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5η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΤΑΞΗ: Ε΄ 

ΜΑΘΗΜΑ: Ερευνώ και Ανακαλύπτω 

ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενέργεια Κεφάλαιο 3: «Η ενέργεια υποβαθµίζεται». 

ΣΤΟΧΟΙ: Να κατανοήσουν οι µαθητές ότι η σπάταλη χρήση της ενέργειας και 
η συνεχής υποβάθµισή της επιβαρύνει το περιβάλλον. 
Να κατανοήσουν ότι η οικονοµία στη χρήση της ενέργειας είναι υποχρέωση 
όλων µας. 
Να γνωρίσουν απλές καθηµερινές συνήθειες µε τις οποίες µπορούµε να 
συµβάλουµε όλοι µας στον περιορισµό της σπατάλης στη χρήση της 
ενέργειας. 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Βίντεο από το youtube µε τίτλο «Energy, let's save it!» που 
ανακτήθηκε από τη δ/νση: http://www.youtube.com/watch?v=1-g73ty9v04 και 
ιστότοπος σχετικός µε την εξοικονόµηση ενέργειας µε τίτλο ««δωδεκάλογος 
του µαθητή για την εξοικονόµηση ενεργείας» που ανακτήθηκε από τη δ/νση: 
http://www.cres.gr/kape/kidsol/steps/main.htm. Το παραπάνω βίντεο και ο 
ιστότοπος ανακτήθηκαν στις 21/11/2013. 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Εργαστήριο πληροφορικής. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: 20 λεπτά. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: Οι µαθητές κατέχουν τις βασικές δεξιότητες 
του Η/Υ Είναι εξοικειωµένοι µε τη χρήση του διαδικτύου και παρακολούθησης 
βίντεο από το Youtube. 

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

Ηµεροµηνία εφαρµογής: 22/11/2013 
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Φύλλο εργασίας 

1. Ανοίξτε το φυλλοµετρητή κάνοντας κλικ στο σχετικό εικονίδιο που υπάρχει 
στην επιφάνεια εργασίας. Πληκτρολογείστε τη δ/νση www.youtube.com. Στη 
γραµµή αναζήτησης πληκτρολογήστε τη φράση «Energy, let's save it!» κι 
επιλέξτε το πρώτο ή το δεύτερο από τα αποτελέσµατα της αναζήτησης σας. 

 

 
Αφού παρακολουθήσετε το βίντεο να συµπληρώσετε το παρακάτω αρχείο word, 
βάζοντας Χ. 

 

Σκεφθείτε ποιες από τις παρακάτω δραστηριότητες κάνετε; 
Σηµειώστε Χ για να χαρακτηρίστε τη χρήση της ενέργειας που κάνετε και γράψτε την πρόταση σας για 
βελτίωση. 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΝΑΙ ΟΧΙ ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

Κλείνω τη βρύση όταν πλένω τα 
δόντια. 

    

Γεµίζω τη µπανιέρα µε νερό όταν 
κάνω µπάνιο. 

    

Σβήνω το φως κάθε φορά που 
βγαίνω από το δωµάτιο ή την τάξη. 

    

Αφήνω ανοιχτή την πόρτα όταν 
ανάβει το καλοριφέρ. 

    

Κάθοµαι µπροστά στην ανοιχτή 
πόρτα του ψυγείου µέχρι να 
αποφασίσω τι θέλω να φάω. 

    

Στο σπίτι χρησιµοποιούµε λάµπες 
φθορισµού. 
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Στο σπίτι χρησιµοποιούµε λάµπες 
πυρακτώσεως. 

    

Η τηλεόραση είναι διαρκώς αναµµένη 
στο σπίτι µου. 

    

Προτιµώ να αγοράζω αναψυκτικά σε 
τενεκεδάκι, παρά σε γυάλινο 
µπουκάλι. 

    

Μαζεύω τα χαρτιά και τις εφηµερίδες 
που είναι για πέταµα και τα πηγαίνω 
στον κάδο ανακύκλωσης. 

    

Για να κάνω µπάνιο ανάβω το 
θερµοσίφωνα έως ότου το νερό γίνει 
καυτό. 

    

Φροντίζω όταν ζεσταίνω νερό, το 
µέγεθος του σκεύους που 
χρησιµοποιώ να είναι ανάλογο της 
εστίας. 

    

Όταν µαγειρεύει η µαµά ή ο µπαµπάς,  
ανοίγω κάθε τόσο την κατσαρόλα ή το 
φούρνο για να µυρίσω ή να δοκιµάσω 
το φαγητό. 

    

Χρησιµοποιώ πάντα τον ανελκυστήρα 
στο σπίτι µου. 

    

Γράφω πάντοτε και στις δύο όψεις της 
σελίδας. 

    

Όταν αγοράζουµε ηλεκτρικές 
συσκευές προσέχουµε να έχουν τη 
σήµανση µε το ενεργειακό αστέρι. 

    

Όταν αγοράζουµε ηλεκτρικές 
συσκευές προσέχουµε τις ετικέτες 
ενεργειακής τους απόδοσης. 

    

Πηγαίνω στις κοντινές υποχρεώσεις 
µε το αυτοκίνητο. 

    

 

Συγκρίνετε τις απαντήσεις σας µε τον «δωδεκάλογο του µαθητή» για την 
εξοικονόµηση ενεργείας πηγαίνοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.cres.gr/kape/kidsol/steps/main.htm 


