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Σκοπός εργασίας 

Οι μαθητές του ολοημέρου 
σχολείου αποφασίσαμε να 
δημιουργήσουμε έξω στην 
αυλή του σχολείου επιδαπέδια 
παιχνίδια –κουτσό για να 
παίζουν όλοι οι μαθητές του 
σχολείου στα διαλείμματα 



Αναζήτηση 
επιδαπέδιων 
παιχνιδιών 
στο  
διαδίκτυο  

Αναζήτηση στο 
internet για  τις 
εικόνες από 
κουτσό σε 
αυλές σχολείων 
καταλήξαμε ότι 
θέλουμε το 
κουτσό 
σαλιγκάρι και 
το κουτσό 
μαργαρίτα  



Google maps  

Στο μάθημα πληροφορικής του ολοημέρου χρησιμοποιήσαμε το 
google maps και εντοπίσαμε το σχολείο μας στον χάρτη. 
Συζητήσαμε και καταλήξαμε για το ποια περιοχή της αυλής θα 
μετρήσουμε και τι θα προτείνουμε να μπει από επιδαπέδιο 
παιχνίδι εκεί. Έπειτα εκτυπώσαμε σε χαρτί Α4 τον χάρτη αυτό 
του σχολείου μας.  



Μετρήσεις 
στην αυλή 
του 
σχολείου 

Σε ομάδα των 5 
ατόμων μετράμε 
τις διαστάσεις του 
χώρου στην αυλή 
του σχολείου όπου 
θα δημιουργίσουμε 
αργότερα  το 
κουτσό-
σαλιγκάρι  

Οι  διαστάσεις 
τελικά ήταν 3,00 
μ. x 2,40  μ. 



Ο γραφέας  
σημειώνει  τα 
σημεία  
μετρήσεων μας  
σε χάρτη. 

Επίσης  
σημειώνει  τις 
μετρήσεις 
αποστάσεων τις 
οποίες 
μετρήσαμε με το 
μέτρο. 

Μετρήσεις στην αυλή του 
σχολείου 



Μετρήσεις  

Σε ομάδα πέντε 
ατόμων 
μετρήσαμε την 
περιοχή B του 
χάρτη. Οι 
διαστάσεις που 
μετρήσαμε 
είναι: 3,00 μ. 
X 3,60 μ. Στην 
περιοχή αυτή 
προτείναμε να 
δημιουργηθεί 
το κουτσό-
λουλούδι. 

 



Δημιουργία 
χάρτη του 
σχολείου  
Στο  μάθημα 
πληροφορικής του 
ολοημέρου  
εκτυπώσαμε τον 
χάρτη του 
σχολείου από το 
Google maps. 
Στη συνέχεια με 
την βοήθεια αυτού 
του χάρτη 
δημιουργήσαμε 
πρόχειρο 
τοπογραφικό 
διάγραμμα 
(κροκί). 



Τοπογραφικό Διάγραμμα του σχολείου  
(κροκί)  

Χρησιμοποιήσαμε 
τον χάρτη του 
Google Maps και 
δημιουργήσαμε το 
δικό μας πρόχειρο 
χάρτη του 
σχολείου μας. Σε 
αυτόν μετέπειτα 
σημειώσαμε την 
μετρούμενη 
περιοχή μας καθώς 
και τις διαστάσεις 
που μετρήσαμε.  



• Οι εικόνες με τα επιδαπέδια κουτσό και 
οι μετρήσεις μας με το τοπογραφικό μας 
διάγραμμα δόθηκαν στον Δ/ντή για να 
πάρουμε έγκριση και να συνεχίσουμε με 
την δημιουργία των κουτσό έξω στην 
αυλή του σχολείου μας  



•Η δημιουργία των κουτσό στην 
αυλή του σχολείου μας 
εγκρίθηκε από την Δ/νση του 
σχολείου μας  και θα γίνει μετά 
τα Χριστούγεννα 


