
Αγαπητοί μαθητές 

διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες που σας δίνω, καταθέστε τυχόν   απορίες που υπάρχουν , 

μέσω μηνυμάτων στην ίδια εφαρμογή, και αναζητήστε στο διαδίκτυο, σε συνδέσμους που 

επισυνάπτω, τις πληροφορίες που χρειάζεστε . 

Α) Πρώτα δείτε την παρουσίαση Power Point για τις πρόδρομες μορφές ποδοσφαίρου που 

περιέχει και λινκ, πατώντας πάνω στις φωτογραφίες, για περισσότερες πληροφορίες: 

https://www.e-soccer.gr/afieromata/istoria-tou-podosfairou/item/1406-arxaiotita-kai-

podosfairo 

https://www.e-soccer.gr/afieromata/istoria-tou-podosfairou/item/1407-anadromi-stous-

neoterous-xronous-mexri-1863 

https://www.e-soccer.gr/afieromata/istoria-tou-podosfairou/item/1408-i-gennisi-tou-

sygxromoy-podosfairou-1863 

β)  Παρακολουθήστε τα τέσσερα μικρά  βίντεο που αναφέρονται στην γέννηση του σύγχρονου 

ποδοσφαίρου, του παγκοσμίου κυπέλου,  των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και στις μεγάλες 

ομάδες που διακρίθηκαν και πρωταγωνίστησαν, καθώς και σε μεγάλες ποδοσφαιρικές μορφές. 

https://www.youtube.com/watch?v=eo_uTx1VNds Α’ μέρος 

https://www.youtube.com/watch?v=e8CgRrn_bwM Β  ́μέρος 

https://www.youtube.com/watch?v=MqVNgKlWGLc Γ  ́μέρος 

https://www.youtube.com/watch?v=MqVNgKlWGLc Δ  ́μέρος 

γ) Αναζητήστε σε ένα χάρτη τις χώρες  που διοργάνωσαν παγκόσμιο κύπελο και τις ομάδες 

που το κατέκτησαν 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%

CE%B3%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%

CE%BD_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%AF

%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CF%85%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%BF

%CF%85_%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF

%CF%81%CE%BF%CF%85 

 

Στη συνέχεια ο ΚΦΑ αναφέρει: αφού μελετήσατε  τις πληροφορίες που αντλήσατε από την 

περιήγηση στο διαδίκτυο και τις πληροφορίες από την παρουσίαση του power point:   

α) καταγράψτε    σε ένα πίνακα σε έγγραφο Word  χώρες που είχαν παλιά κάποια μορφή 

ποδοσφαίρου, πριν την εμφάνιση του σύγχρονου ποδοσφαίρου  

β)    Χρησιμοποιείστε τον χάρτη της Wikipedia στην διεύθυνση που δίνετε στο powerpoint για 

πληροφορίες και συμπληρώστε τον  πίνακα που σας δίνεται όπου  θα αναφέρονται 5 χώρες που 

φιλοξένησαν παγκόσμιο κύπελο και 5 χώρες που το κατέκτησαν αλλά σε διαφορετικές 

δεκαετίες.   

γ) Με  τη χρήση του google earth  στην διεύθυνση: https://earth.google.com/web/ περιηγηθείτε 

στον παγκόσμιο χάρτη. Πατήστε αναζήτηση όπως δείχνει το βέλος, βάζοντας στην  το όνομα 

από  3 χώρες που κατέκτησαν το παγκόσμιο κύπελο περισσότερες από δύο φορές. Για κάθε 

χώρα πατήστε το PrtScr για να τραβήξετε ένα στιγμιότυπο, το οποίο θα αποθηκεύσετε στην 

επιφάνεια εργασίας. 

Ανεβάστε τις εργασίες σας στην eclass. 

δ) Συμπληρώστε – απαντήστε ένα ερωτηματολόγιο  γνώσεων αναφορικά με το θέμα στην 

φόρμα:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ6rm0GABNg_pjmim3u4Z-

zWVdogUDUSkfhSl9FfN3hkbJHA/viewform?usp=sf_link 

 

Οι απαντήσεις από το ερωτηματολόγιο στέλνονται αυτόματα όταν πατήσετε υποβολή, όπως 

δείχνει και η παρακάτω εικόνα 
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Για περιηγηθείτε με το google earth πηγαίνετε στην διεύθυνση: https://earth.google.com/web/ 

Εμφανίζετε η παρακάτω εικόνα.  

Βήμα 1
ο
: Πηγαίνουμε στην πάνω δεξιά γωνία και κάνουμε κλικ στη φράση που δείχνει το 

βέλος. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Βήμα 2
ο
: 

Έπειτα εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα, όπου πηγαίνουμε στην αριστερή πλευρά υπάρχει ένα 

πλαίσιο και στην κορυφή του   πατάμε τις τρεις οριζόντιες γραμμές όπως δείχνει το βελάκι 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://earth.google.com/web/


 Βήμα 3
ο
: 

Πατώντας τις τρεις γραμμούλες ανοίγει το μενού και παίρνει την  μορφή της διπλανής εικόνας. 

 Πατάμε στην λέξη αναζήτηση, όπως δείχνει 

το βελάκι, και παρουσιάζεται το πλαίσιο της 

Αναζήτησης όπου γράφουμε  την τοποθεσία 

που θέλουμε να δούμε. Για κάθε τοποθεσία 

κάνουμε την ίδια ενέργεια .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια με  το PrtScr τραβάμε το στιγμιότυπο και το αποθηκεύομε στην επιφάνεια 

εργασίας. Έπειτα τα αντιγράφουμε σε ένα έγγραφο word μαζί με τις άλλες εργασίες και το 

ανεβάζουμε στο εργασίες και το  ανεβάζουμε στο eclass. 

Υπενθυμίζω πως το κουμπί του PrtScr βρίσκεται στο πληκτρολόγιο σας στην πάνω σειρά, όπως 

δείχνει η παρακάτω φωτογραφία. 

 
 

ΚΑΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 


