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                       Δραστηριότητα 8η 

  

Τάξη: Β΄ 
 
Μάθημα: Ευέλικτη ζώνη 
 
Ενότητα:  «Διατροφή» 
 
Εξοπλισμός: Εργαστήριο υπολογιστών, προβολικό 
 
Στόχοι: 
Να μάθουν οι μαθητές τις αρχές της ισορροπημένης διατροφής και την 
επιλογή και κατανάλωση υγιεινών τροφών. 
Να εξασκηθούν στη χρήση του φυλλομετρητή και του λογισμικού Tux paint.  
 
Λογισμικό: Φυλλομετρητής,Tux paint 
 

Προαπαιτούμενες γνώσεις: Έχει προηγηθεί προβληματισμός των μαθητών 

γύρω από θέματα διατροφικής αξίας των τροφίμων και τις επιπτώσεις της 

στην υγεία του ανθρώπου. Επίσης οι μαθητές έχουν ξαναχρησιμοποιήσει 

Φυλλομετρητή  και το λογισμικό Τux Paint και γνωρίζουν να δημιουργούν 

σχήματα, να ζωγραφίζουν και να γράφουν κείμενο, αλλά χρήζουν περαιτέρω 

εξάσκησης. 

 

Απαιτούμενος χρόνος: 1 διδακτική ώρα 

 

Παρατηρήσεις: Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των τριών ατόμων. 

Σύμφωνα με το φύλλο εργασίας οι μαθητές βρίσκουν στο Φυλλομετρητή 

συγκεκριμένη διεύθυνση http://1dim-

lagkad.thess.sch.gr/attachments/article/105/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE

%BF%CF%86%CE%AE%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%

CE%B9%CE%AC(%CE%94-%CE%95-%CE%A3%CE%A4).ppt. (ανακτήθηκε στις 

31/10/2013).Στη διεύθυνση αυτή οι μαθητές θα βρουν ένα power point με 

θέμα τη διατροφική αξία των τροφίμων και τις καλές διατροφικές συνήθειες. 

Το power point θα προβληθεί και στον προβολέα και θα αναγνωστεί και από 

την εκπαιδευτικό. Θα ακολουθήσει συζήτηση με τις ομάδες. Στη συνέχεια 

καλούνται οι μαθητές να φτιάξουν μια αφίσα για την κατανάλωση υγιεινών 

τροφών ή την αποφυγή ανθυγιεινών τροφών με τη βοήθεια του λογισμικού 

Tux paint και σύμφωνα με τις οδηγίες του φύλλου εργασίας. 
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Φύλλο Εργασίας 
 

 

1)Στην επιφάνεια εργασίας πατήστε διπλό αριστερό κλικ στο εικονίδιο   

 

 

 

που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή και ανοίξτε το αρχείο. 

Στη συνέχεια διαβάστε και παρατηρείστε τις διαφάνειες του power point και 

σχολιάστε τες με την ομάδα σας. Κατόπιν προσέξτε στο προβολικό της τάξης 

με μεγαλύτερη λεπτομέρεια  και προσπαθήστε να συμμετέχετε στη συζήτηση 

της τάξης. 

2) Στην επιφάνεια εργασίας πατήστε αριστερό κλικ στο εικονίδιο   

 

Θα εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα: 
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Επιλέξτε από τα Εργαλεία ό,τι χρειάζεστε για να ζωγραφίσετε μια αφίσα δική 

σας έμπνευσης, που αφορά την κατανάλωση υγιεινών τροφών ή την αποφυγή 

ανθυγιεινών τροφών. Μπορείτε να επιλέξετε πινέλο, γραμμές ή σχήματα και 

φυσικά, χρώματα. Απαραίτητη είναι η χρήση του εικονιδίου  από τα 

Εργαλεία για το συνοδευτικό κείμενο της αφίσας. 

Αποθηκεύσετε την παραπάνω εργασία στην επιφάνεια του υπολογιστή σας 

και στο φάκελο με την ονομασία  Διατροφή-Ομάδα, όπου ομάδα το όνομα 

της ομάδας σας 

Στη συνέχεια εκτυπώστε το έργο σας, πατώντας στο εικονίδιο του εκτυπωτή. 

 

Καλή επιτυχία!!! 
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