ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΧΡΙΣΟΔΟΤΛΟΤ ΠΕ70

Δναζηενηόηεηα 4ε: « Δςγναθίδς μηα πνηζημογεκκηάηηθε
θάνηα »
Πάλε: Α’
Ανηζμόξ παηδηώκ: 12
Γκςζηηθό ακηηθείμεκμ: Γηθαζηηθά.
Ννμεγμύμεκεξ γκώζεηξ: Πα παηδηά έπμοκ ελμηθεηςζεί με ημ
πενηβάιιμκ ημο tux paint από πνμεγμύμεκε δναζηενηόηεηα .
Δηδαθηηθόξ πνόκμξ: 2 δηδαθηηθέξ ώνεξ.
Οηόπμξ: «Κα μάζμοκ ηα παηδηά κα δςγναθίδμοκ μηα
πνηζημογεκκηάηηθε θάνηα πνεζημμπμηώκηαξ ημ ιμγηζμηθό tux
paint». .
Πα παηδηά πςνίζηεθακ ζε μμάδεξ ηςκ δύμ αηόμςκ θη ενγάζηεθακ ζημ
ενγαζηήνημ ηςκ οπμιμγηζηώκ. νεζημμπμηήζεθακ έλη οπμιμγηζηέξ. Oη μδεγίεξ
δόζεθακ πνμθμνηθά από ηε δαζθάια ζημοξ μαζεηέξ βήμα-βήμα θαη
πνμβιήζεθακ ζημ βηκηεμπνμβμιέα.
Ακμίληε πάιη ημ πνόγναμμα δςγναθηθήξ θάκμκηαξ δηπιό θιηθ πάκς ζημ
εηθμκίδημ

πμο οπάνπεη ζηεκ επηθάκεηα ενγαζίαξ ημο οπμιμγηζηή ζαξ.
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Βιέπεηε ηε δςγναθηά πμο είπαηε θηηάλεη θαη είπαηε
απμζεθεύζεη ζημ πνόγναμμα αοηό.
Eζείξ ζέιεηε κα θηηάλεηε μηα θαηκμύνηα δςγναθηά γη’ αοηό
θάκηε θιηθ ζημ θμομπί

. Από ηε κέα ζειίδα πμο

ακμίγεη μπνμζηά ζαξ

επηιέληε ημ θόθθηκμ πνώμα

πάκς ζημ μπμίμ ζα

δςγναθίζεηε ηεκ θάνηα ζαξ θαη μεηά παηήζηε ημ θμομπί
«Άκμηγμα»

.

Πώνα θάκηε θιηθ πάκς ζημ θμομπί
παηήζηε πάκς ζημ βειάθη
δείηε ηε ζηήιε με ηα πνηζημογεκκηάηηθα
ζπέδηα.

θη από ηε ζηήιε
μέπνη κα
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‘Γπεηηα παηήζηε πάκς ζημ νμδ πιαίζημ με ημ μαύνμ
βειάθη
δεκηνάθη

.Ιόιηξ δείηε ημ πνηζημογεκκηάηηθμ
, ημ επηιέγεηε θαη θάκηε θιηθ ζημ θέκηνμ

ηεξ θάνηαξ ζαξ. Πώνα επηιέληε ημ αζηένη
θίηνηκμ πνώμα

από ηα

θαη ημ

θαη θάκηε θιηθ

πάκς ζηεκ θμνοθή ημο δέκηνμο ζαξ γηα κα ημπμζεηήζεηε
έκα θίηνηκμ αζηένη.
Πώνα επηιέληε ημ δώνμ

από ηηξ

θαη

θάκηε ηνία θιηθ όπμο ζέιεηε ζηε βάζε ημο δέκηνμο γηα κα
βάιεηε ηα δςνάθηα ζαξ. Βιέπεηε όηη αοηό ημ δώνμζηάμπα έπεη ζογθεθνημέκμ πνώμα πμο δεκ αιιάδεη.
Γπηιέληε ηώνα ημ άιιμ δώνμ

από ηηξ

θαη δείηε όηη ζαξ εμθακίδεηαη ε ζηήιε με ηα πνώμαηα
θάης από ηεκ θάνηα ζαξ.

Γπηιέληε όπμημ πνώμα ζέιεηε κα έπεη ημ δώνμ ζαξ θαη
θάκηε θιηθ όπμο ζέιεηε ζημ θάης μένμξ ηεξ θάνηα ζαξ.
Από ηηξ

επηιέληε ηα ζημιίδηα πμο ζέιεηε κα έπεη
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ημ δεκηνάθη ζαξ θαη θάκηε θιηθ πάκς ζε αοηό όπμο ζέιεηε
κα ηα ημπμζεηήζεηε. Όηακ θάκεηε θιηθ πάκς ζε θάζε
ζημιίδη , δείηε ακ ζαξ δίκεηε ε εοθαηνία κα επηιέλεηε ημ
πνώμα ημο από ηεκ επηιμγή

.Ακ όπη, ημ επηιέγεηε

με ηα πνώμαηα πμο ημ βιέπεηε. Ακ θάηη δεκ ζαξ άνεζε θαη
ζέιεηε κα ημ ζβήζεηε παηήζεηε ημ θμομπί

από ηα

.
Ηάκηε ηέιμξ θιηθ ζημ θμομπί
επηιέληε ημ μαύνμ πνώμα

από ηα
από ηα

θη
. Ιε αοηό

ζα γνάρεηε ηεκ εοπή « ΗΑΘΑ ΞΖΟΠΜΡΓΓΚΚΑ » ζημ
πάκς μένμξ ηεξ θάνηαξ ζαξ. Ναηήζηε ημ πιήθηνμ «caps
lock» από ημ πιεθηνμιόγημ θαη γνάρηε πάκς ρειά
« ΗΑΘΑ». Βιέπεηε όηη ε ιέλε αοηή είκαη μέζα ζε έκα
πιαίζημ

.Ιε ημ πμκηίθη μεηαθηκήζηε ημ πιαίζημ αοηό

πάκς ζηε θάνηα ζαξ θαη θάκηε θιηθ ζημ ζεμείμ πμο ζέιεηε
κα γναθηεί. Ύζηενα παηήζηε ημ πιήθηνμ «enter» από ημ
πιεθηνμιόγημ γηα κα αιιάλεηε ζεηνά θαη γνάρηε
« ΞΖΟΠΜΡΓΓΚΚΑ» από θάης. Ηάκεηε ημ ίδημ με ημ
πιαίζημ

θαη ηειεηώκεηε παηώκηαξ

πάιη «enter».Ε θάνηα ζαξ είκαη έημημε. Ναηήζηε ζημ
θμομπί

γηα κα απμζεθεύζεηε ηεκ θάνηα ζαξ.
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Ναηήζηε ημ θμομπί

έκα κέμ πανάζονμ

γηα κα ηεκ εθηοπώζεηε. Βγαίκεη

. Γπηιέληε ημ

.
Από ημ πανάζονμ πμο
βγαίκεη

Γπηιέληε

θαη ε θάνηα ζαξ ζα εθηοπςζεί.

ΑΛΖΜΘΜΓΕΟΕ
Ε αλημιόγεζε γίκεηαη με ηεκ εθηύπςζε ηςκ θανηώκ
παηδηώκ.

