Η ΠΕΡΙΣΡΟΦΗ ΣΗ ΓΗ
Σχζδιο Διδαςκαλίασ για τθ Γεωγραφία Στ’ Δθμοτικοφ, ςφμφωνα με το Νζο Πρόγραμμα Σπουδών

Α. κοπόσ και ςτόχοι
Γενικόσ ςκοπόσ
Σκοπόσ του ςχεδίου διδαςκαλίασ είναι οι μακθτζσ να κατανοιςουν ότι θ Γθ κινείται γφρω
από τον εαυτό τθσ (περιςτροφι) και να ςυνδζςουν τθ ςυγκεκριμζνθ κίνθςθ με το
φαινόμενο θμζρασ και νφχτασ.
Επιμζρουσ ςτόχοι
Οι μακθτζσ με τθν ολοκλιρωςθ του ςχεδίου κα είναι ικανοί…
 να περιγράφουν τθν κίνθςθ τθσ Γθσ γφρω από τον εαυτό τθσ (περιςτροφι),
 να αναγνωρίηουν ότι θ εναλλαγι μζρασ και νφχτασ οφείλεται ςτθν περιςτροφι τθσ Γθσ
γφρω από τον άξονά τθσ,
 να εμπλζκονται ςε διαδικαςίεσ παρατιρθςθσ, υπόκεςθσ, πειραματιςμοφ,
 να αντιλαμβάνονται ζνα κακθμερινό φαινόμενο και να το ερμθνεφουν με επιςτθμονικό
τρόπο,
 να ςυνεργάηονται ςε ομάδεσ, να επικοινωνοφν προφορικά, να ανακοινϊνουν απόψεισ
και ςυμπεράςματα.
Β. Εκπαιδευτική μζθοδοσ και τεχνικζσ
Κακοδθγοφμενθ ανακάλυψθ με ςτοιχεία ςυνεργατικισ διερεφνθςθσ, με ερωτιςεισ και
απαντιςεισ (μερικό καταιγιςμό ιδεϊν), ομαδικι εργαςία, ςυηιτθςθ, χριςθ διαδικτυακϊν
εφαρμογϊν του Ψθφιακοφ Σχολείου.
Γ. Διάρκεια και ζνταξη ςτο ΝΠ Γεωγραφίασ
1 διδακτικι ϊρα (45 λεπτά), ςτθν υποενότθτα «Η περιςτροφι τθσ Γθσ» τθσ ενότθτασ «Η Γθ
ωσ ουράνιο ςώμα» (6 διδ. ϊρεσ), θ οποία προθγείται τθσ υποενότθτασ «Η περιφορά τθσ
Γθσ» (1 διδ. ϊρα).
Δ. Εποπτικό υλικό, απαιτοφμενη υποδομή






Υπολογιςτισ εκπαιδευτικοφ με ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο και το προβολικό - οκόνθ τθσ
τάξθσ (προαιρετικά διαδραςτικι)
Υπολογιςτζσ μακθτϊν με ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο
Εφαρμογζσ Ψθφιακοφ Σχολείου - Φωτόδεντρου (5 επιλεγμζνα μακθςιακά αντικείμενα)
Εφαρμογι ηωγραφικισ (προαιρετικά)
Υδρόγειοσ ςφαίρα και φακόσ

Ε. Περιγραφή δραςτηριοτήτων
Δραςτηριότητα 1 – Ειςαγωγική δραςτηριότητα (5΄)
Οι μακθτζσ παρατθρϊντασ ςτθν Υδρόγειο Σφαίρα και τον Παγκόςμιο Χάρτθ, δφο εφαρμογζσ
του Ψθφιακοφ Σχολείου τισ οποίεσ εναλλάςςει ο εκπαιδευτικόσ ςτθν οκόνθ τθσ τάξθσ,
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ερωτϊνται για το ςχιμα τθσ Γθσ, τουσ πόλουσ, τον Ιςθμερινό, τουσ παράλλθλουσ κφκλουσ,
τουσ μεςθμβρινοφσ και τα θμιςφαίρια τθσ Γθσ.
Δραςτηριότητα 2 – Προςομοίωςη/διερεφνηςη (10΄)
Οι μακθτζσ κάκονται ςε κφκλο ςτο πάτωμα, ενϊ ο δάςκαλοσ ςτο κζντρο του κφκλου κρατά
μια υδρόγειο ςφαίρα τθν οποία περιςτρζφει. Ζνασ μακθτισ ρίχνει φωσ με φακό ςτθν
υδρόγειο ςφαίρα, ενϊ ζχει προθγθκεί ςυςκότιςθ του χϊρου. Οι μακθτζσ ςυηθτοφν για τθ
φορά/ταχφτθτα περιςτροφισ τθσ ςφαίρασ, και τθ διαδοχι μζρασ και νφχτασ ςε κάκε τόπο.
Δραςτηριότητα 3 – Προςομοίωςη/διερεφνηςη (20΄)
Οι μακθτζσ ςε ομάδεσ μελετοφν τθν προςομοίωςθ του φαινομζνου που αναπαριςτά τθν
περιςτροφι τθσ Γθσ και τθν εναλλαγι μζρασ-νφχτασ, εφαρμογι Μζρα-Νφχτα ςτθ Γθ του
Ψθφιακοφ ςχολείου, περιγράφοντασ το φαινόμενο προφορικά ι ςε ςχετικό φφλλο
εργαςίασ. Εναλλακτικά χρθςιμοποιοφν δεφτερθ προςομοίωςθ για τθ Μζρα-Νφχτα από
Δορυφόρο ι τθν Ημζρα-Νφχτα ςτον Κόςμο τϊρα! Σχολιάηουν, ςυηθτοφν και επιβεβαιϊνουν
όςα διαπίςτωςαν ςτθν προθγοφμενθ δραςτθριότθτα με το φακό και τθν υδρόγειο ςφαίρα.
Δραςτηριότητα 4 – Αξιολόγηςη (10΄)
Οι μακθτζσ εξθγοφν με ςκίτςο (ςτο χαρτί ι ςε πρόγραμμα ηωγραφικισ του υπολογιςτι) τθ
δθμιουργία μζρασ και νφχτασ.
Συνοπτικό περίγραμμα τθσ διδαςκαλίασ
Χρόνοσ

Εκπαιδευτικι τεχνικι

1

Ειςαγωγικι
δραςτθριότθτα ςφνδεςθ με
προθγοφμενεσ
γνϊςεισ

5ϋ

Ερωτιςεισ και απαντιςεισ ςε
ολομζλεια (πόλοι, Ιςθμερινόσ,
παράλλθλοι, μεςθμβρινοί,
θμιςφαίρια - ςχιμα Γθσ)

- photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2876
- photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2890

2

Προςομοίωςθ περιςτροφι τθσ Γθσ
(Ι)

10ϋ

Ομαδικι δραςτθριότθτα ςτο
χϊρο με φακό και υδρόγειο
ςφαίρα

Υδρόγειος ζθαίρα και θακός,
ζσζκόηιζη τώροσ

3

Προςομοίωςθ περιςτροφι τθσ Γθσ
(ΙΙ)

20ϋ

Μελζτθ προςομοίωςθσ με
εφαρμογζσ ςε ομάδεσ ςτον
υπολογιςτι (φφλλο εργαςίασ
προαιρετικά)

4

Αξιολόγθςθ

10ϋ

Ατομικι δραςτθριότθτα εξιγθςθ με ςκίτςο τθσ
δθμιουργίασ μζρασ και νφχτασ

α/α

Υποενότθτα
διδαςκαλίασ

Διδακτικό –εποπτικό υλικό

- photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2936
- photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3271

- digitalschool.minedu.gov.gr/modules
/document/file.php/DSGYMB106/HTML/g_world.htm
Φύλλο ταρηί ή πρόγραμμα
ζωγραθικής

Σθμείωςθ: Το ςχζδιο διδαςκαλίασ είναι μια προςαρμογι ςχεδίου που παρουςιάηεται ςτο Νζο
Πρόγραμμα Σπουδών για τθ Γεωγραφία, ςτθν 1θ Ενότθτα τθσ Στ’ Δθμοτικοφ: Η περιςτροφι τθσ Γθσ
(ςελ. 26), το οποίο αξιοποιεί πλιρωσ τα υπάρχοντα Μακθςιακά Αντικείμενα, ςτο Φωτόδεντρο, το
αποκετιριο του Ψθφιακοφ Σχολείου, με επιμζλεια των Ε. Σπυράτου και Γ. Κωτςάνθ.
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