
   

 

Σήμερα… το  
παρακάνατε με τη  φασαρία μέσα στην τάξη!!! 

Πού  πηγαίνει ο  

δάσκαλός μας, κυρία; 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

ΣΧ. ΕΤΟΣ: 2014—15 
ΤΑΞΕΙΣ: Ε΄& ΣΤ΄  

¨ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ¨ 
             

 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Μασκλαβάνου Ελπίδα Ε΄τάξη—Γεωργακόπουλος Ανδρέας ΣΤ΄τάξη 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

  Η ίδια η φύση του θέματος, και αφού αυτό τέθηκε προς συζήτηση μαζί με άλλα 
θέματα, ήταν αρκετή ώστε οι μαθητές να δείξουν ενδιαφέρον και να εργαστούν με 
αυτό.  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 Το σχέδιο εργασίας αναμένεται να έχει διάρκεια (21) δίωρα. 

ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 

 Πληροφοριακά φυλλάδια 
 Υπολογιστές (αίθουσα πληροφορικής) 
 Το πρόγραμμα γραφικής απεικόνισης της  Γης (Google Earth) 
 Το λογισμικό Celestia για την εξερεύνηση του διαστήματος. 
 Αστρικός χάρτης 
 Βιντεοπροβολέας  
 Διαδίκτυο 
 Βιβλία σχετικά με το θέμα 
 Τηλεσκόπιο 
 Γεωμετρικά όργανα 
 Διάφορα υλικά για κατασκευές 

ΣΚΟΠΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 Πρώτη επαφή των μαθητών με τα ουράνια σώματα που κυριαρχούν στο ηλιακό μας 
σύστημα. 

 Οικοδόμηση νοητικών παραστάσεων για τον Ήλιο, τη Γη και τους άλλους πλανήτες 
του ηλιακού μας συστήματος συμβατών με την επιστημονική γνώση. 
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1. Από τι αποτελούνται 
οι πλανήτες; 

3. Πώς δημιουργήθη-
κε το ηλιακό σύστη-
μα; 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 

 Συγκρότηση μαθητών σε ομάδες. 
 Διατύπωση των στόχων. 
 Καθορισμός των δραστηριοτήτων. 
 Καταμερισμός εργασιών και ανάληψη καθηκόντων από τα μέλη κάθε  ομάδας. 
 Συλλογή, επεξεργασία, ταξινόμηση, αξιοποίηση πληροφοριών, καταγραφή πηγών 

από τις ομάδες. 
 Ανατροφοδότηση για τυχόν ελλείψεις (οι μαθητές μεταξύ τους ή και οι μαθητές με 

τον δάσκαλό τους). 
 Παρουσίαση υλικού κάθε ομάδας  
 Eρωτήσεις — σχόλια — απορίες. 
 Συγκέντρωση υλικού των ομάδων και παραγωγή συλλογικού έργου. 
 Αξιολόγηση (διαμορφωτική, τήρηση χρονοδιαγράμματος, συμμετοχής μαθητών 

μέσα στην  ομάδας, τελικό έργο ομάδων). 
 Κατασκευές. 
 Ερωτηματολόγιο. 
 Παρουσίαση έργου. 
 

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ... 

Οι μαθητές  σε ομάδες, συζήτησαν, κατέθεσαν και κατέγραψαν τις ερωτήσεις και 
απορίες τους, με το σχετικό θέμα που θα επεξεργαστούμε. 

2. Υπάρχει ζωή σε 
άλλους πλανήτες; 

 4. Ποιος πάτησε 
πρώτος στο φεγγά-
ρι; 

5. Η Γη θα υπάρχει 
για πάντα; 
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ΣΤΟΧΟΙ  ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

8. Θέλω να δω την εκτό-
ξευση ενός πυραύλου. 

6. Τι θα συμβεί αν πέσει 
κάποιος μετεωρίτης στη 
Γη; 

7. Πώς είναι η ζωή των   
αστροναυτών μέσα 
στα διαστημόπλοια; 

 9. Υπάρχει νερό 
σε άλλους πλανή-
τες; 

10.  Οι άνθρωποι θα 
μπορέσουν να ταξι-
δέψουν σε άλλους 
πλανήτες; 
 

                     ΓΛΩΣΣΑ 
1. Ο μαθητής να  εντοπίζει και να αξιολογεί τις πληροφορίες που χρειάζεται, 

χρησιμοποιώντας διάφορες πηγές πληροφόρησης. 
2. Να διαβάζει ένα κείμενο είτε ως σύνολο για την απόκτηση μιας γενικής εικόνας, 

είτε λεπτομερειακά, είτε επιλεκτικά για την ανεύρεση συγκεκριμένων στοιχείων.  
3. Να αντιγράφει σε καθορισμένο χρόνο και χωρίς σφάλματα ένα σύντομο κείμενο. 
 
                ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
1. Να μπορούν να γράφουν και να ονομάζουν σταδιακά τους φυσικούς αριθμούς 

μέχρι το 1.000.000.000 και να περνούν από τη λεκτική στη συμβολική γραφή και 
αντίστροφα. (Ε΄)  

2. Στρογγυλοποίηση φυσικών αριθμών. (Ε΄& ΣΤ΄)  
3. Υπολογισμός μήκους του κύκλου. (Ε΄)  
4. Λόγοι δύο μεγεθών.(ΣΤ΄) 
5. Να χρησιμοποιούν τα συνήθη εργαλεία μέτρησης (διαβήτης, μοιρογνωμόνιο, ορθή 

γωνία, ζυγαριά, μετροταινία, ρολόι, χρονόμετρο) (Ε΄&ΣΤ΄) 
6. Να πινακοποιούν δεδομένα. (ΣΤ΄) 
7. Να μετατρέπουν προφορικές ή γραπτές περιγραφές δεδομένων σε γραφικές 

παραστάσεις και το αντίστροφο. (ΣΤ΄)  
8. Να υπολογίζουν το εμβαδό ενός κύκλου. ( ΣΤ΄)  
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                       ΦΥΣΙΚΑ 
1. Μάζα, όγκος. (Ε΄)  
2. Να αναγνωρίζουν ότι η ατμόσφαιρα είναι ένα μίγμα αερίων και να αναφέρουν μερικά 

από αυτά. (Ε΄ & ΣΤ΄)   
3. Να αναγνωρίζουν ότι το βάρος είναι η δύναμη που ασκεί η Γη στα σώματα. (Ε΄)  
4. Να αναγνωρίζουν ότι μεταξύ όλων των ουράνιων σωμάτων ασκούνται βαρυτικές 

δυνάμεις. (Ε΄)  
5. Να παρατηρούν τις φάσεις της Σελήνης και να αναγνωρίζουν ότι είναι αποτέλεσμα 

του σχηματισμού της σκιάς. ( Ε΄)  
6. Μετάδοση της θερμότητας με ακτινοβολία. (ΣΤ΄)  
7. Να διακρίνουν τους φακούς και τα είδωλα που δίνουν και να γνωρίσουν σημαντικές 

εφαρμογές τους στην καθημερινή ζωή ( τηλεσκόπια, μικροσκόπια, κιάλια). (ΣΤ΄)  
 
 

             
 
 
1. Να μάθουν βασικές έννοιες σχετικά με το σχήμα της Γης και τα χαρακτηριστικά της. 

(Ε΄ & ΣΤ΄)  
2. Να συσχετίζουν την περιστροφή και την περιφορά της Γης με ορισμένα συνδεόμενα 

με αυτές φαινόμενα. (Ε΄ & ΣΤ΄)  
3. Να αναγνωρίζουν τα ουράνια σώματα του Ηλιακού συστήματος και να διακρίνουν τη 

θέση της Γης σε αυτά. ( Ε΄& ΣΤ΄)       
               
 
          
 
1. Προσεγγίσουν στοιχειωδώς την υπό  κλίμακα κατασκευή.  
2. Συμμετέχουν σε μια ομαδική ζωγραφική. 
3. Αξιοποιούν τη φαντασία τους με εικαστικό τρόπο. 
4. Χειρισμός υπολογιστή σε απλά λογισμικά εικαστικών. 
5. Κατασκευή παιχνιδιού.             
 
 
 

 

 
 
 
1. Οι μαθητές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως πηγή άντλησης 

πληροφοριών. 
2. Εκμάθηση βασικών στοιχείων χειρισμού του word. 
3. Εκμάθηση βασικών στοιχείων του προγράμματος απεικόνισης  της Γης (google 

earth). 
 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
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 Πρώτη επαφή των μαθητών με ¨ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ¨  με τη χρήση των 

προγραμμάτων: (google earth, Celestia, καθώς και με επιλεγμένα βίντεο από το 
¨Youtube¨ στην αίθουσα πληροφορικής. 

 Οι μαθητές συζητούν και καταγράφουν αυτά που θα ήθελαν να μάθουν σχετικά με 
το θέμα της εργασίας. 

 Καθορίζονται οι στόχοι και οι δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν. 
 Συγκρότηση των μαθητών σε 4 ομάδες εργασίας, ονοματοδοσία ομάδων  και 

ανάληψη καθηκόντων από αυτές. 
 
1η ομάδα: ¨ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ¨ ( Ήλιος - Αστροναύτες - Εξωγήινη ζωή). 
2η ομάδα: ¨ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ¨ (Πλούτωνας - Ποσειδώνας - Ουρανός). 
3η ομάδα: ¨ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ¨ (Κρόνος - Δίας - Άρης). 
4η ομάδα: ¨ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΕΣ¨  (Γη - Αφροδίτη - Ερμής ).  
 
                                                 1η δραστηριότητα:  
 Δημιουργία ημερολογίου του 2015 που θα περιλαμβάνει πληροφορίες και εικόνες 

σχετικές με τους πλανήτες και το ηλιακό μας σύστημα. (στόχοι: ΓΛΩΣΣΑ - 1, 2, 3 / 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - 1, 2, 3) 
 

 

1ο δίωρο:  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
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2ο δίωρο:  
 

 

 Ταξινόμηση των πληροφοριών και των εικόνων (1η δραστηριότητα). Συζήτηση 
για τη μορφή, τα χρώματα και το εξώφυλλο του ημερολογίου. 

 Πρώτη επαφή των μαθητών με το πρόγραμμα ¨Publisher¨, στην αίθουσα 
πληροφορικής για την κατασκευή του ημερολογίου. (στόχος: ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ - 4) 

 Ενημέρωση των μαθητών για τον διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα: (ηλιακό 
σύστημα- πλανήτες). 

 

 

 

 
                                                      2η δραστηριότητα: 

 Οι μαθητές  ζωγραφίζουν σε φύλλο Α4 το θέμα που έχουν επιλέξει. Τα έργα των 
μαθητών τοποθετούνται στην αίθουσα της Ε΄τάξης. 

 Οι μαθητές των άλλων τάξεων, ψηφίζουν το έργο που τους αρέσει και στη 
συνέχεια ανακοινώνεται ο νικητής. 

 Ο νικητής του διαγωνισμού θα πάρει ως έπαθλο ένα βιβλίο, ενώ οι υπόλοιποι 
αναμνηστικό για τη συμμετοχή τους. (στόχος: ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ - 3) 

 

 

 

 

3ο δίωρο:  
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 Απονομή του επάθλου στον νικητή του διαγωνισμού ζωγραφικής και των 
αναμνηστικών στους υπόλοιπους μαθητές. 

 Ομαδική κατασκευή από τα μέλη κάθε ομάδας ενός πλακάτ με το όνομά της. 
(στόχος: ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ - 2) 

 Δίνεται στους μαθητές παιχνίδι με το οποίο μαθαίνουν να αντιστοιχίζουν τα 
ονόματα των πλανητών  με την εικόνα τους. 

 Οι μαθητές άκουσαν και τραγούδησαν τραγούδια για τους πλανήτες και το 
διάστημα. 

1.  Το ηλιακό μας σύστημα. ( βασισμένο στο ΄΄Solar System Song'' του A.J. Jenkins. ) 

2. Στους πλανήτες (στίχοι - μουσική: Τατιάνα Ζωγράφου, τραγούδι: Λιούγκος 
Ηλίας). 

3. Μια γιορτή στη γειτονιά του Ήλιου ( στίχοι: Σίμος Οικονομίδης, τραγούδι: 
Χάρης Κατσιμίχας). 

 

 

 

4ο δίωρο:  
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                                               3η δραστηριότητα:   

 Με τη χρήση ειδικού προγράμματος πραγματοποιούν εικονική περιήγηση στο 
εσωτερικό του διαστημικού λεωφορείου Discovery (OV-103). 

 Με τη χρήση του βιντεοπροβολέα οι μαθητές παρακολουθούν την εκτόξευση 
του πυραύλου ¨Atlas 5¨ που φέρει πάνω του το νέο διαστημικό όχημα της 
NASA, ¨Curiosity¨με προορισμό τον Άρη. 

 Με τη χρήση επιλεγμένων βίντεο, οι μαθητές παρακολουθούν την 
καθημερινότητα των  αστροναυτών μέσα σε ένα διαστημόπλοιο (πώς πλένουν 
τα μαλλιά τους, βουρτσίζουν τα δόντια τους, πίνουν νερό, ξυρίζονται, 
μετακινούνται, κοιμούνται κ.ά.. 

 Τέλος, παρακολουθούν μια τρισδιάστατη περιήγηση πάνω στον πλανήτη Άρη. 
       

5ο δίωρο:  
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                                              4η δραστηριότητα:   

 Οι μαθητές με τη χρήση φρούτων μαθαίνουν τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα 
στους πλανήτες και τα μεγέθη τους. Δημιουργούν λόγους με μερικούς από 
αυτούς. (στόχος: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - 1, 2,4) 

  Τους ταξινομούν με βάση το μέγεθός τους και μαθαίνουν να τους σχεδιάζουν 
με κλίμακα. (στόχος: ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ - 1) 

 Στο προαύλιο του σχολείου μας, οι μαθητές, με τη χρήση μετροταινίας και 
διαβήτη και έχοντας βρει την κλίμακα, σχεδιάζουν με κιμωλία τους πλανήτες σε 
αύξουσα σειρά. 

 Σε κάποια/ες ώρα/ες των μαθηματικών - θα οριστεί από τους εκπαιδευτικούς 
των τάξεων - οι μαθητές της Ε΄τάξης θα ασχοληθούν με τον υπολογισμό του 
μήκους του κύκλου έχοντας ως στοιχείο τη διάμετρο των πλανητών. (στόχος: 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ– 3) 

 Η ΣΤ΄τάξη, έχοντας ως δεδομένα, τη διάμετρο και την απόσταση των πλανητών 
από τον ήλιο, θα ασχοληθεί με την πινακοποίησή τους και τη μετατροπή τους 
σε γραφικές παραστάσεις (Excel).Τέλος, θα ασχοληθεί με την εύρεση του 
εμβαδού του κύκλου.        

 

 

6ο δίωρο:  
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                                     5η δραστηριότητα:   

 Στους μαθητές μοιράζονται καρτέλες με τα ονόματα των πλανητών. Στο χώρο 
της καλαθοσφαίρισης σχεδιάζονται οι τροχιές τους. Κάθε μαθητής αναλαμβάνει 
να παίξει το ρόλο ενός πλανήτη, ενώ ένας μαθητής αναπαριστά τον ήλιο. Οι 
μαθητές μαθαίνουν για τις βαρυτικές δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ των 
πλανητών.  Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις κινήσεις της Γης, όπου οι μαθητές 
μαθαίνουν για τα φαινόμενα που προκαλεί ( ημέρα - νύχτα - εποχές ), καθώς και 
για το πώς  δημιουργείται η σκιά στη Σελήνη. Οι ρόλοι των μαθητών 
εναλλάσσονται. (στόχοι: ΦΥΣΙΚΑ– 4,5)   (στόχοι: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ – 1,2)   

 

7ο δίωρο:  
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                                            6η δραστηριότητα:   
 

 Οι μαθητές ζυγίζονται και βρίσκουν το βάρος που έχουν. Στην αίθουσα 
πληροφορικής, χρησιμοποιούν μια ειδική εφαρμογή με την οποία βρίσκουν το 
βάρος τους στην επιφάνεια των πλανητών. (στόχοι: ΦΥΣΙΚΑ– 1,3)  

 

                                            
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

 

                                       7η δραστηριότητα: 

 
 Ανά ομάδες οι μαθητές γράφουν μια φανταστική ιστορία με θέμα σχετικό με ένα 

ταξίδι τους στο διάστημα, τη γνωριμία τους με έναν εξωγήινο ή άλλο, ενώ 
παροτρύνονται να συνοδεύσουν το κείμενό τους και με σκίτσα. 

 

 

8ο δίωρο:  

                                             8η δραστηριότητα:   
 

 Κάθε ομάδα διαβάζει στις υπόλοιπες ομάδες την ιστορία που έχει γράψει. 
 Στην αίθουσα πληροφορικής με τη χρήση του word ξαναγράφουν την ιστορία 

τους και την αποθηκεύουν στον υπολογιστή τους. (στόχος: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ -  2)    
 

9ο δίωρο:  
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                                               9η δραστηριότητα:   
  

 Χρησιμοποιώντας κόλλα, κομμάτια εφημερίδας, μπαλόνια και χρώματα, οι 
μαθητές κατασκευάζουν σε τρισδιάστατη μορφή τους πλανήτες του ηλιακού μας 
συστήματος κατά σειρά μεγέθους. 

10ο δίωρο:  
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 19 

 

                                             10η δραστηριότητα:   
 

 Με αφορμή τις Απόκριες, οι μαθητές κατασκεύασαν μάσκες με  θέμα ¨εξωγήινοι 
και αστροναύτες¨, καθώς και μια μεγάλη αφίσα με το πρόσωπο των  μαθητών 
στη στολή ενός αστροναύτη. 

 

11ο δίωρο:  
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                                             11η δραστηριότητα:   
 

 Οι μαθητές κατασκεύασαν κολάζ με το πρόσωπό τους σε στολή αστροναυτών 
και στη συνέχεια το τοποθέτησαν σε χαρτί του μέτρου με φόντο το διάστημα. 

 
 

 

12ο δίωρο:  

                                             12η δραστηριότητα:   
 

 Σε ομάδες κατασκεύασαν παζλ με θέμα το διάστημα και με ίδιο αριθμό 
κομματιών. Νικήτρια ήταν η ομάδα που χρειάστηκε τον λιγότερο  χρόνο για την 
κατασκευή του. 

 
 
 

 

13ο δίωρο:  

 

 

 

 



 21 

 

                                             13η δραστηριότητα:   
 

 Κατασκευή πυραύλου. 
 

 
 

14ο δίωρο:  
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                                             14η δραστηριότητα:   
 

 Με αφορμή τη ¨μερική έκλειψη ηλίου ¨ που πραγματοποιήθηκε στις 
20/03/2015, οι μαθητές παρακολούθησαν βίντεο με το φαινόμενο αυτό και 
απαντήθηκαν όλες οι απορίες που είχαν. Από το ¨Πλανητάριο 
Θεσσαλονίκης¨ είχαμε προμηθευτεί τα ειδικά γυαλιά παρατήρησης και οι 
μαθητές, αφού πάρθηκαν όλες οι προφυλάξεις, παρατήρησαν με αυτά την 
έκλειψη ηλίου. Ήταν μια από τις πιο ενδιαφέρουσες δραστηριότητες.  

 
 

13ο δίωρο:  
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                                               15η δραστηριότητα:   
  

 Οι μαθητές κατασκεύασαν πάνω σε χαρτόνι επιτραπέζιο παιχνίδι με τίτλο 
¨Επιστροφή στη Γη¨. Στη συνέχεια έθεσαν τους όρους και τις οδηγίες του 
παιχνιδιού. Σε ομάδες έπαιξαν με το παιχνίδι, το οποίο βρήκαν αρκετά 
διασκεδαστικό. 

 

14ο δίωρο:  
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                                               16η δραστηριότητα:   
  

 Στην αίθουσα του σχολείου πραγματοποιήθηκε προβολή της ταινίας 
¨ΠΛΑΝΗΤΗΣ 51¨ 

 
 
 
 

15ο δίωρο:  
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                                               17η δραστηριότητα:   
  

 
 Η αξιολόγηση των μαθητών γινόταν σε όλη  τη διάρκεια του προγράμματος με 

διάφορες δραστηριότητες. Ένα μέρος της αξιολόγησης  έγινε και με τη δημιουργία 
από μέρους των μαθητών  ακροστιχίδων, σχεδιαγραμμάτων, σταυρόλεξων κ.ά.. Οι 
μαθητές στο τέλος του προγράμματος συμπλήρωσαν και ένα ερωτηματολόγιο. 

 
 
 

16ο δίωρο:  
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                                                     ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  
 

Κατά τη διάρκεια της εργασίας μου με το συγκεκριμένο θέμα ένιωσα... 

(μπορείς να υπογραμμίσεις περισσότερα από ένα).  

χαρά - λύπη - αδιαφορία - κούραση - ικανοποίηση - απογοήτευση - θυμό - 

ντροπή ενθουσιασμό - κάτι άλλο……………  

 

 

 

 

 

 

 

 

Πώς βοήθησα την ομάδα μου για την παρουσίαση του έργου;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κά με την εργασία σου.  
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