
                                                                                                     ΠΕΤΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΑ Π.Ε 70 

 
Σάμε: η΄ 

Μάζεκα: ΓΛΩΑ 

ηόρνο: Να γλσξίζνπλ ην ινγηζκηθό θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα δηαηξνθηθή αιπζίδα 

κε έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηξνθή.  

Κεθάιαην: 4 «Η ΔΙΑΣΡΟΦΗ» 

Λνγηζκηθό:  Kidspiration-Ελλνηνινγηθνί ραξηεο 

Πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο: Oη καζεηέο  έρνπλ νινθιεξώζεη ηελ ελόηεηα Δηαηξνθή 

ζηε Γιώζζα .Είλαη ηθαλνί λα ρεηξίδνληαη ην πιεθηξνιόγην ηνπ ππνινγηζηή, λα 

γξάθνπλ θείκελν θαη λα απνζεθεύνπλ ηελ εξγαζία ηνπο. Οη καζεηέο δε γλσξίδνπλ ηε 

ρξήζε ηνπ kidspiration. 

Απαηηνύκελνο ρξόλνο: 45 ιεπηά 

Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζε 4 νκάδεο ησλ ηξηώλ (3) αηόκσλ 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

 ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ζα βξείηε ην εηθνλίδην ηνπ ινγηζκηθνύ. 

 

 Από ην παξάζπξν πνπ ζα αλνηρηεί    παηήζηε ηελ εληνιή 

continue πνπ βξίζθεηαη θάησ δεμηά   
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 Κάληε δηπιό θιηθ γηα λα αλνίμεη. Θα εκθαληζηεί  ε εμήο ζειίδα   

 

 

 

 Επηιέμηε ην πξώην αξηζηεξά εηθνλίδην  θαη θάληε δηπιό θιηθ επάλσ 

ηνπ. Εκθαλίδεηαη ε εηθόλα 

 

 Μέζα ζην ρξσκαηηζκέλν θύθιν  πνπ εκθαλίδεηαη     θάληε κηα 

θνξά θιηθ, δηαγξάςηε ηελ εληνιή Main Idea θαη γξάςηε ηνλ όξν ΔΙΑΣΡΟΦΗ 

. 

 

 Καηόπηλ  θάληε θιηθ κέζα ζηνλ θύθιν γηα λα επηιερζεί ν όξνο 

ΔΙΑΣΡΟΦΗ       θαη από ηελ κπάξα  
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επηιέμηε ην εηθνλίδην  θαη θάληε δπν θνξέο θιηθ επάλσ ηνπ γηα λα 

δεκηνπξγεζνύλ δπν θαηλνύξηεο ζρέζεηο-θύθινη θάησ από ηελ αξρηθή καο 

έλλνηα  . Μέζα ζηνλ πξώην θύθιν θάλνληαο θιηθ γξάςηε ηνλ 

όξν ΤΓΙΕΙΝΕ ΣΡΟΦΕ θαη ζηνλ δεύηεξν αληίζηνηρα ΑΝΘΤΓΙΕΙΝΕ 

ΣΡΟΦΕ. 

 

 Μπνξείηε θάλνληαο θιηθ ζπλερόκελα κέζα ζηνλ θύθιν θαη κεηαθηλώληαο ην 

πνληίθη ηαπηόρξνλα λα αιιάμεηε θαη ηε ζέζε ησλ θύθισλ( αξηζηεξά, δεμηά, 

πάλσ, θάησ) έηζη ώζηε λα πάξεη κηα ζσζηή ζέζε ην ζρήκα ζαο  . 

 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 2 

 

 Καηόπηλ από ηελ επάλσ κπάξα εξγαιείσλ θάληε θιηθ ζην καγηθό θνπηί 

. Από ηελ θαξηέια πνπ ζα αλνηρηεί επηιέμηε ην θαξνηζάθη θάλνληαο 

θιηθ επάλσ ηνπ. ύξηε κε αξηζηεξό θιηθ ην θαξνηζάθη θάησ από ηελ έλλνηα 

πγηεηλέο ηξνθέο. Αθνινπζήζηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία  θαη ηνπνζεηήζηε έλα 

δεύηεξν  θαξνηζάθη θάησ από ηελ έλλνηα αλζπγηεηλέο ηξνθέο. Αλ ηα 

θαξνηζάθηα πέζνπλ πάλσ ζηηο έλλνηεο κεηαθηλήζηε ηα κε ην πνληίθη θάλνληαο 

θιηθ επάλσ ηνπο θαη ζύξηε ηα. 

 

 Από ηελ αξηζηεξή κπάξα εξγαιείσλ επηιέμηε ην εηθνλίδην .Θα αλνηρηεί κία 

θαξηέια κε ζέκαηα.  Επηιέμηε ηελ ηέηαξηε θαηεγνξία food& health. Αλνίγεη 

κηα δεύηεξε θαξηέια κε ππνθαηεγνξίεο. Δηεξεπλήζηε ηηο ηέζζεξηο πξώηεο 

ππνθαηεγνξίεο θάλνληαο θιηθ ζε θάζε κηα μερσξηζηά. Καζώο πινεγήζηε 

ζ’απηέο νη εηθόλεο ηνπο εκθαλίδνληαη ζηελ αξηζηεξή 

γξακκή εξγαιείσλ.  

 

 

 

 

 

 Αθνύ δηεξεπλήζεηε ηα είδε ησλ ηξνθώλ επηιέμηε 6 ηνπιάρηζηνλ γηα θάζε 

θαηεγνξία (ΤΓΙΕΙΝΕ –ΑΝΘΤΓΙΕΙΝΕ) 
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  Κάληε θιηθ πάλσ ζηελ ηξνθή θαη ζύξηε ην πνληίθη κέζα ζην θαξνηζάθη, όπνπ 

αλήθεη ην θάζε είδνο ηξνθήο. 

 Γηα λα κηθξύλεηε ην κέγεζνο θάζε ηξνθήο θάληε θιηθ πάλσ ηνπ. ρεκαηίδεηαη 

έλα πιαίζην κε ηέζζεξα ηεηξάγσλα έλα  ζε θάζε γσλία 

Κάλνληαο αξηζηεξό θιηθ ην πνληίθη πάλσ ζε έλα ηεηξαγσλάθη 

θαη ζέξλνληάο ην κηθξύλεηε ην κέγεζνο ηεο ηξνθήο. 

 

 Αθνύ γεκίζεηε ηα θαξνηζάθηα θαη ηειεηώζεηε ηελ εξγαζία ζαο επηιέμηε από 

ηελ επάλσ γξακκή εξγαιείσλ ην εηθνλίδην  γηα λα γξάςεηε ηα 

νλόκαηα ηεο νκάδαο ζαο. 

 

 Γξάςηε ηα νλόκαηά ζαο ζην επάλσ αξηζηεξά πιαίζην θαη παηήζηε ην OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Κάληε θιηθ ζηε ιέμε file θαη επηιέμηε ηελ εληνιή save as.Απνζεθεύζηε ην 

ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο κε ηα νλόκαηα ηεο νκάδαο ζαο. 
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