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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5 

Τάξη: Γ 

Μάθηµα: Γλώσσα 

Ενότητα 2.1. Πολιτείες ντυµένες στα λευκά.  

Μάθηµα 1. Η πόλη χάθηκε στο χιόνι.  

Στόχοι: Οι µαθητές/τριες να εξασκηθούν στη διάκριση του αορίστου και 

του παρατατικού της ενεργητικής φωνής. Ως προς τη χρήση νέων 

τεχνολογιών οι µαθητές θα ασκηθούν στη δηµιουργία πίνακα. 

Προηγούµενες γνώσεις: Οι µαθητές – τριες έχουν εργαστεί ήδη στο 

βιβλίο τους και στο τετράδιο εργασιών στη συγκεκριµένη ενότητα. 

Οι µαθητές/τριες γνωρίζουν τη χρήση του πληκτρολογίου. 

Οι µαθητές/τριες έχουν εργασθεί ξανά µε το λογισµικό κειµενογράφου 

Word και γνωρίζουν αποθήκευση ενός εγγράφου Word στην επιφάνεια 

εργασίας του υπολογιστή καθώς και τη διαδικασία της αντιγραφής και 

επικόλλησης των λέξεων. 

Λογισµικό: Επεξεργαστής κειµένου WORD 

Απαιτούµενος χρόνος: Μια διδακτική ώρα (45 λεπτά). 

Οι µαθητές εργάζονται σε οµάδες των τριών (3) ατόµων και κατά τη 

διάρκεια της εργασίας γίνεται προβολή της δραστηριότητας στο 

βιντεοπροβολέα για τη δυνατότητα ανατροφοδότησης ούτως ώστε να 

ακολουθήσουν τα βήµατα. 

 

 

 

Φύλλο εργασίας 

Αφού έχετε ολοκληρώσει την άσκηση 2 στη σελίδα 56 και την άσκηση 3 

στη σελίδα 60 στο τετράδιο εργασιών, στη συνέχεια και στην επιφάνεια 

εργασίας του υπολογιστή σας κάντε διπλό κλικ στο 

εικονίδιο 
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Ας δηµιουργήσουµε τώρα έναν πίνακα στο Word. Κάντε κλικ στο εικονίδιο 

που γράφει Πίνακας 

 

 

 

Στη συνέχεια κάντε κλικ στην Εισαγωγή και µετά στη λέξη Πίνακας 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

Με το βελάκι, όπως φαίνεται στην 

εικόνα, κάντε κλικ µέχρι να εµφανιστεί 

ο αριθµός 3 

 

 

 

…και στη συνέχεια, µε τον ίδιο τρόπο, 

κάντε κλικ µε το βελάκι έως ότου 

εµφανιστεί ο αριθµός 9 (όπως φαίνεται 

στην εικόνα)  

∆ηµιουργήσατε τον πρώτο σας πίνακα 

στο WORD!!! Βάλτε µέσα στα κελιά τις 

Μετά πατήστε 
ΟΚ 
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λέξεις όπως τις βλέπετε στον παρακάτω Πίνακα µε αντιγραφή και 

επικόλληση όπως µάθαµε στα προηγούµενα µαθήµατα  

Ενεστώτας      Παρατατικός Αόριστος  
σκουπίζω   
δακρύζω   
δανείζω   
µορφώνω   
πηγαίνω   
τρυπώ   
κατοικώ   
πίνω   

 

Τώρα γράψτε, χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο, τον Παρατατικό και 

Αόριστο των ρηµάτων!!!  

Καλή επιτυχία!!! 

Όταν ολοκληρώσετε την άσκηση, κάντε αποθήκευση του εγγράφου WORD 

«Γ΄ Τάξη» στην Επιφάνεια Εργασίας του υπολογιστή. 

 

 

Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος 

   

   

   

   

   

   

   

   


