδοςυνεργατικζσ και βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ που
ευνοοφν τθν ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ, δθμιουργικισ ζκφραςθσ, ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ και καλλιεργοφν τισ κοινωνικζσ τουσ
δεξιότθτεσ
Από τθν επεξεργαςία και τθ ςτάκμιςθ όλων των παραπάνω παραμζτρων προζκυψαν για τθ Γεωγραφία τθσ Β’ Γυμναςίου οι ακόλουκεσ βαςικζσ επιλογζσ:
Θ κεματικι εςτίαςθ τθσ Γεωγραφίασ τθσ Β’ τάξθσ ςτθν «Ευρϊπθ», διατθρείται ωσ ζνα βακμό, αλλά με διαφορετικι οπτικι
Δεν γίνεται ςυςτθματικι εξειδίκευςθ ςτθν Ελλάδα, προτείνεται όμωσ ωσ πικανι λφςθ ανάλογα με τισ ςυνκικεσ κάκε τάξθσ κατά τθν κρίςθ του
εκπαιδευτικοφ
Κατά περίπτωςθ θ χωρικι κλίμακα μελζτθσ του χϊρου, εςτιάηεται ςτθν Ελλάδα ι διευρφνεται ςτον κόςμο
Δίνεται περιςςότερθ ζμφαςθ ςτισ γεωγραφικζσ και πολιτικζσ «οντότθτεσ» που ανικει θ Ελλάδα (Βαλκάνια, Μεςόγειοσ, ΕΕ)
Δεν εξετάηονται αναλυτικά οι γεωμορφολογικοί ςχθματιςμοί τθσ Ευρωπαϊκισ θπείρου, αλλά μζςω χαρακτθριςτικϊν μελετϊν περίπτωςθσ, με
τρόπο που να αναδεικνφει πολλαπλζσ προςεγγίςεισ ςχετικά με τθν αλλθλεπίδραςθ φυςικοφ και ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ
Ρροτείνονται κάποιεσ νζεσ κεματικζσ ςχετικά με νζα εργαλεία (όπωσ τα GIS), νζεσ οπτικζσ (όπωσ θ αποτφπωςθ πολιτιςμικϊν ςτερεότυπων ςτουσ
χάρτεσ) κακϊσ και κάποια κλαςικά κζματα τθσ γεωγραφικισ επιςτιμθσ (όπωσ τα δίκτυα επικοινωνίασ).
Διατθρείται ςτισ ενότθτεσ που απομζνουν, ςυμβατότθτα με το προθγοφμενο ΑΡΣ/ΔΕΡΡΣ και το υπάρχον ςχολικό εγχειρίδιο
Ρροτείνεται ςυςτθματικι χριςθ χαρτϊν ωσ βαςικϊν εργαλείων αποτφπωςθσ χωρικϊν δεδομζνων και ςχζςεων κακϊσ και ζγκυρων διαδικτυακϊν
πθγϊν
Εφαρμόηεται θ διάχυςθ των περιβαλλοντικϊν κεμάτων ςε όλθ τθ κεματολογία, με κάκε δυνατι αφορμι
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Γενικοί ςτόχοι τθσ τάξθσ
Οι μακθτζσ:
Είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιοφν ποικιλία χαρτϊν ωσ εργαλεία μελζτθσ του χϊρου, να αναγνωρίηουν τθν πλθροφορία που περιζχουν και να
μποροφν να τουσ χρθςιμοποιοφν αποτελεςματικά ωσ εργαλεία ςτθν εξωςχολικι τουσ ηωι.
Αποκτοφν μια επάρκεια ςτθ γενικι περιγραφι τθσ ευρωπαϊκισ θπείρου και ειδικότερα τθσ Μεςογείου και τθσ Βαλκανικισ χερςονιςου.
Είναι ςε κζςθ να αναγνωρίςουν βαςικά γεωμορφολογικά χαρακτθριςτικά τθσ Ευρϊπθσ.
Είναι ςε κζςθ να αναγνωρίςουν τισ κρατικζσ οντότθτεσ τθσ Ευρϊπθσ και ειδικότερα τθσ ΕΕ.
Μποροφν να αναγνωρίηουν τθ ςυνκετότθτα και τθν πολυπλοκότθτα ςτισ ςχζςεισ των χωρϊν ςε παγκόςμιο επίπεδο.
Κακίςτανται ικανοί να ερμθνεφουν (ςτο βακμό που επιτρζπει θ θλικία τουσ) κατανομζσ και ςχζςεισ που παρατθροφν, με βάςθ φυςικζσ και
ανκρωπογενείσ διεργαςίεσ.
Κατανοοφν τθ ςχζςθ ανκρϊπου και φυςικοφ περιβάλλοντοσ, ευαιςκθτοποιοφνται ςε κζματα περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων και αναπτφξουν
ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ςτθν προοπτικι τθσ αειφορείασ
Συνθκίηουν να χρθςιμοποιοφν ςυςτθματικά τθ γεωγραφικι ορολογία.
Αντιλαμβάνονται, ότι θ γεωγραφία γεφυρϊνει τισ φυςικζσ και τισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ.
Εξοικειϊνονται με τεχνικζσ αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ πλθροφορίασ ςε ποικίλεσ παραδοςιακζσ και ψθφιακζσ πθγζσ και μορφζσ.
Αναπτφςςουν ικανότθτεσ ςυνεργαςίασ, δθμιουργικισ ζκφραςθσ και παρουςίαςθσ

Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα
(48 ϊρεσ)

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

ΧΑΤΕΣ (10ωρεσ)
Οι μακθτζσ/τριεσ είναι ικανοί/ζσ
να:
αναγνωρίηουν τθν ποικιλία
των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ
μπορεί να περιζχει ζνασ
χάρτθσ.

Οι μακθτζσ/τριεσ …
Μελζτθ χαρτϊν
Ευρϊπθσ, Μεςογείου,
Βαλκανίων
(γεωμορφολογικοί-

Αναηθτοφν και καταγράφουν τα ερωτιματα
ςτα οποία είναι δυνατό να απαντά ζνασ
χάρτθσ και τα εφαρμόηουν ςτθ μελζτθ
ςυγκεκριμζνων περιοχϊν.

Διδακτικό πακζτο βιβλίων (Βιβλίο
μακθτι, εκπαιδευτικοφ, τετράδιο
εργαςιϊν)
Χάρτεσ Ρ.Λ. ι/και άτλαντασ
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αναγνωρίηουν τθ κζςθ τθσ
Ευρϊπθσ ςτον κόςμο και τθσ
Ελλάδασ ςτισ γεωγραφικζσ
ενότθτεσ που εντάςςεται
(Ευρϊπθ, Μεςόγειοσ,
Βαλκάνια).
διακρίνουν με τθ βοικεια
αντίςτοιχων χαρτϊν τα πιο
ςθμαντικά γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά τθσ Ευρϊπθσ
και τθσ Μεςογείου.
αναγνωρίηουν με αρκετι
ευχζρεια ςτο χάρτθ τα κράτθ
τθσ Ευρϊπθσ και τθσ
Μεςογείου και ειδικότερα
τθσ Βαλκανικισ χερςονιςου.
ονομάηουν ςε «λευκό» χάρτθ
τισ περιςςότερεσ χϊρεσ τθσ
Ευρϊπθσ, τθσ Μεςογείου,
τθσ Βαλκανικισ χερςονιςου.

πολιτικοί-κεματικοί)
(1 δίωρο)

Ραρατθροφν χάρτεσ τθσ Ευρϊπθσ,
αναγνωρίηουν και περιγράφουν τα βαςικά
χαρακτθριςτικά τθσ θπείρου (γεωγραφικι
κζςθ, ςχετικι κζςθ ωσ προσ άλλεσ θπείρουσ,
ςχιμα, διαςτάςεισ, βαςικζσ χερςονιςουσ
κτλ.).
Δθμιουργοφν (ςε χαρτί ι με τθ χριςθ
λογιςμικοφ εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ)
δίκτυο χωρϊν τθσ Ευρϊπθσ (και των όμορων
χωρϊν) με κόμβουσ τισ χϊρεσ και ςυνδζςμουσ
τα ςφνορα. Αναπτφςςουν προβλθματιςμό για
το αν τα ςφνορα ενϊνουν ι χωρίηουν τουσ
ευρωπαϊκοφσ λαοφσ.
Μελετοφν το γεωμορφολογικό και τον
πολιτικό χάρτθ των Βαλκανίων και
καταγράφουν τισ χϊρεσ που ανικουν ςτθ
χερςόνθςο και τισ πρωτεφουςεσ τουσ.
Συμπλθρϊνουν ςε χάρτεσ μόνο με ςφνορα,
(Ευρϊπθσ, Βαλκανίων, Μεςογείου) τα
ονόματα των χωρϊν και τοποκετοφν
πρωτεφουςεσ και μεγάλεσ πόλεισ.
Συλλζγουν αρικμό χαρτϊν (Ευρϊπθσ,
Μεςογείου, Βαλκανικισ) από το διαδίκτυο,
ομαδοποιοφν τα ευριματα (χάρτεσ),
αξιολογοφν και επιλζγουν τουσ πιο
χαρακτθριςτικοφσ από κάκε κατθγορία
(πολιτικοφσ, γεωμορφολογικοφσ, κεματικοφσ)

Χάρτεσ και πλθροφορίεσ από
διαδίκτυο με χριςθ μθχανισ
αναηιτθςθσ π.χ.
http://www.google.gr/advanced_searc
h?hl=el
Google maps/google earth ι ανάλογο
διαδικτυακό ςφςτθμα ελεφκερθσ
πρόςβαςθσ που ςυνδυάηει
διαδραςτικοφσ χάρτεσ, με δορυφορικι
εικόνα και επιπλζον πλθροφορίεσ
(http://maps.google.com/
http://earth.google.com/ )
(τα παραπάνω κεωροφνται δεδομζνα
για κάκε ενότθτα και δεν
επαναλαμβάνονται)

Συλλογι χαρτϊν Ευρϊπθσ, Μεςογείου,
Βαλκανίων
Λογιςμικό εννοιολογικισ
χαρτογράφθςθσ. (πικανόν το
cmaptools, πθγι:
http://cmap.ihmc.us/ )
Εγκεκριμζνα Λογιςμικά Ρ.Λ. Λογιςμικό Γεωλογία/Γεωγραφία Α’ΒϋΓυμναςίου
«Λευκοί χάρτεσ» από
http://geogr.eduportal.gr/maps2.htm
ι http://www.seilias.gr/ επιλογι
«Γεωγραφία και άλλα», ι άλλθ
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ανάλογθ πθγι)

αναγνωρίηουν ότι ο χάρτθσ
είναι ανκρϊπινθ καταςκευι
και ότι πζρα από τεχνικζσ
ςυμβάςεισ, το περιεχόμενο
και θ μορφι του
επθρεάηονται και από
πολιτιςμικά ςτοιχεία και
ςυμβάςεισ.
αναπτφςςουν
προβλθματιςμό και να
παρακζτουν απόψεισ και
επιχειριματα ςχετικά με τα
πολιτιςμικά ςτερεότυπα που
ανακαλφπτουν πωσ
επθρεάηουν τθ ςχεδίαςθ των
χαρτϊν.
αναγνωρίηουν ωσ κυριότερθ
ςφμβαςθ ςτουσ χάρτεσ που
χρθςιμοποιοφν ςυχνότερα,
είναι ότι το επάνω μζροσ του
χάρτθ ταυτίηεται με το
Βορρά.

Ο χάρτθσ ςτο χρόνο –
Ανκρϊπινθ καταςκευι
και ςυμβάςεισ
(1 δίωρο)

Ραρατθροφν ςε ςυλλογι ιςτορικϊν
(παλαιότερων) χαρτϊν (π.χ. με ελλθνικά
νθςιά) ότι δεν ζχουν πάντα το βορρά ςτο άνω
μζροσ. Εντοπίηουν τθ κζςθ του Βορρά ςε
αυτοφσ.
Στο περιβάλλον εργαςίασ του Google earth,
περιςτρζφουν το χάρτθ τθσ περιοχισ τουσ (ι
τθσ περιφζρειασ τουσ) ϊςτε να βρίςκεται ο
Νότοσ ςτο πάνω μζροσ, ςυηθτοφν και
ςχολιάηουν τθν αίςκθςθ που τουσ αφινει.
Αναηθτοφν ςτο διαδίκτυο χάρτεσ με λζξεισκλειδιά «upside down map». Συλλζγουν και
παρατθροφν «ανάποδουσ» χάρτεσ,
αναπτφςςουν προβλθματιςμό για τθν ανάγκθ
φπαρξισ τουσ. Συςχετίηουν με τισ χϊρεσ
παραγωγισ των χαρτϊν (π.χ. Αυςτραλία).
Συγκζντρωςθ άλλων μθ ςυμβατικϊν χαρτϊν
(ςε ςχζςθ με τον προςανατολιςμό), π.χ.
ορειβατικοί, αεροπορικϊν διαδρομϊν κλπ.
Ανάπτυξθ προβλθματιςμοφ για το πότε
μπορεί να μθν είναι απαραίτθτοσ ο προσ
βορρά προςανατολιςμόσ.

Συλλογι ιςτορικϊν χαρτϊν.
Συλλογι μθ
ςυμβατικϊν/ςυνθκιςμζνων χαρτϊν.
Ρθγζσ: βιβλία ιςτορίασ χαρτογραφίασ,
άτλαντεσ, διαδίκτυο
Λςτοςελίδεσ με ςχετικό
εγκυκλοπαιδικό περιεχόμενο
Εντελϊσ ενδεικτικά
http://en.wikipedia.org/wiki/Reversed
_map
http://flourish.org/upsidedownmap/
http://ancienthistory.about.com/librar
y/bl/bl_maps_index.htm
http://lib.utexas.edu/maps/map_sites/
hist_sites.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Early_wor
ld_maps
Σθμ. Ρροτείνονται ιςτοςελίδεσ από τθν
αγγλόφωνθ ζκδοςθ τθσ wikipedia ωσ
πιο ϊριμθσ, άρα και πιο ζγκυρθσ. Για
ανάλογεσ πλθροφορίεσ πιο προςιτζσ
ςτουσ μακθτζσ (λόγω γλϊςςασ)
προτείνεται και θ ελλθνικι ζκδοςθ
που είναι ςε φάςθ διαρκοφσ
βελτίωςθσ http://el.wikipedia.org/
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αναγνωρίηουν τθν ζννοια
των επιπζδων ςε ζνα
Σφςτθμα Γεωγραφικϊν
Ρλθροφοριϊν και να
ταξινομοφν δεδομζνα ςε
επίπεδα ενόσ υποκετικοφ
ΣΓΡ.

Θ ςφγχρονθ
χαρτογραφία Ειςαγωγι ςτα ΣΓΡ
(Συςτιματα
Γεωγραφικϊν
Ρλθροφοριϊν GIS)
(1 δίωρο)

αναγνωρίηουν τθν ανάγκθ
για φπαρξθ ςτακεροφ
ςυςτιματοσ αναφοράσ για
τθν υλοποίθςθ ενόσ ΣΓΡ.
μποροφν να χρθςιμοποιοφν
ςτοιχειωδϊσ το ΣΓΡ του ΡΣΔ.
αναγνωρίηουν τθν ανάγκθ
φπαρξθσ ΣΓΡ και τθ ςυμβολι
τουσ ςτθν επίλυςθ
προβλθμάτων.

ςυλλζγουν ςτοιχεία από
διάφορεσ πθγζσ και να τα
οργανϊνουν.
αναπτφξουν ικανότθτεσ
ςυνεργαςίασ και να
ςυνθκίςουν να εργάηονται
ςε ομάδεσ.
ςυμμετζχουν ενεργά μαηί με
άλλουσ για τθν επίτευξθ ενόσ
κοινοφ ςτόχου και να

Συνκετικζσ
δραςτθριότθτεσ –
εργαςίεσ
(2 δίωρα)

Αςχολοφνται με ζνα διακζςιμο Σφςτθμα
Γεωγραφικϊν Ρλθροφοριϊν (ενδεικτικά το
ΣΓΡ του ΡΣΔ), με ςκοπό να εντοπίςουν το
ςχολείο τουσ ι κάποια ςτοιχεία τθσ περιοχισ
τουσ. Ακολοφκωσ χειρίηονται τα επίπεδα των
πλθροφοριϊν και παρατθροφν το
αποτζλεςμα τθσ εναλλαγισ και τθσ
υπζρκεςθσ των επιπζδων. Εναλλακτικά
χρθςιμοποιοφν το λογιςμικό «γεωπλόοι», το
«οικοςκόπιο» του WWF ι άλλο ςφςτθμα
χαρτϊν με χριςθ επιπζδων ςτθν εμφάνιςθ
των πλθροφοριϊν.

Ενθμερωτικό υλικό από διαδίκτυο.

Αντιςτοιχοφν πικανά επίπεδα πλθροφοριϊν
ενόσ υποκετικοφ ΣΓΡ που κα μποροφςαν να
ςυμβάλουν ςτθ λφςθ απλϊν προβλθμάτων
που τουσ παρακζτει ο εκπαιδευτικόσ.
Αναπτφςςεται διάλογοσ και ςχετικόσ
προβλθματιςμόσ.

Λογιςμικό «Γεωπλόοι-Δυναμικι
γεωπλοΐα για το Γυμνάςιο»

Ο δικόσ μου χάρτθσ. Οι μακθτζσ ςε μια
εκτφπωςθ χάρτθ μιασ περιοχισ που τουσ
αφορά (περιοχι κατοικίασ, περιοχι
διακοπϊν) ενθμερϊνουν το χάρτθ με ςτοιχεία
που κεωροφν ςθμαντικά, είτε γενικά
(μνθμεία, περιοχζσ φυςικοφ κάλλουσ) είτε
κάνουν το χάρτθ αυτό πιο προςωπικό
(προςωπικζσ αναμνιςεισ, κλπ).
Ανταλλάςοντασ χάρτεσ μεταξφ τουσ,
κατθγοριοποιοφν τισ προςκικεσ των
ςυμμακθτϊν τουσ ςε προςωπικζσ και γενικζσ.

Ρρόγραμμα λογιςτικοφ φφλλου (π.χ.
Calc ι Excel)

Ενδεικτικά USGS
http://education.usgs.gov/
common/lessons/gis.html
www.iguess.eu
Γεωγραφικό Σφςτθμα Ρλθροφοριϊν
(GIS) του Ρανελλινιου Σχολικοφ
δικτφου
WWF-οικοςκόπιο,
http://www.oikoskopio.gr/
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Εγκεκριμζνα Λογιςμικά Ρ.Λ. Γεωλογία/Γεωγραφία Α’-ΒϋΓυμναςίου
Φάκελοσ υλικοφ (δεδομζνα, χάρτεσ,
ςθμαίεσ, …)
Σθμ. Ππου αναφζρεται «Φάκελοσ
Υλικοφ» αυτόσ προετοιμάηεται και
ςυγκροτείται με ευκφνθ του
εκπαιδευτικοφ, ανάλογα με τισ
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αναπτφξουν ικανότθτεσ
αυτοζκφραςθσ και
επικοινωνίασ.

Συλλογι ςθμαιϊν και εκνικϊν φμνων των
ευρωπαϊκϊν κρατϊν. Συλλογι ςθμαιϊν
μεςογειακϊν χωρϊν.
Δθμιουργία καταλόγου χωρϊν και ςχετικϊν
δεδομζνων (χϊρεσ, πλθκυςμόσ, ζκταςθ).
Δραςτθριότθτα ςε λογιςτικό φφλλο(χϊρεσ,
πλθκυςμόσ, ζκταςθ, πυκνότθτα πλθκυςμοφ).
Δθμιουργία ταξινομθμζνων καταλόγων ςε
κάκε μια περίπτωςθ και ανάλογων
(ταξινομθμζνων) ραβδογραμμάτων.
Σχολιαςμόσ των αποτελεςμάτων.

υπάρχουςεσ κάκε φορά πθγζσ
(ςχολικό βιβλίο, άτλαντεσ,
βιβλιογραφία, διαδίκτυο), ενϊ μπορεί
κατά περίπτωςθ να ςυμβάλλουν ςτθ
ςυλλογι και τθν αξιολόγθςθ του
υλικοφ και οι μακθτζσ.
Λςτοςελίδεσ με εγκυκλοπαιδικό
περιεχόμενο
Εντελϊσ ενδεικτικά
http://www.worldatlas.com
http://flagspot.net/flags/
http://www.national-anthems.net/

ΦΥΣΛΚΟ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ ΚΑΛ ΑΝΚΩΡΟΣ (14 ϊρεσ)
Οι μακθτζσ/τριεσ είναι ικανοί/ζσ
να:
εντοπίηουν τθ κζςθ των
μεγάλων ευρωπαϊκϊν
οροςειρϊν, πεδιάδων,
λιμνϊν. Να ονομάηουν τισ πιο
χαρακτθριςτικζσ και να τισ
ςυςχετίηουν με
ςυγκεκριμζνεσ χϊρεσ.
εκτιμοφν τθν επίδραςθ του
ανάγλυφου ςτθ ηωι και τισ
δραςτθριότθτεσ των
Ευρωπαίων.
εντοπίηουν τθ κζςθ και να

Βαςικά
γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά τθσ
Ευρϊπθσ
(κάλαςςεσ, κόλποι,
οροςειρζσ, ποτάμια,
λίμνεσ …)
(1 ϊρα)

Οι μακθτζσ/τριεσ:
Συμπλθρϊνουν ςε «λευκοφσ» χάρτεσ
Ευρϊπθσ τα βαςικά γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά.
Ραρατθροφν ςε χάρτθ τισ φυςιογραφικζσ
περιοχζσ τθσ Ευρϊπθσ και καταγράφουν τα
πικανά πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα
που παρουςιάηουν για τθ ηωι των κατοίκων
τουσ.
Εντοπίηουν τθ κζςθ των μεγάλων οροςειρϊν
και πεδιάδων τθσ θπείρου ςε
γεωμορφολογικό χάρτθ τθσ Ευρϊπθσ.
Καταγράφουν ςε πίνακα ςε ποια Ευρωπαϊκά
κράτθ βρίςκονται ι για ποια αποτελοφν

Χάρτεσ Ευρϊπθσ
Λςτοςελίδεσ με εκπαιδευτικό και
εγκυκλοπαιδικό περιεχόμενο
Εγκεκριμζνα Λογιςμικά Ρ.Λ. Λογιςμικό Γεωλογία/Γεωγραφία Α’ΒϋΓυμναςίου

Φάκελοσ υλικοφ (δεδομζνα, εικόνεσ,
χάρτεσ, πίνακεσ με ςτοιχεία,
γραφιματα…)
«Λευκοί» χάρτεσ Ευρϊπθσ από
http://geogr.eduportal.gr/maps2.htm
ι http://www.seilias.gr/ ι άλλθ
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κατονομάηουν τισ κάλαςςεσ
και τουσ κόλπουσ που
περιβάλλουν τθν Ευρϊπθ.
εκτιμοφν και περιγράφουν
τθν επίδραςθ τουσ ςτθ ηωι
και τισ δραςτθριότθτεσ των
Ευρωπαίων

φυςικό ςφνορο.

ανάλογθ πθγι

Συγκροτοφν κατάλογο των ευρωπαϊκϊν
χωρϊν που δεν ζχουν επαφι με κάλαςςεσ.

http://www.youreuropemap.com/

Εντοπίηουν ςτο χάρτθ τισ κάλαςςεσ και τουσ
κόλπουσ που περιβάλλουν τθν ευρωπαϊκι
ιπειρο

http://mapsof.net/europe

Ραρατθροφν ςτο χάρτθ τον οριηόντιο
διαμελιςμό τθσ Ευρϊπθσ και ςυμπεραίνουν
τθ ςθμαςία που ζχουν οι καλάςςιεσ
ςυγκοινωνίεσ και μεταφορζσ.
εντοπίηουν ςτο χάρτθ τθ κζςθ
τθσ οροςειράσ και τισ χϊρεσ
ςτισ οποίεσ «ανικει».

Οροςειρζσ τθσ Ευρϊπθσ.
Μελζτθ περίπτωςθσ:
Άλπεισ

Εντοπίηουν ςτο χάρτθ τθ κζςθ των Άλπεων
και καταγράφουν τισ χϊρεσ ςτισ οποίεσ
«ανικουν».

ςυςχετίςουν το φψοσ με τθν
θλικία μιασ οροςειράσ και να
ερμθνεφςουν αυτι τθ ςχζςθ.

(1δίωρο)

Αναηθτοφν πθγζσ ςθμαντικϊν ποταμϊν ςτισ
Άλπεισ

Αναγνωρίςουν τθ ςθμαςία
των ορεινϊν όγκων ςτθν
φπαρξθ φυςικϊν πόρων και
δυνατοτιτων οικονομικισ
ανάπτυξθσ.

Εντοπίηουν πλθροφορίεσ για τον «άνκρωπο
των πάγων» που εντοπίςτθκε ςτισ Άλπεισ το
1991 και για τθν εποχι που ζηθςε.
Συγκρίνουν τα φψθ των ευρωπαϊκϊν
οροςειρϊν και ςυμπεραίνουν για τθν θλικία
τουσ.
Υποκζτουν (από τισ τυχόν εμπειρίεσ τουσ) και
αναηθτοφν υλικό για τισ οικονομικζσ
δυνατότθτεσ αξιοποίθςθσ που προςφζρουν οι
ορεινοί όγκοι.
Εντοπίηουν τουσ οδικοφσ άξονεσ και τα
αντίςτοιχα τεχνικά ζργα που ενϊνουν τισ
χϊρεσ που «χωρίηουν» οι Άλπεισ.

Χάρτεσ (γεωμορφολογικοί, πολιτικοί,
ςυγκοινωνιϊν)
Λςτοςελίδεσ και χριςθ μθχανισ
αναηιτθςθσ
Λςτοςελίδεσ με εκπαιδευτικό και
εγκυκλοπαιδικό περιεχόμενο
http://en.wikipedia.org/wiki/Mountain
http://www.woodlandsjunior.kent.sch.uk/Homework/mountai
ns.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Alps
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αναφζρουν κάποια από τα
ιδιαίτερα φυςικά και
ανκρωπογενι χαρακτθριςτικά
τθσ Μεςογείου.
ςυνδζουν τθ γεωγραφικι
κζςθ τθσ Μεςογείου με τθν
ιςτορικι και πολιτιςμικι τθσ
ςθμαςία.

Κάλαςςεσ τθσ Ευρϊπθσ.
Μελζτθ περίπτωςθσ: Θ
Μεςόγειοσ

Μελετοφν χάρτεσ τθσ Μεςογείου και
καταγράφουν τα ιδιαίτερα φυςικά
χαρακτθριςτικά τθσ.

Φυςικά και
ανκρωπογενι
χαρακτθριςτικά τθσ
Μεςογείου

Συγκεντρϊνουν με καταιγιςμό ιδεϊν και
καταγράφουν ςτοιχεία για τουσ πολιτιςμοφσ
που αναπτφχκθκαν ςτθ Μεςόγειο τουσ
ςυςχετίηουν με τθ κζςθ τθσ Μεςογείου,
μεταξφ τριϊν θπείρων και με τα ευνοϊκά
κλιματικά χαρακτθριςτικά τθσ.

Θ Μεςόγειοσ ωσ κοιτίδα
πολιτιςμϊν
(1 δίωρο)

Δθμιουργοφν κατάλογο εκφράςεων με πρϊτο
ςυνκετικό «Μεςογειακόσ …»
Αναηθτοφν εικόνεσ που να εκφράηουν ζνα
τουλάχιςτον χαρακτθριςτικό για κάκε
μεςογειακι χϊρα και τισ επικολλοφν ςε χάρτθ
τθσ Μεςογείου.

Συλλογι χαρτϊν Μεςογείου
Εγκεκριμζνα Λογιςμικά Ρ.Λ.- Γεωπλόοι
Φάκελοσ υλικοφ (εικόνεσ, …)
Τφποσ (ζντυποσ και θλεκτρονικά
αρχεία)
Λςτοςελίδεσ με εκπαιδευτικό και
εγκυκλοπαιδικό περιεχόμενο
Εντελϊσ ενδεικτικά
http://en.wikipedia.org/wiki/Mediterra
nean_Sea
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_M
editerranean_countries
http://www.socialstudiesforkids.com/
wwww/world/medseadef.htm
http://www.greenpeace.org/greece/Gl
obal/greece/report/2006/11/481128.p
df
http://mediterraneansea.wikispaces.com/A1.+Mediterranea
n+sea+in+the+world's+map

προςδιορίηουν τθ κζςθ των
μεγάλων ποταμϊν τθσ
Ευρϊπθσ, να τουσ ονομάηουν
και να τουσ αντιςτοιχοφν με
ςυγκεκριμζνεσ χϊρεσ
ςυνδζουν το υδρογραφικό

Ροτάμια τθσ Ευρϊπθσ.
Μελζτθ περίπτωςθσ:
Δοφναβθσ
Ρροςδιοριςμόσ κζςθσ
ποταμϊν και ο ρόλοσ
τουσ, ςτθ ηωι των

Εντοπίηουν τισ πθγζσ και τισ εκβολζσ των
μεγαλφτερων ευρωπαϊκϊν ποταμϊν ςε
γεωμορφολογικό χάρτθ τθσ Ευρϊπθσ.
Ρεριγράφουν τθ ροι δφο από αυτϊν και
καταγράφουν τισ χϊρεσ τισ οποίεσ διαςχίηουν.
Ακολουκοφν ςτο χάρτθ τθ ροι του Δοφναβθ

Εγκεκριμζνα Λογιςμικά Ρ.Λ.
Φάκελοσ υλικοφ (εικόνεσ, χάρτεσ,
κατάλογοι ποταμϊν, …)
Τφποσ (ζντυποσ και θλεκτρονικά
αρχεία)
Εξειδικευμζνοι χάρτεσ (Δοφναβθσ,
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δίκτυο τθσ θπείρου με το
ανάγλυφο του εδάφουσ.
εκτιμοφν και να περιγράφουν
το ρόλο των ποταμϊν ςτθ ηωι
των κατοίκων τθσ Ευρϊπθσ
ωσ δικτφου μεταφορϊν και
ςυγκοινωνιϊν.

Ευρωπαίων.
Τα ποτάμια ωσ δρόμοι
επικοινωνίασ, ωσ
ςφνορο, ωσ φορείσ
διαςυνοριακισ
ρφπανςθσ.
(2 δίωρα)

αντιλαμβάνονται το μζγεκοσ
των επιπτϊςεων των
ανκρωπογενϊν
παρεμβάςεων ςτθ φφςθ.

υδρογραφικοί)

Εντοπίηουν τισ περιοχζσ ςτο χάρτθ που οι δυο
όχκεσ ανικουν ςε άλλα κράτθ. Αποτυπϊνουν
ςε όποια μορφι μποροφν τθ διαδοχι των
χωρϊν ςτισ όχκεσ του Δοφναβθ.

Λςτοςελίδεσ με εκπαιδευτικό και
εγκυκλοπαιδικό περιεχόμενο

Εντοπίηουν από τθν επικαιρότθτα (ι ιςτορικά)
περιςτατικά ρφπανςθσ (εναλλακτικά φυςικϊν
καταςτροφϊν) που να είναι εμφανισ ο
διαςυνοριακόσ χαρακτιρασ τουσ. Αναλφουν
και ςυηθτοφν τισ «διαδρομζσ» τθσ ρφπανςθσ
(ποτάμια, αζρασ κλπ) και αναπτφςςουν
επιχειρθματολογία για τθν ανάγκθ
ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο κρατϊν.

ευαιςκθτοποιθκοφν ςτο κζμα
τθσ υποβάκμιςθσ του
φυςικοφ περιβάλλοντοσ.
αναγνωρίηουν και να
αποδζχονται τθν
πολυπλοκότθτα των
περιβαλλοντικϊν
προβλθμάτων.

Μελετοφν και αναλφουν περιπτϊςεισ
διαςυνοριακϊν ρυπάνςεων με παραδείγματα
ρφπανςθ ςε ποταμοφσ. Ενθμερϊνονται για τθ
δυνατότθτα να επιλυκοφν προβλιματα με
ςυνδυαςμό μζτρων

αναγνωρίηουν τθν αξία των
ςυντονιςμζνων προςπακειϊν
για τθν επίλυςθ των
περιβαλλοντικϊν
προβλθμάτων.

αναγνωρίηουν τουσ
παράγοντεσ οι οποίοι
επθρεάηουν γενικά το κλίμα
τθσ Ευρϊπθσ.

και ςυμπεραίνουν για τθ ςθμαςία που ζχει
για τισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ οι οποίεσ δε
βρζχονται από κάλαςςα. Συηθτοφν για τθ
ςθμαςία των μεγάλων ποταμϊν τθσ Ευρϊπθσ
ωσ δικτφου μεταφορϊν και ςυγκοινωνιϊν.

Κλίμα – Βλάςτθςθ
Το κλίμα τθσ Ευρϊπθσ,
κλιματικοί τφποι,

Ραρατθρϊντασ τον κλιματικό χάρτθ τθσ
Ευρϊπθσ εκτιμοφν και περιγράφουν τθν
επίδραςθ τθσ Σαχάρασ και του Ατλαντικοφ
Ωκεανοφ ςτο κλίμα τθσ Ευρϊπθσ.

«Λευκοί» χάρτεσ Ευρϊπθσ από
http://geogr.eduportal.gr/maps2.htm
ι http://www.seilias.gr/ ι άλλθ
ανάλογθ πθγι

Λςτοςελίδεσ ευρωπαϊκϊν και διεκνϊν
φορζων και οργανιςμϊν
Λςτοςελίδεσ περιβαλλοντικϊν ΜΚΟ
Εντελϊσ ενδεικτικά
http://en.wikipedia.org/wiki/Danube
http://www.socialstudiesforkids.com/a
rticles/geography/riveraslifeline.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/co
operation/danube/index_en.htm
http://www.youngdanubians.eu/
http://www.safewater.org/
http://wwf.panda.org/about_our_eart
h/about_freshwater/freshwater_probl
ems/river_decline/10_rivers_risk/danu
be/
Εγκεκριμζνα Λογιςμικά Ρ.Λ. Λογιςμικό Γεωλογία/Γεωγραφία Α’ΒϋΓυμναςίου
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διακρίνουν τουσ κλιματικοφσ
τφπουσ που επικρατοφν ςτθν
Ευρϊπθ και να περιγράφουν
και να εκφζρουν
ερμθνευτικζσ απόψεισ (ςτο
βακμό που το επιτρζπουν θ
θλικία και οι γνϊςεισ τουσ)
ςχετικά με τθ γεωγραφικι
τουσ κατανομι.
ςυςχετίηουν τουσ κλιματικοφσ
τφπουσ με τθν επίδραςι τουσ
ςτθ ηωι των ανκρϊπων.

παράγοντεσ που
επθρεάηουν το κλίμα τθσ
Ευρϊπθσ. Επίδραςθ του
κλίματοσ ςτθ ηωι των
Ευρωπαίων
Θ φυςικι βλάςτθςθ τθσ
Ευρϊπθσ. Θ επίδραςθ
του ανκρϊπου ςτθ
φυςικι βλάςτθςθ τθσ
Ευρϊπθσ
(1 δίωρο)

ςυςχετίηουν τθν κατανομι ων
φυτϊν με άλλουσ
παράγοντεσ του φυςικοφ
περιβάλλοντοσ.
αναγνωρίηουν τθν επίδραςθ
του ανκρϊπου ςτθν
κατανομι τθσ βλάςτθςθσ
ςτθν Ευρϊπθ.

ςυλλζγουν ςτοιχεία από
διάφορεσ πθγζσ και να τα
οργανϊνουν.
αναπτφξουν ικανότθτεσ
ςυνεργαςίασ και να
ςυνθκίςουν να εργάηονται ςε
ομάδεσ.

Συνκετικζσ
δραςτθριότθτεσ –
εργαςίεσ
(3 ϊρεσ)

Αναηθτοφν (πζρα από τον κλιματολογικό
χάρτθ), χάρτεσ μζςθσ ετιςιασ βροχόπτωςθσ,
κερμοκραςίασ, θλιοφάνειασ. Διακρίνουν τουσ
κλιματικοφσ τφπουσ που επικρατοφν ςτθν
Ευρϊπθ και ερμθνεφουν τθ γεωγραφικι
κατανομι τουσ.

Φάκελοσ υλικοφ (κλιματικοί χάρτεσ,
ηϊνεσ βλάςτθςθσ, εικόνεσ, ςχετικά
ςτοιχεία, …)

Κάνουν υποκζςεισ για τον τρόπο με τον οποίο
επθρεάηει τθ ηωι και τισ δραςτθριότθτεσ των
ανκρϊπων το κλίμα το οποίο επικρατεί ςε
δυο ενδεικτικζσ περιοχζσ τθσ Ευρϊπθσ.

Εξειδικευμζνοι χάρτεσ μζςθσ ετιςιασ
βροχόπτωςθσ, κερμοκραςίασ,
θλιοφάνειασ

Τφποσ (ζντυποσ και θλεκτρονικά
αρχεία)

Ραρατθροφν ςε ςχετικό κεματικό χάρτθ τθ
γεωγραφικι κατανομι τθσ βλάςτθςθσ ςτθν
Ευρϊπθ. Συςχετίηουν με το ανάγλυφο και
τουσ κλιματικοφσ τφπουσ που επικρατοφν ςτισ
διάφορεσ περιοχζσ τθσ. Διακρίνουν τισ
περιοχζσ φυςικισ βλάςτθςθσ και τισ περιοχζσ
με καλλιζργειεσ. Συηθτοφν και ςυμπεραίνουν
για τισ επιδράςεισ των ανκρϊπων ςτθν
κατανομι τθσ βλάςτθςθσ τθσ θπείρου.

«Λευκοί» χάρτεσ Ευρϊπθσ από
http://geogr.eduportal.gr/maps2.htm
ι http://www.seilias.gr/ ι άλλθ
ανάλογθ πθγι

Μελετοφν κάποιεσ χαρακτθριςτικζσ χϊρεσ τθσ
Μεςογείου. Δθμιουργοφν με τεχνικζσ κολλάη
αφίςεσ για τισ χϊρεσ που επζλεξαν, ϊςτε να
παρουςιάςουν κάποια βαςικά
γεωμορφολογικά και πολιτιςμικά
χαρακτθριςτικά τουσ.

Λςτοςελίδεσ με εκπαιδευτικό και
εγκυκλοπαιδικό περιεχόμενο

Καταςτρϊνουν ζνα ταξίδι από τισ γαλλικζσ
ακτζσ μζχρι τον Εφξεινο πόντο, που

Τφποσ (ζντυποσ και θλεκτρονικά
αρχεία)

http://www.geo.auth.gr/courses/gmc/
gmc431e/
http://www.cnrm.meteo.fr/gmme/PR
OJETS/ECOCLIMAP/page_ecoclimap.ht
m

Εγκεκριμζνα Λογιςμικά Ρ.Λ.
Φάκελοσ υλικοφ (δεδομζνα, εικόνεσ,
χάρτεσ, ςτοιχεία, …)
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χρθςιμοποιεί κυρίωσ το υδρογραφικό δίκτυο.
Υποκζτουν τα ςθμεία που κάποια κανάλια κα
διευκόλυναν τθ διαδρομι τουσ ενϊνοντασ
ποταμοφσ.

ςυμμετζχουν ενεργά μαηί με
άλλουσ για τθν επίτευξθ ενόσ
κοινοφ ςτόχου και να
αναπτφξουν ικανότθτεσ
αυτοζκφραςθσ και
επικοινωνίασ.

«Λευκοί» χάρτεσ Ευρϊπθσ
Υδρογραφικόσ χάρτθσ Ευρϊπθσ

ΑΝΚΩΡΛΝΕΣ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ (16 ϊρεσ)
Οι μακθτζσ/τριεσ είναι ικανοί/ζσ
να:
αναγνωρίηουν ότι οι κρατικζσ
οντότθτεσ μεταβάλλονται ςτο
χρόνο.
ομαδοποιοφν τισ ευρωπαϊκζσ
χϊρεσ κατά γεωγραφικζσ
ενότθτεσ (βόρεια, νότια,
κεντρικι κτλ.)

Ρολιτικι διαίρεςθ τθσ
Ευρϊπθσ
(ςιμερα και διαχρονικά
ςτον 20ο αιϊνα )
Από τισ αυτοκρατορίεσ
ςτισ μικρζσ κρατικζσ
οντότθτεσ
(1 ϊρα)

Οι μακθτζσ/τριεσ:
Ραρατθροφν ςε ςυλλογι πολιτικϊν χαρτϊν
τθσ Ευρϊπθσ του 20ου αιϊνα, ςε
χαρακτθριςτικζσ χρονιζσ (1914, 1919-1923,
1945-1949, 1992-1999) τθ διαφοροποίθςθ
των κρατικϊν οντοτιτων ςτον ευρωπαϊκό
χϊρο. Εντοπίηουν τισ διαςπάςεισ και τισ
ςυνενϊςεισ κρατϊν, κάνουν υποκζςεισ για
τθν εξιγθςθ του φαινομζνου.
Με τθ βοικεια χάρτθ τθσ Ευρϊπθσ
ομαδοποιοφν τισ χϊρεσ τθσ, και διακρίνουν
τισ δυςκολίεσ αυτοφ του εγχειριματοσ, που
οφείλονται ςτθ μορφι τθσ θπείρου.

αναγνωρίηουν κάποια κοινά
πολιτιςμικά ςτοιχεία, τα
οποία χαρακτθρίηουν τουσ
κατοίκουσ τθσ Ευρϊπθσ.

Εξειδικευμζνοι ιςτορικοί χάρτεσ
Ευρϊπθσ από ιςτορικοφσ άτλαντεσ ι
βιβλιογραφία

http://www.euratlas.net/history/
http://www.the-map-ashistory.com/maps/3-history-europetreaty-versailles.php
http://www.nationalgeographic.com/r
esources/ngo/maps/

Συηθτοφν ςτθν τάξθ και προςεγγίηουν, όςο
τουσ επιτρζπουν θ θλικία και οι γνϊςεισ τουσ,
τα κοινά πολιτιςμικά ςτοιχεία των Ευρωπαίων
και προςπακοφν να τα ερμθνεφςουν.
παρατθριςουν και να
ςχολιάςουν τθν εξζλιξθ του
πλθκυςμοφ τθσ Ευρϊπθσ ςτο
χρόνο.

Ρλθκυςμόσ –
πολιτιςμικά ςτοιχεία
Εξζλιξθ ςτο χρόνο,
κατανομι ςτο χϊρο,

Με τθ βοικεια κατάλλθλου πίνακα
παρατθροφν τθν εξζλιξθ του πλθκυςμοφ τθσ
Ευρϊπθσ ςτο χρόνο, ςυγκρίνουν τουσ
ρυκμοφσ αφξθςθσ κατά περίοδο και όςο είναι

Ρλθκυςμιακόσ χάρτθσ Ευρϊπθσ
Στοιχεία για προςδόκιμο ηωισ,
γεννθτικότθτα, κατά κεφαλιν ΑΕΡ,
ανεργία, εκπαίδευςθ, θλικιακι δομι
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ερμθνεφουν τθν κατανομι
των κατοίκων τθσ θπείρου
ςτο χϊρο.
διακρίνουν οριςμζνα
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του
πλθκυςμοφ τθσ Ευρϊπθσ.
διακρίνουν οριςμζνεσ από τισ
πολιτιςμικζσ διαφορζσ των
κατοίκων τθσ Ευρϊπθσ
(γλϊςςα, κρθςκεία).
αποδζχονται τισ διαφορζσ και
να αναγνωρίηουν ότι
αποτελοφν ςθμαντικό πλοφτο
τθσ θπείρου που πρζπει να
διατθρθκεί.
ευαιςκθτοποιοφνται ςε
κζματα μειονοτιτων και
ςεβαςμοφ δικαιωμάτων –
διαφορετικότθτασ.
εντοπίηουν περιοχζσ (ςτον
κόςμο) με ςυςςϊρευςθ
προβλθμάτων.

ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικά
Ρολιτιςμικζσ διαφορζσ
ςτθν Ευρϊπθ. Κρθςκεία,
γλϊςςα, εκπαίδευςθ.
Από τθν Ευρϊπθ ςτον
κόςμο.
(1 δίωρο)

δυνατό, τουσ ερμθνεφουν.

κλπ

Ραρατθροφν ςε χάρτθ τθ γεωγραφικι
κατανομι των Ευρωπαίων ςτο χϊρο και, όςο
τουσ επιτρζπει θ θλικία τουσ, τθν
ερμθνεφουν.

Γράφθμα μθτρικϊν γλωςςϊν που
μιλιοφνται περιςςότερο ςτον κόςμο

Διακρίνουν και ςχολιάηουν οριςμζνα
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του πλθκυςμοφ τθσ
Ευρϊπθσ (ςφνκεςθ κατά θλικίεσ,
γεννθτικότθτα, προςδόκιμο, αςτικοποίθςθ,
κτλ.)

Φάκελοσ υλικοφ (παγκόςμιοι χάρτεσ
με πολιτιςμικά ςτοιχεία, ςχετικά
δεδομζνα, …)

Ραρατθροφν ςε κατάλλθλουσ κεματικοφσ
χάρτεσ τθ γεωγραφικι κατανομι γλωςςϊν
και κρθςκειϊν ςτθν Ευρϊπθ και τθ
ςχολιάηουν.
Συηθτοφν για τθν ανάγκθ αμοιβαίου
ςεβαςμοφ των πολιτιςμικϊν ιδιαιτεροτιτων
κάκε λαοφ ςε ζνα περιοριςμζνο γεωγραφικά
και πυκνοκατοικθμζνο χϊρο όπωσ θ Ευρϊπθ.
Αναηθτοφν και παρατθροφν παγκόςμιουσ
χάρτεσ με πολιτιςμικά ςτοιχεία και κατανομζσ
(όπωσ ενδεικτικά, κατοχι TV, υποςιτιςμόσ,
πλικοσ αεροπορικϊν ταξιδιϊν ανά κάτοικο,
…) και παρατθροφν ςυςχετιςμοφσ ανάμεςα
ςτα δεδομζνα τουσ.
Αναηθτοφν και παρατθροφν παγκόςμιο χάρτθ
του «δείκτθ ανκρϊπινθσ ανάπτυξθσ».
Ακολουκεί ςχολιαςμόσ και προβλθματιςμόσ.

Λςτοςελίδεσ με εκπαιδευτικό και
εγκυκλοπαιδικό περιεχόμενο

Τφποσ (ζντυποσ και θλεκτρονικά
αρχεία)
Εξειδικευμζνοι χάρτεσ: παγκόςμιοσ
χάρτθσ του «δείκτθ ανκρϊπινθσ
ανάπτυξθσ»
Λογιςτικό φφλλο
Εντελϊσ ενδεικτικά
http://www.geography.learnontheinte
rnet.co.uk/topics/popn.html
http://europa.eu/travel/culture/index_
el.htm
http://www.eupedia.com/europe/map
s_of_europe.shtml
http://www.mapsofworld.com/themat
ic-maps/
http://www.ihs.issaquah.wednet.edu/t
eachers/fine/world_religions.htm

ΑΔΑ: 45Ο09-6Ο4

διακρίνουν τθ γεωγραφικι
κατανομι των μεγάλων
αςτικϊν κζντρων ςτθν
Ευρϊπθ και να εντοπίηουν με
ςχετικι ευχζρεια τθ κζςθ των
πιο ςθμαντικϊν

Ρόλεισ

Σχολ. βιβλιο Β’ Γυμν. Καραμπατςα κ.ά

Θ δομι των
(ευρωπαϊκϊν) πόλεων

Ραρατθροφν τισ γεωγραφικζσ κζςεισ των
μεγάλων ευρωπαϊκϊν πόλεων (άνω του
1.000.000 κατοίκων) και των πρωτευουςϊν
των χωρϊν και τισ αιτιολογοφν ςφμφωνα με
κριτιρια όπωσ: αςφάλεια, κομβικά ςθμεία
άςκθςθσ ελζγχου, κλπ

αναγνωρίηουν οριςμζνουσ
από τουσ ιςτορικοφσ
παράγοντεσ, οι οποίοι
επθρζαςαν τθ γεωγραφικι
κζςθ των μεγάλων πόλεων
τθσ θπείρου.

Τα ςυςτιματα των
πόλεων

Τοποκετοφν ςε «λευκό» χάρτθ τθσ Ευρϊπθσ
τισ μεγαλφτερεσ πόλεισ τθσ θπείρου.

Οι πόλεισ. Κοινωνικόσ και οικονομικόσ
Άτλαντασ (ΕΚΚΕ)

Ραρατθροφν τθν τυπικι δομι μιασ ςφγχρονθσ
ευρωπαϊκισ πόλθσ και ςυμπεραίνουν για τθ
ςθμαςία τθσ ωσ οικονομικοφ, διοικθτικοφ και
πνευματικοφ κζντρου μιασ ευρφτερθσ
περιοχισ.

Επιλεγμζνεσ ιςτοςελίδεσ με
περιεχόμενο για αςτικι ανάπτυξθ

Θ ανάγκθ για πόλεισ και
θ επιλογι του τόπου

(1 δίωρο)

ερμθνεφουν, όςο τουσ
επιτρζπει θ θλικία τουσ, το
ςθμαντικό ρόλο, τον οποίο
παίηουν οι μεγάλεσ πόλεισ
ςτθν οικονομικι ηωι τθσ
Ευρϊπθσ.
αναγνωρίηουν το μζγεκοσ τθσ
ανκρϊπινθσ παρζμβαςθσ ςτο
φυςικό περιβάλλον.
εντοπίηουν τα πλεονεκτιματα
από τθν φπαρξθ των
επικοινωνιακϊν δικτφων ςτθ
ηωι των Ευρωπαίων.
αναγνωρίηουν τθ ςυμβολι
των τεχνικϊν ζργων ςε τομείσ
όπωσ θ γεωργία και οι
μεταφορζσ.

Εντοπίηουν ςτοιχεία για το ποςοςτό κατοίκων
πόλεων (αςτικοφ πλθκυςμοφ) ανά χϊρα.
Κατατάςςουν και ομαδοποιοφν τισ χϊρεσ
ςφμφωνα με το ςτοιχείο αυτό.
Δίκτυα
Μεγάλα Ζργα
Δίκτυα επικοινωνίασ και
μεταφορϊν ςτον
ευρωπαϊκό χϊρο
Μεγάλθσ κλίμακασ
τεχνικά ζργα (φράγματα,
γζφυρεσ, ςιραγγεσ κ.ά.)
(1 δίωρο)

Αναηθτοφν ςτο διαδίκτυο, ςε άτλαντεσ και
ςτον τφπο χάρτεσ τθσ Ευρϊπθσ που
απεικονίηουν ςτοιχεία όπωσ: ςιδθροδρομικά
δίκτυα, δίκτυα καναλιϊν και ποτάμιων
μεταφορϊν, λιμάνια και μεταφορζσ
εμπορευμάτων, αυτοκινθτόδρομοι.
Αξιολογοφν τουσ χάρτεσ που εντόπιςαν,
επιλζγουν τουσ πιο χαρακτθριςτικοφσ και
μελετοφν τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται
ςε αυτοφσ. Αναγνωρίηουν τισ κφριεσ
διαδρομζσ. Συνδυάηουν τισ διαφορετικζσ
περιπτϊςεισ και βρίςκουν κοινά ςτοιχεία.

Εγκεκριμζνα Λογιςμικά Ρ.Λ. Λογιςμικό Γεωλογία/Γεωγραφία Α’ΒϋΓυμναςίου
Ρίνακασ με πόλεισ και πλθκυςμό

http://en.wikipedia.org/wiki/Demogra
phics_of_Europe
http://www.mapsofworld.com/cities/
http://en.wikipedia.org/wiki/Urban_str
ucture

Λςτοςελίδεσ φορζων ςχετικϊν με
μεταφορζσ και ςχετικϊν κεματικϊν
δικτφων.
Φάκελοσ υλικοφ (δεδομζνα, χάρτεσ,
ςτοιχεία, …)
Εξειδικευμζνοι χάρτεσ ςυγκοινωνιϊν,
επικοινωνιϊν.
«Λευκοί» χάρτεσ Ευρϊπθσ, Ελλάδασ

http://www.mapsofworld.com/themat
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Αναπτφςςεται προβλθματιςμόσ για τα
κριτιρια επιλογισ αυτϊν των κυριότερων
«οδϊν».

εντοπίηουν μζςα από
ςυγκεκριμζνα παραδείγματα
πικανά προβλιματα, τα
οποία μπορεί να δθμιουργεί
θ πολφπλοκθ πολιτικι
κατάτμθςθ τθσ Ευρϊπθσ ςτισ
δραςτθριότθτεσ των κατοίκων
τθσ.

Τοποκετοφν ςε «λευκό» χάρτθ (Ευρϊπθσ και
Ελλάδασ), δζκα μεγάλα τεχνικά ζργα.
Αναπτφςςουν διάλογο (πικανόν με χριςθ
καταιγιςμοφ ιδεϊν) για τθν επίδραςθ των
τεχνικϊν ζργων ςτθ ηωι των Ευρωπαίων
(διάκεςθ νζασ γθσ, επικοινωνία ανκρϊπων,
εμπορευμάτων, αγακϊν, υπθρεςιϊν, ιδεϊν).

ic-maps/
www.iata.org
http://www.uitp.org/
http://www.bueker.net/trainspotting/
maps.php

Εξετάηουν τα πικανά προβλιματα που μπορεί
να δθμιουργιςει θ ανάγκθ ςυμφωνίασ
πολλϊν ευρωπαϊκϊν κρατϊν ςτον
προγραμματιςμό ζργων με διεκνι χαρακτιρα
(π.χ. οδικϊν ι ςιδθροδρομικϊν δικτφων) ι
αγωγϊν μεταφοράσ ενζργειασ.
Τομείσ παραγωγισ
διακρίνουν τουσ τρεισ τομείσ
τθσ παραγωγισ (πρωτογενισ, Θ αγροτικι παραγωγι
δευτερογενισ, τριτογενισ) και ςτθν Ευρϊπθ.
να τοποκετοφν ςτο ςωςτό
Ραράγοντεσ που τθν
τομζα μια ςειρά από
επθρεάηουν.
επαγγζλματα και
Γεωγραφικι κατανομι.
δραςτθριότθτεσ.
Χαρακτθριςτικά
ςυςχετίηουν τα αγροτικά
Θ βιομθχανικι
προϊόντα ενόσ τόπου με τουσ παραγωγι ςτθν Ευρϊπθ.
παράγοντεσ του φυςικοφ
Ραράγοντεσ που τθν
περιβάλλοντοσ ςε αυτόν.
επθρεάηουν.
αναγνωρίηουν τθ ςθμαςία τθσ
αγροτικισ παραγωγισ για τθ

Γεωγραφικι κατανομι.
Χαρακτθριςτικά

Χρθςιμοποιϊντασ τθν τεχνικι του
καταιγιςμοφ ιδεϊν, κάνουν κατάλογο
επαγγελμάτων και τα κατατάςςουν ςτουσ
τρεισ τομείσ παραγωγισ.
Εξετάηουν τουσ φυςικοφσ και κοινωνικοφσ
παράγοντεσ, οι οποίοι επθρεάηουν τθν
αγροτικι παραγωγι. Συςχετίηουν τθν
αγροτικι παραγωγι διάφορων περιοχϊν τθσ
Ευρϊπθσ με τουσ παράγοντεσ αυτοφσ.
Εξετάηουν ευρωπαϊκζσ χϊρεσ και περιοχζσ
ςτισ οποίεσ θ αγροτικι παραγωγι επθρεάηει
ςε μεγάλο βακμό τισ δραςτθριότθτεσ των
κατοίκων τουσ

Λςτoςελίδεσ φορζων και οργάνων τθσ
ΕΕ.
Φάκελοσ υλικοφ (εικόνεσ, χάρτεσ, …)
Τφποσ (ζντυποσ και θλεκτρονικά
αρχεία)
Εξειδικευμζνοι χάρτεσ παραγωγισ, και
κατανομισ βιομθχανιϊν
«Λευκοί» χάρτεσ Ευρϊπθσ

http://europa.eu/index_el.htm
http://www.mapsofworld.com/themat
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ηωι των Ευρωπαίων.
διακρίνουν τθ γεωγραφικι
κατανομι τθσ βιομθχανίασ
ςτθν Ευρϊπθ και να
προςδιορίηουν, όςο τουσ
επιτρζπει θ θλικία τουσ, τουσ
παράγοντεσ που επθρεάηουν
τισ διαφοροποιιςεισ τθσ.

Οι υπθρεςίεσ ςτθν
Ευρϊπθ. Ροικιλία,
αναγκαιότθτα, ςθμαςία.
(3 ϊρεσ)

περιγράφουν και να εκτιμοφν
τθ ςθμαςία τθσ βιομθχανικισ
παραγωγισ ςτθ ηωι και ςτισ
δραςτθριότθτεσ των
Ευρωπαίων.

αναγνωρίηουν τθ
διαφοροποίθςθ ςτο βιοτικό
επίπεδο ανάμεςα ςε χϊρεσ

ic-maps/

Ραρατθροφν ςε κατάλλθλο χάρτθ τισ
διαφορζσ ςτο χρόνο ζναρξθσ τθσ
βιομθχανικισ δραςτθριότθτασ ςε διάφορεσ
περιοχζσ τθσ Ευρϊπθσ.

διακρίνουν τθν ποικιλία των
δραςτθριοτιτων του
τριτογενοφσ τομζα ςτο χϊρο
τθσ Ευρϊπθσ και να
περιγράφουν τθ ςθμαςία
τουσ με ςυγκεκριμζνα
παραδείγματα.

αναγνωρίηουν το ρόλο των
ευρωπαϊκϊν χωρϊν ςτο
παγκόςμιο τοπίο, ςε ςχζςθ με
το εμπόριο, τισ μετακινιςεισ
και τθν παραγωγι αγακϊν.

Εξετάηουν τουσ φυςικοφσ και κοινωνικοφσ
παράγοντεσ οι οποίοι επθρεάηουν τθ
βιομθχανικι παραγωγι (γεωγραφικι
κατανομι πρϊτων υλϊν, πθγζσ ενζργειασ,
εργατικό δυναμικό …). Συςχετίηουν τθν
βιομθχανικι παραγωγι διαφόρων περιοχϊν
τθσ Ευρϊπθσ. Εξετάηουν ευρωπαϊκζσ χϊρεσ
ςτισ οποίεσ θ βιομθχανικι παραγωγι
επθρεάηει ςε μεγάλο βακμό τισ
δραςτθριότθτεσ των κατοίκων τουσ.

Συςχετίηουν τθν αγροτικι ι τθ βιομθχανικι
παραγωγι με οριςμζνεσ υπθρεςίεσ και
διαπιςτϊνουν τθν αλλθλεξάρτθςθ που
υπάρχει μεταξφ τουσ.
Εξετάηουν τθν τουριςτικι κίνθςθ ςτθν
Ευρϊπθ, όπωσ επίςθσ ςτθ Μεςόγειο και ςτθν
Ελλάδα.
Θ Ευρϊπθ ςτον κόςμο
Ο κόςμοσ ςε
εναλλακτικζσ διαιρζςεισ
(1 δίωρο)

Εντοπίηουν και μελετοφν τθ ςταδιακι εξζλιξθ
των χωρϊν – μελϊν ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
(ΕΕ)

Λςτοςελίδεσ με εκπαιδευτικό και
εγκυκλοπαιδικό περιεχόμενο

Φάκελοσ υλικοφ (χάρτεσ με
Μελετοφν χάρτθ και δεδομζνα για τισ διεκνείσ γεωπολιτικζσ διαιρζςεισ)
ανταλλαγζσ εμπορευμάτων. Εντοπίηουν το
Τφποσ (ζντυποσ και θλεκτρονικά
ςθμαντικό ρόλο τθσ Ευρϊπθσ (ι κατά
αρχεία)
περίπτωςθ τθσ ΕΕ) ςτο παγκόςμιο εμπόριο
Εξειδικευμζνοι χάρτεσ από άτλαντεσ
(κυρίωσ λόγω του εςωτερικοφ διευρωπαϊκοφ
με οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά και
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τθσ Ευρϊπθσ.
υποδείξουν ςτο χάρτθ τισ
γεωπολιτικζσ διαιρζςεισ που
χρθςιμοποιοφνται ςυχνά από
τον τφπο και τουσ διεκνείσ
αναλυτζσ.
αναγνωρίηουν ότι θ επιλογι
τθσ Ευρϊπθσ ωσ θπείρου
ςτθρίηεται περιςςότερο ςε
ιςτορικά-πολιτιςμικά
κριτιρια και όχι μόνο ςε
γεωμορφολογικά.

εμπορίου). Με αφορμι τισ διεκνείσ
ανταλλαγζσ εμπορευμάτων, αναπτφςςεται
επιχειρθματολογία για τθν αφξθςθ ρφπων και
παραγόμενου CO2.

πολιτιςτικά ςτοιχεία

Αναηθτοφν και εντοπίηουν τισ κυριότερεσ (7 ι
15) χϊρεσ παραγωγοί αυτοκινιτων.
Αναγνωρίηεται θ κζςθ των ευρωπαϊκϊν
χωρϊν ςτθν κατάταξθ αυτι και γίνεται
προςπάκεια ερμθνείασ.

http://worldmap.org

http://europa.eu/index_el.htm

Αναπτφςςουν διάλογο για τθ ςχζςθ των
ευρωπαϊκϊν χωρϊν μεταξφ τουσ και τισ
υπάρχουςεσ ανιςότθτεσ ςτθν οικονομικι και
κοινωνικι ηωι.
Μελετοφν ςυλλογι χαρτϊν και εντοπίηουν και
αναγνωρίηουν γεωπολιτικζσ διαιρζςεισ όπωσ:
Μζςθ ανατολι, αραβικόσ κόςμοσ,
υποςαχάρια Αφρικι, Λατινικι Αμερικι, άπω
ανατολι κλπ. Αναπτφςςεται προβλθματιςμόσ
και επιχειρθματολογία για τθν ανάγκθ να
εμφανίηονται διαιρζςεισ που ξεπερνοφν τον
διαχωριςμό του κόςμου μόνο ςε θπείρουσ.
Συγκρίνουν το μζγεκοσ και τον πλθκυςμό των
θπείρων. Τισ κατατάςςουν ςε δυο λίςτεσ με
βάςθ τα κριτιρια αυτά και καλοφνται να
προτείνουν δικζσ τουσ διαιρζςεισ του κόςμου.

ςυλλζγουν ςτοιχεία από
διάφορεσ πθγζσ και να τα
οργανϊνουν.
αναπτφξουν ικανότθτεσ

Συνκετικζσ
δραςτθριότθτεσ –
εργαςίεσ
(2 δίωρα)

Με τθν τεχνικι του καταιγιςμοφ ιδεϊν,
καταγράφουν τα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα
για τισ χϊρεσ και τουσ λαοφσ τθσ ΕΕ. Συηθτοφν
για τυχόν προκαταλιψεισ και ςτερεότυπα
που αντανακλοφν οι επιλογζσ τουσ.

Λογιςτικό φφλλο
Κατάλογοι δεδομζνων (ζκταςθ χωρϊν)
Λςτοςελίδεσ με εκπαιδευτικό και
εγκυκλοπαιδικό περιεχόμενο
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ςυνεργαςίασ και να
ςυνθκίςουν να εργάηονται ςε
ομάδεσ.
ςυμμετζχουν ενεργά μαηί με
άλλουσ για τθν επίτευξθ ενόσ
κοινοφ ςτόχου και να
αναπτφξουν ικανότθτεσ
αυτοζκφραςθσ και
επικοινωνίασ.

Αναγνωρίηουν τθν ποικιλία των πολιτιςμικϊν
ςτοιχείων των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ. Για όςεσ
από τισ χϊρεσ δεν προκφπτουν επαρκείσ
πλθροφορίεσ από τθν τεχνικι αυτι,
αναηθτοφνται οι βαςικζσ πλθροφορίεσ από τισ
ιςτοςελίδεσ τθσ ΕΕ.
Υπολογίηουν με χριςθ λογιςτικοφ φφλλου, το
μζςο μζγεκοσ τθσ χϊρασ κάκε θπείρου.
Κατατάςςουν τισ θπείρουσ με βάςθ αυτό το
μζγεκοσ. Σχολιάηουν τα αποτελζςματα.
Ρόλεισ και κινθματογράφοσ. Αςτικοποίθςθ
και Ακινα. Θ αλλαγι τθσ Ακινασ του1960
μζςα από τον ελλθνικό κινθματογράφο.
Με επιτόπια ζρευνα ςυμπλθρϊνονται δυο
κατάλογοι ςχετικά με το «από ποφ ζρχονται
τα τρόφιμα ςτο super market» (χϊρεσ
κόςμου, περιοχζσ Ελλάδασ).
Αναηιτθςθ, αξιολόγθςθ, επιλογι, μελζτθ
παγκόςμιων χαρτϊν με περιεχόμενο όπωσ:
υποκαλάςςια καλϊδια οπτικϊν ινϊν,
αεροδιάδρομοι, λιμάνια και μεταφορζσ
εμπορευμάτων, αγωγοί φυςικοφ αερίου και
πετρελαίου. Σε κάκε ζνα αναγνωρίηονται οι
βαςικοί κόμβοι και οι κφριεσ «οδοί».
Αναπτφςςεται διάλογοσ και ανταλλαγι
επιχειρθμάτων, ενϊ παράλλθλα ςυηθτείται ο
ρόλοσ τθσ Ευρϊπθσ, ανά περίπτωςθ.
Θ Εγνατία ενϊνει, οι αςτικοί οδικοί άξονεσ
διαιροφν. Μελζτθ και διαφοροποίθςθ του
ρόλου των οδικϊν αξόνων, ςε τοπικό και

Εγκεκριμζνα Λογιςμικά Ρ.Λ.
Φάκελοσ υλικοφ (δεδομζνα, εικόνεσ,
ςτοιχεία κινθματογραφικϊν ταινιϊν,
…)
Τφποσ (ζντυποσ και θλεκτρονικά
αρχεία)
Εξειδικευμζνοι χάρτεσ για
τθλεπικοινωνιακά δίκτυα, μεταφορζσ,
αγωγοφσ φυςικοφ αερίου κλπ
Κινθματογραφικζσ ταινίεσ ι
αποςπάςματα
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υπερτοπικό επίπεδο.

ΟΛΟΚΛΘΩΣΘ (8 ϊρεσ)
Οι μακθτζσ/τριεσ είναι
ικανοί/ζσ να:

Τι είναι Γεωγραφία;
(1 δίωρο)

αντιλαμβάνονται και να
εκφράηουν (ςτο βακμό που
τουσ επιτρζπουν τα
εκφραςτικά τουσ μζςα), ότι θ
γεωγραφία γεφυρϊνει τισ
φυςικζσ και τισ κοινωνικζσ
επιςτιμεσ
ςυλλζγουν ςτοιχεία από
διάφορεσ πθγζσ και να τα
οργανϊνουν.

Τελικζσ ςυνκετικζσ
δραςτθριότθτεσ –
εργαςίεσ

αναπτφξουν ικανότθτεσ
ςυνεργαςίασ και να
ςυνθκίςουν να εργάηονται ςε
ομάδεσ.

(3 δίωρα)

ςυμμετζχουν ενεργά μαηί με
άλλουσ για τθν επίτευξθ ενόσ
κοινοφ ςτόχου και να
αναπτφξουν ικανότθτεσ
αυτοζκφραςθσ και
επικοινωνίασ.

Οι μακθτζσ/τριεσ
Κάνουν κατάλογο περιπτϊςεων (με τθν
τεχνικι του καταιγιςμοφ ιδεϊν) ςτισ οποίεσ
εμπλζκεται ι δίνει λφςθ θ γεωγραφία. Από
όλθ τθν επαφι με το μάκθμα ςτα τζςςερα
χρόνια, οι μακθτζσ αναςτοχάηονται και
καταγράφουν τθν αίςκθςθ που ζχουν
αποκομίςει για το «τι είναι γεωγραφία».

Οι προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ ακολουκοφν
εκτόσ «πίνακα»

Λςτοςελίδεσ που κα προτακοφν από
μθχανι αναηιτθςθσ ςτθν ερϊτθςθ
«what is geography”

Κατά περίπτωςθ:
Λςτοςελίδεσ με εκπαιδευτικό και
εγκυκλοπαιδικό περιεχόμενο
Φάκελοι υλικοφ (δεδομζνα, εικόνεσ,
χάρτεσ, πίνακεσ και γραφιματα, …)
Τφποσ (ζντυποσ και θλεκτρονικά
αρχεία)
Εξειδικευμζνοι χάρτεσ
Βιβλία λογοτεχνίασ και κόμικσ
Εγκυκλοπαιδικζσ εκδόςεισ
Δορυφορικζσ εικόνεσ

ΑΔΑ: 45Ο09-6Ο4

Σε κάκε περίπτωςθ και εκτόσ από τισ εντελϊσ ενδεικτικά προτεινόμενεσ ιςτοςελίδεσ και τθν ςτοχευμζνθ αξιοποίθςθ μιασ μθχανισ αναηιτθςθσ, χριςιμεσ
μπορεί να αποδειχκοφν μια ςειρά από βαςικζσ ιςτοςελίδεσ όπωσ: http://e-yliko.gr, http://www2.e-yliko.gr, http://digitalschool.minedu.gov.gr/,
http://ifigeneia.cti.gr http://geogr.eduportal.gr/, http://www.kpe.gr, http://www.statistics.gr, http://europa.eu/index_el.htm ςελίδεσ πανεπιςτθμίων και
φορζων όπωσ http://www.aegean.gr/Geography/, http://www.hua.gr/tmimageografias.php,
http://liaison.ntua.gr/EMPY/LabDetails.aspx?labid=1202&catId=10, http://users.auth.gr/~labrinos/, http://www.oasp.gr, http://web.gys.gr ι ιδιωτικζσ
πρωτοβουλίεσ http://www.seilias.gr/, http://www.geografia.gr, http://geografia.comxa.com/, διεκνείσ οργανιςμοί και φορείσ όπωσ
http://www.geoportal.org, http://www.eurogeography.eu, http://www.eurogeography.eu/digital-earth.html, http://www.rgs.org/, www.usgs.gov/,
www.nasa.gov/, www.epa.gov, www.naee.org.uk/, www.noaa.gov, www.esa.int, http://www.esa.int/esaCP/Greece.html , www.nationalgeographic.com,
http://www.un.org/, www.unep.org, www.unesco.org/, http://www.ohchr.org κ.ά., αποκετιρια υλικοφ όπωσ www.merlot.org ι και youtube, flickr.

Συνκετικζσ δραςτθριότθτεσ / εργαςίεσ
Σε κάκε ενότθτα προτείνεται κάποιοσ χρόνοσ για ςυνκετικζσ εργαςίεσ. Οι εργαςίεσ αυτζσ πρζπει να γίνονται και να αποτελοφν ουςιαςτικό κομμάτι τθσ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Ο εκπαιδευτικόσ ανάλογα με τισ ςυνκικεσ (υποδομι, ενδιαφζροντα εκπαιδευτικοφ και μακθτϊν, επικαιρότθτα κ.ά.) επιλζγει
κάποιεσ από τισ δραςτθριότθτεσ ι αναπτφςςει δικζσ του. Κατά περίπτωςθ ο εκπαιδευτικόσ μπορεί αν κζλει να εξειδικεφςει οποιοδιποτε κζμα ςτθν
Ελλάδα, ειδικά αν υπάρχει προςβάςιμο πρωτογενζσ υλικό, διακζςιμο π.χ. από τθν Εκνικι Στατιςτικι Αρχι. Ανάλογα πάλι με τισ ςυνκικεσ, κάποιεσ από
αυτζσ μπορεί να ζχουν μικρότερθ διάρκεια ι ςε κάποια ενότθτα να μθν γίνουν. Οι ϊρεσ που τυχόν κα εξοικονομθκοφν κα διατεκοφν ςτο τζλοσ του ζτουσ
πάλι για ςυνκετικζσ εργαςίεσ, που κα μποροφν κατά περίπτωςθ να ζχουν και μεγαλφτερθ διάρκεια. Είναι δυνατό ςυνκετικζσ εργαςίεσ που προτείνονται
ςε μια κεματικι ενότθτα, να χρθςιμοποιθκοφν οι ίδιεσ ι ςε παραλλαγι ςτο τζλοσ του ζτουσ ωσ εργαςίεσ ςτθν ενότθτα «ολοκλιρωςθ».
Με τισ ςυνκετικζσ δραςτθριότθτεσ/εργαςίεσ, επιδιϊκεται να αποκτιςουν οι μακθτζσ πιο ολοκλθρωμζνθ εικόνα κάκε ενότθτασ. Να αναπτφξουν
ςυνεργατικζσ και επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ, παράλλθλα με τθ δθμιουργικότθτα, τθν κριτικι ικανότθτα και τθν αυτοεκτίμθςθ.
Οι μακθτζσ (πζρα από τθν ενδοςχολικι παρουςίαςθ) ενκαρρφνονται να επικοινωνοφν τα αποτελζςματα των εργαςιϊν τουσ με ομάδεσ άλλων ςχολείων
(πικανι δθμιουργία «ομίλων» γεωγραφίασ), μζςω διαδικτφου, με τον προςφορότερο κάκε φορά τρόπο (θλεκτρονικι αλλθλογραφία, δθμιουργία
ιςτοςελίδασ, δθμιουργία ιςτολογίου).
Προτάςεισ για τελικζσ ςυνκετικζσ δραςτθριότθτεσ – εργαςίεσ
Μελζτθ τθσ λειψυδρίασ. Εντοπίηουν ςτο διαδίκτυο πλθροφορίεσ για τθ λειψυδρία ςτθν Κφπρο. Αναηιτθςθ (ςτο διαδίκτυο ι ςε άτλαντεσ),
αξιολόγθςθ, επιλογι, μελζτθ παγκόςμιων χαρτϊν όπωσ: λειψυδρίασ, αποκεμάτων γλυκοφ νεροφ, ανεπάρκειασ νεροφ καλισ ποιότθτασ ι
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ανάλογου και ανάπτυξθ διαλόγου για το κζμα τθσ λειψυδρίασ. Αναηιτθςθ και ςχολιαςμόσ ςτοιχείων για το πόςο νερό χρειάηεται για τθν
παραγωγι κάποιων προϊόντων (ενδεικτικά: βαμβάκι, αλουμίνιο, ρφηι, ηάχαρθ, τςιμζντο, μπφρα, χαρτί, ςιτάρι……). Ραρατθροφν ςε κατάλλθλο
γράφθμα και μελετοφν δεδομζνα ςχετικά με τθν ποςότθτα γλυκοφ πόςιμου νεροφ ςτθ γθ ωσ ποςοςτό του νεροφ που υπάρχει ςτον πλανιτθ.
Συγκρίνουν δορυφορικζσ εικόνεσ από λίμνεσ με διαφορά δεκαετιϊν και εντοπίηουν τθ διαφορά ςτο μζγεκόσ τουσ (π.χ. Αράλθ), λόγω π.χ.
υπεράντλθςθσ. Αναηθτοφν ανάλογα παραδείγματα από τον ελλθνικό χϊρο.
Μελζτθ τθσ ερθμοποίθςθσ. Αναηιτθςθ (ςτο διαδίκτυο ι ςε άτλαντεσ), αξιολόγθςθ, επιλογι, μελζτθ παγκόςμιων χαρτϊν όπωσ: ευςτάκειασ ι
υποβάκμιςθσ εδαφϊν, μείωςθσ γεωργικισ παραγωγισ, κινδφνου ερθμοποίθςθσ. Εντοπιςμόσ περιοχϊν που κινδυνεφουν. Χρθςιμοποιοφν ςφςτθμα
χαρτϊν/δορυφορικϊν εικόνων από το διαδίκτυο και αναηθτοφν ςτθ λεκάνθ του Αμαηόνιου τα χαρακτθριςτικά ςχιματα αποδάςωςθσ.
Συνδυάηονται με το υπό ανάπτυξθ οδικό δίκτυο ςτθν περιοχι και ςυςχετίηονται οι παράλλθλεσ ανκρωπογενείσ παρεμβάςεισ. Αναηθτοφνται
βιβλιογραφικά οι φάςεισ τθσ ερθμοποίθςθσ και οι αιτίεσ τθσ (αποψίλωςθ, υπερεκμετάλλευςθ, άροςθ, βιομθχανία, …). Ραρακολουκοφν και
ςχολιάηουν βίντεο τθσ UNEP για τισ εριμουσ και τθν ερθμοποίθςθ.
Ενεργειακοί πόροι και Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ (ΑΡΕ). - Θλεκτρικόσ πλανιτθσ (δορυφορικι νυχτερινι εικόνα). Ροιεσ ενεργειακζσ πθγζσ
αξιοποιοφνται ςτθν Ευρϊπθ. Ρόςο αξιοποιοφνται οι ΑΡΕ. Αναηιτθςθ υλικοφ και δθμιουργία από τουσ μακθτζσ χαρτϊν χριςθσ ΑΡΕ.
Τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλιματα. Συηθτοφν, αξιολογοφν και αποφαςίηουν για το ποια κεωροφν ωσ πιο βαςικά (5-10) περιβαλλοντικά
προβλιματα. Τα τοποκετοφν ςε χάρτθ και δθμιουργοφν μια περιγραφι και μια ςυλλογι δεδομζνων και εικόνων από το κακζνα και ςυνκζτουν μια
ςχετικι παρουςίαςθ ςε πρόγραμμα παρουςιάςεων.
Σχεδιάςτε ζνα ταξίδι ςε τρεισ ευρωπαϊκζσ ι μεςογειακζσ ι βαλκανικζσ πόλεισ. Επιλζξτε τθ διάρκεια τον τρόπο μεταφοράσ, τισ τοπικζσ εκδρομζσ
και επιςκζψεισ. Φανταςτείτε τισ αγορζσ που κα κάνατε. Ρόςοι και ποιοι χάρτεσ κα ςασ είναι χριςιμοι;
Γνωρίηω χϊρεσ. Ζνα μωςαϊκό από διαφορετικότθτεσ. Επιλζγονται 4-7 χϊρεσ. Οι μακθτζσ εργαηόμενοι ςε ομάδεσ, δθμιουργοφν «καρτζλεσ» για
κάκε χϊρα με ςτοιχεί όπωσ: γεωμορφολογία, κλίμα, κφριεσ πόλεισ, γλϊςςεσ, κρθςκείεσ, πολίτευμα, πυραμίδα πλθκυςμοφ, ποςοςτό ενεργοφ
πλθκυςμοφ, κατανομι του ςτουσ τρεισ τομείσ παραγωγισ, κατά κεφαλιν ΑΕΡ, ειςαγωγζσ – εξαγωγζσ, δίκτυα και υποδομζσ, ςτοιχεία για
εκπαίδευςθ και υγεία, αξιοκζατα. Ακολουκεί ςυγκριτικι παράκεςθ των ςτοιχείων και εντοπιςμόσ των διαφορϊν. Γίνεται ςυηιτθςθ και
προςπάκεια να ερμθνευτοφν οι διαφορζσ αυτζσ.
Ο γφροσ του κόςμου ςε πόςεσ θμζρεσ; Οι μακθτζσ χαράηουν τθν πορεία του Φιλζα Φογκ, ιρωα του Βερν ςτο ζργο του, «ο Γφροσ του κόςμου ςε
80 θμζρεσ». Ο ιρωασ πρζπει να περάςει από τισ πόλεισ Ντόβερ, Καλαί, Ρλφμουκ, Βενετία, Αλεξάνδρεια, Σουζη, Βομβάθ, Καλκοφτα, Σαν
Φραντςίςκο, Χάλιφαξ. Μπορεί να ταξιδζψει με τρζνο, πλοίο και οδικά. Ορίηονται τυπικζσ ταχφτθτεσ κάκε μζςου και μια κακυςτζρθςθ για κάκε
αλλαγι μζςου μεταφοράσ. Υπολογίηουν τθ διάρκεια του ταξιδιοφ οργανϊνοντασ τα δεδομζνα τουσ ςε ζνα πίνακα.
Τοποκζτθςθ εργοςταςίου. Οι μακθτζσ αναλαμβάνουν να χωροκετιςουν ζνα εργοςτάςιο. Ροιεσ παραμζτρουσ κα πάρουν υπόψθ; (απόςταςθ από
πόλθ, από νερό, από πθγζσ πρϊτων υλϊν, από πθγζσ ενζργειασ, κατεφκυνςθ ανζμων, διακζςιμο εργατικό δυναμικό, δίκτυα διανομισ, …)
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Δθμιουργία με βάςθ ενθμερωτικό βίντεο τθσ UNEP του 2006 για τθν ερθμοποίθςθ. Μετά τθν παρακολοφκθςθ, εντοπιςμόσ βαςικϊν ςθμείων
(ςχετικά απλά αγγλικά). Ακολουκεί διαδικαςία δθμιουργίασ (μετάφραςθ και αναδθμιουργία), ςε μορφι παρουςίαςθσ ι ψθφιακοφ βίντεο.
Λςτορία τθσ χαρτογραφίασ, μζςα από 20 χαρακτθριςτικά παραδείγματα χαρτϊν. Δθμιουργία αφίςασ, ζκκεςθσ ι/και ψθφιακισ παρουςίαςθσ.
Θ Γεωλογία ςτο Μφκο, τθν Λςτορία και τθν Τζχνθ. Εναλλακτικζσ όψεισ και κεωριςεισ τθσ Γεωλογίασ. Αφενόσ μελζτθ ι ςυλλογι περιςτατικϊν
ςχετικϊν με τθ Γεωλογία ςτθ μυκολογία και τθν Λςτορία. Γεωλογία και πολιτιςμικζσ διαςτάςεισ. Αποτφπωςθ γεωλογικϊν φαινομζνων και
ςχθματιςμϊν ςε καλζσ τζχνεσ, νζεσ τζχνεσ, γραφικζσ τζχνεσ, κ.ά.
Τα ταξίδια ςτον κόςμο των κόμικσ. Οι μακθτζσ αποδελτιϊνουν τα ςτοιχεία που εμφανίηονται για χϊρεσ, θπείρουσ, λαοφσ και τόπουσ, ςε κόμιξ
που ζχουν ςτθν κατοχι τουσ (Αςτερίξ, Τεν-Τεν, Κόρτο Μαλτζηε, κ.ά.). Κάνουν παράκεςθ των ςτοιχείων που ςυναντοφν ςτα κόμιξ (γεωγραφικά και
γεωμορφολογικά χαρακτθριςτικά, κλίμα και βλάςτθςθ, πολιτιςμικά ςτοιχεία (κρθςκεία, ικθ, ζκιμα, κ.ά.), τοπικά προϊόντα κλπ) και τα
αντιπαραβάλλουν με ανάλογα ςτοιχεία που εντοπίηουν από διαδικτυακά ζγκυρεσ πθγζσ. Αντίςτοιχθ εργαςία μπορεί να γίνει με αφορμι κάποια
από τα ζργα του Λ. Βερν.
Κεματικζσ ςυλλογζσ γραμματοςιμων (χάρτεσ, τοπία ανά χϊρα, τεχνικά ζργα και δίκτυα, …). Οι ςυλλογζσ δεν γίνονται με αλθκινά γραμματόςθμα,
αλλά με εικόνεσ τουσ που εντοπίηονται με κατάλλθλθ αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο. Οι μακθτζσ προτείνουν ςχετικζσ ιςτοςελίδεσ που εντόπιςαν και
ςχεδιάηουν τα δικά τουσ γραμματόςθμα.

Η ιζτύς ηης παρούζης αρτίζει από ηο Στολικό Έηος 2011-2012.
Η απόθαζη ασηή να δημοζιεσθεί ζηην Εθημερίδα ηης Κσβερνήζεως.

Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΥΡΙΣΟΦΙΛΟΠΟΤΛΟΤ
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