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1. Βρείτε στο λεξικό και συζητήστε μέσα στην τάξη τη σημασία των παρακάτω λέξεων, 
που έχουν σχέση με τη λειτουργία των ηλεκτρονικών υπολογιστών:

διαδίκτυο, ιστοσελίδα, ηλεκτρονική διεύθυνση,

(δικτυακή) πλοήγηση, υπολογιστής,

σκληρός δίσκος, οθόνη, ηχείο, «ποντίκι»,

ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια, πληκτρολογώ

διαδίκτυο : το παγκόσμιο δίκτυο (παγκόσμιος ιστός) σύνδεσης των υπολογιστών, ίντερνετ(internet).

ιστοσελίδα : σελίδα στο διαδίκτυο που μπορεί να έχει κείμενα, εικόνες, βίντεο … (website)

ηλεκτρονική διεύθυνση : η διεύθυνση που βρίσκεται η ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, email.

δικτυακή πλοήγηση : περιήγηση στο διαδίκτυο (σερφάρισμα).

υπολογιστής : ηλεκτρονική μηχανή που επεξεργάζεται και αποθηκεύει δεδομένα (Personal Computer).

σκληρός δίσκος : ο αποθηκευτικός χώρος του υπολογιστή.

οθόνη : συσκευή του υπολογιστή που εμφανίζονται τα δεδομένα ή οι διάφορες επιλογές.

ηχείο : συσκευή που βγάζει και ενισχύει τον ήχο.

«ποντίκι» : περιφερειακή συσκευή εισόδου.

ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια : ψηφιακή  εγκυκλοπαίδεια.

πληκτρολογώ : γράφω-εισάγω κάτι στον υπολογιστή.



.

2. Aπαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:

α.   Τι προσφέρει το junior.gr σ' αυτούς που θα το επισκεφτούν;

Το junior.gr  μας ενημερώνει για όλες τις παραστάσεις και τις εκδηλώσεις που μας ταιριάζουν 

(σε πολλές απ’ αυτές θα έχουμε και έκπτωση) και επιπλέον ενημερωνόμαστε για παιχνιδό-

τοπους, κλόουν και ανιματέρ. Επίσης παίρνουμε ιδέες για δραστηριότητες εντός σπιτιού, για 

τη διοργάνωση των πιο πετυχημένων πάρτι και μας παρέχει τη δυνατότητα να λάβουμε 

μέρος σε  διαγωνισμούς. Τέλος μας προσφέρει  διασκεδαστικά παραμύθια και ανέκδοτα, 

γρίφους και αινίγματα, συνταγές και πολλά άλλα που θ’ ανακαλύψουμε μόνοι μας! 

β.   Σε ποια ιστοσελίδα σας δίνεται η δυνατότητα να ζωγραφίσετε;

Στην ιστοσελίδα mathitis.gr μας δίνεται η δυνατότητα να ζωγραφίσουμε. 

γ.   Πού μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες για θέματα αστρονομίας, γεωγραφίας και ζωολογίας;

Στην ιστοσελίδα netkids.gr μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες για θέματα αστρονομίας, 

γεωγραφίας και ζωολογίας.

δ.   Σας ενδιαφέρει να διοργανώσετε σωστά ένα πάρτι. Πού μπορείτε να βρείτε ιδέες γι' αυτό;

Στις ιστοσελίδες junior.gr και family.go.com μπορούμε να βρούμε ιδέες για να διοργανώσουμε 

σωστά ένα πάρτι. 
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3. α. Το άρθρο συνοδεύεται από μερικά εικονίδια. Τι δείχνουν; Μπορείτε να βρείτε σε 
ποια από τις ιστοσελίδες που περιγράφονται στο άρθρο αντιστοιχεί το κάθε εικονίδιο;

Τα εικονίδια που συνοδεύουν το άρθρο δείχνουν την αρχική σελίδα των αντίστοιχων 

ιστοσελίδων που περιγράφονται. Συγκεκριμένα το πάνω δεξιά εικονίδιο στην σελίδα 48 

αντιστοιχεί στην ιστοσελίδα www.imeakia.gr, ενώ το από κάτω και αριστερά στην ιστοσελίδα 

www.mathitis.gr. Το πάνω εικονίδιο στην σελίδα 49 αντιστοιχεί στην ιστοσελίδα 

www.junior.gr, ενώ τα από κάτω το πρώτο στην www.asprilexi.gr, το δεύτερο στην 

www.family.go.com και το τελευταίο στην www.spaceplace.jpl.nasa.gov . 

β. Νομίζετε πως οι πληροφορίες που μας δίνει το άρθρο γι' αυτές τις ιστοσελίδες είναι 
αρκετές; Τι άλλο θα θέλατε να μάθετε; Συγκεντρώστε και σημειώστε τις ιδέες σας για 
να τις χρησιμοποιήσετε στη γραπτή δραστηριότητα 6.

Οι πληροφορίες που μας δίνει το άρθρο γι' αυτές τις ιστοσελίδες είναι 

ικανοποιητικές. Το άρθρο μας ενημερώνει επαρκέστατα πως μπορούμε να  σουλατσάρουμε 

με άνεση και ασφάλεια στα απέραντα ηλεκτρονικά τοπία.  Επιπρόσθετα θα μπορούσε να μας 

δώσει πληροφορίες για σχολικές ιστοσελίδες.

www.imeakia.gr

www.mathitis.gr

www.junior.gr

www.asprilexi.gr

ww.family.go.com

www.spaceplace.jpl.nasa.gov 
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4. Η αρθρογράφος μας δίνει μερικά προσωπικά της σχόλια, και μάλιστα με φιλικό και παιχνιδιάρικο 
τρόπο, αφού οι αναγνώστες της εφημερίδας είναι κυρίως παιδιά.

Για παράδειγμα, λέει: Ναι, στην οθόνη του υπολογιστή, με το ειδικό μολύβι που θα βρείτε! Έχει 
πλάκα!

Προσπαθήστε να βρείτε στο κείμενο και άλλες τέτοιες φράσεις.

 βαρεμάρα τέλος

 στην όμορφη Θεσσαλονίκη,

 ο οποίος βαριέται εύκολα, τι να κάνουμε

 στο netkids δε θα βαρεθείτε ούτε λεπτό! 

 Είναι ό,τι πρέπει για όσους «πετάνε στο Διάστημα», αλλά και για όσους έχουν πολλή φαντασία
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Στα κείμενα που διαβάσατε υπάρχουν τελικές προτάσεις.

Θυμηθείτε ότι:

Οι τελικές προτάσεις απαντούν στην ερώτηση «για ποιο σκοπό;» και αρχίζουν
με τους τελικούς συνδέσμους για να, να.

π.χ. Ο Γουέμπι σάς ξενάγησε στο διαδίκτυο και σας έμαθε ένα σωρό πράγματα
για να σουλατσάρετε με άνεση και ασφάλεια στα απέραντα ηλεκτρονικά τοπία του.

Προσοχή! Υπάρχουν προτάσεις που αρχίζουν κι αυτές με το «να», αλλά έχουν 
ρόλο αντικειμένου. Συμπληρώνουν ρήματα όπως: θέλω, μπορώ, προτιμώ κ.ά.

Για να μην τις μπερδεύετε με τις τελικές, να ξέρετε ότι στις τελικές προτάσεις ο 
τελικός σύνδεσμος «να» μπορεί να αντικατασταθεί με το «για να».

π.χ. Θα έρθει στο σπίτι να / για να γράψουμε στον υπολογιστή την εργασία μας.
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5. Βρείτε στο παρακάτω απόσπασμα τις προτάσεις που αρχίζουν με το «να» και 
αποτελούν συμπλήρωμα του ρήματος (έχουν ρόλο αντικειμένου):

 να επικοινωνούν με συμμαθητές τους από 
απομακρυσμένα  μέρη της Ελλάδας, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

εφημερίδα Τα Νέα, 28/2/00

 να βάζουν την προσωπική τους σφραγίδα στην 
επίσημη σελίδα του σχολείου τους.    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 να ξεκινάει από μικρή ηλικία,      υποκείμενο 

 να κάνουν την αρχή με το διαδίκτυο.    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 να φιλοξενηθούν στην ηλεκτρονική σελίδα  προσδιορισμός
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6. Δημιουργήσατε τη δική σας σχολική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο και ανυπομονείτε να την 
παρουσιάσετε!

Γράφετε ένα άρθρο με 150 περίπου λέξεις για μια παιδική εφημερίδα, όπου παρουσιάζετε 
αναλυτικά τις δυνατότητες της ιστοσελίδας σας (μπορείτε να πάρετε ιδέες από αυτά που 
προτείνατε στη δραστηριότητα 3.β.).

Θυμηθείτε να:

βρείτε έναν πετυχημένο τίτλο για την ιστοσελίδα σας

βάλετε έναν κεντρικό τίτλο στο άρθρο που θα «τραβήξει» την προσοχή των
αναγνωστών

οργανώσετε το κείμενό σας σε στήλες

μιλάτε με φιλικό και παιχνιδιάρικο τρόπο, που θα πείθει κάποιον να επισκεφτεί
την ιστοσελίδα σας και θα κάνει πιο ευχάριστη την παρουσίασή σας

βρείτε τις κατάλληλες φωτογραφίες που θα πλαισιώσουν το άρθρο σας

.



Το  «ΚΑΛΙΤΣΑ» είναι ένας καλός βοηθός των 

μαθητών του δημοτικού. Εδώ βρίσκετε τα πάντα 
για τα μαθήματα των δύο μεγάλων τάξεων.

Μ’ ένα κλικ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://mcjmcjmcj.wordpress.com έχετε τις 
λύσεις της Γλώσσας, των μαθηματικών, της 
φυσικής στο πιάτο σας. Εδώ μπορείτε να  
ακούσετε το μάθημα της ιστορίας και να 
απαντήσετε σε ερωτήσεις του κεφαλαίου που 
μόλις ακούσατε, να ακούσετε το κείμενο της 
γλώσσας. Επίσης από αυτό το υπέροχο site
παίρνετε ιδέες για λογοτεχνικά βιβλία και 
σχολικές γιορτές. Θέλετε κι άλλα; Έχει 
γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα ,
θεωρία και ασκήσεις για εξάσκηση με 
την μορφή παιχνιδιών καθώς και 
σχολικά βιβλία και πολλά άλλα που θα 
ανακαλύψετε μόνοι σας! 

Για να μπείτε στο «ΚΑΛΙΤΣΑ» πρέπει  να 

αναζητήσετε(σε μία  μηχανή αναζήτησης)  ένα από τα 
μαθήματα που θέλετε γράφοντας το κεφάλαιο ή το 
μάθημα που ψάχνετε ή  να γράψετε 
https://mcjmcjmcj.wordpress.com . Αν το κάνετε, θα 
βρείτε το κεφάλαιο ή το μάθημα που ψάχνετε ή 
τουλάχιστον την ιστοσελίδα.

Μπορεί να μην έχει πλάκα, αλλά θα σας λύσει τα 
χέρια! Με τόσες πολλές λύσεις, απαντήσεις, ασκήσεις, 
βίντεο και με βοηθήματα για τα μαθήματα του 
σχολείου  θα ενθουσιαστείτε.

ΚΑΛΙ  ΣΧΟΛΙΚΗ

ΤΣΑΝΤΑ



.
7. α. Στο άρθρο με τον Γουέμπι συναντάμε κάποιες ξένες λέξεις, όπως: site (σάιτ),
ανιματέρ, σέρφιγκ, μόντεμ. Ξέρετε τι σημαίνουν; Ποια είναι η αντίστοιχη ελληνική λέξη;

να                          σταλεί                                               απεσταλμένα                      μήνυμα

δευτερόλεπτα                                            χρειάζονται                                                          μια

πληκτρολογώ              ιστοσελίδα                                       διαδίκτυο                           σύστημα

πραγματοποιούν             η                       κουμπί            οθόνη                                                  υπολογιστή

ένα                  ηλεκτρονικού               πλοήγησης                             μερικά

Το                    από                                                εγκαθιστώ                                           ταχυδρομείου

προγράμματος                                                    διεύθυνση
κάρτα

εξερχόμενα

Για

β. Ανακαλύψτε την κρυμμένη φράση που ξεκινάει από το «Για να».β. Ανακαλύψτε την κρυμμένη φράση που ξεκινάει από το «Για να».

site (σάιτ): ιστοσελίδα, ιστότοπος, ιστοχώρος, δικτυακός τόπος.
ανιματέρ: διασκεδαστής, εμψυχωτής, αυτός που δημιουργεί μια ταινία κινουμένων σχεδίων
σέρφιγκ: πλοήγηση, περιήγηση στο διαδίκτυο, (αγώνας ιστιοσανίδας)
μόντεμ: διακομιστής δεδομένων, κωδικοποιητής-αποκωδικοποιητής, διαποδιαμορφωτής.

 Για να σταλεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρειάζονται μερικά δευτερόλεπτα.

 Για να σταλεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από υπολογιστή πληκτρολογώ μια
διεύθυνση.
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γ. Στο κείμενο που ακολουθεί λείπουν μερικά [ο]. Συμπληρώστε και τονίστε τις λέξεις,
όπου χρειάζεται:

Με μεράκι και φαντασία, που μεταφράζ__νται σε πρ__τ__τυπα γραφικά με πολλά 

χρ__ματα,είναι φτιαγμένες οι περισσ__τερες σελίδες τ__ν σχολεί__ν, καθεμιά από τις 

οποίες έχει και άλλη άποψη. Πληκτρ__λ__γ__ντας κανείς τη διεύθυνση μπορεί να βρει 

φ__τ__γραφίες του σχολείου και της περι__χής , τα ονόματα των διδασκ__ντ__ν, τις 

δραστηρι__τητες που έγιναν και θα γίνουν. Επιπλέ__ν, με τον τρόπο αυτό οι μαθητές 

έχουν ακόμη ένα χρήσιμο εργαλεί__ για την καθημερινή σχολική ζ__ή.

εφημερίδα Τα Νέα, 28/2/00
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