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ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Ε’ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Κεφ. 22 – Η χλωρίδα και η πανίδα της Ελλάδας 

 

∆ιδακτικός χρόνος: 1 διδακτική ώρα 

Λογισµικά που θα χρησιµοποιήσω: Φυλλοµετρητής, επεξεργαστής κειµένου 

Εποπτικό υλικό: Εργαστήριο Η/Υ 

Στόχοι: Τα παιδιά θα πρέπει να είναι σε θέση… 

Να συγκεντρώνουν πληροφορίες για ένα θέµα χρησιµοποιώντας µηχανή αναζήτησης. 

Να γνωρίσουν µερικά απειλούµενα είδη πουλιών (αιγαιόγλαρος, λαγγόνα, κιρκινέζι, 

γυπαετός, βασιλαετός). 

Να διακρίνουν τις σηµαντικές πληροφορίες από ένα κείµενο. 

 

Προηγούµενες γνώσεις: Τα παιδιά γνωρίζουν τη χρήση του φυλλοµετρητή Mozilla 

Firefox καθώς και του επεξεργαστή κειµένου Microsoft Word. 

Οργάνωση τάξης: Τα παιδιά χωρίζονται σε οµάδες ανάλογα µε τον αριθµό των 

διαθέσιµων υπολογιστών στο εργαστήριο ώστε κάθε οµάδα να βρίσκεται µπροστά σε 

κάθε υπολογιστή. 

Το κείµενο που χρησιµοποιούµε επισυνάπτεται. 

 

Τα παιδιά κάθονται ανά οµάδα µπροστά σε κάθε υπολογιστή. Αφού γίνει µια συζήτηση 

για τα υπό εξαφάνιση είδη της πανίδας της Ελλάδας και ειδικότερα για τα πτηνά, τους 

δίνεται το φύλλο εργασίας που ακολουθεί, σύµφωνα µε το οποίο θα εργαστούν. 

Την ίδια διαδικασία µπορεί να ακολουθηθεί και για τα υπόλοιπα είδη υπό εξαφάνιση 

που µας ενδιαφέρουν. Εναλλακτικά µπορεί κάθε οµάδα να ασχοληθεί µε διαφορετικό 

είδος και σε επόµενο µάθηµα κάθε οµάδα να παρουσιάσει την εργασία της. 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Ανοίγω το φυλλοµετρητή Mozilla Firefox. Στην γραµµή αναζήτησης Google   

 πληκτρολογώ το όνοµα του είδους υπό εξαφάνιση για το 

οποίο αναζητώ πληροφορίες. Πληκτρολογώ το όνοµα «βασιλαετός». 

Από τα αποτελέσµατα της αναζήτησης επιλέγω το πρώτο (από την ορνιθολογική 

εταιρία Ελλάδας http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?tID=2369&aID=33).  
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Επιλέγω το κείµενο µε το ποντίκι και το αντιγράφω (είτε µε δεξί κλικ πάνω στο 

επιλεγµένο κείµενο είτε από το µενού «Επεξεργασία»). Ανοίγω τον επεξεργαστή 

κειµένου Microsoft Word, δηµιουργώ ένα νέο έγγραφο (είτε πατώντας το εικονίδιο 

«Αρχείο ∆ηµιουργία»  είτε από το µενού «Αρχείο»�∆ηµιουργία…�Κενό 

έγγραφο. Επικολλώ το αντεγραµµένο κείµενο (δεξί κλικ ή 

«Επεξεργασία�Επικόλληση) 

Αποθηκεύω το έγγραφο µε το όνοµα «Βασιλαετός» στην Επιφάνεια εργασίας. 

Αν έχω απορίες για την παραπάνω διαδικασία, µπορώ να συµβουλευτώ το βίντεο που 

είναι αναρτηµένο στο www.youtube.com, στη διεύθυνση: 

http://www.youtube.com/watch?v=K_BdykmEgm8. 

 

Στο αρχείο που αποθήκευσα υπάρχουν οι απαντήσεις στις 4 ερωτήσεις που 

ακολουθούν. Το διαβάζω προσεκτικά και χρωµατίζω τις απαντήσεις στο κείµενο.  

 

1. Σε ποια σηµεία της Ευρώπης υπάρχουν οι περισσότεροι βασιλαετοί; 

2. Σε ποιες περιοχές της Ελλάδας συναντάµε βασιλαετούς; 

3. Ποιες ήταν οι βασικές αιτίες της δραµατικής µείωσης των πληθυσµών του 

Βασιλαετού στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία του ’60; 

4. Ποιες είναι οι κυριότερες απειλές για τη ζωή του βασιλαετού σήµερα; 

Για να χρωµατίσω το κείµενο που επέλεξα χρησιµοποιώ τα κουµπιά    και     

από την Γραµµή εργαλείων Μορφοποίησης στο πάνω µέρος της οθόνης. Μπορώ να 

συµβουλευτώ και το βίντεο στο www.youtube.com, στη διεύθυνση: 

http://www.youtube.com/watch?v=OVocLidYzbE 

Αποθηκεύω το νέο κείµενο (µε τις απαντήσεις µου). 


