ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΚΣΕ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΑΞΗ Β΄
ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Στέφανος Διαμαντής
Αγγελίνα Παυλούδη
Ιφιγένεια Παρούση

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Β΄ ΤΑΞΗ
1.1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
« Τι θα φάμε….. ; »
1.2. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος, Μαθηματικά, Εικαστικά, ΤΠΕ
1.3. ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το παρόν σενάριο προτείνεται να αξιοποιηθεί από μαθητές της Β΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου.
Επειδή, γενικώς οι μαθητές πρέπει να αποκτήσουν υγιείς στάσεις και συμπεριφορές σχετικά με τη
διατροφή, το σενάριο θα μπορούσε να υλοποιηθεί και στις άλλες τάξεις του δημοτικού, εφόσον
τροποποιηθεί στις εκάστοτε ανάγκες των μαθητών.

1.4. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΔΕΠΠΣ ΚΑΙ ΑΠΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Το θέμα είναι απολύτως συμβατό με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ, αφού ο κεντρικός άξονας του
σεναρίου αφορά ενότητα της Μ.Π. της Β΄ τάξης και οι στόχοι άπτονται πλήρως του αντίστοιχου
αναλυτικού προγράμματος της Μ.Π. Ο γενικός σκοπός της Μ.Π είναι η απόκτηση γνώσεων και
ανάπτυξη δραστηριοτήτων, αξιών και στάσεων. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, το σενάριο στοχεύει
στα εξής ( ΔΕΠΠΣ, 2009: 309) :
ΜΕΛΕΤΗ: Θρεπτική αξία των τροφών, διατροφικές συνήθειες και ο ρόλος της διατροφής στην
ανάπτυξη ( ΥΠΕΠΘ-Π.Ι, 2006:136)
ΓΛΩΣΣΑ: Προφορικός λόγος, διαλογικές μορφές επικοινωνίας, διαχείριση της πληροφορίας.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ : Ομαδοποίηση – ταξινόμηση συνόλων.
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Θεατρικό παιχνίδι
Τ.Π.Ε. Χρήση λογισμικών
1.5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

ΥΠΟΔΟΜΗ.
1.5.1.

Γνωστικά προαπαιτούμενα

Οι μαθητές έχουν αναπτύξει από προηγούμενα μαθήματα τις βασικές δεξιότητες χρήσης του Η/Υ.
Επίσης έχουν ασχοληθεί τόσο στο νηπιαγωγείο, όσο και στην Α΄ τάξη με θέματα σχετικά με τη
διατροφή και διαθέτουν προσωπικά βιώματα από την καθημερινή τους ζωή.

1.5.2.

Οργάνωση της τάξης και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή

Το μάθημα πραγματοποιείται στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. Προτείνεται οργάνωση
των μαθητών σε ομάδες 2-3 μαθητών. Απαιτείται επομένως ο κατάλληλος αριθμός Η/Υ. Ο
χωρισμός των ομάδων γίνεται από το δάσκαλο σε συνεργασία με τους μαθητές .Οι ομάδες είναι
ανομοιογενείς και αν είναι δυνατόν σε κάθε ομάδα να υπάρχει ένας μαθητής εξοικειωμένος με τη
χρήση Η/Υ. Οι υπολογιστές του εργαστηρίου έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο και
έχουν εγκατεστημένα τα λογισμικά- προγράμματα:
•

Internet Browser
Tο πρόγραμμα πλοήγησης δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις
σχετικές με το θέμα, μέσα από συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους που έχουν επιλεγεί από
τον εκπαιδευτικό, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος του αποπροσανατολισμού. Η ανάπτυξη
της ικανότητας του παιδιού για ενεργό αναζήτηση και η κριτική επεξεργασία των
πληροφοριών είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παιδαγωγικούς στόχους.

•

Power Point
Το λογισμικό παρουσίασης Power point βοηθά τους μαθητές να προσεγγίζουν τη γνώση με
ένα διαφορετικό τρόπο, πιο ελκυστικό και πιο ενδιαφέρον.

•

Κειμενογράφος
Το λογισμικό επεξεργασίας κειμένου Word δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να
συνθέσουν ένα κείμενο, να το τροποποιήσουν και να το βελτιώσουν χωρίς κόπο και χρόνο.
Σ’ αυτό μπορεί να προστεθούν εικόνες, εμπλουτίζοντας έτσι τον τρόπο γραπτής έκφρασης
στην οθόνη και οπτικοποιώντας την γνώση.

•

Google docs
Το Google docs είναι ένας online, εύκολος στη χρήση, επεξεργαστής κειμένου, λογιστικών
φύλλων και παρουσιάσεων κ.τ.λ, που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές να
δημιουργούν, να αποθηκεύουν, να μοιράζονται και να συνεργάζονται online, άμεσα και με
ασφάλεια στο διαδίκτυο, ενώ ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης από
οποιονδήποτε υπολογιστή.

•

Kidspiration
Το Kidspiration σύμφωνα

με τις απαιτήσεις του σε επίπεδο μαθησιακής διαδικασίας,

αλλά και διδακτικής διαχείρισης, χαρακτηρίζεται ως ένα ανοιχτό εκπαιδευτικό περιβάλλον
διερεύνησης και μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, επιτρέπει δραστηριότητες και διερευνήσεις
για οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο. Το περιβάλλον αυτό και οι δραστηριότητες του
παρέχουν ευκαιρίες για ενεργή συμμετοχή σε δημιουργικές δράσεις και κοινωνική

αλληλεπίδραση. Τα παιδιά μπορούν να συνδυάσουν εικόνες, κείμενο και λέξεις για να
αναπαραστήσουν σκέψεις και πληροφορίες.
Επίσης στο εργαστήριο της πληροφορικής, υπάρχει προβολέας ( data projector ).

1.6. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ
1.6.1 Σκοπός
Βασικός σκοπός του σεναρίου είναι, οι μαθητές, μέσα από συνεργατικές διαδικασίες και
ανακαλυπτικές δραστηριότητες να οργανώσουν τη βασική τους ανάγκη, τη διατροφή.
1.6.1 Διδακτικοί στόχοι
Ως προς το γνωστικό αντικείμενο
•

Να διακρίνουν τις ομάδες τροφίμων

•

Να γνωρίσουν τη θρεπτική αξία των τροφών και τη σημασία τους στη διατροφή.

•

Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της σωστής διατροφής ως προϋπόθεση της καλής

σωματικής ανάπτυξης και της διατήρησης της υγείας τους.
•

Να υιοθετήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες, αντιστεκόμενοι στις ανθυγιεινές τροφές.

Ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών
•

Να χρησιμοποιούν το λογισμικό kidspiration , μέσα από απλές δραστηριότητες και
οδηγίες.

•

Να προσεγγίσουν τις ΤΠΕ ως εργαλεία.

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία
•

Να ασκηθούν στην ομαδοσυνεργατική μάθηση, στην ανάληψη πρωτοβουλιών και στην
ανάπτυξη της δημιουργικής και κριτικής σκέψης.

1.7. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Έξι ( 6 ) διδακτικές ώρες.
2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Θεωρητική προσέγγιση
Ως μοντέλο διδασκαλίας επιλέγεται η «συνεργατική καθοδηγούμενη ανακάλυψη», στα πλαίσια της
οποίας οι μαθητές με συγκεκριμένες δραστηριότητες διερευνούν το διδακτικό υλικό και
οικοδομούν συνεργατικά τη νέα γνώση. Παράλληλα δίνεται η ευκαιρία για την ανάπτυξη των

σχέσεων μεταξύ των μαθητών – μελών μιας ομάδας, καθώς και την ανάπτυξη αισθημάτων
αλληλοεκτίμησης, εμπιστοσύνης και συνεργασίας.
Διδακτική προσέγγιση με ΤΠΕ
Η διδακτική προσέγγιση θα γίνει με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, γιατί κεντρίζουν το
ενδιαφέρον του μαθητή, παρέχοντάς του ένα πολυμεσικό περιβάλλον, μέσα από το οποίο θα
οικοδομήσουν τη γνώση.

2.2 ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
1η Διδακτική ώρα (45΄)
Α. Αφόρμηση: Συζήτηση για το δεκατιανό που φάγανε στο διάλειμμά τους και αναφορά σε
θέματα διατροφής. .
Β. Συμπλήρωση απλού διερευνητικού ερωτηματολογίου για την καταγραφή των διατροφικών
τους συνηθειών, που στήθηκε μέσω του Google docs. Τα παιδιά καλούνται ν' απαντήσουν,
ακολουθώντας τις οδηγίες που τους δίνονται, το καθένα ξεχωριστά

και να υποβάλλουν το

ερωτηματολόγιο (Φύλλο Εργασίας 1). Η αξιοποίηση των πληροφοριών αυτών θα γίνει κατά την
διαδικασία αξιολόγησης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι διδασκαλίας
(συγκριτικά στοιχεία).
2η Διδακτική ώρα (45΄)
Α. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου και συζήτηση.
Β. Επεξεργασία και εκμάθηση του λογισμικού Kispiration από τους μαθητές. Δίνεται ένας
σύντομος οδηγός του συγκεκριμένου λογισμικού με τον οποίο οι μαθητές καλούνται να γνωρίσουν
το περιβάλλον εργασίας, τα βασικά εργαλεία, το μενού και τη βιβλιοθήκη του λογισμικού,
εφαρμόζοντας τις οδηγίες που τους δίνονται (Φύλλο εργασίας 2).
Οι μαθητές θα μπορέσουν να τα εφαρμόσουν και στην πράξη με δραστηριότητες που θα τους
δοθούν στις διδακτικές ώρες που θα ακολουθήσουν.
3η – 4η διδακτική ώρα ( 90΄ )
Παρουσίαση με τη χρήση λογισμικού παρουσίασης (Power Point) και βιντεοπροβολέα του βιβλίου
“ Ο ωραίος Δαρείος” της Σοφίας Ζαραμπούκα. Στόχο έχει να κεντρίσει το ενδιαφέρον των
μαθητών, να τους εισάγει στην ανάλυση των θεματικών αξόνων του προς διερεύνηση θέματος,

ενώ παράλληλα με τη συνεργατική μέθοδο θα γίνει συστηματική νοηματική και εκφραστική
απόδοση του κειμένου.(Δραματοποίηση- Θεατρικό παιχνίδι).
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Αφού διαβαστεί πρώτα το παραμύθι στα παιδιά, γίνεται συζήτηση για το περιεχόμενό του.
Καλούνται να συμπληρώσουν το χάρτη με τις τροφές που περιείχε το καθημερινό διαιτολόγιο του
ήρωα, καθώς και τις τροφές που έτρωγε από τα σκουπίδια. Στη φάση αυτή, οι μαθητές χωρίζονται
σε 2 κατηγορίες ομάδων για την επεξεργασία του παραπάνω ζητήματος (Φύλλο εργασίας 3).
Κατηγορία Α: « Καθημερινό διαιτολόγιο του Δαρείου με τον Τίτο » και
Κατηγορία Β : « Τροφές του Δαρείου από τα σκουπίδια ».
Παράλληλα με το χάρτη, οι μαθητές παροτρύνονται να φτιάξουν και σε κολλάζ την παραπάνω
δραστηριότητα, ώστε να γίνουν οι απαραίτητοι συσχετισμοί και συγκρίσεις.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Θεατρικό παιχνίδι (Οδηγίες στο παράρτημα)

5η διδακτική ώρα ( 45΄ )
Κατά τη διάρκεια αυτής της διδακτική ώρας, οι μαθητές θα παρακολουθήσουν ένα βίντεο με θέμα
τη θρεπτική αξία των τροφών και θα εξερευνήσουν έναν ιστοχώρο για την πυραμίδα της
μεσογειακής διατροφής. Οι ιστότοποι έχουν προεπιλεχθεί, με στόχο την ανάκτηση και την
πρόσληψη των σχετικών πληροφοριών.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Στη συνέχεια, οι μαθητές μετά από συζήτηση, θα κληθούν να υλοποιήσουν δύο δραστηριότητες
στο λογισμικό Kidspiration. Στην πρώτη ο μαθητής κατατάσσει τις τροφές σε ομάδες, ενώ στη
δεύτερη τις τοποθετεί στη διατροφική πυραμίδα με βάση τη θρεπτική τους αξία.
(Φύλλο Εργασίας 4).
6η διδακτική ώρα ( 45΄ )
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Οι μαθητές, με τη βοήθεια των οδηγιών που τους δίνονται, συμπληρώνουν ένα Εβδομαδιαίο
Πρόγραμμα διατροφής σε Word, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που απέκτησαν κατά την διδακτική
διαδικασία. Ο εκπαιδευτικός αξιολογεί το πρόγραμμα, με βάση τις αρχικές πληροφορίες που

συγκέντρωσε από τα ερωτηματολόγια και εξετάζει αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι που τέθηκαν.
(Φύλλο Εργασίας 5)
2.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Κατά την εφαρμογή του σεναρίου δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα προβλήματα, καθώς οι μαθητές
δέχτηκαν με ενθουσιασμό και συνεργάστηκαν επιτυχώς στις ολιγομελείς ομάδες που
δημιουργήθηκαν. Υπήρξε ενεργητική συμμετοχή και ανατροφοδότηση καθ όλη τη διάρκεια του
σεναρίου (διαμορφωτική αξιολόγηση), δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην εφαρμογή των
λογισμικών.
Στο τέλος του εκπαιδευτικού σεναρίου ακολούθησε γενική συζήτηση και απαρίθμηση των
συμπερασμάτων (διαπιστωτική αξιολόγηση), καθώς υλοποιήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό, οι
πρότεροι στόχοι που είχαν τεθεί. Οι μαθητές έδειξαν να έχουν κατανοήσει το διαχωρισμό των
τροφών, όπως επίσης και τη διάθεση να αλλάξουν διατροφικές συνήθειες, επιλέγοντας τροφές
υψηλής διατροφικής αξίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Ο ΩΡΑΙΟΣ ΔΑΡΕΙΟΣ
Από τη σειρά "Διατροφή" της Σ. Ζαραμπούκα
Ο Δαρείος είναι ένας καλοαναθρεμμένος γάτος που ζει μαζί με το αφεντικό του, τον Τίτο. Ο Τίτος
είναι διατροφολόγος – μουσικολόγος στο επάγγελμα, γεγονός που σημαίνει πως ο Δαρείος γνωρίζει
όλα τα μουσικά όργανα και όλες τις τροφές. Αυτό έχει τις επιπτώσεις του στην καθημερινή
διατροφή του Δαρείου, η οποία είναι θρεπτική και υγιεινή. Έτσι ο Δαρείος είναι ένας γάτος γεμάτος
υγεία και ομορφιά. Το καθημερινό διαιτολόγιό του περιλαμβάνει οπωσδήποτε σαλάτα, για να είναι
η γούνα του αστραφτερή. Το πρωινό τους περιλαμβάνει κάθε μέρα ένα αβγό, πορτοκαλάδα, γάλα,
ψωμί και μέλι. Τρώνε κάθε μέρα οπωσδήποτε ένα πορτοκάλι. Την Τρίτη το διαιτολόγιό τους
περιλαμβάνει ψάρι. Την Τετάρτη τρώνε φακές, την Πέμπτη, φασολάκια λαδερά με κόκκινη σάλτσα
και τυρί φέτα. Την Παρασκευή πηγαίνουν στο χασάπη για να αγοράσουν κρέας για την Κυριακή,
την αγαπημένη μέρα του Δαρείου. Το κοτόπουλο το τρώνε μόνο με μπάμιες, γιατί έτσι είναι πιο
υγιεινό όπως λέει ο Τίτος. Του Δαρείου όμως του προκαλεί αηδία. Μισούσε τις μπάμιες. Αυτός
προτιμούσε τα τσιπς και ζήλευε τους αδέσποτους γάτους της γειτονιάς του που τρώγανε στα
σκουπίδια. Έτσι μια μέρα που το αφεντικό του έλειψε για δουλειές, έκανε το όνειρό του
πραγματικότητα. Το έσκασε από μια τρύπα και άρχισε να τριγυρνάει έξω και να τρώει στα
σκουπίδια. Αυτό κράτησε για μια εβδομάδα. Έγινε τόσο χοντρός, που όταν βαρέθηκε τα σκουπίδια
και πεθύμησε τα ωραία φαγητά του Τίτου, δεν χωρούσε να περάσει απ’ την τρύπα απ’ όπου το
έσκασε. Έτσι κλείστηκε έξω. Όταν επέστρεψε το αφεντικό του δε βρήκε πουθενά το γάτο του. Τότε
ο Δαρείος κοιμήθηκε έξω από την πόρτα. Αγνώριστο τον βρήκε την άλλη μέρα ο Τίτος. Πήρε τον
Δαρείο μέσα, που είχε πάρει πλέον το μάθημά του. Δεν θα έτρωγε ποτέ ξανά από τα σκουπίδια και
θα άκουγε πιστά τις διατροφικές συμβουλές του Τίτου. Έτσι, οι μαθητές μας έχουν πάρει ένα πολύ
χρήσιμο μάθημα διατροφικής αγωγής.

2. ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Ένα παιδί υποδύεται τον Τίτο κι ένα άλλο τον Δαρείο. Ο Τίτος δείχνει στο Δαρείο τον πίνακα με το
φαγητό που θα πρέπει να τρώει καθημερινά. Ο Δαρείος κάνει πως τρώει, ενώ παράλληλα δείχνει τη
δυσφορία του και την προτίμησή του στις εικόνες που δείχνουν τις ανθυγιεινές διατροφές. Μια
μέρα ο Τίτος φεύγει, αφού προηγουμένως έχει δώσει στον Δαρείο τις κατάλληλες συμβουλές για το
τι θα πρέπει να τρώει κατά τη διάρκεια της απουσίας του. Ο Δαρείος κάνει πως τον ακούει, αλλά
μόλις περάσει την πόρτα το σκάει από μία τρύπα που έχουμε προηγουμένως κατασκευάσει και
βρίσκεται έξω στο δρόμο. Εκεί αρχίζει να τρώει από τα σκουπίδια. Όταν αποφασίζει να επιστρέψει
στο σπίτι είναι πολύ χοντρός. Έχει βάλει μαξιλάρι κάτω από την μπλούζα του και δε χωράει στην
τρύπα απ’ όπου πέρασε προηγουμένως. Επίσης κάποια άλλα παιδιά μπορούν να υποδυθούν τους
γάτους της γειτονιάς που παλεύουν με τον Δαρείο, όταν αυτός πηγαίνει να φάει στα σκουπίδια μαζί
τους, κι ένα κοριτσάκι μπορεί να κάνει την Τασία, την παχουλή γάτα που θέλει να παντρευτεί ο
Δαρείος όταν μεγαλώσει. Τέλος, αν τα παιδιά είναι περισσότερα από τους ρόλους που αναφέραμε,
μπορούν να παίξουν εναλλάξ όλα τα παιδιά το θεατρικό δρώμενο πολλές φορές. Έτσι θα
εξασφαλιστεί η συμμετοχή όλων.

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1Ο Φύλλο Εργασίας
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Πατήστε στο πληκτρολόγιό σας ταυτόχρονα Ctrl+κλικ στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση και
συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Κάντε κλικ με το ποντίκι στις
απαντήσεις που θέλετε. Όταν είστε σίγουροι ότι απαντήσετε σ’ όλες τις ερωτήσεις πατήστε μία
μόνο φορά

Υποβολή

https://spreadsheets.google.com/viewform?
formkey=dENCQTdXZ0lhUy1IT2dlYzlsMm53ZWc6MQ

2Ο Φύλλο Εργασίας
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Kidspiration
Σύντομος οδηγός για μαθητές δημοτικού σχολείου
Βήμα 1ο
Ανοίξτε το λογισμικό kidspiration από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή, κάνοντας διπλό
αριστερό κλικ στο εικονίδιο

Βήμα 2ο
Στη συνέχεια, εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα.

Επιλέξτε

Βήμα 3ο
Παρατηρήστε το κεντρικό μενού και τα βασικά εργαλεία.
Μενού

Βιβλιοθήκη με
σχέδια και
εικόνες

Βασικά εργαλεία

Βήμα 4ο
Εφαρμόστε ελεύθερα τις εντολές του παρακάτω οδηγού.
ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τι θέλω να κάνω

Πώς θα το κάνω
Από το μενού File επιλέγω to New

Να ανοίξω ένα καινούριο χάρτη

Να φυλάξω ότι έφτιαξα

Να διαλέξω κάποιο σχήμα ή
εικόνα

Να διαγράψω κάποιο
αντικείμενο

Από το μενού File επέλεξε το Save.
Στη συνέχεια διάλεξε το φάκελο στο οποίο θα το φυλάξεις
και δώσε ένα όνομα. Πάτησε Save.

Στη δεξιά πλευρά της οθόνης, στη βιβλιοθήκη, πάτησε το
πορτοκαλί τριγωνάκι και επέλεξε την κατηγορία εικόνων
που θέλεις.
Όρισε το σημείο που θέλεις να εμφανιστεί η εικόνα και
επίλεξέ την.

Επίλεξε το αντικείμενο που θέλεις να διαγράψεις και κάνε
κλικ πάνω του.
Στη συνέχεια πάτησε το παραπάνω κουμπί.

Να προσθέσω ένα σχήμα

Πατώντας πάνω σε αυτό το κουμπί θα
εμφανιστεί ένα σχήμα. Αν επιλέξεις πρώτα ένα σχήμα ή
εικόνα και μετά πατήσεις το κουμπί, τότε αυτό το σχήμα θα
είναι ενωμένο με αυτό που επέλεξες.

Να ενώσω κάποιο αντικείμενο
με κάποιο άλλο.

επίλεξε το αντικείμενο το οποίο θέλεις να
ξεκινάει η ένωση πατώντας πάνω του. Στη συνέχεια πάτησε
πάνω στο κουμπί ένωσης και ένωσέ το με το αντικείμενο το
οποίο θέλεις να καταλήγει.

Να αλλάξεις θέση οποιουδήποτε
αντικειμένου (σχήμα – εικόνα)
Επίλεξε το αντικείμενο που θέλεις
να του αλλάξεις τη θέση. Εχοντας πατημένο το αριστερό
κουμπί του ποντικιού, μπορείς να το « σύρεις » στο σημείο
που θέλεις.

Να μορφοποιήσω τα γράμματα –
μέγεθος γραμματοσειράς.

Να αναιρέσω κάτι που έχω κάνει

Να εγκαταλείψω το πρόγραμμα

Από τα εργαλεία στο κάτω μέρος της οθόνης διάλεξε όποια
γραμματοσειρά θέλεις, το μέγεθος των γραμμάτων και το
χρώμα τους.

Ουπς,Λάθος!!! Επίλεξε το αντικείμενο αυτό για να αναιρεθεί
η προηγούμενη ενέργειά σου.

Από το μενού file, επίλεξε το Exit.
Θυμήσου να φυλάξεις προηγουμένως τη δουλειά σου!!!

3Ο Φύλλο Εργασίας
1.Α. Ανοίξτε, από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή, κάνοντας διπλό αριστερό κλικ στο
εικονίδιο με το όνομα “Δαρείος 1”.
Εμφανίζεται στον υπολογιστή μας η παρακάτω εικόνα.
Συμπληρώστε το χάρτη με τις τροφές που έτρωγε ο Δαρείος, όταν τον φρόντιζε ο Τίτος.
( Ομάδα Α)

1.Β.

Ανοίξτε, από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή, κάνοντας διπλό αριστερό κλικ στο

εικονίδιο με το όνομα “Δαρείος 2”.
Εμφανίζεται στον υπολογιστή μας η παρακάτω εικόνα.
Συμπλήρωσε το χάρτη με τις τροφές που έτρωγε ο Δαρείος, από τα σκουπίδια.

4Ο Φύλλο Εργασίας
1.Κάντε κλικ στην παρακάτω διεύθυνση για να παρακολουθήσεις ένα βίντεο σχετικά με τη
θρεπτική αξία των τροφών
http://www.youtube.com/watch?v=HxazjWeupJw&feature=related

2.Στη συνέχεια, περιηγηθείτε στον παρακάτω δικτυακό τόπο για να αντλήσετε πληροφορίες για τη
μεσογειακή πυραμίδα
http://www.eid.org.gr/Content.php?PageId=123

3. Ανοίξτε, από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή, κάνοντας διπλό αριστερό κλικ στο
εικονίδιο με το όνομα “ Ομάδες Τροφών ”.

Εμφανίζεται στον υπολογιστή μας η παρακάτω εικόνα.
Τοποθέτησε τις τροφές στην κατηγορία που ανήκουν, ενώνοντας με βέλη.

4. Ανοίξτε, από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή, κάνοντας διπλό αριστερό κλικ στο
εικονίδιο με το όνομα “Διατροφική Πυραμίδα ”.
Εμφανίζεται στον υπολογιστή μας η παρακάτω εικόνα.
Σύρε και άφησε τις τροφές στη θέση που έχουν στη πυραμίδα με βάση τη διατροφική τους αξία.

5Ο Φύλλο Εργασίας
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Στην επιφάνεια εργασίας βρείτε το φάκελο με την ονομασία ΜΕΝΟΥ. Με διπλό αριστερό κλικ τον
ανοίγετε και επιλέγετε με το ποντίκι σας το αρχείο με τη ονομασία ΜΕΝΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑΣ. Κάνετε
δεξί κλικ και επιλέγετε Άνοιγμα, όπως στην εικόνα.

Θα εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα.

Διαλέξετε από τις τροφές της δεύτερης στήλης και συμπληρώστε το μενού της ημέρας. Επιλέξτε τη
τροφή που θέλετε με το ποντίκι, κάνετε δεξί κλικ και Αντιγραφή. Τοποθετείστε το βελάκι το
ποντικιού στο πλαίσιο του γεύματος που θέλετε στην αριστερή πλευρά, κάνετε αριστερό κλικ και
στη συνέχεια δεξί κλικ. Επιλέξτε Επικόλληση. Συμπληρώστε όλα τα γεύματα, διαλέγοντας υγιεινά
τρόφιμα. Στο τέλος δεν ξεχνάμε να κάνουμε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.

Με την ίδια διαδικασία επιλέγετε όλα τα αρχεία των ημερών και συμπληρώνετε όλα τα μενού της
εβδομάδας. Αν θέλετε μπορείτε να το στείλετε με e-mail στη μητέρα σας ή να το ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ.
Αρχείο- Εκτύπωση-Ιδιότητες-Πρόχειρη Εκτύπωση-ΟΚ-Αντίγραφο 1-ΟΚ.
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