
Χάιδω Δράκου ΠΕ86  27/03/2020 

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  

ΓΙΑ  Ε’ και ΣΤ’  ΤΑΞΗ 

Παρακολουθήστε το βίντεο στο youtube: https://youtu.be/AS9xcRy4rvY 

Αναγνωρίζετε κάποια από τα μέρη που εμφανίζονται; Είναι όλα πανέμορφα κομμάτια της 

χώρας μας. Συζητήστε το με του φίλους σας ή τους γονείς σας.  

Θα ήθελα για όσους  διαθέτουν ΗΥ και σύνδεση στο διαδίκτυο, να κάνουν την εξής εργασία: 

Για την Ε’ τάξη: 

 Ένα powerpoint με 7-8 διαφάνειες με θέμα «ΠΩΣ ΠΕΡΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΜΟΥ ΣΤΟ 

ΣΠΙΤΙ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ»,  στο οποίο θα χαρώ να δω και μερικές ωραίες 

εικόνες από το διαδίκτυο, και με ωραίες κινήσεις και μεταβάσεις μεταξύ των διαφανειών 

Για την Στ’ τάξη: 

 Ένα βίντεο που θα το κάνετε με το Windows Movie-Maker (το πρόγραμμα με το οποίο 

δουλέψαμε στο εργαστήριο στο μάθημα της Πληροφορικής) με θέμα «ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ» ή «ΠΩΣ ΠΕΡΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΜΟΥ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ 

ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ»,  διάρκειας το πολύ 3-4 λεπτών. Αν δεν μπορέσετε να βάλετε 

μουσική, μην αγχωθείτε, θα το κάνω εγώ! Τα καλύτερα βίντεο θα τα ανεβάσω στο youtube και 

στην ιστοσελίδα του σχολείου! (Όσοι συναντήσετε δυσκολίες, μην το παρατήσετε! Κι αν δεν το 

καταφέρετε, δεν πειράζει! Θα το ολοκληρώσουμε στο σχολείο.) Θυμηθείτε ότι στην αρχή 

αποθηκεύουμε το έργο με το Save project as, και στη συνέχεια save movie (for computer).  

Για τα παιδιά της Στ’ που έχουν δυσκολία με το movie maker, είναι εξίσου αποδεκτό και το powerpoint. 

Όλα αυτά είναι προαιρετικά, και απαιτούν σύνδεση με το διαδίκτυο. Μην στενοχωρηθείτε αν δεν τα 

καταφέρετε!  

Την παρουσίαση powerpoint ή το βίντεο μπορείτε να μου το στείλετε: 

 είτε στην πλατφόρμα e-me, στην κυψέλη της Πληροφορικής: https://e-

me.edu.gr/groups/11-dim-evos-tpe  Μην ξεχάσετε να βάλετε το όνομα σας! 

 είτε να μου την ανεβάσετε στον ψηφιακό πίνακα ανακοινώσεων Ε’ και ΣΤ’  τάξης που 

βρίσκεται στην ιστοσελίδα του σχολείου: http://11dim-evosm.thess.sch.gr/?p=3135 

(μπορεί να γίνει και με κινητό.) 

Θα χαρώ πολύ να δω κι ένα οποιοδήποτε άλλο μήνυμά σας στο padlet (ψηφιακό πίνακα Ε’ και ΣΤ’  

τάξης) που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του σχολείου:  

http://11dim-evosm.thess.sch.gr/?p=3135 

 

Να είστε χαρούμενοι και γεροί! 

Κυρία Χάιδω 
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