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Δραστηριότητα 

1. ΤΙΤΛΟΣ: Παρα – πλανητικό λεξικό 

2. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Λύτρα Βασιλική, φιλόλογος 

3. ΤΑΞΗ: Β΄ Γυμνασίου 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Νεοελληνική Γλώσσα, ενότητα 9η, Ορισμός  και Λεξικά 

5. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Νέα Ελληνική Γλώσσα, Πληροφορική, 

Γεωγραφία  

6. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: δυο διδακτικές ώρες 

Φύ λλα εργασί ας 

Ομάδα Α΄: Η ομάδα του Γαλιλαίου 

 

1. Μπείτε στη διεύθυνση: 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-

B200/530/3513,14414/ και βρείτε και αντιγράψτε στο φύλλο εργασίας τον 

ορισμό της «θερμότητας» με Αντιγραφή, Επικόλληση  

  

2. Μπείτε στη διεύθυνση: 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-

B107/371/2475,9493/ και βρείτε και αντιγράψτε στο φύλλο εργασίας τον 

ορισμό από τις «Νεαρές» με Αντιγραφή, Επικόλληση  

 

3. Αντιγράψτε τους ορισμούς που σας δίνονται. Χωρίστε τον κάθε ορισμό που 

βρήκατε σε τρία μέρη με τη βοήθεια της παρακάτω διεύθυνσης: 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-

B110/244/1812,5835/ και συμπληρώστε τον πίνακα ακολουθώντας το 

παράδειγμα του βιβλίου:  

 

 

 

Οριστέα έννοια Γένος Ειδοποιός διαφορά 

μίκροσκόπίο 

(είναί)  

το όργανο πού μεγεθύνεί αντίκείμενα πολύ μίκρά γία να τα δεί 

το ανθρώπίνο μάτί 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B200/530/3513,14414/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B200/530/3513,14414/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B107/371/2475,9493/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B107/371/2475,9493/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B110/244/1812,5835/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B110/244/1812,5835/
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4. Μπείτε στη διεύθυνση: http://4mtoys.gr/view_article/31/oi-planites-kai-i-

mythologia, και στη: https://www.youtube.com/watch?v=btn6sGvYhi0 

θαυμάστε τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος και σημειώστε στο 

Φύλλο εργασίας τα ονόματα των 3: Ερμής, Αφροδίτη και Γη. 

5. Δείτε στη διεύθυνση:  

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418

/2818,10624/extras/gstd06_hliako/index.html, την κίνηση των πλανητών, 

σταματήστε την κίνησή τους, όταν ο Ερμής φτάσει τις 100 περιφορές. Τι 

παρατηρείτε; Συζητήστε με την ομάδα σας. Παρατηρήστε τους δικούς σας 

πλανήτες και στη διεύθυνση: http://www.astrovox.gr/planets.html και στη: 

https://www.youtube.com/watch?v=eNNYe16j0vM και γράψτε στο φύλλο 

εργασίας δίπλα στο όνομα κάθε πλανήτη έναν ορισμό για τον καθένα.  

6. Δείτε στη διεύθυνση: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%8E%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE

%B1_%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CE%AF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F

%CE%BB%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85 τη «μυθολογική» 

προέλευση των ονομάτων των πλανητών σας. Για τη Γη δείτε: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%28%CE%B

C%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29 

Γράψτε δίπλα σε κάθε πλανήτη, μετά την απάντηση της  6ης 

δραστηριότητας, 2 σειρές για το αντίστοιχο μυθολογικό πρόσωπο. Έχετε 

ορίσει τώρα τους πλανήτες σας αστρονομικά και μυθολογικά!  

7. Μπείτε στη διεύθυνση: http://www.astrovox.gr/planets.html και 

αντιγράψτε μια φωτογραφία για καθένα από τους πλανήτες σας.   

8. Καιρός για λεξικά! Μπείτε στα διαδραστικά βιβλία 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-

B110/460/3012,12163/ και δείτε τη λέξη: ήλιος. Συζητήστε: πόσες σημασίες 

της λέξης βλέπετε; Πόσες για το επίθετο: ηλιακός;  

9. Μπείτε στην Πύλη για την ελληνική γλώσσα και βρείτε τη λέξη: ήλιος. 

Συζητήστε: ποια παροιμία για τον ήλιο βλέπετε;  

10. Μπείτε στη διεύθυνση: 

http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=Encyclopedia : τι 

λεξικό είναι αυτό; Συζητήστε. 

   

   

http://4mtoys.gr/view_article/31/oi-planites-kai-i-mythologia
http://4mtoys.gr/view_article/31/oi-planites-kai-i-mythologia
https://www.youtube.com/watch?v=btn6sGvYhi0
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2818,10624/extras/gstd06_hliako/index.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2818,10624/extras/gstd06_hliako/index.html
http://www.astrovox.gr/planets.html
https://www.youtube.com/watch?v=eNNYe16j0vM
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%8E%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B1_%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CE%AF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CE%BB%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%8E%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B1_%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CE%AF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CE%BB%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%8E%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B1_%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CE%AF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CE%BB%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%28%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%28%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29
http://www.astrovox.gr/planets.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B110/460/3012,12163/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B110/460/3012,12163/
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=Encyclopedia
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11. Μπείτε στην Πύλη για την ελληνική Γλώσσα και βρείτε τις λέξεις: γαλαξίας 

και αστέρας. Στη συνέχεια γράψτε στο φύλλο εργασίας ένα δικό σας λήμμα 

για τις παραπάνω λέξεις με τα εξής απαιτούμενα:  

 

 

  

 γραμματικές πληροφορίες  

[μέρος του λόγου, κλίση, σύνταξη]  

 σημασία ή σημασίες  

 επιστημονικό τομέα [στο λεξιλόγιο του οποίου ανήκει η λέξη]  

 παραδείγματα χρήσης  

 μετάφραση σε άλλη γλώσσα  

12. Ανοίξτε το λογισμικό παρουσίασης διαφανειών και ετοιμάστε τις εξής 

διαφάνειες: 3 διαφάνειες για κάθε πλανήτη ως εξής: την 1η με το όνομα του 

Ερμή, και τη φωτογραφία του. 2η
 με τον ορισμό του ως πλανήτη και 3η

 με τον 

ορισμό του ως μυθικού προσώπου, 4η , 5η κα  6η με την Αφροδίτη και τα ίδια 

στοιχεία με τον Ερμή, 7η, 8η και 9η
 με τη Γη με τα ίδια πάλι στοιχεία. Μια 10η 

με το λήμμα της λέξης: γαλαξίας, μια 11η
 με το λήμμα της λέξης: αστέρας και  

τέλος μια 12η
 με τα ονόματά σας και το όνομα της ομάδας σας ως τίτλο. 

Αποθηκεύστε στην επιφάνεια εργασίας το αρχείο με το όνομα της ομάδας 

σας. 

 

Ομάδα Β΄: Η ομάδα του Κοπέρνικου  

1. Μπείτε στη διεύθυνση: 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-

B107/371/2483,9521/ και βρείτε και αντιγράψτε στο φύλλο εργασίας τον 

ορισμό από το «υγρό πυρ» με Αντιγραφή, Επικόλληση  

  

2. Μπείτε στη διεύθυνση: 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-

B200/530/3511,14399/ και βρείτε και αντιγράψτε στο φύλλο εργασίας τον 

ορισμό από την «πίεση» με Αντιγραφή, Επικόλληση  

 

3. Αντιγράψτε τους ορισμούς που σας δίνονται. Χωρίστε τον κάθε ορισμό που 

βρήκατε σε τρία μέρη με τη βοήθεια της παρακάτω διεύθυνσης: 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-

B110/244/1812,5835/ και συμπληρώστε τον πίνακα ακολουθώντας το 

παράδειγμα του βιβλίου:  

 

 

http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B107/371/2483,9521/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B107/371/2483,9521/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B200/530/3511,14399/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B200/530/3511,14399/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B110/244/1812,5835/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B110/244/1812,5835/
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4. Μπείτε στη διεύθυνση: http://4mtoys.gr/view_article/31/oi-planites-kai-i-

mythologia, και στη: https://www.youtube.com/watch?v=btn6sGvYhi0 

θαυμάστε τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος και σημειώστε στο 

Φύλλο εργασίας τα ονόματα των 3: Άρης, Δίας και Κρόνος. 

5. Δείτε στη διεύθυνση:  

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/

2818,10624/extras/gstd06_hliako/index.html, την κίνηση των πλανητών, 

σταματήστε την κίνησή τους, όταν ο Ερμής φτάσει τις 100 περιφορές. Τι 

παρατηρείτε; Συζητήστε με την ομάδα σας. Παρατηρήστε τους δικούς σας 

πλανήτες και στη διεύθυνση: http://www.astrovox.gr/planets.html και στη: 

https://www.youtube.com/watch?v=eNNYe16j0vM και γράψτε στο φύλλο 

εργασίας δίπλα στο όνομα κάθε πλανήτη έναν ορισμό για τον καθένα.  

6. Δείτε στη διεύθυνση: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%8E%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%

B1_%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CE%AF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%C

E%BB%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85 τη «μυθολογική» προέλευση 

των ονομάτων των πλανητών σας. Γράψτε δίπλα σε κάθε πλανήτη, μετά την 

απάντηση της  6ης δραστηριότητας, 2 σειρές για το αντίστοιχο μυθολογικό 

πρόσωπο. Έχετε ορίσει τώρα τους πλανήτες σας αστρονομικά και 

μυθολογικά!  

7. Μπείτε στη διεύθυνση: http://www.astrovox.gr/planets.html και αντιγράψτε 

μια φωτογραφία για καθένα από τους πλανήτες σας.   

8. Καιρός για λεξικά! Μπείτε στα διαδραστικά βιβλία 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-

B110/460/3012,12185/ και δείτε τη λέξη: σελήνη.  

Οριστέα έννοια Γένος Ειδοποιός διαφορά 

μίκροσκόπίο 

(είναί)  

το 

όργανο 

πού μεγεθύνεί αντίκείμενα πολύ μίκρά γία να τα δεί 

το ανθρώπίνο μάτί 

   

   

http://4mtoys.gr/view_article/31/oi-planites-kai-i-mythologia
http://4mtoys.gr/view_article/31/oi-planites-kai-i-mythologia
https://www.youtube.com/watch?v=btn6sGvYhi0
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2818,10624/extras/gstd06_hliako/index.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2818,10624/extras/gstd06_hliako/index.html
http://www.astrovox.gr/planets.html
https://www.youtube.com/watch?v=eNNYe16j0vM
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%8E%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B1_%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CE%AF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CE%BB%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%8E%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B1_%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CE%AF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CE%BB%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%8E%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B1_%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CE%AF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CE%BB%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85
http://www.astrovox.gr/planets.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B110/460/3012,12185/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B110/460/3012,12185/
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9. Μπείτε στην Πύλη για την ελληνική γλώσσα και βρείτε τη λέξη: σελήνη. 

Συζητήστε: ποιες φράσεις για τη σελήνη βλέπετε;  

10. Μπείτε στη διεύθυνση: 

http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=Encyclopedia : τι 

λεξικό είναι αυτό; Συζητήστε. 

11. Μπείτε στην Πύλη για την ελληνική Γλώσσα και βρείτε τις λέξεις: διάστημα 

και πλανήτης. Στη συνέχεια γράψτε στο φύλλο εργασίας ένα δικό σας λήμμα 

για τις παραπάνω λέξεις με τα εξής απαιτούμενα:  

 

 

  

 γραμματικές πληροφορίες  

[μέρος του λόγου, κλίση, σύνταξη]  

 σημασία ή σημασίες  

 επιστημονικό τομέα [στο λεξιλόγιο του οποίου ανήκει η λέξη]  

 παραδείγματα χρήσης  

 μετάφραση σε άλλη γλώσσα  

 

12. Ανοίξτε το λογισμικό παρουσίασης διαφανειών και ετοιμάστε τις εξής 

διαφάνειες: 3 διαφάνειες για κάθε πλανήτη ως εξής: την 1η με το όνομα του 

Άρη, και τη φωτογραφία του. 2η
 με τον ορισμό του ως πλανήτη και 3η

 με τον 

ορισμό του ως μυθικού προσώπου, 4η , 5η κα  6η με τον Δία και τα ίδια στοιχεία 

με τον Άρη, 7η, 8η και 9η με τον Κρόνο με τα ίδια πάλι στοιχεία. Μια 10η με το 

λήμμα της λέξης: διάστημα, μια 11η
 με το λήμμα της λέξης: πλανήτης και  τέλος 

μια 12η
 με τα ονόματά σας και το όνομα της ομάδας σας ως τίτλο. Αποθηκεύστε 

στην επιφάνεια εργασίας το αρχείο με το όνομα της ομάδας σας.  

 

 

           Ομάδα Γ΄: Η ομάδα του Αρίσταρχου  

 

1. Μπείτε στη διεύθυνση: 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-

B107/371/2481,9514/ και βρείτε και αντιγράψτε στο φύλλο εργασίας τον 

ορισμό από τις «σταυροφορίες» με Αντιγραφή, Επικόλληση  

  

2. Μπείτε στη διεύθυνση: 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-

B110/244/1812,5834/ και βρείτε και αντιγράψτε στο φύλλο εργασίας τον 

http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=Encyclopedia
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B107/371/2481,9514/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B107/371/2481,9514/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B110/244/1812,5834/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B110/244/1812,5834/
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ορισμό από το «έτος φωτός» με Αντιγραφή, Επικόλληση  

 

3. Αντιγράψτε τους ορισμούς που σας δίνονται. Χωρίστε τον κάθε ορισμό που 

βρήκατε σε τρία μέρη με τη βοήθεια της παρακάτω διεύθυνσης: 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-

B110/244/1812,5835/ και συμπληρώστε τον πίνακα ακολουθώντας το 

παράδειγμα του βιβλίου: 

 

4. Μπείτε στη διεύθυνση: http://4mtoys.gr/view_article/31/oi-planites-kai-i-

mythologia, και στη: https://www.youtube.com/watch?v=btn6sGvYhi0 

θαυμάστε τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος και σημειώστε στο 

Φύλλο εργασίας τα ονόματα των 2: Ουρανός και Ποσειδώνας. 

5. Δείτε στη διεύθυνση:  

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/

2818,10624/extras/gstd06_hliako/index.html, την κίνηση των πλανητών, 

σταματήστε την κίνησή τους, όταν ο Ερμής φτάσει τις 100 περιφορές. Τι 

παρατηρείτε; Συζητήστε με την ομάδα σας. Παρατηρήστε τους δικούς σας 

πλανήτες και στη διεύθυνση: http://www.astrovox.gr/planets.html και στη: 

https://www.youtube.com/watch?v=eNNYe16j0vM και γράψτε στο φύλλο 

εργασίας δίπλα στο όνομα κάθε πλανήτη έναν ορισμό για τον καθένα.  

6. Δείτε στη διεύθυνση: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%8E%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%

B1_%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CE%AF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%C

E%BB%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85 τη «μυθολογική» προέλευση 

των ονομάτων των πλανητών σας. Γράψτε δίπλα σε κάθε πλανήτη, μετά την 

απάντηση της  6ης δραστηριότητας, 2 σειρές για το αντίστοιχο μυθολογικό 

πρόσωπο. Έχετε ορίσει τώρα τους πλανήτες σας αστρονομικά και 

μυθολογικά!  

Οριστέα έννοια Γένος Ειδοποιός διαφορά 

μίκροσκόπίο 

(είναί)  

το 

όργανο 

πού μεγεθύνεί αντίκείμενα πολύ μίκρά γία να τα δεί 

το ανθρώπίνο μάτί 

   

   

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B110/244/1812,5835/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B110/244/1812,5835/
http://4mtoys.gr/view_article/31/oi-planites-kai-i-mythologia
http://4mtoys.gr/view_article/31/oi-planites-kai-i-mythologia
https://www.youtube.com/watch?v=btn6sGvYhi0
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2818,10624/extras/gstd06_hliako/index.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2818,10624/extras/gstd06_hliako/index.html
http://www.astrovox.gr/planets.html
https://www.youtube.com/watch?v=eNNYe16j0vM
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%8E%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B1_%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CE%AF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CE%BB%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%8E%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B1_%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CE%AF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CE%BB%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%8E%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B1_%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CE%AF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CE%BB%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85


7 
 

7. Μπείτε στη διεύθυνση: http://www.astrovox.gr/planets.html και αντιγράψτε 

μια φωτογραφία για καθένα από τους πλανήτες σας.   

8. Καιρός για λεξικά! Μπείτε στα διαδραστικά βιβλία 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-

B110/460/3012,12151/ και δείτε τη λέξη: αστέρας.  

9. Μπείτε στην Πύλη για την ελληνική γλώσσα και βρείτε τη λέξη: αστέρας. 

Συζητήστε: ποιες φράσεις για τη αστέρας βλέπετε;  

10. Μπείτε στη διεύθυνση: 

http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=Encyclopedia : τι 

λεξικό είναι αυτό; Συζητήστε. 

11. Μπείτε στην Πύλη για την ελληνική Γλώσσα και βρείτε τις λέξεις: σύμπαν και 

ήλιος. Στη συνέχεια γράψτε στο φύλλο εργασίας ένα δικό σας λήμμα για τις 

παραπάνω λέξεις με τα εξής απαιτούμενα:  

 

 

  

 γραμματικές πληροφορίες  

[μέρος του λόγου, κλίση, σύνταξη]  

 σημασία ή σημασίες  

 επιστημονικό τομέα [στο λεξιλόγιο του οποίου ανήκει η λέξη]  

 παραδείγματα χρήσης  

 μετάφραση σε άλλη γλώσσα  

12. Ανοίξτε το λογισμικό παρουσίασης διαφανειών και ετοιμάστε τις εξής διαφάνειες: 3 

διαφάνειες για κάθε πλανήτη ως εξής: την 1η με το όνομα του Ουρανού, και τη 

φωτογραφία του. 2η
 με τον ορισμό του ως πλανήτη και 3η

 με τον ορισμό του ως 

μυθικού προσώπου και 4η , 5η και  6η με τον Ποσειδώνα και τα ίδια στοιχεία με 

τον Ουρανό. Μια 7η με το λήμμα της λέξης: σύμπαν, μια 8η
 με το λήμμα της λέξης: 

ήλιος και τέλος μια 9η
 με τα ονόματά σας και το όνομα της ομάδας σας ως τίτλο. 

Αποθηκεύστε στην επιφάνεια εργασίας το αρχείο με το όνομα της ομάδας σας.  

 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ  

Οι μαθητές παρουσιάζουν σε διαδραστικό πίνακα την εργασία τους με λογισμικό 

παρουσίασης διαφανειών. Ακολουθεί συζήτηση και στη συνέχεια ανεβάζουμε το αρχείο 

παρουσίασης διαφανειών στην ιστοσελίδα του σχολείου. Ως επιστέγασμα οι μαθητές σε 

βιντεοπροβολέα  κάνουν μια βόλτα στο ηλιακό σύστημα σε πραγματικό χρόνο από τη 

διδάσκουσα!   http://nineplanets.org/  

 

 

 

 

 

http://www.astrovox.gr/planets.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B110/460/3012,12151/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B110/460/3012,12151/
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=Encyclopedia
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://nineplanets.org/

