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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) 

Δραστηριότητα Α: Πρώτη γνωριμία με τον ιό 

Να παρακολουθήσετε το video και να απαντήσετε στις ερωτήσεις.                            

1. Σε ποια πόλη και πότε πρωτοεμφανίστηκε o νέος κορωνοϊός;             

                                       

2. Τι σημαίνει η ονομασία COVID-19;               

                                                                  

3. Πώς ονομάζεται ο κορωνοϊός που προκαλεί τη νόσο COVID-19; (Να 
επιλέξετε μία απάντηση).                                                                                                                

α. MERS-CoV-2                                                                                                                             
β. SARS-CoV-2                                                                                                                         
γ. SARS-CoV 

4. Τι είναι η περίοδος επώασης; (Μπορείτε να αναζητήσετε τον ορισμό στη 
σελίδα 79 του σχολικού βιβλίου της Β’-Γ’ Γυμνασίου ή εδώ.) Ποια είναι η 
περίοδος επώασης του νέου κορωνοϊού; 

 

 

 

5. Ποια από τα παρακάτω αποτελούν συνήθη συμπτώματα της νόσου COVID-
19; (Να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις).     

α. Πυρετός                                                                                                                                                   
β. Εμετός                                                                                                                        
γ. Βήχας                                                                                                                                      
δ. Δύσπνοια                                                                                                                                
ε. Ναυτία 

Δραστηριότητα B: Επιδημία vs πανδημία 

Να παρακολουθήσετε το απόσπασμα από το έκτακτο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ 
που προβλήθηκε στις 11 Μαρτίου 2020. Έπειτα, να παρατηρήσετε τον χάρτη 
κρουσμάτων του κορωναϊου και να επιλέξετε τις σωστές απαντήσεις. 

i. Πώς χαρακτηρίστηκε η COVID-19 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας;                      
α. Επιδημία                                                                                                                        
β. Πανδημία 

ii. Λέμε ότι έχουμε πανδημία όταν σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο                    
α. παρατηρηθεί μεγάλος αριθμός κρουσμάτων μιας ασθένειας σε μια περιοχή. 
β.  μια ασθένεια εξαπλώνεται σε πολλές χώρες. 
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Δραστηριότητα Γ: Χαρακτηριστικά & δομή του ιού 

1. Ο κορωνοϊός και οι ιοί γενικότερα θεωρούνται υποχρεωτικά ενδοκυτταρικά 
παράσιτα. Τι σημαίνει αυτό; (Μπορείτε να αναζητήσετε την απάντηση στη 
σελίδα 81 του σχολικού εγχειριδίου της Β’-Γ’ Γυμνασίου ή εδώ.) 

 

 

 

 

2. Να παρατηρήσετε την παρακάτω εικόνα. 

                                 

      

Έπειτα να παρακολουθήσετε το video που δείχνει πώς ένας ιός εισβάλει στο 
σώμα μας και να απαντήσετε στις ερωτήσεις. 

 i. Οι οργανισμοί έχουν DNA ως γενετικό υλικό. Οι ιοί, ωστόσο, έχουν είτε DNA 
είτε RNA ως γενετικό υλικό. Τι είδους γενετικό υλικό έχει ο κορωνοϊός; Να 
επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

α. DNA                                                                                                                                              
β. RNA 

ii. Να εξηγήσετε γιατί ο κορωνοϊός και οι ιοί γενικότερα θεωρούνται 
ακυτταρικές μορφές ζωής.  
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iii. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

 Οι γλυκοπρωτεϊνες που βρίσκονται στην επιφάνεια του ιού 

α. παίζουν τον ρόλο υποδοχέων ή αλλιώς κλειδιών μέσω των οποίων ο ιός 
αναγνωρίζει το κύτταρο-ξενιστή.       

β. είναι τοξικές ουσίες μέσω των οποίων ο ιός καταστρέφει τα κύτταρα-ξενιστές. 

 Όταν ένας ιός μολύνει ένα κύτταρο-ξενιστή, 

α. το καταστρέφει κι έπειτα εξέρχεται από αυτό.                                                                      

β. πολλαπλασιάζεται μέσα σε αυτό, με αποτέλεσμα να παράγονται 
εκατομμύρια ιοί που θα εξέλθουν από το κύτταρο και θα μολύνουν άλλα 
κύτταρα. 

Δραστηριότητα Δ: Πρόληψη 

1. Να παρακολουθήσετε τα πειράματα (πείραμα 1, πείραμα 2, πείραμα 3),να 
διαβάσετε τις οδηγίες προφύλαξης για το κοινό καθώς και τις οδηγίες για την 
υγιεινή των χεριών από την ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας και να απαντήσετε στις ερωτήσεις. 

i. Τι είναι το έλυτρο; Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

α. πρωτεϊνικό περίβλημα του ιού                                                                                                 
β. λιποπρωτεϊνικό περίβλημα του ιού                                                                                       
γ. η κυτταρική μεμβράνη του ιού                                                                                                    
δ. το κυτταρικό τοίχωμα του ιού 

ii. Πώς το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό προφυλάσσει από τον 
κορωνοϊό; 

 

 

iii. Ποια άλλα μέτρα προσωπικής υγιεινής μας προστατεύουν από τον 
κορωνοϊό; 

 

 

 

iv. Τι μέτρα πήρε η ελληνική κυβέρνηση για τον περιορισμό της μετάδοσης του 
κορωνοϊού; 
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v. Υπάρχει εμβόλιο για τον νέο κορωνοϊό; 

 

2.  Να συμβουλευτείτε το σχολικό βιβλίο της Β’-Γ’ Γυμνασίου σχετικά με τα 
εμβόλια (σελίδες 86-87 ή εναλλακτικά εδώ), να επισκεφτείτε τους συνδέσμους 
για τα εμβόλια (τι είναι τα εμβόλια, ιστορική αναδρομή) και να χαρακτηρίσετε 
τις παρακάτω προτάσεις με Σ, αν είναι Σωστές, και με Λ, αν είναι Λανθασμένες.                                 

α. Τα εμβόλια περιέχουν έτοιμα αντισώματα.                                                                           
β. Τα εμβόλια περιέχουν νεκρά ή ανενεργά μικρόβια ή τμήματά τους.                                  
γ. Τα άτομα που εμβολιάζονται δεν εκδηλώνουν συμπτώματα της ασθένειας ή 
εκδηλώνουν ήπια συμπτώματα.                                                                                                   
δ. Τα άτομα που εμβολιάζονται μεταδίδουν την ασθένεια.                                                          
ε. Το εμβόλιο αναγκάζει τον οργανισμό να παράγει αντισώματα και κύτταρα 
μνήμης.                                                                                                                                            
στ. Χάρη στο εμβόλιο δε νοσούμε δύο φορές από τον ίδιο μικροοργανισμό.                                   
ζ. Αν υπήρχε εμβόλιο κατά του νέου κορωνοϊού, αυτό θα έπρεπε να γίνει μετά 
τη μόλυνση του οργανισμού από αυτόν. 

Δραστηριότητα Ε: Θεραπεία 

Δείτε το video. Μπορούν τα αντιβιοτικά να αντιμετωπίσουν τους ιούς; Αν όχι 
γιατί; 

 

 

 

Δραστηριότητα Στ: Διάγνωση  

Με ποιους τρόπους θεωρείτε ότι μπορεί να γίνεται η διάγνωση του ιού; 

 

 

Εργασίες 

1. Να εξηγήσετε γιατί η ρατσιστική συμπεριφορά απέναντι σε ανθρώπους 
Κινέζικης ή Ασιατικής καταγωγής με αφορμή τον νέο κορωνοϊό δεν έχει 
επιστημονική βάση. 

2. Δείτε το video. Τι ήταν η Σπιναλόγκα; Ποια είναι η γνώμη σας για την 
απομόνωση από το κοινωνικό σύνολο ατόμων που είναι φορείς μιας 
μεταδοτικής ασθένειας; 

 


