
 
 
 

Παπαγιάννηρ Απιζηοηέληρ-Δπιμόπθωζη Β’ επιπέδος 
 
Γπαζηηπιόηηηα 4η 
Τάξη :  Γ’ 
Μάθημα:  Μειέηε πεξηβάιινληνο 
Σηόσορ: Να εληνπίζνπλ νη καζεηέο ηε ζέζε ηνπ ηόπνπ ηνπο ζηελ πδξόγεην 
ζθαίξα θαη λα εμνηθεησζνύλ  κε ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ινγηζκηθνύ Google 
Earth..  
Λογιζμικό:  Google Earth,δηαδίθηπν 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ :Οη καζεηέο έρνπλ αλαπηύμεη από πξνεγνύκελα 
καζήκαηα ηηο βαζηθέο δεμηόηεηεο ρξήζεο ηνπ Η/Υ (ρξήζε πνληηθηνύ, θηινζνθία 
ιεηηνπξγίαο ησλ windows θ.ά  
Απαιηούμενορ σπόνορ: 1 δηδαθηηθή ώξα (45 ιεπηά) 
Οπγάνωζη: Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζε πέληε νκάδεο ησλ ηξηώλ αηόκσλ. 

 
Φύλλο Δπγαζίαρ  

Σε πόζεο κέξεο ν Φηιέαο Φνγθ έθαλε ην γύξν ηνπ θόζκνπ θαη κε ηη κέζν? 
…………………………………………………………………………………… 
Σηε ζεκεξηλή καο επνρή πόζν γξήγνξα θαη κε ηη κέζν κπνξνύκε λα θάλνπκε 
ην γύξν ηεο θόζκνπ? 
…………………………………………………………………………………… 
 
1. Δθθηλήζηε ην ινγηζκηθό Google Earth από ην αληίζηνηρν εηθνλίδην ηεο 

επηθάλεηαο εξγαζίαο  θαη ζα βξεζείηε ζηελ παξαθάησ εηθόλα ηεο γεο. 
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2.Κάληε θιηθ ζηα εηθνλίδηα ηνπ κελνύ, απσείο, επεξεπγαζία, πποβολή, 
πποζθήκη, βοήθεια θαη δείηε πξνζερηηθά ηηο δπλαηόηεηεο πνπ ζαο 

παξέρεη(εηθ.1). 

εηθ.1 



3. Πεξάζηε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ  πάλσ από ηα εηθνλίδηα(εηθ. 2) και 
διαβάζηε με πποζοσή ηα αλαδπόκελα παξάζπξα. 

 

 εηθ.2 
 
4. Τζεθάξεηε ζηελ πιεπξηθή εξγαιεηνζήθε  ηηο επηινγέο πνπ ζέιεηε λα 
εκθαληζηνύλ (εηθ.3) 

εηθ.3 
 
5. Η πινήγεζε κπνξεί λα γίλεη πνιύ εύθνια κε ην πνληίθη, ην 

πιεθηξνιόγην ή κε ην αληίζηνηρν ρεηξηζηήξην. 
 
 
α) Χειπιζηήπιο(εικ.4): 
 

 εηθ.4 
 
Μπνξείηε ηώξα λα πεηξακαηηζηείηε  κε ηα θνπκπηά ηνπ ρεηξηζηεξίνπ 
 
 
 
β) Πονηίκι 

Με παηεκέλν ην αξηζηεξό θνπκπί ηνπ πνληηθηνύ κπνξνύκε λα 
θηλεζνύκε δεμηά αξηζηεξά. Με παηεκέλν ην δεμί θνπκπί 
αιιάδνπκε ηελ θιίκαθα ηνπ ράξηε. Με παηεκέλν ην κεζαίν 

1. Γείρλεη ην Βνξξά. Αλ παηήζνπκε πάλσ ζην Ν 

ηόηε επαλαθέξεη ην ράξηε ζηνλ αξρηθό 
πξνζαλαηνιηζκό. 
2. Αιιάδεηο ηνλ πξνζαλαηνιηζκό πεξηζηξέθνληαο 
ηελ εηθόλα. 
3. Αιιάδεη ηε γσλία από ηελ νπνία βιέπνπκε ηελ 
εηθόλα. 
4. Τα βέιε δειώλνπλ ηελ θαηεύζπλζε ζηελ νπνία 
ζέινπκε λα κεηαθηλεζεί ε εηθόλα. 
5. Αιιάδεη ηελ θιίκαθα(κεγέζπλζε, ζκίθξπλζε). 

 



θνπκπί κπνξνύκε λα αιιάμνπκε νπηηθή γσλία θαη λα 
πεξηζηξέςνπκε ηελ εηθόλα. 
Αλ θάλνπκε δηπιό αξηζηεξό θιηθ ζε θάπνην ζεκείν ηνπ ράξηε ηόηε γίλεηαη 
απηόκαηε πινήγεζε ζε απηό. 
 
Μπνξείηε ηώξα λα πεηξακαηηζηείηε  κε ηα θνπκπηά ηνπ πνληηθηνύ 
 
 
 
 
γ) Πληκηπολόγιο 
 Παηήζηε ηα βειάθηα ηνπ πιεθηξνινγίνπ ζηελ αξρή κόλα ηνπο θαη κεηέπεηηα 
παηώληαο ηαςηόσπονα κε ηα βειάθηα ην πιήθηξν Shift ή ην πιήθηξν Ctrl θαη 
πεηξακαηηζηείηε θάλνληαο πινήγεζε πάλσ ζηελ πδξόγεην ζθαίξα 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Σηελ επηθάλεηα ηνπ Google Earth θαη ζηελ αξηζηεξή ζηήιε(εηθ.5) 
πιεθηξνινγήζηε ηε ιέμε Δλλάδα θαη παηήζηε ην θνπκπί  «έλαξμε 

αλαδήηεζεο».  
 
 

εηθ.5 
 
 
Σπδεηήζηε ζηελ νκάδα ζαο θαη γξάςηε ηη παξαηεξείηε όηη ζπκβαίλεη ζηελ 
εηθόλα ηεο Γεο. 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 



7. Παξαηεξήζηε ηελ εηθόλα ηεο Διιάδαο(εηθ.6), δείηε ηηο ρώξεο πνπ καο 
πεξηηξηγπξίδνπλ , ηε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο, ηηο αθηνγξακκέο, ηηο ζάιαζζεο 
θαη  ηα λεζηά .Σηε ζπλέρεηα  θάλεηε κε ην πνληίθη αξηζηεξό δηπιό θιηθ πάλσ ζε 
νπνηαδήπνηε πεξηνρή ηεο Διιάδαο επηζπκείηε θαη πινεγεζείηε κε ηνλ ηξόπν 
πνπ κάζαηε. 
 

εηθ.6 
 
 
 
8. Μόιηο ηειεηώζεηε κε ηελ δηθή ζαο πεξηήγεζε  παηήζηε μαλά ηελ «έλαξμε 

αλαδήηεζεο»      γηα λα έρνπκε πάιη ηε γεληθή εηθόλα ηεο 
Διιάδαο κπξνζηά καο. 
Δληνπίδνπκε  ηε Φαιθηδηθή  θαη ζηε ζπλέρεηα θάλνπκε δηπιό αξηζηεξό θιηθ κε 
ην πνληίθη καο πάλσ ζην πόδη ηεο Καζζάλδξαο.(εηθ.7) 
 
 

. εηθ.7 



9. Σην πιαίζην ηεο αλαδήηεζεο πιεθηξνινγήζηε ηε ιέμε «Πνιύρξνλν» θαη 
από ηηο αλαδπόκελεο επηινγέο θάλεηε θιηθ πάλσ ζηελ έλδεημε «Πνιύρξνλν 
Φαιθηδηθήο 63085,Φαιθηδηθή» 
 

 
 
 
10. Παξαηεξήζηε ηελ εηθόλα ηνπ Πνιπρξόλνπ(εηθ.8)  θαη ρξεζηκνπνηείζηε ηα 
εξγαιεία πινήγεζεο πνπ έρεηε κάζεη γηα λα δείηε ηελ επξύηεξε πεξηνρή. 
 

εηθ.8 
 
 



Σπδεηήζηε ζηελ νκάδα ζαο θαη πεξηγξάςηε ηελ εηθόλα πνπ βιέπεηε (π.ρ.ζέζε 
ζε ζρέζε κε ηε ρεξζόλεζν ηεο Καζζάλδξαο, κνξθνινγία εδάθνπο,γεηηνληθά 
ρσξηά θ.α.) 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
11. Κάλεηε κεγέζπλζε ,κε όπνηνλ από ηνπο ηξόπνπο έρεηε κάζεη ,πάλσ ζην 
Πνιύρξνλν, παξαηεξήζηε ηελ εηθόλα πνπ παξνπζηάδεηαη κπξνζηά ζαο θαη 
πξνζπαζήζηε λα εληνπίζεηε ην Γεκνηηθό καο Σρνιείν.(εηθ.9) 
 

εηθ.9 
 
 
Τν βξήθαηε?? Παξαηεξήζηε ηελ εηθόλα πνιύ θαιά!! Θέιεηε κηα βνήζεηα??Σην 
ζρνιείν καο μερσξίδεη ε κεγάιε ηεο απιή!!!! 
 
 
 
 
 
 
 



12. Μεηά ηνλ εληνπηζκό ηνπ ζρνιείνπ δνπκάξεηε μαλά πάλσ ζηελ απιή ηνπ 
ζρνιείνπ θαη ζηε ζπλέρεηα παηήζηε ην εηθνλίδην «πξνζζήθε ζήκαλζεο 
κέξνπο». Σην αλαδπόκελν παξάζπξν γπάθεηε ζηε ζέζε ηνπ νλόκαηνο ηε 
θξάζε «Γεκνηηθό Σρνιείν Πνιπρξόλνπ, μεηαθέπεηε ηελ θίηξηλε πηλέδα ζην 

θέληξν ηεο απιήο θαη ζηε ζπλέρεηα παηήζηε  ην θνπκπί «ΟΚ».(εηθ.10) 
 
 
 
 

εηθ.10 
 
 
Τώξα πηα κε απηόλ ηνλ ηξόπν ην ζρνιείν καο έρεη ζεκαλζεί θαη κπνξείηε αλά 
πάζα ζηηγκή λα ην επηζθεθηείηε  αξθεί λα ην επηιέμεηε από ηελ επηινγή «Τα 
κέξε κνπ»(εηθ.11) 
 

εηθ.11 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.Δκπξόο ινηπόλ γηα κηα βόιηα ζην ρσξηό καο! Βξείηε ηα ζπίηηα ζαο θαη  
βάιηε  πάλσ ηνπο ζήκαλζε κε ηνλ ηξόπν πνπ κάζαηε. Καιή βόιηα θαη κε 
μεράζεηε λα παηήζεηε κε ην πνληίθη πάλσ ζηηο θσηνγξαθίεο πνπ ζα βξείηε 
ζηελ πεξηήγεζή ζαο.(εηθ.12) 
 

ΔΙΚ.12 
 
 
 
Τη ζαο έθαλε κεγαιύηεξε εληύπσζε από ηελ πεξηήγεζή ζαο ζην Πνιύρξνλν; 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
Πώο ζαο θάλεθε ην πξόγξακκα Google Earth;Σαο δπζθόιεςε θάηη; 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Αγαπηηέ κ.Φιλέα Φόγκ, 

Εμείς μπορέζαμε να γσρίζοσμε ηη 

γη μέζα ζε μια διδακηική ώρα!!!!!! 


