ΤΑΞΗ : Γ΄
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
«Eνδιαφερόµαστε για το ̟εριβάλλον»
ΣΤΟΧΟΣ
Να ̟ροβληµατιστούν σχετικά µε τις αιτίες καταστροφής των
δασών και να ευαισθητο̟οιηθούν µέσα α̟ό τις δραστηριότητες
του λογισµικού, για το συγκεκριµένο ̟εριβαλλοντικό ̟ρόβληµα,
ώστε
ν’
ανα̟τύξουν στάσεις και συµ̟εριφορές ̟ου θα
µ̟ορούσαν, µακρο̟ρόθεσµα, να συµβάλλουν στην ̟ρόληψη ή
στην ε̟ίλυση του.
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ
Ε̟εξεργαστής Κειµένου και Περιβάλλον-Η ̟ροστασία του
δάσους, του ̟αιδαγωγικού ινστιτούτου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Τα ̟αιδιά είναι εξοικειωµένα µε τη χρήση του συγκεκριµένου
λογισµικού και µε τον ε̟εξεργαστή κειµένου.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 διδακτική ώρα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Οι µαθητές εργάζονται σε οµάδες των τεσσάρων ατόµων.
Το φύλλο εργασίας δίνεται σε ηλεκτρονική µορφή.

 Ε̟ιλέγουµε µε ctrl+click τη διεύθυνση:
http://ts.sch.gr/software
 Α̟ό τη σελίδα ̟ου εµφανίζεται κάνουµε κλικ στο εικονίδιο
και κατό̟ιν στην «ΕΝΑΡΞΗ»:

 Ε̟ιλέγουµε «Για µαθητές και
µαθήτριες Α’ Β’ Γ’»

 Στο τέλος της σελίδας
εµφανίζεται «Το ρολόι του
δάσους». Α̟ό εδώ ε̟ιλέγουµε το
δέντρο ̟ου γράφει « Το δάσος
κινδυνεύει α̟ό εµάς»

 Ακούµε ̟ρώτα «Μια ιστορία του δάσους» και κατό̟ιν
συµ̟ληρώνουµε τα τέσσερα «Φύλλα εργασίας»

 Α̟οθηκεύουµετα τα φύλλα εργασίας ̟ου συµ̟ληρώνουµε ,
µε το όνοµα της οµάδας µας, στο φάκελο, ̟ου βρίσκεται
στην ε̟ιφάνεια
εργασίας, µε
τίτλο «Το δάσος»

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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Πώς προστατευόµαστε από την
πυρκαγιά;

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

«∆ασική

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.
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Πυροσβεστική Υπηρεσία

3

Συζητάµε
Για ποιο λόγο υπάρχει η Πυροσβεστική Υπηρεσία;

Ερευνούµε στο διαδίκτυο.
Επισκεπτόµαστε τη σελίδα http://www.coloring.com ή κάποιο άλλο
πρόγραµµα ζωγραφικής. Με τη βοήθεια της οµάδας µας ή του
δασκάλου ή της δασκάλας µας επιλέγουµε και ζωγραφίζουµε τον
πυροσβέστη (firefighter).

Τι θα θέλαµε να ρωτήσουµε τους πυροσβέστες;
Καταγράφουµε τις ερωτήσεις µας και καλούµε στο σχολείο
έναν πυροσβέστη ή υπάλληλο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Μπορούµε

να

οργανώσουµε

Πυροσβεστική Υπηρεσία.

και

µια

επίσκεψη

στην

Μια ιστορία για το δάσος
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Βάζουµε αριθµούς για να δείξουµε τη σωστή σειρά.

__ Πολλά ζώα δεν έχουν πού να µείνουν και αντιµετωπίζουν πρόβληµα τροφής.

__ Το έδαφος δε µπορεί να συγκρατήσει τα νερά και υπάρχει κίνδυνος για
πληµµύρες.

__ Όταν οι εκτάσεις των δασών µειώνονται πολλά είδη οδηγούνται σε εξαφάνιση.

__ Οι άνθρωποι ωφελούνται από την υλοτοµία για µικρό χρονικό διάστηµα.

__ Στα δάση ζουν πολλά είδη ζώων και φυτών.

__ ∆εν υπάρχουν φυτά να συγκρατήσουν το χώµα και το νερό.

