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ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΟΟ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ   

Η οµαδοποίηση των ζώων 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΚΟΠΟΣ                            

 Οι µαθητές καλούνται να οργανώσουν µε βάση διαφορετικά κριτήρια κάθε φορά, 

πληροφορίες που είδη γνωρίζουν. ∆ηλαδή πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζουν 

εκείνα τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των ζώων που καθορίζουν την κατηγορία στην 

οποία θα καταταχθούν καθώς και να συνειδητοποιήσουν ότι ένα ζώο µπορεί να 

εµπίπτει σε περισσότερες από µια κατηγορίες ανάλογα µε το ποια κριτήρια 

εξετάζονται κάθε φορά.  

 Η ενσωµάτωση της Τεχνολογίας και η χρήση λογισµικών προγραµµάτων όπως το 

Inspiration  και  το  Kidspiration θα ενισχύσει την αποτελεσµατικότητα της 

διδασκαλίας του θέµατος αυτού γιατί θα βοηθήσει τους µαθητές να ανακαλύψουν τις 

κατηγοριοποιήσεις των ζώων και τα χαρακτηριστικά που τις ορίζουν, µέσα από την 

αλληλεπίδραση τους µε τις δραστηριότητες που θα ετοιµάσει ο εκπαιδευτικός. να  

διακατέχονται από ενθουσιασµό για όρεξη για το µάθηµα. 

 

ΣΤΟΧΟΣ 

Οι µαθητές να είναι ικανοί να: 

 Να οµαδοποιούν τα ζώα ανάλογα µε το περιβάλλον στο οποίο περνούν το 

µεγαλύτερο µέρος της ζωής τους (ξηρά, νερό, αέρας) 

 Να αναφέρουν τους πέντε τρόπους µε τους οποίους κινούνται τα διάφορα ζώα 

(τρέχουν, πετούν, έρπουν, κολυµπούν) 

 Να διακρίνουν τα ζώα µε βάση την τροφή που παίρνουν σε σαρκοφάγα, φυτοφάγα 

και παµφάγα  

ENOTHTA:  Η οµαδοποίηση των ζώων 

ΜΑΘΗΜΑ: Επιστήµη   

ΤΑΞΗ:  Β’ 
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 Να συσχετίσουν τις ιδιότητες των ζώων, να βρουν τις οµοιότητες τους και µε βάση τις 

οµοιότητες αυτές να τα εντάξουν σε κατηγορίες. 

 Να συνειδητοποιήσουν ότι ένα ζώο µπορεί να εντάσσεται σε τρεις διαφορετικές 

κατηγορίες µε βάση διαφορετικά κριτήρια για κάθε µια από αυτές, συνθέτοντας τις 

γνώσεις που απόκτησε από το µάθηµα. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ  

Οµαδοποίηση ζώων, σαρκοφάγα, φυτοφάγα, παµφάγα, τρόπος κίνησης, διάκριση µε 

βάση τροφής, ξηρά, νερό, αέρας    

 

ΥΛΙΚΑ  

 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 

 Λογισµικά προγράµµατα Inspiration και Kidspiration 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ι∆ΕΑ 

Τα ζώα µπορούν να οµαδοποιηθούν µε πολλούς τρόπους. Στην ενότητα αυτή τα ζώα 

οµαδοποιούνται µε βάση:  

Α) το περιβάλλον στο οποίο περνούν το µεγαλύτερο µέρος της ζωής τους 

Β) το είδος της τροφής που παίρνουν 

Με το πρώτο κριτήριο χωρίζονται σε ζώα ξηράς, ζώα νερού και ζώα που πετούν. Ανάλογα µε το 

περιβάλλον που ζουν παρουσιάζουν οµοιότητες ως προς τα µορφολογικά τους χαρακτηριστικά 

και τον τρόπο που κινούνται. Τα ζώα της ξηράς περπατούν, τρέχουν, καλπάζουν, έρπουν, 

πηδούν. Τα ζώα του νερού κολυµπούν και τα ζώα του αέρα πετούν. Υπάρχουν φυσικά, ζώα που 

συνδυάζουν 2 ή περισσότερους τρόπους κίνησης, για να συλλαµβάνουν την τροφή τους ή να 

αποφεύγουν τους εχθρούς τους.  

Με βάση το δεύτερο κριτήριο χωρίζονται σε φυτοφάγα  σαρκοφάγα και παµφάγα ζώα. 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Α’ & Β’  ΜΕΡΟΣ 

 Προβάλλεται από το δάσκαλο σύντοµο φιλµάκι  που παρουσιάζει διάφορα ζώα στο 

περιβάλλον διαβίωσης τους – ξηρά, αέρα και θάλασσα – µε τη χρήση DLP. Ο 

δάσκαλος, πριν την έναρξη της προβολής καλεί τους µαθητές να παρατηρήσουν µε 

προσοχή το φιλµάκι γιατί σχετίζεται άµεσα µε το µάθηµα. Η δραστηριότητα λειτουργεί 

σαν αφόρµηση και για το λόγο, ο δάσκαλος αυτό δεν δίνει περισσότερες 

επεξηγήσεις.(4 λεπτά) 

 

 ∆ίδεται στα παιδιά το φύλλο εργασίας µε τις οδηγίες για τον τρόπο µε τον οποίο θα 

εργαστούν (βλέπε παράρτηµα).  Στη συνέχεια καλούνται να διαβάσουν τη πρώτη 

άσκηση η οποία τους καθοδηγεί να ανοίξουν το activty 1 στο Kidspiration να 

παρατηρήσουν την εικόνα και να εντοπίσουν εφτά λάθη σε αυτή. Αφού τα εντοπίσουν 

τα ανακοινώνουν µε την οµάδα τους και γίνεται συζήτηση για το λόγο για τον οποίο η 

τοποθέτηση ορισµένων από τα ζώα είναι λανθασµένη, δηλαδή για το ότι ορισµένα 

ζώα τοποθετήθηκαν σε λανθασµένο περιβάλλον. Στη συνέχεια οι µαθητές καλούνται 

να διορθώσουν το διάγραµµα τοποθετώντας τα ζώα στο κατά τη γνώµη τους σωστό 

περιβάλλον. Στη συνέχεια η λύση προβάλλεται στο πίνακα από το δάσκαλο.   

(8 λεπτά) 

 

 

 

Άσκηση 1 / Activity  

1 

 

 

 

  

 

 

 



____________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 
        4
   

 Ο δάσκαλος καλεί τους µαθητές να του πουν ένα τρόπο µε τον οποίο µπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν τα ζώα µε βάση τα όσα λέχθηκαν στη προηγούµενη άσκηση και 

οι µαθητές καταλήγουν στη κατηγοριοποίηση µε κριτήριο το περιβάλλον διαβίωσης  

στα ζώα που ζουν στη ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα. Στη συνέχεια καλούνται να 

διαβάσουν από το φύλλο εργασίας τους τις οδηγίες για την δεύτερη άσκηση στο 

Kidspiration και να την εκτελέσουν. Ο δάσκαλος διευκρινίζει  ότι κάποια ζώα µπορούν 

να διαβιώσουν  σε δύο διαφορετικά περιβάλλοντα(συµπέρασµα που προέκυψε από 

τη πρώτη δραστηριότητα) και για το λόγο αυτό η εικόνα τους υπάρχουν δύο φορές 

στο διάγραµµα. Αφού συµπληρώσουν το διάγραµµα ο δάσκαλος προβάλλει τη 

σωστή απάντηση στο πίνακα (µε τη χρήση προβολικού DLP) και οι µαθητές 

διεξάγουν ερωτήσεις και διορθώνουν τα λάθη τους. (10 λεπτά) 

  

 

 

Άσκηση 2/ Activity 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ο δάσκαλος καλεί τα παιδιά να του πουν µερικά ζώα που τρώνε µόνο χόρτα ή φυτά 

και µερικά που τρώνε µόνο κρέας. Με συζήτηση καταλήγουν ότι άλλα ζώα είναι 

φυτοφάγα και άλλα σαρκοφάγα. Ο δάσκαλος προβληµατίζει τα παιδιά για την 

περίπτωση της κότας που τρώει από όλα. Εξηγείται ο όρος Παµφάγα και 
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προβάλλεται στον πίνακα το ∆ιάγραµµα 1 στο οποίο γίνεται σχηµατική 

αναπαράσταση της κατηγοριοποίησης των ζώων µε βάση τις διατροφικές τους 

συνήθειες.  Ο δάσκαλος επεξηγεί το διάγραµµα. (5 λεπτά) 

 

∆ιάγραµµα 1/ Diagram 1  

 

 Οι  µαθητές καλούνται να διαβάσουν από το φύλλο εργασίας τους τις οδηγίες για την 

Άσκηση 3 και να αντιστοιχίσουν τα ζώα µε βάση του τι τρώνε, όπως φαίνεται στο 

διάγραµµα,  µε τη λέξη που τα χαρακτηρίζει (Σαρκοφάγα, Φυτοφάγα, Παµφάγα).  Ο 

δάσκαλος επαναλαµβάνει το σηµείο του φύλλου εργασίας που τους λέει να 

ανατρέξουν στο διάγραµµα όταν έχουν αµφιβολίες ή όταν χρειάζονται περισσότερες 

επεξηγήσεις για τους όρους αφού πατώντας τους βγαίνει σηµείωση που περιγράφει 

τη σηµασία του κάθε ένα από αυτούς. Το διάγραµµα µπορεί να εµφανιστεί στην 

οθόνη του υπολογιστή τους µε το πάτηµα µιας από τις τρεις λέξεις (Χορτοφάγα, 

Σαρκοφάγα, Παµφάγα). 

Με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας από τους µαθητές προβάλλεται από το  δάσκαλο στο 

πίνακα η λύση και οι µαθητές διορθώνουν τα λάθη τους και λύνουν  απορίες. (10 λεπτά) 
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Άσκηση 3/Activity 3  

 

 

 Ο δάσκαλος προβάλλει στο πίνακα φωτογραφίες από διάφορα ζώα και καλεί τους 

µαθητές να του που µια λέξη που να περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο αυτά 

κινούνται (πετούν, περπατούν, έρπουν, τρέχουν, κολυµπούν). Στη συνέχεια τους λέει 

να διαβάσουν τις οδηγίες για την  Άσκηση 4 και να κατηγοριοποιήσουν τα ζώα µε 

βάση το τρόπο µετακίνησης τους. Και πάλι επισηµαίνει ότι µερικά ζώα που έχουν τη 

δυνατότητα να µετακινούνται µε περισσότερο από ένα τρόπους εµπίπτουν σε 

περισσότερες από µια κατηγορίες έτσι υπάρχουν δύο φορές στο διάγραµµα.  

Με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας και γίνεται για ακόµη µια φορά προβολή της λύσης από 

το δάσκαλο. (8 λεπτά) 
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Άσκηση 4/ Activity 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ο δάσκαλος υπενθυµίζει στα παιδιά την πρώτη κατηγοριοποίηση των ζώων που 

έγινε µε βάση το περιβάλλον στο οποίο ζουν. Τους ρωτά σε ποια κατηγορία εµπίπτει 

ο κάθε τρόπος µετακίνησης για να καταλήξουν στο διάγραµµα της Άσκησης 5. Καλεί 

τα παιδιά να συµπληρώσουν το διάγραµµα µε ένα παράδειγµα για τη κάθε 

κατηγορία. Με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας η κάθε οµάδα ανακοινώνει τα 

αποτελέσµατα της (8 λεπτά) 

 

Άσκηση 5/ Activity 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

Στάδιο 8 
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Ο δάσκαλος δίνει ένα φύλλο αξιολόγησης (βλέπε παράρτηµα) στους µαθητές και τους καλεί να 

το συµπληρώσουν ατοµικά και στη συνέχεια να συζητήσουν τις λύσεις τους µε τα υπόλοιπα 

µέλη της οµάδας τους.  Τους προτείνει να ανατρέξουν στις ασκήσεις που έχουν είδη 

συµπληρώσει αν έχουν απορίες. Στη συνέχεια η κάθε οµάδα ανακοινώνει ένα από τα 4 µέρη του 

φύλλου αξιολόγησης και ο δάσκαλος κάνει διορθώσεις όταν υπάρχουν λάθη (7 λεπτά)  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 Συντρέχουσα: ο δάσκαλος κινείται συνεχώς από οµάδα σε οµάδα κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης των δραστηριοτήτων από τους µαθητές και αξιολογεί τόσο τη πορεία 

εργασίας τους όσο και τα αποτελέσµατα της εργασίας τους 

 Τελική: µε την ολοκλήρωση του µαθήµατος δίνεται φύλλο αξιολόγησης στους 

µαθητές  το οποίο εξετάζει κατά πόσο έχουν  κατανοήσει τις βασικές έννοιες του 

µαθήµατος 

 Αυτοαξιολόγηση: µε την ολοκλήρωση της κάθε δραστηριότητας στα λογισµικά 

προγράµµατα η λύση προβάλλεται στον πίνακα µε στόχο οι µαθητές να εντοπίσουν 

τα λάθη τους και να τα συζητήσουν µε την οµάδα τους. 

 Έντυπο µε κριτήρια αξιολόγησης  

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  
 

ΚΡΗΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
 
  

Κριτήριο 5 4 3 2 1 Ν/Α 
Σωστή χρήση 
γλώσσας 

      

Σαφήνεια 
Περιεχοµένου 

      

Έγκυρη 
επιχειρηµατολογία – 
περιεχόµενο 

      

Πρωτοτυπία       
∆ηµιουργικότητα       
Συνεργασία µαθητή 
µε οµάδα 

      

Συνεισφορά µαθητή 
στην οµαδική εργασία 

      

Αποτελεσµατική 
χρήση τεχνολογίας 

      

  
 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Άσκηση 1 

 Ανοίξτε το activity1 στο Kidspiration. 
 Επισηµάνετε µε την οµάδα σας τα 7 λάθη που µπορείτε να εντοπίσετε στην εικόνα και 
καταγράψετε τα παρακάτω: 

1. .............................................................. 
2. .............................................................. 
3. .............................................................. 
4. .............................................................. 
5. .............................................................. 
6. .............................................................. 
7. .............................................................. 

 
Άσκηση 2 

 Ανοίξετε το αρχείο activity2 στο Kidspiration. 
 Με τη χρήση της εντολής τραβώ και αφήνω(drug and drop) ταξινοµείστε τα ζώα ανάλογα µε 
το περιβάλλον στο οποίο ζουν.  

 
Άσκηση 3 

 Ανοίξετε το αρχείο activity3 στο Inspiration 
 Με τη χρήση της εντολής «σύνδεσµος»(link) ενώστε τα ζώα µε τη λέξη που χαρακτηρίζει τη 
διατροφή τους (Σαρκοφάγα, Φυτοφάγα, Παµφάγα)  όπως το παράδειγµα. Αν χρειάζεστε 
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βοήθεια ανατρέξετε στο ∆ιάγραµµα 1 (Diagram 1) όπου επεξηγούνται οι όροι πατώντας σε 
µια από τις λέξεις: Σαρκοφάγα, Φυτοφάγα, Παµφάγα. 

 
Άσκηση 4 

 Ανοίξτε το αρχείο activity4 στο Inspiration 
 Με τη χρήση της εντολής τραβώ και αφήνω(drug and drop) ταξινοµείστε τα ζώα ανάλογα µε 
τον τρόπο που κινούνται στο περιβάλλον στο οποίο ζουν.  

 
Άσκηση 5 

 Ανοίξτε το αρχείο activity4 στο Inspiration 
 Συµπληρώστε το διάγραµµα ακολουθώντας το παράδειγµα. Χρησιµοποιείστε τις εντολές 
connect to για να προσθέσετε ένα ζώο σε µια κατηγορία και τη βιβλιοθήκη animals για να 
βρείτε εικόνες µε ζώα.  

 

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Χρησιµοποίησε τις λέξεις Φυτοφάγο, Σαρκοφάγο, Παµφάγο, Ξηρά, Θάλασσα, Αέρας, Περπατά, 
Πετά, Πηδά, Κολυµπά και Έρπει για να συµπληρώσεις την παρακάτω δραστηριότητα. Προσοχή! 
Μπορεί να µην χρειαστείς όλες τις λέξεις.  
 

Η            τρώει   ποντίκια , ψάρια , ψωµί, γάλα και τυρί 

 και για αυτό είναι .................................... ζώο.  

 Για να µετακινείται στο περιβάλλον στο οποίο ζει        

 ..................... και το περιβάλλον αυτό        

          είναι............................... 

                           

 

 Ο           τρώει σπόρους , καρπούς φρούτων και σκουλήκια και γι’ αυτό είναι 

.................................... ζώο.  

 Για να µετακινείται στο περιβάλλον στο οποίο ζει .....................  

 και το περιβάλλον αυτό είναι............................... 

 

 

Το           τρώει   φύκια και άλλα φυτά της θάλασσας και για αυτό είναι 

.................................... ζώο.  

   Για να µετακινείται στο περιβάλλον στο οποίο ζει..................... και το 

περιβάλλον αυτό                     

είναι............................... 
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Ο           τρώει  πεταλούδες, έντοµα και διάφορα ζωύφια και για αυτό είναι 

.................................... ζώο.  

 Για να µετακινείται στο περιβάλλον στο οποίο ζει .....................  

 και το περιβάλλον αυτό είναι............................... 

 

 

Εικόνες που προβάλλονται στον πίνακα στα πλαίσια της έκτης δραστηριότητας 

 

 

 
 

 

 

 

  


