Κολέρδα Σουλτάνα – Επιμόρφωση Β΄επιπέδου

Παρέµβαση 13





Τάξη : Γ΄
Μάθηµα : Μελέτη Περιβάλλοντος
Θεµατική ενότητα 2, κεφάλαιο 4: «Eνδιαφερόµαστε για το περιβάλλον»
∆ιδακτικός στόχος: Να ενηµερωθούν σχετικά µε τις πυρκαγιές και πώς µπορούµε να
προστατέψουµε το δάσος από αυτές. Επιπρόσθετα να ευαισθητοποιηθούν µέσα από
τις δραστηριότητες του λογισµικού, για το συγκεκριµένο περιβαλλοντικό πρόβληµα,
ώστε
ν’
αναπτύξουν στάσεις και συµπεριφορές που θα µπορούσαν,
µακροπρόθεσµα, να συµβάλλουν στην πρόληψη ή στην επίλυση του.
 Λογισµικά : Επεξεργαστής Κειµένου, Πρόγραµµα Ζωγραφικής (tux paint),
Πρόγραµµα στιγµιότυπου οθόνης (Greenshot) και Περιβάλλον-Η προστασία του
δάσους, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
 Προαπαιτούµενες γνώσεις : Τα παιδιά είναι εξοικειωµένα µε τη χρήση του
συγκεκριµένου λογισµικού και µε τον επεξεργαστή κειµένου.
 ∆ιάρκεια : 4 ώρες
Οι µαθητές εργάζονται σε οµάδες των τεσσάρων ατόµων.
Το φύλλο εργασίας δίνεται σε ηλεκτρονική µορφή.
Φύλλο Εργασίας
 Επιλέγουµε µε Ctrl+κλικ τη διεύθυνση:
http://ts.sch.gr/software

 Από τη σελίδα που εµφανίζεται κάνουµε κλικ στο
εικονίδιο και κατόπιν στην «ΕΝΑΡΞΗ»:

 Επιλέγουµε «Για µαθητές και
µαθήτριες Α’ Β’ Γ’»
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 Στο τέλος της σελίδας εµφανίζεται «Το
ρολόι του δάσους». Από εδώ
επιλέγουµε το δέντρο που γράφει « Το
δάσος κινδυνεύει από εµάς»
 Ακούµε πρώτα «Μια ιστορία του
δάσους».

Κατόπιν συµπληρώνουµε το 1ο Φύλλο
εργασίας, «Πυρκαγιές», µε τον εξής τρόπο:
ανοίγουµε το πρόγραµµα ζωγραφικής (tux
paint) και ζωγραφίζουµε πώς ήταν το δάσος
πριν τη φωτιά. Με το πρόγραµµα Greenshot
αντιγράφουµε τη ζωγραφιά µας και την
επικολλάµε στο φύλλο εργασίας µας.
Επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία
(ζωγραφική-αντιγραφή –επικόλληση) για να δείξουµε τι φανταζόµαστε ότι θα
συµβεί µετά την πυρκαγιά.
 Στη συνέχεια εργαζόµαστε σύµφωνα µε τις οδηγίες του 2ου Φύλλου εργασίας,
«Πώς προστατευόµαστε από την πυρκαγιά;».
 Αποθηκεύουµετα τα φύλλα εργασίας που συµπληρώνουµε , µε
το όνοµα της οµάδας µας, στο φάκελο, που βρίσκεται στην
επιφάνεια εργασίας, µε τίτλο «Το δάσος».
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Φύλλο εργασίας

1

Πυρκαγιές

Συζητάµε και Ζωγραφίζουµε
Α)Πώς να ήταν το δάσος πριν από την πυρκαγιά;
Β)Τι φανταζόµαστε ότι θα συµβεί µετά;
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Φύλλο εργασίας 2

Πώς προστατευόµαστε από την
πυρκαγιά;

Από το σύνδεσµο «Η περιοχή της δράσης» πηγαίνουµε στο
σύνδεσµο

«Δασική

Πυρκαγιά».http://www.civilprotection.gr/games/foties.htm
Συγκεντρώνουµε στοιχεία για τη δασική πυρκαγιά και τους τρόπους
προστασίας από αυτήν.

Ερευνούµε στο διαδίκτυο
Επισκεπτόµαστε την ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας.

Από το σύνδεσµο «εκπαιδευτικές ταινίες» επιλέγουµε και παρακολουθούµε την
πυρκαγιά.

Με τη βοήθεια του δασκάλου ή της δασκάλας µας ζωγραφίζουµε τρόπους
προστασίας των δασών από την πυρκαγιά στο πρόγραµµα Ζωγραφικής.

Μπορούµε να δηµιουργήσουµε µια αφίσα και να την
κολλήσουµε στον πίνακα ανακοινώσεων του Σχολείου µας ή να
ενηµερώσουµε µαθητές και µαθήτριες σε άλλα σχολεία εντός και εκτός
Ελλάδας µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.

