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5η Δραστηριότητα 

ΤΑΞΗ: Γ΄ 

ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη περιβάλλοντος Γ΄ τάξης. 

ΕΝΟΤΗΤΑ: 4η. Φυτά και ζώα του τόπου µας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 3ο,4ο. «O βλαστός, τα φύλλα και οι ρίζες των φυτών-κατηγορίες 

φυτών». 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Οι οµάδες των µαθητών θα εργαστούν στο σχολικό 

εργαστήριο υπολογιστών, εκεί θα πραγµατοποιηθούν και οι δραστηριότητες, 

όπου απαιτείται να υπάρχει εκτυπωτής. 

 

ΣΤΟΧΟΙ:  

1. Να γνωρίσουν τα είδη των φυτών  και να τα ταξινοµήσουν:  

• µε κριτήριο τη διάρκεια ζωής τους και το είδος του βλαστού 

• ανάλογα µε το αν ρίχνουν ή κρατούν τα φύλλα τους 

2. Να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης και αξιοποίησης του λογισµικού 

Kidspiration,  Revelation  Natural Art και γενικότερα του Η/Υ. 

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration και ανάπτυξης, 

έκφρασης και δηµιουργικότητας Revelation Natural Art. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: 1 ώρα. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: Οι µαθητές/τριες έχουν αναπτύξει τις 

βασικές δεξιότητες χρήσης του Η/Υ. Έχουν εξασκηθεί στη χρήση των 

λογισµικών που χρησιµοποιούνται στη συγκεκριµένη δραστηριότητα.( 

Kidspiration, Revelation Natural Art). Έχουν έρθει σε επαφή µε τις έννοιες 

( πόα, θάµνοι, δέντρα, φυλλοβόλα, αειθαλή ) 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Προτείνεται ο χωρισµός των µαθητών σε ανοµοιογενείς 

οµάδες 2-3 ατόµων ως προς το φύλο και τις δυνατότητες των µαθητών, που 

θα δουλέψουν σε αντίστοιχο αριθµό Η/Υ στο εργαστήριο πληροφορικής. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κάθε οµάδα είναι µπροστά σε έναν Η/Υ στον οποίο βρίσκονται 

προεγκατεστηµένα τα λογισµικά Kidspiration και Revelation Natural Art. 

Τα είδη των φυτών 

Εννοιολογικός χάρτης φυτών 

1.Στην επιφάνεια εργασίας ανοίγουµε το λογισµικό Kidspiration,  κάνοντας  

διπλό κλικ στο εικονίδιο.            Εµφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας 

η παρακάτω εικόνα. 

 
2. Στο κεντρικό συννεφάκι γράφουµε τη λέξη  «φυτά».  Η γραφή που  

 

επιλέγουµε από το εικονίδιο που είναι κάτω αριστερά θα είναι Arial Greek.  

 

3. Στη συνέχεια  δηµιουργούµε  από κάτω τρία συννεφάκια  κάνοντας κλικ  

κάθε φορά στο σηµείο που θέλω να τα τοποθετήσω και µεταφέρω  

συννεφάκια από το εικονίδιο.  
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4. Γράφουµε  µέσα στα συννεφάκια τα είδη των φυτών  µε κριτήριο  το βλαστό 

και το χρόνο ζωής τους.  

 

5. Κάνουµε κλικ στο συννεφάκι «φυτά» και το ενώνουµε  µε τα’ άλλα 

συννεφάκια µε βελάκια  από το εικονίδιο.  

 
 

 

 

 

6. Κάτω από το συννεφάκι «δέντρα» δηµιουργούµε  άλλα δύο συννεφάκια και 

τα ενώνουµε µε βελάκια µε το «δέντρα».  

 

7. Μέσα τους γράφω τις ονοµασίες  των δέντρων ανάλογα µε το αν ρίχνουν τα 

φύλλα ή όχι. 

 

8. Κάνω  κλικ πάνω στα βελάκια και δηµιουργείται  ένα πλαίσιο.  Μέσα τους 

γράφω τους ορισµούς κάθε είδους. 
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9. Στη συνέχεια  επιλέγουµε  µια εικόνα για κάθε είδος από τις έτοιµες που 

βρίσκονται αριστερά της οθόνης κάνοντας κλικ πάνω της  και  την 

µεταφέρουµε στο σωστό είδος.  

 

 

10. Κάθε οµάδα παρουσιάζει τον εννοιολογικό της χάρτη, γίνεται συζήτηση και 

βγαίνουν συµπεράσµατα. 

 

 

11. Στη συνέχεια από την επιφάνεια εργασίας  ανοίγουµε το λογισµικό 

Revelation Natural Art κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο.  

 

 

 

12.Δηµιουργούµε το δικό µας κήπο µε τα πινέλα ή και επιλέγοντας έτοιµες 

στάµπες του λογισµικού. 
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13. Εκτυπώνουµε τις ζωγραφιές  και τις παρουσιάζουµε στην τάξη. 

 
 


