Παπαγιάννηρ Απιζηοηέληρ-Δπιμόπθωζη Β’ επιπέδος
Γπαζηηπιόηηηα 1η
Σάξη: Δ’
Μάθημα: Ιζηνξία
Κεθάλαιο: 13ν «Ο Ινπζηηληαλόο κεηαξξπζκίδεη ηε δηνίθεζε θαη ηε λνκνζεζία»
Άμεζορ ζηόσορ: Να θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηηο ελέξγεηεο ηνπ Ινπζηηληαλνύ γηα ηηο αιιαγέο ζηε
λνκνζεζία, ζηε δηνίθεζε θαη ζηελ νξγάλσζε ηεο απηνθξαηνξίαο.
Έμμεζορ ζηόσορ: Να αζθεζνύλ νη καζεηέο-ηξηεο ζηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ Hot Potatoes.
Λογιζμικό: Hot Potatoes
Πποηγούμενερ γνώζειρ: Οη καζεηέο έρνπλ εξγαζηεί ήδε ζην βηβιίν θαη ζην ηεηξάδην εξγαζηώλ
πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην. Βαζηθέο γλώζεηο ζηε ρξήζε Η/Τ
Απαιηούμενορ σπόνορ: 45 ιεπηά
Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζε έμη νκάδεο ησλ ηξηώλ αηόκσλ.
Φύλλο Δπγαζίαρ
Δξώηεζε:
Έρεηε ιύζεη πνηέ ζηαπξόιεμν;
Απάληεζε:…………………………………………………….

Δξώηεζε:
αο αξέζεη λα ιύλεηε ζηαπξόιεμα;
Απάληεζε:……………………………………………………

Αλνίμηε ην αξρείν κε ην όλνκα istoriaE
πνπ βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο
θαη πξνζπαζήζηε λα ιύζεηε ην
ζηαπξόιεμν πνπ ζαο εηνίκαζα

Παηήζηε κε ην πνληίθη πάλσ ζηνλ αξηζκό πνπ επηιέγνπκε, δηαβάζηε ηελ εξώηεζε θαη
γξάςηε ηελ απάληεζε ζην θελό πνπ ππάξρεη δίπια. Καηόπηλ παηήζηε ην enter . Όηαλ ηειεηώζεηε
κε όιεο ηηο εξσηήζεηο παηήζηε αξηζηεξό θιηθ ζην θνπκπάθη check γηα λα θάλεηε ηνλ έιεγρν θαη
λα δείηε ηελ επηηπρία ζαο.

ΚΑΙ ΣΩΡΑ ΔΙΣΔ ΔΣΟΙΜΟΙ ΝΑ ΚΑΝΔΣΔ ΣΟ ΓΙΚΟ Α ΣΑΤΡΟΛΔΞΟ???
Αθνινπζείηε ηηο παξαθάησ νδεγίεο:
1. Με ηε βνήζεηα ηνπ βηβιίνπ Ιζηνξίαο (θεθάιαην 13) θάζε κηα από ηηο έμη νκάδεο βξίζθεη
από έλαλ όξν γηα ην ζηαπξόιεμν θαη κεηά ηελ αληίζηνηρε εξώηεζε
πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζεη:
π.ρ. ΥΡΤΑ – Ήηαλ ηα Βπδαληηλά λνκίζκαηα.

Καηαγξάςηε εδώ ηνπο όξνπο κε ηηο εξσηήζεηο:
ΟΡΟΙ

ΔΡΩΣΗΔΙ

2.Παηήζηε ζην εηθνλίδην ηνπ Hot potatoes πνπ βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο θαη ζηε
ζπλέρεηα πάλσ ζην Jcross πνπ βιέπεηε ζηελ εηθόλα:

3. Γξάςηε ηνλ ηίηιν πνπ ζέιεηε λα δώζεηε ζην ζηαπξόιεμν κε θεθαιαία γξάκκαηα :

4.Παηήζηε ζηε Γηαρείξηζε πιέγκαηνο:
θαη κεηά ζηελ Απηόκαηε δεκηνπξγία πιέγκαηνο:

5. Γεκηνπξγήζηε ιίζηα ησλ ιέμεσλ-όξσλ ηνπ ζηαπξνιέμνπ :

Καη παηήζηε ζηε Γεκηνπξγία πιέγκαηνο. Γηα παξάδεηγκα:

6. Σώξα βάιηε ηηο εξσηήζεηο παηώληαο πάλσ ζην θνπκπί

7.Δπηιέγεηε κηα κηα ηε ιέμε, γξάθεηε ηνλ νξηζκό θαη παηάηε ΟΚ.
Γηα παξάδεηγκα:

Όιεο νη επηινγέο κνξθνπνίεζεο ηνπ ινγηζκηθνύ έρνπλ ήδε επηιερηεί από ην δάζθαιν θαη ζα
δηδαρηνύλ ζε επόκελε δξαζηεξηόηεηα

8. Όηαλ γξάςεηε όινπο ηνπο νξηζκνύο παηήζηε ην θνπκπί ΟΚ ζην θάησ κέξνο θαη απνζεθεύζηε
ηελ άζθεζε κε ηελ εληνιή «Δμαγσγή γηα δεκηνπξγία ζειίδαο web»

9. Παηήζηε ζηελ πξνεπηζθόπεζε ηεο άζθεζεο θαη ιύζηε ην ζηαπξόιεμν!

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ!!!

.

