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1.1.Σίηλορ διδακηικού ζεναπίος 

«Οη άζινη ηνπ Ηξαθιή» 

1.2.Σάξη ζηην οποία απεςθύνεηαι 

Απεπζύλεηαη ζηε Γ΄ ηάμε ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ 

1.3.Εμπλεκόμενερ γνυζηικέρ πεπιοσέρ 

Σν ζελάξην εληάζζεηαη πξσηίζησο  ζηε γλσζηηθή πεξηνρή ηεο Ιζηνξίαο θαη 

δεπηεξεπόλησο ζηε Γιώζζα θαη ζηελ Πιεξνθνξηθή. 

1.4.ςμβαηόηηηα  με ηο ΑΠ ΚΑΙ ΔΕΠΠ  

Σν ζέκα ηνπ ζελαξίνπ είλαη απνιύησο ζπκβαηό κε ην  ΑΠ θαη ΓΔΠΠ, εθόζνλ 

απνηειεί κέξνο ηεο δηδαθηέαο ύιεο ηεο Ιζηνξίαο ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνύ. 

Δπίζεο, αμηνπνηνύληαη παηδαγσγηθά ηερλνινγηθά εξγαιεία ησλ ΣΠΔ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή. 

1.5.Διάπκεια 

Σν ζελάξην ππνινγίδεηαη λα δηαξθέζεη  6 δηδαθηηθέο ώξεο 

1.6.Γνώζειρ και ππόηεπερ  ιδέερ ή ανηιλήτειρ ηυν μαθηηών 

 Οη καζεηέο/ηξηεο έρνπλ αλαπηύμεη από πξνεγνύκελα καζήκαηα ηηο βαζηθέο 

δεμηόηεηεο ρξήζεο ηνπ Η/Τ θαη έρνπλ εμνηθεησζεί κε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ησλ 

ινγηζκηθώλ  Word, Kidspiration, Powerpoint θαη Hot Potatoes από άιιεο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί. Αθόκε γλσξίδνπλ λα απνζεθεύνπλ εηθόλεο 

από ην  Γηαδίθηπν. 

1.7.Οπγάνυζη ηηρ διδαζκαλίαρ και απαιηούμενη ςλικοηεσνική ςποδομή 

Πξνηείλεηαη ε νξγάλσζε ησλ καζεηώλ ζε νκάδεο ησλ δύν αηόκσλ. Οη ξόινη 

ελαιιάζζνληαη ζε απηή ηνπ ρεηξηζηή Η/Τ  θαη ηνπ εθθσλεηή. Απαηηείηαη, επνκέλσο , 

ν θαηάιιεινο αξηζκόο ησλ Η/Τ. Οη δξαζηεξηόηεηεο ζα δηεμαρζνύλ ζην εξγαζηήξην 

πιεξνθνξηθήο, έηζη ώζηε λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά νη καζεηέο κε παηγληώδε θαη 
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επράξηζην ηξόπν θαη όρη λα είλαη απινί παξαηεξεηέο. Θα ρξεζηκνπνηήζνπλ: 

Γηαδίθηπν, Φπιινκεηξεηή, Δπεμεξγαζηή θεηκέλνπ, Kidspiration, Powerpoint, Hot 

Potatoes.ηνπο ππνινγηζηέο ζα είλαη εγθαηεζηεκέλα ηα παξαπάλσ ινγηζκηθά θαη ζα 

ππάξρεη ζύλδεζε κε ην δηαδίθηπν θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ησλ  δξαζηεξηνηήησλ θαζώο 

ζα δίλνληαη θύιια εξγαζίαο ζε θάζε καζεηή μερσξηζηά, ζα δνπιεύεηαη όκσο από όιε 

ηελ νκάδα. Δπηπξνζζέησο, ζα ρξεζηκνπνηεζεί βηληενπξνβνιέαο, θνξεηόο 

ππνινγηζηήο θαη εθηππσηήο.  

1.8.Οπόλορ ηος δαζκάλος 

Δίλαη ν ζύκβνπινο, ν εκςπρσηήο, ν δηεπθνιπληήο ηεο ζπλεξγαζίαο. Δλζαξξύλεη ηε 

ζπλεξγαζία ησλ καζεηώλ θαη θξνληίδεη ην θιίκα ζηελ ηάμε λα είλαη επράξηζην θαη 

δεκηνπξγηθό.  

Σα ιάζε θαη νη απνξίεο ησλ καζεηώλ θαηά ηε ρξήζε ινγηζκηθώλ θαη αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη σο επθαηξίεο γηα κάζεζε 

θαη λα κελ εθιακβάλνληαη σο απνηπρίεο. 

1.9.Λόγοι επιλογήρ λογιζμικών 

Με ηελ  πινήγεζε ζην Διαδίκηςο πάληα ζε πξνηεηλόκελεο ηνπνζεζίεο από ηνλ 

εθπαηδεπηηθό, νη καζεηέο εκπιέθνληαη ελεξγά ζηε κάζεζε, αθνύ ηνπο παξέρεη ηελ  

επθαηξία λα αλαθαιύπηνπλ κόλνη ηνπο ηε γλώζε θαη ηελ αθνκνηώλνπλ θαιύηεξα. 

Ο επεξεργαςτήσ κειμζνου Word είναι μια ειδική κατηγορία λογιςμικοφ που χρηςιμοποιείται 

για την παραγωγή, τροποποίηςη, ςελιδοποίηςη και επικοινωνία κειμζνων ςε ψηφιακή 

μορφή.  

Με ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ Kidspiration νη καζεηέο νξγαλώλνπλ θαιύηεξα ηε 

ζθέςε ηνπο θαη ε κάζεζε γίλεηαη ελεξγεηηθή θαη απνηειεζκαηηθή. Δίλαη θαηάιιειν 

γηα ηελ αλάδεημε πξνϋπάξρνπζαο γλώζεο ησλ καζεηώλ. Ομύλνληαη νη δεμηόηεηεο 

εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ θαη έηζη θαιιηεξγείηαη ε θξηηηθή ζθέςε. Δληζρύεη ηελ 

νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε, γηαηί θαηά ηε δεκηνπξγία ελόο ράξηε από κία νκάδα 

παηδηώλ, απαηηνύληαη δηαπξαγκαηεπηηθέο δεμηόηεηεο γηα ηελ αλάδεημε  ηδεώλ θαη 

ελλνηώλ. 
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Σν Λνγηζκηθό Παξνπζίαζεο Powerpoint είλαη έλα πνιπκεζηθό θαη ππεξκεζηθό 

εξγαιείν. Όηαλ έλαο καζεηήο δεκηνπξγεί έλα ππεξκέζν αλαπηύζζεη ηθαλόηεηεο 

δηαρείξηζεο έξγνπ, δεμηόηεηεο νξγάλσζεο θαη ζρεδηαζκνύ, δεμηόηεηεο έξεπλαο, 

δεμηόηεηεο ζπιινγηζκνύ θαη δεμηόηεηεο παξνπζίαζεο. ην πιαίζην απηό, ηα ππεξκέζα 

ζπληζηνύλ ηζρπξά γλσζηηθά εξγαιεία ζηε δηάζεζε ηνπ καζεηή γηα ηελ ελίζρπζε θαη 

ησλ αλάπηπμε ησλ γλσζηηθώλ δνκώλ ηνπ. Η δεκηνπξγία ππεξκέζσλ ελζαξξύλεη ηε 

ρξήζε πνιιαπιώλ ηξόπσλ αλαπαξάζηαζεο (κε εηθόλεο, ήρνπο, θίλεζε θαη βίληεν) ζε 

αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή εθπαίδεπζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ην ινγνθεληξηζκό 

θαη ηελ έκθαζε πνπ πξνζδίδεη ζην γξαπηό θαη ηνλ πξνθνξηθό ιόγν. 

Σν ινγηζκηθό Hot Potatoes επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία αιιειεπηδξαζηηθώλ ηεζη 

πνιιαπιώλ  εξσηήζεσλ, ζηαπξόιεμα, αληηζηνίρηζεο, ηαμηλόκεζεο θαη ζπκπιήξσζεο 

θελώλ. Δίλαη έλα ινγηζκηθό πξαθηηθήο άζθεζεο γηα αμηνιόγεζε ηεο θαηαλόεζεο. ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία δίλεηαη ζηα παηδηά ε επθαηξία κε δηαζθεδαζηηθό ηξόπν λα 

ιύζνπλ έλα ζηαπξόιεμν, όπνπ νη εξσηήζεηο ζα είλαη ζρεηηθέο κε ηηο γλώζεηο πνπ 

απέθηεζαλ. 

1.10.κοπόρ 

Να θαιιηεξγήζνπλ εξεπλεηηθό θαη νκαδηθό πλεύκα κέζα από ζπλεξγαηηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη αλαθαιππηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

Διδακηικοί ηόσοι 

Ωρ ππορ ηο γνυζηικό ανηικείμενο 

 Να γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηε δσή θαη ηα θαηνξζώκαηα ηνπ Ηξαθιή. 

 Να δηαθξίλνπλ ηνπο άζινπο ηνπ Ηξαθιή από εηθόλεο. 

 Να θηηάμνπλ δύν ελλνηνινγηθνύο ράξηεο κε ην ινγηζκηθό Kidspiration 

παξνπζηάδνληαο ηα ραξίζκαηα θαη ηνπο άζινπο ηνπ Ηξαθιή 

 Nα δεκηνπξγήζνπλ κηα παξνπζίαζε κε ην Powerpoint. 

 Να κάζνπλ λα ιύλνπλ  ζηαπξόιεμν ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε  κε ην  ινγηζκηθό 

Hot Potatoes 

Ωρ ππορ ηη μαθηζιακή διαδιακαζία 

Ψςσοζςναιζθημαηικοί-Κοινυνικοί 

Να εληζρπζεί ν δηάινγνο θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ καζεηώλ. 

Να κάζνπλ λα ζέβνληαη θαη λα εθηηκνύλ ηε δηαθνξεηηθή άπνςε. 



     ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ                                                                                    ΟΙ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ 

 

 

5 

 

Να θαιιηεξγήζνπλ θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε. 

Να αζθεζνύλ ζηελ πνιύπιεπξε θαη πνιππξηζκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ γλσζηηθνύ 

αληηθεηκέλνπ κέζα από πνηθίιν πιεξνθνξηαθό πιηθό. 

Μεθοδολογικοί 

Να διατυπώςουν υποθέςεισ, να πειραματιςτούν και να ελέγξουν την ορθότητά τουσ 

Να επεξεργαςτούν πληροφορίεσ και να ςυνθέςουν τα δικά τουσ ςυμπεράςματα 

Να χρηςιμοποιήςουν τισ νέεσ τεχνολογίεσ, ώςτε να έχουν καλύτερο αιςθητικό 

αποτέλεςμα ςτισ εργαςίεσ τουσ 

Ωρ  ππορ ηη σπήζη ηυν νέυν ηεσνολογιών 

Σν ζελάξην πεξηιακβάλεη δπλαηόηεηεο αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ κε ηε 

ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο παξνπζίαζεο Powerpoint, κε ην  Kidspiration, κε ηε ρξήζε 

ηνπ ινγηζκηθνύ Hot Potatoes θαη κε ην Word. 

Η πξνζηηζέκελε αμία ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ είλαη όηη παξέρνπλ ζην καζεηή, έλα 

πνιπκεζηθό πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν νηθνδνκεί γλώζεηο, νξγαλώλεη ηε ζθέςε ηνπ 

θαη ηαπηόρξνλα κπνξεί λα επεξεάδεη έλα δηαθνξεηηθό απνηέιεζκα εξγαζίαο από ην 

ζπλεζηζκέλν θύιιν εξγαζίαο. 

 

1.11 ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ 

Θευπηηική πποζέγγιζη  

Σα ινγηζκηθά αλνηθηνύ ηύπνπ (Kidspiration-δηαδίθηπν), ιεηηνπξγνύλ σο 

δηεξεπλεηηθά εξγαιεία. (θαζνδεγνύκελε αλαθάιπςε).  

Μεθοδολογική πποζέγγιζη 

Ωο κνληέιν δηδαζθαιίαο επηιέγεηαη ε «ζπλεξγαηηθή θαζνδεγνύκελε αλαθάιπςε», 

ζηα πιαίζηα  ηεο νπνίαο νη καζεηέο κε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο δηεξεπλνύλ ην 

δηδαθηηθό πιηθό θαη νηθνδνκνύλ ζπλεξγαηηθά ηε λέα γλώζε.  

 

Διδακηική πποζέγγιζη με ΣΠΕ 

Η δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ζα γίλεη κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ, γηαηί 

θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή, παξέρνληάο ηνπ έλα πνιπκεζηθό πεξηβάιινλ, 

κέζα από ην νπνίν ζα νηθνδνκήζνπλ ηε γλώζε.  
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1.12.Πεπιγπαθή και αιηιολόγηζη ηος ζεναπίος 

Σν ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθό ζελάξην απνηειεί ην εξγαιείν ώζηε λα θαηαλνήζνπλ 

ηνπο άζινπο ηνπ Ηξαθιή  ζηε ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, 

θαζώο θαη ηελ επέθηαζή ηεο κε ηε βνήζεηα ησλ Σ.Π.Δ. 

 Όινη όζνη εκπιέθνληαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί), 

θαζώο θαη ην, πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο, ηα αληηθείκελα δηδαζθαιίαο, ηα δηδαθηηθά 

εξγαιεία θιπ, απνηεινύλ κέξε ελόο ζπζηήκαηνο δξαζηεξηόηεηαο πνπ αιιειεπηδξνύλ. 

Η ίδηα ε δξαζηεξηόηεηα απνηειεί ην δηακεζνιαβεηηθό εξγαιείν, ηε κνλάδα αλάιπζεο 

ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο.   

Η επηδίσμε απηνύ ηνπ ζελαξίνπ είλαη λα γίλεη ε δηδαζθαιία ελδηαθέξνπζα  κε ηελ 

ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ, ώζηε νη καζεηέο λα αλαθαιύςνπλ, λα 

δηεξεπλήζνπλ, λα κάζνπλ (αλαθαιππηηθή κάζεζε). Οη καζεηέο ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ 

ηνπο πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο-άμνλεο ηνπ θεηκέλνπ. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο  νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ηα παηδηά ζπδεηνύλ, 

αλαιύνπλ, δηαηππώλνπλ ακθηβνιίεο θαη θαηαιήγνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα. 

 

Διδακτικζσ προςεγγίςεισ 

1η δραςτηριότητα(1η διδακτική ώρα) 

 Γηαβάδνπκε ζηα παηδηά απνζπάζκαηα από βηβιία ηεο κπζνινγίαο, ώζηε λα 

απνθηήζνπλ κηα πην νινθιεξσκέλε εηθόλα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζελαξίνπ. Με 

θαηάιιειεο εξσηήζεηο, όπσο, πνηνπο ήξσεο ζαπκάδνπλ ηα παηδηά από ηα παξακύζηα, 

ηελ ηειεόξαζε, ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ηη είλαη απηό πνπ θάλεη θάπνηνλ ήξσα, ηη 

πεξηκέλνπκε από ηνπο ήξσεο, γηαηί ρξεηαδόκαζηε ηε βνήζεηά ηνπο πξνζεγγίδεηαη θαη 

ε έλλνηα «ήξσαο» θαη νη καζεηέο δηαπηζηώλνπλ όηη θάζε επνρή θαη ν ηόπνο έρεη θαη 

ηνπο ήξσέο ηνπ. ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε ην πεξηερόκελν ησλ 

άζισλ ηνπ Ηξαθιή  ςάρλνληαο θάπνηεο πιεξνθνξίεο από ην δηαδίθηπν  θαη  απαληνύλ 

ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπο δίλνληαη ζε θύιια εξγαζίαο.  

2
η
 δπαζηηπιόηηηα 

 Σα  παηδηά παξαθνινπζνύλ δύν βίληεν από ην youtube ζην βηληενπξνβνιέα θαη ζηε 

ζπλέρεηα γξάθνπλ θάησ από ηηο εηθόλεο πνπ έρνπκε εηνηκάζεη ζε έλα έγγξαθν ηνπ 

Word ηνπο άζινπο ηνπ Ηξαθιή. 
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 Σα βίληεν πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ βξίζθνληαη ζηηο δηεπζύλζεηο  

  20 ΗΡΑΚΛΗ ΙΟΛΑΟ 1 (13/1/2012) 

21 ΗΡΑΚΛΗ ΙΟΛΑΟ 2  (13/1/2012) 

 

3
η
 δπαζηηπιόηηηα 

Με αθνξκή ην θείκελν 3 ζηε ζειίδα 27 ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ νη καζεηέο θαινύληαη 

λα αλνίμνπλ ην ινγηζκηθό Kidspiration θαη λα θηηάμνπλ δύν ελλνηνινγηθνύο ράξηεο, 

έλαλ κε ηα ραξίζκαηα ηνπ Ηξαθιή θαη έλαλ κε ηνπο άζινπο ηνπ. Οη καζεηέο 

δεκηνπξγνύλ ελλνηνινγηθνύο ράξηεο θαη θάλνπλ κνληεινπνηήζεηο. Η δξαζηεξηόηεηα 

γίλεηαη ρσξίο θακηά παξέκβαζε από ην δάζθαιν. 

4
η
 δπαζηηπιόηηηα 

Οη καζεηέο θαινύληαη λα θηηάμνπλ κία παξνπζίαζε κε ην Powerpoint όπνπ ζα 

παξνπζηάζνπλ ηνπο άζινπο ηνπ Ηξαθιή από εηθόλεο ηηο νπνίεο έρνπλ απνζεθεύζεη 

από δηεπζύλζεηο ηνπ δηαδηθηύνπ. 

5
η
 δπαζηηπιόηηηα 

ηε θάζε ηεο αμηνιόγεζεο νη καζεηέο ζα ιύζνπλ έλα ζηαπξόιεμν, ην νπνίν 

δεκηνπξγήζεθε από ηε δαζθάια κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνύ Hot Poatatoes. Σν 

ζηαπξόιεμν ζα ην βξνπλ νη καζεηέο ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο κε ην όλνκα ηνπ 

αξρείνπ «ΆΘΛΟΙ». 

 

Αξιολόγηζη 

Σν ζελάξην πινπνηήζεθε ζηελ ηάμε θαη δηαπηζηώζακε ηα εμήο: Σα παηδηά 

ζπκκεηείραλ από ηελ αξρή  κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, ελώ θάπνηα κε αλππνκνλεζία 

ξσηνύζαλ αλ ζα αζρνιεζνύκε μαλά κε ην ίδηα ινγηζκηθά. Η πξνβνιή ηεο 

παξνπζίαζεο ζηνλ βηληενπξνβνιέα ηνπο ηξάβεμε ηελ πξνζνρή θαη αύμεζε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο. Η ελαζρόιεζή ηνπο κε ηα ινγηζκηθά επηβεβαίσζε ηελ επίηεπμε ησλ  

ζηόρσλ . Σα παηδηά ζπλεξγάζηεθαλ άςνγα. Κάπνηα παηδηά κάιηζηα ζέιεζαλ λα 

πεξηεγεζνύλ ζηα ινγηζκηθά θαη ζηα δηαιείκκαηα. Ο ρξόλνο ήηαλ επαξθήο. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=836JfPYrjqo
http://www.youtube.com/watch?v=rKBkUDcJ_MY&feature=related
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Σα αποηελέζμαηα πος πήπαμε από ηιρ επγαζίερ  
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Επέκηαζη ζεναπίος 

ΔΙΚΑΣΙΚΑ: Οη καζεηέο κπνξνύλ λα θηηάμνπλ κηα αθίζα κε ηνπο άζινπο ηνπ 

Ηξαθιή θαη λα ηελ αλαξηήζνπλ ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο ηάμεο.  

ΓΙΑΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ: Η δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο ζηελ 

Ιζηνξία ηεο Γ΄, ζύκθσλα κε ην ΓΔΠΠ θαη ην ΑΠ εμαζθαιίδεηαη κε αλαθνξέο ζε 

θείκελα, δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, δξακαηνπνηήζεηο, ζεαηξηθό παηρλίδη, 

παηρλίδηα ξόισλ, πξνηάζεηο γηα ζρέδηα εξγαζίαο.  

Οη καζεηέο κπνξνύλ λα θέξνπλ βηβιία κε ηνπο άζινπο ηνπ Ηξαθιή ή γηα ηνλ 

Ηξαθιή, ζην ζρνιείν θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηε γσληά ηνπ ήξσά ηνπο, ζηελ 

βηβιηνζήθε ηεο ηάμεο. Καη΄επέθηαζε ζα κπνξνύζε λα γίλεη θαη γηα ηνπο ππόινηπνπο 

ήξσεο ηεο Ιζηνξίαο ηεο Γ΄ηάμεο.  

ΣΠΔ: Η θάζε νκάδα ζα κπνξνύζε λα θηηάμεη ηεζη γηα ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο κε ην Ηot 

Potatoes. Αθόκε κε ην Κidspiration λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ελλνηνινγηθό ράξηε κε ηηο 

ηνπνζεζίεο πνπ έδξαζε θαη ηα νλόκαηα ησλ αληηπάισλ ηνπ. 

Σν παξόλ ζελάξην θπζηθά κπνξεί λα βειηησζεί θαη λα επεθηαζεί όηαλ εθαξκνζηεί 

ζηελ ηάμε, όηαλ δνθηκαζηεί από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, όηαλ ν δάζθαινο κέζα από 

ηελ εθαξκνγή εληνπίζεη ηηο ελδερόκελεο αηέιεηεο θαη αδπλακίεο ηνπ θαη ην 

πξνζαξκόζεη ζηηο αλάγθεο ηεο ηάμεο θαη ησλ καζεηώλ ηνπ. 
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1
ν
 ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 

Από ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο αλνίμηε ην αξρείν «Γξαζηεξηόηεηα 1». 

Κάληε αξηζηεξό θιηθ θαη παηώληαο ην Ctrl ζηε δηεύζπλζε Ηξαθιήο (κπζνινγία)   

θαη αθνύ δηαβάζεηε όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πξνζεθηηθά απαληήζηε ζηηο παξαθάησ 

εξσηήζεηο 

 

1.Πνηνη ήηαλ νη γνλείο ηνπ Ηξαθιή;  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2.Γξάςε γηα ηνπο  άζινπο ηνπ Ηξαθιή. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3.Πνην ήηαλ ην ηέινο ηνπ Ηξαθιή; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%82_%28%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29
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2ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 Αλνίμηε ην αξρείν Word πνπ βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ 

ππνινγηζηή ζαο κε ην όλνκα «Δηθόλεο-Άζινη ηνπ Ηξαθιή». 

 Γξάςηε θάησ από ηηο εηθόλεο ηνλ αληίζηνηρν άζιν ηνπ Ηξαθιή. 

 

 

     

 

 

…………………….                …………………………       ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………                                ………………………………… 

 

Μόιηο ηειεηώζεηε επηιέμηε Αξρείν → Δθηύπσζε → Οθ γηα λα εθηππώζεηε ηελ 

εξγαζία ζαο. 
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3
ν
 ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 

Γηαβάζηε ην θείκελν 3 ηνπ βηβιίνπ ζαο 

 Αλνίμηε ην αξρείν Kidspiration  από ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. 

 Ρπζκίζηε ηε γιώζζα ‘Times New Roman Greek’ από ην εηθνλίδην 

 

 

 

 

 Φηηάμηε έλαλ ελλνηνινγηθό ράξηε κε ηα ραξίζκαηα ηνπ Ηξαθιή θαη έλαλ κε 

ηνπο άζινπο ηνπ. 

 ε πεξίπησζε πνπ ζέιεηε λα κεγαιώζεηε ηνπο θύθινπο αλ επηιέμεηε έλαλ 

εκθαλίδνληαη ηα ηεηξαγσλάθηα θαη ηα ζύξεηε κε παηεκέλν αξηζηεξό θιηθ ηνπ 

πνληηθηνύ. 
 Όταν τελειϊςετε αποθηκεφςτε την εργαςία ςασ από το εικονίδιο  

 
 

 επιλζξτε File→Save as→Desktop και ςτο «File name» γράψτε τα ονόματά ςασ και 
πατήςτε οκ. 
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4
ν
 ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 

Μπείηε ζηηο παξαθάησ δηεπζύλζεηο κε Ctrl+θιηθ γηα ρξήζε ζύλδεζεο 

Άζινη ηνπ Ηξαθιή 1 

Άζινη ηνπ Ηξαθιή 2 

ηε ζπλέρεηα ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή ζαο ππάξρεη ην εηθνλίδην 

«Έλαξμε».  

Μεηά, επηιέμηε Όια ηα πξνγξάκκαηα →Microsoft Office → Microsoft Office 

Powerpoint 2007. 

Δκθαλίδεηαη ε πξώηε δηαθάλεηα 

 Κάληε θιηθ ζην πξώην πιαίζην θαη γξάςηε ηνλ ηίηιν «ΟΙ ΑΘΛΟΙ ΣΟΤ 

ΗΡΑΚΛΗ». 

 Μνξθνπνηήζηε ηνλ ηίηιν ζε όπνηα γξακκαηνζεηξά, κέγεζνο θαη ρξώκα 

θξίλεηε εζείο απαξαίηεην θαη ζηνηρίζηε ηνλ ζην θέληξν. 

 Κάληε δεμί θιηθ ζην δεύηεξν πιαίζην θαη δηαγξάςηε ην. 

 ηε ζπλέρεηα από ηηο δηεπζύλζεηο πνπ κπήθαηε επηιέμηε όπνηεο εηθόλεο 

επηζπκείηε θαη απνζεθεύζηε ηεο ζε έλα θάθειν κε ην όλνκά ζαο πάλσ ζηελ 

επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή ζαο. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B8%CE%BB%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%AE
http://www.hellenica.de/Griechenland/Mythos/GR/AthloiTouIrakli.html
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Πάλσ ζηε γξακκή εξγαιείσλ ππάξρεη ην κελνύ «Κεληξηθή».  

 

 

 Δπηιέμηε ην θαη κεηά «δεκηνπξγία λέαο δηαθάλεηαο» 

 Από ην κελνύ «Δηζαγσγή» επηιέμηε «Δηθόλα» θαη βάιηε κία από ηηο εηθόλεο 

ζηελ παξνπζίαζή ζαο. Με ηνλ ίδην ηξόπν ζα ζπλερίζεηε θαη ηηο ππόινηπεο. 

 Γξάςηε θαη έλα ηίηιν γηα θάζε εηθόλα 

 Κάληε θιηθ ζηε «ζρεδίαζε» θαη από ηε δεμηά ζηήιε επηιέμηε «ην θόλην ηεο 

δηαθάλεηαο» πνπ ζαο αξέζεη. αο ππελζπκίδσ λα πξνζέμηε ηελ επηινγή 

«Δθαξκνγέο ζε όια» ή «ζε επηιεγκέλεο δηαθάλεηεο». 

 Κάληε θιηθ ζηα «Δθέ» θαη επηιέμηε νπνηνδήπνηε εθέ.   

 ηελ επηινγή «Κηλήζεηο» επηιέμηε όπνηα επηζπκείηε. 

 ηελ «Πξνβνιή παξνπζίαζεο» κπνξείηε λα δείηε ηελ παξνπζίαζε πνπ 

δεκηνπξγήζαηε. 

 Σέινο, πεγαίλεηε ζην αξρείν  ,επηιέμηε «Απνζήθεπζε σο»→ 

Παξνπζίαζε PowerPoint 97-2003→Δπηθάλεηα εξγαζίαο → Παξνπζηάζεηο θαη 

ζην «Όλνκα αξρείνπ» γξάςηε ηα νλόκαηά ζαο. 
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5
Ο
 ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΊΑ 

 

Μεηαβείηε ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή ζαο θα επηιέμηε ην εηθνλίδην κε 

ην όλνκα «ΆΘΛΟΙ».  

Θα ζαο αλνίμεη ην παξαθάησ ζηαπξόιεμν 

 

 

 

 Κάληε θιηθ ζηνλ θάζε αξηζκό κέζα ζην ζηαπξόιεμν, πξνθεηκέλνπ λα δείηε ηνλ 

νξηζκό. 

 Πιεθηξνινγήζηε ηε ιέμε-ιύζε θαη παηήζηε ην θνπκπί «Δηζαγσγή»  

γηα λα ηελ εκθαλίζεη κέζα ζην ζηαπξόιεμν.(Γξάςηε ηηο ιέμεηο κε 

θεθαιαία γξάκκαηα). 

 Αλ δπζθνιεύεζηε, κπνξείηε λα θάλεηε ρξήζε ηνπ πιήθηξνπ «Βνήζεηα»  

 

 

γηα λα εκθαληζηεί ην αξρηθό γξάκκα ηεο δεηνύκελεο ιέμεο. Αλ ην 

μαλαπαηήζεηε εκθαλίδεηαη θαη ην δεύηεξν γξάκκα. 

Όηαλ ηειεηώζεηε κε ηνπο νξηζκνύο παηήζηε ην θνπκπί «Έιεγρνο» 

γηα λα δείηε ην βαζκό ηεο επηηπρίαο ζαο. Ο ρξόλνο ηνπ ζηαπξνιέμνπ 

είλαη είθνζη ιεπηά. 

 

 

 


