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∆ραστηριότητα 14 
 
Τάξη: Β΄ 
 
Μάθηµα: Μελέτη Περιβάλλοντος, Γλώσσα 
 
Κεφάλαιο: 7.5: ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΑ 
 
Άµεσος στόχος: Η γραπτή έκφραση των µαθητών δηµιουργώντας ποιήµατα 
σχετικά µε τα φυτά. Να αντιληφθούν επίσης ότι τα φυτά αποτέλεσαν και 
αποτελούν πηγή έµπνευσης για τους ανθρώπους.  
 
Λογισµικό: Επεξεργαστής Κειµένου (MS Word), Internet Browsers 
 
Προηγούµενες γνώσεις: Οι µαθητές/τριες έχουν γνωρίσει σε προηγούµενα 
κεφάλαια της Μελέτης Περιβάλλοντος Β΄ τάξης τα είδη των φυτών, πως 
αναπτύσσονται τα φυτά και τι προσφέρουν τα φυτά στη διατροφή µας. Πριν 
την ενασχόληση των µαθητών µε το φύλλο εργασίας ο δάσκαλος παρουσιάζει 
στην τάξη διάφορα ποιήµατα µε θέµα διάφορα φυτά. Γίνεται σχολιασµός και 
ζητείται από τις οµάδες να δηµιουργήσουν ένα δικό τους ποίηµα µε θέµα 
κάποιο φυτό (φρούτα, λαχανικά, λουλούδια, κ.α.). Μπορούν επίσης να 
εισάγουν και κάποια σχετική εικόνα από το διαδίκτυο για να διακοσµήσουν το 
ποίηµά τους.  Όταν όλες οι οµάδες ολοκληρώσουν την εργασία τους, θα την 
εκτυπώσουν και οι δηµιουργίες τους θα αναρτηθούν στον πίνακα 
ανακοινώσεων της τάξης µας. Οι µαθητές/τριες έχουν εργασθεί ξανά µε το 
λογισµικό MS Word (Επεξεργαστής Κειµένου) και Internet Browsers στο 
πλαίσιο της Ευέλικτης ζώνης και της Μελέτης Περιβάλλοντος. Με την 
παρούσα εργασία γίνεται κι επέκταση στη Γλώσσα. 
 
Απαιτούµενος χρόνος: 2 διδακτικές ώρες 
 
Οι µαθητές εργάζονται σε οµάδες των δύο (2) ατόµων 
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14ο Φύλλο Εργασίας 

Πληκτρολογήστε στο πλαίσιο της µηχανής αναζήτησης Google τη φράση: 
«ποιήµατα για τα φυτά» και από τα αποτελέσµατα επιλέξτε «ΦΥΤΟ-ΖΩΟ-
ΠΟΙΗΜΑΤΑ» (το 2ο αποτέλεσµα). ∆ιαβάστε µερικά από τα ποιήµατα για 
φυτά που έφτιαξαν οι µαθητές της Γ΄ τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου Σαπών 
και κοιτάξτε τις ζωγραφιές µε τις οποίες τα στόλισαν. 

Από την επιφάνεια εργασίας πατήστε έναρξη  και µετά επιλέξτε 
το λογισµικό Microsoft Office Word 2007.  Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα θα 
εµφανιστεί στην οθόνη η παρακάτω εικόνα:   

 

 

Τώρα είστε έτοιµοι να συνθέσετε ένα ποίηµα µε θέµα κάποιο φυτό (φρούτα, 
λαχανικά, λουλούδια κ.α.). Χρησιµοποιήστε  τη φαντασία σας αλλά κι όσα 
µάθαµε στα προηγούµενα κεφάλαια της Μελέτης Περιβάλλοντος. Όταν 
τελειώσετε µπορείτε να προσθέσετε και κάποια σχετική εικόνα που θα 
αναζητήσετε  στο διαδίκτυο για να διακοσµήσετε το ποίηµά σας. Όταν 
ολοκληρώσετε την εργασία σας, εκτυπώστε την. 

Εµπρός λοιπόν µικροί ποιητές…. δείξτε το ταλέντο σας!   

 

  

 


