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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7
η 

 

ΤΑΞΗ: Β΄ 

ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η:«Η Συνοικία μου» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1: «Τι υπάρχει στη συνοικία μου» 

ΣΤΟΧΟΙ:  

 Να αποκτήσουν μια άλλη οπτική της συνοικίας τους (χάρτης). 

 Να ενεργοποιήσουν την παρατηρητικότητά τους για να 

προσλαμβάνουν και να αξιολογούν πληροφορίες από χάρτη. 

 Να παρατηρήσουν και να εντοπίσουν κεντρικά σημεία της συνοικίας 

στο χάρτη. 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Οπτικοποίησης Google maps. 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Εργαστήριο υπολογιστών 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: 45 λεπτά 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: Τα παιδιά έχουν διδαχθεί την 3η ενότητα 

της Μελέτης Περιβάλλοντος που αφορά στον προσανατολισμό. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα παιδιά δουλεύουν σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Οι 

ομάδες αριθμούνται.   
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κάντε διπλό κλικ πάνω στο εικονίδιο:    

 

 

Επιλέξτε με κλικ το εικονίδιο:  

 

 

 

 

Επιλέξτε με κλικ το εικονίδιο :  

 

 

Πληκτρολογήστε το όνομα της συνοικίας 

σας εδώ:   

 

Επιλέξτε με κλικ το κουμπί αναζήτηση:  

 

 

Επιλέξτε με κλικ πάνω και δεξιά την εικόνα: 

 

 

Μπορείτε να κινηθείτε πάνω στο χάρτη με τα βελάκια:   

Μπορείτε να μεγαλώσετε το χάρτη 

Μπορείτε να μικρύνετε το χάρτη:  

: 
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1. Μεγαλώστε αρκετά το χάρτη: 

 

 Παρατηρήστε και εντοπίστε τον Αξιό ποταμό.  Σε ποια πλευρά 

της συνοικίας βρίσκεται; Κυκλώστε το σωστό: 

 βόρεια                     νότια                   ανατολικά                 

  δυτικά  

 

 Παρατηρήστε και εντοπίστε το αθλητικό κέντρο. Σε ποια πλευρά της 

συνοικίας βρίσκεται; Κυκλώστε το σωστό: 

  βόρεια                     νότια                   ανατολικά                  δυτικά  

 

2. Μεγαλώστε το χάρτη περισσότερο. Κάθε ομάδα ακολουθεί 

διαφορετικές οδηγίες: 

Ομάδα 1: Εντοπίστε την κεντρική πλατεία της συνοικίας σας ακολουθώντας 

το δρόμο 22ας Οκτωβρίου. Μεγαλώστε το χάρτη ώστε να φαίνεται καθαρά κι 

εκτυπώστε κάνοντας κλικ στο εικονίδιο: 

 

Ομάδα 2: Εντοπίστε την εκκλησία της συνοικίας σας ακολουθώντας το 

δρόμο 22ας Οκτωβρίου. Μεγαλώστε το χάρτη ώστε να φαίνεται καθαρά κι 

εκτυπώστε κάνοντας κλικ στο εικονίδιο:  

 

Ομάδα 3: Εντοπίστε το σχολείο μας ακολουθώντας τους δρόμους:Αγίου 

Αθανασίου Κουλακιώτη–Μαζαράκη–Παρ. Μαζαράκη. Μεγαλώστε το 

χάρτη ώστε να φαίνεται καθαρά κι εκτυπώστε κάνοντας κλικ στο εικονίδιο:  

 

Ομάδα 4:Εντοπίστε το δημαρχείο της συνοικίας σας που βρίσκεται στο 

σημείο που συναντιούνται οι δρόμοι Νταλιγκάρη και Κων/νου Περγιέρη. 

Μεγαλώστε το χάρτη ώστε να φαίνεται καθαρά κι εκτυπώστε κάνοντας κλικ 

στο εικονίδιο:  

 

Ομάδα 5: Εντοπίστε το γήπεδο ποδοσφαίρου της ομάδας της συνοικίας 

σας. Μεγαλώστε το χάρτη ώστε να φαίνεται καθαρά κι εκτυπώστε κάνοντας 

κλικ στο εικονίδιο: 


