
Βασιλειάδου Νατάσα – ΠΕ70 

Δραστηριότητα 16 

Έχω δικαίωμα.... 

Τάξη: Ε΄ 

Μάθημα: Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 

Ενότητα Β: Έχουμε δικαιώματα και υποχρεώσεις 

Κεφάλαιο 2: Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας 

 

Στόχοι:  Οι μαθητές να γνωρίσουν ότι και τα παιδιά έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους 

ενήλικες (ανεξάρτητα από την καταγωγή τους, τη θρησκεία τους κ.ά.) και ότι 

υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία τους. 

 Να ευαισθητοποιηθούν και να ευαισθητοποιήσουν τη σχολική κοινότητα 

δημιουργώντας αφίσα για τα δικαιώματα των παιδιών. 
 

Λογισμικό: φυλλομετρητής, μηχανή αναζήτησης, λογισμικό ζωγραφικής Revelation 

Natural Art. 
 

Προαπαιτούμενες γνώσεις:  Οι μαθητές γνωρίζουν από το προηγούμενο κεφάλαιο ότι 

όλοι οι άνθρωποι έχουν παρόμοιες ανάγκες και την 

ελευθερία να τις ικανοποιούν, ότι δηλαδή έχουν δικαιώματα. 

Είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση φυλλομετρητή και μηχανών 

αναζήτησης, χρειάζονται όμως καθοδήγηση στη χρήση του 

λογισμικού ζωγραφικής Revelation Natural Art. 
 

Απαιτούμενος χρόνος: 45 λεπτά 
 

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των τριών (3) ατόμων. 



 

Φύλλο εργασίας 
 

 Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι συνδεμένος με το internet. 

 

 Ανοίξτε το φυλλομετρητή Google και στο πλαίσιο αναζήτησης πληκτρολογήστε τη 

φράση Δικαιώματα του παιδιού και πατήστε ENTER.  

 

 Επιλέξτε τον τέταρτο σύνδεσμο  

και κάντε κλικ πάνω του. 

 

 Διαβάστε με προσοχή το κείμενο για τα πιο βασικά δικαιώματα των παιδιών, όπως 

προβλέπει η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Κρατήστε σημειώσεις στο 

πρόχειρό σας. (Θα σας βοηθήσουν αργότερα!) 

 

 Πατήστε το βελάκι  και γυρίστε στην προηγούμενη σελίδα. 

 

 Επιλέξτε τον πρώτο σύνδεσμο  

και μπροστά σας θα εμφανιστεί η ιστοσελίδα της Unicef. 

 

 Κάντε κλικ στα Βίντεο Unicef για τα Δικαιώματα των Παιδιών (κινούμενα σχέδια), 

 
παρακολουθήστε τα βιντεάκια (…και εμπνευστείτε από αυτά!!). 

 

 Στη συνέχεια από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας ανοίξτε το πρόγραμμα 

 για να φτιάξετε τη δική σας αφίσα για τα Δικαιώματα των Παιδιών. 

 

 Στη λευκή σελίδα που θα εμφανιστεί μπροστά σας γράψτε τον τίτλο της αφίσας σας. 

Κάντε πρώτα κλικ στο  για να επιλέξετε από το κάτω μέρος της οθόνης σας το 

χρώμα  που επιθυμείτε. Στη συνέχεια κάντε 

κλικ στο  και στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί πληκτρολογήστε τον τίτλο. 



Μπορείτε, αν θέλετε, να τον επεξεργαστείτε πατώντας τα κουμπιά 

. 

 

 Αποφασίστε ποια από τα δικαιώματα των παιδιών θέλετε να βάλετε στην αφίσας σας. 

(Δε γίνεται να αναφερθείτε σε όλα!) Εισάγετε τις εικόνες που σας αρέσουν πατώντας 

 και μεταφέροντάς τες στο σημείο που θέλετε. (Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε, αν θέλετε, 

να αλλάξετε το μέγεθός τους.) 

 

 Γράψτε κάτω από κάθε εικόνα λίγα λόγια για το δικαίωμα στο οποίο αναφέρεστε. 

(Εργαστείτε με τον ίδιο τρόπο που εργαστήκατε για να γράψετε τον τίτλο.) 

 

 Όταν τελειώσετε με την αφίσας σας εκτυπώστε την και παρουσιάστε την στους 

συμμαθητές σας. 


