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Γαζθάια: Βαΐνπ Αξγπξή
Ηκεξνκελία:20 Γεθεκβξίνπ 2011
Τάμε :Γ΄
Μάζεκα: Ιζηνξία
Σηόρνο: Δθκάζεζε θαη παξνπζίαζε ζε Powerpoint ηνπο Θενύο θαη ηηο Θεέο ηνπ
Οιύκπνπ.
Λνγηζκηθό: Γηαδίθηπν, Powerpoint
Πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο: Οη καζεηέο έρνπλ εμνηθεησζεί κε βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ
ππνινγηζηή(πιεθηξνιόγην, πνληίθη),έρνπλ δηδαρζεί ην θεθάιαην κε ηνπο Θενύο θαη ηηο
Θεέο ηνπ Οιύκπνπ.
Απαηηνύκελνο ρξόλνο: κία ώξα
Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζην εξγαζηήξην ηεο πιεξνθνξηθήο ζε νκάδεο δπν
αηόκσλ(ππάξρνπλ 8 ππνινγηζηέο)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Παηδηά, αο πξνζπαζήζνπκε λα θάλνπκε κηα παξνπζίαζε κε ηνπο Θενύο θαη ηηο Θεέο
ηνπ Οιύκπνπ.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πάλσ ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή ππάξρεη έλα αξρείν κε ην όλνκα

«Γηεπζύλζεηο»
.
 Κάληε δηπιό θιηθ γηα λα αλνίμεη.
Σαο δίλνληαη νη παξαθάησ δηεπζύλζεηο

Πεγαίλεηε ην πνληίθη ζαο πάλσ ζηελ πξώηε δηεύζπλζε θαη θάληε Ctrl+Κιηθ.
Θα αλνίμεη ε παξαθάησ ζειίδα.

 Δπηιέμεηε ην εηθνλίδην «Οη Θενί ηνπ Οιύκπνπ» γηα λα δείηε ηνπο Θενύο. Με
ηνλ ίδην ηξόπν ζα ζπλερίζεηε θαη γηα ηηο Θεέο. Δπίζεο, ζαο δίλεηε θαη κηα
δεύηεξε δηεύζπλζε γηα λα επηιέμεηε από όπνπ επηζπκείηε ηηο εηθόλεο ησλ ζεώλ
θαη λα θηηάμεηε ηελ παξνπζίαζή ζαο.
 Κάληε δεμί θιηθ πάλσ ζηελ εηθόλα πνπ ζαο αξέζεη.
 Παηήζηε «Απνζήθεπζε εηθόλαο σο», θάληε θιηθ γηα λα αλνίμεη ε επηθάλεηα

εξγαζίαο, βξείηε ην θάθειν «Θενί-Θεέο»
θαη παηήζηε
«Απνζήθεπζε». Δπηιέμηε ηνπο Θενύο θαη ηηο Θεέο.
 Πεγαίλεηε πάιη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο, επηιέμηε Έλαξμε → Όια ηα
πξνγξάκκαηα → Microsoft Office→Microsoft Office PowerPoint 2007 θαη
αλνίμηε ην πξόγξακκα.
Θα αλνίμεη ην εηθνλίδην

Βήκα 1:Κάληε θιηθ κέζα ζην πιαίζην «Κάληε θιηθ γηα ηίηιν» θαη γξάςηε ό,ηη ηίηιν
ζέιεηε λα έρεη ε παξνπζίαζή ζαο.
Βήκα 2:Σηε ζπλέρεηα πάλσ από ηε γξακκή εξγαιείσλ επηιέμηε «Κεληξηθή» θαη
«Γεκηνπξγία δηαθάλεηαο». Μεηά Δηζαγσγή → Δηθόλα → Δπηθάλεηα εξγαζίαο →
Θενί-Θεέο θαη επηιέγεηε κηα εηθόλα πνπ δηαιέμαηε από ηηο δηεπζύλζεηο.
Η εηθόλα εκθαλίδεηαη πνιύ κηθξή. Δπάλσ γξάθεηε ην όλνκα ηνπ Θενύ. Γηα λα ηε
κεγαιώζεηε πεγαίλεηε ην πνληίθη ζαο πάλσ ζηε εηθόλα ζε νπνηνδήπνηε θύθιν θαη ζα
γίλεη βειάθη. Με αξηζηεξό θιηθ ηελ ηξαβάηε λα κεγαιώζεη. Δπίζεο, ηελ κεηαθηλείηε
πξνο ηα αξηζηεξά γηα λα κπεη ζην θέληξν ηεο δηαθάλεηαο κε ην λα θάλεηε θιηθ πάλσ
ζηελ εηθόλα θαη λα γίλεη ζηαπξόο θαη λα ηε ζύξεηε.
Γεκηνπξγήζηε θαη άιιεο δηαθάλεηεο κε ηα βήκαηα 1 θαη 2
Όηαλ ηειεηώζεηε κε ηελ εηζαγσγή ησλ εηθόλσλ κπνξείηε λα θηηάμεηε θαη ηηο
ξπζκίζεηο κε όπνην ηξόπν ζέιεηε λα εκθαλίδεηε ε παξνπζίαζή ζαο.

 Σηε ζπλέρεηα από ην κελνύ «Σρεδίαζε»
επηιέμηε ην
«ζηπι θόληνπ». Αλ ζέιεηε όιεο νη δηαθάλεηεο λα έρνπλ ην ίδην ρξώκα επηιέμηε
«Δθαξκνγή ζε όιεο».
 Έρεηε δεκηνπξγήζεη κία ζεηξά από δηαθάλεηεο.
 Πεγαίλεηε ζηελ «πξνβνιή παξνπζίαζεο» θαη παηήζηε ην «Έλαξμε πξνβνιήο
παξνπζίαζεο» γηα λα ην δείηε.
 Σηε ζπλέρεηα πεγαίλεηε ζηε κπάξα εξγαιείσλ επηιέμηε «Αξρείν →
Απνζήθεπζε σο. Από ην κελνύ πνπ αλνίγεη επηιέμηε «Απνζήθεπζε»,
πεγαίλεηε ζηελ Δπηθάλεηα Δξγαζίαο θαη απνζεθεύζηε ηε ζην θάθειν «ΘενίΘεέο» . Τν αξρείν κε κνξθή παξνπζίαζεο απνζεθεύηεθε ζηελ Δπηθάλεηα
Δξγαζίαο κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν θάθειν.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η Γξαζηεξηόηεηα θύιεζε ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα θαη ηα παηδηά
ελζνπζηάζηεθαλ. Ο ρξόλνο ήηαλ επαξθήο γηα ηε δξαζηεξηόηεηα θη ν αξηζκόο ησλ Η/Υ
ζην εξγαζηήξην ήηαλ αλάινγνο κε ηνλ αξηζκό ησλ νκάδσλ. Η πξώηε επαθή ησλ
καζεηώλ κε ην ινγηζκηθό ήηαλ πνιύ θαιή θαη ηα παηδηά δελ έθξπςαλ ηνλ
ελζνπζηαζκό ηνπο γηα ηνλ «παηγληώδε» ηξόπν ζηεζίκαηνο ησλ εηθόλσλ.

