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Πεξίιεςε 

Σν παξφλ δηδαθηηθφ ζελάξην απεπζχλεηαη ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ θη αληηζηνηρεί 
ζηηο ελφηεηεο 5 θαη 6 ηνπ Βηβιίνπ ηεο Γιψζζαο, ελψ παξάιιεια, αμηνπνηνχληαη νη 
γλσζηηθέο πεξηνρέο ησλ Μαζεκαηηθψλ, ησλ Σ.Π.Δ., ηεο Μνπζηθήο, θαη ηεο 
Αηζζεηηθήο Αγσγήο.  

ην πεδίν ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο αλαθέξεηαη ζηελ εθκάζεζε ησλ 
δίςεθσλ γξακκάησλ (ζπκθψλσλ θαη θσλεέλησλ) θαη ζηελ πεξαηηέξσ εμάζθεζε θαη 
εκπέδσζή ηνπο, ε νπνία κπνξεί λα γίλεη κε ελδηαθέξνληα ηξφπν κέζα απφ ην 
Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ ηεο Α΄- Β΄ Γεκνηηθνχ γηα ηε Γιψζζα. 

ηα Μαζεκαηηθά δίλεηαη ε επθαηξία ζην πιαίζην κηαο δηαζεκαηηθήο εξγαζίαο 
νη καζεηέο λα θάλνπλ λνεξνχο ππνινγηζκνχο θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ 
πξαθηηθή ρξεζηκφηεηα ησλ Μαζεκαηηθψλ.  

ηνλ ηνκέα ηεο Αηζζεηηθήο Αγσγήο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκηνπξγίαο 
ζρεδίσλ κε ην ινγηζκηθφ, νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε δηαθνξεηηθά πιηθά θαη 
ρξψκαηα, δηαζθεδάδνπλ θαη εθθξάδνληαη θαιιηηερληθά. 

Δπίζεο, αμηνπνηείηαη θη ε Μνπζηθή, θαζψο δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο 
λα κάζνπλ κε επράξηζην ηξφπν έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά παηδηθά ηξαγνχδηα ηεο 
Φξνπηνπίαο, πνπ εκπεξηέρεη δίςεθα ζχκθσλα θαη θσλήεληα, ψζηε, παξάιιεια κε 
ηελ ςπραγσγία θαη ηελ απφιαπζε, λα κπνξέζνπλ λα αζθεζνχλ ζηελ νξζνθσλία θαη 
ηε ζσζηή άξζξσζε. 

Σέινο, αμηνπνηνχληαη δχν εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ 
ηεο Α΄- Β΄ Γεκνηηθνχ γηα ηε Γιψζζα θαη ην TuxPaint. Η ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαζηζηά ηε 
δηδαθηηθή δηαδηθαζία πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνπζα θαη ειθπζηηθή, νη έλλνηεο θαη νη 
ζεκαζίεο ησλ ιέμεσλ νπηηθνπνηνχληαη θαη έηζη δίλεηαη έκθαζε ζηελ εθκάζεζε ηνπ 
γλσζηηθνχ ζηφρνπ. 
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ΛΔΞΔΙ – ΚΛΔΙΓΙΑ: Γηδαθηηθφ ζελάξην,Σ.Π.Δ., Α’ Γεκνηηθνχ, Γιψζζα, 
Φεθηαθφο εγγξακκαηηζκφο 
 
 
Δηζαγσγηθά  
 
Η δηαζεκαηηθόηεηα ηνπ ζελαξίνπ 
 
Σν ζελάξην «Γξάθσ θαη δηαβάδσ παξέα κε ηελ Κνθθηλνζθνπθίηζα» απεπζχλεηαη 
ζηελ Α΄ ηάμε Γεκνηηθνχ, αληηζηνηρεί ζηηο ελφηεηεο 5 θαη 6 ηνπ Βηβιίνπ ηεο Γιψζζαο 
θαη είλαη απφιπηα ζπκβαηφ κε ηα ΑΠ θαη ΓΔΠΠ. Η εθηηκψκελε δηάξθεηα ηνπ 
ζελαξίνπ είλαη ηέζζεξηο (4) δηδαθηηθέο ψξεο. 
 

χκθσλα κε ην ΓΔΠ, θάζε ζέκα πνπ πξαγκαηεπφκαζηε ζε θάζε δηδαθηηθή 
ελφηεηα νπνηνπδήπνηε ζρνιηθνχ καζήκαηνο, κπνξεί λα ζπλδέεηαη θαη κε άιια 
ζρεηηθά ζέκαηα, πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν άιισλ καζεκάησλ. Καηά θχξην ιφγν, ην 
ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ ζελάξην είλαη πξνζαξκνζκέλν ζην κάζεκα ηεο Γιψζζαο 
ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. Χζηφζν, αμηνπνηνχληαη νη γλσζηηθέο πεξηνρέο 
ησλ Μαζεκαηηθψλ, ησλ Σ.Π.Δ., ηεο Μνπζηθήο, θαη ηεο Αηζζεηηθήο Αγσγήο.  

 
x Γιψζζα: ην πεδίν ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο ε εθκάζεζε ησλ δίςεθσλ 

γξακκάησλ (ζπκθψλσλ θαη θσλεέλησλ) ζπλήζσο ρξήδεη πεξαηηέξσ 
εμάζθεζεο θαη εκπέδσζεο, ε νπνία κπνξεί λα γίλεη κε ελδηαθέξνληα ηξφπν 
κέζα απφ ην Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ Α΄- Β΄ Γεκνηηθνχ γηα ηε Γιψζζα. 

x Μαζεκαηηθά: Γίλεηαη ε επθαηξία ζην πιαίζην κηαο δηαζεκαηηθήο εξγαζίαο νη 
καζεηέο λα θάλνπλ λνεξνχο ππνινγηζκνχο θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ 
πξαθηηθή ρξεζηκφηεηα ησλ Μαζεκαηηθψλ.  

x Αηζζεηηθή Αγσγή: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκηνπξγίαο ζρεδίσλ κε ην 
ινγηζκηθφ νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε δηαθνξεηηθά πιηθά θαη ρξψκαηα, 
δηαζθεδάδνπλ θαη εθθξάδνληαη θαιιηηερληθά. 

x Μνπζηθή: Γίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα κάζνπλ κε επράξηζην ηξφπν 
έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά παηδηθά ηξαγνχδηα ηεο Φξνπηνπίαο, πνπ 
εκπεξηέρεη δίςεθα ζχκθσλα θαη θσλήεληα, ψζηε, παξάιιεια κε ηελ 
ςπραγσγία θαη ηελ απφιαπζε, λα κπνξέζνπλ λα αζθεζνχλ ζηελ νξζνθσλία 
θαη ηε ζσζηή άξζξσζε. 

x ΣΠΔ: Αμηνπνηνχληαη δχν εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ 
Α΄- Β΄ Γεκνηηθνχ γηα ηε Γιψζζα θαη ην Tux Paint. Η ρξήζε ησλ ΣΠΔ 
θαζηζηά ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνπζα θαη ειθπζηηθή, 
νη έλλνηεο θαη νη ζεκαζίεο ησλ ιέμεσλ νπηηθνπνηνχληαη θαη έηζη δίλεηαη 
έκθαζε ζηελ εθκάζεζε ηνπ γλσζηηθνχ ζηφρνπ. 

 
Οη πξνϋπνζέζεηο ηεο δηδαζθαιίαο 
 
Κάζε δηδαζθαιία βαζίδεηαη ζηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη ζηηο πξφηεξεο ηδέεο θαη 
αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ. πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα: 
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x Έρνπλ δηδαρηεί ηα δίςεθα ζχκθσλα θαη ηα δίςεθα θσλήεληα ζε πξψην 
ζηάδην, ψζηε νη δξαζηεξηφηεηεο λα απνηειέζνπλ εκπεδσηηθέο δηαδηθαζίεο. 

x Έρνπλ αζθεζεί λα ζπλεξγάδνληαη ζε νκάδεο ή θαηά δεχγε γηα ηελ επίηεπμε 
κηαο δξαζηεξηφηεηαο. 

x Έρνπλζρεηηθή εμνηθείσζε κε ηνπο Η/Τ, κε ην δηαδίθηπν, κε πεξηβάιινληα 
εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ. 

x Έρνπλ αζθεζεί ζηε ρξήζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Λνγηζκηθνχ ηεο Γιψζζαο γηα 
ηελ Α΄ θαη Β΄ κε πξνεγνχκελεο εθαξκνγέο ζηε Μαγηθή Γξακκνχια θαη ηνλ 
Φαγαιέμε.  

x Έρνπλ αζθεζεί ζηελ εθηχπσζε θεηκέλσλ. 
x Δίλαη εμνηθεησκέλνη κε ην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ Tux Paint, ην νπνίν θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ κε επρέξεηα (γλσξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ «θνπκπηψλ» ηεο 
εξγαιεηνζήθεο, δεκηνπξγνχλ θαη εθηππψλνπλ εηθφλεο). 

 
Οη ζθνπνί θαη νη ζηόρνη ηνπ δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ 
 
θνπόο: Να είλαη ζε ζέζε νη καζεηέο λα ρεηξίδνληαη ζηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ 
ιφγν ηνπο ηα δίςεθα ζχκθσλα θαη θσλήεληα κε άλεζε θαη επρέξεηα. 
 
Δπηκέξνπο ζηόρνη 
Α. Χο πξνο ηα γλσζηηθά αληηθείκελα επηδηψθεηαη νη καζεηέο λα αζθνχληαη βαζκηαία, 
ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα: 

x πλεηδεηνπνηνχλ ηε ζχλδεζε πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο γιψζζαο.  
x Αληηιακβάλνληαη ηελ επηθνηλσληαθή ιεηηνπξγία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. 
x Απνθηνχλ θσλεκηθή επίγλσζε, ψζηε λα αλαγλσξίδνπλ ηελ ηαπηφηεηα ησλ 

ιέμεσλ αιιά θαη επξχηεξα θσλεκηθή επίγλσζε, ψζηε λα επηηπγράλνπλ νξζή 
θαη απνδεθηή πξνθνξά ησλ ιέμεσλ, ησλ θξάζεσλ θαη ηνπ ζπλερνχο ιφγνπ, κε 
ηνλ απαηηνχκελν ξπζκφ θαη επηηνληζκφ.  

x Καηαλννχλ θαη θαηαθηνχλ ηνλ βαζηθφ κεραληζκφ ηεο αλάγλσζεο, πνπ 
ζηεξίδεηαη ζηηο γξαθνθσλεκηθέο αληηζηνηρίεο.   

x Γηαβάδνπλ κε αθξίβεηα θαη θαηαλννχλ κηθξά ιεθηηθά ζχλνια θαη 
κεκνλσκέλεο ιέμεηο.  

x Γηαβάδνπλ θαη θαηαλννχλ κηθξά θείκελα, γηα λα αληιήζνπλ πιεξνθνξίεο ή λα 
εθηειέζνπλ νξηζκέλεο ελέξγεηεο.  

x Αθνχλ θαη θαηαλννχλ θείκελα πνπ δηαβάδεη κεγαιφθσλα θάπνηνο άιινο. 
Απνδίδνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ πνπ άθνπζαλ. 

x Δμνηθεηψλνληαη κε ηνπο εθθξαζηηθνχο ηξφπνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 
θείκελα ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ πνηθίιεο ρξήζεηο ηνπ ιφγνπ.  

x Αληηιακβάλνληαη ηνλ πνιχζεκν ραξαθηήξα ησλ ιέμεσλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 
πνιπζεκίαο (φηαλ δει. κηα ιέμε έρεη πνιιέο ζεκαζίεο, πρ. θχιιν).  
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x Αληηγξάθνπλ πηζηά θαη γξάθνπλ ζσζηά κε ζρεηηθή ηαρχηεηα θαη κε 
αηζζεηηθψο απνδεθηά γξάκκαηα, ιέμεηο, θξάζεηο θαη πξνηάζεηο ηεξψληαο ηηο 
ζσζηέο απνζηάζεηο αλάκεζα ζηα γξάκκαηα θαη ηηο ιέμεηο.  

x Δμηζηνξνχλ γξαπηά κε ρξνλνινγηθή ζεηξά γεγνλφηα πνπ βίσζαλ ή γλσξίδνπλ. 
x Γξάθνπλ ηε ζπλέρεηα κηαο ηζηνξίαο πνπ δηάβαζαλ.  
x Δπηλννχλ θαη γξάθνπλ κηα θαληαζηηθή ηζηνξία.  
x Δμνηθεηψλνληαη κε ην ιεμηιφγην δηάθνξσλ ζεκαηηθψλ πεξηνρψλ. 
x Καηαθηνχλ ην ιεμηιφγηφ ηνπο απφ ζεκαζηνινγηθή, θσλεηηθή θαη νξζνγξαθηθή 

άπνςε.  
x Αλαπηχμνπλ ζεηηθή ζηάζε θαη αγάπε πξνο ηε κνπζηθή.  
x Δθηεινχλ απιά ξπζκηθά θαη κεισδηθά ζρήκαηα θαη λα ηξαγνπδνχλ νκαδηθά 

δηάθνξα ηξαγνχδηα.  
x Παίδνπλ κηα πνηθηιία απιψλ νξγάλσλ ειέγρνληαο ζε θάπνην βαζκφ ηνπο 

παξαγφκελνπο ήρνπο. 
x Αληηιεθζνχλ ηε ιεηηνπξγηθή ζεκαζία ησλ λνεξψλ ππνινγηζκψλ ζηε δσή καο. 
x Δθθξαζηνχλ δεκηνπξγηθά κέζα απφ ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία. 

 
Β. Χο πξνο ηε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ επηδηψθεηαη νη καζεηέο: 

x λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά 
x λα ςπραγσγεζνχλ δσγξαθίδνληαο κε ην ινγηζκηθφ δσγξαθηθήο TuxPaint 
x λα αζθεζνχλ ζηελ ςεθηαθή αθήγεζε - αλάγλσζε, εθφζνλ ζην εγγχο κέιινλ 

ζα αμηνπνηνχλ ηα ειεθηξνληθά βηβιία 
 

Γ. Χο πξνο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία επηδηψθεηαη νη καζεηέο:  
x λα εμνηθεησζνχλ κε ζεκειηψδεηο έλλνηεο ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο, φπσο 

ε ρξνληθή αιιεινπρία γεγνλφησλ θαη θαηαζηάζεσλ (ζηελ εμέιημε ησλ 
ηζηνξηψλ), ε κεηαβνιή θαη ε αιιειεπίδξαζε 

x λα αζθεζνχλ λα εξγάδνληαη ζε ζπλεξγαηηθά πιαίζηα κάζεζεο 
x λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ζηνλ ιφγν καο κηθξά γισζζηθά ηεκάρηα 

(κνξθήκαηα, θσλήκαηα) δίλνπλ λφεκα θαη ζεκαζία ζην πεξηερφκελν 
(θσλνινγηθή επίγλσζε) 

x  λα αλαπηχμνπλ ζηάζεηο ζεηηθέο απέλαληη ζε θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο, φπσο ηνπ 
θαγεηνχ, ηεο ζπληξνθηάο, ηεο ζπλεξγαζίαο 

x λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ιεηηνπξγηθή αμία ηεο ζρνιηθήο γλψζεο ζηελ 
θαζεκεξηλή δσή. 
 

 
Η αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ 
 

ην παξφλ δηδαθηηθφ ζελάξην ζα αμηνπνηεζνχλ ην Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ Α΄- Β΄ 
Γεκνηηθνχ γηα ηε Γιψζζα, θαη ην Tux Paint. 
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To Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ Α΄- Β΄ Γεκνηηθνχ γηα ηε Γιψζζα είλαη έλα 
θιεηζηφ ινγηζκηθφ, σζηφζν έρεη ελδηαθέξνληα γξαθηθά θαη ελδηαθέξνλ πεξηερφκελν, 
ηδηαίηεξα γηα ηελ εκπέδσζε ηεο γξακκαηηθήο-δνκήο ηεο γιψζζαο θαη παηδνθεληξηθέο 
αζθήζεηο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, νη νπνίεο, ρσξίο λα είλαη απφιπηα 
πιαηζησκέλεο, έρνπλ έλα ζηνηρεηψδεο επηθνηλσληαθφ πιαίζην πνπ δηεπθνιχλεη ηε 
δηεθπεξαίσζή ηνπο. 

Σν Tux Paint είλαη έλα αλνηρηφ ειεχζεξν ινγηζκηθφ δσγξαθηθήο, πνπ 
ζπλδπάδεη κηα εχρξεζηε δηεπαθή, δηαζθεδαζηηθά εθέ ήρνπ θαη κηα ελζαξξπληηθή 
καζθφη θηλνχκελσλ ζρεδίσλ, ε νπνία θαζνδεγεί ηα παηδηά θαζψο ρξεζηκνπνηνχλ ην 
πξφγξακκα. 
 
Η νξγάλσζε ηεο ηάμεο θαη ε απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή 
 
Οη ηέζζεξηο δηδαθηηθέο ψξεο ζα δηεμαρζνχλ ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, φπνπ νη 
καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο ζα εξγαζηνχλ θαηά δεχγε. Σν ζρνιείν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 
πιήξσο εμνπιηζκέλν εξγαζηήξην, κε Η/Τ ζπλδεδεκέλνπο ζε ηνπηθφ δίθηπν, κε 
πξνβνιηθφ κεράλεκα, δηαδξαζηηθφ πίλαθα θαη εγθαηεζηεκέλα ζε απηνχο ηα 
απαηηνχκελα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη Tux Paint. 

Γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο νη καζεηέο ηεο ηάμεο ρσξίδνληαη ζε κεηθηέο σο πξνο 
ην θχιν θαη ηε δπλακηθφηεηα νκάδεο ησλ 4-6 παηδηψλ, πρ. ηελ Οκάδα ησλ 
Λνπινπδηψλ, ηελ Οκάδα ησλ Μειηζζψλ θαη ηελ Οκάδα ησλ Πεηαινχδσλ, ηα κέιε 
ησλ νπνίσλ ζα επεμεξγαζηνχλ θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο.  
 
Πεξηγξαθή θαη αηηηνιόγεζε ηνπ ζελαξίνπ 
 
Α. Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε 
 
Όζνλ αθνξά ζηηο ζεσξίεο κάζεζεο, ην ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθφ ζελάξην 
ελζηεξλίδεηαη ηηο αξρέο ηεο: 

x Οκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο 
x Δλζαξξχλεηαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Η πξνο κάζεζε έλλνηα 

ζπδεηηέηαη απφ φιεο ηηο πιεπξέο.Οη καζεηέο εξγάδνληαη καδί θαηά ηέηνηνλ 
ηξφπν ψζηε λα ζπκβάινπλ ν έλαο ζηελ επηηπρία ηνπ άιινπ κε ηελ παξνρή 
βνήζεηαο θαη ηελ αιιεινυπνζηήξημε, θαζψο θαη κε ην λα εκπλέεη ν έλαο ηνλ 
άιινλ. Απηφ ην πιαίζην πεξηιακβάλεη πξνθνξηθέο εμεγήζεηο γηα ην πψο λα 
ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα, δηάδνζε ηεο γλψζεο θαη έιεγρν ηεο θαηαλφεζεο απφ 
ηνλ έλαλ ζηνλ άιιν, ζπδήηεζε ησλ ελλνηψλ πνπ καζαίλνληαη, ζχλδεζε ηεο 
ηξέρνπζαο κε ηελ πξνεγνχκελε γλψζε. 

x Γηεξεπλεηηθήο - Αλαθαιππηηθήο κεζφδνπ 
x Ο ξφινο ηεο εθπαηδεπηηθνχ ζα είλαη θπξίσο ζπληνληζηηθφο – ζπκβνπιεπηηθφο. 

Χζηφζν, ζηα «Φχιια εξγαζίαο» ίζσο ρξεηαζηεί λα είλαη θαη θαζνδεγεηηθφο, 
δεδνκέλεο ηεο κηθξήο ειηθίαο ησλ καζεηψλ θαη ηεο έιιεηςεο εμνηθείσζεο κε 



 

2 Ο   Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Ω Ν  Δ Τ Σ Ι Κ Η   Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α   
«ΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΤΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ» 

26 και 27 Μαΐου 2017, Παιδαγωγική χολή Φλώρινας 

403 

ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζε πεξηβάιινληα κάζεζεο εθπαηδεπηηθψλ 
ινγηζκηθψλ. 

x Σνπ επνηθνδνκηζκνχ θαη ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο θαη παξνπζηάδεη ηα βαζηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο: 

x Οη δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ είλαη κνλαδηθέο ζε θάζε άηνκν. Η κάζεζε πξαγκαηνπνηείηαη 
κέζσ ηεο αλαθάιπςεο, ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο δηακφξθσζεο πξνηχπσλ. Ο 
καζεηήο ζπκκεηέρεη ελεξγά ρξεζηκνπνηψληαο ην πιηθφ κάζεζεο θαη έρεη ηνλ 
έιεγρφ ηεο. Αθνινπζεί ηνλ δηθφ ηνπ ξπζκφ κάζεζεο θαη γηα λα δξάζεη πξέπεη 
λα παξαθηλεζεί πξαγκαηηθά. 

 
Β. Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε 
 
Οη ζηξαηεγηθέο κάζεζεο πνπ πηνζεηεί ην παξφλ ζελάξην είλαη: 
α) γλσζηηθέο, φπσο ε πξαθηηθή εθαξκνγή, ε θαηαγξαθή ζεκεηψζεσλ, ε επαλάιεςε, 
ε γελίθεπζε θαη ε δηάθξηζε, ε αλαγσγή ζπκπεξαζκάησλ,  
β) κεηαγλσζηηθέο, φπσο ν ζρεδηαζκφο θαη ε πξφβιεςε, ε πξνζνρή, ε απηνδηαρείξηζε, 
ε απηνπαξαηήξεζε, ε απηναμηνιφγεζε θαη 
γ) θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθέο, φπσο ε ζπλεξγαζία θαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ 
καζεηψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ελφο καζεζηαθνχ έξγνπ. 
 
Γ. Σν δηδαθηηθφ ζελάξην 
 
Οη καζεηέο ηεο ηάμεο ρσξίδνληαη ζε κεηθηέο σο πξνο ην θχιν θαη ηε δπλακηθφηεηα 
νκάδεο ησλ 4-6 παηδηψλ, ηελ Οκάδα ησλ Λνπινπδηψλ, ηελ Οκάδα ησλ Μειηζζψλ θαη 
ηελ Οκάδα ησλ Πεηαινχδσλ, ηα κέιε ησλ νπνίσλ ζα επεμεξγαζηνχλ θνηλέο 
δξαζηεξηφηεηεο.  

Όπσο πξναλαθέξζεθε θαη νη ηέζζεξηο δηδαθηηθέο ψξεο ζα δηεμαρζνχλ ζην 
εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, φπνπ νη 18 καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο ζα εξγαζηνχλ θαηά 
νκάδεο, έρνληαο ν θαζέλαο ηνλ δηθφ ηνπ ππνινγηζηή. Οη καζεηέο αθνχλε θαη 
δηαβάδνπλ ην παξακχζη ηεο Κνθθηλνζθνπθίηζαο (ςεθηαθή αθήγεζε) θαη εθηεινχλ 
καδί ηεο δξαζηεξηφηεηεο εκπέδσζεο θαη αλαθεθαιαίσζεο ησλ δίςεθσλ ζπκθψλσλ 
ζην Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ Α΄- Β΄ Γεκνηηθνχ γηα ηε Γιψζζα. Οη καζεηέο θάζε 
νκάδαο ζπδεηνχλ θαη ηνπνζεηνχλ ζηε ζσζηή ζέζε ηηο εηθφλεο, ψζηε λα νινθιεξσζεί 
ε ηζηνξία. Μεηά δηεγνχληαη ζηελ ηάμε ηε ζπλέρεηα θαη ην ηέινο ηνπ παξακπζηνχ 
(Φχιιν εξγαζίαο 1). 

Υσξηζκέλνη ζε 3 νκάδεο νη καζεηέο επεμεξγάδνληαη ηξία δηαθνξεηηθά θχιια 
εξγαζίαο, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη αζθήζεηο κε ζπκπιήξσζε δίςεθσλ ζπκθψλσλ 
θαη θσλεέλησλ, ψζηε λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή ηνπο. 
πκπιεξψλνπλ απφ 2 δξαζηεξηφηεηεο δηαθνξεηηθέο γηα θάζε νκάδα θαη απφ 2 θνηλέο 
(Φχιιν εξγαζίαο 2).  
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ηα επφκελα θχιια εξγαζίαο (5, 6 θαη 7) νη καζεηέο επεμεξγάδνληαη 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπκβαίλνπλ κεηά ηελ πεξηπέηεηα κε ηνλ ιχθν: βνεζνχλ ηε γηαγηά 
λα εηνηκάζεη γιέληη κε γεχκα  θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ, βνεζνχλ ζηε 
ζαιάηα, ζην ζηφιηζκα ηνπ βάδνπ, ππνινγίδνπλ ηα ζεξβίηζηα θαη ζην ηέινο καζαίλνπλ 
θη έλα παηδηθφ ηξαγνχδη.  

Παξάιιεια, νη καζεηέο γξάθνπλ ηηο ιέμεηο ζηα θχιια εξγαζίαο, γηαηί 
βξίζθνληαη αθφκε ζην ζηάδην εθκάζεζεο ηνπ βαζηθνχ κεραληζκνχ αλάγλσζεο θαη 
γξαθήο. 

Σέινο, δσγξαθίδνπλ ζην Tux Paint,ηππψλνπλ ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο θαη 
δεκηνπξγνχλ έλα θνιάδ. 

 
1. ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΙΑ 

 
 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 
 
1. Γξάςηε ην φλνκά ζαο θαη αλνίμηε ην Λνγηζκηθφ θάλνληαο θιηθ ζην λ 
Αλνίμηε ηα παξαζπξφθπιια ηνπ ζπηηηνχ ηεο Κνθθηλνζθνπθίηζαο 
ηελ θεληξηθή νζφλε επηιέμηε (κε δεμί θιηθ) ηελ θάκεξα γηα λα αθνχζεηε ηελ ηζηνξία 
ηεο Κνθθηλνζθνπθίηζαο. 
Αθνχ αθνχζεηε κέξνο ηεο ηζηνξίαο, επηιέμηε μαλά ηελ θάκεξα, αθνχ θιείζεηε ηνλ 
ήρν ηνπ ππνινγηζηή ζαο, θαη δηαβάζηε εζείο ην απφζπαζκα ηνπ παξακπζηνχ. 

 
Θπκφκαζηε φηη επηζηξέθνπκε ζηελ θεληξηθή νζφλε επηιέγνληαο ηνλ ράξηε θάησ 
αξηζηεξά. 
Γελ μερλάκε φηη ε κηθξή Νεξατδνχια πεξηκέλεη λα ζεθσζεί γηα λα καο βνεζήζεη, 
κφιηο ηελ επηιέμνπκε, θαη λα καο πεη ηη λα θάλνπκε. 

 
 
2. Απφ ηελ θεληξηθή νζφλε ηνπ παξακπζηνχ θάληε θιηθ ζηηο ΔΠΙΛΟΓΔ ή ζηνλ ιχθν 
πνπ ρνξνπεδά θαη επηιέμηε ηε δξαζηεξηφηεηα «Φηηάμε ην παξακχζη» 
Οη καζεηέο θάζε νκάδαο ζπδεηήζηε θαη ηνπνζεηήζηε ζηε ζσζηή ζέζε ηηο εηθφλεο, 
ψζηε λα νινθιεξσζεί ε ηζηνξία. Μεηά λα δηεγεζείηε ζηελ ηάμε ηε ζπλέρεηα θαη ην 
ηέινο ηνπ παξακπζηνχ. 

 
 

 
ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 2 Οκάδα Λνπινπδηψλ  
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1. Πεγαίλεηε πίζσ ζηελ θεληξηθή νζφλε θαη πάλσ αξηζηεξά ζηηο ΔΠΙΛΟΓΔ επηιέμηε 
ηελ Κνθθηλνζθνπθίηζα πνπ κειεηάεη ηα καζήκαηά ηεο θαη βνεζήζηε ηελ λα θάλεη ηηο 
αζθήζεηο ηεο. 
Δπηιέμηε απφ ηηο ΔΠΙΛΟΓΔ ηελ άζθεζε «Φηηάρλσ ιέμεηο». 
Οη εηθφλεο παξηζηάλνπλ θάπνηεο ιέμεηο πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξψζεηε ζηα θελά 
(παχιεο). 
Δπηιέμηε ηηο ζπιιαβέο θαη ηνπνζεηήζηε ηηο ζηε ζσζηή ζέζε.  
Μφιηο ζπκπιεξψζεηε ζσζηά, αληηγξάςηε ηε ιέμε ζηνλ πίλαθα ηνπ θχιινπ εξγαζίαο. 
Θα πάηε ζηελ επφκελε ιέμε επηιέγνληαο ην βειάθη πάλσ ζην πξάζηλν θχιιν ζηελ 
θάησ δεμηά γσλία ηεο νζφλεο. 
Πξέπεη λα ζπκπιεξψζεηε ζπλνιηθά 14 ιέμεηο. 
Γηα θάζε ζσζηή ιέμε ζα αθνχηε «Μπξάβν!» 
 
   
   
   
   
  Μπξάβν!!! 

 
 

 
2.Πεγαίλεηε πίζσ ζηελ θεληξηθή νζφλε θαη πάλσ αξηζηεξά ζηηο ΔΠΙΛΟΓΔ. 
Δπηιέμηε απφ ηηο ΔΠΙΛΟΓΔ ηελ άζθεζε «Πψο αιιάδνπλ νη ιέμεηο». 
Οη εηθφλεο ζηελ θαξηέια παξηζηάλνπλ θάπνηεο ιέμεηο, ζηηο νπνίεο πξέπεη λα 
ζπκπιεξψζεηε ηα θελά (παχιεο).  
Δπηιέμηε ηα δίςεθα θσλήεληα ή ζχκθσλα ή ηηο ιεμνχιεο πνπ ρξεηάδνληαη θάζε θνξά 
θαη ηνπνζεηήζηε ηηο ζηε ζσζηή ζέζε.  
Μφιηο ζπκπιεξψζεηε ζσζηά, αληηγξάςηε ηε ιέμε ζηνλ πίλαθα ηνπ θχιινπ εξγαζίαο. 
Παξαηεξήζηε ηε δηαθνξεηηθή γξαθή θαη ζεκαζία ιέμεσλ πνπ αθνχγνληαη ίδηα ή 
παξφκνηα. 
Πξέπεη λα ζπκπιεξψζεηε ζπλνιηθά 14 ιέμεηο. 
 
   
   
   
   
  Μπξάβν!!! 

 
 
3. Πεγαίλεηε πίζσ ζηελ θεληξηθή νζφλε θαη πάλσ αξηζηεξά ζηηο ΔΠΙΛΟΓΔ. 
Δπηιέμηε ηελ «Ιζηνξία ηνπ Παιηάηζνπ». 
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πκπιεξψζηε ζηελ ηζηνξία ηνπ Παιηάηζνπ ηηο ιέμεηο πνπ ιείπνπλ, ψζηε λα 
δεκηνπξγεζεί κηα αζηεία ηζηνξία. 
Γξάςηε κηα δηθή ζαο αζηεία ηζηνξία γηα έλαλ Παιηάηζν ζην θχιιν εξγαζίαο ζαο. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4. Αλνίγνπκε ην ινγηζκηθφ TuxPaint παηψληαο ζην εηθνλίδην ην νπνίν 
βξίζθεηαη πάλσ ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο.  
Απφ ηελ κπάξα εξγαιείσλ δηαιέγνπκε ζρήκαηα θαη ζρεδηάδνπκε ζηελ νζφλε καο έλαλ 
παιηάηζν. 
Υξσκαηίδνπκε ηε δσγξαθηά καο δηαιέγνληαο απφ ηελ παιέηα ηα ρξψκαηα πνπ 
πξνηηκάκε.  
Δθηππψλνπκε ηε δσγξαθηά καο παηψληαο ην θνπκπί κε ηνλ εθηππσηή. 
Κφβνπκε πξνζεθηηθά ηε δσγξαθηά καο θαη θηηάρλνπκε έλα νκαδηθφ θνιάδ γηα λα 
ζηνιίζνπκε κηα γσληά ηεο ηάμεο! 

 
 
 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 2 Οκάδα Μειηζζψλ  
 
1.Πεγαίλεηε πίζσ ζηελ θεληξηθή νζφλε θαη πάλσ αξηζηεξά ζηηο ΔΠΙΛΟΓΔ. 
Δπηιέμηε απφ ηελ θνξπθή ηελ άζθεζε «Πίλαθαο». 
Οη εηθφλεο κε ηα θξνχηα, ηα ιαραληθά θαη ηα αληηθείκελα παξηζηάλνπλ θάπνηεο ιέμεηο 
πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξψζεηε ζηα θελά (παχιεο). 
Δπηιέμηε ηηο ζπιιαβέο θαη ηνπνζεηήζηε ηηο ζηε ζσζηή ζέζε.  
Πξέπεη λα ζπκπιεξψζεηε ζπλνιηθά 24 ιέμεηο ζε 6 πίλαθεο. 
Μφιηο ζπκπιεξψζεηε ζσζηά ηνλ θάζε πίλαθα ζηνλ ππνινγηζηή, αληηγξάςηε ηηο 
ιέμεηο ζηνλ πίλαθα ηνπ θχιινπ εξγαζίαο ζαο. 
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2. Πεγαίλεηε πίζσ ζηελ θεληξηθή νζφλε θαη πάλσ αξηζηεξά ζηηο ΔΠΙΛΟΓΔ. 
Δπηιέμηε ηελ άζθεζε «Πψο αιιάδνπλ νη ιέμεηο». 
Οη εηθφλεο ζηελ θαξηέια παξηζηάλνπλ θάπνηεο ιέμεηο, ζηηο νπνίεο πξέπεη λα 
ζπκπιεξψζεηε ηα θελά (παχιεο). 
Δπηιέμηε ηα δίςεθα θσλήεληα ή ζχκθσλα ή ηηο ιεμνχιεο πνπ ρξεηάδνληαη θάζε θνξά 
θαη ηνπνζεηήζηε ηηο ζηε ζσζηή ζέζε.  
Μφιηο ζπκπιεξψζεηε ζσζηά, αληηγξάςηε ηε ιέμε ζηνλ πίλαθα ηνπ θχιινπ εξγαζίαο. 
Παξαηεξήζηε ηε δηαθνξεηηθή γξαθή θαη ζεκαζία ιέμεσλ πνπ αθνχγνληαη ίδηα ή 
παξφκνηα. 
Πξέπεη λα ζπκπιεξψζεηε ζπλνιηθά 14 ιέμεηο. 
 
   
   
   
   
  Μπξάβν! 

 
 

 
3. Πεγαίλεηε πίζσ ζηελ θεληξηθή νζφλε θαη πάλσ αξηζηεξά ζηηο ΔΠΙΛΟΓΔ. 
Δπηιέμηε ηελ «Ιζηνξία ηνπ Παιηάηζνπ». 
πκπιεξψζηε ζηελ ηζηνξία ηνπ Παιηάηζνπ ηηο ιέμεηο πνπ ιείπνπλ, ψζηε λα 
δεκηνπξγεζεί κηα αζηεία ηζηνξία. 
Γξάςηε κηα δηθή ζαο αζηεία ηζηνξία γηα έλαλ Παιηάηζν ζην θχιιν εξγαζίαο ζαο. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. Αλνίγνπκε ην ινγηζκηθφ Tux Paint παηψληαο ζην εηθνλίδην ην νπνίν 
βξίζθεηαη πάλσ ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο.  
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Απφ ηελ κπάξα εξγαιείσλ δηαιέγνπκε ζρήκαηα θαη ζρεδηάδνπκε ζηελ νζφλε καο 
έλαλ παιηάηζν. 
Υξσκαηίδνπκε ηε δσγξαθηά καο δηαιέγνληαο απφ ηελ παιέηα ηα ρξψκαηα πνπ 
πξνηηκάκε. 
Δθηππψλνπκε ηε δσγξαθηά καο παηψληαο ην θνπκπί κε ηνλ εθηππσηή. 
Κφβνπκε πξνζεθηηθά ηε δσγξαθηά καο θαη θηηάρλνπκε έλα νκαδηθφ θνιάδ γηα λα 
ζηνιίζνπκε κηα γσληά ηεο ηάμεο! 

 
 
 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 2 Οκάδα Πεηαινχδσλ 
 
1. Πεγαίλεηε πίζσ ζηελ θεληξηθή νζφλε θαη πάλσ αξηζηεξά ζηηο ΔΠΙΛΟΓΔ. 
Δπηιέμηε ηελ άζθεζε «Βξίζθσ ηα γξάκκαηα». 
Οη εηθφλεο ζηελ θαξηέια παξηζηάλνπλ θάπνηεο ιέμεηο, ζηηο νπνίεο πξέπεη λα 
ζπκπιεξψζεηε ηα θελά (παχιεο).   
Δπηιέμηε ηα δίςεθα ζχκθσλα θαη ηνπνζεηήζηε ηα ζηε ζσζηή ζέζε.  
Πξέπεη λα ζπκπιεξψζεηε ζπλνιηθά 15 ιέμεηο. 
Μφιηο ζπκπιεξψζεηε ζσζηά ηνλ πίλαθα ζηνλ ππνινγηζηή, αληηγξάςηε ηηο ιέμεηο 
ζηνλ πίλαθα ηνπ θχιινπ εξγαζίαο ζαο. 
 
   
   
   
   
   

 
 
2. Πεγαίλεηε πίζσ ζηελ θεληξηθή νζφλε θαη πάλσ αξηζηεξά ζηηο ΔΠΙΛΟΓΔ. 
Δπηιέμηε ηελ άζθεζε «Πψο αιιάδνπλ νη ιέμεηο». 
Οη εηθφλεο ζηελ θαξηέια παξηζηάλνπλ θάπνηεο ιέμεηο, ζηηο νπνίεο πξέπεη λα 
ζπκπιεξψζεηε ηα θελά (παχιεο).  
Δπηιέμηε ηα δίςεθα θσλήεληα ή ζχκθσλα ή ηηο ιεμνχιεο πνπ ρξεηάδνληαη θάζε θνξά 
θαη ηνπνζεηήζηε ηηο ζηε ζσζηή ζέζε.  
Μφιηο ζπκπιεξψζεηε ζσζηά, αληηγξάςηε ηε ιέμε ζηνλ πίλαθα ηνπ θχιινπ εξγαζίαο. 
Παξαηεξήζηε ηε δηαθνξεηηθή γξαθή θαη ζεκαζία ιέμεσλ πνπ αθνχγνληαη ίδηα ή 
παξφκνηα. 
Πξέπεη λα ζπκπιεξψζεηε ζπλνιηθά 14 ιέμεηο. 
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  Μπξάβν! 

 
 
3. Πεγαίλεηε πίζσ ζηελ θεληξηθή νζφλε θαη πάλσ αξηζηεξά ζηηο ΔΠΙΛΟΓΔ. 
Δπηιέμηε ηελ «Ιζηνξία ηνπ Παιηάηζνπ». 
πκπιεξψζηε ζηελ ηζηνξία ηνπ Παιηάηζνπ ηηο ιέμεηο πνπ ιείπνπλ, ψζηε λα 
δεκηνπξγεζεί κηα αζηεία ηζηνξία. 
Γξάςηε κηα δηθή ζαο αζηεία ηζηνξία γηα έλαλ Παιηάηζν ζην θχιιν εξγαζίαο ζαο. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4. Αλνίγνπκε ην ινγηζκηθφ Tux Paint παηψληαο ζην εηθνλίδην ην νπνίν 
βξίζθεηαη πάλσ ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο.  
Απφ ηελ κπάξα εξγαιείσλ δηαιέγνπκε ζρήκαηα θαη ζρεδηάδνπκε ζηελ νζφλε καο 
έλαλ παιηάηζν. 
Υξσκαηίδνπκε ηε δσγξαθηά καο δηαιέγνληαο απφ ηελ παιέηα ηα ρξψκαηα πνπ 
πξνηηκάκε. 
Δθηππψλνπκε ηε δσγξαθηά καο παηψληαο ην θνπκπί κε ηνλ εθηππσηή. 
Κφβνπκε πξνζεθηηθά ηε δσγξαθηά καο θαη θηηάρλνπκε έλα νκαδηθφ θνιάδ γηα λα 
ζηνιίζνπκε κηα γσληά ηεο ηάμεο! 

 
 
 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 3 
 
Γξάςηε ην φλνκά ζαο θαη αλνίμηε ην Λνγηζκηθφ θάλνληαο θιηθ ζην λ. 
Αλνίμηε ηα παξαζπξφθπιια ηνπ ζπηηηνχ ηεο Κνθθηλνζθνπθίηζαο. 
1. ηελ θεληξηθή νζφλε επηιέμηε (κε δεμί θιηθ) ηελ θάκεξα γηα λα αθνχζεηε ηελ αξρή 
ηεο ηζηνξίαο ηεο Κνθθηλνζθνπθίηζαο. Όπνηνο γλσξίδεη ηε ζπλέρεηα, ηε δηεγείηαη ζηελ 
νκάδα ηνπ. 
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2. Η γηαγηά κεηά ηελ πεξηπέηεηα ηεο Κνθθηλνζθνπθίηζαο έθαλε έλα γιέληη ζην ζπίηη 
ηεο γηα λα γηνξηάζνπλ φινη καδί!  
πδεηήζηε κε ηελ νκάδα ζαο θαη θαηαγξάςηε ζην θχιιν εξγαζίαο ζαο ηη ρξεηάδεηαη 
γηα λα νξγαλψζνπκε έλα γιέληη ζην ζπίηη. 
 
 
 
 

 
 

 
3. Αλνίμηε ηα παξαζπξφθπιια ηνπ ζπηηηνχ ηεο Κνθθηλνζθνπθίηζαο. 
ηελ θεληξηθή νζφλε θαη πάλσ αξηζηεξά ζηηο ΔΠΙΛΟΓΔ επηιέμηε «Σν γιέληη». 
Βνεζήζηε ηε γηαγηά λα εηνηκάζεη ηα θαγεηά, ηε ζαιάηα, ηα ινπινχδηα θαη ην ηξαπέδη. 
Μελ μερλάηε φηη ε κηθξή Νεξατδνχια πεξηκέλεη λα ζεθσζεί γηα λα ζαο βνεζήζεη, 
κφιηο ηελ επηιέμεηε, θαη λα ζαο πεη ηη λα θάλεηε. 

 
 
4. Απφ ηελ θεληξηθή νζφλε θαη ηηο ΔΠΙΛΟΓΔ πάλσ δεμηά (κε δεμί θιηθ) επηιέμηε ηε 
δξαζηεξηφηεηα «Η γηαγηά δηαιέγεη θαγεηά». 
Βνεζήζηε ηε γηαγηά λα επηιέμεη ηα θαγεηά ηνπ ηξαπεδηνχ. Πξνζνρή φια ηα θαγεηά 
πξέπεη λα πεξηέρνπλ ζηελ νλνκαζία ηνπο δίςεθα ζχκθσλα. 
Μφιηο ηειεηψζεηε αληηγξάςηε ηε ιίζηα κε ηα θαγεηά ζην θχιιν εξγαζίαο ζαο. 
 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
5. Πνηα άιια θαγεηά ζα ζέιαηε λα ζεξβίξεη ε γηαγηά ζην ηξαπέδη πνπ εηνηκάδεη; 
 

 
 
 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 5 
 
1. Γξάςηε ην φλνκά ζαο θαη αλνίμηε ην Λνγηζκηθφ θάλνληαο θιηθ ζην λ. 
Αλνίμηε ηα παξαζπξφθπιια ηνπ ζπηηηνχ ηεο Κνθθηλνζθνπθίηζαο. 
Απφ ηελ θεληξηθή νζφλε θαη ηηο ΔΠΙΛΟΓΔ πάλσ δεμηά (κε δεμί θιηθ) επηιέμηε ηε 
δξαζηεξηφηεηα «Η ζπληαγή ηεο γηαγηάο» θαη βνεζήζηε ηε γηαγηά λα νινθιεξψζεη ηε 
ζπληαγή γηα ηα ληνικαδάθηα. 
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2. Γξάςηε κηα δηθή ζαο ζπληαγή γηα θαγεηφ ή γιπθφ. Αλ δελ μέξεηε θακία, γξάςηε ηε 
ζπληαγή γηα ηα ληνικαδάθηα. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
 
3. Μπνξείηε λα πάηε θαηεπζείαλ απφ ηελ πξνεγνχκελε άζθεζε ζηελ επφκελε 
επηιέγνληαο ην βειάθη ζην πξάζηλν θχιιν θαη λα ζπλαληήζεηε ηελ εξγαζία «Η 
ζαιάηα ηεο Κνθθηλνζθνπθίηζαο». 
Γηαθνξεηηθά, απφ ηελ θεληξηθή νζφλε θαη ηηο ΔΠΙΛΟΓΔ πάλσ δεμηά (κε δεμί θιηθ) 
επηιέμηε ηε δξαζηεξηφηεηα «Η ζαιάηα ηεο Κνθθηλνζθνπθίηζαο» θαη βνεζήζηε ηελ 
Κνθθηλνζθνπθίηζα λα θηηάμεη ηε ζαιάηα. 
 
Πνηα είλαη ε αγαπεκέλε ζαο ζαιάηα; 
………………………………………………………………………………………… 
 
Πνηα γιπθά ζέιεηε λα εηνηκάζεη ε γηαγηά γηα ην γιέληη; 
………………………………………………………………………………………… 

 
 
4. Μπνξείηε λα πάηε θαηεπζείαλ απφ ηελ πξνεγνχκελε άζθεζε ζηελ επφκελε 
επηιέγνληαο ην βειάθη ζην πξάζηλν θχιιν θαη λα ζπλαληήζεηε ηελ εξγαζία «Σν βάδν 
κε ηα ινπινχδηα». 
Γηαθνξεηηθά, απφ ηελ θεληξηθή νζφλε θαη ηηο ΔΠΙΛΟΓΔ πάλσ δεμηά (κε δεμί θιηθ) 
επηιέμηε ηε δξαζηεξηφηεηα «Σν βάδν κε ηα ινπινχδηα» θαη βνεζήζηε ηελ 
Κνθθηλνζθνπθίηζα λα ζηνιίζεη ην βάδν κε ηα ινπινχδηα. 
πκπιεξψζηε πξψηα ηα γξάκκαηα πνπ ιείπνπλ απφ ηα θπηά θαη ηα ινπινχδηα. 
 
Με ηη άιιν κπνξνχκε λα ζηνιίζνπκε έλα ηξαπέδη γηνξηηλά; 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 6 
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1. Μπνξείηε λα πάηε θαηεπζείαλ απφ ηελ πξνεγνχκελε άζθεζε ζηελ επφκελε 
επηιέγνληαο ην βειάθη ζην πξάζηλν θχιιν θαη λα ζπλαληήζεηε ηελ εξγαζία 
«Σξαγνχδεζε καδί καο». 
Γηαθνξεηηθά, απφ ηελ θεληξηθή νζφλε ηεο Κνθθηλνζθνπθίηζαο βξείηε ηηο ΔΠΙΛΟΓΔ 
πάλσ δεμηά (κε δεμί θιηθ) επηιέμηε ηε δξαζηεξηφηεηα «Σξαγνχδεζε καδί καο». 
Πξνζνρή! Πξέπεη πξψηα λα κεηξήζεηο ηα πξφζσπα πνπ είλαη ζην ηξαπέδη θαη λα 
βξεηο πφζα ζεξβίηζηα ρξεηάδνληαη αθφκε! 
Δπίιεμε ηε ζσζηή απάληεζε! 
 

 
 
2. Αλνίγνπκε ην ινγηζκηθφ Tux Paint παηψληαο ζην εηθνλίδην ην νπνίν 
βξίζθεηαη πάλσ ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο.  
Απφ ηελ κπάξα εξγαιείσλ δηαιέγνπκε ζρήκαηα θαη ζρεδηάδνπκε ζηελ νζφλε καο 
πηάηα κε θαγεηά. 
Υξσκαηίδνπκε ηε δσγξαθηά καο δηαιέγνληαο απφ ηελ παιέηα ηα ρξψκαηα πνπ 
πξνηηκάκε. 
Δθηππψλνπκε ηε δσγξαθηά καο παηψληαο ην θνπκπί κε ηνλ εθηππσηή. 
Κφβνπκε πξνζεθηηθά ηε δσγξαθηά καο θαη θηηάρλνπκε έλα νκαδηθφ θνιάδ γηα λα 
ζηνιίζνπκε κηα γσληά ηεο ηάμεο! 
 

 
 
3. Κάζε γιέληη θιείλεη κε ηξαγνχδη! «Σν ρνληξφ κπηδέιη» είλαη ην ηξαγνχδη πνπ ιέλε 
φινη καδί ζην ηξαπέδη.  
Αθνχζηε ην αξθεηέο θνξέο θαη δηαβάζηε ηνπο ζηίρνπο ηνπ. Μπνξείηε λα ην 
επαλαιάβεηε φζεο θνξέο ζέιεηε παηψληαο ην θνπκπάθη κε ην ηξίγσλν  
Σξαγνπδήζηε ην φινη καδί κε ηελ νκάδα ζαο! 
Κιείζηε ηνλ ήρν ηνπ ππνινγηζηή ζαο θαη ηξαγνπδήζηε ηνπο ζηίρνπο κφλνη ζαο! 
 
ην ηέινο ζα γίλεη δηαγσληζκφο ηξαγνπδηνχ! Θα πξνβάιινπκε ηνπο ζηίρνπο ηνπ 
ηξαγνπδηνχ ζηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα ηεο ηάμεο θαη θάζε νκάδα ζα ηξαγνπδήζεη 
μερσξηζηά. Η νκάδα πνπ ζα ηξαγνπδήζεη θαιχηεξα ζα θεξδίζεη έλα κεγάιν ρξπζφ 
αζηέξη!  
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