
Οι μικροί τοπογράφοι μετρούν 
και σχεδιάζουν

την αυλή του σχολείου



Μετρήσαμε το οικόπεδο, την αυλή, την πρασιά και 
το κτίριο του σχολείου μας



Δημιουργήσαμε ένα πρόχειρο τοπογραφικό 
διάγραμμα (κροκί)



Ο ψηφιακός χάρτης που δημιουργήσαμε στο QGIS

Τρίγωνο

Κήπος

Πρασιά 1

Πρασιά 2



καποιες γενικές παρατηρήσεις επι των μετρήσεών 
μας
Ως τοπογράφοι δουλέψαμε σε ομάδα των 5 ατόμων!

Βρίσκουμε την περίμετρο του 

● οικοπέδου του σχολείου στα 304,23 μέτρα
● τριγώνου(παιδικής χαράς) στα 111,68 μέτρα
● κήπου στα 2*14,88 + 2* 13.18= 56,11 μέτρα



με την βοήθεια του Google map βρίσκουμε 

οικόπεδο: περίμετρο 311,95μ
                εμβαδόν 4.550,22τμ

τρίγωνο: περίμετρο 108,09μ
               εμβαδόν 468,17τμ

κήπος: περίμετρο 55,89μ
            εμβαδόν 194,60τμ

οι μετρήσεις στο google map αποκλίνουν λίγο της πραγματικότητας 
λόγω δυσκολίας εντοπισμού ακριβούς σημείου πάνω στη 
δορυφορική εικόνα καθώς υπάρχουν εμπόδια όρασης (πχ δένδρα. 
κτίριο κλπ)



με την βοήθεια του Google map βρίσκουμε 

πρασιά 1 διπλα στο σκάμμα:περίμετρος 15,59μ
                                             εμβαδόν 14,78τμ

πρασιά 2 διπλα στο σκάμμα:περίμετρος 14,56μ.
                                             εμβαδόν 12,65τμ.

αυλή: περίμετρος 300,82μ.
          εμβαδόν 3.043,24τ.μ.

οι μετρήσεις στο google map αποκλίνουν λίγο της πραγματικότητας λόγω 
δυσκολίας εντοπισμού ακριβούς σημείου πάνω στη δορυφορική εικόνα καθώς 
υπάρχουν εμπόδια όρασης (πχ δένδρα. κτίριο κλπ)



Χώροι προτεινόμενων Επιδαπέδιων Παιχνιδιών



χώρος επιδαπέδιο παιχνίδι 1 :περίμετρος 28,89μ           4,40μ x 6.50μ
                                             εμβαδόν 50,70τμ

χώρος επιδαπέδια παιχνίδια 2,3:περίμετρος 40,52μ        4,80μ x 13,87μ
                                             εμβαδόν 97,93τμ

με την βοήθεια του Google map βρίσκουμε 

Επιδαπέδιο Παιχνίδι 1

Επιδαπέδιο Παιχνίδι 2, 3



χώρος επιδαπέδιο παιχνίδι 4 :περίμετρος 11,63μ                 2,30μ x 4,10μ
                                             εμβαδόν 7,58τ.μ

χώρος επιδαπέδιο παιχνίδι 5 :περίμετρος 24,13μ                 4,30μ x 7,67μ
                                             εμβαδόν 30,88τ.μ

με την βοήθεια του Google map βρίσκουμε 

Επιδαπέδιο 
Παιχνίδι 4

Επιδαπέδιο 
Παιχνίδι 5



μερικά συμπεράσματα



οι μετρήσεις μας, αν και αποκλίνουν λίγο 
της πραγματικότητας, είναι σωστές.



ποσοστό σχολικού χώρου που καλύπτεται απο 
την αυλή

Όλο το οικόπεδο του σχολείου έχει εμβαδόν 4.550,22τμ

Η αυλή έχει εμβαδόν 3.043,24τ.μ.

Δηλ. η αυλή αποτελεί το 66,88%  του όλου οικοπέδου



Η αυλή έχει εμβαδόν 3.043,24τ.μ.

οι πρασιές στις οποίες μπορούμε να εργαστούμε για ένα καλύτερο αποτέλεσμα 
αποτελούν 

συνολικά εμβαδόν 468,17τμ + 194,60τμ + 14,78τμ+12,65τμ=690,2τμ

δηλ. το 22,68%   της αυλής. 

Καλυπτόμενο ποσοστό της αυλής απο πράσινο


