
Σελίδα:  1       Τάξη: Δ      Ονόματα ομάδας:   

 Απόσπασμα Γλώσσα Γ Τάξη, σελ.36  Μίκης Θεοδωράκης 

Δραστηριότητα 1 
           Ερωτήσεις:

1. Πληκτρολογήστε το παραπάνω κείμενο:

2. Επιλέξτε με το ποντίκι την λέξη Μέτελα και βάλτε χρώμα γραμματοσειράς κόκκινο.

3. Επιλέξτε την τελευταία πρόταση του κειμένου και βάλτε επισήμανση κίτρινο.

4. Υπογραμίστε τις λέξεις: τσάι, βουτήματα.

Δραστηριότητα 2
Ερωτήσεις:

1) Βάλτε πλάγια γραφή στην προτελευταία πρόταση.

2) Βάλτε έντονη γραφή στις λέξεις: απόγευμα, πλατεία.

3) Η δεύτερη πρόταση να μορφοποιηθεί με γραμματοσειρά arial

4) Αλλάξτε παράγραφο μετά την πρώτη πρόταση.

5) Αφού επιλέξετε την πρώτη λέξη εφαρμόστε αρχίγραμμα 2 γραμμών.

6) Αποθηκεύστε το κείμενο σας στην επιφάνεια εργασίας με τίτλο τα ονόματα σας.

Αφού τελειώσετε το αποτέλεσμα θα μοιάζει με το παρακάτω:

Σχολείο: 18ο Δημοτικό Περιστερίου                Ημερομηνία:  21/10/14                  Ώρα:   08:18:15



Σελίδα:  2       Τάξη: Δ      Ονόματα ομάδας:   

άποιο απόγευμα,  καθώς παίζαμε στην πλατεία του Μέτελα, πλάι στο γιαλό, μια κυρία μας 

φώναξε απ' το παράθυρο του σπιτιού της και μας κάλεσε ν' ανεβούμε να μας κεράσει τσάι με 

βουτήματα.

Κ
Όλη η παρέα, θα' μαστε τέσσερις πέντε, ανεβήκαμε γρήγορα τις σκάλες που οδηγούσαν 

στο διαμέρισμα της μυστηριώδους κυρίας. Τη θυμάμαι ακόμη, καθώς είχε τα άσπρα της μαλλιά  

χτενισμένα προσεκτικά προς τα πίσω σε κότσο, με πρόσχαρο, ευγενικό πρόσωπο. Εκείνο που με 

εντυπωσίασε ήταν το επίσημο φόρεμά της και οι ευγενικοί της τρόποι.

Δραστηριότητα 3
Ερωτήσεις:

1) Απο το μενού Επεξεργασία / Εύρεση και αντικατάσταση, βρείτε και αντικαταστήστε όλες 

τις λέξεις “και” με το σύμβολο: “&”. 

2) Επιλέξτε τη λέξη “κυρία” και κάντε τις παρακάτω μορφοποιήσεις:

αλλάξτε το μέγεθος γραμματοσειράς σε 15, 

το όνομα γραμματοσειράς σε: Garamond, 

εφαρμόστε έντονη γραφή, 

χρώμα γραμματοσειράς: Καφέ 4 και 

επισήμανση Γκρί 20%

3) Αποκρύψτε το Αρχίγραμμα που βάλατε στην 1η πρόταση.

4) Χρησιμοποιήστε το πινέλο μορφοποίησης για αποδώσετε την ίδια μορφοποίηση που έχει η 

λέξη “κυρία” στις παρακάτω λέξεις του κειμένου: “παρέα”, “χτενισμένα”, “φόρεμα”.

5) Ξανά-εμφανίστε το Αρχίγραμμα που βάλατε στην 1η πρόταση.

Αφού τελειώσετε το αποτέλεσμα θα μοιάζει με το παρακάτω:

άποιο απόγευμα,  καθώς παίζαμε στην πλατεία του Μέτελα, πλάι στο γιαλό, μια κυρία 
μας φώναξε απ' το παράθυρο του σπιτιού της & μας κάλεσε ν' ανεβούμε να μας κεράσει 

τσάι με βουτήματα.

Κ
Όλη η παρέα, θα' μαστε τέσσερις πέντε, ανεβήκαμε γρήγορα τις σκάλες που οδηγούσαν 

στο διαμέρισμα της μυστηριώδους κυρίας. Τη θυμάμαι ακόμη, καθώς είχε τα άσπρα της μαλλιά 

χτενισμένα προσεκτικά προς τα πίσω σε κότσο, με πρόσχαρο, ευγενικό πρόσωπο. Εκείνο που με 

εντυπωσίασε ήταν το επίσημο φόρεμά της & οι ευγενικοί της τρόποι.
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Σελίδα:  3       Τάξη: Δ      Ονόματα ομάδας:   

Δραστηριότητα 4

Ερωτήσεις:

1) Κάντε Εισαγωγή Κεφαλίδας. Μέσα η Κεφαλίδα θα περιέχει:

Εμφάνιση της σελίδας μας ως εξής: Σελίδα: Πεδία ► Αριθμός σελίδας

Εμφάνιση της τάξης μας ως εξής: Τάξη: Δ

Εμφάνιση των ονομάτων μας ως εξής: Ονόματα ομάδας

2) Κάντε Εισαγωγή Υποσέλιδου. Μέσα το υποσέλιδο θα περιέχει:

Σχολείο: 18ο Δημοτικό Περιστερίου.

Μενού Εισαγωγή  / πεδία ► Ημερομηνία.

Μενού Εισαγωγή / πεδία ► Ώρα.

Δραστηριότητα 5

Ερωτήσεις:

1. Κάντε Εισαγωγή FontWork απο το Μενού Προβολή  / Γραμμές εργαλείων , γράφοντας 

τη φράση: “Καλή επιτυχία!” 
Το αποτέλεσμα θα μοιάζει με το παρακάτω:

Σχολείο: 18ο Δημοτικό Περιστερίου                Ημερομηνία:  21/10/14                  Ώρα:   08:18:15


