
Γκιπατίδου Ελένη ΠΕ70 

Δραστηριότητα 5η  

Τάξη : Γ΄ 

Αριθμός μαθητών : 24 

Εξοπλισμός: Εργαστήριο Πληροφορικής 

Λογισμικό : Kidsiration 

Προαπαιτούμενες γνώσεις : Οι μαθητές έχουν εξοικειωθεί με βασικές λειτουργίες του Η/Υ . 

Διάρκεια : 1 Διδακτική ώρα  

Μάθημα – Ενότητα: Μελέτη Περιβάλλοντος – Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς 

Στόχοι:  1. Να γνωρίσουν το λογισμικό Kidspiration και να εργαστούν μ’ αυτό. 

2. Να διακρίνουν τα μέσα μεταφοράς με βάση το τι μεταφέρουν.  

 

 

 

Φύλλο Εργασίας 

 

1. Πάτε στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας και κάνετε διπλό αριστερό κλικ πάνω στο εικονίδιο 

 ανοίξτε το πρόγραμμα «Kidspiration» . 

2. Βλέπετε το παρακάτω παράθυρο. 

 

 

 

Πατήστε το εικονίδιο Picture View. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Βλέπετε το παρακάτω παράθυρο.  

 

4. Κάντε κλικ μέσα στο πλαίσιο  στο τέλος της λέξης και σβήστε με το πλήκτρο Backspace τη 

λέξη. 

5. Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα Shift  και  Alt για να γράψετε στα ελληνικά και Caps Lock για κεφαλαία.  

Γράψτε μέσα στο πλαίσιο «ΜΕΣΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ»     και κάντε κλικ οπουδήποτε μέσα στο 

άσπρο κομμάτι του παράθυρου. 

 



6. Κάντε κλικ πάνω στο πλαίσιο. Γύρω από το πλαίσιο εμφανίζονται μικρά τετραγωνάκια 

Πατήστε με το βελάκι πάνω σ’ ένα και σύρτε το μέχρι οι λέξεις να μπουν σε 

μία ευθεία. Κάντε κλικ οπουδήποτε μέσα στο άσπρο κομμάτι. 

 

 

7. Κάντε κλικ πάνω στο πλαίσιο  και κρατώντας συνεχόμενα πατημένο το 

αριστερό πλήκτρο του ποντικιού μετακινήστε το ποντίκι προς τα επάνω.   Αφήστε το πλήκτρο του ποντικιού. 

Έχετε το παρακάτω παράθυρο. 



 

8. Κάντε κλικ πάνω στα βελάκια  που βρίσκονται πάνω αριστερά στο παράθυρο. 

 

  

Τι προσέχετε; Τα εικονίδια αρχίζουν και αλλάζουν 

9. Κάνοντας συνεχόμενα κλικ στα βελάκια  προσπαθήστε να βρείτε εικονίδια μέσων  συγκοινωνίας - 

μεταφοράς  . 



10. Βρείτε        Κάντε κλικ πάνω στο εικονίδιο 

 με το λεωφορείο .  Θα δείτε το εικονίδιο θα εμφανιστεί μέσα στο παράθυρο.  

 

11. Κάντε κλικ μέσα στο ορθογώνιο που βρίσκεται κάτω από το εικονίδιο     και γράψτε 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ.  Κάντε κλικ οπουδήποτε μέσα στο άσπρο κομμάτι του παράθυρου. 

 



 

12. Κατά τον ίδιο τρόπο βάλτε μέσα στο άσπρο φύλλο και άλλα μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς. 

 

13. Κάντε κλικ στο εικονίδιο  ,που βρίσκεται επάνω αριστερά στο παράθυρο και γράψτε μέσα στο 

πλαίσιο που θα εμφανιστεί  ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ, σύρτε το προς τα πάνω με το ποντίκι και βάλτε το κάτω 



από . Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία δημιουργώντας ένα  δεύτερο 

πλαίσιο και γράψτε ΕΜΠΟΡΙΚΑ. 

 

14. Μετακινήστε με το ποντίκι  τα εικονίδια που έχετε επιλέξει  και βάλτε τα δίπλα ή κάτω από την κατηγορία 

στην οποία ανήκουν (ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΑ). 

 

15. Επιλέξτε το εικονίδιο     , το οποίο βρίσκεται επάνω αριστερά  για να ενώσετε τα πλαίσια με βέλος.   



Κάντε κλικ στο πλαίσιο από όπου θέλουμε να ξεκινήσει το βελάκι και 

κρατώντας συνεχόμενα με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού κάντε κλικ επάνω στο πλαίσιο 

 στο οποίο θέλω να δείχνει το βέλος μου.  

Θα δημιουργηθεί το παρακάτω παράθυρο 

 

16. Κάντε κλικ στο άσπρο πλαίσιο που βρίσκεται πάνω στο πράσινο βελάκι  και γράψτε ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ κάντε κλικ οπουδήποτε .   Ακολουθήστε τα ίδια βήματα και για το δεύτερο πλαίσιο 

 , στο άσπρο πλαίσιο που θα δημιουργηθεί γράψτε ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. 



 

17. Χρησιμοποιώντας  το εικονίδιο     , ενώστε τα πλαίσια  και  με τις 

αντίστοιχες  εικόνες τις οποίες  έχετε εισάγει.   

 

 

 



18. Επιλέξτε από το  , που βρίσκεται επάνω δεξιά στο παράθυρο, την πέμπτη στη σειρά επιλογή save as 

και στη συνέχεια αποθηκέψτε τη σελίδα σας γράφοντας  το όνομα της ομάδας σας   και πατώντας save 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ   ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ !!!! 

 

 

 


