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Οι μαθητές και μαθήτριες της Α’ τάξης  

αφιερώνουν το ψηφιακό βιβλίο τους   

στις οικογένειές τους 

με πολλή αγάπη 





Πρόλογος  

Οι μαθητές της Α’ τάξης στο μάθημα της Πληροφορικής και στην ενότητα «Γνωρίζω και χειρίζομαι τον 

υπολογιστή» εξοικειώθηκαν με τις βασικές μονάδες ενός υπολογιστικού συστήματος και τους κανόνες 

εργονομίας και σωστής χρήσης υπολογιστών μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων. 

Αρχικά, εργάστηκαν με τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο πρώτο βιβλίο της σειράς 

Computer Masti (κεφ 1-4). Στη συνέχεια, και με στόχο οι μαθητές να ασκηθούν (α) στην αναγνώριση 

των μονάδων επικοινωνίας ανθρώπου-υπολογιστή και (β) στην έναρξη λειτουργίας ενός υπολογιστικού 

συστήματος, αξιοποιήθηκαν τα μαθησιακά αντικείμενα «Το υλικό μέρος ενός υπολογιστικού 

συστήματος» και «Όταν ο υπολογιστής μας δεν λειτουργεί!» από το αποθετήριο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

Φωτόδεντρο. 

Ακολούθως, γνώρισαν τους κανόνες εργονομίας που πρέπει να ακολουθούμε κατά την εργασία μας 

στον ηλεκτρονικό υπολογιστή παρακολουθώντας σχετικό βίντεο. Το βίντεο έγινε η αφόρμηση για να 

συζητηθούν στην τάξη οι κανόνες που αφορούν στην στάση σώματος και χεριών, στην απόσταση 

ματιών και οθόνης, τα απαραίτητα διαλείμματα, κλπ. 

Επιπροσθέτως, ευαισθητοποιήθηκαν στους κανόνες εργονομίας που πρέπει να ακολουθούν όσοι 

χρησιμοποιούν κινητές συσκευές και συζητήθηκαν συμβουλές ασφάλειας παρακολουθώντας 

κατάλληλο βίντεο.  

Ένα σταυρόλεξο σε έντυπη μορφή άσκησε και βοήθησε τους μαθητές να ανακαλέσουν όρους και 

έννοιες που γνώρισαν. Η online έκδοση του σταυρόλεξου και η παρουσίασή του στον βιντεοπροβολέα 

αξιοποιήθηκαν για τον διαδραστικό και παιγνιώδη έλεγχο των μαθητικών απαντήσεων! 

Τέλος, οι μαθητές ζωγράφισαν στο χαρτί τα μέρη του υπολογιστή που γνώρισαν. Οι έντυπες μαθητικές 

δημιουργίες ψηφιοποιήθηκαν και στη συνέχεια καθένας μαθητής παρουσίασε το έργο του στην 

ολομέλεια της τάξης με τη βοήθεια υπολογιστή και βιντεοπροβολέα.  

Μέσα από την πορεία αυτή οι μαθητές γνώρισαν βιωματικά τις βασικές μορφές ψηφιακής 

πληροφορίας (κείμενο, εικόνα, ήχο, βίντεο) και την χρησιμότητα συσκευών όπως η οθόνη, το 

πληκτρολόγιο, ο σαρωτής (σάρωση ζωγραφιών) και ο εκτυπωτής (εκτύπωση φύλλων εργασίας και 

σταυρόλεξο). 

Οι μαθητικές ζωγραφικές δημιουργίες αξιοποιήθηκαν στην έκδοση του παρόντος ebook.  

http://www.sepchiou.gr/docs/dimotika/Worksheets%20-%20Book1.pdf
http://www.sepchiou.gr/docs/dimotika/Worksheets%20-%20Book1.pdf
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/953
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/953
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/977
https://www.youtube.com/watch?v=XY8iqkeNBGE
https://www.youtube.com/watch?v=4FBMWGGJMbY
https://crosswordlabs.com/pdf/untitled175721
https://crosswordlabs.com/view/untitled175721














































 

 

 

 

 


