
Συνεργαστείτε σε ζευγάρια 
Ποια είναι η γνώμη σας για τα τρόφιμα;

Τι θα μας λέγατε αν σας ζητούσαμε να μας πείτε κάτι γι’ αυτά; 
Αν ήμασταν στο σχολείο θα δουλεύατε με τη βοήθειά μου σε ζευγάρια στη γωνιά του
υπολογιστή. Γι’ αυτό, αν μιλάτε με κάποιον συμμαθητή ή συμμαθήτριά σας στο τηλέφωνο,
μπορείτε να γίνετε ζευγάρι και να δουλέψετε ο καθένας από το σπίτι του τη δραστηριότητα.
Μπορείτε να γίνετε ζευγάρι με τα αδέλφια σας. Πείτε τις ιδέες σας, και γράψτε τες. Ή και οι
δύο, ή μόνο ο ένας/η μία.
Ακούστε τι χρειάζεται να κάνετε:
Διαλέξτε μια από τις εικόνες που υπάρχουν στο αρχείο «Συνεργάζομαι και δημιουργώ» που
ακολουθεί. Μια εικόνα για την οποία θέλετε να μας μιλήσετε. Συζητήστε μεταξύ σας για ποιον
λόγο επιλέγετε τη συγκεκριμένη εικόνα και σκεφτείτε τι μήνυμα θέλετε να μας «δώσετε» με αυτή.
• Ανοίξτε το αρχείο παρουσίασης.
• Τοποθετήστε την εικόνα στο κενό φύλλο του αρχείου παρουσίασης.

 Πάω τον κέρσορα (τη γραμμούλα του Η/Υ που αναβοσβήνει) πάνω στην εικόνα που διαλέγω.

 Πατάω το δεξί αυτάκι του «ποντικιού» και επιλέγω τη λέξη αντιγραφή.

 Πάω στο άδειο φύλλο, πατάω στο δεξί αυτάκι του «ποντικιού» και επιλέγω επικόλληση.

Προσπαθήσετε να γράψετε με το πληκτρολόγιο του Η/Υ κάτι σχετικά με την εικόνα για να 
παρουσιάσετε με αυτό τον τρόπο σε εμάς την άποψή σας. 

 Ζητήστε βοήθεια τους γονείς σας και να γράψουν πρώτα εκείνοι τις λέξεις που 
θέλετε σε κάποιο χαρτί 

ή 
 Προσπαθήστε να αντιγράψετε κάποια από τα κείμενα που παρουσιάζονται στις 

εικόνες – στιγμιότυπα του βίντεο.



Άλλοι τρόποι να γίνει η δραστηριότητα

Εκτυπώστε, κόψτε και κολλήστε την εικόνα που θέλετε να
μας πείτε κάτι γι’ αυτή,

ή 
Ζωγραφίστε μια σχετική εικόνα

Προσπαθήσετε να γράψετε κάτι σχετικά με την εικόνα για να
παρουσιάσετε με αυτό τον τρόπο την άποψή σας.

 Ζητήστε βοήθεια τους γονείς σας και να γράψουν πρώτα εκείνοι τις λέξεις που 
θέλετε σε κάποιο χαρτί, 

ή 
 Προσπαθήσετε να αντιγράψετε κάποια από τα κείμενα που παρουσιάζονται στις 

εικόνες – στιγμιότυπα του βίντεο.


