Ταχματηίδου Φωτεινι- Επιμόρφωςθ Β΄επιπζδου 2011- 2012

Δραςτηριότητα 6η
Τάξθ:

Γ΄

Μάκθμα:

Μελζτθ Περιβάλλοντοσ

Κεφάλαιο:

Η ελιά

Στόχοι:


Να αναγνωρίςουν τθν μεγάλθ ςθμαςία του καρποφ τθσ ελιάσ για τθν ανάπτυξθ του
τόπου μασ, από τα προϊςτορικά χρόνια μζχρι ςιμερα



Να ςυνδζςουν τθν ανάπτυξθ του εμπορίου με τθν καλλιζργεια του ςυγκεκριμζνου
φυτοφ.

Χριςθ Λογιςμικών: Πρόγραμμα ανάγνωςθσ ιςτοςελίδων (φυλλομετρθτισ), χριςθ
εργαλείου Web 2.0 (βιντεο youtube), επεξεργαςτισ κειμζνου.
Προθγοφμενεσ γνώςεισ:


Οι μακθτζσ ςε προθγοφμενθ διδακτικι ώρα παρατιρθςαν τα φφλλα και τουσ
καρποφσ του φυτοφ τθσ ελιάσ. Συηιτθςαν για τθ ςθμαςία του φυτοφ αυτοφ ςτθν
κακθμερινι μασ διατροφι και ενθμερώκθκαν για τον τρόπο παραςκευισ του
ελαιολάδου



Οι μακθτζσ γνωρίηουν να χειρίηονται τον θλεκτρονικό υπολογιςτι και ειδικά το
πρόγραμμα ανάγνωςθσ ιςτοςελίδων (φυλλομετρθτισ) Mozilla Firefox και τον
επεξεργαςτι κειμζνου.

Απαιτοφμενοσ χρόνοσ :

1 διδακτικι ώρα

Οι μακθτζσ εργάηονται ςε ομάδεσ των 3 παιδιών.
*Η ςυγκεκριμένη αναζθτηςη έγινε την προηγοφμενη ημέρα από εμένα.
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Φύλλο εργαςίασ
Ανοίξτε από τθν επιφάνεια εργαςίασ του υπολογιςτι ςασ το πρόγραμμα ανάγνωςθσ
ιςτοςελίδων, Mozilla Firefox , και ςτθ ςυνζχεια πλθκτρολογιςτε τθν παρακάτω διεφκυνςθ
www.youtube.com . Όταν ανοίξει θ πρώτθ ςελίδα πλθκτρολογιςτε ςτθν μπάρα
αναηιτθςθσ: Το ταξίδι τησ ελιάσ και πατιςτε enter. Από τισ επιλογζσ που ςασ δίνει επιλζξτε
τθν πρώτη.
Παρακολουκιςτε το video και ςτθ ςυνζχεια απαντιςτε τισ παρακάτω ερωτιςεισ:
Α)Σε ποιεσ περιοχζσ του ελλαδικοφ χώρου, νομίηουμε ότι ξεκίνθςε θ χριςθ τθσ ελιάσ ;

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Β) Από ποφ μακαίνουμε για το ςπουδαίο ρόλο του ελαιόδεντρου και των καρπών του για
τθν ανάπτυξθ και τθν οικονομία τθσ μινωικισ Κριτθσ;

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Γ) Από ποφ πλθροφοροφμαςτε για το εμπόριο του λαδιοφ ςτθ μινωικι Κριτθ;

……………………………………………………………………………………………………………………………………
Δ) Σε ποιεσ κακθμερινζσ δραςτθριότθτζσ τουσ χρθςιμοποιοφςαν το ελαιόλαδο ςτθ μινωικι
Κριτθ και αργότερα ςτθ μυκθναϊκι Ελλάδα;

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Αποιηκεφςτε το έγγραφο ςτην επιφάνεια εργαςίασ του υπολογιςτθ ςασ ωσ εξθσ:
ελιά_όνομα ομάδας

