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Παρέµβαση 5 
 

� Τάξη: Γ΄ 
� Μάθηµα: Γλώσσα, Ανθολόγιο 
� Θεµατική ενότητα:  «Κείµενα για την Οικογένεια», το Ποίηµα: 

«Λούνα παρκ, παππούλη µου!»  
� ∆ιδακτικός στόχος: Οι µαθητές/τριες να επεξεργαστούν νοηµατικά 

και να απολαύσουν αισθητικά το ποίηµα, δηµιουργώντας µια δική 
τους «παρουσίαση»  µε εικόνες από το διαδίκτυο, σχετικές µε το 
περιεχόµενο των στροφών του ποιήµατος. 

� Λογισµικά: Μηχανή Αναζήτησης, Λογισµικό Παρουσίασης 
� Προαπαιτούµενες γνώσεις: Οι µαθητές είναι εξοικειωµένοι µε τις 

βασικές λειτουργίες του λογισµικού παρουσίασης και µε την 
αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο. 

� ∆ιάρκεια: 45 λεπτά 
 
Οι µαθητές εργάζονται σε οµάδες των  δύο ατόµων. 
Το φύλλο εργασίας δίνεται σε ηλεκτρονική µορφή. 
 
Φύλλο Εργασίας 
 

� ∆ιαβάστε το ποίηµα της Θέτης Χορτιάτη στη σελίδα 39 του 
Ανθολογίου. 

� ∆ηµιουργήστε τη δική σας «παρουσίαση» του ποιήµατος µε πέντε 
διαφάνειες.  Στην κάθε µια θα γράψετε από µία στροφή και θα 
επιλέξετε για φόντο εικόνες από το διαδίκτυο σχετικές µε το λούνα 
παρκ. Ακολουθήστε λοιπόν προσεκτικά τα επόµενα βήµατα: 
 

� Άνοιξε τον υπολογιστή και κάντε διπλό κλικ µε το ποντίκι 
στο φυλλοµετρητή  Google Chrome    πάνω στην επιφάνεια 
εργασίας. 
 
 



                                                                                  

 

� Στο παράθυρο διαλόγ
επιλέξτε εικόνες

 

 

� Ανοίξτε το λογισμικό παρουσίασης

σ΄αυτό το εικονίδιο τη

� Εισάγετε σε 5 διαφάνειες όποιες εικόνες επιθυμείτε

αντιγραφή-επικόλληση)

πάνω στην εικόνα

� Μπροστά από 

κάθε διαφάνεια 

γράψτε μία 

στροφή του 

ποιήματος. 

� Χρωματίστε τη 

γραμματοσειρά 

έτσι, που να 

διακρίνεται από 

το φόντο, π.χ. 

� Μπορείτε, αν 

θέλετε, να 

βάλετε κίνηση και μουσική στις διαφάνειές σας.

� Τέλος αποθηκεύστε
οµάδας σας,  στο φάκελο
εργασίας, µε τίτλο
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παράθυρο διαλόγου γράψτε τις λέξεις λούνα παρκ 
επιλέξτε εικόνες. 

Ανοίξτε το λογισμικό παρουσίασης κάνοντας διπλό κλικ 

εικονίδιο της επιφάνεια εργασίας. 

Εισάγετε σε 5 διαφάνειες όποιες εικόνες επιθυμείτε

επικόλληση) και ορίστε τες ως φόντο (μ

πάνω στην εικόνα). 

Μπροστά από 

κάθε διαφάνεια 

γράψτε μία 

στροφή του 

Χρωματίστε τη 

γραμματοσειρά 

που να 

διακρίνεται από 

Μπορείτε, αν 

θέλετε, να 

βάλετε κίνηση και μουσική στις διαφάνειές σας. 

αποθηκεύστε την παρουσίασή σας,  µε το όνοµα της

οµάδας σας στο φάκελο  που βρίσκεται στην επιφάνεια
εργασίας µε τίτλο «Ασκήσεις Γλώσσας». 

Επιμόρφωση Β΄ επιπέδου 

λούνα παρκ και  

κάνοντας διπλό κλικ 

Εισάγετε σε 5 διαφάνειες όποιες εικόνες επιθυμείτε (με 

(με δεξί κλικ 

µε το όνοµα της 
εια 


