
Παπαγιάννηρ Απιζηοηέληρ-Δπιμόπθωζη Β’ επιπέδος 

Γπαζηηπιόηηηα 3η 

Τάξη :  ΣΤ’ 

Μάθημα:  Ιζηνξία 

Κεθάλαιο : Οη Έιιελεο αληηκέηωπνη κε ηνπο θαηαθηεηέο 

Σηόσορ:  Να επηιέμνπλ νη καζεηέο αξρεηαθό ηζηνξηθό πιηθό θαη λα ζπλζέζνπλ κηα 
νπηηθνπνηεκέλε  παξνπζίαζε.  

Λογιζμικό:  Power Point 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ : Οη καζεηέο έρνπλ εξγαζηεί ήδε ζην βηβιίν θαη ζην 

ηεηξάδην εξγαζηώλ πάλω ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην. Έρνπλ αλαπηύμεη από 
πξνεγνύκελα καζήκαηα ηηο βαζηθέο δεμηόηεηεο ρξήζεο ηνπ Η/Υ (ρξήζε πνληηθηνύ, 
θηινζνθία ιεηηνπξγίαο ηωλ windows θ.ά.). Σηα πιαίζηα ηεο επέιηθηεο δώλεο νη 
καζεηέο θαη νη καζήηξηεο έρνπλ εμνηθεηωζεί κε ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ινγηζκηθνύ 
παξνπζίαζεο PowerPoint..  

Απαιηούμενορ σπόνορ: 1 δηδαθηηθή ώξα (45 ιεπηά) 
Οπγάνωζη: Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζε επηά  νκάδεο ηωλ ηξηώλ αηόκωλ. 

 

Φύλλο επγαζίαρ. 

Θέλεηε να δημιοςπγήζεηε μια δική ζαρ παποςζίαζη για ηη  ζσολική γιοπηή ηηρ 
28ηρ Οκηωβπίος?  

 

1.Αλνίμηε  ην θάθειν «θώην1940» πνπ βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. 

2.Κάλεηε Ctrl+θιηθ ζηνπο παξαθάηω ζπλδέζκνπο πνπ ζα βξείηε   
http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=2831  
http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=2835  

 

 

 

3. Παξαηεξήζηε ηηο εηθόλεο, θάλεηε  δηπιό αξηζηεξό θιηθ  πάλω ζε απηέο πνπ ζέιεηε 
λα ηηο δείηε ζε κεγαιύηεξεο θαη ηειηθά επηιέμηε  10 από απηέο ηηο νπνίεο ζα 
απνζεθεύζεηε, όπωο έρνπκε κάζεη, ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ζε θάθειν κε ηελ  
νλνκαζία «θωην1940-νκάδαΦ» (όπνπ Φ ην όλνκα ηεο θάζε νκάδαο). 

http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=2831
http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=2835


 

 

4.Κάλεηε δηπιό αξηζηεξό θιηθ πάλω ζην εηθνλίδην  πνπ βξίζθεηαη ζηελ 
επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ Η/Υ γηα λα βξεζείηε ζην πεξηβάιινλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 
PowerPoint. 

  

 

5.Κάλεηε αξηζηεξό θιηθ ζηελ επηινγή «θηλήζεηο»  θαη ζην 
πεξηβάιινλ πνπ εκθαλίδεηαη θάλεηε ηηο παξαθάηω επηινγέο : 

 Ταρύηεηα κεηάβαζεο μικπή 
 Δηαδνρή δηαθάλεηαο αςηόμαηα μεηά από 10 δεςηεπόλεπηα 
 Ξεηζεθάξεηε ηελ επηινγή με κλικ πονηικιού 
 Παηάηε αξηζηεξό θιηθ ζηελ επηινγή  εθαπμογή ζε όλα 

                                                                      

 

 

 

 

 

 



6.Σηε ζπλέρεηα θάλεηε αξηζηεξό θιηθ ζηελ επηινγή «εηζαγωγή»  . Σην 

πεξηβάιινλ πνπ εκθαλίδεηαη επηιέμηε ην εηθνλίδην «ήρνο»  θαη δώζηε εληνιή γηα 
εηζαγωγή ήρνπ από ηο απσείο. Σην παξάζπξν πνπ αλνίγεη βξείηε, εμεξεπλώληαο κε 
ηνλ ηξόπν πνπ έρνπκε κάζεη, ην θάθειν  “ηπαγούδια 1”  πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

επηθάλεηα εξγαζίαο θαη επηιέμηε ηνλ ήρν πνπ ζέιεηε λα εηζάγεηε . 

 

 

 

 

 

 

 Κάλεηε δηπιό αξηζηεξό θιηθ  επάλω ηνπ γηα λα εηζαρζεί ζηελ παξνπζίαζή καο θαη 
ζην κήλπκα πνπ εκθαλίδεηαη επηιέμηε  ηελ επηινγή «απηόκαηα» 

 

 

 

 

 

Σην πεξηβάιινλ πνπ εκθαλίδεηαη θάλεηε αξηζηεξό θιηθ ζηελ επηινγή 



 Αλαπαξαγωγή ήρνπ Αναπαπαγωγή μεηαξύ ηων διαθανειών 

 

 

7.Εηζαγωγή εηθόλωλ 

Κάλεηε αξηζηεξό θιηθ ζηελ επηινγή «εηζαγωγή»  θαη ζηε ζπλέρεηα ζην 

εηθνλίδην .  Σην παξάζπξν πνπ αλνίγεη βξείηε, εμεξεπλώληαο κε ηνλ ηξόπν πνπ 
έρεηε κάζεη, ην αξρείν ηεο εηθόλαο  πνπ ζέιεηε λα εηζάγεηε θαη θάλεηε  δηπιό αξηζηεξό 
θιηθ επάλω ηνπ. 

 

 

Με απηόλ ηνλ ηξόπν ε εηθόλα  έρεη εηζαρζεί ζηελ παξνπζίαζή καο 



 

 

8. Κάλεηε αξηζηεξό θιηθ ζηελ επηινγή «θεληξηθή»  θαη ζηε ζπλέρεηα ζην 

εηθνλίδην «Δεκηνπξγία  δηαθάλεηαο» . Παξαηεξείηε όηη κηα λέα δηαθάλεηα έρεη 
εκθαληζηεί. Επηιέμηε ηελ κε αξηζηεξό θιηθ θαη ζηε ζπλέρεηα  επαλαιάβεηε  ηηο θηλήζεηο 
πνπ θάλαηε ζην βήκα 8 γηα λα εηζάγεηε εηθόλεο. 

 

 

 



9. Όηαλ εηζαρζνύλ όιεο νη εηθόλεο (βήκαηα 8 θαη 9) παηήζηε ην θνπκπί F5 πνπ 
βξίζθεηαη ζην πιεθηξνιόγην γηα λα δείηε ηελ πξνβνιή ηεο παξνπζίαζήο ζαο θαη ζηε 
ζπλέρεηα ηελ απνζεθεύεηε  ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο κε ην όλνκα «1940-νκάδαΦ» 
(όπνπ Φ ην όλνκα ηεο θάζε νκάδαο) 

                                       

 

                                                                                                                                                          

 

 

Είμαι ςίγουροσ ότι όλεσ οι ομάδεσ 
δημιοφργηςαν μια τζλεια παρουςίαςη!!!! 

 


