
Μπουλασίκη Δέσποινα ΠΕ70

6η Δραστηριότητα

Τάξη: Γ'
Γνωστικό αντικείμενο: Μελέτη Περιβάλλοντος

 Ενότητα 2 ''Ο τόπος μας''
 Κεφ. ''Ο χάρτης, μια εικόνα του τόπου μας''

Τίτλος: Πού βρίσκομαι...;
Στόχος: Να μπορεί ο μαθητής να βρίσκει τη θέση του σ'ένα χάρτη.

 Να αποκτήσει μια πιο γενική εικόνα του τόπου του μέσα στο χώρο.
Χρήση λογισμικού: Φυλλομετρητής και μηχανή αναζήτησης

          Google maps
Προαπαιτούμενες γνώσεις: Οι μαθητές/τριες γνωρίζουν τη χρήση του φυλλομετρητή και της      

         μηχανής αναζήτησης.
Απαιτούμενος χρόνος:  30 λεπτά

Oι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες 3 ατόμων.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Στην επιφάνεια εργασίας βρείτε τον φυλλομετρητή Οpera 

και ανοίξτε τον.

 Πληκτρολογήστε στη μηχανή αναζήτησης ''google maps''

 Kάνουμε κλικ με το ποντίκι μας πάνω στους Χάρτες

 Πληκτρολογούμε Εύοσμος και έτσι αναζητούμε τη θέση του Δήμου μας στο χάρτη.
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 Στη συνέχεια μεγενθύνουμε το χάρτη μας, τραβώντας το μοχλό προς το + που βρίσκεται το 
κίτρινο ανθρωπάκι, ώστε να διακρίνουμε τα σπίτια του δήμου μας και τους δρόμους.

 Βρείτε το σχολείο μας
 Κάντε κλικ με το ποντίκι σας στο μπλε ταμπελάκι 

και στη συνέχεια κλικ πάνω στο σχολείο μας .Γράψτε τίτλο, όπως στην εικόνα, και στην περιγραφή 
δώστε κάποια  στοιχεία για το σχολείο μας που εσείς θέλετε. Όταν τελειώσετε πατήστε ΟΚ

 Δουλέψτε με τον ίδιο τρόπο βρίσκοντας το σπίτι σας, το γήπεδο, το κοντινό σας 
παρκάκι,την εκκλησία της ενορίας σας και ότι άλλο θεωρείτε εσείς σημαντικό .

 Στη συνέχεια κάντε κλικ στο ταμπελάκι και επιλέξτε σχεδίαση γραμμής.
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 Σχεδιάστε τη διαδρομή που κάνετε για να πάτε από το σπίτι σας στο σχολείο, κάνοντας κλικ 
με το ποντίκι σας στο δρόμο μπροστά από το σπίτι σας και ξανά κλικ μέχρι το επόμενο 
στενό. Συνεχίστε έτσι μέχρι να φτάσετε στο σχολείο.

 Γράψτε τίτλο και ότι άλλο εσείς θέλετε όπως στην παρακάτω εικόνα και πατήστε ΟΚ.

 Σχεδιάστε με τον ίδιο τρόπο για να δείξετε οποιαδήποτε άλλη διαδρομή κάνετε π.χ τη 
διαδρομή από το πάρκο που παίζετε μέχρι το σπίτι  σας.

 

 


