Βουδρισλής Νικόλαος

∆ραστηριότητα 9
Τάξη:

Στ΄

Μάθηµα:

Γεωγραφία

Κεφάλαιο:

Η ατµόσφαιρα και η διατήρηση της ζωής στον πλανήτη

Στόχοι:

Να γνωρίσουν οι µαθητές τι είναι ατµόσφαιρα και τη
σύστασή της
Να κατανοήσουν το φαινόµενο του θερµοκηπίου και τις
επιπτώσεις από την αύξηση της θερµοκρασίας της γης

Χρήση λογισµικού:

Λογισµικό παρουσίασης-Επεξεργαστής κειµένου

Προαπαιτούµενες
γνώσεις:

Οι µαθητές/τριες να έχουν εξοικειωθεί µε τη χρήση του
επεξεργαστή κειµένου

Απαιτούµενος χρόνος:

30 λεπτά

Με τη βοήθεια βιντεοπροβολέα προβάλλουµε στους µαθητές την παρουσίαση
«Φαινόµενο Θερµοκηπίου».
Στη συνέχεια οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες των δύο ατόµων. Στην επιφάνεια
εργασίας κάθε υπολογιστή είναι αποθηκευµένο το παρακάτω φύλλο εργασίας το
οποίο καλούνται να ανοίξουν οι µαθητές και να συµπληρώσουν.
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1) Ποια από τα παρακάτω αέρια είναι υπεύθυνα για το φαινόµενο του
θερµοκηπίου; (µπορείς να σηµειώσεις περισσότερα από ένα).
∆ιοξείδιο του θείου
∆ιοξείδιο του άνθρακα
Οξείδιο του αζώτου
Μεθάνιο
Χλωροφθοράνθρακες
2) Ποια από τα παρακάτω προβλήµατα πιστεύεις ότι συνδέονται άµεσα µε το
φαινόµενο του θερµοκηπίου;
Κλιµατικές αλλαγές
Σεισµοί
Τυφώνες
Τσουνάµι
3) Ποιες νοµίζεις ότι θα είναι οι συνέπειες από το φαινόµενο του θερµοκηπίου;
Αύξηση της θερµοκρασίας της γης
Μείωση της θερµοκρασίας της γης
Αναπνευστικά προβλήµατα
∆ιάβρωση µνηµείων
4) Σε περίπτωση που αυξηθεί η θερµοκρασία της γης τι νοµίζεις ότι
αναµένεται να συµβεί;
Ανύψωση της στάθµης της θάλασσας
∆ιάβρωση εδάφους
Καταστροφή δασών
Μείωση της στιβάδας του όζοντος
Όξινη βροχή
5) Ποιες από τις παρακάτω ανθρώπινες ενέργειες νοµίζεις ότι συµβάλλουν στο
φαινόµενο του θερµοκηπίου (µπορείς να σηµειώσεις περισσότερα από ένα)
Καύση ορυκτών καυσίµων
Καλλιέργειες ρυζιού
Χρησιµοποίηση λιπασµάτων
Καπνός τσιγάρου
Χρησιµοποίηση προωθητικών αερίων
Χρησιµοποίηση φυτοφαρµάκων
∆ιαρροές πετρελαίου
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6) Ποιες από τις παρακάτω φυσικές πηγές νοµίζεις ότι συµβάλλουν
περισσότερο στο φαινόµενο του θερµοκηπίου (µπορείς να σηµειώσεις
περισσότερα από ένα)
Ηφαίστεια
Σεισµοί
∆ασικές πυρκαγιές,
Κυκλώνες
Υγρότοποι
7) Σηµείωσε ποιο από τα παρακάτω αναµένεται να συµβεί από την
υπερθέρµανση της γης εξαιτίας του φαινοµένου του θερµοκηπίου.
Ρύπανση ατµόσφαιρας
Πληµµύρες παράκτιων περιοχών
Καταστροφή δασών
Όξινη βροχή
Καταστροφή βιοποικιλότητας
8) Ποιες από τις παρακάτω ενέργειες θα συµβάλλουν στη µείωση της
υπερθέρµανσης της γης εξαιτίας του φαινοµένου του θερµοκηπίου.
Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου
Η µείωση των πτήσεων των αεροσκαφών
Η µείωση της χρήσης πυρηνικής ενέργειας
Ο περιορισµός της θαλάσσιας ρύπανσης
Η µείωση της χρήσης του πετρελαίου
Η µείωση της χρήσης χλωροφθορανθράκων
Η µείωση της χρήσης άνθρακα
Η ανακύκλωση
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