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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΣΑΞΗ τ΄
«ΣΟ ΑΝΑΓΛΤΦΟ ΣΗ ΓΗ»
ΓΝΩΣΙΚΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ: Γεωγραφία, Αγγλικά
ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΤΛΙΚΟΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ
Οι μακθτζσ οργανϊνονται ςε τζςςερισ ομάδεσ των 3 ατόμων ςτο Εργαςτιριο Υπολογιςτϊν. Θα
χρθςιμοποιθκεί το λογιςμικό Google Earth (απαραίτθτθ θ ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο).
ΚΟΠΟ
Να εξετάςουν τθν ζννοια του ανάγλυφου τθσ επιφάνειασ τθσ γθσ και να καλλιεργιςουν
ερευνθτικό και ομαδικό πνεφμα μζςα από ςυνεργατικζσ διαδικαςίεσ και ανακαλυπτικζσ
δραςτθριότθτεσ.
ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ
Να γνωρίςουν και να διακρίνουν τισ χαρακτθριςτικζσ ζννοιεσ του ανάγλυφου (θπειρωτικόυποκαλάςςιο)
Να γνωρίςουν το υψθλότερο και το βακφτερο ςθμείο του ανάγλυφου τθσ επιφάνειασ τθσ γθσ.

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΓΝΩΕΙ
Οι μακθτζσ τθσ Στϋ τάξθσ ζχουν αναπτφξει:
Βαςικζσ δεξιότθτεσ χριςθσ του Η/Υ
Γνωρίηουν τισ πζντε θπείρουσ, ζχουν διδαχκεί τα μεγαλφτερα βουνά, ποτάμια, λίμνεσ, πεδιάδεσ
κλπ.
Είναι εξοικειωμζνοι με τθ χριςθ του λογιςμικοφ Google Earth.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 45 Λεπτά

Φφλλο εργαςίασ
1. Παρατιρθςε προςεκτικά τθν παρακάτω εικόνα:
Ηπειρωτικό ανάγλυφο

Υποθαλάςςιο ανάγλυφο
Το ανάγλυφο τθσ Γθσ το διακρίνουμε ςε θπειρωτικό και υποκαλάςςιο ανάγλυφο.
Το ηπειρωτικό ανάγλυφο, κακορίηεται από δφο μεγάλεσ ομάδεσ: τον οριηόντιο και τον κατακόρυφο
διαμελιςμό. Ο οριηόντιοσ διαμελιςμόσ αφορά τθ μορφολογία των ακτϊν, των χερςονιςων κλπ ενϊ ο
κατακόρυφοσ αφορά τισ υψομετρικζσ διαφορζσ ςτθ μορφολογία ενόσ τόπου όπωσ τα βουνά, οι
πεδιάδεσ, τα ποτάμια κλπ.
Το υποιαλάςςιο ανάγλυφο είναι το ίδιο πολφμορφο και διαμορφϊνεται από υποκαλάςςιεσ οροςειρζσ,
βακιζσ τάφρουσ, απότομα βυκίςματα και μεγάλεσ λεκάνεσ.
2. Στθν επιφάνεια εργαςίασ κάνε κλικ ςτο εικονίδιο

και άνοιξε το Google Earth.

Επζλεξε από τα επίπεδα τισ «Ετικζτεσ» κι απ’ αυτζσ τα «Βουνά» όπωσ φαίνεται πιο κάτω:

Επίςθσ ςτα επίπεδα επζλεξε «Ocean» κι από κει «Εξερευνιςτε τον ωκεανό».

3. Πραγματοποίθςε τϊρα πτιςθ προσ: Ζβερεςτ. Κάνε κλικ ςτο ςιμα «βουνά»
και
διάβαςε τισ πλθροφορίεσ που εμφανίηονται! Μπορείσ να δεισ το ψθλότερο βουνό του κόςμου
ςε τομι από Βορρά προσ Νότο, από Δυτικά προσ Ανατολικά κ.λ.π. Κφλιςε και δεσ φωτογραφίεσ
του βουνοφ!

4. Κάνε κλικ ςτο εργαλείο
τθσ γφρω περιοχισ:

για να ζχεισ τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ του Ζβερεςτ αλλά και

5. Αναηιτθςε τϊρα κι άλλα βουνά, κακϊσ επίςθσ και άλλα ςτοιχεία του θπειρωτικοφ διαμελιςμοφ
και ςυμπλιρωςε τουσ παρακάτω πίνακεσ:
Κατακόρυφοσ διαμελιςμόσ
βουνά
πεδιάδεσ ποτάμια

λίμνεσ

Οριζόντιοσ διαμελιςμόσ
νηςιά
χερςόνηςοι ακρωτθρια κόλποι

6. Ώρα για ταξίδι ςτον ωκεανό: Κάνε διπλό κλικ ςτο
που επεςιμανεσ
προθγουμζνωσ. Πλθςίαςε το νερό και «βοφτθξε» κάτω από τθν επιφάνεια του ωκεανοφ. Κάνε
κλικ ςτο εργαλείο για να ζχεισ
τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ του βυκοφ:

Μετακινιςου ςε όποια κατεφκυνςθ κζλεισ και ςθμείωςε Χ ςτον παρακάτω πίνακα, αν ςυναντιςεισ
κάποιο ςτοιχείο του υποκαλάςςιου διαμελιςμοφ:
Θαλάςςια λεκάνθ
Υποκαλάςςια οροςειρά
Ηπειρωτικι κατωφζρεια ι απότομο βφκιςμα
Τάφροσ

7. Κάνε τϊρα πτιςθ προσ : Γκουάμ. Είναι ζνα νθςάκι ανατολικά των
Φιλιππινϊν και νότια των νιςων Βόρειεσ Μαριάνεσ. Εκεί βρίςκεται
το βακφτερο ςθμείο του υποκαλάςςιου ανάγλυφου, θ περίφθμθ
τάφροσ των Μαριανϊν με βάκοσ 10.912 μ.!!!
Τι λεσ,
πάμε για μια βουτιά;

8. Σθμείωςε αυτό που ςε εντυπωςίαςε περιςςότερο από το ςθμερινό μάκθμα και αντάλλαξε τισ
εντυπϊςεισ ςου με τουσ ςυμμακθτζσ ςου.
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