
Μέλισσα Γραμμένου ΠΕ70

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6η

ΤΑΞΗ: Γ΄
ΕΝΟΤΗΤΑ 7η: «Ο Πολιτισμός μας» 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: «Ο Πολιτισμός σε κάθε βήμα»
ΣΤΟΧΟΙ: 

 Να έρθουν σε επαφή με βασικά χαρακτηριστικά του πολιτισμού του

τόπου μας. 
 Να  προσεγγίσουν  τον  πολιτισμό  ως  σύστημα  συνεχούς

αλληλεπίδρασης  μεταξύ  εποχών  αλλά  και  αλληλεπιδράσεων  μεταξύ
λαών. 

 Να αποκτήσουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης.

 Να προσεγγίσουν τις ΤΠΕ ως εργαλεία και πηγές μάθησης.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ: Youtube,  λογισμικό  οπτικοποίησης  google earth,  ηλεκτρονική
εγκυκλοπαίδεια Wikipedia.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Εργαστήριο πληροφορικής, βιντεοπροβολέας, εκτυπωτής.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 με 2 διδακτικές ώρες
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ: 16
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 30-5-14
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: Οι  μαθητές γνωρίζουν να χρησιμοποιούν
την ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia , να περιηγούνται με το λογισμικό
οπτικοποίησης  google earth καθώς  επίσης  να  αναζητούν  βίντεο  στον
ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης youtube.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε ομάδες συνεργασίας των 2
ατόμων.  Αναζητούν  στο  google earth τη  Θεσσαλονίκη  και  εντοπίζουν  τα
σημαντικότερα μνημεία της πόλης στο περιβάλλον του λογισμικού. 
Έπειτα αναζητούν πληροφορίες στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια  Wikipedia
για την αρχιτεκτονική των μνημείων αυτών,  αλλά και  για την ιστορική τους
σημασία.  Το μνημείο  που θα ερευνήσει  η  κάθε  ομάδα επιλέγεται  από την
εκπαιδευτικό. 
Τέλος, προβάλλονται στους μαθητές βίντεο από το youtube με τίτλο «Καμάρα,
Θεσσαλονίκη,  καθώς  η  πόλη  άλλαζε  γύρω  της»
(https://www.youtube.com/watch?v=_Bimoor9u6U ανακτήθηκε 30-5-14), «150
χρόνια  φωτογραφιών  του  Λευκού  Πύργου  σε..  2  λεπτά»,
(https://www.youtube.com/watch?v=lDXUOnAs5QI ανακτήθηκε  30-5-14),
«Θεσσαλονίκη Ο Άγιος Δημήτριος» 
(https://www.youtube.com/watch?v=5vBpHhTS3xk ανακτήθηκε  30-5-14).  Το
φύλλο εργασίας  δίνεται  τυπωμένο και  ακολουθεί  συζήτηση για  τις  αλλαγές
που εντοπίστηκαν.
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Φύλλο Εργασίας
Δραστηριότητα 1  η   

1.  Ανοίξτε  το  google earth (υπάρχει  η σχετική συντόμευση στην επιφάνεια
εργασίας).
2.  Στο  πεδίο  αναζήτησης  πληκτρολογήστε  «Θεσσαλονίκη».  Εντοπίστε  στο
περιβάλλον  που  θα  ανοίξει,  τα  σημαντικότερα  μνημεία  της  πόλης  μας
πληκτρολογώντας πάλι  στο πεδίο αναζήτησης τις λέξεις «Λευκός Πύργος»,
«Καμάρα», «Ροτόντα», «Μονή Βλατάδων» και «Άγιος Δημήτριος».
Για  κάθε  μνημείο  επιλέξτε  την  εφαρμογή  «Street View» «τσιμπώντας»  και
σέρνοντας  με  το  ποντίκι  το  ανθρωπάκι  και  αφήνοντάς  το  στο  αξιοθέατο-
μνημείο που θέλετε να δείτε.

Με  τη  βοήθεια  του  ποντικιού,  κινηθείτε  γύρω  από  τα  αξιοθέατα  και
παρατηρήστε τα.
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Δραστηριότητα 2  η

Κάθε ομάδα θα αναζητήσει στη Wikipedia πληροφορίες για ένα μνημείο από
αυτά που είδατε νωρίτερα. Μοιραστείτε με τους συμμαθητές σας πληροφορίες
που διαβάσατε σχετικά με την εποχή που κατασκευάστηκαν, την ιστορική τους
σημασία για την πόλη και την αρχιτεκτονική τους.
Τα μνημεία είναι τα εξής: «Λευκός Πύργος», «Καμάρα», «Ροτόντα», «Μονή
Βλατάδων» και «Άγιος Δημήτριος»..
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Δραστηριότητα 3  η   

Παρακολουθήστε τα παρακάτω βίντεο για να δείτε τα μνημεία της πόλης όπως
μας έχουν διασωθεί στο πέρασμα του χρόνου: «Καμάρα, Θεσσαλονίκη, 
καθώς η πόλη άλλαζε γύρω της», «150 χρόνια φωτογραφιών του Λευκού 
Πύργου .. σε 2 λεπτά», «Θεσσαλονίκη Ο Άγιος Δημήτριος». 
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