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ΧΕ∆ΙΟ Μ ΑΘΗΜ ΑΣΟ
Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν
ENOTHTA:

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

ΜΑΘΗΜΑ:

Επηζηήµε

ΣΑΞΗ:

Β’

ΚΟΠΟ
Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά,
πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν. ∆ειαδή ππέπεη να είναη ζε ζέζε να ενηοπίδοςν
εθείνα ηα σαπαθηεπηζηηθά γνυπίζµαηα ηυν δώυν πος θαζοπίδοςν ηεν θαηεγοπία ζηεν
οποία ζα θαηαηασζούν θαζώρ θαη να ζςνεηδεηοποηήζοςν όηη ένα δώο µποπεί να
εµπίπηεη ζε πεπηζζόηεπερ από µηα θαηεγοπίερ ανάιογα µε ηο ποηα θπηηήπηα
εξεηάδονηαη θάζε θοπά.
Η ενζυµάηυζε ηερ Σεσνοιογίαρ θαη ε σπήζε ιογηζµηθών ππογπαµµάηυν όπυρ ηο
Inspiration

θαη

ηο

Kidspiration ζα ενηζσύζεη ηεν αποηειεζµαηηθόηεηα ηερ

δηδαζθαιίαρ ηος ζέµαηορ αςηού γηαηί ζα βοεζήζεη ηοςρ µαζεηέρ να αναθαιύτοςν ηηρ
θαηεγοπηοποηήζεηρ ηυν δώυν θαη ηα σαπαθηεπηζηηθά πος ηηρ οπίδοςν, µέζα από ηεν
αιιειεπίδπαζε ηοςρ µε ηηρ δπαζηεπηόηεηερ πος ζα εηοηµάζεη ο εθπαηδεςηηθόρ. να
δηαθαηέσονηαη από ενζοςζηαζµό γηα όπεξε γηα ηο µάζεµα.
ΣΟΥΟ
Οη µαζεηέρ να είναη ηθανοί να:
Να οµαδοποηούν ηα δώα ανάιογα µε ηο πεπηβάιιον ζηο οποίο πεπνούν ηο
µεγαιύηεπο µέπορ ηερ δυήρ ηοςρ (ξεπά, νεπό, αέπαρ)
Να αναθέποςν ηοςρ πένηε ηπόποςρ µε ηοςρ οποίοςρ θηνούνηαη ηα δηάθοπα δώα
(ηπέσοςν, πεηούν, έπποςν, θοιςµπούν)
Να δηαθπίνοςν ηα δώα µε βάζε ηεν ηποθή πος παίπνοςν ζε ζαπθοθάγα, θςηοθάγα
θαη παµθάγα
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Να ζςζσεηίζοςν ηηρ ηδηόηεηερ ηυν δώυν, να βποςν ηηρ οµοηόηεηερ ηοςρ θαη µε βάζε ηηρ
οµοηόηεηερ αςηέρ να ηα ενηάξοςν ζε θαηεγοπίερ.
Να ζςνεηδεηοποηήζοςν όηη ένα δώο µποπεί να ενηάζζεηαη ζε ηπεηρ δηαθοπεηηθέρ
θαηεγοπίερ µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα γηα θάζε µηα από αςηέρ, ζςνζέηονηαρ ηηρ
γνώζεηρ πος απόθηεζε από ηο µάζεµα.

ΛΕΞΕΙ ΚΛΕΙ∆ΙΑ
Οµαδοποίεζε δώυν, ζαπθοθάγα, θςηοθάγα, παµθάγα, ηπόπορ θίνεζερ, δηάθπηζε µε
βάζε ηποθήρ, ξεπά, νεπό, αέπαρ

ΤΛΙΚΑ
Ηιεθηπονηθοί Τποιογηζηέρ
Λογηζµηθά ππογπάµµαηα Inspiration θαη Kidspiration
ΚΕΝΣΡΙΚΗ Ι∆ΕΑ
Σα δώα µποπούν να οµαδοποηεζούν µε ποιιούρ ηπόποςρ. ηεν ενόηεηα αςηή ηα δώα
οµαδοποηούνηαη µε βάζε:
Α) ηο πεπηβάιιον ζηο οποίο πεπνούν ηο µεγαιύηεπο µέπορ ηερ δυήρ ηοςρ
Β) ηο είδορ ηερ ηποθήρ πος παίπνοςν
Με ηο ππώηο θπηηήπηο συπίδονηαη ζε δώα ξεπάρ, δώα νεπού θαη δώα πος πεηούν. Ανάιογα µε ηο
πεπηβάιιον πος δοςν παποςζηάδοςν οµοηόηεηερ υρ ππορ ηα µοπθοιογηθά ηοςρ σαπαθηεπηζηηθά
θαη ηον ηπόπο πος θηνούνηαη. Σα δώα ηερ ξεπάρ πεππαηούν, ηπέσοςν, θαιπάδοςν, έπποςν,
πεδούν. Σα δώα ηος νεπού θοιςµπούν θαη ηα δώα ηος αέπα πεηούν. Τπάπσοςν θςζηθά, δώα πος
ζςνδςάδοςν 2 ή πεπηζζόηεποςρ ηπόποςρ θίνεζερ, γηα να ζςιιαµβάνοςν ηεν ηποθή ηοςρ ή να
αποθεύγοςν ηοςρ εσζπούρ ηοςρ.
Με βάζε ηο δεύηεπο θπηηήπηο συπίδονηαη ζε θςηοθάγα ζαπθοθάγα θαη παµθάγα δώα.
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∆ΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Α’ & Β’ ΜΕΡΟ
Πποβάιιεηαη από ηο δάζθαιο ζύνηοµο θηιµάθη πος παποςζηάδεη δηάθοπα δώα ζηο
πεπηβάιιον δηαβίυζερ ηοςρ – ξεπά, αέπα θαη ζάιαζζα – µε ηε σπήζε DLP. Ο
δάζθαιορ, ππην ηεν έναπξε ηερ πποβοιήρ θαιεί ηοςρ µαζεηέρ να παπαηεπήζοςν µε
πποζοσή ηο θηιµάθη γηαηί ζσεηίδεηαη άµεζα µε ηο µάζεµα. Η δπαζηεπηόηεηα ιεηηοςπγεί
ζαν αθόπµεζε θαη γηα ηο ιόγο, ο δάζθαιορ αςηό δεν δίνεη πεπηζζόηεπερ
επεξεγήζεηρ.(4 ιεπηά)
∆ίδεηαη ζηα παηδηά ηο θύιιο επγαζίαρ µε ηηρ οδεγίερ γηα ηον ηπόπο µε ηον οποίο ζα
επγαζηούν (βιέπε παπάπηεµα). ηε ζςνέσεηα θαιούνηαη να δηαβάζοςν ηε ππώηε
άζθεζε ε οποία ηοςρ θαζοδεγεί να ανοίξοςν ηο activty 1 ζηο Kidspiration να
παπαηεπήζοςν ηεν εηθόνα θαη να ενηοπίζοςν εθηά ιάζε ζε αςηή. Αθού ηα ενηοπίζοςν
ηα αναθοηνώνοςν µε ηεν οµάδα ηοςρ θαη γίνεηαη ζςδήηεζε γηα ηο ιόγο γηα ηον οποίο ε
ηοποζέηεζε οπηζµένυν από ηα δώα είναη ιανζαζµένε, δειαδή γηα ηο όηη οπηζµένα
δώα ηοποζεηήζεθαν ζε ιανζαζµένο πεπηβάιιον. ηε ζςνέσεηα οη µαζεηέρ θαιούνηαη
να δηοπζώζοςν ηο δηάγπαµµα ηοποζεηώνηαρ ηα δώα ζηο θαηά ηε γνώµε ηοςρ ζυζηό
πεπηβάιιον. ηε ζςνέσεηα ε ιύζε πποβάιιεηαη ζηο πίναθα από ηο δάζθαιο.
(8 ιεπηά)

Άζθεζε 1
Activity

1

3
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Ο δάζθαιορ θαιεί ηοςρ µαζεηέρ να ηος ποςν ένα ηπόπο µε ηον οποίο µποπούν να
θαηεγοπηοποηεζούν ηα δώα µε βάζε ηα όζα ιέσζεθαν ζηε πποεγούµενε άζθεζε θαη
οη µαζεηέρ θαηαιήγοςν ζηε θαηεγοπηοποίεζε µε θπηηήπηο ηο πεπηβάιιον δηαβίυζερ
ζηα δώα πος δοςν ζηε ξεπά, ζηε ζάιαζζα θαη ζηον αέπα. ηε ζςνέσεηα θαιούνηαη να
δηαβάζοςν από ηο θύιιο επγαζίαρ ηοςρ ηηρ οδεγίερ γηα ηεν δεύηεπε άζθεζε ζηο
Kidspiration θαη να ηεν εθηειέζοςν. Ο δάζθαιορ δηεςθπηνίδεη όηη θάποηα δώα µποπούν
να δηαβηώζοςν ζε δύο δηαθοπεηηθά πεπηβάιιονηα(ζςµπέπαζµα πος πποέθςτε από
ηε ππώηε δπαζηεπηόηεηα) θαη γηα ηο ιόγο αςηό ε εηθόνα ηοςρ ςπάπσοςν δύο θοπέρ
ζηο δηάγπαµµα. Αθού ζςµπιεπώζοςν ηο δηάγπαµµα ο δάζθαιορ πποβάιιεη ηε
ζυζηή απάνηεζε ζηο πίναθα (µε ηε σπήζε πποβοιηθού DLP) θαη οη µαζεηέρ
δηεξάγοςν επυηήζεηρ θαη δηοπζώνοςν ηα ιάζε ηοςρ. (10 ιεπηά)
Άζθεζε 2/ Activity 2

Ο δάζθαιορ θαιεί ηα παηδηά να ηος ποςν µεπηθά δώα πος ηπώνε µόνο σόπηα ή θςηά
θαη µεπηθά πος ηπώνε µόνο θπέαρ. Με ζςδήηεζε θαηαιήγοςν όηη άιια δώα είναη
θςηοθάγα θαη άιια ζαπθοθάγα. Ο δάζθαιορ πποβιεµαηίδεη ηα παηδηά γηα ηεν
πεπίπηυζε ηερ θόηαρ πος ηπώεη από όια. Εξεγείηαη ο όπορ Παµθάγα θαη
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πποβάιιεηαη

ζηον πίναθα

ηο

∆ηάγπαµµα

1

ζηο

οποίο

γίνεηαη

ζσεµαηηθή

αναπαπάζηαζε ηερ θαηεγοπηοποίεζερ ηυν δώυν µε βάζε ηηρ δηαηποθηθέρ ηοςρ
ζςνήζεηερ. Ο δάζθαιορ επεξεγεί ηο δηάγπαµµα. (5 ιεπηά)
∆ηάγπαµµα 1/ Diagram 1

Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να δηαβάζοςν από ηο θύιιο επγαζίαρ ηοςρ ηηρ οδεγίερ γηα ηεν
Άζθεζε 3 θαη να ανηηζηοησίζοςν ηα δώα µε βάζε ηος ηη ηπώνε, όπυρ θαίνεηαη ζηο
δηάγπαµµα, µε ηε ιέξε πος ηα σαπαθηεπίδεη (απθοθάγα, Φςηοθάγα, Παµθάγα). Ο
δάζθαιορ επαναιαµβάνεη ηο ζεµείο ηος θύιιος επγαζίαρ πος ηοςρ ιέεη να
αναηπέξοςν ζηο δηάγπαµµα όηαν έσοςν αµθηβοιίερ ή όηαν σπεηάδονηαη πεπηζζόηεπερ
επεξεγήζεηρ γηα ηοςρ όποςρ αθού παηώνηαρ ηοςρ βγαίνεη ζεµείυζε πος πεπηγπάθεη
ηε ζεµαζία ηος θάζε ένα από αςηούρ. Σο δηάγπαµµα µποπεί να εµθανηζηεί ζηεν
οζόνε ηος ςποιογηζηή ηοςρ µε ηο πάηεµα µηαρ από ηηρ ηπεηρ ιέξεηρ (Υοπηοθάγα,
απθοθάγα, Παµθάγα).
Με ηεν οιοθιήπυζε ηερ δπαζηεπηόηεηαρ από ηοςρ µαζεηέρ πποβάιιεηαη από ηο δάζθαιο
πίναθα ε ιύζε θαη οη µαζεηέρ δηοπζώνοςν ηα ιάζε ηοςρ θαη ιύνοςν αποπίερ. (10 ιεπηά)
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Άζθεζε 3/Activity 3

Ο δάζθαιορ πποβάιιεη ζηο πίναθα θυηογπαθίερ από δηάθοπα δώα θαη θαιεί ηοςρ
µαζεηέρ να ηος πος µηα ιέξε πος να πεπηγπάθεη ηον ηπόπο µε ηον οποίο αςηά
θηνούνηαη (πεηούν, πεππαηούν, έπποςν, ηπέσοςν, θοιςµπούν). ηε ζςνέσεηα ηοςρ ιέεη
να δηαβάζοςν ηηρ οδεγίερ γηα ηεν Άζθεζε 4 θαη να θαηεγοπηοποηήζοςν ηα δώα µε
βάζε ηο ηπόπο µεηαθίνεζερ ηοςρ. Καη πάιη επηζεµαίνεη όηη µεπηθά δώα πος έσοςν ηε
δςναηόηεηα να µεηαθηνούνηαη µε πεπηζζόηεπο από ένα ηπόποςρ εµπίπηοςν ζε
πεπηζζόηεπερ από µηα θαηεγοπίερ έηζη ςπάπσοςν δύο θοπέρ ζηο δηάγπαµµα.
Με ηεν οιοθιήπυζε ηερ δπαζηεπηόηεηαρ θαη γίνεηαη γηα αθόµε µηα θοπά πποβοιή ηερ ιύζερ από
ηο δάζθαιο. (8 ιεπηά)
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Άζθεζε 4/ Activity 4

Ο δάζθαιορ ςπενζςµίδεη ζηα παηδηά ηεν ππώηε θαηεγοπηοποίεζε ηυν δώυν πος
έγηνε µε βάζε ηο πεπηβάιιον ζηο οποίο δοςν. Σοςρ πυηά ζε ποηα θαηεγοπία εµπίπηεη
ο θάζε ηπόπορ µεηαθίνεζερ γηα να θαηαιήξοςν ζηο δηάγπαµµα ηερ Άζθεζερ 5. Καιεί
ηα παηδηά να ζςµπιεπώζοςν ηο δηάγπαµµα µε ένα παπάδεηγµα γηα ηε θάζε
θαηεγοπία. Με ηεν οιοθιήπυζε ηερ δπαζηεπηόηεηαρ ε θάζε οµάδα αναθοηνώνεη ηα
αποηειέζµαηα ηερ (8 ιεπηά)
Άζθεζε 5/ Activity 5

ηάδηο 8

_____

___ __
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Ο δάζθαιορ δίνεη ένα θύιιο αξηοιόγεζερ (βιέπε παπάπηεµα) ζηοςρ µαζεηέρ θαη ηοςρ θαιεί να
ηο ζςµπιεπώζοςν αηοµηθά θαη ζηε ζςνέσεηα να ζςδεηήζοςν ηηρ ιύζεηρ ηοςρ µε ηα ςπόιοηπα
µέιε ηερ οµάδαρ ηοςρ.

Σοςρ πποηείνεη να αναηπέξοςν ζηηρ αζθήζεηρ πος έσοςν είδε

ζςµπιεπώζεη αν έσοςν αποπίερ. ηε ζςνέσεηα ε θάζε οµάδα αναθοηνώνεη ένα από ηα 4 µέπε ηος
θύιιος αξηοιόγεζερ θαη ο δάζθαιορ θάνεη δηοπζώζεηρ όηαν ςπάπσοςν ιάζε (7 ιεπηά)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ςνηπέσοςζα: ο δάζθαιορ θηνείηαη ζςνεσώρ από οµάδα ζε οµάδα θαηά ηε δηάπθεηα
εθηέιεζερ ηυν δπαζηεπηοηήηυν από ηοςρ µαζεηέρ θαη αξηοιογεί ηόζο ηε ποπεία
επγαζίαρ ηοςρ όζο θαη ηα αποηειέζµαηα ηερ επγαζίαρ ηοςρ
Σειηθή: µε ηεν οιοθιήπυζε ηος µαζήµαηορ δίνεηαη θύιιο αξηοιόγεζερ ζηοςρ
µαζεηέρ ηο οποίο εξεηάδεη θαηά πόζο έσοςν θαηανοήζεη ηηρ βαζηθέρ έννοηερ ηος
µαζήµαηορ
Αςηοαξηοιόγεζε: µε ηεν οιοθιήπυζε ηερ θάζε δπαζηεπηόηεηαρ ζηα ιογηζµηθά
ππογπάµµαηα ε ιύζε πποβάιιεηαη ζηον πίναθα µε ζηόσο οη µαζεηέρ να ενηοπίζοςν
ηα ιάζε ηοςρ θαη να ηα ζςδεηήζοςν µε ηεν οµάδα ηοςρ.
Ένηςπο µε θπηηήπηα αξηοιόγεζερ
ΕΠΕΚΣΑΗ
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ΠΑΡ ΑΡΣΗΜ Α
ΚΡΗΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Κπηηήπηο
υζηή σπήζε
γιώζζαρ
αθήνεηα
Πεπηεσοµένος
Έγθςπε
επησεηπεµαηοιογία –
πεπηεσόµενο
Ππυηοηςπία
∆εµηοςπγηθόηεηα
ςνεπγαζία µαζεηή
µε οµάδα
ςνεηζθοπά µαζεηή
ζηεν οµαδηθή επγαζία
Αποηειεζµαηηθή
σπήζε ηεσνοιογίαρ

5

4

3

2

Ν/Α

1

ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ
Άζθεζε 1
Ανοίξηε ηο activity1 ζηο Kidspiration.
Επηζεµάνεηε µε ηεν οµάδα ζαρ ηα 7 ιάζε πος µποπείηε να ενηοπίζεηε ζηεν εηθόνα θαη
θαηαγπάτεηε ηα παπαθάηυ:
1. ..............................................................
2. ..............................................................
3. ..............................................................
4. ..............................................................
5. ..............................................................
6. ..............................................................
7. ..............................................................
Άζθεζε 2
Ανοίξεηε ηο απσείο activity2 ζηο Kidspiration.
Με ηε σπήζε ηερ ενηοιήρ ηπαβώ θαη αθήνυ(drug and drop) ηαξηνοµείζηε ηα δώα ανάιογα µε
ηο πεπηβάιιον ζηο οποίο δοςν.
Άζθεζε 3
Ανοίξεηε ηο απσείο activity3 ζηο Inspiration
Με ηε σπήζε ηερ ενηοιήρ «ζύνδεζµορ»(link) ενώζηε ηα δώα µε ηε ιέξε πος σαπαθηεπίδεη ηε
δηαηποθή ηοςρ (απθοθάγα, Φςηοθάγα, Παµθάγα) όπυρ ηο παπάδεηγµα. Αν σπεηάδεζηε
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βοήζεηα αναηπέξεηε ζηο ∆ηάγπαµµα 1 (Diagram 1) όπος επεξεγούνηαη οη όποη παηώνηαρ ζε
µηα από ηηρ ιέξεηρ: απθοθάγα, Φςηοθάγα, Παµθάγα.
Άζθεζε 4
Ανοίξηε ηο απσείο activity4 ζηο Inspiration
Με ηε σπήζε ηερ ενηοιήρ ηπαβώ θαη αθήνυ(drug and drop) ηαξηνοµείζηε ηα δώα ανάιογα µε
ηον ηπόπο πος θηνούνηαη ζηο πεπηβάιιον ζηο οποίο δοςν.
Άζθεζε 5
Ανοίξηε ηο απσείο activity4 ζηο Inspiration
ςµπιεπώζηε ηο δηάγπαµµα αθοιοςζώνηαρ ηο παπάδεηγµα. Υπεζηµοποηείζηε ηηρ ενηοιέρ
connect to γηα να πποζζέζεηε ένα δώο ζε µηα θαηεγοπία θαη ηε βηβιηοζήθε animals γηα να
βπείηε εηθόνερ µε δώα.

ΦΤΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Υπεζηµοποίεζε ηηρ ιέξεηρ Φςηοθάγο, απθοθάγο, Παµθάγο, Ξεπά, Θάιαζζα, Αέπαρ, Πεππαηά,
Πεηά, Πεδά, Κοιςµπά θαη Έππεη γηα να ζςµπιεπώζεηρ ηεν παπαθάηυ δπαζηεπηόηεηα. Πποζοσή!
Μποπεί να µεν σπεηαζηείρ όιερ ηηρ ιέξεηρ.
Η

ηπώεη πονηίθηα , τάπηα , τυµί, γάια θαη ηςπί

θαη

γηα αςηό είναη .................................... δώο.

Γηα

να µεηαθηνείηαη ζηο πεπηβάιιον ζηο οποίο δεη
..................... θαη ηο πεπηβάιιον αςηό
είναη...............................

Ο

ηπώεη ζπόποςρ , θαππούρ θπούηυν θαη ζθοςιήθηα θαη γη’ αςηό είναη
.................................... δώο.

Γηα

να µεηαθηνείηαη ζηο πεπηβάιιον ζηο οποίο δεη .....................

θαη

ηο πεπηβάιιον αςηό είναη...............................

Σο

ηπώεη θύθηα θαη άιια θςηά ηερ ζάιαζζαρ θαη γηα αςηό είναη
.................................... δώο.
Γηα να µεηαθηνείηαη ζηο πεπηβάιιον ζηο οποίο δεη..................... θαη ηο
πεπηβάιιον αςηό

είναη...............................

________________________________________________________
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__________________________________________________________
Ο

ηπώεη πεηαιούδερ, ένηοµα θαη δηάθοπα δυύθηα θαη γηα αςηό είναη
.................................... δώο.

Γηα

να µεηαθηνείηαη ζηο πεπηβάιιον ζηο οποίο δεη .....................

θαη

ηο πεπηβάιιον αςηό είναη...............................

Εηθόνερ πος πποβάιιονηαη ζηον πίναθα ζηα πιαίζηα ηερ έθηερ δπαζηεπηόηεηαρ

________ ____

_ ___ __ _ _ __ _

___ ___ __
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