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Επιµόρφωση Β΄ Επιπέδου 2011-2012
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4

Τάξη: Β
Μάθηµα: Γλώσσα
Ενότητα 9: «Που λες, είδα…»
Μάθηµα 1: 17 Νοεµβρίου 1973.
Στόχοι: Οι µαθητές/τριες να εξασκηθούν στη διάκριση της αιτιατικής
ενικού από τη γενική πληθυντικού του αρσενικού οριστικού άρθρου.
Να εξοικειωθούν µε το λογισµικό κειµενογράφου. Να µάθουν να
αλλάζουν το χρώµα της γραµµατοσειράς.
Προηγούµενες γνώσεις: Οι µαθητές – τριες έχουν εργαστεί ήδη
στο βιβλίο τους και στο τετράδιο εργασιών (άσκηση 8) στη
συγκεκριµένη ενότητα.
Οι µαθητές/τριες γνωρίζουν τη χρήση του πληκτρολογίου.
Οι µαθητές/τριες έχουν εργασθεί ξανά µε το λογισµικό
κειµενογράφου Word, γνωρίζουν πώς να επιλέγουν ένα τµήµα του
κειµένου και αποθήκευση ενός εγγράφου Word στην επιφάνεια
εργασίας του Η/Υ.

Λογισµικά: 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 που τους ζητούνται.

Φύλλο εργασίας
Αφού έχετε ολοκληρώσει την άσκηση 8 στο τετράδιο εργασιών στη
σελίδα 55, στη συνέχεια και στην επιφάνεια εργασίας του
υπολογιστή σας κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο
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Επιµόρφωση Β΄ Επιπέδου 2011-2012 Επιλέξτε το
σωστό
άρθρο και
µετά κάντε
διπλό κλικ
στο
εικονίδιο
Ανοίγει ένα έγγραφο Word µε την άσκηση τοποθέτησης
και διαλέξτε
του οριστικού αρσενικού άρθρου στη γενική πληθυντικού «των»
το
και του οριστικού άρθρου στην αιτιατική ενικού «τον»
κατάλληλο
στις προτάσεις.
χρώµα
Ανθούλα Ντόλκερα ΠΕ 70

Μόλις ολοκληρώσετε την άσκηση κάντε αποθήκευση στην επιφάνεια
εργασίας του υπολογιστή!
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Φύλλο Εργασίας

ΑΣΚΗΣΗ
Στις

παρακάτω

πληθυντικού

των,

προτάσεις

να

χρωµατίσετε

µπλε την αιτιατική ενικού

κόκκινα

τη

γενική

τον.

Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε το κατάλληλο άρθρο σε κάθε
πρόταση, πατήστε το κουµπί
και
διαλέξτε
το
σωστό
χρώµα
Η µπάλα είναι ….συµµαθητών µου.
Ο Θάνος διάλεξε …. Ανέστη να πάνε βόλτα.
Είναι η σειρά … διαιτητών να διαµαρτυρηθούν.
Σήµερα πήραµε ….. έπαινο για την πιο καθαρή τάξη της
εβδοµάδας.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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