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3η Δραστηριότητα 

ΤΑΞΗ: Γ΄ 

ΜΑΘΗΜΑ: Ιστορία Γ΄ τάξης 

ΕΝΟΤΗΤΑ: 1η, «Η δηµιουργία του κόσµου».  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 1ο Η Τιτανοµαχία  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Υπολογιστές µε σύνδεση στο διαδίκτυο, βιντεοπροβολέας 

ΣΤΟΧΟΙ:  

• Να καλλιεργήσουν τη δεξιότητα της αφήγησης και να αποκτήσουν εκφραστικό 

θάρρος. 

• Να ασκηθούν στη διαχείριση πληροφοριών. 

• Να γνωρίσουν τους µύθους µε τους οποίους οι άνθρωποι προσπάθησαν να 

ερµηνεύσουν τη δηµιουργία του κόσµου αλλά και διάφορα φυσικά φαινόµενα. 

• Να κατανοήσουν όρους και έννοιες που σχετίζονται µε τη µυθολογία. 

• Να οργανώσουν και να οπτικοποιήσουν τις πληροφορίες του µαθήµατος µε τη 

χρήση του λογισµικού εννοιολογικής χαρτογράφησης Inspiration. 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ: Λογισµικό εννοιολογικής χαρτογράφησης inspiration, επεξεργαστής 

κειµένου WORD, ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, φυλλοµετρητής-µηχανή 

αναζήτησης. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Δύο (2) µε τρεις(3) διδακτικές ώρες. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: Οι µαθητές γνωρίζουν τη χρήση του λογισµικού 

word, καθώς και την πλοήγηση στο διαδίκτυο. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Οι µαθητές είναι χωρισµένοι σε οµάδες τριών (3) ατόµων και ο κάθε 

µαθητής έχει συγκεκριµένο ρόλο στην οµάδα, όπως πχ. συντονιστής, γραµµατέας, 

σύµβουλος, άλλος διαβάζει τις οδηγίες, άλλος πληκτρολογεί, κλπ. Οι ρόλοι εναλλάσσονται 

για να µπορέσουν όλοι οι µαθητές να χρησιµοποιήσουν τους Η/Υ.  

Οι µαθητές συµπληρώνουν τα κενά του εννοιολογικού χάρτη στην άσκηση 1. 

Συζητούν µε βάση το χάρτη πώς θα δηµιουργήσουν ένα κείµενο. Κάθε µαθητής 

ανακοινώνει στα µέλη της οµάδας του το κείµενό του. Ο εννοιολογικός χάρτης που 
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συµπληρώνουν οι µαθητές δόθηκε ηµιδοµηµένος από τον εκπαιδευτικό µε το λογισµικό 

inspiration. 

Στην άσκηση 2 τα µέλη της κάθε οµάδας αποφασίζουν από κοινού για το κείµενο 

που θα παρουσιάσουν και ορίζουν ένα µέλος τους για την παρουσίαση. 

Στις ασκήσεις 3 και 4 οι µαθητές µε τη χρήση των υπερσυνδέσεων αντλούν 

πληροφορίες από το διαδίκτυο. Οι διαδικτυακοί τόποι που επισκέπτονται είναι κατάλληλοι 

ώστε να αντλήσουν τις πληροφορίες τους χωρίς κίνδυνο αποπροσανατολισµού. Ακολουθεί 

κριτική επεξεργασία των πληροφοριών στην οµάδα. Με τη χρήση του επεξεργαστή 

κειµένου οι µαθητές συνθέτουν τα κείµενα και γράφουν τις απαντήσεις τους. 

Οι αναζητήσεις έγιναν από το δάσκαλο και ανακτήθηκαν στις 15-10-2013. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. .Συµπληρώνω τον εννοιολογικό χάρτη του µαθήµατος χρησιµοποιώντας τις λέξεις:  

(Εστία-Ήρα-Γη-Δήµητρα-Θάλασσα-Βουνά-Άδης-Ποσειδώνας-Τιτάνες-Ουρανός-Δίας- 

Κρόνος-Ρέα-Χάος)                                                                                        

 

 
 

 

2.Δηµιουργώ προφορικά ένα κείµενο µε τη βοήθεια του εννοιολογικού χάρτη και το 

διηγούµαι. 

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

3.Διαβάζω πληροφορίες για τον Εγκέλαδο ΕΔΩ και απαντώ: 

Πώς εξηγούσαν το φαινόµενο του σεισµού οι αρχαίοι Έλληνες; 

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.Πληκτρολογώ στην αναζήτηση «Αµάλθεια (µυθολογία)», αφού συνδεθώ στην διεύθυνση 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%9A%CF%8D%C

F%81%CE%B9%CE%B1 

  

Τι ήταν το κέρας της Αµάλθειας; 

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                                                                                                                                       

Τι θα ζητούσες εσύ από αυτό; 

------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Αποθηκεύστε την εργασία σας στο φάκελο της οµάδας σας µε το όνοµα δηµιουργία 

κόσµου. 


