
 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 

 
2ο    ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ  2002-2003                                                                                     
ΤΑΞΗ A—ΤΜΗΜΑ: Α1,Α2,Α3,Α4  
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΑ COMPUTERS—ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΣΘΕΣΗ-ΑΦΑΙΡΕΣΗ  
                      ΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ∆ΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΖΑΧΟΓΕΩΡΓΟΣ  ΘΑΝΟΣ 
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α:  

1. …………………………………….. 
2. …………………………………….. 
3. …………………………………….. 

     

 

                    ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1                                         
 
 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 
 

Εξάσκηση στις πράξεις πρόσθεση αφαίρεση στους Φυσικούς και ∆εκαδικούς αριθµούς και 
στον από µνήµης λογισµό µε σύνδεση στο INTERNET. 

 
ΑΣ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι  
 

• ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ                                                                                   
∆ιαβάστε το διδακτικό στόχο και συζητείστε για το τι θα κάνουµε σήµερα στο                  

     εργαστήριο πληροφορικής 
1. Ανοίξτε τους υπολογιστές (διακόπτη κεντρικής µονάδος και οθόνης ,βάλτε 

κωδικούς)  
2. Συνδεθείτε στο INTERNET (διπλό αριστερό κλικ στο εικονίδιο του INTERNET)   
3. Γράψτε τη διεύθυνση://www.de.sch.gr/~pzafeir  Πατήστε enter(◄---| )                       
4. Παρατηρήστε το περιεχόµενο της οθόνης, γράψτε σύντοµα τις εντυπώσεις σας:        

 
 
 
 

            
5. Αριστερό κλικ στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ                                                                               
6. Αριστερό κλικ στο Εφαρµογές µε το EXCEL( ερώτηση :τι είναι οι εφαρµογές στο 

EXCEL;) 
7. Με την κάθετη µπάρα κατεβείτε πιο κάτω η κάνετε αριστερό κλικ στη τάξη σας         
8. Παρατηρήστε τη γραµµή ΓΑ06Ε. Τιθα κάνουµε;……………………..Στο κόκκινο 

GO κάντε αριστερό κλικ. Στο παράθυρο που εµφανίστηκε τι παρατηρείται; 
 
 
 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 
 

 Συµπληρώστε τα λευκά  κουτάκια στο Μαγικό τετράγωνο. Προσπαθήστε 
τις προσθέσεις, αν µπορείτε και τις αφαιρέσεις, να τις κάνετε χωρίς να 



γράφετε. Τι παρατηρείται; …………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….                

 Σηµειώστε ν  στο             όταν τελειώσετε.                                                         
Κάνετε αριστερό κλικ στο κάτω βέλος της µπάρας. Τι παρατηρείται; …………………... 
Επιστρέψτε στο παράθυρο της Α Γυµνασίου µε αριστερό κλικ στο          βελάκι που 
βρίσκεται στη γραµµή εργασιών . Στη γραµµή ΓΑ02Ε στο κόκκινο GO κάνετε αριστερό 
κλικ. 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 
 

 Στο παράθυρο που εµφανίστηκε συµπληρώστε τα λευκά κουτάκια. Τι 
παρατηρείται;  ……………..   

 Συµπληρώστε ν στο κουτάκι          όταν τελειώσετε.                                 
Επιστρέψτε στο βασικό παράθυρο της Α Γυµνασίου. Στη γραµµή ΓΑ02Ε στο κόκκινο 
GO κάνετε αριστερό κλικ. 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  3 
 

 Στο παράθυρο που εµφανίστηκε συµπληρώστε τα λευκά κουτάκια. Τι 
παρατηρείται; ………………   

 Συµπληρώστε ν στο κουτάκι            όταν τελειώσετε.                                                      
Επιστρέψτε στο βασικό παράθυρο της Α Γυµνασίου 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ—ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
     Σχολιάστε το σηµερινό µάθηµα, γράψτε τις εντυπώσεις της οµάδας σας     
 
 
      
     Ασχοληθείτε µε ότι άλλο θέλετε στο παράθυρο της Α Γυµνασίου  
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
     (∆εν θα περιέχεται στο φυλλάδιο που θα δοθεί στους µαθητές)      
          
 

 Τι έπρεπε να γίνει διαφορετικά 
 Τι έπρεπε να µην γίνει 
 Τι επιπλέον έπρεπε να γίνει 
 
 
 
 
 
 
 
                                       



 


