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ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ Β΄ ΔΠΗΠΔΓΟΤ

ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΣΖ ΥΡΖΖ ΚΑΗ
ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ
ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

ΚΔ ΜΟΤΓΑΝΗΩΝ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ
ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΖ: ΒΑΗΛΖ ΜΗΑΖΛΗΓΖ
ΔΠΗΜΟΡΦΟΤΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ: ΠΑΠΑΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ
ΓΑΚΑΛΑ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ Ν.ΠΟΣΗΓΑΗΑ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ

ΣΗΣΛΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΔΝΑΡΗΟΤ

«Ο τόπος μου»
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ΣΗΣΛΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΔΝΑΡΗΟΤ
«Ο τόπορ μος»
ΓΝΩΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Μειέηε Πεξηβάιινληνο
ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΔ ΓΝΩΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ:
Γιώζζα, Μειέηε, Δηθαζηηθά, ΣΠΔ.
ΣΑΞΖ: Α
ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 6 δηδαθηηθέο ώξεο
ΤΜΒΑΣΟΣΖΣΑ ΜΔ ΣΟ ΓΔΠΠ ΚΑΗ ΑΠ
Σν ζέκα είλαη απόιπηα ζπκβαηό κε ην ΓΠΠ ΚΑΗ ΑΠ εθόζνλ
απνηειεί ελόηεηα ηεο Μ.Π. ηεο Α΄ ηάμεο θαη νη ζηόρνη πνπ ηίζεληαη
άπηνληαη πιήξσο ηνπ αληίζηνηρνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο
Μ.Π.
Μειέηε: Ο ηόπνο πνπ δσ (Αθηέο θαη ζάιαζζα) θαη γλσξηκία κε ηνλ
ηόπν κνπ.
Γιώζζα: Πξνθνξηθόο θαη γξαπηόο ιόγνο, δηαινγηθέο κνξθέο
επηθνηλσλίαο, δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο.
Δηθαζηηθά: Εσγξαθηθή
ΣΠΔ: Υξήζε ινγηζκηθώλ.
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ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ
ΤΛΗΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ
Ζ πξώηε δξαζηεξηόηεηα ζα γίλεη από ηνπο καζεηέο ζηνλ ππνινγηζηή ηεο ηάμεο
ζηνλ νπνίν ζα είλαη εγθαηαζηεκέλν ην ινγηζκηθό Google Δarth θαη ζα ππάξρεη
ζύλδεζε κε ην δηαδίθηπν. Γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο νη
καζεηέο ζα ρσξηζηνύλ ζε ηέζζεξηο νκάδεο ησλ ηξηώλ αηόκσλ. Γηα ηηο
ππόινηπεο δξαζηεξηόηεηεο πξνηείλεηαη ε νξγάλσζε ησλ καζεηώλ ζε νκάδεο
ησλ δύν αηόκσλ. Απαηηείηαη επνκέλσο ν θαηάιιεινο αξηζκόο ππνινγηζηώλ.
Οη ξόινη ησλ καζεηώλ ζα ελαιιάζζνληαη. Οη δξαζηεξηόηεηεο ζα δηεμαρζνύλ
ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ηα ινγηζκηθά
Kidspiration, Tux paint, Hotpotatoes, internet browsers. Ο εθπαηδεπηηθόο
πξέπεη λα έρεη θξνληίζεη ώζηε νη Ζ/Τ λα έρνπλ εγθαηεζηεκέλα ηα ινγηζκηθά
θαη λα απνζεθέςεη ηα αξρεία κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο.
Θα ρξεηαζηεί θαη εθηππσηήο γηα ηελ εθηύπσζε ησλ εξγαζηώλ ησλ παηδηώλ.
ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΗΑ
Δπεηδή νη καζεηέο είλαη κηθξήο ειηθίαο(Α’ ηάμε), νη νδεγίεο γηα ηε
δηεθπεξαίσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα θύιια εξγαζίαο ζα γίλνπλ
πξνθνξηθά θαη βήκα-βήκα από ηo δάζθαιν ηεο ηάμεο θαη ζα
πξνβιεζνύλ ζην βηληενπξνβνιέα. . ην ηέινο θάπνησλ θύιισλ
εξγαζίαο ζα δίλεηαη ην αλακελόκελν απνηέιεζκα ώζηε νη καζεηέο λα
πξνρσξνύλ ζηελ απηνδηόξζσζή ηνπο θαη ζα απνηειέζεη θξηηήξην
αμηνιόγεζεο γηα ην δάζθαιν.
ΛΟΓΟΗ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ
Οη ΣΠΔ ζήκεξα δίλνπλ λέεο δπλαηόηεηεο ζηνπο καζεηέο όπσο:
1. λα εμνηθεησζνύλ κε ην ελεξγεηηθό θαη δηεξεπλεηηθό κνληέιν κάζεζεο
2. λα απνθηήζνπλ δεμηόηεηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο
3. λα πξνζεγγίζνπλ ηηο ΣΠΔ σο εξγαιεία θαη πεγέο κάζεζεο.
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4. Να εμαζθεζνύλ ζε δεμηόηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ επηζηεκνληθή
έξεπλα(παξαηήξεζε, επηινγή ρξήζηκσλ πιεξνθνξηώλ, ζύγθξηζε, εκβάζπλζε
θ.η.ι.).
Γεληθόηεξα νη καζεηέο πξέπεη λα θαηαιάβνπλ ηε ρξεζηηθόηεηα ηνπ ππνινγηζηή
θαη ηνπ ζρεηηθνύ ινγηζκηθνύ σο κέζν δηδαζθαιίαο ή θαη σο γλσζηηθό
αληηθείκελν ην ίδην ην ινγηζκηθό κέζα από απιέο δξαζηεξηόηεηεο. Έηζη
κπνξεί λα επηηεπρζεί ε ζύλδεζε ηεο παηδαγσγηθήο δηάζηαζεο ηεο δηδαζθαιίαο
κε ηελ ηερλνινγηθή.
Δηδηθόηεξα:
Ο επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ είλαη κηα εηδηθή θαηεγνξία ινγηζκηθνύ πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή, ηξνπνπνίεζε, ζειηδνπνίεζε θαη
επηθνηλσλία θεηκέλσλ ζε ςεθηαθή κνξθή. ην ελλνηνινγηθό επίπεδν, ε
επεμεξγαζία θεηκέλνπ ζπληζηά κία λέα κέζνδν γξαθήο, ε νπνία είλαη πνηνηηθά
δηαθνξεηηθή από ηε γξαθή πνπ ιακβάλεη ρώξα κε ραξηί θαη κνιύβη.
Σν ινγηζκηθό Google Δarth παξέρεη δνξπθνξηθέο εηθόλεο κεγάιεο επθξίλεηαο
γηα όιε ηε γε. Σα παηδηά ζα πινεγεζνύλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ηόπνπ ηνπο
θαη ζα δνπλ δηάθνξεο εηθόλεο πνπ ζπλδπάδνληαη κε πιεξνθνξίεο γη’ απηόλ.
Με ην πξόγξακκα πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν παξέρεηαη ζηνπο καζεηέο ε
επθαηξία λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο(εηθόλεο) γηα ην ζέκα πνπ ζα επηιέμνπλ.
Σα παηδηά ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο δηάθνξεο πεγέο επηιεθηηθά ώζηε ε
αιιειεπίδξαζή ηνπο κε απηέο λα είλαη απνηειεζκαηηθή. Γηακεζνιαβεηήο όισλ
ησλ δηαδηθαζηώλ ζην ζρνιηθό πιαίζην είλαη ν δάζθαινο, ν νπνίνο έρεη επηιέμεη
ην δηαδηθηπαθό ηόπν πνπ ζα επηζθεθηνύλ νη καζεηέο ηνπ, ώζηε λα απνθεπρζεί
ν απνπξνζαλαηνιηζκόο ηνπο θαη λα κπνξέζνπλ νη καζεηέο λα αληιήζνπλ ηηο
θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο κέζσ ησλ εηθόλσλ.
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Σν ινγηζκηθό kidspiration ραξαθηεξίδεηαη σο έλα αλνηρηό εθπαηδεπηηθό
πεξηβάιινλ δηεξεύλεζεο θαη κάζεζεο. Αλήθεη ζηα πεξηβάιινληα πνπ
επηηξέπνπλ δηεξεπλήζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο γηα νπνηνδήπνηε γλσζηηθό
αληηθείκελν. Σν πεξηβάιινλ απηό θαη νη δξαζηεξηόηεηέο ηνπ παξέρνπλ
επθαηξίεο γηα ελεξγή ζπκκεηνρή ζε δεκηνπξγηθέο δξάζεηο θαη θνηλσληθή
αιιειεπίδξαζε. Σα παηδηά κπνξνύλ λα ζπλδπάζνπλ εηθόλεο, θείκελν θαη
ιέμεηο γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ ζθέςεηο θαη πιεξνθνξίεο.
Πην ζπγθεθξηκέλα κπνξνύλ λα αλαπηύμνπλ:
1.Ηθαλόηεηεο θαηεγνξηνπνίεζεο
2.Γισζζηθέο θαη εθθξαζηηθέο ηθαλόηεηεο
3.Ηθαλόηεηεο θαηαλόεζεο
Σν πξόγξακκα δσγξαθηθήο tux paint πξνζθέξεη ζηα παηδηά έλα πνιύ
ελδηαθέξνλ πεξηβάιινλ εξγαζίαο όπνπ κπνξνύλ λα εθθξαζηνύλ, λα
δεκηνπξγήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ζπλζέζεηο, λα αλαπηύμνπλ ηε θαληαζία ηνπο.
Σν ινγηζκηθό hot potatoes έρεη επηιερζεί
γηα ηελ αμηνιόγεζε. Σν
ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία αιιειεπηδξαζηηθώλ ηεζη
πνιιαπιώλ εξσηήζεσλ, ζηαπξόιεμσλ, αληηζηνηρίζεσλ, ηαμηλνκήζεσλ θαη
αζθήζεσλ ζπκπιήξσζεο θελώλ. Σα παηδηά κε επράξηζην θαη δηαζθεδαζηηθό
ηξόπν ζα ζπλδπάζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο θαη ζα βνεζήζεη ην δάζθαιν λα
δηαπηζηώζεη εάλ νη ζηόρνη πνπ ηέζεθαλ ζηελ αξρή
ηεο ελόηεηαο
επηηεύρζεθαλ.
ΜΟΝΣΔΛΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
Ωο κνληέιν δηδαζθαιίαο επηιέγεηαη ε «ζπλεξγαηηθή θαζνδεγνύκελε
αλαθάιπςε», ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο νη καζεηέο κε ζπγθεθξηκέλεο
δξαζηεξηόηεηεο δηεξεπλνύλ ην δηδαθηηθό πιηθό θαη νηθνδνκνύλ ζπλεξγαηηθά
ηε λέα γλώζε. Ο ξόινο ηνπ δαζθάινπ είλαη λα νξγαλώζεη θαη λα ζπληνλίζεη
ηελ εξεπλεηηθή πξσηνβνπιία ηνπ καζεηή ζύκθσλα κε ηα ζηάδηα απηά θαη κε
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ζηόρν ηε δηεξεύλεζε λνεηηθώλ δνκώλ, ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε
αθνκνίσζε ηεο λέαο γλώζεο.

ΚΟΠΟ
Να γλσξίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηόπνπ ηνπο θαη λα θαιιηεξγήζνπλ
εξεπλεηηθό θαη νκαδηθό πλεύκα κέζα από ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη
δξαζηεξηόηεηεο αλαθάιπςεο.
ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ
Οη καζεηέο:
Γνώσειρ
 Να κάζνπλ ην ινγηζκηθό Google Δarth θαη κέζα από απηό ηε ζέζε ηνπ
ηόπνπ ηνπο θαη λα ζπιιέμνπλ εηθόλεο θαη πιεξνθνξίεο.
 Να αλαθαιύςνπλ θσηνγξαθίεο ηνπ ηόπνπ ηνπο από επηιεγκέλν
δηαδηθηπαθό ηόπν θαη λα ηηο αληηγξάςνπλ ζε έλα αξρείν ηνπ Word.
 Να γλσξίζνπλ κέζα από ην ινγηζκηθό ηνπ Word ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο
ζρεδίαζεο έηνηκσλ ζρεκάησλ, ηεο κνξθνπνίεζεο, ηνπ πιαηζίνπ θεηκέλνπ γηα
ηελ θαηαζθεπή πηλαθίδαο.
 Να εμνηθεησζνύλ κε ην ινγηζκηθό kidspiration, λα εξγαζηνύλ ζ’ απηό, λα
αλαπηύμνπλ ηθαλόηεηεο θαηεγνξηνπνίεζεο νκαδνπνηώληαο κόλν ηηο εηθόλεο
ηνπ ηόπνπ ηνπο.
 Να ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα εξγαιεία ζρεδίαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
δσγξαθηθήο, λα δεκηνπξγήζνπλ ζρέδηα θαη εηθόλεο, λα αλαπηύμνπλ ηε
θαληαζία ηνπο, λα εθθξαζηνύλ θαη λα ζπλζέζνπλ κηα ραξαθηεξηζηηθή εηθόλα
ηνπ ηόπνπ ηνπο.
 Να γλσξίζνπλ ηελ ηζηνξία ηνπ ηόπνπ ηνπο.
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Γεξιότητερ
 Να αλαπηύμνπλ ηελ παξαηεξεηηθή, ηελ ζπγθξηηηθή, ηελ πεξηγξαθηθή ηνπο
ηθαλόηεηα θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηόπνπ ηνπο.
 Να θαιιηεξγήζνπλ ηελ αίζζεζε ηεο αθήο θαη ηεο αθνήο.
 Να θαιιηεξγεζεί ε γιώζζα, λα εκπινπηηζηεί ην ιεμηιόγηό ηνπο , λα γίλεη
ζύλδεζε ηνπ πξνθνξηθνύ κε ην γξαπηό ιόγν.
 Να αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ ινγηζκηθνύ
kidspiration, ηνπ hotpotatoes θαη γεληθόηεξα ηνπ Ζ/Τ.
ΣΑΔΗ
 Να δηακνξθώζνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο Ζ/Τ, σο εξγαιείν
άληιεζεο θαη δηαρείξηζεο πιεξνθνξηώλ.
 Να νηθνδνκήζνπλ ηελ αμία ηεο ζπλεξγαζίαο, κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο θαη
ηεο θνηλήο πξνζπάζεηαο.
ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΓΝΩΔΗ
Οη καζεηέο έρνπλ αλαπηύμεη από πξνεγνύκελα καζήκαηα ηηο βαζηθέο
δεμηόηεηεο ρξήζεο ηνπ Ζ/Τ (ρξήζε ηνπ πνληηθηνύ, ηνπ πιεθηξνινγίνπ
θηινζνθία ιεηηνπξγίαο ησλ windows θ.α.), γλσξίδνπλ ην ινγηζκηθό
kidspiration θαη ην ινγηζκηθό δσγξαθηθήο. Έρνπλ κάζεη λα δηαβάδνπλ θαη λα
γξάθνπλ. Δπίζεο κέζα από ηα καζήκαηα ηεο Γιώζζαο
έκαζαλ λα
αλαγλσξίδνπλ πηλαθίδεο θαη ηακπέιεο θη έρνπλ εμνηθεησζεί κε ηνλ πνιηηηθό
ράξηε ηεο Διιάδαο. Ξέξνπλ λα δείμνπλ ην λνκό ζηνλ νπνίν θαηνηθνύλ θαη ηνλ
ηόπν ηνπο. Δπηπξνζζέησο κέζα από ζρέδηα εξγαζίαο ζηα πιαίζηα ηεο
επέιηθηεο δώλεο έρνπλ κάζεη ηελ ηζηνξία ηνπ ηόπνπ ηνπο.
ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΔΝΑΡΗΟΤ
πλνιηθά ην ζελάξην απνηειείηαη από έμη επηκέξνπο θάζεηο:
A. Πποβληματισμόρ: Γηαηύπσζε ηνπ ππό δηεξεύλεζε εξσηήκαηνο.
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B. Γπαστηπιότητα 1η: Οη καζεηέο γλσξίδνπλ ην ινγηζκηθό Google earth
θαη εξγάδνληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ.
Γ. Πποβληματισμόρ: Γηαηύπσζε εξσηήκαηνο.
Γ. Γπαστηπιότητα 2η: Οη καζεηέο κπαίλνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν δηαδηθηπαθό
ηόπν, βξίζθνπλ θσηνγξαθίεο θαη ηηο αληηγξάθνπλ ζην word.
E. Πποβληματισμόρ: Γηαηύπσζε εξσηήκαηνο.
Σ. Γπαστηπιότητα 3η: Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ ην ινγηζκηθό ηνπ word
θαη θηηάρλνπλ ηελ πηλαθίδα ηνπ ρσξηνύ ηνπο.
Ε. Πποβληματισμόρ: Γηαηύπσζε εξσηήκαηνο.
Ζ. Γπαστηπιότητα 4η: Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ
ινγηζκηθνύ Kidspiration . Γηαρσξίδνπλ ηηο εηθόλεο ηνπ ηόπνπ ηνπο από ηηο
εηθόλεο άιισλ ηόπσλ .
Θ. Πποβληματισμόρ: Γηαηύπσζε εξσηήκαηνο.
Η. Γπαστηπιότητα 5η: Οη καζεηέο δσγξαθίδνπλ ηηο γέθπξεο ηνπ ρσξηνύ ηνπο
ζην πξόγξακκα δσγξαθηθήο.
Κ. Γπαστηπιότητα 6η ( Αξιολόγηση): Σα παηδηά θάλνπλ αληηζηνηρίζεηο θαη
ζπκπιεξώλνπλ θελά ζε πξνηάζεηο ζην ινγηζκηθό hotpotatoes.

Α. ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜΟ
Με αθνξκή ηνλ πνιηηηθό ράξηε ηεο Διιάδαο ζηελ ηάμε ζπδεηάκε κε ηνπο
καζεηέο πώο απεηθνλίδεηαη ε Διιάδα ζην ράξηε, ζε πνην λνκό θαηνηθνύκε
θαη πνύ είλαη ν ηόπνο πνπ δνύκε. Αθόκε δείρλνπκε ηε ζέζε ηεο Διιάδαο ζε
έλαλ παγθόζκην ράξηε.
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Β. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 1
ηνλ ππνινγηζηή ηεο ηάμεο καο ν νπνίνο είλαη ζπλδεκέλνο κε βηληενπξνβνιέα
νη καζεηέο νη νπνίνη είλαη ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο ησλ δύν- ηξηώλ αηόκσλ
(Φύλλο επγασίαρ 1) Αλνίγνπλ ην ινγηζκηθό Google Earth θάλνληαο δηπιό
αξηζηεξό θιηθ ζην ζρεηηθό εηθνλίδην ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή
ηνπο. ηε ζειίδα πνπ αλνίγεηαη κπξνζηά ηνπο ηα παηδηά αλαγλσξίδνπλ ηελ
Διιάδα θαη ηνπνζεηνύλ ην πνληίθη ηνπο πάλσ ζην ράξηε ηεο Διιάδαο.
Παξαηεξνύλ όηη ν θέξζνξαο κεηαηξέπεηαη ζε έλα ρεξάθη ην νπνίν κε ην
αξηζηεξό θιηθ ηνπ πνληηθηνύ καδεύεηαη θαη κπνξνύλ λα ζύξνπλ ην ράξηε ζε
όπνηα θαηεύζπλζε ζέινπλ. Μεηαθηλώληαο ην scroll roll ηνπ πνληηθηνύ
κπξνζηά κεγεζύλνπλ ην ράξηε ηεο Διιάδαο, ελώ κε παηεκέλν ην αξηζηεξό
πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ ην θέξλνπλ ζην ύςνο πνπ ζέινπλ.
Έπεηηα ηνπνζεηνύλ ην ρεξάθη πάλσ ζηε Υαιθηδηθή, ηε κεγεζύλνπλ θη ύζηεξα
βιέπνπλ ην πξώην πόδη ηεο Καζζάλδξαο θαη ηνπνζεηνύλ ην ρεξάθη ζηελ αξρή
ηνπ (Νέα Πνηίδαηα), ζην ζεκείν πνπ είλαη ν ηόπνο ηνπο. Κάλνπλ δηπιό
αξηζηεξό θιηθ θαη βιέπνπλ ζε κεγέζπλζε ηνλ ηόπν ηνπο.
πδεηάκε γηα ηηο πξώηεο νπηηθέο εηθόλεο πνπ έρνπλ, απηέο πνπ δηαθξίλνπλ.
Καηόπηλ ηνπνζεηνύλ ην πνληίθη πάλσ ζηα κηθξά ηεηξάγσλα- θσηνγξαθίεο πνπ
αληηζηνηρνύλ ζε δηάθνξεο ηνπνζεζίεο, θάλνπλ δηπιό αξηζηεξό θιηθ ζε όπνην
ηεηξαγσλάθη-θσηνγξαθία ζέινπλ θαη βιέπνπλ ηε θσηνγξαθία ηνπ κέξνπο πνπ
επέιεμαλ. Ολνκάδνπλ ηηο θσηνγξαθίεο θαη ηηο πεξηγξάθνπλ.
Μπνξνύλ αθόκα λα θάλνπλ δηπιό αξηζηεξό θιηθ πάλσ ζε θάπνην ζεκείν ηνπ
ρσξηνύ ηνπο θαη λα ην κεγεζύλνπλ πεξηζζόηεξν.
Γ. ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜΟ
Σα παηδηά θέξλνπλ ζηελ ηάμε δηάθνξεο θσηνγξαθίεο ηνπ ρσξηνύ ηνπο, ηηο
πεξηγξάθνπλ θαη δηεγνύληαη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ηνπο.
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Γ. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 2
Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο ησλ δύν αηόκσλ θαη πεγαίλνπκε ζην
εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, όπνπ ππάξρεη βηληενπξνβνιέαο (Φύλλο επγασίαρ
2). Αλνίγνπλ ην απνζεθεπκέλν αξρείν
από ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ
ππνινγηζηή ηνπο θάλνληαο δηπιό αξηζηεξό θιηθ πάλσ ηνπ. Αληηθξίδνπλ ηε
δηεύζπλζε www.ilovepotidaia.gr. Παηνύλ ctrl+αξηζηεξό θιηθ επάλσ θαη
κεηαβαίλνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηόπνπ ηνπο.
Έπεηηα επηιέγνπλ ηελ θαξηέια «Φσηνγξαθίεο ηεο Πνηίδαηαο» θαη κεηαβαίλνπλ
ζε κηα ζειίδα κε θσηνγξαθίεο ηνπ ηόπνπ ηνπο.
ηε ζπλέρεηα παηνύλ πάλσ ζηελ πξώηε θσηνγξαθία ε νπνία κεγεζύλεηαη θαη
ηελ πεξηγξάθνπλ. πδεηνύλ θαη ιύλνπλ ηηο απνξίεο ηνπο κε ηε βνήζεηα ηνπ
δαζθάινπ. Σν ίδην ζα θάλνπλ βιέπνληαο θαη ηηο επόκελεο θσηνγξαθίεο. Με
αθνξκή νξηζκέλεο εηθόλεο γίλεηαη κλεία ζην Οινθαύησκα ηεο Καζζάλδξαο
θαη ηνλ ενξηαζκό ηεο κέξαο απηήο (14 Ννεκβξίνπ). Έπεηηα ηα παηδηά
δηαιέγνπλ δπν-ηξεηο θσηνγξαθίεο , θάλνπλ δεμί θιηθ ζε θαζεκία από απηέο,
επηιέγνπλ ηελ αληηγξαθή ηνπο θη αθνύ αλνίμνπλ ην πξόγξακκα word από ην
θνπκπί έλαξμεο , θάλνπλ πάιη δεμί θιηθ θαη επηιέγνπλ ηελ επηθόιιεζή ηνπο.
Γηα ηε κεηάβαζή ηνπο από ην Mozilla Firefox ζην Word θαη αληίζηξνθα
παηνύλ ηα ζρεηηθά εηθνλίδηα ηνπο από ηε γξακκή εξγαζηώλ.
Σειεηώλνληαο εθηππώλνπλ ηε ζειίδα κε ηηο θσηνγξαθίεο ηνπο επηιέγνληαο ηε
ιεηηνπξγία εθηύπσζεο από ηε γξακκή κελνύ θαη παηνύλ ην θνπκπί «ok» από
ην παξάζπξν πνπ αλνίγεη.
Σηο θσηνγξαθίεο ηηο θόβνπλ θαη ηηο θνιινύλ ζε έλα ραξηόλη θάλνληαο έλα
θνιάδ κε ζέκα ηνλ ηόπν ηνπο.
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Δ. ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜΟ
Με αθνξκή ην ηεηξάδην εξγαζηώλ ηεο Γιώζζαο όπνπ ππάξρνπλ πηλαθίδεο από
δηάθνξνπο ηόπνπο ηεο Διιάδαο ζπδεηάκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (ζρήκα,
ρξώκα). Έπεηηα ν δάζθαινο γξάθεη ζηνλ πίλαθα ηελ νλνκαζία ηνπ ρσξηνύ ησλ
καζεηώλ κε θεθαιαία γξάκκαηα θαη νη καζεηέο ηελ αληηγξάθνπλ ζην πξόρεηξό
ηνπο γηα απνθπγή νξζνγξαθηθνύ ιάζνπο.

Σ. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 3
Tα παηδηά ρσξηζκέλα ζε νκάδεο ησλ δύν αηόκσλ παίξλνπλ ην πξόρεηξό ηνπο
θαη πεγαίλνπλ ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο (Φύλλο επγασίαρ 3) .Αλνίγνπλ
ην πξόγξακκα ηνπ Word από ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή ηνπο θαη
κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δαζθάινπ ηνπο ζρεδηάδνπλ βήκα-βήκα ηελ πηλαθίδα
ηνπ ρσξηνύ ηνπο. Από ηελ θαξηέια ζρήκαηα επηιέγνπλ ην νξζνγώλην ην νπνίν
ηνπ δίλνπλ ηηο θαηάιιειεο δηαζηάζεηο θαη ην πιαίζην θεηκέλνπ πνπ ην
δηακνξθώλνπλ θαηάιιεια θαη ζην νπνίν γξάθνπλ ηελ νλνκαζία ηνπ ρσξηνύ
ηνπο. Σειεηνπνηνύλ ηελ πηλαθίδα θάλνληαο θάπνηεο κνξθνπνηήζεηο ζην ρξώκα,
ζηα γξάκκαηα θαη ζηε ζηνίρηζε ηνπο. Οη ξόινη ησλ καζεηώλ ελαιιάζζνληαη.
Αθνύ ηειεηώζνπλ εθηππώλνπλ ηελ πηλαθίδα ηνπο, ηελ θνιινύλ ζην
πξνεγνύκελν ραξηόλη κε ηηο θσηνγξαθίεο ηνπ ηόπνπ ηνπο.

Ε. ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜΟ
Με αθνξκή ηηο εηθόλεο από ηελ ελόηεηα ηεο κειέηεο ηεο Α΄ ηάμεο «Ο ηόπνο
πνπ δσ» (αθηέο θαη ζάιαζζα, λεζηά, πνηάκηα, ιίκλεο, θάκπνη, βνπλά) νη
καζεηέο ζπδεηνύλ, βξίζθνπλ νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο ηνπ ηόπνπ ηνπο . Ο
δάζθαινο αιιά θαη νη καζεηέο ζα θέξνπλ ζηελ ηάμε επηπξόζζεην πιηθό
(θσηνγξαθίεο, εηθόλεο από πεξηνδηθά θ. α) από δηάθνξνπο ηόπνπο γηα λα
εκπινπηίζνπλ ηα παηδηά ηηο γλώζεηο ηνπο θαη λα ζρεκαηίζνπλ κηα πην
νινθιεξσκέλε εηθόλα γηα ηνλ ηόπν ηνπο.
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Ζ. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 4
Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο ησλ δύν αηόκσλ θαη θαηεπζύλνληαη ζην
εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο (Φύλλο επγασίαρ 4) .Κάλνληαο δηπιό αξηζηεξό
θιηθ αλνίγνπλ ην απνζεθεπκέλν αξρείν ηνπ ινγηζκηθνύ kidspiration από ηελ
επηθάλεηα εξγαζίαο
.Tα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή κε ην πεξηβάιινλ
εξγαζίαο ηνπο. Αξρηθά γίλεηαη πξνθνξηθή νλνκαζία ησλ εηθόλσλ από ηνπο
καζεηέο ώζηε λα γλσξίδνπλ ηη αληηπξνζσπεύεη ε θάζε εηθόλα θαη κεηά θάλνπλ
αξηζηεξό θιηθ ζε θάζε εηθόλα πνπ ζεσξνύλ όηη αλήθεη ζηνλ ηόπν ηνπο θαη ηε
ζέξλνπλ κέζα ζηελ θόθθηλε θαξδηά όπνπ θάλνπλ θη εθεί θιηθ. Οη ππόινηπεο
εηθόλεο πνπ δελ αληηπξνζσπεύνπλ ηνλ ηόπν ηνπο κέλνπλ εθηόο ηεο θόθθηλεο
θαξδηάο.
ηε ζπλέρεηα ηα παηδηά απνζεθεύνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ζε έλα αξρείν
νλνκάδνληάο ην «Ο ΣΟΠΟ ΜΟΤ».

Θ. ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜΟ
Με αθνξκή ηηο γέθπξεο ηνπ ρσξηνύ ηνπο ηα παηδηά ζπδεηνύλ κε ην δάζθαιό
ηνπο γηα ηε ρξεζηκόηεηά ηνπο , γηα ην πώο ήηαλ ε δσή πξηλ ηελ θαηαζθεπή
ηνπο (Αξρηθά ε Καζζάλδξα ήηαλ ελσκέλε κε ηελ ππόινηπε Υαιθηδηθήκεηά ρσξίζηεθε θη νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνύζαλ πιενύκελα κέζααξγόηεξα ρξεζηκνπνηνύζαλ ην «ζάιη» -θαηαζθεπή πξώηεο γέθπξαοθαηαζθεπή δεύηεξεο γέθπξαο).

Η. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 5
Σα παηδηά ρσξηζκέλα ζε νκάδεο ησλ δύν αηόκσλ πεγαίλνπλ ζην εξγαζηήξην
πιεξνθνξηθήο (Φύλλο επγασίαρ 5) .Αλνίγνπλ ην ινγηζκηθό Tux paint
θάλνληαο δηπιό αξηζηεξό θιηθ ζην αληίζηνηρν εηθνλίδην από ηελ επηθάλεηα
εξγαζίαο. Εσγξαθίδνπλ ηηο γέθπξεο ηνπ ρσξηνύ ηνπο, ηε ζάιαζζα, ηνλ
νπξαλό ρξεζηκνπνηώληαο ηε θαληαζία ηνπο. Από ηηο ζηάκπεο ηνπ ινγηζκηθνύ
επηιέγνπλ κέζα κεηαθνξάο θαη ζπγθνηλσλίαο, ςαξάθηα θη άιινπο
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ζαιάζζηνπο νξγαληζκνύο. πκπιεξώλνπλ ηε ζύλζεζή ηνπο κε εηθόλεο από
ηα « καγηθά» ηνπ ινγηζκηθνύ. Έπεηηα εθηππώλνπλ ηε δσγξαθηά ηνπο θαη ηελ
θαξθηηζώλνπλ ζην θαλεινπίλαθα ηεο ηάμεο ηνπο.

Κ. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 6
Σα παηδηά ρσξηζκέλα ζε νκάδεο ησλ δύν αηόκσλ πεγαίλνπλ ζην εξγαζηήξην
πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ(Φύλλο επγασίαρ 6) . Κάλνπλ δηπιό αξηζηεξό
θιηθ ζην απνζεθεπκέλν αξρείν ηνπ hotpotatoes
πνπ ππάξρεη ζηελ
επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή ηνπο θαη κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ
δαζθάινπ ηνπο εθηεινύλ δύν θύιια εξγαζίαο(Φύιιν εξγαζίαο 6). ην έλα
θάλνπλ αληηζηνηρίζεηο εηθόλσλ ηνπ ηόπνπ ηνπο κε ηηο νλνκαζίεο ηνπο θαη ζην
άιιν ζπκπιεξώλνπλ ηα θελά ελόο κηθξνύ θεηκέλνπ κε ιέμεηο πνπ κηινύλ γηα ην
ρσξηό ηνπο. ην πξώην θύιιν εξγαζίαο (αληηζηνίρηζε)θάλνπλ θιηθ πάλσ ζε
θάζε νξζνγώλην παηνύλ ην βειάθη θαη επηιέγνπλ ηελ νλνκαζία πνπ ηαηξηάδεη
ζε θάζε εηθόλα . Έπεηηα ειέγρνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο. ηε ζπλέρεηα παηώληαο
έλα βειάθη κεηαβαίλνπλ ζην δεύηεξν θύιιν εξγαζίαο, Δδώ ζπκπιεξώλνπλ ηα
θελά ησλ πξνηάζεσλ κε ιέμεηο πνπ ηηο δηαβάδνπλ ζην πάλσ κέξνο ηνπ
θεηκέλνπ ηνπο. Μπνξνύλ λα παηήζνπλ ην θνπκπί βνήζεηαο ζε πεξίπησζε πνπ
δπζθνιεπηνύλ. Καηόπηλ ειέγρνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο.

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Σν παξόλ ζελάξην πινπνηήζεθε επράξηζηα ζηνπο καζεηέο ηεο Α’ ηάμεο.
Πξνθάιεζε έληνλα ην ελδηαθέξνλ ηνπο, κε απνηέιεζκα ηελ επίηεπμε ζε πνιύ
πςειό βαζκό ησλ ζηόρσλ ηνπ καζήκαηνο. Οη καζεηέο
επηηπρία ηνπο, ελώ δελ απνγνεηεύζεθαλ κε θάπνηα απνηπρία.
Οη καζεηέο γλώξηζαλ ηoλ ηόπν ηνπο θαη ηελ ηζηνξία ηνπ.

ράξεθαλ κε ηελ
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Δπίζεο θαιιηεξγήζεθε ε ζπλεξγαηηθόηεηα αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θάζε
νκάδαο έηζη ώζηε λα ζπκκεηέρνπλ θαη νη πην αδύλακνη καζεηέο θαη λα
θαηαθηήζνπλ ηελ γλώζε. Σέινο νη καζεηέο ελζνπζηάζηεθαλ κε ην δηαθνξεηηθό
ηξόπν αμηνιόγεζεο ηνπ καζήκαηνο πνπ έγηλε κε ην ινγηζκηθό Hot Potatoes
αιιά θαη γεληθόηεξα κε ηελ πινπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο κε
ρξήζε ΣΠΔ.

ΔΠΔΚΣΑΖ ΔΝΑΡΗΟΤ
Με ην ζελάξην απηό έγηλε πξνζπάζεηα λα θεληξηζηεί ην ελδηαθέξνλ ησλ
καζεηώλ ώζηε λα αλαθαιύςνπλ ηε γλώζε νη ίδηνη θαη λα επηηεπρζνύλ κε ηε
ρξήζε ησλ Ζ/Τ νη καζεζηαθνί θαη ςπραγσγηθνί ζηόρνη πνπ έζεζα. Ζ
δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ πηζηεύσ πσο είλαη επσθειήο θαη
ελδηαθέξνπζα γηα ηνπο καζεηέο. Σν ζελάξην κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο
Β’ θαη Γ’ ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνύ εθόζνλ πξνζαξκνζηεί ζην γλσζηηθό επίπεδν
ησλ καζεηώλ. Τπάξρεη επίζεο ε δπλαηόηεηα λα εκπινπηηζηεί κε επηπιένλ
δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο λα εκπιέθνπλ θαη άιια γλσζηηθά αληηθείκελα, ώζηε
λα εθαξκνζηεί σο ζρέδην εξγαζίαο ηηο δηδαθηηθέο ώξεο ηεο «επέιηθηεο δώλεο».
Γλώσσα: δεκηνπξγία πξόζθιεζεο κε ζέκα ηελ ηνπηθή γηνξηή ηνπ
Οινθαπηώκαηνο ηεο Καζζάλδξαο.
Μαθηματικά: παηρλίδη κε λνκίζκαηα ηνπ επξώ ζην πεξίπηεξν ηνπ ρσξηνύ.
Μελέτη: γλσξηκία κε ηα θπηά, ηα δώα θαη ηα επαγγέικαηα ηνπ ηόπνπ.
Μελέτη: Φσηνγξάθηζε ησλ παηδηώλ κε ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή ζε
δηάθνξεο ηνπνζεζίεο ηνπ ρσξηνύ ηνπο θαη πξνβνιή ηνπο ζε δηαθάλεηεο κε ηε
ρξήζε ηνπ Power point.
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Αισθητική αγωγή (ζωγραυική): δσγξαθηθή ζην tux paint ζέκα ηη ζα ήζειαλ λα
έρεη ν ηόπνο ηνπο.
Αισθητική αγωγή (μουσική): αθξόαζε ηνπηθώλ ηξαγνπδηώλ « Ζ Υαιθηδηθή
καο», « Μαθεδόλεο εγεξζείηε» θ.α. Ζρνγξάθεζε ησλ ηξαγνπδηώλ θαη
εγγξαθή ζε CD από ην δάζθαιν.

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
1. Μειέηε πεξηβάιινληνο Α’ ηάμεο, Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ, Τπνπξγείν
Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην, ΟΔΓΒ,
Αζήλα 2008
2. Μειέηε πεξηβάιινληνο, Σεηξάδην εξγαζηώλ, Α’ ηάμεο, Γεκνηηθνύ
ζρνιείνπ, Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Παηδαγσγηθό
Ηλζηηηνύην, ΟΔΓΒ, Αζήλα 2008.
3. Γιώζζα, Σεηξάδην εξγαζηώλ, Α’ ηάμεο, Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ, Τπνπξγείν
Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην, ΟΔΓΒ,
Αζήλα 2011.
4. Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδώλ – Αλαιπηηθά
Πξνγξάκκαηα πνπδώλ Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο, Τπνπξγείν Δζληθήο
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην, Σόκνο Α’, Αζήλα ,
επηέκβξηνο 2002.
5. Μαηζαγγνύξαο, Ζιία, Ζ δηαζεκαηηθόηεηα ζηε ζρνιηθή γλώζε, εθδόζεηο
Γξεγόξε, Αζήλα 2003.
6. ΔΑΗΣΤ, Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ
ζηα Κέληξα ηήξημεο Δπηκόξθσζεο, Σεύρνο 2: Κιάδνη ΠΔ60/70, Γεύηεξε
έθδνζε, (26.05.2008)
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 1
Αλνίμηε ην ινγηζκηθό ηνπ Google Earth επηιέγνληαο ην εηθνλίδην
από ηελ
επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή ζαο θαη θάλνληάο δηπιό αξηζηεξό θιηθ.
Αλνίγεηαη κπξνζηά ζαο ε αξρηθή ζειίδα ηνπ Google Earth.

Παξαηεξήζηε όηη ν θέξζνξαο ηνπ πνληηθηνύ ζαο κεηαηξέπεηαη ζε έλα κηθξό
ρεξάθη
. Με ην πνληίθη ηνπνζεηήζηε ην
πάλσ ζηελ Διιάδα θαη
πεξηζηξέθνληαο ην scroll roll κπξνζηά βιέπεηε πώο κεγεζύλεηαη κπξνζηά
ζαο ν ράξηεο ηεο Διιάδαο. Όηαλ ην πεξηζηξέςεηε πξνο ηα πίζσ, κηθξαίλεη.
Παηήζηε ην αξηζηεξό πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ ζαο.
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Βιέπεηε όηη ην ρεξάθη καδεύεηαη. Μπνξείηε λα ζύξεηε ην ράξηε ζην ύςνο πνπ
ζέιεηε, ώζηε λα ηνλ έρεηε κπξνζηά ζαο.

Έπεηηα κεηαθηλήζηε ην
πάλσ ζηε Xαιθηδηθή, θαη κεγεζύλεηέ ηε κε ηνλ
ίδην ηξόπν. Βιέπεηε ην πξώην πόδη ηεο Καζζάλδξαο. Σνπνζεηήζηε ην
πάλσ ζηελ αξρή ηνπ πξώηνπ πνδηνύ , εθεί πνπ είλαη ε Νέα Πνηίδαηα.

Κάληε δηπιό αξηζηεξό θιηθ πάλσ ζηελ Πνηίδαηα λα δείηε ζε κεγέζπλζε ηνλ
ηόπν ζαο.
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Ση βιέπεηε; Πνηεο εηθόλεο αλαγλσξίδεηε; Έρεηε κηα πξώηε εηθόλα ηνπ ρσξηνύ
ζαο. ε κεξηθά ηεηξαγσλάθηα-θσηνγξαθίεο πνπ ππάξρνπλ βάιηε ην πνληίθη
επάλσ. Βιέπεηε όηη ην «ρεξάθη» κεηαηξάπεθε ζε έλα «άζπξν βειάθη» . Σώξα
θάλεηε δηπιό θιηθ πάλσ ζην ηεηξαγσλάθη-θσηνγξαθία. Θα ζαο αλνίμεη έλα
κεγαιύηεξν παξάζπξν κε θσηνγξαθία ηνπ θάζε κέξνπο.
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Γηα λα θιείζεηε ην παξάζπξν κε ηε θσηνγξαθία θάληε θιηθ ζην ηεο
θσηνγξαθίαο. Μπνξείηε πάιη λα θάλεηε δηπιό θιηθ γηα λα’ ξζείηε πην θνληά
θαη κε ην
λα κεηαθηλεζείηε πάλσ ζην ζρέδην ηνπ ρσξηνύ ζαο λα δείηε ηελ
εθθιεζία, ηελ πιαηεία, ην ζρνιείν, ηα ζπίηηα ζαο…
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 2
Κάληε δηπιό αξηζηεξό θιηθ ζην εηθνλίδην
από ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο
ηνπ ππνινγηζηή ζαο. Βιέπεηε ηε δηεύζπλζε www.ilovepotidaia.gr. Παηήζηε ctrl+
αξηζηεξό θιηθ επάλσ. Δδώ είλαη κηα ηζηνζειίδα πνύ καο δίλεη πιεξνθνξίεο
γηα ηνλ ηόπν ζαο.

ηε ζπλέρεηα θάληε αξηζηεξό θιηθ ζηελ θαξηέια
θη ακέζσο
ζα κεηαβείηε ζε κηα άιιε ζειίδα κε πνιύ όκνξθεο θσηνγξαθίεο γηα ηνλ
ηόπν ζαο.
Έπεηηα θάλεηε αξηζηεξό θιηθ ζηελ πξώηε θσηνγξαθία θαη ζα δείηε όηη απηή
κεγεζύλεηαη. Βιέπεηε ηώξα πην θαζαξά κηα όκνξθε θσηνγξαθία. αο ζπκίδεη
θάηη; Πεξηγξάςηε κνπ ηη βιέπεηε.
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Μπνξείηε παηώληαο θάζε θνξά ην βειάθη
πνπ εκθαλίδεηαη λα δείηε
δηαδνρηθά όιεο ηηο θσηνγξαθίεο, ελώ αλ παηήζεηε ην
ζα επηζηξέςεηε
ζηελ πξνεγνύκελε ζειίδα κε όιεο ηηο θσηνγξαθίεο. Γείηε ηεο, πείηε κνπ ηηο
εληππώζεηο ζαο, αλ έρεηε θάπνηα απνξία.
Καηόπηλ ζα δηαιέμεηε δύν-ηξεηο θσηνγξαθίεο πνπ ζαο αξέζνπλ θαη ζα κάζεηε
πώο λα θάλεηε ηελ αληηγξαθή ηνπο. Κάλεηε αξηζηεξό θιηθ ζηελ θάζε
θσηνγξαθία, έπεηηα δεμί θιηθ θη επηιέγεηε ηελ εληνιή «Aληηγξαθή εηθόλαο ».
ηε ζπλέρεηα από ην θνπκπί έλαξμεο
αλνίμηε ην πξόγξακκα ηνπ word
θαη θάλεηε δεμί θιηθ πάλσ ζηε ζειίδα πνπ αλνίγεη θη επηιέμηε ηελ
«επηθόιιεζή»

ηεο.

Γηα λα επηζηξέςεηε ζην πξνεγνύκελν πξόγξακκα παηήζηε ζην εηθνλίδην
ζηε γξακκή εξγαζηώλ. Γηα λα βξείηε πάιη ηε ζειίδα ζαο ζην word μαλά θιηθ
ζην εηθνλίδηό ηνπ
ζηε γξακκή εξγαζηώλ.
Σώξα εθηππώζηε ηηο θσηνγξαθίεο ζαο επηιέγνληαο ηε ιεηηνπξγία ηεο
εθηύπσζεο από ην θνπκπί
. ην παξάζπξν πνπ
αλνίγεη θάλεηε θιηθ ζην
θνπκπί
.
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 3
Αλνίμηε ην πξόγξακκα ηνπ word από ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο θαη θάλεηε
θιηθ από ηε γξακκή κελνύ
ζηελ θαξηέια
. Από ηε γξακκή
εξγαιείσλ
παηήζηε πάλσ
ζηελ επηινγή
θη επηιέμηε ην
. Γεκηνπξγείηαη έλα ζηαπξνπδάθη ζην
θύιιν εξγαζίαο ζαο. Παηήζηε ην αξηζηεξό πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ θαη δείηε όηη
δεκηνπξγήζεθε έλα κηθξό ηεηξάγσλν κε νρηώ κπιε ζρεκαηάθηα.

Σνπνζεηήζηε ην πνληίθη ζαο ζην κεζαίν ηεηξαγσλάθη δεμηά.
Παηήζηε πάλσ ηνπ. Γεκηνπξγείηαη έλαο ζηαπξόο. ύξεηε ην ζηαπξό πξνο ηα
δεμηά, πξνρσξήζηε ηνλ ιίγν θαη θάληε θιηθ ιίγν πην εθεί. Φηηάρλεηε έλα

νξζνγώλην

. Σνπνζεηήζηε ην πνληίθη ζαο ζην θάησ

ηεηξάγσλν θαη ζύξεηε ην ζηαπξό πξνο ηα θάησ.

Φηηάρλεηε έηζη κηα νξζνγώληα πηλαθίδα.
Έπεηηα επηιέμηε ην πιαίζην θεηκέλνπ
από ηελ επηινγή . Σνπνζεηήζηε ην
καύξν ζηαπξνπδάθη κέζα ζην νξζνγώλην, θάλεηε θιηθ θαη βιέπεηε πάιη έλα

κέζα ζην

κεζαία ηεηξαγσλάθηα

. Σνπνζεηήζηε πάιη ην πνληίθη ζηα δύν

θαη ζύξηε ηα σο ηηο δύν πιατλέο
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πιεπξέο ηνπ νξζνγσλίνπ
. Φηηάμαηε έλα κηθξόηεξν νξζνγώλην
πνπ είλαη κέζα ζε έλα κεγαιύηεξν. Κάληε θιηθ ζηα ηεηξαγσλάθηα ηνπ κηθξνύ

νξζνγσλίνπ

θαη ζύξηε ηα ζηαπξνπδάθηα ώζηε λα κεγεζύλεηε

ην πιάηνο ηνπ κηθξνύ νξζνγσλίνπ
Σώξα θάλεηε θιηθ κέζα ζην
κηθξό νξζνγώλην θαη αληηγξάςηε ηελ νλνκαζία ηνπ ρσξηνύ ζαο από ην
ηεηξάδηό ζαο. Παηήζηε πάλσ ζηελ θαξηέια
από ηε γξακκή κελνύ.
Μαξθάξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ ρσξηνύ ζαο ηνπνζεηώληαο ηνλ θέξζνξα ηνπ
πνληηθηνύ ζαο ζηελ αξρή ηνπ νλόκαηνο θαη κε παηεκέλν ην αξηζηεξό πιήθηξν
ηνπ πνληηθηνύ ην ζέξλεηε σο ην ηέινο ηνπ νλόκαηνο
.Παηήζηε ην
θνπκπί
έληνλεο γξαθήο θαη επηιέμηε ηε ζηνίρηζε ζην θέληξν .
Όηαλ ηειεηώζεηε, θάλεηε θιηθ πάλσ ζην κεγάιν νξζνγώλην θη ύζηεξα
παηήζηε ζηελ θαξηέια
.Δπηιέμηε ην θνπκπί
θαη από
ην επηιέμηε ην ζθνύξν κπιε ρξώκα. Φηηάμαηε έηζη ηελ πηλαθίδα ηνπ ρσξηνύ
ζαο! Μνηάδεη κε ηελ παξαθάησ εηθόλα;
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Μπνξείηε ηώξα λα ηελ εθηππώζεηε επηιέγνληαο ηε ιεηηνπξγία ηεο
εθηύπσζεο από ην θνπκπί
θιηθ ζην θνπκπί
.

. ην παξάζπξν πνπ αλνίγεη θάλεηε
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 4

Αλνίμηε ην απνζεθεπκέλν αξρείν
κε ηίηιν «Δηθόλεο ηνπ ηόπνπ
κνπ» από ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή ζαο θάλνληαο δηπιό
αξηζηεξό θιηθ πάλσ ηνπ.

Παξαηεξήζηε ηηο εηθόλεο πνπ είλαη θάησ από ηελ θόθθηλε θαξδηά θαη
πεξηγξάςηε ηεο.
Γηαβάζηε ηελ επηθεθαιίδα πάλσ από ηελ θόθθηλε θαξδηά.
Σώξα κε παηεκέλν ην αξηζηεξό πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ ζύξεηε θαη
αθήζηε κέζα ζηελ θόθθηλε θαξδηά κία-κία κόλν ηηο εηθόλεο απηέο πνπ
αληηπξνζσπεύνπλ ηνλ ηόπν ζαο. Οη ππόινηπεο πνπ δελ είλαη εηθόλεο
ηνπ ηόπνπ ζαο κέλνπλ εθηόο ηεο θόθθηλεο θαξδηάο.
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Σν απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο ζαο ηαηξηάδεη κε ηελ παξαθάησ εηθόλα;

Απνζεθεύζηε ηελ εξγαζίαο ζαο. Παηήζηε πάλσ ζην θνπκπί
θη επηιέμηε ηε
ιεηηνπξγία «Save as» . Αλνίγεη έλα παξάζπξν. ην Όλνκα αξρείνπ γξάςηε «Ο
ΣΟΠΟ ΜΟΤ»
θαη παηήζηε ην θνπκπί
.
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 5
Αλνίμηε ην ινγηζκηθό Tux paint
από ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ
ππνινγηζηή ζαο θάλνληαο δηπιό αξηζηεξό θιηθ πάλσ ηνπ. Παηήζηε πάλσ ζην
θνπκπί
παηήζηε

θαη από ην παξάζπξν πνπ αλνίγεη επηιέμηε ην άζπξν ρξώκα θαη
γηα λα θηηάμεηε ηε ζύλζεζή ζαο.

΄

Παηήζηε πάλσ ζηηο θαξηέιεο πηλέια

θαη ρξώκαηα

θη επηιέμηε ην είδνο πηλέινπ θαη ηα ρξώκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ζηε
ζύλζεζή ζαο.

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΧΡΙΣΟΔΟΤΛΟΤ ΠΕ70

Εσγξαθίζηε ηηο γέθπξεο, ηε ζάιαζζα, ηνλ νπξαλό… Μελ μερλάηε ην θνπκπί

ηεο αλαίξεζεο
δηαγξάςεηε.

θαη ην

Μπνξείηε λα παηήζεηε ζηελ θαξηέια

αλ θάηη δε ζαο αξέζεη θαη ζέιεηε λα ην

θη από ην

λα βξείηε δηάθνξα κέζα κεηαθνξάο θαη ζπγθνηλσλίαο
θαη
ζαιάζζηνπο νξγαληζκνύο γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζεηε ζηε δσγξαθηά ζαο.
Παηήζηε
ην

γηα λα επηιέμεηε απηά πνπ ζέιεηε. Παηώληαο ζην θνπκπί
κπνξείηε λα θαζνξίζεηε ηελ θαηεύζπλζε πνπ ζα έρνπλ νη
εηθόλεο πνπ επηιέγεηε (αξηζηεξά - δεμηά), ελώ επηιέγνληαο ηελ θιίκαθα
ξπζκίδεηε ην κέγεζνο ηεο εηθόλαο ζαο. Όζν πην κεγάιε είλαη ε
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γξακκή ηεο θιίκαθάο ζαο, ηόζν κεγαιύηεξε ζα είλαη ε εηθόλα ζαο. Όζν πην
κηθξή είλαη ε γξακκή, ηόζν πην κηθξή ζα είλαη ε εηθόλα ζαο.

Αλ ζέιεηε επηιέμηε ην θνπκπί
θη από ηε ζηήιε πνπ εκθαλίδεηαη
παηήζηε ην
θαη δείηε αλ θάηη ζαο αξέζεη θαη ζέιεηε λα ζπκπιεξώζεηε κ’
απηό ηε ζύλζεζή ζαο.

Αθνύ ηειεηώζεηε εθηππώζηε ηε δσγξαθηά ζαο. Κιηθ ζην θνπκπί
ην παξάζπξν πνπ αλνίγεη

θιηθ ζην

θη από ην

Κιηθ

θη από
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 6

Παηήζηε κε δηπιό αξηζηεξό θιηθ ζην εηθνλίδην
πνπ ππάξρεη ζηελ
επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή ζαο. Αλνίγεη ην παξαθάησ θύιιν
εξγαζίαο.

Παξαηεξήζηε πξνζεθηηθά ηηο εηθόλεο ζηε αξηζηεξή ζηήιε θη έπεηηα πεγαίλεηε
δίπια ζην πξώην νξζνγώλην
.Παηήζηε ην βειάθη. Θα

βγνπλ πέληε νλνκαζίεο
.Γηαβάζηε ηηο νλνκαζίεο θαη θάλεηε θιηθ ζηελ
νλνκαζία πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξώηε εηθόλα. Κάληε ην ίδην θαη γηα ηηο
ππόινηπεο εηθόλεο. Όηαλ ηειεηώζεηε παηήζηε πάλσ ζην θνπκπί
. Οη
ιάζνο
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απαληήζεηο παξακέλνπλ ζην νξζνγώλην
Μπνξείηε λα πξνζπαζήζεηε πάιη. Ύζηεξα πάιη θιηθ ζην

Έπεηηα παηάηε πάλσ ζην βειάθη
εξγαζίαο.

.
.

από γηα λα κεηαβείηε ζε έλα λέν θύιιν

ην θύιιν απηό ζα ζπκπιεξώζεηε ηα θελά νξζνγώληα κε ηηο ιέμεηο πνπ
ππάξρνπλ επάλσ από ην θείκελν. Θα γξάςεηε κε θεθαιαία ζην θάζε ιεπθό
νξζνγώλην ηε ιέμε πνπ ηνπ αληηζηνηρεί. Όηαλ ηειεηώζεηε, παηήζηε πάλσ ζην
θνπκπί
. Αλ θάπνηεο απαληήζεηο ζαο είλαη ιάζνο ζα κείλνπλ κέζα ζηα
άζπξα νξζνγώληα. Μπνξείηε λα ηηο δηαγξάςεηε θαη λα γξάςεηε ηηο ζσζηέο
απαληήζεηο. Αλ δπζθνιεύεζηε κπνξείηε λα παηήζεηε ην θνπκπί
. Θα
ζαο δώζεη ην πξώην γξάκκα ηεο ζσζηήο απάληεζεο. Κάζε θνξά πνπ ην
παηάηε ζα ζαο δίλεη έλα-έλα ηα γξάκκαηα ηεο απάληεζεο. Πξνζνρή,
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όκσο!!!Παηώληαο ην θνπκπί
ζαο.

, ράλεηε πόληνπο από ηε βαζκνινγία

ΚΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ!!!

Σα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηώλ ζαο ηαηξηάδνπλ κε ηα παξαθάησ
απνηειέζκαηα;
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