
Επεξεργασία Κειμένου – Τάξη Β
Μελέτη Περιβάλλοντος – 6.Τα Ζώα

Δραστηριότητα-1:

1. Ανοίξτε το πρόγραμμα OpenOffice.writer απο: ΕΝΑΡΞΗ → Όλα τα 

προγράμματα.

2. Πληκτρολογήστε το παρακάτω κείμενο (μια πρόταση ο καθένας):

Δραστηριότητα-2:

1. Επιλέξτε την επικεφαλίδα “Ένας αρχαίος μύθος” και βάλτε χρώμμα 

γραμματοσειράς: Ματζέντα4

2. Βάλτε έντονη γραφή στην επικεφαλίδα.

3. Μεγαλώστε την επικεφαλίδα με  μέγεθος γραμματοσειράς:18

4. Στοιχίστε την επικεφαλίδα στο κέντρο της σελίδας.

5. Επιλέξτε τον τίτλο “ΠΩΣ ΕΓΙΝΑΝ ΤΑ ΖΩΑ” και βάψτε τον με χρώμα 

γραμματοσειράς Μπλέ 5.



Δραστηριότητα-3:
1. Βάλτε πλάγια γραφή στον τίτλο  “ΠΩΣ ΕΓΙΝΑΝ ΤΑ ΖΩΑ”

2. Υπογραμμίστε τον τίτλο “ΠΩΣ ΕΓΙΝΑΝ ΤΑ ΖΩΑ”

3. Επιλέξτε την δεύτερη πρόταση απο το κείμενο και βάλτε όνομα γραμματοσειράς: 

4. Arial Black

5. Επιλέξτε την 6η πρόταση και βάλτε χρώμα επισήμανσης: Πορτοκαλί 4

6. Τέλος, απο τη γραμμή Μενού επιλέξτε: Αρχείο → Αποθήκευση ως και 

αποθηκεύστε το κείμενο σας με τα ονόματα της ομάδας σας (πχ: Γιώργος-Μαρία) 

στην επιφάνεια εργασίας.

Δραστηριότητα-4:
1. Πηγαίνετε στην επιφάνεια εργασίας, βρείτε το αρχείο με το όνομα που δώσατε και 

ανοίξτε το, πατώντας με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού δύο (2) φορές.

2. Απο τη γραμμή Μενού επιλέξτε: Αρχείο → Εξαγωγή ως PDF... Στο παράθυρο 

που θα ανοίξει πατήστε στο κουμπί Εξαγωγή.

Στο τέλος της εργασίας σας, το αποτέλεσμα θα μοιάζει με το παρακάτω:

Ένας αρχαίος μύθος
ΠΩΣ ΕΓΙΝΑΝ ΤΑ ΖΩΑ

Κάποτε οι θεοί αποφάσισαν πως είχε έρθει η ώρα να δημιουργήσουν τα ζώα. Τα 
έπλασαν τότε με χώμα και φωτιά και τα έδωσαν στον Επιμηθέα, 
για να τα στολίσει και να τους μοιράσει χαρίσματα.
Ο Επιμηθέας, που ήταν σοφός και δίκαιος, άρχισε αμέσως τη μοιρασιά. Σε άλλα έδωσε 
δύναμη, ενώ στα πιο αδύναμα έδωσε ταχύτητα. Όσα ήταν μικρόσωμα, τα έκανε είτε να 
πετούν είτε να κατοικούν κάτω από τη γη. Στη συνέχεια, για να αντέχουν στις αλλαγές 
των εποχών, τα έντυσε με δέρμα και πυκνό τρίχωμα. Κι όλα αυτά τα έκανε από φόβο 
μήπως κάποιο είδος εξαφανιστεί.
Όσο για την τροφή, φρόντισε άλλα να τρώνε βότανα και χόρτα, άλλα καρπούς δέντρων 
και άλλα ρίζες. Μερικά θα ζούσαν τρώγοντας άλλα ζώα. Αποφάσισε όμως αυτά να μη 
γεννούν πολλά μικρά. Αντίθετα, αυτά που τρώγονται σκέφτηκε να γεννούν πολλά μικρά, 
για να σωθεί το είδος τους.


