Βουδρισλής Νικόλαος
∆ραστηριότητα 10
Τάξη:
Μάθηµα:
Κεφάλαιο:

Στόχοι:

∆ραστηριότητες

Χρήση λογισµικού:
Προαπαιτούµενες
γνώσεις:
Απαιτούµενος χρόνος:

E΄
Γεωγραφία
Οι πόλεις της Ελλάδας
Να γνωρίσουν οι µαθητές/τριες τις µεγαλύτερες πόλεις της
Ελλάδας
Να καταγράψουν τους παράγοντες οι οποίοι συντέλεσαν
στη δηµιουργία αυτών των πόλεων
Να εξασκηθούν στο να οργανώνουν και να ταξινοµούν τις
πληροφορίες που συγκεντρώνουν και να τις παρουσιάζουν
µε τρόπο συνοπτικό και καλαίσθητο
Συλλογή στοιχείων από διάφορες πηγές και καταγραφή τους
µε περιληπτικό λόγο.
Χρήση Η/Υ και εκπαιδευτικού λογισµικού.
Αναζήτηση πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο, µε επιστασία.
Επεξεργασία απλού κειµένου σε Η/Υ
Επιλογή και αποθήκευση γλωσσικής πληροφορίας σε Η/Υ.
∆ιαδικτύο - Google earth-PosterGenius
Οι µαθητές/τριες γνωρίζουν τη χρήση του διαδικτύου και
του λογισµικού Google earth και PosterGenius
2 διδακτικές ώρες

Οι µαθητές καλούνται να ερευνήσουν και να καταγράψουν τις µεγαλύτερες πόλεις
της Ελλάδας. Για το λόγο αυτό χωρίζονται σε οµάδες των τριών ατόµων και
διαλέγουν µια πόλη από τις παρακάτω:
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Κοµοτηνή, Κατερίνη,
Ιωάννινα
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Ανοίξτε το google earth, πληκτρολογήστε το όνοµα της πόλης που επιλέξατε
και πατήστε το κουµπί της αναζήτηση
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2. Πλοηγηθείτε και προσπαθήσετε να απαντήστε στα παρακάτω ερωτήµατα:
•
•
•
•

Η περιοχή στην οποία είναι χτισµένη η πόλη είναι ορεινή ή πεδινή ;
……………………………………………………………………………..
Έχει λιµάνι ή είναι κοντά στη θάλασσα;
……………………………………………………………………………..
Υπάρχει κοντά ποτάµι ή λίµνη;
……………………………………………………………………………..
Υπάρχουν µεγάλα έργα υποδοµής; (οδικοί άξονες, γέφυρες, αεροδρόµιο)
……………………………………………………………………………..

3. Ανοίξτε τον φυλλοµετρητή FireFox ή Internet Explorer, που βρίσκονται στην
επιφάνεια εργασίας.
Πληκτρολογήστε στο google το όνοµα της πόλης και αναζητήστε πληροφορίες και
φωτογραφίες για τα ιστορικά και περιβαλλοντικά στοιχεία που έχουν κάνει γνωστή
την πόλη (αρχαιολογικοί χώροι, µνηµεία, σύγχρονα έργα, περιβαλλοντικά µνηµεία
και φυσικές οµορφιές)
4. Αντιγράψτε τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν και επικολλήστε τες σε ένα
έγγραφο του word. Αποθηκεύσετε το έγγραφο µε το όνοµα της πόλης-Χ (όπου Χ το
όνοµα της οµάδας σας).

Β’ ΜΕΡΟΣ
∆ηµιουργήστε µια αφίσα για να διαφηµίσετε τουριστικά την πόλη που έχει η οµάδα
σας.
1. Ανοίξετε το πρόγραµµα PosterGenius που υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας του
υπολογιστή σας.
2. Στο µενού που θα εµφανιστεί κάντε κλίκ στη δεύτερη επιλογή:
Νέο πόστερ µε τη χρήση οδηγού
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3. Στο πρώτο βήµα ο οδηγός ζητάει να ορίσουµε τις διαστάσεις του poster. Αφήστε
τις διαστάσεις που είναι προεπιλεγµένες.
4. Στο δεύτερο βήµα γράψτε στον τίτλο την πόλη που έχετε και στους συγγραφείς
του poster πληκτρολογήστε τα ονόµατά σας.

5. Στο τρίτο βήµα (ενότητες) πληκτρολογήστε τις παρακάτω ενότητες για το πόστερ
σας:
• Γεωγραφική θέση
• Ιστορικά στοιχεία
• Μνηµεία
• Περιβαλλοντικά στοιχεία
• Άλλες πληροφορίες
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6. Στο τέταρτο βήµα διαλέξτε ένα πρότυπο για το πόστερ σας και κάντε κλικ στο
Ολοκλήρωση

7. Επιλέξτε την πρώτη ενότητα και πληκτρολογήστε το κείµενο που θέλετε ή κάντε
το αντιγραφή και επικόλληση από το αρχείο του word µε τις πληροφορίες που έχετε
συλλέξει από το διαδίκτυο..
Με τον ίδιο τρόπο να φέρετε µία τουλάχιστον φωτογραφία σε κάθε ενότητα

8. Όταν ολοκληρώσετε το πόστερ σας αποθηκεύστε το στην επιφάνεια εργασίας και
στη συνέχεια κάντε το εξαγωγή ως pdf µε το όνοµα της πόλης.
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9. Εκτυπώστε το πόστερ και αναρτήστε το στον πίνακα ανακοινώσεων της τάξης.
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