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∆ραστηριότητα 6
Τάξη : Ε΄
Μάθηµα :

Γλώσσα

Κεφάλαιο :

Οι φίλοι µου, οι φίλες µου

Να εξοικειωθούν µε τη χρήση ενός ηλεκτρονικού λεξικού, µε
Στόχοι:
την αναζήτηση σύνθετων λέξεων της οικογένειας «φίλος».
Λογισµικά :
Λεξικό της κοινής νεοελληνικής γλώσσας,επεξεργαστής
κειµένου,πρόγραµµα περιήγησης στο διαδίκτυο.
Προηγούµενες γνώσεις: Οι µαθητές /τριες γνωρίζουν ήδη καλά τον τρόπο
αναζήτησης λέξεων σε έντυπα λεξικά.
Έχουν επίσης εξοικειωθεί µε τη χρήση των µηχανών αναζήτησης στο διαδίκτυο και
ξέρουν να γράφουν στον κειµενογράφο(Microsoft Office Word).
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 http://www.greek-language.gr
Στην αρχική σελίδα του λεξικού του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στο πλαίσιο
αναζήτησης πληκτρολογήστε «φιλ*», πατήστε βρες και θα παρουσιαστούν όλες οι
διαθέσιµες σύνθετες λέξεις µε πρώτο συνθετικό τη λέξη φίλος.(Λεξικό
Τριανταφυλλίδη)
Επιλέξτε όποιες από αυτές σας είναι άγνωστες και πατήστε για την κάθε µια το
σύµβολο µε το βελάκι και το καλάθι στα αριστερά της λέξης.
Στο τέλος κάντε κλικ µε το ποντίκι επάνω και δεξιά (στο καλάθι) και πατήστε
προβολή. Έτσι βλέπετε συγκεντρωµένες όλες τις λέξεις που επιλέξατε. Π.χ.
- - [fíla los] 5 : 1.
: Tο φίλαθλο κοινό / πνεύμα. Ο ~ κόσμος. 2. (
.) .
: Ελάχιστοι φίλαθλοι παρακολούθησαν τους αγώνες στίβου. .
,

: Οι φίλαθλοι του ΠAΟK / της AΕK.

Συμπλοκές / επεισόδια μεταξύ φιλάθλων.
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Επιλέξτε τις λέξεις, κάντε δεξί κλικ, επιλέξτε αντιγραφή, ανοίξτε ένα έγγραφο στο
word και κάντε επικόλληση. Αποθηκεύστε το έγγραφο στην επιφάνεια εργασίας µε
το όνοµα «Σύνθετα µε το φίλος_χ», όπου χ το όνοµα της οµάδας σας.
Στο τέλος γράψτε από µια πρόταση µε κάθε καινούργια λέξη, αφού έχετε µελετήσει
προσεκτικά την ερµηνεία της.

