
γτάξη

Προτεινόμενοι σύνδεσμοι και λογισμικό για το μάθημα των ΤΠΕ 

 

Στον σύνδεσμο  http://ts.sch.gr/software  παρέχεται σε online μορφή 

πιστοποιημένο εκπαιδευτικό λογισμικό για την Α/θμια εκπαίδευση.  

Ειδικότερα : 

Γλώσσα Γ’-Δ’ (http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-glossa-c-d/) 
 

• Λογισμικό δημιουργίας κινουμένων σχεδίων Stykz (κατεβάστε το 
από τη διεύθυνση https://www.stykz.net/downloads/) 
 

• H ώρα του κώδικα (https://studio.code.org/s/course2 και 

https://studio.code.org/s/course3 ) 

 

• Παιχνίδι προγραμματισμού «Τρέξε Μάρκο» 

https://runmarco.allcancode.com/ 
 

• Προγραμματισμός με fuzz (https://game.kodable.com/hour-of-
code#beach-cleanup) 
 

• Παιχνίδι προγραμματισμού «Lightbot» 
https://lightbot.com/flash.html  
 

• Ζωγραφίζουμε εύκολα και γρήγορα εντυπωσιακές ζωγραφιές 
(http://weavesilk.com)  

 

• Τυφλό Σύστημα – Πληκτρολόγηση Το κατεβάζουμε από εδώ 

(https://rapidtyping.com/gr/downloads.html) 

 

• Εξάσκηση στον χειρισμό ποντικιού – Ο Ποντικομούρης 
(http://users.sch.gr/kodulis/podikia/palmbeach/mousercise.htm) 
 

• Λογισμικό ζωγραφικής Tuxpaint (Κατεβάστε και εγκαταστήστε: 1. το 
λογισμικό 2. τις σφραγίδες,  από τη διεύθυνση 
http://www.tuxpaint.org/download/windows/.  
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• Online εφαρμογή δημιουργίας κινουμένου σχεδίου (http://parapara-
editor.mozlabs.jp/sandbox) 

 

• Συλλογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με παιγνιώδη 
προσανατολισμό: Gcompris 

 

• Δημιουργία παζλ https://www.jigsawplanet.com 
 

• Παιχνίδι προσανατολισμού «το μυστηριώδες νησί» 
http://users.sch.gr/cosmathan/island/island.htm 

 

 

- Πληκτρολόγηση: Προτείνεται ο κειμενογράφος Microsoft Word. 

Πληκτρολογούμε με κεφαλαία και μικρά γράμματα, λέξεις προτάσεις 

για να κρατήσουμε επαφή με το πληκτρολόγιο. Χρωματίζουμε τις 

λέξεις και χρησιμοποιούμε έντονη, πλάγια γραφή και υπογράμμιση. 

Επιλέγουμε ιστορίες από το βιβλίο της Γλώσσας ή άλλο και τις 

πληκτρολογούμε. Φτιάχνουμε τίτλους με χρήση Wordart. 

Δημιουργούμε λίστες με κουκίδες ή με αριθμούς και πίνακες για να 

φτιάξουμε π.χ. το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του σχολείου. Βρίσκουμε 

σχετικές φωτογραφίες από το διαδίκτυο και τις τοποθετούμε στην 

εργασία μας. Χρησιμοποιούμε το πλήκτρο Caps Lock για τα κεφαλαία 

και δεν ξεχνάμε τα απλά σημεία στίξης, το κόμμα και την τελεία δίπλα 

στο γράμμα Μ και τον τόνο δίπλα στο γράμμα Λ, προτού πατήσουμε 

στο φωνήεν που τονίζεται. 

 

- Παρουσιάσεις: Προτείνεται το λογισμικό παρουσιάσεων Microsoft 

Powerpoint. Δημιουργούμε απλές παρουσιάσεις με αντιγραφή-

επικόλληση φωτογραφιών από το διαδίκτυο και τίτλο για κάθε 

διαφάνεια. Συλλέγουμε πληροφορίες από το διαδίκτυο και με 

αντιγραφή-επικόλληση τις τοποθετούμε στις διαφάνειές μας. 
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