ΈΝΣΤΠΟ Α’: ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΜΑΘΗΣΗ

ΔΙΜΟΙ ΚΑΙ ΗΦΑΙΣΔΙΑ - ΚΙΝΗΔΙ ΛΙΘΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ
ΜΔ ΣΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ «ΓΔΩΛΟΓΙΑ-ΓΔΩΓΡΑΦΙΑ Α΄ & Β΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ»
1Ο ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ:

ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΣΗ ΓΗ - ΔΙΜΟΙ

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1Η
Αν ξεκινήσοςμε από την επιυάνεια τηρ γηρ και κατηυοπίσοςμε ππορ το εσωτεπικό
τηρ, κατά μήκορ μιαρ ακτίναρ τηρ, τι θα σςναντήσοςμε;
1.1. Να ζρεδηάζεηε κηα ηνκή ηεο
γεο θαη ηα δηαδνρηθά ζηξώκαηα πνπ ζπλαληάκε θαζώο θαηεβαίλνπκε πξνο ην θέληξν
ηεο
1.2. Από ηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ
ινγηζκηθνύ «ΓΔΩΛΟΓΙΑΓΔΩΓΡΑΦΙΑ Α΄ & Β΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ» επηιέμηε ηελ ελόηεηα
«Δσωτεπικό τηρ Γηρ» θαη
κεηά «ΓΟΜΗ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΣΗ ΓΗ». ην πάλσ δεμηό κέξνο ηεο νζόλεο θάληε θιηθ
ζην

Α
Α

γηα λα δείηε ηα κέξε ηεο γεο.

Δίναι αςτά πος σημειώσατε πιο πάνω;
Γηαβάζηε ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην θαζέλα κέξνο ηεο γεο θαη δηνξζώζηε αλάινγα ην ζρέδηό ζαο.

1.3. ην πάλσ δεμηό κέξνο ηεο νζόλεο θάληε δηαδνρηθά θιηθ ζην
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θαη παξαθνινπζήζηε

ηη κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο κε ηηο κεηαβνιέο ηνπ βάζνπο κέρξη ην θέληξν ηεο γεο.
Ξαλαγπξίζηε ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο θάλνληαο δηαδνρηθά θιηθ ζην

<
<|
|.

Να επαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία γηα λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Βάζνο ζε Km
17
192
2712

Θεξκνθξαζία ζε 0C

1.4. Παξαηεξώληαο ηε δνκή ηνπ εζσηεξηθνύ ηεο γεο θαη ηηο ηηκέο ηνπ πίλαθα ζε πνηα ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγεηε γηα ηα ζπγθεθξηκέλα απηά ζεκεία; ................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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1.5. Ση είλαη ε ιηζόζθαηξα; ................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Αλ δε ζπκάζηε, βξείηε ζην «γισζζάξη»ηε εξκελεία ηεο ιέμεο:
Κάλεηε θιηθ ζην «Δσωτεπικό τηρ Γηρ», ζην «ΓΛΩΑΡΙ» θαη κεηά γξάθεηε ηα πξώηα γξάκκαηα ηνπ όξνπ λιθόσυαιπα κέρξη λα εκθαληζηεί ε εξκελεία.

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 2Η
Έσοςμε παντού σεισμούρ ή ςπάπσοςν πεπιοσέρ με μεγάλη σεισμικότητα;
2.1. εκεηώζηε ζηνλ ράξηε πεξηνρέο πνπ μέξεηε όηη έρνπλ πνιινύο θαη δπλαηνύο ζεηζκνύο.

2.2. Δπηιέμηε «Δσωτεπικό τηρ Γηρ» θαη «ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΔΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΦΑΙΣΔΙΩΝ».
ηνλ παγθόζκην ράξηε πνπ πξνβάιιεηαη θάληε θιηθ ζηε ιέμε «Κόσμορ», πνπ εκθαλίδεηαη θάησ από ηελ Αθξηθή, θαη κεηά ζηε ιέμε «εισμοί».
Δληνπίζηε ηηο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε καο κε πνιινύο ζεηζκνύο (πςειή ζεηζκηθόηεηα).
πκπιεξώζηε ηνλ πξνεγνύκελν ράξηε, ζρεδηάδνληαο ηηο πεξηνρέο πςειήο ζεηζκηθόηεηαο.
2.3. Δπηιέμηε κε ηε ζεηξά:
«Δσωτεπικό τηρ Γηρ»,
«ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΔΡΟΙ ΔΙΜΟΙ ΚΑΙ ΗΦΑΙΣΔΙΑ» θαη
«ΟΙ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΡΔΠΣΙΚΟΙ ΔΙΜΟΙ ΣΟ ΚΟΜΟ»
Βξείηε ζηνηρεία γηα λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:
Σόπνο θαη ρξόλνο ζεηζκνύ

Μέγεζνο
ζεηζκνύ

Απώιεηεο ζε
αλζξώπηλεο δσέο

ηβεξία, ρεξζόλεζνο Κακηζηάηθα, 4/11/1952
Σνπξθία, Ιδκίη, 17/8/1999
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Μπνξείηε λα εμεγήζεηε ηε δηαθνξά ζηηο επηπηώζεηο ησλ δύν ζεηζκώλ από ηα κεγέζε
ηνπο; ........................................................................................................................
................................................................................................................................
2.3. Πνηα άιια δεδνκέλα ρξεηάδεζηε γηα λα εμεγήζεηε ηε δηαθνξά ζηελ θαηαζηξεπηηθόηεηα
ησλ δύν ζεηζκώλ; ......................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
2.4. Παξαηεξώληαο ηνλ ράξηε, θαηαηάμηε ηηο ρώξεο
Ιλδνλεζία, Γεξκαλία, Διιάδα, Υηιή, νπεδία, Μεμηθό
ζύκθσλα κε ηε ζεηζκηθόηεηά ηνπο:
1. …………………………..

2. …………………………..

3. …………………………..

4. …………………………..

5. …………………………..

6. …………………………..
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