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Πώς μπορούμε να ταξιδεύουμε στη Γη χωρίς να χανόμαστε 
Χρησιμοποιώντας μια υδρόγειο σφαίρα για να μάθουμε πώς περιγράφεται η θέση κάποιου σημείου στη Γη 
Space Awareness, Παρατηρητήριο του Leiden 

Ηλικία 
8 - 14
Βαθμίδα
Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο 
Χρόνος
1 ώρα
Ομάδα
Ομάδα
Επίβλεψη
Χωρίς επίβλεψη
Κόστος
Μικρό (< ~5 EUR)
Χώρος
Εσωτερικός χώρος (μικρός. π.χ. αίθουσα)
Βασικές δεξιότητες
Developing and using models, Analysing and interpreting data, Using mathematics and computational thinking
Τύπος μαθησιακής δραστηριότητας
Μερική έρευνα
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Σύντομη περιγραφή
Στην παρούσα δραστηριότητα, οι μαθητές χρησιμοποιούν μια υδρόγειο σφαίρα για να μάθουν πώς περιγράφεται η θέση κάποιου σημείου στην επιφάνεια της Γης. Ερευνούν τον τρόπο εύρεσης του γεωγραφικού πλάτους χρησιμοποιώντας τα αστέρια. Οι μαθητές μαθαίνουν τι είναι το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό μήκος και πώς τα χρησιμοποιούν για να προσδιορίσουν τη θέση ενός σημείου στην επιφάνεια της Γης. Ερευνούν πώς σε κάποια μέρη της Γης η κατεύθυνση του μεσημβρινού ήλιου αλλάζει στη διάρκεια του έτους. 
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Γενικότεροι στόχοι
Με την παρούσα δραστηριότητα, οι μαθητές μαθαίνουν βασικά στοιχεία γεωγραφίας και πώς να περιγράφουν τη θέση ενός σημείου στην επιφάνεια της Γης. Για τον σκοπό αυτόν, είναι απαραίτητο κάποιο βασικό λεξιλόγιο, όπως γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος, μεσημβρινός, πόλοι. Οι μαθητές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν εργαλεία, όπως μια πυξίδα, για να βρίσκουν το γεωγραφικό πλάτος του τόπου στον οποίο βρίσκονται με τη βοήθεια των αστεριών. Ενισχύονται μαθηματικές δεξιότητες, όπως η ανάγνωση και μέτρηση γωνιών. 
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Μαθησιακοί στόχοι
Οι μαθητές θα είναι σε θέση να εξηγούν ότι η Γη είναι σφαίρα, παρότι οι χάρτες είναι επίπεδοι. 
	Θα είναι σε θέση να περιγράφουν τι είναι το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό μήκος και γιατί είναι χρήσιμα. 
	Οι μαθητές θα είναι σε θέση να εντοπίζουν τη θέση τους στην υδρόγειο σφαίρα και να υπολογίζουν το γεωγραφικό πλάτος και μήκος. 
	Οι μαθητές θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη θέση των αστεριών, για να εντοπίσουν το γεωγραφικό πλάτος της θέσης τους στη Γη. 
	Οι μαθητές θα είναι σε θέση να εξηγούν γιατί ο Ήλιος είναι άλλοτε στον Βορρά και άλλοτε στο Νότο, στο Πράσινο Ακρωτήρι.
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Αξιολόγηση
Ζητήστε από τους μαθητές να δείξουν πώς βρίσκουν το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό μήκος του τόπου στον οποίο βρίσκονται με τα υλικά που έχουν στη διάθεσή τους. 
	Ζητήστε από τους μαθητές, χωρισμένους σε μικρές ομάδες, να δώσουν τη θέση διαφόρων πόλεων, όσον αφορά στο γεωγραφικό τους μήκος και πλάτος. 
	Ζητήστε από τους μαθητές να ζωγραφίσουν τη θέση του Ήλιου στον ουρανό (με διοπτεύσεις πυξίδας) και ενός ανθρώπου με τη σκιά ένα θερινό και ένα χειμωνιάτικο μεσημέρι στο Πράσινο Ακρωτήρι.
file_14.wmf
 


file_15.png

file_16.wmf



Υλικά
Υλικά που χρειάζεται κάθε ομάδα: 
	Υδρόγειο σφαίρα πάνω στην οποία σημειώνονται με γραμμές τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη 
	Λάμπα
	Μοιρογνωμόνιο
	Μολύβια x3
	Αυτοκόλλητο
	Πρόσβαση στο διαδίκτυο για τον έλεγχο των συντεταγμένων – γεωγραφικό πλάτος και μήκος) ενός τόπου, χρησιμοποιώντας την παρακάτω ιστοσελίδα: HYPERLINK "http://www.findlatitudeandlongitude.com/" \t "blank" http://www.findlatitudeandlongitude.com/
	Μεταφορτώστε εφαρμογή του νυχτερινού ουρανού για τάμπλετ ή κινητό τηλέφωνο, π.χ. το Sky map ή το Pocket universe HYPERLINK "https://itunes.apple.com/us/app/pocket-universe-virtual-sky/id306916838?mt=8" \t "blank" https://itunes.apple.com/us/app/pocket-universe-virtual-sky/id306916838?mt=8

Προαιρετικά:
	Κλωστή τυλιγμένη γύρω από την υδρόγειο σφαίρα 
	Πυξίδα που δείχνει τον βορρά 
	Αστρολάβος
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Θεωρητικές πληροφορίες
Ο Βόρειος Πολικός Αστέρας Αν κοιτάξουμε τον ουρανό σε τακτά χρονικά διαστήματα στη διάρκεια της νύχτας, θα δούμε ότι τα αστέρια κινούνται αργά γύρω από τον Βόρειο Πολικό Αστέρα. Στο Νότιο Ημισφαίριο, όλα τα αστέρια κινούνται γύρω από μια πολύ σκοτεινή περιοχή, που ονομάζεται Coalsack. Στην εποχή μας, ο Βόρειος Πολικός Αστέρας δείχνει πάντοτε προς την κατεύθυνση του πραγματικού βορρά και είναι ορατός μόνο στο Βόρειο Ημισφαίριο. Το Coalsack δείχνει προς τα πού είναι ο νότος και είναι ορατό μόνο από το Νότιο Ημισφαίριο. 
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Οι αστερισμοί είναι μοτίβα αστεριών τα οποία σχηματίζουν φανταστικές μορφές και τα οποία φαίνεται να βρίσκονται πάντα στην ίδια θέση το ένα ως προς το άλλο. Ο Βόρειος Πολικός Αστέρας είναι ένα από τα αστέρια στην ουρά του αστερισμού της Μικρής Άρκτου. Μεταξύ άλλων στον ουρανό, μπορείτε να δείτε τη Μεγάλη Άρκτο, την Κασσιόπη και τη Μικρή Άρκτο. Πιο δύσκολο είναι να βρούμε τη Μικρή Άρκτο, γιατί το φως των αστεριών της είναι ασθενέστερο. Αρχίστε βρίσκοντας τη Μεγάλη Άρκτο και την Κασσιόπη. Στη συνέχεια, προσπαθήστε να βρείτε τη Μικρή Άρκτο χρησιμοποιώντας τη θέση των τριών αστερισμών, όπως φαίνονται στο διάγραμμα. Αν κοιτάξετε τους αστερισμούς αυτούς μια ώρα αργότερα, θα δείτε ότι κινούνται κυκλικά γύρω από τον Βόρειο Πολικό Αστέρα.
Πού είναι ο Ήλιος
Αν κοιτάξουμε τον ορίζοντα και ξέρουμε την κατεύθυνση της ανατολής και της δύσης του Ηλίου, μπορούμε να καταλάβουμε προς πια κατεύθυνση κινούμαστε. Για να επιστρέψουμε, αρκεί να κάνουμε στροφή και να πάρουμε την αντίθετη κατεύθυνση. Αυτό είναι εύκολο, όταν βρισκόμαστε στη στεριά. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να συγκεντρωθούμε σε ένα ή δύο σημεία του ορίζοντα και να ακολουθήσουμε την αντίθετη πορεία, μεταβάλλοντας τα σημεία αναφοράς από τα δεξιά στα αριστερά και από τα αριστερά στα δεξιά. Βέβαια, αν έχουμε μια πυξίδα μας εύκολα βρίσκουμε την κατεύθυνση του βορρά, του νότου αλλά και τα άλλα σημεία του ορίζοντα. Είναι όμως δυνατό να βρούμε τον δρόμο μας και χωρίς πυξίδα, επειδή στην Πορτογαλία, λόγου χάρη, ο ήλιος το μεσημέρι είναι πάντα στον νότο.
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Η θέση του Ήλιου στη διάρκεια της μέρας 
Ανατολή Ηλίου στην Ανατολή --- Δύση Ηλίου στη Δύση
Η θέση του Ήλιου στο Βόρειο ημισφαίριο πάνω από τον Τροπικό του Καρκίνου 
Τη νύχτα, στην έρημο ή στη θάλασσα, είναι πιο δύσκολο να βρούμε τον δρόμο μας, επειδή δεν μπορούμε να δούμε σημεία αναφοράς στον ορίζοντα. Στο Βόρειο ημισφαίριο, ο Βόρειος Πολικός Αστέρας είναι πάντα στον βορρά και ορατός τη νύχτα. Έτσι, αν είμαστε στραμμένοι προς τον Βόρειο Πολικό Αστέρα, ο Ήλιος θα ανατέλλει πάντα στα δεξιά μας και θα δύει στα αριστερά. Αν ζούμε στο Πράσινο Ακρωτήρι, που βρίσκεται ανάμεσα στον Τροπικό του Καρκίνου και στον Ισημερινό, ο Βόρειος Πολικός Αστέρας εξακολουθεί να είναι ορατός στον βορρά. Όμως, ανάλογα με την εποχή, ο ήλιος το μεσημέρι μπορεί να βρίσκεται είτε βόρεια είτε νότια σε σχέση με τη θέση μας. Αν ταξιδέψουμε στο Νότιο Ημισφαίριο της Γης, όπως οι Πορτογάλοι θαλασσοπόροι από τον 15ο αιώνα και εξής, δεν θα μπορούμε πλέον να δούμε τον Βόρειο Πολικό Αστέρα. Όμως το Coalsack θα μας δείχνει πάντα τον δρόμο μας προς τον νότο. 
Σημειώστε ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι να βρίσκουμε τον Βόρειο και τον Νότιο Πόλο. Για παράδειγμα, στο Βόρειο Ημισφαίριο η εύρεση της Κασσιόπης είναι σημαντική, αλλά όχι απαραίτητη. Βλέπε: HYPERLINK "http://apod.nasa.gov/apod/ap070108.html" \t "blank" http://apod.nasa.gov/apod/ap070108.html Στο Νότιο Ημισφαίριο: υπάρχουν τουλάχιστον 4 διαφορετικές μέθοδοι εύρεσης του νότιου πόλου, βλέπε: HYPERLINK "https://en.wikipedia.org/wiki/Celestial_pole" \l "Finding_the_south_celestial_pole" \t "blank" https://en.wikipedia.org/wiki/Celestial_pole#Finding_the_south_celestial_pole
Μερικά όργανα ναυσιπλοϊας
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Ο αστρολάβος είναι όργανο που αναπτύχθηκε από τον Πτολεμαίο και αργότερα βελτιώθηκε από τους Μουσουλμάνους αστρονόμους του Μεσαίωνα. Οι θαλασσοπόροι το χρησιμοποιούσαν για να μετρήσουν το γεωγραφικό πλάτος στο οποίο βρίσκονταν. Κοίταζαν ένα αστέρι μέσα από τις διόπτρες και κρατούσαν τον αστρολάβο, μέχρις ότου το επίπεδο γίνει κάθετο. Το υψόμετρο του Βόρειου Πολικού Αστέρα, όπως μετριέται με έναν αστρολάβο, αντιστοιχεί στο γεωγραφικό σας πλάτος αν βρίσκεστε στο Βόρειο Ημισφαίριο. Ακόμα, οι πλοηγοί χρησιμοποιούσαν το όργανο με το υψόμετρο του κέντρου του Ήλιου, κοιτάζοντας μπροστά, με τον ήλιο στο πλάι τους, για να μην πρέπει να τον κοιτάζουν κατάματα. 
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Γεωγραφικό πλάτος
Παρατηρώντας τον Ήλιο και την κανονικότητα της περιφοράς της Γης γύρω από τον Ήλιο, οι αστρονόμοι και οι γεωγράφοι μπόρεσαν να επινοήσουν πρακτικούς τρόπους για να προσδιορίζουμε τη θέση μας στην επιφάνεια της Γης. 
Οι θέσεις βόρεια και νότια του Ισημερινού σημειώθηκαν κατά μήκος κυκλικών παράλληλων γραμμών που ζωγράφισαν γύρω από τη Γη. Οι γραμμές αυτές ονομάζονται παράλληλοι και οι θέσεις τους υπολογίζονται σε μοίρες: ο Ισημερινός είναι η γραμμή με μηδέν μοίρες, ο Βόρειος πόλος βρίσκεται σε γωνία 90Ο Βόρεια του Ισημερινού και ο Νότιος Πόλος γωνία 90ο νότια του Ισημερινού. Η μέτρηση της θέσης σε σχέση με τον βορρά και τον νότο ονομάζεται γεωγραφικό πλάτος. 
Για να καθοριστεί το γεωγραφικό πλάτος μίας θέσης στη διάρκεια της μέρας, πρέπει να γνωρίζουμε, εκτός από τη γωνία του μεσημβρινού ήλιου πάνω από τον ορίζοντα, την ημερομηνία και τη σχετική μας θέση στη Γη, αν βρισκόμαστε στο Βόρειο ή το Νότιο ημισφαίριο, αλλά και τη θέση μας σε σχέση με τους τροπικούς. Στο Βόρειο Ημισφαίριο η γωνία του Βόρειου Πολικού Αστέρα πάνω από τον ορίζοντα ισοδυναμεί με το γεωγραφικό πλάτος της θέσης μας.
Το γεωγραφικό πλάτος μιας θέσης είναι το εύρος της γωνίας όπως μετριέται αν ταξιδεύουμε από τον Ισημερινό προς τον παράλληλο που τέμνει την εν λόγω θέση, παράλληλα με τον Ισημερινό. Οποιαδήποτε στιγμή της νύχτας, η γωνία ισούται με τη γωνία του Βόρειου Πολικού Αστέρα πάνω από τον ορίζοντα. Η μέτρηση του γεωγραφικού πλάτους είναι εύκολη, επειδή στο Βόρειο Ημισφαίριο, ο Βόρειος Πολικός Αστέρας είναι πάντα ορατός στον νυχτερινό ουρανό. 
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Γεωγραφικό μήκος
Το γεωγραφικό μήκος δίνει πληροφορίες μόνο για ένα μέρος κάποιου τόπου στην επιφάνεια της Γης. Για να λάβουμε πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τη θέση του τόπου, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια δεύτερη αναφορά που δείχνει την οριζόντια θέση του στη Γη. 
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Οι μεσημβρινοί ή αλλιώς οι γραμμές του γεωγραφικού μήκους συνδέουν τον Βόρειο και τον Νότιο πόλο της Γης, όπως οι φέτες ενός μανταρινιού. Κάθε μεσημβρινός διασχίζει την γραμμή του ισημερινού. Καθώς ο ισημερινός είναι κύκλος, μπορούμε να τον διαιρέσουμε σε 360°. Για ιστορικούς λόγους και από το 1884, αρχίζουμε να μετράμε από τη γραμμή που διέρχεται από το Βασιλικό Αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς στο Λονδίνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτός είναι γνωστός ως ο πρώτος μεσημβρινός, όπου το γεωγραφικό μήκος ορίζεται ως 0°. Όσο κινούμαστε ανατολικά από τον Πρώτο Μεσημβρινό, το γεωγραφικό μήκος μετριέται σε μήκος ως 180ο, π.χ. το Παρίσι έχει ανατολικό γεωγραφικό μήκος 2.4°. Παρομοίως, αν κινηθούμε προς τη δύση, το γεωγραφικό μήκος μετριέται σε μοίρες δυτικά, π.χ. η Λισαβόνα έχει δυτικό γεωγραφικό μήκος 9.1°.
Αν γνωρίζουμε το γεωγραφικό πλάτος και μήκος ενός τόπου, μπορούμε να βρούμε τη θέση του στην επιφάνεια της Γης, δηλαδή τις συντεταγμένες του. 
Μονάδες γεωγραφικού μήκους και πλάτους 
Τόσο το γεωγραφικό μήκος όσο και το γεωγραφικό πλάτος μετριούνται σε μοίρες. Για μια συγκεκριμένη τοποθεσία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κλάσματα της μοίρας. Εναλλακτικά, όπως και με τις ώρες, οι μοίρες μπορούν να υποδιαιρεθούν σε πρώτα λεπτά (') και δεύτερα λεπτά (“), με 60' σε μία μοίρα και 60” σε ένα πρώτο λεπτό. Έτσι, κλίση του άξονα της Γης 23°30' ισούται με 23.5°. Σε αυτή την άσκηση χρησιμοποιούνται υποδιαιρέσεις της μοίρας. 
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Πλήρης Περιγραφή Δραστηριότητας 
Δραστηριότητα 1: Η θέση μας στη Γη: γεωγραφικό πλάτος
Βήμα 1:
Οι μαθητές βρίσκουν την πόλη τους στην υδρόγειο σφαίρα. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή που δείχνει τη θέα του νυχτερινού ουρανού σε ένα iPad ή κινητό τηλέφωνο με βάση τη θέση σας. Η εφαρμογή μπορεί να βρει αυτόματα τη θέση σας ή μπορείτε να την πληκτρολογήσετε (ή τη θέση της πλησιέστερης σε εσάς πόλης). 
Βήμα 2:
Αν υπάρχει μόνο μία συσκευή για την τάξη, ζητήστε από κάποιον εθελοντή να εντοπίσει τον Βόρειο Πολικό Αστέρα αν είσαστε στο Βόρειο ημισφαίριο ή το Coalsack αν βρίσκεστε στο Νότιο ημισφαίριο. 
Βήμα 3:
Ένας μαθητής περιστρέφει και μετακινεί τη συσκευή μέχρι να βρει τον Βόρειο Πολικό Αστέρα ή το Coalsack. Χρησιμοποιεί την πυξίδα που περιλαμβάνει η εφαρμογή, ειδάλλως ένας άλλος μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει μια πυξίδα για να βρει τον Βορρά ή τον Νότο, ανάλογα με τη θέση σας. Τρόποι εντοπισμού των σημείων αυτών περιλαμβάνονται στις θεωρητικές πληροφορίες. 
Βήμα 4:
Μόλις εντοπίσουν το αντικείμενο, ζητήστε τους να κρατήσουν στραμμένη τη συσκευή προς την ίδια κατεύθυνση. 
Βήμα 5:
Ζητήστε από έναν δεύτερο μαθητή να μετρήσει τη γωνία του Βόρειου Πολικού Αστέρα ή του Coalsack πάνω από το πάτωμα/ορίζοντα με ένα μοιρογνωμόνιο. Εναλλακτικά, αν έχετε αστρολάβο, η θέα του νυχτερινού ουρανού μπορεί να παρουσιαστεί σε μια κάθετη οθόνη και οι μαθητές να κοιτάξουν μέσα από τον αστρολάβο, για να μετρήσουν τη γωνία του αντικειμένου πάνω από τον ορίζοντα. Η δραστηριότητα αυτή θα μπορούσε να γίνει και παρατηρώντας στ’ αλήθεια τον νυχτερινό ουρανό μια ασυννέφιαστη νύχτα με έναν αστρολάβο.
Βήμα 6:
Οι μαθητές σημειώνουν τη γωνία που βρήκαν (Η γωνία αυτή είναι το γεωγραφικό πλάτος της θέσης στην οποία βρίσκεστε). 
Βήμα 7:
Ρωτήστε τους μαθητές αν η γωνία θέασης του Βόρειου Πολικού Αστέρα (ή το Coalsack) είναι ίδια για όλους. Γιατί;/Γιατί όχι; Δοκιμάστε να τους δώσετε διαφορετικές τοποθεσίες από όλο τον κόσμο και στα δύο ημισφαίρια και να μετρήσετε για καθέναν τη γωνία Βόρειου Πολικού Αστέρα (ή του coalsack αν αυτό βλέπετε από τη θέση που βρίσκεστε) πάνω από τον ορίζοντα ή να επισημάνετε ότι δεν μπορείτε να τον δείτε, αν συμβαίνει αυτό. Δείξτε τους πού βρίσκεστε στην υδρόγειο σφαίρα, για να πραγματοποιήσουν συγκρίσεις. Καταλήξτε στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι στο Βόρειο Ημισφαίριο μπορούν να δουν τον Βόρειο Πολικό Αστέρα (ενώ οι άνθρωποι στο νότιο ημισφαίριο δεν μπορούν) αλλά η γωνία από την οποία τον βλέπουν διαφέρει, ανάλογα με τη θέση τους (αντίστοιχα στο Νότιο Ημισφαίριο το ίδιο γίνεται με το coalsack). Εξηγήστε ότι αυτή η γωνία μιας φανερώνει πόσο Βόρεια ή Νότια βρισκόμαστε. Αυτό είναι το γεωγραφικό μας πλάτος. Γράψτε τη λέξη στον πίνακα. 
Βήμα 8:
Δείξτε στους μαθητές τις γραμμές του γεωγραφικού πλάτους στην υδρόγειο σφαίρα. Έχουν ακούσει ποτέ για τον ισημερινό; Ξέρουν πού βρίσκεται; Δείξτε τους και εξηγήστε ότι ο ισημερινός σχηματίζει έναν κύκλο γύρω από τον κέντρο της Γης. Θεωρούμε τον ισημερινό 0°. Αν ταξιδέψουμε προς τον Βορρά, η γωνία αυξάνεται μέχρι να φτάσουμε στον Βόρειο Πόλο όπου είναι 90°Βόρεια, ενώ ταξιδεύοντας νότια από τον ισημερινό η γωνία αυξάνει συνεχώς μέχρι τον Νότιο Πόλο, όπου φτάνει τις 90°Νότια.
Βήμα 9:
Ρωτήστε τους μαθητές πώς θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές. Καταλήξτε στο συμπέρασμα ότι θα μπορούσαμε να μετρήσουμε τη γωνία του Πολικού Αστέρα/του Coalsack για να βρούμε το γεωγραφικό μας πλάτος και έτσι τη θέση μας στη Γη, όπως έκαναν και οι εξερευνητές που ταξίδευαν διά θαλάσσης.
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Δραστηριότητα 2: Η θέση μας στη Γη: γεωγραφικό μήκος
Βήμα 1:
Ρωτήστε τους μαθητές αν αρκεί να γνωρίζουμε πόσο Βόρεια ή Νότια βρισκόμαστε, προκειμένου να προσδιορίσουμε την ακριβή μας θέση στην επιφάνεια της Γης. Η απάντηση είναι όχι. Ακόμα κι αν γνωρίζουμε πόσο Βόρεια ή Νότια βρισκόμαστε, θα μπορούσαμε να βρισκόμαστε σε οποιοδήποτε σημείο της ίδιας παράλληλης γραμμής, π.χ. η Νίκαια της Γαλλίας και το Τορόντο του Καναδά έχουν και τα δύο 43.7° γεωγραφικό πλάτος, αλλά βρίσκονται πολύ μακριά μεταξύ τους.
Βήμα 2:
Ζητήστε από τους μαθητές να πουν/να δείξουν τη θέση των δύο διαφορετικών πόλεων στην υδρόγειο σφαίρα. Ρωτήστε τους μαθητές αν μπορούν να σκεφτούν τι άλλη πληροφορία θα μας βοηθούσε να διακρίνουμε τις δύο πόλεις: ως προς τι διαφέρουν; 
Βήμα 3:
Καταλήξτε στο συμπέρασμα ότι αυτό που διακρίνει τους δύο τόπους είναι η οριζόντια θέση τους στην υδρόγειο σφαίρα, δηλ. η θέση τους Ανατολικά ή Δυτικά. Εξηγήστε ότι διαιρούμε τη Γη με γραμμές που ενώνουν τον Βόρειο με τον Νότιο πόλο, όπως οι φέτες του μανταρινιού. Ζητήστε από τους μαθητές να δείξουν τις γραμμές στην υδρόγειο σφαίρα. Εξηγήστε ότι τις ονομάζουμε γεωγραφικό μήκος και γράψτε τη λέξη στον πίνακα. 
Βήμα 4:
Ζητήστε από τους μαθητές να φανταστούν ότι επιβιβάζονται σε αεροπλάνο και πετούν προς την Ανατολή. Το αεροπλάνο θα μπορούσε να ταξιδεύει σε κύκλους. Ρωτήστε τους πόσες μοίρες έχει ένας κύκλος. Απάντηση: 360°.
Βήμα 5:
Ρωτήστε τους μαθητές αν υπάρχει κάποιο μέρος από το οποίο θα ήταν λογικό να ξεκινάει το μέτρημα των γραμμών που αντιπροσωπεύουν το γεωγραφικό μήκος. Όχι, δεν υπάρχει, γιατί η Γη είναι σφαίρα. Εξηγήστε ότι το 1884 συμφωνήθηκε ότι η γραμμή που διέρχεται από το Λονδίνο θα ήταν ο Πρώτος Μεσημβρινός με γεωγραφικό μήκος 0°. Όσο κινούμαστε ανατολικά, η γωνία μεγαλώνει φτάνοντας τις 90ο και στη συνέχεια τις 180ο Ανατολικά. Κινούμενοι δυτικά από τον πρώτο μεσημβρινό, η γωνία μεγαλώνει φτάνοντας τις 90ο και στη συνέχεια τις 180ο μοίρες δυτικά.
Βήμα 6:
Οι μαθητές χρησιμοποιούν την υδρόγειο σφαίρα ή έναν παγκόσμιο χάρτη, για να βρουν το γεωγραφικό μήκος της θέσης τους. Σημειώνουν το αποτέλεσμα. Οι μαθητές είναι σε θέση να δώσουν τις πλήρεις συντεταγμένες, γεωγραφικό μήκος και γεωγραφικό πλάτος, της θέσης τους. 
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Βήμα 7:
Ρωτήστε τους μαθητές αν γνωρίζουν έναν τρόπο να βρίσκουν τη θέση ενός αντικειμένου με μεγαλύτερη ακρίβεια από ό,τι με την υδρόγειο σφαίρα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία; Πώς βρίσκουμε τον δρόμο μας όταν οδηγούμε; 
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Βήμα 8:
Εξηγήστε ότι σήμερα, είμαστε σε θέση να δίνουμε πολύ πιο ακριβείς συντεταγμένες για μια θέση, χρησιμοποιώντας το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού (GPS). Πρόκειται για ένα δίκτυο δορυφόρων που περιφέρονται σε τροχιά γύρω από τη Γη στο διάστημα και χρησιμοποιούνται για την πλοήγηση. Αν ο δέκτης του GPS μπορεί να «δει», δηλ. να επικοινωνήσει με τέσσερις ή περισσότερους από τους δορυφόρους αυτούς, τότε μπορεί να βρεθεί η θέση του χρησιμοποιώντας μια τεχνική τριγωνοποίησης.
Δραστηριότητα 3: Κατεύθυνση του Ήλιου
Το Πράσινο Ακρωτήρι βρίσκεται λίγο μετά τη δυτική ακτή της βόρειας Αφρικής και έχει βόρειο γεωγραφικό πλάτος 15°N, που σημαίνει ότι βρίσκεται ανάμεσα στον ισημερινό (0°) και τον Τροπικό του Καρκίνου (23.5°N). Έχοντας αυτό υπόψη μας, μπορούμε να διερευνήσουμε γιατί οι κάτοικοι του Πράσινου Ακρωτηρίου άλλες φορές βλέπουν τον μεσημβρινό ήλιο στον Βορά και άλλοτε στον Νότο. 
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Βήμα 1:
Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι μαθητές βλέπουν την υδρόγειο σφαίρα. Ζητήστε τους να βρουν τη θέση τους, τον Ισημερινό και τον άξονα που ενώνει τον βόρειο με τον νότιο πόλο στην υδρόγειο σφαίρα. Θα μπορούσατε να τυλίξετε ένα κομμάτι κλωστή γύρω από την υδρόγειο σφαίρα για να δείξετε τη θέση του Ισημερινού. 
Βήμα 2:
Φωτίστε την υδρόγειο σφαίρα με μια λάμπα και γείρτε ελαφρώς τον άξονα της Γης προς το φως, έτσι ώστε να φωτίζεται η περιοχή γύρω από τον Βόρειο Πόλο, όπως ορίζεται από τον Αρκτικό Κύκλο. Ακουμπήστε ένα μολύβι στην υδρόγειο σφαίρα και μετακινήστε το κάθετα, ανάμεσα στον Βόρειο και τον Νότιο Πόλο στην υδρόγειο σφαίρα. Δείξτε ότι αν μετακινήσετε το μολύβι προς τον Βορρά, η σκιά του θα δείχνει βόρεια και ο Ήλιος θα είναι στον Νότο. Αν μετακινήσετε το μολύβι νότια, η σκιά του θα δείχνει στον νότο, επειδή ο μεσημβρινός ήλιος είναι στον βορρά. 
Βήμα 3:
Ρωτήστε τους μαθητές τι παρατηρούν. Καθώς κινείστε βόρεια, ρωτήστε τους προς ποια κατεύθυνση πέφτει η σκιά αν το μολύβι βρίσκεται πάνω από τον Ήλιο (Προς τον Νότο). Καθώς κινείστε προς τον νότο, ρωτήστε τους προς ποια κατεύθυνση πέφτει η σκιά αν το μολύβι βρίσκεται κάτω από τον Ήλιο (Προς τον Βορρά). Επίσης, θα πρέπει να είναι σε θέση να δουν ότι υπάρχει ένα σημείο όπου το μολύβι δεν ρίχνει σκιά.
Βήμα 4:
Πείτε στους μαθητές ότι υπάρχει ένας κύκλος γεωγραφικού πλάτους, όπως ο ισημερινός, ο οποίος όμως δεν περιβάλλει τη μέση της Γης. Ονομάζεται «Τροπικός του Καρκίνου» και βρίσκεται 23.5º βόρεια του Ισημερινού. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν όσα έμαθαν νωρίτερα, για να βρουν πού βρίσκεται; Ακουμπήστε το μολύβι σε αυτό το γεωγραφικό πλάτος. 
Βήμα 5:
Γείρτε τον άξονα, έτσι ώστε να μην υπάρχει σκιά όταν το μολύβι βρίσκεται στον Τροπικό του Καρκίνου. Η Γη έχει κλίση 23.5º σε σχέση με τον κατακόρυφο άξονά της. Για όποιον στέκεται στην επιφάνεια της Γης στο σημείο που το μολύβι ακουμπάει την υδρόγειο σφαίρα και μπορεί να δει τον Ήλιο στη θέση της λάμπας, είναι μεσημέρι 21 Ιουνίου. 
Βήμα 6:
Πείτε στους μαθητές ότι το γεωγραφικό πλάτος στο Πράσινο Ακρωτήρι είναι 15° Βόρεια. Μπορούν να βρουν πού βρίσκεται στην υδρόγειο σφαίρα; Είναι βόρεια ή νότια του Τροπικού του Καρκίνου; Θα βοηθούσε ίσως να κολλήσετε ένα αυτοκόλλητο που να δείχνει τη θέση του. 
Βήμα 7:
Διατηρώντας την ίδια κλίση όπως παραπάνω (έτσι ώστε ο Ήλιος να βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον Τροπικό του Καρκίνου), μετακινήστε το μολύβι στη θέση του Πράσινου Ακρωτηρίου. Ρωτήστε τους μαθητές προς ποια κατεύθυνση πέφτει η σκιά (θα πρέπει να πέφτει νότια). 
Βήμα 8:
Τώρα, γυρίστε τη Γη/υδρόγειο, έτσι ώστε να βρίσκεται στη διαμετρικά αντίθετη πλευρά του Ήλιου/λάμπας, όπως θα ήταν έξι μήνες αργότερα. Ο βόρειος άξονας θα πρέπει τώρα να δείχνει προς τον Ήλιο στην ίδια γωνία, έτσι ώστε να φωτίζεται ο Νότιος Πόλος. Βεβαιωθείτε ότι το Πράσινο Ακρωτήρι είναι στραμμένο προς τον Ήλιο. Ρωτήστε τους μαθητές ποιο κομμάτι της Γης φωτίζει ο Ήλιος απευθείας και δείξτε το χρησιμοποιώντας τη σκιά του μολυβιού, όπως παραπάνω. (Ο Ήλιος είναι ακριβώς πάνω από τον Τροπικό του Αιγόκερω στις 23.5º Νότια).
Βήμα 9:
Ακουμπήστε το μολύβι στο Πράσινο Ακρωτήρι. Ρωτήστε τους μαθητές τι παρατηρούν σχετικά με την κατεύθυνση της σκιάς (Τώρα πέφτει προς τον Βορρά). 
astroedu1609-pencil.jpg

file_34.wmf


Βήμα 10:
Συνεπώς, οι σκιές των ανθρώπων το μεσημέρι στο Πράσινο Ακρωτήρι άλλες φορές δείχνουν προς τον Βορρά και άλλες προς τον Νότο, ανάλογα με την εποχή του χρόνου, επειδή η κατεύθυνση του μεσημβρινού ήλιου στη διάρκεια του έτους μεταβάλλεται. Βασικά, όλοι οι άνθρωποι που μπορούν να δουν τον μεσημβρινό ήλιο άλλοτε στον βορρά και άλλοτε στον νότο τις διάφορες εποχές του χρόνου ζουν ανάμεσα στον Τροπικό του Καρκίνου και τον Τροπικό του Αιγόκερω. 
Βήμα 11:
Η απάντηση στην ερώτηση είναι απλή. Καθώς ο άξονας της Γης που ενώνει τον βορρά με τον νότο είναι κεκλιμένος σε σχέση με το επίπεδο της τροχιάς της Γης, ο μεσημβρινός ήλιος την πρώτη μέρα του θέρους, νοτιότερα από τον Τροπικό του Καρκίνου, θα είναι στον βορρά. Όμως, το φθινόπωρο, μεταξύ του Ισημερινού και του Τροπικού του Καρκίνου, ο μεσημβρινός ήλιος θα βρίσκεται στον νότο.
file_35.wmf
 


file_36.png

file_37.wmf



Curriculum
Country
Level
Subject
Exam board
Section
UK
KS2
Geography
-
Locational knowledge: identify the position and significance of latitude, longitude, Equator, Northern Hemisphere, Southern Hemisphere, the Tropics of Cancer and Capricorn, Arctic and Antarctic Circle, the Prime/Greenwich Meridian and time zones (including day and night).
UK
KS3
Geography
-
Geographical skills and fieldwork: build on their knowledge of globes, maps and atlases and apply and develop this knowledge routinely in the classroom and in the field.
UK
KS2: Year 5
Science
-
Earth and Space: use the idea of the Earth’s rotation to explain day and night and the apparent movement of the sun across the sky.
UK
KS2: Year 5
Maths
-
Geometry- properties of shapes: draw given angles, and measure them in degrees (o).
UK
KS3
Maths
-
Geometry and measures: draw and measure line segments and angles in geometric figures, including interpreting scale drawing.
file_38.wmf
 


file_39.png

file_40.wmf



Συμπέρασμα
Με τη δραστηριότητα αυτή, οι μαθητές μαθαίνουν ότι η Γη είναι σφαίρα και ότι μπορούμε να καθορίσουμε τη θέση κάποιου αντικειμένου στη Γη με βάση το γεωγραφικό πλάτος και μήκος. Μετά την δραστηριότητα, οι μαθητές θα είναι σε θέση να καθορίζουν το γεωγραφικό πλάτος ενός τόπου στην επιφάνεια της Γης χρησιμοποιώντας πυξίδα, τον νυχτερινό ουρανό και ένα μοιρογνωμόνιο. Οι μαθητές μπορούν να βρουν τη θέση τους στη Γη και να την περιγράψουν σε σχέση με το γεωγραφικό μήκος και πλάτος. Οι μαθητές μαθαίνουν γιατί στο Πράσινο Ακρωτήρι, η κατεύθυνση του μεσημβρινού ήλιου μεταβάλλεται στη διάρκεια του έτους. 
Πόρος μεταφρασμένος από το Scientix:
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