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∆ιδακτικοί Στόχοι

∆ιαθεµατικές Έννοιες

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Οι Μ:
Να µελετήσουν τα γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά του τόπου που κατοικούν
και του νοµού τους.
Να εντοπίσουν σχέσεις των γεωµορφολογικών χαρακτηριστικών µε το κλίµα,
τη χλωρίδα, την πανίδα, τα προϊόντα, τη θέση και τον πληθυσµό πόλεων και
των χωριών του νοµού.

Χώρος - Χρόνος, Οµοιότητα - ∆ιαφορά, Αλληλεπίδραση, Σύστηµα

Ενέργειες του ∆ – ∆ραστηριότητες των Μ

Προσανατολισµός: Οι µαθητές διαβάζουν και επεξεργάζονται ανάλογα τον
προκαταβολικό οργανωτή.
1) Τα φυσικά χαρακτηριστικά του τόπου µας: Oι στίχοι του Γ.  Σεφέρη µπορούν
να αποτελέσουν αφετηρία (πώς είναι ο δικός µας τόπος;) για να µελετήσουν
οι ΜΟ τον τόπο που κατοικούν. Θα δοθεί έµφαση στη µελέτη των γεωµορφο-
λογικών χαρακτηριστικών (βουνά, πεδιάδες, ποτάµια, λίµνες, θάλασσα, νη-
σιά) και στη θέση του τόπου τους ως προς αυτά (∆.Ε. χώρος).
2) Τα φυσικά χαρακτηριστικά του νοµού µας: Η δραστηριότητα αποτελεί συ-
νέχεια της προηγούµενης. Η έρευνα των ΜΟ διευρύνεται από τον τόπο τους
(γνώριµο) στο νοµό τους. Φτιάχνουν πίνακα µε τα βασικά γεωµορφολογικά
χαρακτηριστικά (βουνά, ποτάµια, λίµνες κ.ά.) και τον συµπληρώνουν µελε-
τώντας τους χάρτες που έχουν στη διάθεσή τους (∆.Ε. χώρος). 
Σηµείωση: Η ακολουθία των δραστηριοτήτων προσφέρει την ευκαιρία να συ-
γκρίνουν τα γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά του τόπου τους µε αυτά του νο-
µού τους (∆.Ε οµοιότητα-διαφορά). Η δραστηριότητα µπορεί να συνεχιστεί
και στο σπίτι. Οι Μ αναζητούν προγενέστερες ονοµασίες των φυσικών χαρα-
κτηριστικών που κατέγραψαν, την ιστορία τους και άλλα στοιχεία που πιθα-
νότατα τους ενδιαφέρουν (∆.Ε. χώρος-χρόνος).
3) Η δραστηριότητα στοχεύει στο να περιγράψουν οι MO τον τόπο τους µέσα
από συσχετισµούς των φυσικών του χαρακτηριστικών µε: τα φυτά και τα ζώα
που ζουν εκεί, το κλίµα, τις ασχολίες των κατοίκων και την καλλιέργεια των
προϊόντων κ.λπ. Οι ΜΟ παρατηρούν το σχήµα και συζητούν τις σχέσεις που
δηλώνουν τα βέλη. Κρίνεται σκόπιµο οι ΜΟ στη δραστηριότητα 4 που ακο-
λουθεί να εµβαθύνουν στη σχέση αλληλεξάρτησης µεταξύ των συγκεκριµέ-
νων στοιχείων που µελετούν και των γεωµορφολογικών χαρακτηριστικών του
τόπου τους (∆.Ε. αλληλεπίδραση, σύστηµα, χώρος). 
4) Ερευνούµε - συζητούµε - καταγράφουµε: Οι ΜΟ αναλαµβάνουν να ερευ-
νήσουν ένα από τα θέµατα που δίνονται. Στόχος της δραστηριότητας είναι να
µελετήσουν χαρακτηριστικά του τόπου τους (κλίµα, χλωρίδα, πανίδα, προϊό-
ντα, θέση και πληθυσµό των πόλεων και των χωριών του νοµού) σε σχέση πά-
ντα µε το γεωµορφολογικό περιβάλλον. Το θέµα Γ, λόγω της δυσκολίας του,
προτείνεται ως προαιρετικό. Η αναζήτηση οικογενειακών φωτογραφιών θα
γίνει από τους Μ στο σπίτι (∆.Ε. χώρος - χρόνος, οµοιότητα - διαφορά, αλλη-
λεπίδραση, σύστηµα). (Bλέπε για περισσότερες πληροφορίες σελ. 27).
5) Ένα βήµα πιο πέρα: Οι ΜΟ σχεδιάζουν την έρευνά τους για να διαπιστώ-
σουν εάν έχει αλλάξει ο τόπος τους (κυρίως ως προς τα γεωµορφολογικά χα-
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Τετράδιο Εργασιών

ρακτηριστικά) από παλιά µέχρι σήµερα (∆.Ε. χώρος-χρόνος, οµοιότητα-δια-
φορά). (Bλέπε για περισσότερες πληροφορίες σελ. 20). 

7) Οι ΜΟ εµπλουτίζουν το «δικό µας χάρτη» µε τα στοιχεία που µελέτησαν στη
δραστηριότητα 4 του βιβλίου. Προαιρετικά κάθε οµάδα αναλαµβάνει να ερευ-
νήσει (στο σχολείο ή στο σπίτι) κάποια τέτοια θέµατα για ένα άλλο γεωγραφι-
κό διαµέρισµα, για να εµπλουτιστεί ακόµη πιο πολύ ο χάρτης.
Η διαδικασία αυτή µπορεί να συνεχιστεί και στα υπόλοιπα κεφάλαια της ενό-
τητας.
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∆ιδακτικοί Στόχοι

∆ιαθεµατικές Έννοιες

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Τετράδιο Εργασιών

Οι Μ:
Nα µελετήσουν τον τρόπο ζωής στον τόπο τους και στο νοµό τους (ασχολίες,
συνήθειες, τεχνικά έργα, αρχιτεκτονική, συγκοινωνίες).
Να εντοπίσουν κάποιες σχέσεις των θεµάτων που µελέτησαν µε τα γεωµορ-
φολογικά χαρακτηριστικά του τόπου τους.
Να συγκρίνουν πώς είναι ο τόπος τους σήµερα µε το πώς ήταν παλιότερα.

Αλληλεπίδραση, Χώρος - Χρόνος, Μεταβολή, Οµοιότητα - ∆ιαφορά

Ενέργειες του ∆ – ∆ραστηριότητες των Μ

Οριζόντια διασύνδεση µε την Ενότητα 7: «Ο πολιτισµός των Ελλήνων και των
άλλων λαών».

Προσανατολισµός: Οι µαθητές διαβάζουν και επεξεργάζονται ανάλογα τον
προκαταβολικό οργανωτή.
1) Ερευνούµε - συζητούµε - καταγράφουµε: Η δραστηριότητα αποτελεί συ-
νέχεια του προηγούµενου κεφαλαίου. Στόχος είναι οι ΜΟ να µελετήσουν θέ-
µατα που σχετίζονται µε τον τόπο τους (επαγγέλµατα των κατοίκων, συνήθει-
ες και ασχολίες των κατοίκων και των παιδιών, χαρακτηριστικά και τρόπους
κατασκευής των σπιτιών, συγκοινωνίες, σηµαντικά έργα) σε σχέση πάντα µε
το γεωµορφολογικό περιβάλλον του. Κρίσιµη παράµετρος της δραστηριότη-
τας είναι η πραγµάτευση των θεµάτων στον άξονα «άλλοτε - τώρα» (παλιά -
σήµερα). Ο άξονας του χρόνου προσφέρει τη δυνατότητα συζήτησης των µε-
ταβολών και των οµοιοτήτων των πολιτισµικών χαρακτηριστικών του τόπου
τους (∆.Ε αλληλεπίδραση, χώρος-χρόνος, µεταβολή, οµοιότητα-διαφορά). 
Σηµείωση: Εάν υπάρχει δυνατότητα, η έρευνα των οµάδων είναι χρήσιµο να
συνεχιστεί και έξω από την τάξη, είτε ως οργανωµένη επίσκεψη είτε ως ατο-
µική ή οµαδική πρωτοβουλία.
2) Οι Μ συζητούν για το πώς φαντάζονται τον τόπο τους στο µέλλον. Εκφρά-
ζουν και αιτιολογούν τις απόψεις τους για ό,τι θα ήθελαν να αλλάξει ή να πα-
ραµείνει ίδιο.

8)* Κάθε ΜΟ, αξιοποιώντας το υλικό που συγκέντρωσε, συνθέτει ένα κολάζ
για το θέµα που µελέτησε. Η δραστηριότητα µπορεί να παραλειφθεί.

(1 διδακτική ώρα)


