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∆ραστηριότητα 3 

 

Τάξη : Ε΄ 
  
Μάθηµα :  Γλώσσα 
 
Κεφάλαιο :   Οι φίλοι µου, οι φίλες µου  
 
Στόχοι:   Να εξοικειωθούν µε το γράψιµο µιας επιστολής και να 
προσαρµόζουν το ύφος της ανάλογα µε τον αποδέκτη της. 
Να εξασκηθούν στη χρήση του κειµενογράφου στον υπολογιστή. 
 
Λογισµικά :              Λογισµικό Γλώσσας Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού (Π.Ι),επεξεργαστής 
κειµένου,πρόγραµµα περιήγησης στο διαδίκτυο. 
 
Προηγούµενες γνώσεις: Οι µαθητές /τριες στα προηγούµενα µαθήµατα έχουν 
κατανοήσει τον τρόπο και το λόγο που γράφεται µια επιστολή. 
Έχουν επίσης εξοικειωθεί µε τη χρήση των µηχανών αναζήτησης στο διαδίκτυο.  
 
Απαιτούµενος χρόνος: 30΄ 
 
Οι µαθητές /τριες εργάζονται σε οµάδες των τεσσάρων (4) ατόµων 
 
 

Φύλλο Εργασίας 
 
�Πληκτρολογήστε στο πεδίο αναζήτησης µιας µηχανής αναζήτησης (google.gr) τη 

διεύθυνση από το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο, http://ts.sch.gr/software . 

Στη συνέχεια επιλέξτε >∆ηµοτικό >Γλώσσα Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού. 

 

�Μόλις βρεθείτε στο αντίστοιχο περιβάλλον του λογισµικού, πληκτρολογήστε το 
όνοµα της οµάδας σας, πατήστε ok και δύο µικροί φίλοι θα σας προτείνουν κάποιες 
δραστηριότητες. Από αυτές επιλέξτε «Εκδήλωση στα Χανιά» και διαβάστε 
προσεκτικά την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας που είναι η αφορµή για τη σχετική 
εκδήλωση.    
 
�Ακούστε προσεκτικά τη σχετική εισαγωγή από τα παιδιά και επιλέξτε µετά         
«Να καλέσουµε τους φίλους µας από την Ευρώπη».Ακούστε πάλι το σχετικό 
διάλογο των µαθητών και έπειτα κάντε κλικ µε το ποντίκι σας πάνω στο φάκελο 

αλληλογραφίας που αναβοσβήνει στο δεξί µέρος της εικόνας όταν πηγαίνετε επάνω 
του το ποντίκι.(κάτω από την υδρόγειο σφαίρα) 
 
�Αφού ανοίξει η σελίδα της αλληλογραφίας πληκτρολογείτε σε συνεργασία µε τα 
υπόλοιπα µέλη της οµάδας σας τη σχετική επιστολή, ξεκινώντας µε την 
προσφώνηση «Αγαπητοί µας φίλοι».(Αν θέλετε να συγκρίνετε τη δικιά σας 
επιστολή µε του λογισµικού, πατήστε «δες κι αυτό» ) 
 
�Τέλος επιλέξτε τους δύο φακέλους στο κάτω µέρος της σελίδας και γράψτε τα 
στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτη της επιστολής.(Αν χρειαστείτε και σε 
αυτό το πεδίο υπάρχει η σχετική βοήθεια)  
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Προσοχή! Οι φίλοι σας είναι από κάποια ευρωπαϊκή χώρα , άρα η διεύθυνση θα 
πρέπει να είναι γραµµένη στην αντίστοιχη γλώσσα προέλευσης . 
 
�Η επιστολή σας είναι έτοιµη (ελέγξτε την ορθογραφία της µε κάποιο ηλεκτρονικό ή 
έντυπο λεξικό) και υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης, αρκεί να επιλέξετε το 
αντίστοιχο εικονίδιο στην µπάρα µε τις διαθέσιµες επιλογές στο κάτω µέρος της 
σελίδας.   


