
   

   
   

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για διαπολιτισμική εκμάθηση  

“ΑΛΛΑΖΩ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ – 

ΜΑΘΑΙΝΩ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ“ 

 

Πάρτε μια ΙΔΕΑ! 
 

(1) Αυτή η έκθεση παρουσιάζει πτυχές των τεσσάρων στοιχείων της φύσης: της Γης, του αέρα, του 

νερού και της φωτιάς. Βρείτε τις γερμανικές λέξεις για τα τέσσερα στοιχέια! 

 

E_ _ _  L_ _ _  W_ _ _ _ _  F_ _ _ _ 

(2)  Βρείτε λίγες περισσότερες γερμανικές λέξεις, μια για το κάθε γράμμα, από το οποίο αποτελείται 

η λέξη “Umdenken” (Αλλάζω νοοτροπία): 

U______________  D______________  K______________ 

M______________ E______________  E______________ 

    N______________  N______________  

(3) Βρείτε ένα ορισμό στα Γερμανικά για κάθε ένα από τα στοιχεία που βρίσκεται στο κύριο ταμπλό 

κάθε θεματικού περιπτέρου: 

Erde ist_______________________ Feuer ist____________________________ 
Luft ist_______________________ Wasser ist__________________________ 

(4) Σημαντικά τμήματα κάθε περιπτέρου είναι παραδείγματα για τη ΒΙΟΝΙΚΗ 

Η λέξη „βιονική“  αποτελείται από δύο λέξεις: ____________ και _____________. 

Τι σημαίνει « βιονική» ;Τοποθετείστε τις πιο κάτω λέξεις στη σωστή σειρά! 

 

 

Bionics is_________________________________________________________________ 

(5) Θα δείτε αυτές τις εικόνες στην έκθεση. Γράψτε ένα γερμανικό τίτλο για κάθε μια από 

αυτές! 

_________________ ____________________ ___________________ _____________ 

   of  biological  methods ,  Bionics  is ,  found  ,  the application  ,  and  systems ,  in  nature. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_method
http://en.wikipedia.org/wiki/Nature


   

   
   

 

Δραστηριότητες για το  

θεματικό περίπτερο ΓΗ 

 

(6)  Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το “ Δίκαιο Εμπόριο”! Ποια προϊόντα 

«δίκαιου εμπορίου» αναφέρονται στην έκθεση; Σημειώστε τις «γερμανικές λέξεις»  

 

(7) Πόσο ετών είναι τα παλαιότερα σημάδια ζωής πάνω στη γη; Σημειώστε το σωστό 

τετράγωνο!  

 3 Millionen Jahre/ 3 εκατομμύρια ετών 

 1,9 Milliarden Jahre/ 1.9 δισεκατομμύρια ετών 

 500.000 Jahre/ 500,000 ετών 

 8,3 Billionen Jahre/ 8.3 τρισεκατομμύρια ετών 

 Παρατηρήσατε κάτι στη μετάφραση των αριθμών; 

(8) Βρείτε το μέρος που αναφέρεται στην « ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ».Τι σημαίνει άραγε η γερμανική 

έκφραση: “Aus Alt mach Neu” ? Αντιγράψτε εδώ την εξήγηση στα γερμανικά ή δώστε ένα 

παράδειγμα! 

 

 

(9) Ποια είναι τα γερμανικά ονόματα των 8 πλανητών του Ηλιακού μας συστήματος; 

 

 

 

M_ _ _ _ _  

J_ _ _ _ _ _   

V_ _ _ _  

S_ _ _ _ _ 

E_ _ _  

U_ _ _ _ _ 

M_ _ _  

N_ _ _ _ _ 

  

  

o Kaffee o Zigaretten o Limonade o Rosen 

 

 

 



   

   
   

                  

Δραστηριότητες για το 

θεματικό περίπτερο ΝΕΡΟ                                          

(10) Βρείτε το μέρος με τον τίτλο“Wasserverschmutzung”!  Ποια είναι η σημασία της λέξης? 

____________________________________________________________ 

 

(11) Βρείτε παραδείγματα για τρόπους αποφυγής της μόλυνσης νερού (“Wasserverschmutzung”). 

 

 

 

 

(12) Κοιτάξτε τα παραδείγματα Βιονικής. Σε ποιό τομέα αντέγραψε η τεχνολογία το άνθος του     

       Λωτού (“Lotospflanze”) ; 

o Πληροφορική o Μηχανική στον τομέα 

αθλητισμού 

 

o Ιατρική 

o Τεχνικές αυτοκαθαρισμού o Αρχιτεκτονική o Καταπολέμηση 

παρασίτων 

 

  

  

  

  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

________________________________________________ 



   

   
   

 

Δραστηριότητες στο θεματικό 

περίπτερο ΑΕΡΑΣ 
  

(13)  Κοιτάξτε τον παγκόσμιο χάρτη. Σημειώστε τα σημεία του πλανήτη με τα παρθένα δάση 

(“Naturgewachsene Urwälder”).  

 

 

 

 

 

 

 

 

(14) Σε ποιά χώρα θα ανάμενατε τον μεγαλύτερο αριθμό ηλεκτρικών αυτοκινήτων   

(Elektroautos” ) το 2018; 

o Σκωτία o Γερμανία o ΗΠΑ 

o Βραζιλία o Ιαπωνία o Κίνα 

 

  



   

   
   

 

Δραστηριότητες στο θεματικό  

περίπτερο ΦΩΤΙΑ 
 

(15) Βρείτε τις ακόλουθες λέξεις στο 

διπλανό παιχνίδι λέξεων!   

 Lava  
 Erdkruste 
 Gestein 
 Vulkan 
 Magma 

 

 
 

(16) Ένα βιονικό παράδειγμα είναι πχ. ένα σπίτι, το οποίο μπορεί να "γυρίζει" με τη φορά του ήλιου. 

Από ποιό φαινόμενο της φύσης έχει υιοθετηθεί αυτή η τεχνολογία? Ονομάστε το φαινόμενο και το 

φυτό στα Γερμανικά. 

_________________________________________________________________ 

 

Τέλος θα θέλαμε να ξέρουμε… 

*Μετά την εξερεύνησή σας στα τέσσερα θεματικά περίπτερα, πώς θα περιγράφατε τα 

συναισθήματά σας; 

o Ελπίδα 

o Φόβος 

o Περιέργεια 

o Υπευθυνότητα 

o Ηθική ικανοποίηση 

o Υπερηφάνεια 

*Ονομάστε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, το οποίο θεωρείτε καταπληκτικό και που θα θυμάστε 

πάντοτε: 

______________________________________________________________ 

*Ονομάστε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, το οποίο σας ωθεί να αλλάξετε τη συμπεριφορά σας στο 

μέλλον:   

______________________________________________________________  

 

 

Vielen Dank & Bis bald! 

Σας ευχαριστούμε πολύ & Τα λέμε! 


