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Σάξη: Στϋ
Μάθημα: ΓΛΩΣΣΑ
τόχοσ: Να γνωρίςουν το λογιςμικό και να δθμιουργιςουν μια διατροφικι αλυςίδα με
ζννοιεσ που ςχετίηονται με τθ διατροφι.
Κεφάλαιο: 4 «Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ»
Λογιςμικό: Kidspiration-Εννοιολογικοί χάρτεσ
Προαπαιτούμενεσ γνώςεισ: Oι μακθτζσ ζχουν ολοκλθρϊςει τθν ενότθτα Διατροφι ςτθ
Γλϊςςα. Είναι ικανοί να χειρίηονται το πλθκτρολόγιο του υπολογιςτι, να γράφουν
κείμενο και να αποκθκεφουν τθν εργαςία τουσ. Οι μακθτζσ δε γνωρίηουν τθ χριςθ του
kidspiration.
Απαιτούμενοσ χρόνοσ: 45 λεπτά
Οι μακθτζσ εργάηονται ςε 4 ομάδεσ των τριϊν (3) ατόμων
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ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ

1. Στθν επιφάνεια εργαςίασ κα βρείτε το εικονίδιο του λογιςμικοφ.

 Από το παράκυρο που κα ανοιχτεί

πατιςτε τθν εντολι continue

που βρίςκεται κάτω δεξιά

 Κάντε διπλό κλικ για να ανοίξει. Θα εμφανιςτεί θ εξισ ςελίδα

 Επιλζξτε το πρϊτο αριςτερά εικονίδιο
Εμφανίηεται θ εικόνα

και κάντε διπλό κλικ επάνω του.
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 Μζςα ςτο χρωματιςμζνο κφκλο που εμφανίηεται
κάντε μια
φορά κλικ, διαγράψτε τθν εντολι Main Idea και γράψτε τον όρο ΔΙΑΤΡΟΦΗ .
 Κατόπιν κάντε κλικ μζςα ςτον κφκλο για να επιλεχκεί ο όροσ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ

και από τθν μπάρα

επιλζξτε το εικονίδιο
και κάντε δυο φορζσ κλικ επάνω του για να
δθμιουργθκοφν δυο καινοφριεσ ςχζςεισ-κφκλοι κάτω από τθν αρχικι μασ ζννοια

. Μζςα ςτον πρϊτο κφκλο κάνοντασ κλικ γράψτε τον όρο ΥΓΙΕΙΝΕΣ
ΤΡΟΦΕΣ και ςτον δεφτερο αντίςτοιχα ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΕΣ ΤΡΟΦΕΣ.
 Μπορείτε κάνοντασ κλικ ςυνεχόμενα μζςα ςτον κφκλο και μετακινϊντασ το
ποντίκι ταυτόχρονα να αλλάξετε και τθ κζςθ των κφκλων( αριςτερά, δεξιά, πάνω,
κάτω) ζτςι ϊςτε να πάρει μια ςωςτι κζςθ το ςχιμα ςασ .

2. Κατόπιν από τθν επάνω μπάρα εργαλείων κάντε κλικ ςτο μαγικό κουτί
.
Από τθν καρτζλα που κα ανοιχτεί επιλζξτε το καροτςάκι κάνοντασ κλικ επάνω του.
Σφρτε με αριςτερό κλικ το καροτςάκι κάτω από τθν ζννοια υγιεινζσ τροφζσ.
Ακολουκιςτε τθν ίδια διαδικαςία και τοποκετιςτε ζνα δεφτερο καροτςάκι κάτω
από τθν ζννοια ανκυγιεινζσ τροφζσ. Αν τα καροτςάκια πζςουν πάνω ςτισ ζννοιεσ
μετακινιςτε τα με το ποντίκι κάνοντασ κλικ επάνω τουσ και ςφρτε τα.
Από τθν αριςτερι μπάρα εργαλείων επιλζξτε το εικονίδιο
.Θα ανοιχτεί μία
καρτζλα με κζματα. Επιλζξτε τθν τζταρτθ κατθγορία food& health. Ανοίγει μια
δεφτερθ καρτζλα με υποκατθγορίεσ. Διερευνιςτε τισ τζςςερισ πρϊτεσ
υποκατθγορίεσ κάνοντασ κλικ ςε κάκε μια ξεχωριςτά. Κακϊσ πλοθγιςτε ς’αυτζσ
οι εικόνεσ τουσ εμφανίηονται ςτθν αριςτερι γραμμι
εργαλείων.
Αφοφ διερευνιςετε τα είδθ των τροφϊν επιλζξτε 6
τουλάχιςτον για κάκε κατθγορία (ΥΓΙΕΙΝΕΣ –
ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΕΣ)
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 Κάντε κλικ πάνω ςτθν τροφι και ςφρτε το ποντίκι μζςα ςτο καροτςάκι, όπου
ανικει το κάκε είδοσ τροφισ.
Για να μικρφνετε το μζγεκοσ κάκε τροφισ κάντε κλικ πάνω του. Σχθματίηεται ζνα

πλαίςιο με τζςςερα τετράγωνα ζνα ςε κάκε γωνία
Κάνοντασ
αριςτερό κλικ το ποντίκι πάνω ςε ζνα τετραγωνάκι και ςζρνοντάσ το μικρφνετε
το μζγεκοσ τθσ τροφισ.

Αφοφ γεμίςετε τα καροτςάκια και τελειϊςετε τθν εργαςία ςασ επιλζξτε από τθν
επάνω γραμμι εργαλείων το εικονίδιο
ομάδασ ςασ.

για να γράψετε τα ονόματα τθσ

Γράψτε τα ονόματά ςασ ςτο επάνω αριςτερά πλαίςιο και πατιςτε το OK

Κάντε κλικ ςτθ λζξθ file και επιλζξτε τθν εντολι save as. Αποκθκεφςτε το ςτθν
επιφάνεια εργαςίασ με τα ονόματα τθσ ομάδασ ςασ.

