
 
 

Α τάξη 
Λογισμικά: Στη διεύθυνση http://ts.sch.gr/software είναι διαθέσιμο εκπαιδευτικό 

λογισμικό. Μάς ενδιαφέρουν οι εφαρμογές Γλώσσα Α-Β, Μαθηματικά Α-Β (προτιμήστε τον 

Internet Explorer), Μελέτη Α-Δ, Μικροί Καλλιτέχνες σε δράση. (Με Control Ctrl + κλικ 

πάνω στο σύνδεσμο με τα μπλε γράμματα μεταφερόμαστε στη σελίδα.  

 

➢ Συμπιεσμένη μορφή των λογισμικών για αντιγραφή σε CD:  

http://www.pi-schools.gr/software/dimotiko/ 

 

Επεξεργασία Κειμένου: Προτείνεται ο κειμενογράφος Wordpad που προσφέρει το 

λειτουργικό σύστημα Windows. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Σημειωματάριο Notepad  

που βρίσκεται στα Βοηθήματα των Windows ή το Libre Office (Κατεβάστε το δωρεάν 

https://el.libreoffice.org/download/).  

 

Άσκηση 1 

Προσπαθήστε να φτιάξετε ουράνιο τόξο με το όνομά σας όπως στην τάξη. 

 

Άσκηση 2 

Γράφουμε συλλαβές, λέξεις και μικρές απλές προτάσεις που έχουμε ήδη κατανοήσει, μάς βοηθούν να 

κρατήσουμε επαφή με το πληκτρολόγιο.  

 

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ: Χρησιμοποιούμε το πλήκτρο Caps Lock για να αλλάξω από ΚΕΦΑΛΑΙΑ σε πεζά (μικρά) 

και από πεζά σε ΚΕΦΑΛΑΙΑ στην αρχή κάθε πρότασης και δεν ξεχνούμε τα απλά σημεία στίξης, το 

κόμμα και την τελεία δεξιά από το γράμμα Μ και τον τόνο δεξιά από το γράμμα Λ προτού 

πατήσουμε στο φωνήεν που τονίζεται. Για να αλλάξω γλώσσα επιλέγω ΕΝ για Αγγλικά και ΕΛ ή ΕL για 

Ελληνικά. Σβήνω με το BackSpace  και αλλάζω γραμμή με το Enter. 

 

Επιλέγουμε ασκήσεις από το μάθημα της Γλώσσας στο τετράδιό μας για αντιγραφή. 

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι 

 

• Ζωγραφική: Tuxpaint, Πεπλοφόρος 

• Παιχνίδια μνήμης, Πράξεις, Κρεμάλα, Γράμματα, Αριθμοί: Sebran (απαιτεί 

εγκατάσταση) 

• Συλλογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων: Gcompris 

• Λογισμικό για Α’ Β’ Γ’ Τάξη: www.jele.gr   
• Η ώρα του κώδικα Code.org : Mάθημα 1, Μάθημα 2 

• 25η Μαρτίου: Παιχνίδια με τους ήρωες του 1821  
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Β τάξη 

 

Λογισμικά: Στη διεύθυνση http://ts.sch.gr/software είναι διαθέσιμο εκπαιδευτικό 

λογισμικό. Μάς ενδιαφέρουν οι εφαρμογές Γλώσσα Α-Β, Μαθηματικά Α-Β (προτιμήστε τον 

Internet Explorer), Μελέτη Α-Δ, Μικροί Καλλιτέχνες σε δράση.  

 

➢ Συμπιεσμένη μορφή των λογισμικών για αντιγραφή σε CD:  

http://www.pi-schools.gr/software/dimotiko/ 

 

Επεξεργασία Κειμένου: Προτείνεται ο κειμενογράφος Wordpad που προσφέρει το 

λειτουργικό σύστημα Windows. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Σημειωματάριο Notepad  

που βρίσκεται στα Βοηθήματα των Windows ή το Libre Office (Κατεβάστε το δωρεάν 

https://el.libreoffice.org/download/).  

 

Άσκηση 1 

Προσπαθήστε να φτιάξετε ουράνιο τόξο με το όνομά σας όπως στην τάξη. 

 

Άσκηση 2 

Γράφουμε συλλαβές, λέξεις και μικρές απλές προτάσεις που έχουμε ήδη κατανοήσει, μάς βοηθούν να 

κρατήσουμε επαφή με το πληκτρολόγιο.  

 

Άσκηση 3 

Επιλέγω τυχαία μια πρόταση του βιβλίου της γλώσσας και την πληκτρολογώ στον υπολογιστή. 

 

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ: Χρησιμοποιούμε το πλήκτρο Caps Lock για να αλλάξω από ΚΕΦΑΛΑΙΑ σε πεζά 

(μικρά) και από πεζά σε ΚΕΦΑΛΑΙΑ στην αρχή κάθε πρότασης και δεν ξεχνούμε τα απλά 

σημεία στίξης, το κόμμα και την τελεία δεξιά από το γράμμα Μ και τον τόνο δεξιά από το 

γράμμα Λ. Πρώτα πατάμε τον τόνο (μια μόνο φορά και δεν αλλάζει τίποτα, δεν παρατηρούμε 

αλλαγή πατώντας μια φορά τον τόνο αλλά ο υπολογιστής «θυμάται») με μετά το φωνήεν 

ώστε μας εμφανίσει τονισμένο φωνήεν. 

Για να αλλάξω γλώσσα επιλέγω ΕΝ για Αγγλικά και ΕΛ ή ΕL για Ελληνικά. Σβήνω με το BackSpace  και 

αλλάζω γραμμή με το Enter. 

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι: 

• Ζωγραφική: Tuxpaint, Πεπλοφόρος 

• Παιχνίδια μνήμης, Πράξεις, Κρεμάλα, Γράμματα, Αριθμοί: Sebran (απαιτεί 

εγκατάσταση) 

• Συλλογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων: Gcompris 

• Λογισμικό για Α’ Β’ Γ’ Τάξη: www.jele.gr   
• Η ώρα του κώδικα Code.org : Mάθημα 1, Μάθημα 2 

• Online Puzzles: https://www.jigsawplanet.com/ 
• 25η Μαρτίου: Παιχνίδια με τους ήρωες του 1821  
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Γ Τάξη 

Λογισμικά: Στη διεύθυνση http://ts.sch.gr/software είναι διαθέσιμο εκπαιδευτικό 

λογισμικό. Μάς ενδιαφέρουν οι εφαρμογές Γλώσσα Γ-Δ, Μαθηματικά Γ-Δ (αν δυσκολεύεστε 

πάτε στα Μαθηματικά Α-Β (προτιμήστε τον Internet Explorer)) , Μελέτη Α-Δ , Ιστορία Γ -

Δ.  

 

➢ Συμπιεσμένη μορφή των λογισμικών για αντιγραφή σε CD:  

http://www.pi-schools.gr/software/dimotiko/ 

 

Επεξεργασία Κειμένου: Προτείνεται ο κειμενογράφος Wordpad που προσφέρει το 

λειτουργικό σύστημα Windows. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Σημειωματάριο Notepad  

που βρίσκεται στα Βοηθήματα των Windows ή το Libre Office (Κατεβάστε το δωρεάν 

https://el.libreoffice.org/download/).  

 

Άσκηση1 

Πληκτρολογούμε 10 φορές (τη μία κάτω από την άλλη) το ονοματεπώνυμό μας. Επιλέγω 

κάθε λέξη ξεχωριστά (την κάνω μπλέ) και αλλάζω χρώμα γραμματοσειράς. 

 

Άσκηση 2 

Επιλέγουμε για αντιγραφή μια πρόταση από το βιβλίο της ιστορίας 

 

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ: Χρησιμοποιούμε το πλήκτρο Caps Lock για τα κεφαλαία στην αρχή κάθε 

πρότασης και δεν ξεχνούμε τα σημεία στίξης, το ερωτηματικό στο πλήκτρο Q, το θαυμαστικό 

με πατημένο το πλήκτρο shift+1, το κόμμα και την τελεία δίπλα (δεξιά) στο γράμμα Μ, τον 

τόνο δίπλα (δεξιά) στο γράμμα Λ. Πρώτα πατάμε τον τόνο (μια μόνο φορά και δεν αλλάζει 

τίποτα, δεν παρατηρούμε αλλαγή πατώντας μια φορά τον τόνο αλλά ο υπολογιστής 

«θυμάται») με μετά το φωνήεν ώστε μας εμφανίσει τονισμένο φωνήεν. 

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι: 

• Ζωγραφική: Tuxpaint, Πεπλοφόρος 

• Παιχνίδια μνήμης, Πράξεις, Κρεμάλα, Γράμματα, Αριθμοί: Sebran (απαιτεί 

εγκατάσταση) 

• Λογισμικό για Α’ Β’ Γ’ Τάξη: www.jele.gr   
• Η ώρα του κώδικα: Code.org  
• Online Puzzles: https://www.jigsawplanet.com/ 
• 25η Μαρτίου: Παιχνίδια με τους ήρωες του 1821  
 

Δημιουργική άσκηση: Από την παρακάτω εικόνα επιλέγουμε από μία φορά όσες 
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περισσότερες λέξεις προκειμένου να συντάξουμε μια φανταστική ιστορία που θα έχει έκταση 

80-100 λέξεις. 

 

 



 

Δ Τάξη 

Λογισμικά: Στη διεύθυνση http://ts.sch.gr/software είναι διαθέσιμο εκπαιδευτικό 

λογισμικό. Μάς ενδιαφέρουν οι εφαρμογές Γλώσσα Γ-Δ, Μαθηματικά Γ-Δ.  

 

➢ Συμπιεσμένη μορφή των λογισμικών για αντιγραφή σε CD:  

http://www.pi-schools.gr/software/dimotiko/ 

 

Επεξεργασία Κειμένου: Προτείνεται ο κειμενογράφος Wordpad που προσφέρει το λειτουργικό 

σύστημα Windows. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Σημειωματάριο Notepad  που 

βρίσκεται στα Βοηθήματα των Windows ή το Libre Office (Κατεβάστε το δωρεάν 

https://el.libreoffice.org/download/).  

 

Άσκηση: Επιλέγουμε για αντιγραφή κείμενα που έχουμε δουλέψει στα βιβλία της Γλώσσας & 

Λογοτεχνίας.  

 

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ: Χρησιμοποιούμε το πλήκτρο Caps Lock για τα κεφαλαία στην αρχή κάθε 

πρότασης και δεν ξεχνούμε τα σημεία στίξης, το ερωτηματικό στο πλήκτρο Q, το θαυμαστικό 

με πατημένο το πλήκτρο shift+1, το κόμμα και την τελεία δίπλα (δεξιά) στο γράμμα Μ, τον 

τόνο δίπλα (δεξιά) στο γράμμα Λ. Πρώτα πατάμε τον τόνο (μια μόνο φορά) και με μετά το 

φωνήεν ώστε μας εμφανίσει τονισμένο φωνήεν. 

 

Δημιουργική άσκηση: Από την παρακάτω εικόνα επιλέγουμε από μία φορά όσες 

περισσότερες λέξεις προκειμένου να συντάξουμε μια φανταστική ιστορία που θα έχει έκταση 

100-150 λέξεις . 

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι: 
 

• Ζωγραφική: Tuxpaint, Πεπλοφόρος 

• Συλλογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων: Gcompris 

• Online Puzzles: https://www.jigsawplanet.com/ 

• Γλαύκα, το Ιπτάμενο Ρομπότ: http://acropolisvirtualtour.gr/theglafkaproject/ 

• Προγραμματισμός στο Code.org: Ώρα του Κώδικα (όπως έχουμε εργαστεί μαζί) 

• 25η Μαρτίου: Παιχνίδια με τους ήρωες του 1821  
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E τάξη 

Λογισμικά: Στη διεύθυνση http://ts.sch.gr/software είναι διαθέσιμο εκπαιδευτικό 

λογισμικό. Μάς ενδιαφέρουν οι εφαρμογές Γλώσσα Ε-ΣΤ, Μαθηματικά Ε-ΣΤ, Αγγλικά Δ-Ε, 

Φυσικά Ε-ΣΤ, Εικαστικά.  

 

➢ Συμπιεσμένη μορφή των λογισμικών για αντιγραφή σε CD:  

http://www.pi-schools.gr/software/dimotiko/ 

 

Πληκτρολόγηση κειμένου: Προτείνεται ο κειμενογράφος Wordpad που προσφέρει το 

λειτουργικό σύστημα Windows. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Σημειωματάριο 

Notepad  που βρίσκεται στα Βοηθήματα των Windows ή το Libre Office (Κατεβάστε το 

δωρεάν https://el.libreoffice.org/download/).  

 

Άσκηση 1 

Επιλέγουμε για αντιγραφή μια παράγραφο από το βιβλίο της Ιστορίας. 

 

Άσκηση 2 

1) Γράφουμε ένα ποίημα με 4 στίχους.  

2) Κάνουμε Στοίχιση στο κέντρο (πρώτα πρέπει να το επιλέξουμε) 

3) Ο τίτλος πρέπει να έχει έντονη γραφή. 

 

Άσκηση 3 

Προσπαθούμε να αποδώσουμε μια άσκηση του βιβλίου της γλώσσας όσο πιο πιστά μπορούμε 

στον υπολογιστή. 

 

➢ Το πληκτρολόγιο στα γρήγορα (Ctrl +κλικ για να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο: 

http://www.xsap.gr/personal/ekp_iliko.files/pliroforiki/to_pliktrologio.pdf  

 

 
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι 
 
• Ζωγραφική: Tuxpaint, Πεπλοφόρος 

• Συλλογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων: Gcompris 

• Online Puzzles: https://www.jigsawplanet.com/ 

• Γλαύκα, το Ιπτάμενο Ρομπότ: http://acropolisvirtualtour.gr/theglafkaproject/ 

• Προγραμματισμός με blocks στην Ώρα του Κώδικα όπως έχουμε εργαστεί στην 

αίθουσα (code.org)  

• Μαθητικός Διαγωνισμός Πληροφορικής και Υπολογιστικής Σκέψης Bebras: 

www.bebras.gr 

o Θέματα παλαιότερων διαγωνισμών  

o Παραδείγματα θεμάτων  
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Δημιουργική Άσκηση: Από την παρακάτω εικόνα επιλέγουμε από μία φορά όσες 

περισσότερες λέξεις προκειμένου να συντάξουμε μια φανταστική ιστορία με έκταση 150-180 

λέξεις (ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην ξεχνάτε να βάζετε τόνους!). 

 

 

 

 

 

 



 

Στ τάξη 

Λογισμικά: Στη διεύθυνση http://ts.sch.gr/software είναι διαθέσιμο εκπαιδευτικό 

λογισμικό. Μάς ενδιαφέρουν οι εφαρμογές Γλώσσα Ε-ΣΤ, Μαθηματικά Ε-ΣΤ, Αγγλικά ΣΤ, 

Φυσικά Ε-ΣΤ, Εικαστικά.  

 

➢ Συμπιεσμένη μορφή των λογισμικών για αντιγραφή σε CD:  

http://www.pi-schools.gr/software/dimotiko/ 

 

Eπεξεργασία Κειμένου: Προτείνεται ο κειμενογράφος Wordpad που προσφέρει το 

λειτουργικό σύστημα Windows. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Σημειωματάριο 

Notepad  που βρίσκεται στα Βοηθήματα των Windows ή το Libre Office (Κατεβάστε το 

δωρεάν https://el.libreoffice.org/download/).  

 

Άσκηση 

Επιλέγουμε για αντιγραφή τον υπολογιστή μια άσκηση που έχουμε δουλέψει στη Γλώσσα 

προσπαθώντας να εμφανίζεται όσο πιο πιστά μπορούμε σε σχέση με το πρωτότυπο. 

 

➢  Το πληκτρολόγιο στα γρήγορα (Ctrl +κλικ για να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο: 

http://www.xsap.gr/personal/ekp_iliko.files/pliroforiki/to_pliktrologio.pdf 

 

Δημιουργική άσκηση: Από την παρακάτω εικόνα επιλέγουμε από μία φορά όσες 

περισσότερες λέξεις προκειμένου να συντάξουμε μια φανταστική ιστορία συνολικής έκτασης 

150-200 λέξεις. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην ξεχνάτε να βάζετε τόνους! 

 

 
 

http://ts.sch.gr/software
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-glossa-e-st/
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-mathimatika-e-st/d06-web/
http://www.pi-schools.gr/software/dimotiko/#cd
http://www.pi-schools.gr/software/dimotiko/
https://el.libreoffice.org/download/
http://www.xsap.gr/personal/ekp_iliko.files/pliroforiki/to_pliktrologio.pdf


 

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι 
 
• Ζωγραφική: Tuxpaint, Πεπλοφόρος 

• Συλλογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων: Gcompris 

• Online Puzzles: https://www.jigsawplanet.com/ 

• Γλαύκα, το Ιπτάμενο Ρομπότ: http://acropolisvirtualtour.gr/theglafkaproject/ 

• Προγραμματισμός με blocks στην Ώρα του Κώδικα όπως έχουμε εργαστεί στην 

αίθουσα.  

• Μαθητικός Διαγωνισμός Πληροφορικής και Υπολογιστικής Σκέψης Bebras: 

www.bebras.gr  

• Θέματα παλαιότερων διαγωνισμών 

• Παραδείγματα θεμάτων  
 

 

http://www.tuxpaint.org/
https://www.theacropolismuseum.gr/peploforos/
https://gcompris.net/index-el.html
https://gcompris.net/index-el.html
https://gcompris.net/index-el.html
https://www.jigsawplanet.com/
http://acropolisvirtualtour.gr/theglafkaproject/
https://hourofcode.com/gr/learn
http://www.bebras.gr/
https://challenge.bebras.gr/index.php?action=user_competitions
https://bebras.gr/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b4%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-2/

