ΚΣΕ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΓΑΛΑΤΣΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ70
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3
Τάξη: Δ΄
Μάθημα: Μελέτη Περιβάλλοντος
Κεφάλαιο: 12. Ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν
Στόχοι :
Στο γνωστικό επίπεδο
να πληροφορηθούν οι μαθητές για τα ζώα της Ελλάδας που κινδυνεύουν να
εξαφανιστούν. Να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με το πρόβλημα της εξαφάνισης που
αντιμετωπίζουν διάφορα είδη ζώων.
Σε επίπεδο δεξιοτήτων να είναι ικανοί να ασχολούνται με δραστηριότητες που έχουν
σχέση που έχουν σχέση με:
Χρήση Η/Υ και λογισμικού παρουσίασης
Επεξεργασία και αποθήκευση απλού κειμένου σε Η/Υ
Χρήση λογισμικού:
Λογισμικό παρουσίασης, διαδίκτυο, Επεξεργαστής κειμένου
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
Οι μαθητές/τριες γνωρίζουν τη χρήση του διαδικτύου και του επεξεργαστή κειμένου
Απαιτούμενος χρόνος: 45 λεπτά
Οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε ομάδες των τριών ατόμων. Καλούνται να ερευνήσουν
για ένα από τα απειλούμενα ζώα της Ελλάδας και να συγκεντρώσουν πληροφορίες γι’
αυτό ώστε να δημιουργήσουν ένα δελτίο Ταυτότητας.
Στην επιφάνεια εργασίας κάθε υπολογιστή είναι αποθηκευμένο το παρακάτω φύλλο
εργασίας το οποίο καλούνται να ανοίξουν οι μαθητές και να ακολουθήσουν τις
οδηγίες.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Ανοίξτε από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας το αρχείο του Word
«Παρουσίαση Απειλούμενα είδη»
2.Δείτε την παρουσίαση για τα απειλούμενα είδη της Ελλάδας και διαβάστε
προσεκτικά τα κείμενα.
3. Επιλέξτε ένα από τα 4 απειλούμενα είδη (μεσογειακή φώκια, χελώνα καρέτακαρέτα, αρκούδα, λύκος) με το οποίο θα ασχοληθεί η ομάδα σας.
4. Ανοίξτε από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας το αρχείο του word
δελτίο Ταυτότητας.
5. Πληκτρολογήστε στη μηχανή αναζήτησης το όνομα του ζώου που έχετε και
πατήστε αναζήτηση στις εξής διευθύνσεις:
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B1 (χελώνα
καρέτα –καρέτα)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CF%82
(λύκος)

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%86%CE%AD_%CE%B1%CF%81%CE%BA%
CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B1( αρκούδα)

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%85%C
F%82_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%82( μεσογειακή
φώκια)

7. Διαλέξτε μια φωτογραφία, αντιγράψτε την και επικολλήστε την στο δελτίο
Ταυτότητας.
Τυπώστε το αρχείο word και συμπληρώστε

ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Κοινό όνομα:

………………..….……

Ύψος:

…………………...……

Βάρος:

…………………...……

Μήκος:

…………………………………………………..……

Χρώμα:

………………….…………………………….…....

Που ζει:

……………………………………….……...…....

Χαρακτηριστικά σώματος: ……………………………………………..
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Συνήθειες/συμπεριφορά: ……………………………………………..
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Τι τρώει: ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
Κύριες απειλές: …………………………………………………………..
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

