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∆ραστηριότητα 13
Τάξη :Ε΄
Μάθηµα :

Γλώσσα

Κεφάλαιο :

Η ζωή στην πόλη

Να εντοπίσουν οι µαθητές /τριες τη θέση κτηρίων στο
Στόχοι :
χάρτη(ηλεκτρονικό), να λαµβάνουν, να δίνουν οδηγίες σε συµµαθητές/ τριες για
διάφορους προορισµούς στην πόλη τους.
Να εξοικειωθούν οι µαθητές /τριες στη χρήση των χαρτών της google.
Λογισµικό :
Πρόγραµµα ανάγνωσης ιστοσελίδων (φυλλοµετρητής ),
πρόγραµµα περιήγησης στο διαδίκτυο, χάρτες google ( google maps)
Προηγούµενες γνώσεις :Οι µαθητές /τριες στo προηγούµενo µαθήµα έχουν
κατανοήσει την αξία της σωστής καθοδήγησης για να
κινηθούν σωστά στην περιοχή τους, αλλά και στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Επίσης γνωρίζουν να περιηγούνται στο διαδικτυακούς χάρτες της google.
Απαιτούµενος χρόνος :30 ΄
Οι µαθητές /τριες εργάζονται σε οµάδες των τεσσάρων (4) ατόµων

Φύλλο Εργασίας
Ανοίξτε µέσω του φυλλοµετρητή σας την αρχική σελίδα www.google.com και
επιλέξτε από την µπάρα των επιλογών στο πάνω µέρος της σελίδας ΧΑΡΤΕΣ.

Στο πλαίσιο αναζήτησης της περιοχής εντοπισµού πληκτρολογήστε:
Πρωτοµαγιάς, Εύοσµος,56224 (η οδός επί της οποίας βρίσκεται η κεντρική είσοδος
του 13ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ευόσµου). Αµέσως παρουσιάζεται η σχετική ένδειξη
(µέσα σε κόκκινο κυκλάκι µε το γράµµα Α) στην αντίστοιχη περιοχή του χάρτη της
περιοχής σας.
Έπειτα επιλέγετε ΤΑ ΜΕΡΗ ΜΟΥ

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΗ και δίνετε ένα τίτλο στο
χάρτη που θα δηµιουργήσετε (υπάρχει και η επιλογή ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ή Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ).π.χ.
∆ιαδροµές στην πόλη.

Στη συνέχεια κάντε µεγέθυνση µε το πλήκτρο + στην περιοχή και εντοπίστε :
Α. Το σχολείο σας
Β. Το ∆ηµοτικό Αθλητικό Κέντρο (οδός Εθνικής Αντίστασης )
Γ. Την εκκλησία των Τριών Ιεραρχών ( οδός Τριών Ιεραρχών)
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και κάντε σε κάθε ένα από αυτά τα µέρη ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΘΕΣΗΣ.

Σχεδιάστε µια γραµµή κατά µήκος των δρόµων από το σχολείο , στο γυµναστήριο και
τέλος στην εκκλησία.

∆ώστε τίτλο στη Γραµµή σας (π.χ Γραµµή 1 ) , διαβάστε τις οδηγίες, παρατηρήστε το
µήκος και τη διάρκεια της διαδροµής.
Επαναλάβατε την ίδια διαδικασία µε άλλους προορισµούς στην περιοχή σας: ∆ηµαρχείο
Ευόσµου (οδός Παύλου Μελά ) – ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη ( οδός Μ. Αλεξάνδρου ) , κ.ά.
Με τον παραπάνω τρόπο µπορείτε να κατευθύνετε τους φίλους σας ή όποιον ζητήσει
τη βοήθειά σας για να κινηθεί γρήγορα και σωστά σε µια περιοχή.
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Επιλέξτε ΛΗΨΗ Ο∆ΗΓΙΩΝ , πληκτρολογήστε τις παρακάτω επιλογές και διαβάστε
αναλυτικά τις οδηγίες για πορεία µε αυτοκίνητο ή µε τα πόδια.

Μπορείτε µε τον τρόπο αυτό να δείτε και το υπολογιζόµενο κόστος καυσίµων .
Αποθηκεύστε τη διαδροµή σας στο φάκελο «οι χάρτες µου_Χ» όπου χ το όνοµα της
οµάδας σας.

