
Οι Εποχές σε Όλο τον Κόσμο 
Τι προκαλεί τις εποχές στη Γη;  

Φύλλο εργασίας - Οι εποχές σε όλο τον κόσμο 

Εργασία 1: - Κάθετη ή αβαθής γωνία 
Μόλις είδατε τις ακτίνες του φωτός που βγάζει ο φακός. Μοιάζουν με τη ζωγραφιά; Κυκλώστε τη 

σωστή απάντηση. 

Η περιοχή του φωτός είναι μεγαλύτερη αν φωτίσετε με τον φακό κάθετα / σε αβαθή γωνία πάνω 

στο τραπέζι. 

 

Εργασία 2 - Ζεστό ή κρύο; 
Τι χρειάζεστε; 

Χρειάζεστε ένα πορτοκάλι ή μια μπάλα, 3 οδοντογλυφίδες ή άλλα σημάδια και αυτοκόλλητα. 

Το πορτοκάλι (ή η μπάλα) αντιπροσωπεύει τη Γη με τον Βόρειο Πόλο στο πάνω μέρος του 

πορτοκαλιού. 

 

Τι θα κάνετε; Να κάνετε την εργασία αυτή παρέα με κάποιον άλλον. 

1. Σχεδιάστε τον μεσημβρινό κύκλο: ο κύκλος συνδέει τον Βόρειο και τον Νότιο πόλο. 

2. Σχεδιάστε τον Ισημερινό περιμετρικά στη μέση του πορτοκαλιού. Ο ισημερινός είναι κάθετος στον 

κύκλο που συνδέει τον Βόρειο με τον Νότιο Πόλο. 

3. Βάλτε μια οδοντογλυφίδα στο κάτω μέρος του πορτοκαλιού για να δείξετε τον Νότιο Πόλο και 

σημειώστε το όνομα σε ένα αυτοκόλλητο το οποίο θα κολλήσετε στην οδοντογλυφίδα για να την 

αναγνωρίζετε αργότερα. 

4. Γυρίστε το πορτοκάλι ένα τέταρτο προς τα αριστερά. Η οδοντογλυφίδα που δείχνει την Ευρώπη 

είναι τώρα στα αριστερά. Τοποθετήστε μια οδοντογλυφίδα στο σημείο που τέμνονται η κάθετη 

γραμμή και ο ισημερινός, όπως βλέπετε την τρίτη οδοντογλυφίδα στο σχέδιο. Αυτή είναι η 

Ινδονησία. Γράψτε Ινδονησία στο αυτοκόλλητο και κολλήστε το στην οδοντογλυφίδα για να 

μπορείτε να την αναγνωρίσετε αργότερα. 

5. Κρατήστε το πορτοκάλι με ελαφριά κλίση, όπως στο παρακάτω σχέδιο. Φωτίστε με τον φακό την 

οδοντογλυφίδα δείχνοντας το μέρος που ζείτε. Κρατήστε τον φακό σε απόσταση 15 εκατοστά από 

το πορτοκάλι. 

6. Ζητήστε από τον συνεργάτη σας να σχεδιάσει μια γραμμή γύρω από την επιφάνεια του 

πορτοκαλιού που φωτίζεται από το φως. 

7. Τώρα φωτίστε με τον φακό από απόσταση 15 εκατοστών την Ινδονησία. 

8. Ζητήστε από τον συνεργάτη σας να σχεδιάσει μια γραμμή γύρω από την επιφάνεια του 

πορτοκαλιού που φωτίζεται από το φως τώρα. 



9. Παρατηρήστε τους δύο κύκλους. Κυκλώστε τη σωστή απάντηση. 

Η περιοχή που φωτίζεται για την Ευρώπη είναι μεγαλύτερη / μικρότερη από την περιοχή της 

Ινδονησίας (στον Ισημερινό). ΚΥΚΛΩΣΤΕ την ορθή απάντηση 

10. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τέσσερις ζωγραφιές. Απεικονίζουν τη θέση της Γης τις διάφορες 

εποχές. 

 

Πειραματιστείτε, ρίχνοντας το φως του φακού στο πορτοκάλι όπως φαίνεται σε κάθε ένα από τα 

σχέδια για να δείτε πώς πέφτει το φως στην επιφάνεια. Γυρίστε τον φακό ταυτόχρονα με το 

πορτοκάλι. 

Οι ακτίνες του φωτός πάντα πέφτουνσε πιο ορθή γωνία / πιο διαγώνια εκεί όπου ζω παρά στην 

Ινδονησία. ΚΥΚΛΩΣΤΕ την ορθή απάντηση 

 Ποια εποχή έχουμε λιγότερη ηλιοφάνεια εδώ; 

 Ποια εποχή έχουμε περισσότερη ηλιοφάνεια εδώ; 

 

Εργασία 3 - Οι εποχές δεν είναι διαφορετικές παντού 
Τώρα, μπορείτε να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις; 

 Ποια είναι η σχέση μεταξύ του Ήλιου και των εποχών; 

 Γιατί είναι τόσο μικρή η διαφορά μεταξύ των εποχών στις χώρες του Ισημερινού, όπως την 

Ινδονησία; 


