
1ο ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

 

Α. Σκοπός του σεναρίου. 

Οι μαθητές θα διδαχθούν τη φωτοσύνθεση με αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών.  Στο φύλλο εργασίας 

περιέχονται βασικά τμήματα της θεωρίας που θα χρειαστούν οι μαθητές και 6 δραστηριότητες που 

καλούνται να πραγματοποιήσουν.  

Β. Αναπαραστάσεις και πιθανές δυσκολίες της σκέψης των μαθητών 

1. Δεν κάνουν διαχωρισμό στις έννοιες τροφή, ύλη και ενέργεια. 

2. Θεωρούν ότι από την τροφή εξασφαλίζουμε μόνο ενέργεια. 

3. Δεν αναγνωρίζουν ότι η τροφή συντελεί στην ανάπτυξη και στην ανανέωση των φθαρμένων μερών. 

Σκοπός της διδακτικής παρέμβασης: 

Οι μαθητές να συνδέσουν τη σημασία  της φωτοσύνθεσης με την ύπαρξη των αυτότροφων οργανισμών.  

Γ.  Στόχοι του σεναρίου  

A.  Γνωστικοί 

1. Να αναγνωρίζει ότι για να επιβιώσει ένας οργανισμός ανταλλάζει ουσίες με το περιβάλλον. 

2. Να καταλάβει ότι τα φυτά καλύπτουν τις ανάγκες τους με την τροφή. 

3. Να αιτιολογεί τη σημασία της φωτοσύνθεσης για τον πλανήτη. 

B.  Στάσεις και δεξιότητες 

1. Καλλιέργεια συνεργασία μεταξύ των μαθητών  

2. Θετική στάση απέναντι στην επιστήμη 

3. Επιστημονική μεθοδολογία,  

4. Ερευνητική στάση,  

5. Αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους,  

6. Εξοικείωση με εργαλεία των νέων  τεχνολογιών 

 

1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Η ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ 
2. Γνωστικό αντικείμενο: Βιολογία 
3. Τάξη: Α΄ 
4. Μάθημα: Φωτοσύνθεση 
5. Γενική ενότητα: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΨΗ 
6. Προβλεπόμενος χρόνος: 2 διδακτικές ώρες  



 

Δ.  Διδακτικό υλικό του σεναρίου  

1.  Βιβλίο Βιολογίας Α΄ Γυμνασίου 

2.  Λογισμικό Βιολογίας Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου 

Ε. Παιδαγωγική προσέγγιση 

Με βάση τη γνωστική θεωρία μάθησης τροποποιούνται οι προϋπάρχουσες γνώσεις του ατόμου 

οικοδομώντας νοήματα μέσω εμπειριών και όχι μέσω απομνημόνευσης.   ΤΤααυυττόόχχρροονναα  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  

κκοοιιννωωννιικκοοπποολλιιττιισσμμιικκέέςς  θθεεωωρρίίεεςς  ηη  μμάάθθηησσηη  εείίννααιι  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ααλλλληηλλεεππίίδδρραασσηηςς  μμεεττααξξύύ  σσυυννοομμηηλλίίκκωωνν  πποουυ  

σσυυννεερργγάάζζοοννττααιι  γγιιαα  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  εεννόόςς  έέρργγοουυ  ήή  ττηηνν  εεππίίλλυυσσηη  εεννόόςς  ππρροοββλλήήμμααττοοςς..  

ΣΤ. Περιγραφή του σεναρίου-  Δραστηριότητες υλοποίησης του εκπαιδευτικού σεναρίου 

Οι μαθητές θα διδαχθούν τη φωτοσύνθεση με τη βοήθεια του λογισμικού Α΄ και Γ΄ Γυμνασίου. Στο 

φύλλο εργασίας περιέχονται βασικά τμήματα της θεωρίας που θα χρειαστούν οι μαθητές και έξι 

δραστηριότητες που καλούνται να πραγματοποιήσουν. Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν τη δομή του 

κυττάρου και πως επικοινωνεί με το περιβάλλον. Διδακτική προσέγγιση της διαδικασίας της 

φωτοσύνθεσης στους φυτικούς οργανισμούς με αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών 

Δραστηριότητα 1: Οι μαθητές σε ομάδες δύο ή τριών ατόμων με αξιοποίηση του λογισμικού της 

Βιολογίας Α΄ και Γ΄ Γυμνασίου, πλοηγούνται στις οθόνες της αντίστοιχης ενότητας από όπου αντλούν 

πληροφορίες για τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Η δραστηριότητα έχει σαν στόχο να εμπλέξει τους 

μαθητές σε μία  διαδικασία  και κριτική ανάγνωση πληροφοριών έτσι ώστε να είναι σε θέση να 

απαντήσουν στις παρακάτω ερωτήσεις. 

Δραστηριότητα 2: Οι μαθητές εμπεδώνουν με άσκηση συμπλήρωσης κενού τις ουσίες που 

ανταλλάσσει το φυτό με το περιβάλλον. 

Δραστηριότητα 3: Οι μαθητές συγκρίνουν δύο εικόνες μία σε ανθρωπογενές και μία σε φυσικό 

περιβάλλον και γράφουν την άποψή τους για τη χρήση της ηλιακής ακτινοβολίας. 

Δραστηριότητα 4: Οι μαθητές με τη βοήθεια του λογισμικού της Βιολογίας Α΄ και Γ΄ Γυμνασίου, 

συνειδητοποιούν ότι η φωτοσύνθεση δεν είναι λειτουργία μόνο των φυτικών οργανισμών. 

Δραστηριότητα 5: Οι μαθητές με ερώτηση ανοιχτού τύπου και χρησιμοποιώντας το σχολικό βιβλίο 

αναγράφουν τη χρησιμότητα της γλυκόζης για τα φυτά. 

Δραστηριότητα 6: Τέλος οι μαθητές με τη βοήθεια ενός παιγνιδιού εμπεδώνουν την αντίδραση 



φωτοσύνθεσης. 

 

Επιπρόσθετη αξία από τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών 

Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών οι μαθητές από παθητικό ρόλο αποκτούν πιο ενεργητικό και 

ανακαλύπτουν μόνοι τους τη γνώση οδηγούμενοι από το φύλλο εργασίας. Το λογισμικό με εικόνες, 

animation, video και παιγνίδια δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα με ένα διασκεδαστικό τρόπο να 

μάθουν δύσκολα σημεία της θεωρίας. Τέλος με τη χρήση των νέων τεχνολογιών οι μαθητές νιώθουν πιο 

ανεξάρτητοι και από τον καθηγητή και από το βιβλίο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Φύλλο εργασίας : Η Φωτοσύνθεση 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 1:  Στο Λογισμικό Βιολογίας Α΄ και Γ΄ Γυμνασίου βλέπετε την πρώτη οθόνη όλα τα 

θέματα της βιολογίας που θα εξετάσουμε.  

Πατήστε Τροφή και  Θρέψη και κάντε διαδοχικά κλικ στα στάδια της φωτοσύνθεσης για να δείτε πως 

πραγματοποιείται η διαδικασία της φωτοσύνθεσης. 

Δραστηριότητα 2:  Συμπληρώστε τα κενά. 

Το φυτό προσλαμβάνει από το περιβάλλον ....................................................................................... 

Το φυτό αποβάλλει προς το περιβάλλον............................................................................................... 

Η χλωροφύλλη βρίσκεται ............................................................................................................................. 

και η ηλιακή ακτινοβολία προσλαμβάνεται από τον ....................................................................... 

Δραστηριότητα 3: Παρατηρήστε τις εικόνες. 

 

Υπάρχουν ομοιότητες στις δύο εικόνες; Γράψτε την άποψή σας. 

.................................................................................................................................................................................................. ........................

..........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................... 

Εικόνα 1: Φωτοβολταϊκό σύστημα Εικόνα 2: Χλωροπλάστες φύλλου 

Στα φυτά που είναι αυτότροφοι οργανισμοί πραγματοποιείται η διαδικασία της φωτοσύνθεσης με την 
οποία τα φυτά παράγουν ουσιαστικά την τροφή τους. Τα φυτά παίρνουν το διοξείδιο του άνθρακα της 
ατμόσφαιρας και το νερό από τις ρίζες τους και τα μετασχηματίζουν με τη βοήθεια της ηλιακής 
ακτινοβολίας σε γλυκόζη και οξυγόνο που επιστρέφει στην ατμόσφαιρα. 
Η διαδικασία αυτή περιγράφεται με την ακόλουθη χημική εξίσωση:         

                                                                                                Ηλιακή Ακτινοβολία 

                             διοξείδιο του άνθρακα + νερό                   γλυκόζη + οξυγόνο 



Δραστηριότητα 4: Στο Λογισμικό Βιολογίας Α΄ και Γ΄ Γυμνασίου 

Πατήστε ‘Τροφή και Θρέψη’ και  στο βέλος ‘επόμενο’ κάντε κλικ στις εικόνες και στο video . 

Φωτοσυνθέτουν μόνο οι φυτικοί οργανισμοί; Γράψτε τις παρατηρήσεις που κάνατε βλέποντας το Video. 

............................................................................................................................. .............................................................................................

............................................................................................................................. .............................................................................................

............................................................................................................................................................................ .............................................. 

Ποιά είναι η σημασία της φωτοσύνθεσης για τα φυτά; 

............................................................................................................................. .............................................................................................

.............................................................................................................................................................. ............................................................

.................................................................................................................................................................................................... ...................... 

Δραστηριότητα 5: Το νερό διαλύει και μεταφέρει το διοξείδιο του άνθρακα μέχρι τα κύτταρα και τους 

χλωροπλάστες των φύλλων. Εκεί, με την ενέργεια του φωτός που απορροφά η χλωροφύλλη 

μετατρέπεται σε γλυκόζη. Η ηλιακή ακτινοβολία διασπά το νερό σε υδρογόνο και οξυγόνο το οποίο 

αποβάλλεται στο περιβάλλον. 

Η γλυκόζη που παράγεται από τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης πως χρησιμοποιείται; 

............................................................................................................................. ............................................................................................. 

............................................................................................................................................... ........................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... ...................................... 

Δραστηριότητα 6: Στο Λογισμικό Βιολογίας Α΄ και Γ΄ Γυμνασίου 

Πατήστε ‘Παιγνίδια’ και στο μενού 'τροφή και θρέψη' επιλέξτε το Παιγνίδι 2. Μετά τοποθετήστε τις 

ουσίες στη χημική αντίδραση της φωτοσύνθεσης. 

 

Κοιτάξτε και τις παρακάτω ιστοσελίδες.  

1. Διάβασε τη θεωρία της φωτοσύνθεσης στο Βικι. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B

8%CE%B5%CF%83%CE%B7  

2. Δες Video με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. 

http://www.youtube.com/watch?v=F1I1N6NhH2g  

http://el.wikipedia.org/wiki/Φωτοσύνθεση
http://el.wikipedia.org/wiki/Φωτοσύνθεση
http://www.youtube.com/watch?v=F1I1N6NhH2g


3. Δες οπτικοποιημένη της διαδικασία της φωτοσύνθεσης  

http://egpaid.blogspot.com/2009/11/blog-post_684.html  

4. Διάβασε πως η αντίδραση της φωτοσύνθεσης δημιούργησε το οξυγόνο στην ατμόσφαιρα της Γης 

http://www.physics4u.gr/news/2009/scnews3703.html  

 

 

Ρούγγος Γεώργιος  

ΠΕ04.01 

 

http://egpaid.blogspot.com/2009/11/blog-post_684.html
http://www.physics4u.gr/news/2009/scnews3703.html

