
Στην τάξη !!!

ΕΝΟΤΗΤΑ 1:  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΗΣ
Εισαγωγή: Γνωριμία με τους ήρωες του βιβλίου

Πού είναι ο Άρης;

Search

Επίσης
Επιλέξτε αυτή την έκδοση (on-line)

αν δεν διαθέτετε Office 2010

Παρουσίαση (ppsx)* για office 2010 (3,7 ΜΒ)
(Βέλτιστη ποιότητα εικόνας και animations)

(κλικ για κατέβασμα και άνοιγμα ή αποθήκευση της παρουσίασης)

* Η διαδραστική παρουσίαση δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα
PowerPoint 2010. Ανοίγει και με άλλα παρόμοια προγράμματα (πχ
Openoffice), ενδέχεται όμως να παρουσιάζονται ασυμβατότητες.

 ανοίγει με PowerPoint 2007, αλλά χωρίς ήχο και με κάποιες
ασυμβατότητες. Το αρχείο δεν ανοίγει με παλιότερες εκδόσεις
PowerPoint (γι' αυτές τις περιπτώσεις επιλέξτε το διπλανό αρχείο
swf).

Έκδοση swf
για on-line παιχνίδι

(κλικ για μετάβαση στο παιχνίδι. Κάθε δραστηριότητα ανοίγει μόνο μία
φ ορά. Για να ξαναπαίξει, κλικ και πάλι στην εικόνα ή ανανέωση στη σελίδα

του παιχνιδιού)

1. Οι συλλαβές πα, πι
Φύλλο Εργασίας

για τις συλλαβές πα, πι

Η παρουσίαση έχει
ανέβει και στο

slideboom 

Παρουσίαση ppsx για office 2010 (5,5
MB)

(Βέλτιστη ποιότητα εικόνας και
animation)

(κλικ για κατέβασμα και άνοιγμα ή αποθήκευση της
παρουσίασης)

Έκδοση swf
για on-line παιχνίδι

(κλικ για μετάβαση στο παιχνίδι. Κάθε δραστηριότητα
ανοίγει μόνο μία φ ορά. Για να ξαναπαίξει, κλικ και πάλι

στην εικόνα ή ανανέωση στη σελίδα του παιχνιδιού)

(κλικ για άνοιγμα, κατέβασμα ή
εκτύπωση)

(κλικ εδώ)

2. Η συλλαβή τα
Φύλλο Εργασίας
για τη συλλαβή τα

Παρουσίαση ppsx για office 2010 (6,5
MB)

(Βέλτιστη ποιότητα εικόνας και

Έκδοση swf
για on-line παιχνίδι
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Η παρουσίαση έχει
ανέβει και στο

slideboom 

(Βέλτιστη ποιότητα εικόνας και
animation)

(κλικ για κατέβασμα και άνοιγμα ή αποθήκευση της
παρουσίασης)

(κλικ για μετάβαση στο παιχνίδι. Κάθε δραστηριότητα
ανοίγει μόνο μία φ ορά. Για να ξαναπαίξει, κλικ και πάλι

στην εικόνα ή ανανέωση στη σελίδα του παιχνιδιού)

(κλικ για άνοιγμα, κατέβασμα ή
εκτύπωση)

(κλικ εδώ)

3. Η συλλαβή πο
Φύλλο Εργασίας
για τη συλλαβή πο

Η παρουσίαση έχει
ανέβει και στο

slideboom 

Παρουσίαση ppsx για office 2010 (6 MB)
(Βέλτιστη ποιότητα εικόνας και

animation)

(κλικ για κατέβασμα και άνοιγμα ή αποθήκευση της
παρουσίασης)

Έκδοση swf
για on-line παιχνίδι

(κλικ για μετάβαση στο παιχνίδι. Κάθε δραστηριότητα
ανοίγει μόνο μία φ ορά. Για να ξαναπαίξει, κλικ και πάλι

στην εικόνα ή ανανέωση στη σελίδα του παιχνιδιού)

(κλικ για άνοιγμα, κατέβασμα ή
εκτύπωση)

(κλικ εδώ)

4. Η συλλαβή  το
Φύλλο Εργασίας
για τη συλλαβή το

Η παρουσίαση έχει
ανέβει και στο

slideboom 

Παρουσίαση ppsx για office 2010 (6,5
MB)

(Βέλτιστη ποιότητα εικόνας και
animation)

(κλικ για κατέβασμα και άνοιγμα ή αποθήκευση της
παρουσίασης)

Έκδοση swf
για on-line παιχνίδι

(κλικ για μετάβαση στο παιχνίδι. Κάθε δραστηριότητα
ανοίγει μόνο μία φ ορά. Για να ξαναπαίξει, κλικ και πάλι

στην εικόνα ή ανανέωση στη σελίδα του παιχνιδιού)

(κλικ για άνοιγμα, κατέβασμα ή
εκτύπωση)

(κλικ εδώ)

5. Η συλλαβή  λα
Φύλλο Εργασίας
για τη συλλαβή λα

Παρουσίαση ppsx για office 2010 (6,5
MB)

(Βέλτιστη ποιότητα εικόνας και
animation)

Έκδοση swf
για on-line παιχνίδι
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ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Η παρουσίαση έχει
ανέβει και στο

slideboom 

(κλικ για κατέβασμα και άνοιγμα ή αποθήκευση της
παρουσίασης)

(κλικ για μετάβαση στο παιχνίδι. Κάθε δραστηριότητα
ανοίγει μόνο μία φ ορά. Για να ξαναπαίξει, κλικ και πάλι

στην εικόνα ή ανανέωση στη σελίδα του παιχνιδιού)

(κλικ για άνοιγμα, κατέβασμα ή
εκτύπωση)

(κλικ εδώ)

6. Οι συλλαβές  να,  νι
Φύλλο Εργασίας

για τις συλλαβές να, νι

Η παρουσίαση έχει
ανέβει και στο

slideboom 

Παρουσίαση ppsx για office 2010 (6,3
MB)

(Βέλτιστη ποιότητα εικόνας και
animation)

(κλικ για κατέβασμα και άνοιγμα ή αποθήκευση της
παρουσίασης)

Έκδοση swf
για on-line παιχνίδι

(κλικ για μετάβαση στο παιχνίδι. Κάθε δραστηριότητα
ανοίγει μόνο μία φ ορά. Για να ξαναπαίξει, κλικ και πάλι

στην εικόνα ή ανανέωση στη σελίδα του παιχνιδιού)

(κλικ για άνοιγμα, κατέβασμα ή
εκτύπωση)

(κλικ εδώ)

7. Η συλλαβή με
Φύλλο Εργασίας
για τη συλλαβή με

Η παρουσίαση έχει
ανέβει και στο

slideboom 

Παρουσίαση ppsx για office 2010 (5 MB)
(Βέλτιστη ποιότητα εικόνας και

animation)

(κλικ για κατέβασμα και άνοιγμα ή αποθήκευση της
παρουσίασης)

Έκδοση swf
για on-line παιχνίδι

(κλικ για μετάβαση στο παιχνίδι. Κάθε δραστηριότητα
ανοίγει μόνο μία φ ορά. Για να ξαναπαίξει, κλικ και πάλι

στην εικόνα ή ανανέωση στη σελίδα του παιχνιδιού)

(κλικ για άνοιγμα, κατέβασμα ή
εκτύπωση)

(κλικ εδώ)

Φύλλο Εργασίας
για την επανάληψη

της πρώτης ενότητας

Παρουσίαση ppsx για office 2010 (6 MB)
(Βέλτιστη ποιότητα εικόνας και animation)

Έκδοση swf
για on-line παιχνίδι
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της πρώτης ενότητας

Η παρουσίαση έχει
ανέβει και στο

slideboom 

(κλικ για κατέβασμα και άνοιγμα ή αποθήκευση της
παρουσίασης)

(κλικ για μετάβαση στο παιχνίδι. Κάθε δραστηριότητα
ανοίγει μόνο μία φ ορά. Για να ξαναπαίξει, κλικ και

πάλι στην εικόνα ή ανανέωση στη σελίδα του
παιχνιδιού)

(κλικ για άνοιγμα, κατέβασμα ή
εκτύπωση)

(κλικ εδώ)

* Σημείωση: Οι διαδραστικές παρουσιάσεις δημιουργήθηκαν με το πρόγραμμα PowerPoint 2010. Αν έχετε στον υπολογιστή σας το
συγκεκριμένο πρόγραμμα, επιλέξτε να κατεβάσετε τα αρχεία αριστερά (παρουσιάσεις ppsx) για βέλτιστη ποιότητα εικόνας. Οι παρουσιάσεις
ανοίγουν και με άλλα παρόμοια προγράμματα (πχ Openoffice), ενδέχεται όμως να παρουσιάζονται ασυμβατότητες.  ανοίγουν με
PowerPoint 2007, αλλά χωρίς ήχο και με κάποιες ασυμβατότητες. Τα αρχείο δεν ανοίγουν με παλιότερες εκδόσεις PowerPoint. Γι' αυτές τις
περιπτώσεις επιλέξτε τα διπλανά αρχεία (swf), τα οποία τρέχουν on-line και δεν απαιτούν download.
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