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Δραστηριότητα 2η 

ΤΑΞΗ: Β΄ 

ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4.3: «Αλλαγές μέσα στο χρόνο». 

ΣΤΟΧΟΙ: 

 Οι μαθητές /τριες να έρθουν σ’ επαφή με την έννοια της αλλαγής, της 

εξέλιξης και της μεταβολής, συνδέοντάς τες με το χρόνο. 

 Να παρατηρήσουν τις μεταβολές που συντελούνται στο περιβάλλον 

στην πορεία του χρόνου. 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ: Μηχανή Αναζήτησης Google, βίντεο από ιστότοπο web2 

(youtube). 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: Οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τη βασική 

χρήση του υπολογιστή και του διαδικτύου. 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Βιντεοπροβολέας και Laptop 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: 1 διδακτική ώρα 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ: 22 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 20-05-2014 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σαν προκαταβολικό οργανωτή τα παιδιά παρακολουθούν μία 

δική τους παλιά ταινία DVD, διάρκειας 10΄, έτσι ώστε τα παιδιά να εισαχθούν 

στην αντίληψη του χρόνου και της σημασίας του για τις αλλαγές στη ζωή τους. 

Με αφετηρία την ταινία κι αξιοποιώντας την τεχνική των ερωτήσεων και 

απαντήσεων προκαλούμε ένα εισαγωγικό προβληματισμό για το πώς ήμαστε 

πριν από λίγα χρόνια.  

Ζητάμε από τους μαθητές παράλληλα και με τη βοήθεια τη δική μας να 

ψάξουν και ν’ αναζητήσουν video της Θεσσαλονίκης-για να δουν πώς ήταν 

παλιά η πόλη μας από το Διαδίκτυο-(Μηχανή αναζήτησης Google). Βλέπουμε 

σχετικό βίντεο με περιήγηση μέσα στην παλιά πόλη της Θεσσαλονίκης 

(Μνημεία, Κτίρια , Νοσοκομεία , Συνοικίες , Συντριβάνια κ.ά.) κατά την 

περίοδο πριν από το 1900 έως και το 1930 περίπου, (ανακτήθηκε από την 

ηλεκτρονική δ/νση http://www.youtube.com/watch?v=q1omH2X-_w4 στις 14 

Μαΐου 2014)  

Με την ίδια διαδικασία μπορούν να βρουν και κάποιες εικόνες-φωτογραφίες. 

Επιπλέον, τα παιδιά συζητούν και προτείνουν προφορικά και δικές τους 

«ιδέες» προσωπικά βιώματα (πριν και μετά, καταιγισμός ιδεών) για την έννοια 

του χρόνου, τις ανακαλούν και εκφράζονται ομαδικά – σε τετράδες. 

Στο τέλος απαντούν στις ερωτήσεις που υπάρχουν στο φύλλο εργασίας. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=q1omH2X-_w4
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. Γράψτε στη μηχανή αναζήτησης της Google τη φράση: «Παλιά 

Θεσσαλονίκη» 

 
 

2. Στη συνέχεια κάντε αριστερό κλικ πάνω στη λέξη βίντεο και επιλέξτε το 

δεύτερο από τα αποτελέσματα της αναζήτησης. 

 

Αν κάνετε αριστερό κλικ στο ορθογώνιο σχήμα στη δεξιά γωνία, θα δείτε το 

βίντεο σε πλήρη οθόνη. 
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3. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις: 
 

1. Ποια μνημεία της Θεσσαλονίκης είδατε στο βίντεο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Τι παρατηρήσατε, τι αλλαγές έγιναν σ’ αυτά με το πέρασμα των 

χρόνων; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 
 
 
 

 


