
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΛΛΩΝ

ΤΑΞΗ Γ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Μαρία Μαντά

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Απαιτούμενος χρόνος κατά προσέγγιση: 30 λ. 

Απαραίτητα υλικά:υπολογιστής/ τάμπλετ/ κινητό τηλέφωνο, σχολικά βιβλία 

Διδακτικοί στόχοι
Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο/η μαθητής/τρια θα μπορεί: 

 να διακρίνει στον τόπο του αυτά που δημιούργησε η φύση από αυτά 
που έφτιαξαν οι άνθρωποι 

 να εντοπίσει τα θετικά και τα αρνητικά σημεία από την επέμβαση του 
ανθρώπου στη φύση

ΒΗΜΑ 1: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΩ

 Διάβασε τις σελίδες 33-34-35 του βιβλίου μαθητή. 

ή

 Μπορείς να δεις το βιβλίο και ψηφιακά εδώ: 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/

DSDIM102/286/2039,6998/     
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Όλα όσα βλέπουμε γύρω μας δημιουργήθηκαν από τη φύση και τον άνθρωπο.

Η φύση δημιούργησε :

✔ σπήλαια

✔ θάλασσες

✔ ποτάμια

✔ πεδιάδες

✔ νησιά

✔ λίμνες

✔ βουνά

Ο άνθρωπος κατασκεύασε :

✔ δρόμους

✔ λιμάνια

✔ σήραγγες (τούνελ)

✔ γέφυρες

Βέβαια, δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι δε ζούμε μόνοι μας στη φύση. Υπάρχουν

τα ζώα και τα φυτά. Για αυτό θα πρέπει να φροντίζουμε ώστε με κάθε έργο 

μας να μην καταστρέφουμε τον χώρο και την τροφή της.
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ΒΗΜΑ 2: ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργασία 1

Προσπάθησε να διακρίνεις τα δημιουργήματα της φύσης και του ανθρώπου.

https://learningapps.org/watch?v=pny2y0f4j20

Μελισσάκια μου, έχετε ακόμη μια εργασία! Θα πρέπει, όμως, να μου

απαντήσετε στον τοίχο της κυψέλης μας!

Η εργασία είναι η εξής : Κοίταξε από το παράθυρο σου ή κάνε μια βόλτα έξω

και σημείωσε 2 δημιουργήματα του ανθρώπου και 2 της φύσης.

Περιμένω να δω τις απαντήσεις σας!

Ααααα!!!   Μην ξεχνάτε την αποστολή που σας έχει αναθέσει ο Παναγιώτης!!

Θα τη βρείτε στον τοίχο της κυψέλης μας!!!
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