
6Ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς Σχ. έτος 2016-17 

 «Μικροί Μετεωρολόγοι» 2ο φύλλο εργασίας 

 

Όνομα ομάδας: ………………………………………………………… 

Μέλη ομάδας: …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Δραστηριότητα 1η 

  Διαβάστε τις παρακάτω προγνώσεις για τον καιρό και υπογραμμίστε τις  

καιρικές συνθήκες. Έχετε 5 λεπτά στη διάθεσή σας. 

Χιονοπτώσεις σε ορεινές, αλλά και ημιορεινές περιοχές της 

βόρειας και κεντρικής χώρας. Βροχές και καταιγίδες κατά 

τόπους ισχυρές στο Ιόνιο (πλην της Κέρκυρας), την Πελο-

πόννησο, τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, τις 

Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Επικράτηση βορείων 

ανέμων στα πελάγη που θα φτάσουν στο Αιγαίο 8 και βαθμιαία 

ως 9 μποφόρ. Σημαντική πτώση της θερμοκρασίας από βορρά 

προς νότο. 

Τρίτη 28/11/2016 

 

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και το 

Αιγαίο, παροδικά αυξημένες στη Βόρεια Κρήτη και θυελλώδεις 

βοριάδες στο Αιγαίο περιμένουμε τη Δευτέρα 15 Αυγούστου 

2016. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στα δυτικά 

και θα κυμανθεί από 11 έως 32 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, 16 

έως 30 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 14 έως 34 

βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 24 έως 27 βαθμούς στις Κυκλάδες 

και την Κρήτη (τοπικά στη Ν. Κρήτη η μέγιστη θα είναι 2-3 

βαθμούς υψηλότερη), 22 έως 29 βαθμούς στα νησιά του 

Ανατολικού Αιγαίου και από 23 έως τους 33 βαθμούς  

στα Δωδεκάνησα. 

Δευτέρα 15/08/2016 
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Δραστηριότητα 2η 

Κυκλώστε ποια από τα παρακάτω δομικά στοιχεία του καιρού (καιρικές 

συνθήκες) εντοπίσατε στις παραπάνω προγνώσεις.  Έχετε 3 λεπτά στη διάθεσή σας 

Θερμοκρασία, ατμοσφαιρική πίεση, ένταση ανέμου, διεύθυνση 

ανέμου, αέριες μάζες, υγρασία, νέφη, βροχή, χιόνι, χιονόνερο, 

χαλάζι, πάχνη, δροσιά, ομίχλη, αστραπή , κεραυνός. 

Υ.Γ. Ήξερες ότι στη μετεωρολογία η βροχή, το χιόνι, το χιονόνερο, το χαλάζι, η 

πάχνη και η ομίχλη ανήκουν στην κατηγορία «Υδατώδη μετέωρα», ενώ η αστραπή και 

ο κεραυνός στην κατηγορία «Ηλεκτρομετέωρα»; 

 

Δραστηριότητα 3η 

Ο εκπρόσωπος της ομάδας σας να επιλέξει ένα χρωματιστό χαρτόνι κάνσον. 

Οδηγίες: 

α) Γράψτε το όνομα της ομάδας σας και αφήστε χώρο για το έμβλημά σας 
(Χωρίστε νοερά το υπόλοιπο χαρτόνι σε τέσσερα μέρη) 

β) Γράψτε με έντονα γράμματα τον ορισμό του καιρού. (αναζητήστε τον) 

γ) Ζωγραφίστε τις καιρικές συνθήκες σε Α4 χαρτί, κόψτε και κολλήστε τις  

    στο χρωματιστό χαρτόνι. 

δ) Συζητήστε όλοι μαζί τη σημασία των καιρικών συνθηκών και κρατήστε  

    σημειώσεις κάτω από τις ζωγραφιές.    
(Τα βήματα β-γ-δ να πραγματοποιηθούν στα ¾ του χαρτονιού) 

Για τα βήματα α-β έχετε 5 λεπτά, για το βήμα γ 15 λεπτά και το δ βήμα 15 λεπτά. 

 

Δραστηριότητα 4η 

  Στον χώρο που έχει απομείνει, κολλήστε τις προγνώσεις του καιρού 

που θα διαλέξει ο εκπρόσωπος της ομάδας σας. Έχετε 4 λεπτά στη διάθεσή σας 

 

Υ.Γ. Αξιολογήστε ανώνυμα σε ένα post it τις σημερινές δραστηριότητες. 


