Γϊτθ Αλεξάνδρα ΠΕ70 – Επιμόρφωςθ Βϋ επιπζδου

Δραςτθριότθτα 5
Σάξθ: Δ
Μάκθμα: Γλϊςςα
Ενότθτα 2 : «Ρϊτα το νερό τι….τρζχει»
Κεφάλαιο 1: « Σο νερό ςυςτινεται»

Άμεςοσ ςτόχοσ:

Βαςικόσ ςτόχοσ κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ είναι να ευαιςκθτοποιθκοφν τα παιδιά , ςε
κζματα που αφοροφν τθ χρθςιμότθτα του νεροφ, να ςχθματίςουν λεξιλόγιο ςχετικά με το νερό
και να κατανοιςουν τον κφκλο του νεροφ.

Ζμμεςοσ ςτόχοσ:

Να εξοικειωκοφν οι μακθτζσ με τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςτο διαδίκτυο και να εξαςκθκοφν
ςτον επεξεργαςτι κειμζνου (Word)

Λογιςμικά:

Χριςθ μθχανισ αναηιτθςθσ, επεξεργαςτισ κειμζνου(Word)

Προθγοφμενεσ
γνϊςεισ:

Οι μακθτζσ γνωρίηουν το χειριςμό θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, τισ βαςικζσ λειτουργίεσ του word.

Απαιτοφμενοσ
χρόνοσ:

45 λεπτά

Οι μακθτζσ εργάηονται ςε 5 ομάδεσ των τριϊν ατόμων

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Αρχικά, πάνω ςτθν επιφάνεια εργαςίασ κα κάνετε κλικ ςτο εικονίδιο
διαδίκτυο.

για να πλοθγθκείτε ςτο

 Θα πλθκτρολογιςετε ςτθ μπάρα διεφκυνςθσ
τθ διεφκυνςθ που υπάρχει ςτο τζλοσ του κειμζνου του βιβλίου ςασ.

 Εκεί, κα εμφανιςτεί θ παρακάτω ςελίδα:

Και κάνοντασ κλικ ςτθ λζξθ Νερό , κα εμφανιςτεί το κείμενο του βιβλίου.

 Θα διαβάςετε πολφ καλά όλεσ τισ πλθροφορίεσ, που μασ δίνει το κείμενο για το νερό και κα δθμιουργιςετε με
το word μια ςελίδα γεμάτθ νερό, όπου κα περιγράψετε τον κφκλο του νεροφ.

 Πρϊτα κα κάνετε ειςαγωγι πίνακα. Για να ειςάγετε πίνακα κα πάτε ςτθ μπάρα εργαςιϊν και κα
 πατιςετε ειςαγωγι πίνακα

με όςεσ οριηόντιεσ γραμμζσ κζλετε.
 Μπορείτε να ειςάγετε ςχιματα για να βάλετε τίτλο ςτθ ςελίδα ςασ. Για να ειςάγετε ςχιμα πατιςτε ςτθ μπάρα

 εργαλείων: ειςαγωγή – ςχήματα

 Διαλζξτε όποιο ςχιμα κζλετε και γράψτε τον τίτλο : Ο Κφκλοσ …του νεροφ.

 Εάν κζλετε, μπορείτε επίςθσ να βάλετε ζνα περίγραμμα ςτο κείμενο ,για να ζχει τθ μορφι αφίςασ. Για να
το βάλετε, ςτθ μπάρα εργαλείων πατιςτε : διάταξη ςελίδασ- περιγράμματα ςελίδασ:

 το παράκυρο που κα
επιλζξτε ζνα γραφικό που να
διπλό κλικ θ εικόνα κα
δουλεφετε ςτο ςθμείο που



βγει
ταιριάηει με το κζμα ςασ. Με
μεταφερκεί ςτο κείμενο που
είναι ο δρομζασ.

Σο φφλλο – αφίςα που κα δθμιουργιςετε κα πρζπει να ζχει περίπου τθν παρακάτω μορφι:

 Σϊρα είςαςτε ζτοιμοι , με τισ πλθροφορίεσ που διαβάςατε, να περιγράψετε τον κφκλο του
νεροφ.

Αξιολόγηση Δραστηριότητας
Η διαδικαςία, δθμιουργίασ φφλλου-αφίςασ, υπιρξε ιδιαίτερα ευχάριςτθ για τα παιδιά και
δεν παρουςίαςε ιδιαίτερθ δυςκολία. Μοναδικό πρόβλθμα ο μικρόσ αρικμόσ υπολογιςτϊν,
ςε ςχζςθ με τον αρικμό των παιδιϊν.

