
Γιαγιά πρόσεχε
στο διαδίκτυο

Τετράδιο Δραστηριοτήτων 





ΚΡΥΠΤΌΛΕΞΌ

Βρείτε τις 5 λέξεις που κρύβονται στο πλαίσιο και σχετίζονται με το διαδικτυακό 
παιχνίδι. 





Οριζόντια 
2. Αλλιώς η εξάρτηση.
4. Μαθαίνουμε πως να πλοηγούμαστε με ……..…… στο διαδίκτυο.
5. Το Internet στα ελληνικά.
6. Η …..……… ενασχόληση με το Διαδίκτυο μπορεί να μας επηρεάσει αρνητικά.
8. Η διασπορά ψευδών ειδήσεων.
 
Κάθετα
1. Μέσα από το διαδίκτυο μαθαίνω νέα και ειδήσεις, δηλαδή τι κάνω;
3. Πρόγραμμα λογισμικού, σχεδιασμένο να εξαπλώνεται από τη μία συσκευή στην άλλη και να 
παρεμβαίνει στη λειτουργία της.
7. Στον ελεύθερο χρόνο μας μπορούμε να παίζουμε διαδικτυακά ……..……..

ΣΤΑΥΡΌΛΕΞΌ





Βάλτε τα γράμματα στη σωστή σειρά για να αποκαλύψετε τη φράση.

ΛΟΟΙ   ΖΑΜΙ   ΙΓΑ 
ΑΝΕ    ΛΑΤΥΡΕΚΟ 

ΚΤΙΔΙΑΔΟΥ

ΑΝΑΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ





ΚΌΥΙΖ

Γιατί ήθελε το αγοράκι στο πάρκο να γυρίσει στο σπίτι του;

Α) Ήθελε να συνεχίσει το διάβασμα για το σχολείο

Β) Ήθελε να παίξει το αγαπημένο του παιχνίδι

Γ) Ήθελε να καλέσει τους φίλους του

Γιατί δεν πρέπει να καθόμαστε πολλή ώρα μπροστά στην οθόνη σύμφωνα με τη γιαγιά;

Α) Μπορεί να ξεχάσουμε να διαβάσουμε για το σχολείο

Β) Υπάρχει ο κίνδυνος να εθιστούμε 

Γ) Μπορεί να πάθουμε αχρωματοψία

Τι πρέπει να προσέχουμε για να μη δούμε κάτι που θα μας τρομάξει ή ανησυχήσει όταν 

παίζουμε;

Α) Να ελέγχουμε αν το παιχνίδι είναι κατάλληλο για την ηλικία μας

Β) Να ακούμε χαλαρωτική μουσική όταν παίζουμε

Γ) Να έχουμε φάει πριν το παιχνίδι

Τι πρέπει να κάνουμε αν δούμε κάτι που μας αναστατώσει;

Α) Να το δείξουμε σε ένα συμμαθητή μας

Β) Να κλείσουμε τα μάτια μας

Γ) Να το πούμε σε έναν ενήλικα που εμπιστευόμαστε

Πόσο χρονών πρέπει να είμαστε για να έχουμε δικαίωμα να δημιουργήσουμε κοινωνικό 

δίκτυο;

Α) 15

Β) 18

Γ)13



ΑΣΦΑΛΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ

Μπορώ να πω 
σε όλους το 

ονοματεπώνυμό μου.

Μπορώ να μιλήσω με 
ανθρώπους που δε 

γνωρίζω.

Μπορώ να μιλήσω 
σε εναν ενήλικα που 
εμπιστεύομαι αν κάτι 

με ενοχλήσει στο 
διαδίκτυο. 

Μπορώ να 
χρησιμοποιήσω ένα 

ψευδώνυμο αντί 
το πραγματικό μου 

όνομα.

Μπορώ να βοηθήσω 
την οικογένειά μου 

και τους φίλους μου 
να μάθουν πως να 
χρησιμοποιούν το 

διαδίκτυο.

Μπορώ να πω 
ψέματα για την 

ηλικία μου.

Μπορώ να επιτρέψω 
στους φίλους μου να 

χρησιμοποιήσουν το όνομα 
χρήστη και τον κωδικό μου για 

να συνδεθούν.  

Είναι σωστές οι παρακάτω προτάσεις; Αντιστοιχείστε ή γράψτε τις προτάσεις 
στο κουτί που τους ταιριάζει. 

ΑΝΤΙΣΤΌΙΧΙΑ



ΑΝΤΙΣΤΌΙΧΙΑ



Την αποκλειστική ευθύνη της παρούσας έκδοσης φέρει ο συγγραφέας της.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των περιεχομένων σ’ αυτήν πληροφοριών.

Η Αθηνά, ο Ερμής και η Άρτεμη μαθαίνουν στη γιαγιά της 

Αθηνάς πώς να πλοηγείται με ασφάλεια στο διαδίκτυο. Της 

μιλούν για την υπερβολική ενασχόληση,  τους κινδύνους που 

υπάρχουν στα κοινωνικά δίκτυα, στα διαδικτυακά παιχνίδια 

καθώς και πως να αποφεύγει τις διαδικτυακές απάτες…

Της δίνουν και μια κορυφαία συμβουλή: Αν κάτι μας 

αναστατώσει στο διαδίκτυο το λέμε αμέσως σε έναν ενήλικα 

που εμπιστευόμαστε. 


