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Μάζεκα: Μειέηε Πεξηβάιινληνο
Δλόηεηα 3:Σα κέζα ζπγθνηλσλίαο θαη κεηαθνξάο ζηε δσή καο
ηόρνο:Nα κάζνπλ ην ινγηζκηθό θαη λα ηαμηλνκήζνπλ ηα κέζα ζπγθνηλσλίαο θαη
κεηαθνξάο ζε ζηεξηά, ζάιαζζα θαη αέξα.
Λνγηζκηθό: Kidspiration
Πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο: Οη καζεηέο έρνπλ εμνηθεησζεί κε βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ
ππνινγηζηή πιεθηξνιόγην, πνληίθη) θαη γλσξίδνπλ λα απνζεθεύνπλ αξρεία.
Απαηηνύκελνο ρξόλνο: κία ώξα
Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζην εξγαζηήξην ηεο πιεξνθνξηθήο ζε νκάδεο δπν
αηόκσλ(ππάξρνπλ 8 ππνινγηζηέο)
ΤΛΟΠΟΙΗΗ
Αθνύ έρνπλ δηδαρζεί ηα παηδηά ζην κάζεκα ηα κέζα ζπγθνηλσλίαο θαη κεηαθνξάο
ηνπο δεηάκε λα ηαμηλνκήζνπλ ηα κέζα κεηαθνξάο αλάινγα κε ην ρώξν πνπ θηλνύληαη
ζε έλα θύιιν ραξηί .Έρεη παξαηεξεζεί όηη ηα παηδηά ηα ρώξηζαλ ζε ηξεηο κεγάιεο
θαηεγνξίεο: ζηεξηά, αέξα θαη ζάιαζζα. Σε δξαζηεξηόηεηα απηή ζα ηε δνπιέςνπλ ζην
kidspiration γηα λα κάζνπλ θαη ην ινγηζκηθό.
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 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.
 Κάληε κνλό θιηθ ζην ζρήκα πνπ ππάξρεη ζην θέληξν ηεο ζειίδαο

θαη γξάςηε «ΜΔΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΑ».
 Ξαλαθάληε θιηθ ζην ζρήκα γηα λα εκθαληζηνύλ ηα κηθξά ηεηξαγσλάθηα θαη νη
ξόκβνη ηξηγύξσ ηνπ. Σώξα κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε ζπλδέζκνπο κε ην
ζρήκα ζαο.

 Δπηιέμηε ην εηθνλίδην

από ηελ παξαθάησ γξακκή εξγαιείσλ.

 Κάληε ηξηπιό θιηθ επάλσ ζηνλ θύθιν γηα λα θηηάμεηε ηξεηο αθόκε θύθινπο.
Οη θύθινη κεηαθηλνύληαη κε απιό θιηθ κέζα ζε θάζε θύθιν θαη κε ηελ θίλεζε ηνπ
πνληηθηνύ. Αλ θάλεηε παξαπάλσ από ηξεηο θύθινπο κπνξείηε λα θάλεηε θιηθ πάλσ
ζηνλ θύθιν θαη κε ην πιήθηξν Delete από ην πιεθηξνιόγην λα ην δηαγξάςεηε.
Σν ζρήκα ζαο πξέπεη λα είλαη απηό.

 Με δηπιό θιηθ κέζα ζηνλ πξώην θύθιν γξάςηε ηε ιέμε «ΣΔΡΙΑ»
 Με δηπιό θιηθ κέζα ζην δεύηεξν θύθιν γξάςηε ηε ιέμε «ΑΔΡΑ».
 Με δηπιό θιηθ κέζα ζηνλ ηξίην θύθιν γξάςηε ηε ιέμε «ΘΑΛΑΑ».
Θα πξέπεη λα έρεηε θηηάμεη ην παξαθάησ.

 Από ηελ αξηζηεξή κπάξα εξγαιείσλ

επηιέμηε ην εηθνλίδην

,ζηε ζπλέρεηα Everyday →Transportation 1.

ύξεηε ηέζζεξα κέζα ζπγθνηλσλίαο θαη κεηαθνξάο ηνπνζεηώληαο ηα θάησ από ηνπο
νξηζκνύο, κε παηεκέλν αξηζηεξό θιηθ ηνπ πνληηθηνύ.
Δπίζεο ζα βξείηε θαη άιια κέζα ζηνEveryday→Transportation 2 θαη 3.
 Μόιηο ηειεηώζεηε ηελ εξγαζία ζαο απνζεθεύζηε ηελ ζηελ επηθάλεηα
εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή ζαο κε ηα νλόκαηα ηεο νκάδαο ζαο.
 Κιείζηε ηε ζειίδα ηεο εξγαζίαο ζαο κε θιηθ ζην εηθνλίδην
ηεο ζειίδαο.

επάλσ δεμηά

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Σα παηδηά κε ηδηαίηεξε ραξά άξρηζαλ ηε δξαζηεξηόηεηα ζην αγαπεκέλν ηνπο πιένλ
ινγηζκηθό. Σν ρεηξίζηεθαλ άςνγα θαη ην ηειηθό απνηέιεζκα ηνπο ηθαλνπνίεζε. Η
δξαζηεξηόηεηα νινθιεξώζεθε εληόο ησλ νξηζκέλσλ ρξνληθώλ νξίσλ.

