ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2α
«Όταν κοιτάζω από ψηλά..»
1. Αφού βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεμένοι στο διαδίκτυο ανοίξτε το πρόγραμμα Google Earth
πατώντας στο εικονίδιο της επιφάνειας εργασίας.
του προγράμματος.

. Εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα

2. Για να μεταφερθείτε στην τοποθεσία στην οποία βρίσκεται η αφετηρία του Οδοντωτού θα
πρέπει να πληκτρολογήσετε την ονομασίας της στο πλαίσιο που σας δείχνει η εικόνα που
ακολουθεί.

Τότε θα δεις από ψηλά το Διακοπτό. Κάνοντας κλικ με το ποντίκι σας πάνω στην υδρόγειο
σφαίρα και σύροντάς το μπορείτε να τη στρέψετε προς όλες τις διευθύνσεις.
Ένας άλλος τρόπος για να τη στρέψετε προς όλες τις κατευθύνσεις είναι να
χρησιμοποιήσετε το εργαλείο στρέψης (πυξίδα) στο δεξί άκρο της οθόνης.
Μπορείτε να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε την υδρόγειο σφαίρα με τη ράβδο μεγέθυνσης
ή με τη ροδέλα του ποντικιού.
3. Ανέβα τόσο ψηλά ώστε να βλέπεις και τις γύρω περιοχές

4. Εντόπισε την διαδρομή που ακολουθεί το τρενάκι. Οι μικρές φωτογραφίες που εμφανίζονται
πάνω στην υδρόγειο θα σε βοηθήσουν να ακολουθήσεις το σωστό δρόμο.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2α
«Όταν κοιτάζω από ψηλά..»
5. Αφού βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεμένοι στο διαδίκτυο ανοίξτε το πρόγραμμα Google Earth
πατώντας στο εικονίδιο της επιφάνειας εργασίας.
του προγράμματος.

. Εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα

6. Για να μεταφερθείτε στην τοποθεσία από την οποία ξεκινά το τρενάκι του Πηλίου θα πρέπει
να πληκτρολογήσετε την ονομασίας της στο πλαίσιο που σας δείχνει η εικόνα που ακολουθεί.

Τότε θα δεις από ψηλά τα Άνω Λεχώνια. Κάνοντας κλικ με το ποντίκι σας πάνω στην υδρόγειο
σφαίρα και σύροντάς το μπορείτε να τη στρέψετε προς όλες τις διευθύνσεις.
Ένας άλλος τρόπος για να τη στρέψετε προς όλες τις κατευθύνσεις είναι να
χρησιμοποιήσετε το εργαλείο στρέψης (πυξίδα) στο δεξί άκρο της οθόνης.
Μπορείτε να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε την υδρόγειο σφαίρα με τη ράβδο μεγέθυνσης
ή με τη ροδέλα του ποντικιού.
7. Ανέβα τόσο ψηλά ώστε να βλέπεις και τις γύρω περιοχές

8. Εντόπισε την διαδρομή που ακολουθεί το τρενάκι. Οι μικρές φωτογραφίες που εμφανίζονται
πάνω στην υδρόγειο θα σε βοηθήσουν να ακολουθήσεις το σωστό δρόμο.

