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Μελέηη Πεπιβάλλονηορ 
Γ’ Τάξη 
 
Κεθ. 5. Ο ηόπορ μαρ: ηα θςζικά σαπακηηπιζηικά ηος 
 
 
Α. Γιδακηικοί Σηόσοι  
α) Οη καζεηέο λα κειεηήζνπλ ηα γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηόπνπ πνπ 
θαηνηθνύλ θαη ηνπ λνκνύ ηνπο.  
β) Να εληνπίζνπλ ηηο ζρέζεηο ησλ γεσκνξθνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ κε ην θιίκα,  
ηε ρισξίδα, ηελ παλίδα, ηα πξντόληα, ηε ζέζε θαη ηνλ πιεζπζκό πόιεσλ θαη  
ησλ ρσξηώλ ηνπ λνκνύ.  
 
Β. Γιαθεμαηικέρ Έννοιερ  
Χώξνο - Χξόλνο, Οκνηόηεηα - Γηαθνξά, Αιιειεπίδξαζε, Σύζηεκα.  
 
Γ. Έμθαζη 
Δληνπηζκόο θαη αλαγλώξηζε ησλ γεσκνξθώλ θαη θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο. Αλαθάιπςε 
ζρέζεσλ δηαζπλδέζεσλ, ζηε κνξθή αηηίνπ–απνηειέζκαηνο, κεηαμύ 
γεσκνξθνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ, θιίκαηνο, εκθάληζεο-θαηαλνκήο ρισξίδαο θαη 
παλίδαο (Φπζηθή Γεσγξαθία). Θέζε θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθηζκώλ (πόιεσλ θαη 
ρσξηώλ) ηνπ λνκνύ (Αλζξσπνγεσγξαθία).   
 
Γ. Γιδακηικέρ  Δνέπγειερ διδάζκονηα. Γπαζηηπιόηηηερ ηυν μαθηηών  
(επεξεπγαζία-διεπεύνηζη-καηάκηηζη ηου ανηικειμένου) 
 
α) Πποβλημαηιζμόρ  
 
Οη καζεηέο δηαβάδνπλ θαη επεμεξγάδνληαη αλάινγα ηον πποκαηαβολικό οπγανωηή. 
(ιεηηνπξγεί σο δηεγεξηηθό εξέζηζκα-θίλεηξν-αθεηηπία πποβλημαηιζμού) 
 Oη ζηίρνη ηνπ Γ. Σεθέξε κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ αθεηεξία (πώο είλαη ν δηθόο καο 
ηόπνο;) γηα λα κειεηήζνπλ νη καζεηέο ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηόπνπ  πνπ 
θαηνηθνύλ. 
  
β) Πποζαναηολιζμόρ-αιζθηηοποίηζη ηος πεπιεσομένος ηηρ ενόηηηαρ 
 
1. Τα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηόπνπ καο 
 
Θα δνζεί έκθαζε ζηε κειέηε ησλ γεσκνξθνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ (βνπλά, 
πεδηάδεο, πνηάκηα, ιίκλεο, ζάιαζζα, λεζηά) θαη ζηε ζέζε ηνπ ηόπνπ ησλ καζεηώλ σο 
πξνο απηά (Γηαζεκαηηθή ελλνηα: ρώξνο).  
Οη καζεηέο θαινύληαη λα ανακαλύτοςν ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηόπνπ ηνπο 
απαληώληαο ζηηο εξσηήζεηο ηνπ βηβιίνπ (καζεηή). 
 
 2. Τα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λνκνύ καο 
 
Η δξαζηεξηόηεηα απνηειεί ζπλέρεηα ηεο πξνεγνύκελεο. Η έξεπλα ησλ καζεηώλ 
δηεπξύλεηαη από ηνλ ηόπν ηνπο, ζην λνκό ηνπο. Φηηάρλνπλ πίλαθα κε ηα βαζηθά 
γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά (βνπλά, πνηάκηα, ιίκλεο θ.ά.) θαη ηνλ 
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ζπκπιεξώλνπλ μελεηώνηαρ ηοςρ σάπηερ πος έσοςν ζηη διάθεζή ηοςρ 
(Γηαζεκαηηθή ελλνηα: ρώξνο).   
Η αθνινπζία ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνζθέξεη ηελ επθαηξία λα ζπγθξίλνπλ ηα 
γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηόπνπ ηνπο κε απηά ηνπ λνκνύ ηνπο 
(Γηαζεκαηηθή ελλνηα: νκνηόηεηα-δηαθνξά). Η δξαζηεξηόηεηα κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη 
ζην ζπίηη. Οη καζεηέο αλαδεηνύλ πξνγελέζηεξεο νλνκαζίεο ησλ θπζηθώλ 
ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ θαηέγξαςαλ, ηελ ηζηνξία ηνπο θαη άιια ζηνηρεία πνπ 
πηζαλόηαηα ηνπο ελδηαθέξνπλ (Γηαζεκαηηθή έλλνηα: ρώξνο-ρξόλνο, επέθηαζε ζηελ 
Ιζηνξία, Λανγξαθία).  
 
3) Η επόκελε δξαζηεξηόηεηα ζηνρεύεη ζην λα πεξηγξάςνπλ νη καζεηέο ηνλ ηόπν ηνπο 
κέζα από ζπζρεηηζκνύο ησλ θπζηθώλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθώλ κε: ηα θπηά θαη ηα δώα 
πνπ δνπλ εθεί, ην θιίκα, ηηο αζρνιίεο ησλ θαηνίθσλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα ησλ 
πξντόλησλ θ.ιπ. Οη καζεηέο θαινύληαη λα παξαηεξήζνπλ ην ζρήκα (ηνπ βηβιίνπ 
καζεηή) θαη λα ζπδεηήζνπλ γηα ηηο ζρέζεηο πνπ δειώλνπλ ηα βέιε. Κξίλεηαη ζθόπηκν 
νη καζεηέο ζηε δξαζηεξηόηεηα 4 πνπ αθνινπζεί λα εκβαζύλνπλ ζηε ζρέζε 
αιιειεμάξηεζεο κεηαμύ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ κειεηνύλ θαη ησλ 
γεσκνξθνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ηόπνπ ηνπο (δηαζεκαηηθέο έλλνηεο: 
αιιειεπίδξαζε, ζύζηεκα, ρώξνο).  
 
4) Γξαζηεξηόηεηεο ζην βηβιίν ηνπ καζεηή Α, Β, Γ, Γ, Δ. Δξεπλνύκε - ζπδεηνύκε – 
θαηαγξάθνπκε. 
 
 Οη καζεηέο αλαιακβάλνπλ λα εξεπλήζνπλ έλα από ηα ζέκαηα πνπ δίλνληαη. Σηόρνο 
ηεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη λα κειεηήζνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηόπνπ ηνπο (θιίκα, 
ρισξίδα, παλίδα, πξντόληα, ζέζε θαη πιεζπζκό ησλ πόιεσλ θαη ησλ ρσξηώλ ηνπ 
λνκνύ) ζε ζρέζε πάληα κε ην γεσκνξθνινγηθό πεξηβάιινλ. Σηε δξαζηεξηόηεηα Α 
δίλεηαη έκθαζε ζηε δηαθνξά απηνθπώλ θαη θαιιηεξγεκέλσλ θπηώλ, ζηε Β κεηαμύ  

«ειεύζεξσλ –άγξησλ» θαη θαηνηθίδησλ δώσλ θαζώο θαη ζηελ νηθνινγηθή ηνπο αμία, 
ζηε Γ ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πξντόλησλ, ζηε Γ ζηα ζηνηρεία ηνπ θαηξνύ, ζηελ Δ 
ζηελ θαηαλνκή ησλ νηθηζκώλ θαη ζηελ εξκελεία ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο. 
 
5) Γξαζηεξηόηεηα: Έλα βήκα πην πέξα 
 
Οη καζεηέο ζρεδηάδνπλ ηελ έξεπλά ηνπο γηα λα δηαπηζηώζνπλ εάλ έρεη αιιάμεη ν 
ηόπνο ηνπο σο πξνο ηα γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, αιιά θαη ηα 
αλζξσπνγεσγξαθηθά (π.ρ. αιιαγή ζηνπο νηθηζκνύο, ζηνλ πιεζπζκό, ζηα 
επαγγέικαηα, ζηηο ειηθίεο θ.ιπ.) από παιηά κέρξη ζήκεξα (δηαζεκαηηθέο έλλνηεο 
ρώξνο -ρξόλνο, νκνηόηεηα - δηαθνξά, αιιειεπίδξαζε, ζύζηεκα). 
Η αλαδήηεζε παιηώλ θσηνγξαθηώλ, ε παξνπζίαζή ηνπο ζην ζρνιείν θαη ε ζύγθξηζε 
κε ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αλεύξεζε θαη ζπλεηδεηνπνίεζε 
ησλ δηαθνξώλ ηνπ ρζεο από ην ζήκεξα. Τν ίδην θαη νη καξηπξίεο ειηθησκέλσλ αηόκσλ 
ηνπ ηόπνπ).  
  
6) Τεηξάδην Δξγαζηώλ: Γξαζηεξηόηεηα 7. 
 
Οη καζεηέο  εκπινπηίδνπλ ην «δικό μας χάρτη» κε ηα ζηνηρεία πνπ κειέηεζαλ ζηε  
δξαζηεξηόηεηα 4 ηνπ βηβιίνπ. Πξναηξεηηθά θάζε νκάδα αλαιακβάλεη λα εξεπλήζεη  
(ζην ζρνιείν ή ζην ζπίηη) θάπνηα ηέηνηα ζέκαηα γηα έλα άιιν γεσγξαθηθό δηακέξηζκα, 
γηα λα εκπινπηηζηεί αθόκε πην πνιύ ν ράξηεο.  
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γ) Σςζηημαηοποίηζη -Γενίκεςζη-Μεηαθοπά 

 
Σηε θάζε απηή γίλεηαη ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ γλώζεσλ κε αλαθνξά ζηνπο 
αθεηεξηαθνύο ζθνπνύο θαη ζηόρνπο  ηεο δηδαζθαιίαο. Οη καζεηέο αλαθεθαιαηώλνπλ 
θαη νξγαλώλνπλ ηηο γλώζεηο πνπ απέθηεζαλ ζε έλα πςειόηεξν επίπεδν. Με ηελ 
αλαθεθαιαίσζε επηρεηξείηαη λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο ηελ ηθαλόηεηα, κέζσ ηεο 
ππέξβαζεο, λα γεληθεύνπλ θαη λα κεηαθέξνπλ γλώζε θαη πξαθηηθή ζε θαηλνύξγηεο, 
αλάινγεο πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, λα εθαξκόδνπλ νκνεηδείο ηερληθέο, λα 
πξνβιέπνπλ θαη λα δίλνπλ ιύζεηο. 
  
Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα ε νινθιήξσζε επηηπγράλεηαη κε ηελ αλαζθόπεζε ησλ 
ζεκαληηθόηεξσλ ζεκείσλ ηεο ελόηεηαο (γεσκνξθέο, ζρέζεηο γεσγξαθηθνύ ρώξνπ 
θιίκαηνο παλίδαο, ρισξίδαο νηθηζκώλ). 

 
δ) Δμπέδυζη-Αξιολόγηζη 
 
Η εκπέδσζε επηηπγράλεηαη είηε κε ηηο εξσηήζεηο πνπ έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηδαζθαιίαο, είηε κε ηελ «απάληεζε» ζηηο εξγαζίεο από ηνπο καζεηέο (εκπεδσηηθέο 
εξγαζίεο πεξηέρεη ην ζρνιηθό εγρεηξίδην, αιιά ν δηδάζθσλ κπνξεί, εάλ ην θξίλεη 
αλαγθαίν, λα αλαζέζεη ζηνπο καζεηέο θαη άιιεο εθηόο βηβιίνπ, όπσο π.ρ. ε 
θαηαζθεπή ραξηώλ, ε ζπιινγή θαη ε αμηνπνίεζε  πιεξνθνξηαθνύ πιηθνύ, ε εθπόλεζε 
κηαο, ζπλζεηηθνύ ραξαθηήξα, εξγαζίαο θ.ιπ.). Σηε ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα νη 
δξαζηεξηόηεηεο Α, Β, Γ, Γ, Δ, απνηεινύλ ηεθκήξηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο 
δηδαζθαιίαο.  
Ωο πξώην θξηηήξην αμηνιόγεζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί ην πνζνζηό ησλ ζσζηώλ 
απαληήζεσλ ζε εξσηήζεηο θαηά ηε δηδαζθαιία. Δπίζεο κέηξν επηηπρίαο ηεο 
δηδαζθαιίαο, αιιά θαη εκπέδσζεο, απνηειεί ε νξζόηεηα θαη ε πιεξόηεηα ησλ 
εξγαζηώλ πνπ έρνπλ εθηειέζεη νη καζεηέο ζην ζπίηη. Από ηα απνηειέζκαηα ηεο 
αμηνιόγεζεο ζα δηαπηζηώζεη ν δηδάζθσλ θαη ην νξζόλ ή κε ηεο επηινγήο θαη θπξίσο 
εθαξκνγήο ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, γηα λα πξνβεί ζηε ζπλέρεηα ζε δηνξζσηηθέο 
παξεκβάζεηο (εθόζνλ απαηηείηαη). 
 
Δάλ νη ζπλζήθεο θαη ηα κέζα ην επηηξέπνπλ ε ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα ζα κπνξνύζε λα 
ζπλδπαζζεί θάιιηζηα κε κηα εθπαηδεπηηθή εθδξνκή νπόηε ζα γηλόηαλ πιήξεο 
αμηνπνίεζε ηεο απόθηεζεο βησκαηηθνύ ραξαθηήξα εκπεηξηώλ από κέξνπο ησλ 
καζεηώλ. 
Δπίζεο «επρήο έξγνλ» ζα ήηαλ λα εκπινπηηζζεί ε δηδαζθαιία κε ηελ πξνβνιή 
δηαθαλεηώλ ή κηαο ηαηλίαο κε ζέκαηα ζρεηηθά πξνο ην αληηθείκελν. Η παξαπάλσ 
παξέκβαζε ζα πξνζέδηδε ζηε δηδαζθαιία  δεκηνπξγηθή θαη ζπγρξόλσο εληππσζηαθή 
θαη επράξηζηε κνξθή.  
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Οη Μ:  
Nα κειεηήζνπλ ηνλ ηξόπν δσήο ζηνλ ηόπν ηνπο θαη ζην λνκό ηνπο (αζρνιίεο,  
ζπλήζεηεο, ηερληθά έξγα, αξρηηεθηνληθή, ζπγθνηλσλίεο).  
Να εληνπίζνπλ θάπνηεο ζρέζεηο ησλ ζεκάησλ πνπ κειέηεζαλ κε ηα γεσκνξθνινγηθά  
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηόπνπ ηνπο.  
Να ζπγθξίλνπλ πώο είλαη ν ηόπνο ηνπο ζήκεξα κε ην πώο ήηαλ παιηόηεξα.  
 
 
Αιιειεπίδξαζε, Χώξνο - Χξόλνο, Μεηαβνιή, Οκνηόηεηα - Γηαθνξά  
 
Δλέξγεηεο ηνπ Γ – Γξαζηεξηόηεηεο ησλ Μ  
 
Οξηδόληηα δηαζύλδεζε κε ηελ Δλόηεηα 7: «Ο πνιηηηζκόο ησλ Διιήλσλ θαη ησλ  
άιισλ ιαώλ».  
 
Πξνζαλαηνιηζκόο: Οη καζεηέο δηαβάδνπλ θαη επεμεξγάδνληαη αλάινγα ηνλ  
πξνθαηαβνιηθό νξγαλσηή.  
1) Δξεπλνύκε - ζπδεηνύκε - θαηαγξάθνπκε: Η δξαζηεξηόηεηα απνηειεί ζπλέρεηα  
ηνπ πξνεγνύκελνπ θεθαιαίνπ. Σηόρνο είλαη νη ΜΟ λα κειεηήζνπλ ζέκαηα  
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηόπν ηνπο (επαγγέικαηα ησλ θαηνίθσλ, ζπλήζεηεο  
θαη αζρνιίεο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ παηδηώλ, ραξαθηεξηζηηθά θαη ηξόπνπο  
θαηαζθεπήο ησλ ζπηηηώλ, ζπγθνηλσλίεο, ζεκαληηθά έξγα) ζε ζρέζε πάληα κε  
ην γεσκνξθνινγηθό πεξηβάιινλ ηνπ. Κξίζηκε παξάκεηξνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο  
είλαη ε πξαγκάηεπζε ησλ ζεκάησλ ζηνλ άμνλα «άιινηε - ηώξα» (παιηά ζήκεξα).  
Ο άμνλαο ηνπ ρξόλνπ πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ζπδήηεζεο ησλ κεηαβνιώλ  
θαη ησλ νκνηνηήησλ ησλ πνιηηηζκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ηόπνπ  
ηνπο (Γ.Δ αιιειεπίδξαζε, ρώξνο-ρξόλνο, κεηαβνιή, νκνηόηεηα-δηαθνξά).  
Σεκείσζε: Δάλ ππάξρεη δπλαηόηεηα, ε έξεπλα ησλ νκάδσλ είλαη ρξήζηκν λα  
ζπλερηζηεί θαη έμσ από ηελ ηάμε, είηε σο νξγαλσκέλε επίζθεςε είηε σο αηνκηθή  
ή νκαδηθή πξσηνβνπιία.  
2) Οη Μ ζπδεηνύλ γηα ην πώο θαληάδνληαη ηνλ ηόπν ηνπο ζην κέιινλ. Δθθξάδνπλ  
θαη αηηηνινγνύλ ηηο απόςεηο ηνπο γηα ό,ηη ζα ήζειαλ λα αιιάμεη ή λα παξακείλεη  
ίδην.  
 
8)* Κάζε ΜΟ, αμηνπνηώληαο ην πιηθό πνπ ζπγθέληξσζε, ζπλζέηεη έλα θνιάδ  
γηα ην ζέκα πνπ κειέηεζε. Η δξαζηεξηόηεηα κπνξεί λα παξαιεηθζεί.  


