
Μεντεσίδου Παρθένα ΠΕ 70 

∆ραστηριότητα 8η 

Τάξη: Ε΄ 

Μάθηµα: Γεωγραφία 

Ενότητα Β΄: «Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας» 

Υποενότητα: «Οι ακτές της Ελλάδας» 

Εξοπλισµός: Εργαστήριο Η/Υ 

Στόχοι:  Οι µαθητές να µπορούν να: 

- αντλήσουν πληροφορίες από το βίντεο σχετικά µε τη «δίολκο» 
της αρχαιότητας 

 -χρησιµοποιούν την κατάλληλη ορολογία. 

- αναγνωρίσουν τη σπουδαιότητα της διώρυγας για την οικονο-
µία µιας χώρας. 

Λογισµικό: you tube, βίντεο που ανακτήθηκε στις 26-11-2013 από την ηλεκ-
τρονική δ/νση: http://www.youtube.com/watch?v=D0Qy8Zcx1XA 

Προαπαιτούµενες γνώσεις: Οι µαθητές µπορούν να περιγράψουν τον ορι-
ζόντιο διαµελισµό της Ελλάδας. 
Γνωρίζουν τους όρους του ισθµού και της διώρυγας. 
Αναγνωρίζουν στο χάρτη τη διώρυγα της Κορίνθου. 
Γνωρίζουν ετυµολογικά τις λέξεις διόρυξη, διώρυγα, δίολκος. 
Έχουν αποκτήσει δεξιότητες πλοήγησης στο διαδίκτυο και στο you tube. 

Απαιτούµενος χρόνος: 30 λεπτά 

Παρατήρηση: Οι µαθητές εργάζονται σε οµάδες των τριών (3) ατόµων. 

Ηµεροµηνία εφαρµογής:  
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στην επιφάνεια εργασίας κάντε κλικ στο εικονίδιο  

Στη µπάρα πληκτρολογήστε you tube. 

Όταν ανοίξει η σελίδα του you tube πληκτρολογήστε στη µπάρα: 

 

Παρατήρηση:(Η παύλα κάτω µπαίνει πατώντας schift και παύλα) 

‘Όταν τελειώσει η αναζήτηση πατήστε δεξί κλικ στο πρώτο βίντεο. 

Παρακολουθήστε το βίντεο µε προσοχή και απαντήστε στις παρακάτω 
ερωτήσεις. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Πώς ονοµάζεται το εξάρτηµα που ανέλκυαν οι αρχαίοι το πλοίο από τη θά-
λασσα στη στεριά; 

…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

2. Πώς ονοµάζεται η κινητή πλατφόρµα που «καθόταν» το πλοίο; 

…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

3. Τι χρησιµοποιούσαν για να διασφαλίσουν την ευστάθεια του πλοίου; 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

4. Υπήρχε οικονοµική επιβάρυνση για να περάσουν τον ισθµό; 

…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

5. Τι είναι η δίολκος; 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 

6. Η χάραξη της σηµερινής διώρυγας πορεύεται ή όχι από το δρόµο της διόλ-
κου; 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

7. Ένα έργο σαν τη διώρυγα της Κορίνθου είναι σπουδαίο για την οικονοµία 
µιας χώρας και γιατί; 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 


