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Δραστηριότητα 4η
 

Τάξη: ΣΤ 
 
Μάθημα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ   
              
Ενότητα A: Η γη στο διάστημα 

Κεφάλαιο 5: H περιφορά της Γης: Οι εποχές 

Στόχος: Να κατανοήσουν την περιφορά της γης και πώς εξαρτώνται οι 

εποχές από αυτήν. 

Λογισμικά: φυλλομετρητής, μηχανή αναζήτησης, επεξεργαστής κειμένου. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις: Οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με το 

φυλλομετρητή, τις μηχανές αναζήτησης και τον επεξεργαστή κειμένου. 

Απαιτούμενος χρόνος: 25 λεπτά 

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Υπάρχει στην τάξη 

ένας υπολογιστής και ένας βιντεοπροβολέας. Μια ομάδα εκ περιτροπής 

χειρίζεται τον υπολογιστή και μοιράζονται φύλλα εργασίας στις υπόλοιπες 

ομάδες. 

*Οι αναζητήσεις ελέγχθηκαν την προηγούμενη ημέρα από εμένα. 
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Φύλλο εργασίας 
 
Ανοίξτε το φυλλομετρή και πηγαίνετε δεξιά στη μηχανή αναζήτησης google και 
πληκτρολογήστε «περί ανέμων και υδάτων και σχολείου» και ανοίγετε τον 
πρώτο κόμβο. 
 

 
Αφού ανοίξετε την ιστοσελίδα, κάνετε κλικ στο σύνδεσμο Γεωγραφία ΣΤ΄ τάξη, 
που βρίσκεται στο αριστερό μέρος της ιστοσελίδας και πάτε στο 5ο κεφάλαιο, 
στην ενότητα «Η Περιφορά της Γης-Οι εποχές» 

  
Ανοίγει μια εφαρμογή που θα σας βοηθήσει να καταλάβετε την εναλλαγή των 
εποχών. Για να μεταβείτε στην εφαρμογή, κάντε κλικ στην εικόνα. 
Γνωρίζετε πως η εναλλαγή των εποχών οφείλεται στην κλίση του άξονα της 
Γης και στην πρόσπτωση των ακτινών του Ήλιου.  
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Επιλέξτε το start animation και θα παρατηρήσετε πώς πέφτουν οι ακτίνες του 
ηλίου με την κίνηση της γης και πώς φωτίζεται η γη καθώς αλλάζουν οι 
εποχές παρακολουθώντας τις διαφορές σε όλους τους μήνες.  
 
Πηγαίνετε πίσω με το βελάκι του φυλλομετρητή που βρίσκεται δεξιά στην 

οθόνη σας  και βρίσκεστε στην προηγούμενη εφαρμογή. Μεταβείτε με 

κλικ πάνω στην εφαρμογή και βλέπετε τις διαφορές μεταξύ των εποχών 

(θερμοκρασίας, προσπτώσεων ακτινών του ηλίου, ημέρας νύχτας), μεταβείτε 

σε αυτές τις εφαρμογές με Fast (= γρήγορα) και Slow (=αργά).  
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Με τα δεδομένα αυτά που επεξεργαστήκατε, απαντήστε στην ερώτηση. 
 
Πώς εμφανίζονται οι εποχές του χρόνου; Να συνδέσετε τη δημιουργία 
των εποχών με την περιφορά της γης. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 
 
 
Αποθηκεύστε στην εργασία σας στην επιφάνεια εργασίας με τίτλο περιφορά 

της Γης_όνομα της ομάδας σας. 

 
 
 


