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Παρέµβαση  1 
 

� Τάξη: Γ΄ 
� Μάθηµα: Γλώσσα 
� Θεµατική Ενότητα 3: «Στη γη και στη θάλασσα» 
� Στόχος:  Να διακρίνουν οι µαθητές/τριες µέσα σε ένα κείµενο τα οριστικά άρθρα, 

τα ουσιαστικά, τα επίθετα και τα ρήµατα και να µάθουν να επισηµαίνουν µε 
διάφορα χρώµατα λέξεις στο ηλεκτρονικό έγγραφο. 

� Λογισµικά:  Επεξεργαστής Κειµένου 
� Προαπαιτούµενες γνώσεις: Οι µαθητές είναι εξοικειωµένοι µε τις βασικές 

λειτουργίες του επεξεργαστή κειµένου. 
� ∆ιάρκεια : 45 λεπτά 

 
Οι µαθητές εργάζονται σε οµάδες των  δύο ατόµων. 
Το φύλλο εργασίας δίνεται σε ηλεκτρονική µορφή. 
 
Φύλλο Εργασίας 
 

� ∆ιαβάστε το παρακάτω κείµενο και «γεµίστε» τις υπογραµµισµένες λέξεις µε 
κίτρινο χρώµα αν είναι οριστικά άρθρα,  µε κόκκινο χρώµα αν είναι ουσιαστικά, 
µε λαχανί  χρώµα αν είναι επίθετα και µε σιελ χρώµα αν είναι  ρήµατα, όπως στο 
παράδειγµα: 

« Οι µικροί ταξιδιώτες ανεβαίνουν στο βουνό» 
 
Σαν έφτασαν σε µια ράχη, τους καλωσόρισε ο κρύος αέρας. Αυτός ο αέρας είχε 

περάσει από κάθε κορφή και κάθε λαγκαδιά. Τον πήραν µε βαθιά αναπνοή.  
Πουλάκια µε άσπρη τραχηλιά κουνούσαν την ουρά τους στους θάµνους κι 

ύστερα έφευγαν µε γοργό λαρυγγισµό. Ένα κατσίκι κατάµαυρο έστεκε στην κόψη του 
βράχου. 
 

� Έπειτα γράψτε την κάθε λέξη στην κατάλληλη στήλη του παρακάτω πίνακα: 
 

ΑΡΘΡΑ ΟΥΣΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΡΗΜΑΤΑ 
    
    
    
    
    



                                                                                                                  

 

 

� Για να γεµίσετε µε χρώµα
από τη γραµµή εργαλίων αυτό

 
 
 
 
 
 
 

 

� Έπειτα διαλέξτε το κατάλληλο
τ 

             Τώρα ο κένσορας έχει τη
 
 
 
 
 
 

� Επισηµάνετε  τώρα τη λέξη
µαρκαδόρο. 
 

� Για να απενεργοποιήσε
κουµπί που γεµίζει µε χρώµα
 

� Τέλος αποθηκεύστε το έγραφό
που βρίσκεται στην επιφάνεια
Γλώσσας».   
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γεµίσετε µε χρώµα τις λέξεις πρέπει πρώτα να  επιλέξετε
γραµµή εργαλίων αυτό το βελάκι.   

ιαλέξτε το κατάλληλο χρώµα.  

κένσορας έχει τη µορφή µαρκαδόρου. 

τώρα τη λέξη που πρέπει, περνώντας από πάνω µε

απενεργοποιήσετε  την εντολή  επισήµανσης ξαναπατήστ
γεµίζει µε χρώµα τις λέξεις. 

αποθηκεύστε το έγραφό σας,  µε το όνοµα της οµάδας σας
βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας, µε τίτλο «Ασκήσεις 
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επιλέξετε µε τον κένσορα  

από πάνω µε τον κένσορα-

ατήστε το 

της οµάδας σας,  στο φάκελο  


