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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6 

Τάξη: ΣΤ’ 

Μάθημα: Φυσική 

Ενότητα: Α. Ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας-εξοικονόμηση ενέργειας 

Στόχοι: Να γνωρίσουν οι μαθητές περισσότερα για την ενέργεια, να μάθουν για τη χρησιμότητα 

των ανανεώσιμων πηγών και πώς να εξοικονομούν ενέργεια. Επίσης να μάθουν να εργάζονται 

ομαδικά και να ασκηθούν περισσότερο στην αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο καθώς και 

στην παρουσίασή τους. 

Λογισμικά: Φυλλομετρητής, μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο, επεξεργαστής κειμένου, 

πρόγραμμα παρουσίασης, λογισμικό πρακτικής και εξάσκησης (Ηot potatoes). 

Εξοπλισμός του σχολείου: Γωνιά Η/Υ, φορητοί υπολογιστές, βιντεοπροβολέας, διαδίκτυο. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις: Οι μαθητές γνωρίζουν καλά τα συγκεκριμένα λογισμικά και 

πλοηγούνται με άνεση στο διαδίκτυο. 

Απαιτούμενος χρόνος: 2 διδακτικές ώρες 

Περιγραφή δραστηριότητας: Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 4 ατόμων. Ανοίγουν τους 

υπολογιστές. Οι ομάδες βρίσκουν στις μηχανές αναζήτησης εικόνες, κείμενα και τα αποθηκεύουν 

για να τα επεξεργαστούν στην παρουσίασή τους. Όταν είναι έτοιμες, προβάλλουν τις 

παρουσιάσεις τους στους υπόλοιπους. Στο τέλος λύνουν ένα σταυρόλεξο (σε Hot-potatoes) για να 

εμπεδώσουν την ενότητα. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Χωριστείτε σε ομάδες των 4 ατόμων 

 Διαλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: 

1. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

2. Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

3. Εξοικονόμηση ενέργειας 

 Ανοίξτε τον φυλλομετρητή Firefox Mozilla, που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας του 

υπολογιστή σας. Στη μηχανή αναζήτησης google, βρείτε κείμενα και εικόνες για το θέμα 

που διαλέξατε, από το διαδίκτυο. 

 Αποθηκεύστε σε φάκελο με το όνομα «πηγές ενέργειας» ό,τι υλικό βρήκατε, αφού πρώτα 

δώσετε ένα όνομα σε κάθε εύρημά σας, κείμενο ή εικόνα 

 Συζητήστε έπειτα με την ομάδα σας για το πώς μπορείτε να κάνετε μια παρουσίαση με το 

υλικό που συλλέξατε 

 Γράψτε σε διαφάνειες παρουσίασης μικρά κείμενα από το υλικό που αποθηκεύσατε και 

εισάγετε τις εικόνες 

 Όταν τελειώσετε την παρουσίαση, αποθηκεύστε την στο φάκελο «πηγές ενέργειας» όπως 

μάθατε, γράφοντας και το όνομα της ομάδας σας. 

 Παρουσιάστε την εργασία σας με τον βιντεοπροβολέα, στις υπόλοιπες ομάδες. 

 Συζητήστε με τους συμμαθητές σας για το θέμα σας, απαντήστε σε πιθανές ερωτήσεις 

τους. 

 

Aπό το μενού του υπολογιστή, επιλέξτε  και στη συνέχεια 

.Θα ανοίξει το παρακάτω σταυρόλεξο

 

Πατώντας στους αριθμούς θα έχετε τους ορισμούς. Συμπληρώστε το σταυρόλεξο συζητώντας με 

την ομάδα σας. 

Για να το κάνετε πιο ενδιαφέρον, χρονομετρήστε τη λύση του σταυρόλεξου και ανακοινώστε τα 

αποτελέσματά του. 


