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   Μοςδανιά 



ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΔΝΑΡΗΟ ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Γ΄ΣΑΞΖ 

1.ΣΗΣΛΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΔΝΑΡΗΟΤ 

« Ζ δηαηξνθή καο» 

1.2. ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΔ ΓΝΧΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ 

 Μειέηε Πεξηβάιινληνο, Μαζεκαηηθά, Γιώζζα,  Αηζζεηηθή Αγσγή, ΤΠΔ, Δπέιηθηε 

Εώλε.  

1.3.ΣΑΞΖ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΗ 

Τν εθπαηδεπηηθό ζελάξην αμηνπνηείηαη από ηε Γ΄ Τάμε. 

1.4.ςμβαηόηηηα με ηο Γ.Δ.Π.Π..  και  ηο Α.Π..  

Τν ζέκα ηνπ ζελαξίνπ είλαη απνιύησο ζπκβαηό κε ην ΑΠΣ θαη ΓΔΠΠΣ, εθόζνλ 

απνηειεί ζέκα ελόηεηαο ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο ηεο Γ΄ ηάμεο θαη νη ζηόρνη πνπ 

ηίζεληαη θαιύπηνπλ πιήξσο ην αληίζηνηρν αλαιπηηθό πξόγξακκα ηεο Μειέηεο 

Πεξηβάιινληνο. 

Μέζα ζ΄ απηό ην πιαίζην ην ζελάξην ζηνρεύεη: 

Μελέηη: Θξεπηηθή αμία ησλ ηξνθώλ θαη  νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο 

Γλώζζα: Πξνθνξηθόο ιόγνο – δηαινγηθέο κνξθέο επηθνηλσλίαο, νηθνγέλεηεο ιέμεσλ, 

δηαρείξηζε θαη νξγάλσζε πιεξνθνξηώλ. 

Μαθημαηικά: Οκαδνπνίεζε – ηαμηλόκεζε ζπλόινπ. 

Σ.Π.Δ. : Φξήζε ινγηζκηθώλ 

 

1.5. ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΤΛΗΚΟΣΔΥΝΗΚΖ 

ΤΠΟΓΟΜΖ. 

 Γνωζηικά πποαπαιηούμενα 

Τν ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθό ζελάξην απνηειεί εκπέδσζε ηεο ήδε δηδαρζείζαο ύιεο 

πάλσ ζηε ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, θαζώο θαη ηελ 

επέθηαζή ηεο κε ηε βνήζεηα ησλ Τ.Π.Δ.  Δπίζεο, νη καζεηέο/ηξηεο έρνπλ αλαπηύμεη από 

πξνεγνύκελα καζήκαηα ηηο βαζηθέο δεμηόηεηεο ζηε ρξήζε ησλ πξνηεηλόκελσλ 

ινγηζκηθώλ ηνπ ζελαξίνπ. 

 

 Οπγάνωζη ηηρ ηάξηρ και απαιηούμενη ςλικοηεσνική ςποδομή 



 

Φξεζηκνπνηείηαη ην νκαδνζπλεξγαηηθό κνληέιν δηδαζθαιίαο. Οη νκαδνζπλεξγαηηθέο 

δηαδηθαζίεο  είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαπξαγκάηεπζε ηεο γλώζεο θαη 

ηεο κάζεζεο.  

Οη δξαζηεξηόηεηεο  πξαγκαηνπνηνύληαη ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ. 

Πξνηείλεηαη  ε νξγάλσζε ζε νκάδεο 2-3 καζεηώλ. Απαηηείηαη επνκέλσο ν θαηάιιεινο 

αξηζκόο Ζ/Υ. Ο ρσξηζκόο ησλ νκάδσλ γίλεηαη από ην δάζθαιν ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

καζεηέο. Οη ππνινγηζηέο ηνπ εξγαζηεξίνπ έρνπλ κηθξόθσλν θαη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα 

ζύλδεζεο  κε ην δηαδίθηπν ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο . Τν θύιιν εξγαζίαο 

δίλεηαη ζε θάζε καζεηή μερσξηζηά, δνπιεύεηαη όκσο από όιε ηελ νκάδα.  

Πξηλ από ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο έρεη γίλεη από ηνλ δάζθαιν ε εγθαηάζηαζε ησλ 

θαηάιιεισλ ινγηζκηθώλ: 

 Internet Browser 

Τν πξόγξακκα πινήγεζεο δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα απνθηήζνπλ 

γλώζεηο ζρεηηθέο  κε ην ζέκα, κέζα από ζπγθεθξηκέλνπο δηθηπαθνύο ηόπνπο πνπ 

έρνπλ επηιεγεί από ηνλ εθπαηδεπηηθό, ώζηε λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο ηνπ 

απνπξνζαλαηνιηζκνύ. Ζ αλάπηπμε ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ παηδηνύ γηα ελεξγό 

αλαδήηεζε θαη ε θξηηηθή επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηώλ είλαη έλαο από ηνπο πην 

ζεκαληηθνύο παηδαγσγηθνύο ζηόρνπο.    

 Excel - Λογιζηικά Φύλλα 

Τα ππνινγηζηηθά θύιια είλαη εθαξκνγέο ινγηζκηθνύ πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν 

ηελ νξγάλσζε, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ παξνπζίαζε αξηζκεηηθώλ, θαηά θαλόλα, 

δεδνκέλσλ. Σπληζηνύλ επνκέλσο έλα ζρεηηθά εύρξεζην ηξόπν γηα ππνινγηζηηθή 

κνληεινπνίεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ. Έλα ππνινγηζηηθό κνληέιν πεξηέρεη 

δεδνκέλα θαη θαλόλεο επεμεξγαζίαο. Με άιια ιόγηα, ε ρξήζε ελόο 

ππνινγηζηηθνύ θύιινπ δίλεη έκθαζε ζηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ θαη όρη ζηα ίδηα ηα 

δεδνκέλα. Ο ρξήζηεο ηνπ ινγηζηηθνύ θύιινπ κπνξεί λα δηαηππώζεη ππνζέζεηο 

θαη λα ηηο ειέγμεη κε ηε εηζαγσγή δεδνκέλσλ ή ηξνπνπνηώληαο ηα ήδε ππάξρνληα 

δεδνκέλα. Τα ινγηζηηθά θύιια ζπληζηνύλ έλα ηζρπξό εξγαιείν γηα ηε δεκηνπξγία 

πνζνηηθώλ ππνινγηζηηθώλ κνληέισλ. Με ηε βνήζεηα ησλ κνληέισλ ν ρξήζηεο 

δεκηνπξγεί ζελάξηα θαη ζηε ζπλέρεηα ηα πξνζνκνηώλεη. Τν ινγηζηηθό θύιιν ζηελ 

πεξίπησζε απηή γίλεηαη έλα πνιύηηκν εξγαιείν ζηε ιήςε απνθάζεσλ (decision 

making). 

 Kidspiration 

Τν Kidspiration ζύκθσλα   κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζε επίπεδν καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο, αιιά θαη δηδαθηηθήο δηαρείξηζεο, ραξαθηεξίδεηαη σο έλα αλνηρηό 

εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ δηεξεύλεζεο θαη κάζεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, επηηξέπεη 

δξαζηεξηόηεηεο θαη δηεξεπλήζεηο γηα νπνηνδήπνηε γλσζηηθό αληηθείκελν. Τν 

πεξηβάιινλ απηό θαη νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ παξέρνπλ επθαηξίεο γηα ελεξγή 

ζπκκεηνρή ζε δεκηνπξγηθέο δξάζεηο θαη θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. Τα παηδηά 

κπνξνύλ λα ζπλδπάζνπλ εηθόλεο, θείκελν θαη ιέμεηο γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ 

ζθέςεηο θαη πιεξνθνξίεο. 



 Revelation Natural Art -Ππογπάμμαηα Εωγπαθικήρ 

Τν ινγηζκηθό Revelation Natural Art έρεη επηιερζεί γηαηί  παξέρεη έλα επξύ 

θάζκα εξγαιείσλ θαηάιιεισλ γηα δσγξαθηθή θαη απιή επεμεξγαζία θεηκέλσλ, 

κε ηελ πξνζζήθε έηνηκσλ ζρεδίσλ (ζηάκπεο) ή βαζηθώλ γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ 

(όπσο γξακκέο, θύθινπο, νξζνγώληα, ειιείςεηο, πνιύγσλα), πνπ νη καζεηέο 

ζπκπιεξώλνπλ κε ην θαηάιιειν ρξώκα ή ην επηζπκεηό κνηίβν.. 

 

 Hot Potaoes 

Δίλαη ινγηζκηθό είλαη έλα ινγηζκηθό θιεηζηνύ ηύπνπ πνπ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία 

αιιειεπηδξαζηηθώλ ηεζη πνιιαπιώλ εξσηήζεσλ, ζηαπξόιεμα, αληηζηνίρηζεο, 

ηαμηλόκεζεο θαη ζπκπιήξσζεο θελώλ. Σηε ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία δίλεηαη ζηα 

παηδηά ε επθαηξία κε δηαζθεδαζηηθό ηξόπν λα ιύζνπλ ζηαπξόιεμν θαη λα 

ζπκπιεξώζνπλ θελά κέζα ζε έλα θείκελν. 

Δπίζεο ζην εξγαζηήξην ηεο πιεξνθνξηθήο, ππάξρεη πξνβνιέαο θαη εθηππσηήο γηα 

ηελ εθηύπσζε ησλ εξγαζηώλ ησλ καζεηώλ. 

1.6. ΚΟΠΟΗ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ 

 1.6.1  κοπόρ 

Βαζηθόο ζθνπόο ηνπ ζελαξίνπ είλαη, νη καζεηέο, κέζα από ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη 

αλαθαιππηηθέο δξαζηεξηόηεηεο λα νξγαλώζνπλ ηε βαζηθή ηνπο αλάγθε, ηε δηαηξνθή. 

1.6.2 Γιδακηικοί ζηόσοι 

Χρ ππορ ηο γνωζηικό ανηικείμενο 

 Να αληηιεθζνύλ ηελ  αμία ηεο ζσζηήο δηαηξνθήο. 

 Να θηηάμνπλ έλα ελλνηνινγηθό ράξηε κε ην ινγηζκηθό Kidspiration 

 Να διακρίνουν τισ ομάδεσ τροφίμων (Τγιεινζσ – Ανκυγιεινζσ). 

 Να θαηαηάζζνπλ ηηο ηξνθέο ζε ππξακίδα αλάινγα κε ηε δηαηξνθηθή ηνπο αμία.  

 Να δεκηνπξγήζνπλ έλα ζηαπξόιεμν  κε ην ινγηζκηθό Hot Potatoes 

 

Χρ ππορ ηη σπήζη νέων ηεσνολογιών 

 Να πξνζεγγίζνπλ ηηο Τ.Π.Δ. κε ζεηηθή ζηάζε. 

 Να ρεηξίδνληαη κε άλεζε  ηα ινγηζκηθά Excel,  kidspiration , Revelation Natural 

Art , θαη Hot Potatoes κέζα από απιέο δξαζηεξηόηεηεο θαη νδεγίεο. 

 

Χρ ππορ ηη μαθηζιακή διαδικαζία 



Φςσοζςναιζθημαηικοί: 

 Να αζθεζνύλ ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε, ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ θαη 

ζηελ αλάπηπμε δεκηνπξγηθήο θαη θξηηηθήο ζθέςεο.  

 Να αλαπηύμνπλ επηθνηλσληαθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ηνπο 

δαζθάινπο ηνπο, ηνπο γνλείο ηνπο θαη κε άιινπο αλζξώπνπο πνπ ζα έξζνπλ ζε 

επαθή. 

 Να θαηαθέξνπλ λα μεθύγνπλ από ηελ απνκόλσζε θαη λα γίλνπλ απνδεθηνί. 

 Να κάζνπλ λα ζέβνληαη θαη λα εθηηκνύλ ηε δηαθνξεηηθή άπνςε. 

 

Μεθοδολογικοί: 

 Να δηαηππώζνπλ ππνζέζεηο, θαη λα ειέγμνπλ ηελ νξζόηεηά ηνπο. 

 Να επεμεξγαζηνύλ πιεξνθνξίεο θαη λα ζπλζέηνπλ ηα δηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα. 

 Να ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ώζηε λα έρνπλ θαιύηεξν αηζζεηηθό 

απνηέιεζκα ζηηο εξγαζίεο ηνπο. 

 

1.7. ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

Απαηηνύληαη  ( 5 ) δηδαθηηθέο ώξεο γηα ηελ πινπνίεζε απηνύ ηνπ ζελαξίνπ. 

2. ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

Θεωπηηική πποζέγγιζη 

Οη  καζεηέο κε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο δηεξεπλνύλ ην δηδαθηηθό πιηθό θαη 

νηθνδνκνύλ ζπλεξγαηηθά ηελ πξόηεξε γλώζε. Παξάιιεια δίλεηαη ε επθαηξία γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ καζεηώλ – κειώλ κηαο νκάδαο, θαζώο θαη ηελ 

αλάπηπμε αηζζεκάησλ αιιεινεθηίκεζεο, εκπηζηνζύλεο θαη ζπλεξγαζίαο. 

Γιδακηική πποζέγγιζη με ΣΠΔ 

Ζ ρξήζε ησλ Τ.Π.Δ. κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δαζθάινπ ζην ζελάξηό καο κπνξεί λα 

ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ ηνπ καζήκαηνο. Απηό 

γίλεηαη θπξίσο κε ηελ δπλαηόηεηα πνπ δίλεη ν Ζ/Υ ζηνπο  καζεηέο: α) ηνπο σζεί λα 

νηθνδνκνύλ, λα νηθεηνπνηνύληαη θαη λα θαηαθηνύλ ηε γλώζε, β) λα θαηαλννύλ βαζύηεξα 

θαη πνιύπιεπξα ην καζεζηαθό αληηθείκελν θαη γ) κε ηε δπλαηόηεηα πνπ δίλεη γηα 

αλαηξνθνδόηεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, κέζα από δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

ελεξγνπνηνύλ ηνλ καζεηή θαη ηνλ σζνύλ ζηελ ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. 

 

 



ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΔΝΑΡΗΟΤ 

1
η
 Γιδακηική ώπα 

Αθόπμηζη: Τν θείκελν ηνπ αλζνινγίνπ « Ο Χπαίορ Γαπείορ» ηεο Σνθίαο 

Εαξακπνύθα 

Παξαθνινπζνύκε ζην βηληενπξνβνιέα έλα επεηζόδην ηεο Φξνπηνπίαο (παιαηά 

ηειενπηηθή εθπνκπή κε θνπθινζέαηξν) θαη αθνύκε ην ηξαγνύδη – ζήκα ηεο Φξνπηνπίαο 

από ην You Tube. 

Τα βίληεν πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ βξίζθνληαη ζηηο εμήο δηεπζύλζεηο: 

Φρουτοπία ΕΤ1 E01 (28/2/2012) 

Φποςηοπία ηπαγούδι (28/2/2012) 

Αθνινύζεζε ζπδήηεζε κε ζέκα νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ καζεηώλ θαη ηνπο 

δόζεθε Φύιιν Δξγαζίαο 1 κε εξσηήζεηο από ην επεηζόδην ηεο Φξνπηνπίαο.  

Οη καζεηέο ζπκθώλεζαλ επί κία εβδνκάδα λα ζπκπιεξώλνπλ έλα πίλαθα κε ηελ 

εκεξήζηα δηαηξνθή ηνπο ( Φύιιν Δξγαζίαο 2),  από απηόλ ηνλ πίλαθα ζα 

πιεξνθνξεζνύκε γηα ηηο θαζεκεξηλέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ καζεηώλ 

Τν θύιιν Δξγαζίαο 2 ην έρνπκε εθηππώζεη θαη ην κνηξάζακε ζηνπο καζεηέο. 

2
η
 Γιδακηική ώπα 

 Οη καζεηέο  ρσξίδνληαη ζε  αλνκνηνγελείο νκάδεο ησλ 3 αηόκσλ.  Ζ θάζε νκάδα 

νξίδεη έλαλ ζπληνληζηή , έλα  ρεηξηζηή Ζ/Υ θαη έλαλ εθθσλεηή.  Οη ξόινη ελαιιάζζνληαη 

αλά δηδαθηηθή ώξα.   

  Δλεκεξώλνπκε ηνπο καζεηέο καο όηη ζα αζρνιεζνύκε κε ην ινγηζκηθό Excel, γηα 

λα πιεξνθνξεζνύκε γηα ηηο θαζεκεξηλέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο καο, αθνύ πξώηα  ν θάζε 

καζεηήο έρεη ζπκπιεξώζεη θαη έρεη θαηαρσξήζεη ην Φύιιν Δξγαζίαο 2.  

Σηε ζπλέρεηα ηνπο δίλνπκε έηνηκε ηε θόξκα όπνπ ζα δνπλ θαη ζηαηηζηηθά κε γξαθήκαηα 

ηηο ζπλήζεηέο ηνπο . 

3
η
 Γιδακηική ώπα 

 Θέινπκε λα εηνηκάζνπκε κία αθίζα θαη έλα ράξηε ελλνηώλ κε ζέκα «Γηαηξνθή».  

Δμεγνύκε ζηα παηδηά όηη ζα αζρνιεζνύκε κε έλα ινγηζκηθό ην Kidspiration , θαζώο 

κνηξάδνπκε ην 3
ν
 Φύιιν Δξγαζίαο, πνπ πεξηέρεη νδεγίεο γηα θαιύηεξε εμνηθείσζή ηνπο 

κε ην ινγηζκηθό. Τα παηδηά, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θύιινπ εξγαζίαο, εηζάγνπλ 

εηθόλεο από ηε βηβιηνζήθε, ερνγξαθνύλ ηε θσλή ηνπο θαη ζρεκαηίδνπλ ελλνηνινγηθά 

πιαίζηα. 

http://www.youtube.com/watch?v=Ned5GACLLeY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Ned5GACLLeY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Ned5GACLLeY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_ts_7n6LP-8&feature=related


 Ζ θάζε νκάδα παξνπζηάδεη ηε δηθή ηεο αθίζα θαη ην δηθό ηεο ράξηε. 

 

 

4
η
 Γιδακηική ώπα   

Μνηξάδνπκε ζε θάζε νκάδα ην 4
ν
 Φύιιν Δξγαζίαο ( δξαζηεξηόηεηα 1) ζύκθσλα 

κε ην νπνίν νη καζεηέο αλνίγνπλ ην απνζεθεπκέλν αξρείν πνπ βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα 

εξγαζίαο κε ηίηιν «ΓΗΑΣΡΟΦΖ 4 Φ.Δ.» , ηαμηλνκνύλ ηηο ηξνθέο ζε δύν θαηεγνξίεο 

πγηεηλέο – αλζπγηεηλέο ζέξλνληαο από ην θάησ κέξνο ηηο εηθόλεο θαη ηνπνζεηώληαο ηηο 

κέζα ζην ζσζηό θύθιν. 

Δθηππώλνπκε ηελ εξγαζία ηνπ θάζε καζεηή γηα ην θάθειό ηνπ. 

Σηε ζπλέρεηα (δξαζηεξηόηεηα 2)  δεηάκε από ηα παηδηά λα καο δσγξαθίζνπλ ηελ 

ππξακίδα ηεο δηαηξνθήο κε ην ινγηζκηθό Revelation Natural Art . 

5
η
 Γιδακηική ώπα 

Σηε θάζε ηεο αμηνιόγεζεο νη καζεηέο ζα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζηαπξόιεμν  κε ην 

ινγηζκηθό Hot Potatoes 

Αμηνιόγεζε: Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηώληαο ην  ινγηζκηθό Hot Potatoes θαηαζθεπάδνπλ 

έλα ζηαπξόιεμν κε ζέκα ηε δηαηξνθή θαη ην ιύλνπλ. 

ΠΡΟΘΔΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ  

 Τν ζελάξην κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζύκθσλα κε ην γλσζηηθό επίπεδν ηεο 

εθάζηνηε ηάμεο.  Υπάξρεη ε δπλαηόηεηα λα εκπινπηηζηεί κε επηπιένλ δξαζηεξηόηεηεο, νη 

νπνίεο εκπιέθνπλ θαη άιια γλσζηηθά αληηθείκελα, ώζηε λα εθαξκνζηεί σο ζρέδην 

εξγαζίαο ηηο δηδαθηηθέο ώξεο ηεο «Δπέιηθηεο Εώλεο» 

Αξιολόγηζη 

Τν ζελάξην πινπνηήζεθε ζηελ ηάμε θαη δηαπηζηώζακε ηα εμήο: Τα παηδηά ζπκκεηείραλ 

από ηελ αξρή  κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Τν ελδηαθέξνλ ηνπο επηθεληξώζεθε ζηε 

δπλαηόηεηα πεξηζζόηεξν ηεο άκεζεο παξνπζίαζεο ησλ ζηαηηζηηθώλ απνηειεζκάησλ, κε 

ηελ νπνία ελζνπζηάζηεθαλ.Kάπνηα κε αλππνκνλεζία ξσηνύζαλ αλ ζα αζρνιεζνύκε 

μαλά κε ην ίδηα ινγηζκηθά. Ζ πξνβνιή ηεο παξνπζίαζεο ζηνλ βηληενπξνβνιέα ηνπο 

ηξάβεμε ηελ πξνζνρή θαη αύμεζε ηε ζπκκεηνρή ηνπο. Ζ ελαζρόιεζή ηνπο κε ηα 

ινγηζκηθά επηβεβαίσζε ηελ επίηεπμε ησλ  ζηόρσλ . Τα παηδηά ζπλεξγάζηεθαλ άςνγα. 

Μόλν κία νκάδα δπζθνιεύηεθε λα απαληήζεη ζην εξσηεκαηνιόγην θαη ηνπο 

βνήζεζα.Κάπνηα παηδηά κάιηζηα ζέιεζαλ λα πεξηεγεζνύλ ζηα ινγηζκηθά θαη ζηα 

δηαιείκκαηα. Ο ρξόλνο ήηαλ επαξθήο. 



 

 Δπέκηαζη εναπίος 

 Γλώσσα: Γεκηνπξγία παξακπζηώλ, πνηεκάησλ, θόκηθο, βηβιίν πγηεηλώλ 

ζπληαγώλ. 

 Μαθηματικά: Πξνβιήκαηα πνπ αθνξνύλ αγνξά θαη πώιεζε θξνύησλ, 

ιαραληθώλ. 

 Ιστορία : Γηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ζηε Μηλσηθή Κξήηε, ζηηο Μπθήλεο. 

 Αισθητική Αγωγή (Τεχνικά)  : Καηαζθεπέο από δηάθνξα πιηθά 

ζπζθεπαζίαο  

 Αιζθηηική Αγωγή (Μοςζική) : Αθξόαζε ηξαγνπδηώλ κε αλαθνξά ζηηο 

ηξνθέο θαη κε εθκάζεζε απηώλ ησλ ηξαγνπδηώλ π.ρ. «Τν ρνληξό κπηδέιη», 

«Τόζν ιάζνο δηαηξνθή»,  

«Ζ παξέιαζε ησλ θξνύησλ», θ.ά. 

 Θεατρική Αγωγή  : Σην ηέινο ηεο ιήμεο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο νη καζεηέο 

κπνξνύλ λα παξνπζηάζνπλ ην κνπζηθνρνξεπηηθό δξώκελν πνπ έρεη ζρέζε 

κε ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηα ιαραληθά κε ηίηιν : «Ο γάκνο ηνπ πξίγθηπα 

Λεκνλή θαη ηεο όκνξθεο Κξεκκύδσο». 

 

  

ΠΖΓΔ 

 Αλζνιόγην Λνγνηερληθώλ Κεηκέλσλ  Γ΄& Γ΄ Γεκνηηθνύ , Σην Σθνιεηό ηνπ 

θόζκνπ,  Υπνπξγείνπ Δζληθήο  Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ , 

Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην, ΟΔΓΒ. 

 Αλζνιόγην Λνγνηερληθώλ Κεηκέλσλ  Γ΄& Γ΄ Γεκνηηθνύ , Σην Σθνιεηό ηνπ 

θόζκνπ, Βηβιίν Γαζθάινπ,  Υπνπξγείνπ Δζληθήο  Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ , Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην, ΟΔΓΒ. 

 Μειέηε Πεξηβάιινληνο Γ΄ Γεκνηηθνύ,  Υπνπξγείνπ Δζληθήο  Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ , Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην, ΟΔΓΒ. 

 Μειέηε Πεξηβάιινληνο Γ΄ Γεκνηηθνύ,  Τεηξάδην Δξγαζηώλ, Υπνπξγείνπ 

Δζληθήο  Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ , Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην, ΟΔΓΒ. 



 Μειέηε Πεξηβάιινληνο Γ΄ Γεκνηηθνύ,  Βηβιίν Γαζθάινπ,  Υπνπξγείνπ 

Δζληθήο  Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ , Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην, ΟΔΓΒ. 

 Μαηζαγγνύξαο Ζ., Οκαδνζπλεξγαηηθή Γηδαζθαιία θαη Μάζεζε, Αζήλα 

2002. 

 Σπ. Παπαδάθεο, Ν. Φαηδεπέξεο, Βαζηθέο δεμηόηεηεο ζηηο Τερλνινγίεο ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο, Γ΄ΚΠΣ Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα 

Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, Υπνπξγείνπ Δζληθήο  Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην – ΔΑΗΤΥ, Αζήλα 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 1 

Απαντιςτε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ: 

 Σι είναι θ Φρουτοπία; 

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

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

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

 Σι το διαφορετικό ζχουν τα φροφτα τθσ Φρουτοπίασ; 

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

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

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

 Γιατί πιγε ςτθ Φρουτοπία ο δθμοςιογράφοσ Πίκοσ Απίκοσ; 

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

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

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

 Σι ζχαςε ο Ανανίασ το πεπόνι; 

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

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

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

 ε τι μεταμορφϊκθκε ο αςτυνόμοσ; 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ  2 

 

Από τθν επιφάνεια εργαςίασ ανοίξτε το αρχείο με τίτλο «2ο Φφλλο Εργαςίασ», κάνοντασ 

διπλό αριςτερό κλικ ςτο εικονίδιο  . 

Θα εμφανιςτεί ςτθν οκόνθ ςασ θ ακόλουκθ εικόνα. 

 

Σο ερωτθματολόγιο δόκθκε εκ των προτζρων ςτουσ μακθτζσ και τϊρα κα καταγράψουν τισ 

ςυνικειζσ τουσ. 

 

 

 

 

 



ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 3   EXCEL  

Από τθν επιφάνεια εργαςίασ  του 1ου υπολογιςτι,  τον οποίο ζχουμε ςυνδζςει με τον projector,  

ανοίξτε το αρχείο   

 

Και ανοίξτε το φάκελο  « 1 » 

 

Θα δείτε το παρακάτω αρχείο με τα ονόματά ςασ και τισ θμζρεσ τθσ Εβδομάδασ. 

 

υμπλθρϊςτε τα ατομικά ςασ ςτοιχεία ςε κάκε φφλο «φροφτα - όςπρια – ψάρια – γάλα» και 

αφοφ ςυγκεντρϊςτε τα αποτελζςματα απαντιςτε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ: 

 Ποιοσ μακθτισ ιπιε το περιςςότερο γάλα:..……………………………………………………….. 

 Ποιοσ ζφαγε τα λιγότερα φροφτα:………………………………………………………………………. 

 Ποιοσ ζτρωγε ςυχνότερα ψάρια:…………………………………………………………………………. 

 Ποιοσ ζφαγε τα λιγότερα όςπρια:……………………………………………………………………….. 

 

 

 



ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 4 

 

 Πάτε ςτθν επιφάνεια εργαςίασ του υπολογιςτι ςασ και κάνετε διπλό αριςτερό κλικ 

πάνω ςτο εικονίδιο  ανοίξτε το πρόγραμμα «Kidspiration» . 

 Βλζπετε το παρακάτω παράκυρο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Πατιςτε το εικονίδιο Picture View. 

 

 

 

 Βλζπετε το παρακάτω παράκυρο.  

 



 Κάντε κλικ μζςα ςτο πλαίςιο  ςτο τζλοσ τθσ λζξθσ και ςβιςτε με 

το πλικτρο Backspace τθ λζξθ. 

 Πατιςτε ταυτόχρονα τα πλικτρα Shift  και  Alt για να γράψετε ςτα ελλθνικά και 

Caps Lock για κεφαλαία.  Γράψτε μζςα ςτο πλαίςιο «ΔΙΑΤΡΟΦΗ»     και κάντε κλικ 

οπουδιποτε μζςα ςτο άςπρο κομμάτι του παράκυρου.  

 

 

 Κάντε κλικ πάνω ςτο πλαίςιο  και κρατϊντασ ςυνεχόμενα 

πατθμζνο το αριςτερό πλικτρο του ποντικιοφ μετακινιςτε το ποντίκι προσ τα 

επάνω.   Αφιςτε το πλικτρο του ποντικιοφ.  Ζχετε το παρακάτω 



παράκυρο

τω  

 Κάντε κλικ πάνω ςτα βελάκια  που βρίςκονται πάνω αριςτερά ςτο 

παράκυρο. 

Σι προςζχετε; Σα εικονίδια αρχίηουν και αλλάηουν 

 Κάνοντασ ςυνεχόμενα κλικ ςτα βελάκια  προςπακιςτε να βρείτε εικονίδια που να 

ζχουν ςχζςθ με τθ διατροφι  . 



 Βρείτε        

Κάντε κλικ πάνω ςτο εικονίδιο  με τθν πίτςα .  Θα δείτε το εικονίδιο να 

εμφανίηεται μζςα ςτο παράκυρο.  

  

 



 Κάντε κλικ μζςα ςτο ορκογϊνιο που βρίςκεται κάτω από το 

εικονίδιο     και γράψτε ΠΙΣΑ.  Κάντε κλικ οπουδιποτε μζςα ςτο 

άςπρο κομμάτι του παράκυρου. 

 

 

 

 

 Από τθ γραμμι εργαλείων επιλζγετε τθν εντολι   Sound (ιχοσ) και κάνετε αριςτερό 

κλικ πάνω ςτθ λζξθ Record 

  Ζχετε το παρακάτω παράκυρο; 

Κάντε κλικ με το ποντίκι πάνω Record    μόλισ χακεί ο κόκκινοσ κφκλοσ θχογραφιςτε τθ 

φωνι ςασ με το μικρόφωνο λζγοντασ το όνομα τθσ τροφισ και μετά πατιςτε save. 

  

 

 Δίπλα από το εικονίδιο τθσ πίτςασ κα παρουςιαςτεί  ζνα μεγάφωνο, ςτο οποίο 

αν πατιςετε επάνω κα ακοφςετε τθ φωνι ςασ 

 

 



 

 

 Κατά τον ίδιο τρόπο βάλτε μζςα ςτο άςπρο φφλλο και άλλα πζντε  τρόφιμα τθσ 

αρεςκείασ ςασ θχογραφϊντασ και τθ φωνι ςασ. 

 

 

 Επιλζξτε από το  , που βρίςκεται επάνω δεξιά ςτο παράκυρο, τθν πζμπτθ ςτθ 

ςειρά επιλογι «save as» και ςτθ ςυνζχεια αποκθκεφςτε τθ ςελίδα ςασ γράφοντασ  

το όνομα τθσ ομάδασ ςασ   και πατϊντασ «save». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ  5  

Δραςτηριότητα  1 

1. Ανοίξτε το αρχείο με τίτλο «ΔΙΑΣΡΟΦΘ 4 Φ.Ε.» από τθν επιφάνεια εργαςίασ , κάνοντασ διπλό 

αριςτερό κλικ ςτο εικονίδιο     

Θα εμφανιςτεί το παρακάτω παράκυρο.  

 

Με το ποντίκι ςφρετε τα εικονίδια μζςα ςτον κφκλο, ςτθ ςωςτι κατθγορία. 

Δραςτηριότητα 2 

 Κάντε διπλό αριςτερό κλικ επάνω ςτο εικονίδιο     και ανοίξτε το 

Revelation Natural Art πρόγραμμα από τθν επιφάνεια εργαςίασ. 

  Ζχετε το παρακάτω παράκυρο 



 

 

Επιλζξτε χρϊμα από τα μολφβια που βρίςκονται  αριςτερά ςασ.         

 Πθγαίνετε ςτθν μπάρα που βρίςκεται επάνω και κάντε αριςτερό κλικ 

επάνω ςτθν εντολι  Ζωγραφική , επιλζξτε πινέλο και μετά κάντε κλικ πάνω 

ςτο μολφβι 

 

  Αφοφ επιλζξετε το μολφβι από τθν εντολι Ηωγραφική επιλζξτε           

Σχήματα            Γραμμή κάντε αριςτερό κλικ πάνω ςτθν Απλή Γραμμή. 

 Ρυκμίςτε το μζγεκοσ  που κζλετε να ζχει θ μφτθ του μολυβιοφ ςασ  με τα 

βελάκια     που βρίςκονται δεφτερθ γραμμι εργαλείων. 

 

 Πθγαίνετε κάτω ςτθ ςελίδα ςασ και φζρτε μία ευκεία γραμμι. 

 



 

 Από τθν πρϊτθ ςειρά  εργαλείων επιλζξτε τθν οριηόντια ςυμμετρία  . 

Εμφανίςτθκε το παρακάτω παράκυρο ; 

 Πθγαίνετε  επάνω ςτθν άκρθ του άξονα ςυμμετρίασ  . Παρουςιάηεται θ 

μφτθ του μολυβιοφ. 

 

 φρετε τθ μφτθ μζχρι κάτω.    χθματίςτθκε ζνα τρίγωνο; 



 

 Πατιςτε ξανά πάνω ςτο εικονίδιο   με τον οριηόντιο  άξονα 

ςυμμετρίασ   για να μθν εμφανίηεται ο άξονασ. 

 Χωρίςτε το τρίγωνο ςε πζντε οριηόντια κομμάτια  

 

 Κάντε κλικ πάνω ςτο βελάκι     που βρίςκεται 

πάνω δεξιά    

 



και βρείτε τθν κατθγορία φαγθτά  και φαγθτά  2    . 

 

 Επιλζξτε όποια εικόνα κζλετε κάνοντασ αριςτερό κλικ πάνω τθσ και κατόπιν 

ςφρτε τθν και τοποκετιςτε τθν ςτθν αντίςτοιχθ κατθγορία 

 

Φτιάξτε τθ δικι ςασ πυραμίδα διατροφισ 

 Επιλζξτε από τθν επάνω γραμμι εργαλείων τθν εντολι   όταν ανοίξει 

κάντε κλικ  Αποθήκευςη ωσ …… 

 



Βρείτε το φάκελο τθσ ομάδασ  ςασ και κάντε τθν αποκικευςθ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 6 

Ανοίξτε από τθν επιφάνεια εργαςίασ του Θ/Τ ςασ το παρακάτω εικονίδιο 

 και κα δείτε τθν επόμενθ εικόνα. 

 

Επιλζξτε το  και κα ανοίξει ζνα νζο ςταυρόλεξο. (ΔΙΑΣΡΟΦΘ) 

    



Σϊρα πατιςτε το «Αυτόματθ δθμιουργία πλζγματοσ» 

  

και ετοιμαςτείτε να γράψετε 15  λζξεισ που να ζχουν ςχζςθ με τθ διατροφι μασ. 

 

Μόλισ γράψτε τουσ οριςμοφσ πατιςτε το πλικτρο «Δθμιουργία πλζγματοσ». 

 



Σϊρα ζχει ςειρά το κουμπί «Οριςμοί» και ςθμαδεφοντασ κάκε λζξθ, γράψτε τουσ 

οριςμοφσ  για κάκε μια. 

 

Πατιςτε το «ΟΚ» και από τθ κζςθ «Αρχείο» επιλζξτε το «ελίδα web για ν6 browsers 

F6" 

 



Δϊςτε το όνομα τθσ αρεςκείασ ςασ και πατιςτε «save». 

 

 

 

Σϊρα κάντε Προεπιςκόπθςθ τθσ άςκθςθσ. 

 

 

 

 



 

Προχωριςτε ςτθ λφςθ του ςταυρολζξου. το ςταυρόλεξο πατιςτε πάνω ςτον αρικμό,  και 

απαντιςτε ςε κάκε ερϊτθςθ. 

 


