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                              Δραστηριότητα  11η 

Τάξη: ΣΤ΄ 

Μάθημα: Ερευνώ και Ανακαλύπτω                       

Ενότητα: Τα ζώα 

Κεφάλαια: Ζώα ασπόνδυλα και σπονδυλωτά 

Στόχοι: Να ταξινομήσουν τα ζώα σε σπονδυλωτά και ασπόνδυλα. 

Να κατασκευάσουν πίνακα στον επεξεργαστή κειμένου. 

Λογισμικό: επεξεργαστής κειμένου word.  

Προαπαιτούμενες γνώσεις: Οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τον 

επεξεργαστή κειμένου word 

Απαιτούμενος χρόνος: 15 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. Εκ περιτροπής μία ομάδα κάνει επίδειξη της δραστηριότητας. 

 

Φύλλο εργασίας 

Τα ζώα ζουν σε κάθε φυσικό περιβάλλον στην ξηρά, στο νερό. Η μελέτη των 
ζώων από πολύ παλιά κέντρισε το ενδιαφέρον του ανθρώπου. Για να 
μπορεί  ο άνθρωπος να μελετά τα ζώα ευκολότερα και αποτελεσματικότερα, 
τα ταξινόμησε σε κατηγορίες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της φυσιολογίας 
τους. Η πιο γενική ταξινόμηση των ζώων γίνεται ανάλογα με το αν έχουν ή 
όχι σπονδυλική στήλη. Σύμφωνα με αυτό το κριτήριο τα ζώα χωρίζονται σε 
δυο μεγάλες κατηγορίες τα ασπόνδυλα και τα σπονδυλωτά. 
Παρακάτω σας δίνονται διάφορες φωτογραφίες προσπαθήστε να 
καταλάβετε ποια είναι σπονδυλωτά και ποια είναι ασπόνδυλα. 
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Αφού  παρατηρήσετε τις εικόνες  προσπαθήστε να κάνετε την ταξινόμηση 
σε σπονδυλωτά και ασπόνδυλα, κάνοντας ένα πίνακα με δυο στήλες 
χρησιμοποιώντας το Word . 
  
Για να δημιουργήσετε ένα πίνακα επιλέξτε από το μενού Εισαγωγή, 
πίνακας και επιλέξτε εισαγωγή πίνακα, αριθμός στηλών 2 και αριθμός 
γραμμών 9.  
 
Γράψτε στην πρώτη στήλη σπονδυλωτά και στη δεύτερη ασπόνδυλα για να 
γράψετε αυτές τις λέξεις με έντονη γραφή, από την επιλογή Κεντρική 
επιλέξτε το Β(έντονη γραφή). Στον πίνακα που θα δημιουργήσετε κάνετε την 
ταξινόμηση των ζώων, με αντιγραφή επικόλληση των εικόνων. 
 
Αποθηκεύστε την εργασία σας στα έγγραφά μου με τίτλο ζώα_το όνομα της 
ομάδας σας.  

 


