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Γαζθάια: Βαΐνπ Αξγπξή
Ηκεξνκελία:12 Ιαλνπαξίνπ 2012
Σάμε :Γ΄
Μάζεκα:Μαζεκαηηθά
Δλόηεηα :Γεσκεηξηθά ρήκαηα θαη ηεξεά ώκαηα
ηόρνο: Να δσγξαθίζνπλ γεσκεηξηθά ζρήκαηα(Tux Paint) θαη λα νκαδνπνηήζνπλ κε
ην Kidspiration.
Λνγηζκηθά:Tux Paint,Kidspiration
Πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο: Οη καζεηέο έρνπλ εμνηθεησζεί κε βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ
ππνινγηζηή(πιεθηξνιόγην, πνληίθη ).
Απαηηνύκελνο ρξόλνο: κία ώξα
Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζην εξγαζηήξην ηεο πιεξνθνξηθήο ζε νκάδεο δπν
αηόκσλ(ππάξρνπλ 8 ππνινγηζηέο)
ΤΛΟΠΟΙΗΗ
Παηδηά, ζα ζέιαηε λα θαηαζθεπάζνπκε ζηνλ ππνινγηζηή κεξηθά γεσκεηξηθά
ζρήκαηα;(όια είλαη ελζνπζηαζκέλα ζηελ ηδέα θαη κόλν ηνπ ππνινγηζηή)
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Αλνίμηε κε δηπιό θιηθ ην ινγηζκηθό Tux Paint
επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή ζαο.
Θα εκθαληζηεί ην παξαθάησ εηθνλίδην

θαη ζηε ζπλέρεηα ε νζόλε εξγαζίαο

πνπ βξίζθεηαη ζηελ

 Δπηιέμηε από ηα «Δξγαιεία»

ηα «ρήκαηα».

Γεμηά εκθαλίδνληαη όια ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα

θαη θάησ όια ηα ρξώκαηα.

 Γηαιέμηε έλα ζρήκα. Κάληε θιηθ γηα λα επηιέμεηε ην θέληξν ηνπ, κεηά
κεηαθηλήζηε ην πνληίθη θξαηώληαο παηεκέλν ην αξηζηεξό πιήθηξν ηνπ.
Μπνξείηε λα κεηαθηλήζεηε ην πνληίθη δεμηά-αξηζηεξά αλ ζέιεηε λα
πεξηζηξέςεηε ην ζρήκα θαη μαλαθάληε θιηθ γηα λα ην δσγξαθίζεηε. Γηαιέμηε
όζα γεσκεηξηθά ζρήκαηα βιέπεηε θαη δσγξαθίζηε ηα κε όηη ρξώκα ζέιεηε.
 ε πεξίπησζε ιάζνπο ν «ζβεζηήξαο»
είλαη πάληα ζηε δηάζεζή ζαο
όπνπ επηιέγνληάο ηνλ από ηα δεμηά εκθαλίδνληαη πνιιά κεγέζε
ζβεζηήξσλ

αλάινγα κε ην ηη ζέιεηε λα ζβήζεηε , όπσο επίζεο θαη ε αλαίξεζε ησλ ηειεπηαίσλ

θηλήζεσλ

 Αθνύ ηειεηώζεηε παηήζηε ην εηθνλίδην
απαληήζηε «Όρη ,Απνζήθεπζε ζε λέν αξρείν».
 Παηήζηε ην

θαη ζηελ εξώηεζε

θαη ζηελ εξώηεζε επηιέμηε ην «Ναη, είκαη έηνηκνο».

 Αλνίμηε από ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ην ινγηζκηθό «kidspiration» κε δηπιό

θιηθ πάλσ ζην εηθνλίδην
.
Θα εκθαληζηεί ε ζπγθεθξηκέλε επηθάλεηα εξγαζίαο

 Δπηιέμηε ην εηθνλίδην

θαη ζα δείηε ηελ παξαθάησ νζόλε εξγαζίαο.

 Παηήζηε ζην πιεθηξνιόγην αξηζηεξό Shift+Alt ηαπηόρξνλα θαη αιιάμηε ηε
γιώζζα από αγγιηθά ζε ειιεληθά.
 ηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ κέζα ζηε ιεπθή επηθάλεηα.
 Θα δεκηνπξγεζεί έλαο θύθινο θαη γξάςηε
«ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΑ ΥΗΜΑΣΑ». ηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ κέζα ζηε ιεπθή
επηθάλεηα θαη ζα δεκηνπξγεζεί έλαο αθόκε θαη γξάςηε κέζα
«ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΑ ΣΔΡΔΑ»
 Από ηελ αξηζηεξή κπάξα εξγαιείσλ

επηιέμηε ην εηθνλίδην
,ζηε ζπλέρεηα Maths & Numbers→Shapes
ύξεηε ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη ζηεξεά θαη ηνπνζεηήζηε ηα θάησ από ηνπο
νξηζκνύο, κε παηεκέλν αξηζηεξό θιηθ ηνπ πνληηθηνύ.

 Μόιηο ηειεηώζεηε ηελ εξγαζία ζαο απνζεθεύζηε ηελ ζηελ επηθάλεηα
εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή ζαο ζην θάθειν

«Γξαζηεξηόηεηεο»

κε ηα νλόκαηα ηεο νκάδαο ζαο.

 Κιείζηε ηε ζειίδα ηεο εξγαζίαο ζαο κε θιηθ ζην εηθνλίδην
ηεο ζειίδαο.

επάλσ δεμηά

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Η δξαζηεξηόηεηα βνήζεζε πνιύ ζηελ θαηάθηεζε ηνπ ζηόρνπ θαη θύιεζε νκαιά.
Μόλν κηα νκάδα δπζθνιεύηεθε γηαηί δε γλώξηδε θαιά ηα γεσκεηξηθά ζηεξεά θαη ηελ
νλνκαζία απηώλ. Σα παηδηά ζπλεξγάζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά θαη ρακειόθσλα. Ο
ρξόλνο ήηαλ επαξθήο.

