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Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

Τίηλορ  

Μαληεχνπκε; 

Δημιοςπγόρ  

Διπίδα Σνθκαθίδνπ  

Διδακηικό ανηικείμενο 

Νενειιεληθή Γιψζζα  

(Πποηεινόμενη) Τάξη 

Β΄ Γεκνηηθνχ  

Χπονολογία 

Μάηνο 2013 

Διδακηική/θεμαηική ενόηηηα 

«Γιψζζα Β΄ Γεκνηηθνχ», ελφηεηα 12: Ποπό! κόζμορ πος πεπνά! (Βηβιίν ηνπ καζεηή, 

ηεχρνο β΄, ζ. 39-41 θαη Σεηξάδην Δξγαζηψλ, ηεχρνο α΄, ζ. 73-74) 

«Γιψζζα Β΄ Γεκνηηθνχ», ελφηεηα 7: Πώρ λέμε όσι (Βηβιίν ηνπ καζεηή, ηεχρνο α΄, ζ. 

60-63 θαη Σεηξάδην Δξγαζηψλ, ηεχρνο α΄, ζ. 37-38, εξγαζίεο 6, 7, 8) 

Διαθεμαηικό 

Όρη  

Χπονική διάπκεια 

12-14 δηδαθηηθέο ψξεο  

Χώπορ 

Δληφο ζρνιείνπ: ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ή ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. 

Δηθνληθφο ρψξνο: ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη δηαθφξσλ ηζηνζειίδσλ σο πεγψλ 

πιεξνθνξηψλ, εηθφλσλ θαη θεηκέλσλ.   
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Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή 

Ζ πινπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ ηνπ ζελαξίνπ πξνυπνζέηεη φηη νη καζεηέο/ηξηεο ηεο Β΄ 

ηάμεο έρνπλ βαζηθή εμνηθείσζε κε ζπλεξγαηηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο. Κάησ απφ έλα 

θιίκα απνδνρήο θαη αιιεινζεβαζκνχ ζπλεξγάδνληαη θαη επηθνηλσλνχλ κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο/ηξηέο ηνπο, αλαιακβάλνληαο ηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ ζθνπνχ θαη ηελ  

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο νκάδαο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ε ηθαλφηεηα θαηακεξηζκνχ 

ηεο εξγαζίαο θαη ε αλάιεςε ξφισλ φπσο θαη ε ελδπλάκσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο απνηεινχλ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρή 

εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ. 

Δπηπιένλ, νη καζεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ βαζηθή εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε 

ηνπ πιεθηξνινγίνπ θαη ηνπ πνληηθηνχ, βαζηθή εκπεηξία ρξήζεο ηνπ Ζ/Τ (άλνηγκα 

θαθέινπ θαη αξρείνπ, απνζήθεπζε) θαη αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν.  

ην πιαίζην απηφ ν/ε εθπαηδεπηηθφο αλαιακβάλεη ηνλ ξφιν ηνπ δηεπθνιπληή/ 

δηακεζνιαβεηή φρη κφλν κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ. Οξγαλψλεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηε 

γλσξηκία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη εηδηθφηεξα κε ηνλ Ζ/Τ θαη 

ην δηαδίθηπν. Γη’ απηφ ε θαιή πξνεηνηκαζία εθ κέξνπο ηνπ/ηεο αιιά θαη ε άκεζε 

αληηκεηψπηζε ηπρφλ δπζθνιηψλ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή 

ησλ παηδηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ πξψηε γλσξηκία ηνπο κε ηνλ θφζκν ησλ 

Σ.Π.Δ.. 

Πξνβιέπεηαη ε χπαξμε θνξεηψλ Ζ/Τ -έλαο γηα θάζε κηα νκάδα- αιιά θαη ε 

χπαξμε ελφο βηληενπξνβνιέα (ή δηαδξαζηηθνχ πίλαθα) γηα ηε ζπδήηεζε ζηελ 

νινκέιεηα ηεο ηάμεο. Γηα ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο εθαξκνγήο έρεη 

δεκηνπξγεζεί ζπλνδεπηηθφ πιηθφ.  

Εθαπμογή ζηην ηάξη 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην είλαη πξφηαζε δηδαζθαιίαο. 

Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι 

—  
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Το ζενάπιο ανηλεί 

Σν ζελάξην είλαη πξσηφηππν ζηε ζχιιεςε. 

Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ/ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην «Γιψζζα Β΄ Γεκνηηθνχ» παξνπζηάδνληαη θαη αμηνπνηνχληαη 

πνιιά θαη δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλσλ. χκθσλα κε ηηο ζπγγξαθείο ηνπ (Γαβξηειίδνπ 

θ.ά 2009: 6), ην γεγνλφο απηφ απνηέιεζε βαζηθή επηινγή ζρεδίαζεο, θαζψο ν 

απνηειεζκαηηθφο θαη θξηηηθφο αλαγλψζηεο -ζηνλ νπνίν πξνζβιέπεη ε δηδαθηηθή ηνπο 

πξφηαζε- ζα πξέπεη λα έξρεηαη ζε επαθή κε δηάθνξα είδε ιφγνπ θαη απζεληηθά 

θείκελα, πξνθεηκέλνπ θαη ν ίδηνο σο δεκηνπξγφο θεηκέλσλ λα είλαη ζε ζέζε λα 

επηθνηλσλεί απνηειεζκαηηθά ζηηο εθάζηνηε πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο
1
.  

Ζ πξφηαζε ηνπ ζελαξίνπ πνπ παξνπζηάδεηαη έξρεηαη σο κηα ελαιιαθηηθή 

πξννπηηθή γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ επηδηψμεσλ. Έρνληαο σο αθνξκή 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ, επεθηείλεηαη πέξα απφ απηέο κε ηελ πξφηαζε 

δεκηνπξγίαο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ αιιά 

θαη ησλ θεηκέλσλ πνπ ζα έρνπλ «λφεκα» θαη ζα πξνθχπηνπλ σο άκεζε ζπλέπεηα ηεο 

αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ λα έρνπλ έλα θνηλφ πιαίζην αλαθνξάο ζε ζπγθεθξηκέλα 

δεηήκαηα. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζελαξίνπ έρνπλ σο επίθεληξν ηε δεκηνπξγία θαη 

εθαξκνγή ελφο παηρληδηνχ, ζην νπνίν ζηφρνη πνπ αθνξνχλ ζηε γλσξηκία θαη 

εμνηθείσζε ησλ κηθξψλ καζεηψλ/ηξηψλ ηεο Β΄ ηάμεο κε έλα απφ ηα 

αληηπξνζσπεπηηθά είδε ηνπ αλαθνξηθνχ ιφγνπ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην θεηκεληθφ 

είδνο ηεο πεξηγξαθήο πξνζψπνπ, ζπλδπάδνληαη κε ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ζηε 

δηαηχπσζε θαλφλσλ δξάζεο/νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παηρληδηνχ. Μέζα ζην 

επξχηεξν απηφ πιαίζην θηλνχληαη νη πξνηάζεηο ηνπ ζελαξίνπ, πνπ εηζεγνχληαη ηελ 

                                                 

1
 Μηα λέα δηάζηαζε ζηνλ νξηζκφ ηνπ απνηειεζκαηηθνχ θαη θξηηηθνχ αλαγλψζηε έξρεηαη λα δψζεη ην 

θείκελν ηνπ Νένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ γηα ηε Γηδαζθαιία ηεο Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο ζην 

Γεκνηηθφ ζρνιείν. πκπιεξψλνληαο ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ ζέηεη ηε δηάζηαζε ηεο θξηηηθήο 

δηεξεχλεζεο ησλ δηαθφξσλ γισζζηθψλ κνξθσκάησλ σο θνξέσλ ζηάζεσλ, αμηψλ θαη ηδενινγίαο, 

δειαδή σο κεραληζκψλ δηακφξθσζεο θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ ζπλζεθψλ (Η.Δ.Π. 

2011: 7). 
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αμηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ινγηζκηθψλ θαη πεγψλ ηνπ δηαδηθηχνπ παξάιιεια κε ηε 

ρξήζε ινγνηερληθψλ πεξηγξαθηθψλ θεηκέλσλ θαη πξντφλησλ εηθαζηηθήο δεκηνπξγίαο.  

Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 

Σα πεξηγξαθηθά θείκελα απνηεινχλ πξντφληα ηεο γισζζηθήο απεηθφληζεο νληνηήησλ 

(αληηθεηκέλσλ, πξαγκάησλ, θαηλνκέλσλ ή θαηαζηάζεσλ) κε ζρεηηθά ζηαζεξή 

ηαπηφηεηα θαη ζχζηαζε, ε απεηθφληζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα έρεη ζηαηηθή ή 

εμειηθηηθή πξννπηηθή (Μεηζηθνπνχινπ 2006). Με βάζε απηφλ ηνλ νξηζκφ, ε 

πεξηγξαθή ελφο πξνζψπνπ αθνξά ηε ζηηγκηαία θσηνγξαθηθή απνηχπσζε ελφο 

αηφκνπ. ηελ πεξηγξαθή απηνχ ηνπ είδνπο απαξαίηεηε είλαη ε ζπκβνιή ηεο 

αληίιεςεο θαη ησλ αηζζήζεψλ καο -θπξίσο ηεο φξαζεο- γηα ηελ επηθέληξσζε ηεο 

πξνζνρήο ζε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά.  

χκθσλα κε ηνλ Μαηζαγγνχξα (2007α: 94, 146· 2007β), ηα πεξηγξαθηθά 

θείκελα έρνπλ πςειφ βαζκφ δπζθνιίαο γηα ηνπο κηθξνχο καζεηέο/ηξηεο γη’ απηφ θαη 

πξνηείλεηαη ε ελαζρφιεζε κε απηά λα γίλεη κεηά ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ 

αθεγεκαηηθψλ θεηκέλσλ, θαζψο ν αθεγεκαηηθφο ιφγνο είλαη πην νηθείνο. Γηα ην 

γεθχξσκα αλάκεζα ζηνλ αθεγεκαηηθφ θαη ηνλ πεξηγξαθηθφ ιφγν -πξνηείλεηαη απφ 

ηνλ ίδην- ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ε επαθή ησλ κηθξψλ παηδηψλ λα 

μεθηλήζεη απφ θείκελα πεξηγξαθήο θνηλσληθψλ δξψκελσλ αιιά θαη πξνζψπσλ, ηα 

νπνία δηαζψδνπλ θάπνηα ζηνηρεία αθεγεκαηηθφηεηαο.  

Απφ απηή ηελ άπνςε νη ζπγγξαθείο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ αθνινπζνχλ ηελ 

πξνηεηλφκελε ζεηξά ζηελ πξνζέγγηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θεηκέλσλ. Πξνεγείηαη 

ε επεμεξγαζία ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο ηεο αθήγεζεο ζηελ ελφηεηα 7 «Πψο ιέκε ΟΥΗ», 

(παξακχζη, αθήγεζε θαη παξαγσγή παξακπζηνχ) θαη ε επαθή κε ην θεηκεληθφ είδνο 

ηεο πεξηγξαθήο πξνζψπνπ ζπλαληάηαη ζηε 12ε ελφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ. ε 

απηή γίλεηαη πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ λα 

θαηαλννχλ πεξηγξαθηθέο θξάζεηο (π.ρ. «ε θπξία κε ην κπιε θαπέιν»), πξνθεηκέλνπ 

http://www.komvos.edu.gr/glwssa/logos_keimeno/2_1_2/thema_2_1_2.htm
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λα αλαγλσξίζνπλ ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα, θαη αθεηέξνπ λα πεξηγξάθνπλ ηα πξφζσπα 

απηά (Γαβξηειίδνπ θ.ά 2009: 36). Έηζη, ε πεξηγξαθή πξνζψπνπ ζπλδπάδεηαη κε ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ φζνλ αθνξά ζηα κέξε ηνπ 

πξνζψπνπ θαη ηνπ ζψκαηνο αιιά θαη ζηελ παξνπζίαζε θάπνησλ επηζέησλ πνπ ηα 

ζπλνδεχνπλ.  

 

Σεηξάδην καζεηή, β΄ηεχρνο, ζ. 39 

 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ, α΄ ηεχρνο, ζ. 73, 

εξγαζία.2 

Παξ’ φια απηά ε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκεληθνχ 

είδνπο είλαη πεξηνξηζκέλε θαη γη’ απηφλ ηνλ ιφγν δελ κπνξεί λα θαιχςεη ηελ 

αλαγθαία ζηαδηαθή γλσξηκία ησλ παηδηψλ κε ηα δνκηθά ηνπ ζηνηρεία. Βέβαηα -θάησ 

απφ ην πξίζκα ηεο ζπεηξνεηδνχο κνξθήο δηδαζθαιίαο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ- ππάξρεη 

πξφβιεςε γηα επαλαθνξά ζην ίδην ζέκα θαη ηελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά. Ζ απνπζία 

φκσο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο γχξσ απφ ην ζέκα κπνξεί λα απαηηήζεη κεγαιχηεξν 

ρξφλν δηαπξαγκάηεπζεο θαη επαλαθνξά ζην ζρήκα δφκεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πεξηγξαθηθνχ θεηκέλνπ. 

 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ, ζ. 73, εξγαζία 3  

 

Σεηξάδην καζεηή, ζ. 41 

 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ, ζει., Πίλαθαο επηζέησλ 
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Με ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην πξνηείλεηαη ε ζηαδηαθή νηθνδφκεζε ηεο έλλνηαο 

ηεο πεξηγξαθήο (πνπ αθνξά ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν) κε ζηφρν ε επφκελε 

δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζηε λέα ηάμε θαη ε πξνζέγγηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

πεξηγξαθήο λα γίλεη ζε έλα πην δηεπξπκέλν ζρήκα.   

Αλάκεζα ζηηο πξνηάζεηο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ δηαθξίλνληαη θαη άιιεο 

επθαηξίεο ελαζρφιεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ην ζπγθεθξηκέλν θεηκεληθφ είδνο, αλ 

θαη απηέο δελ απνθηνχλ ηειηθά ηέηνην πξνζαλαηνιηζκφ. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα απνηεινχλ εξγαζίεο ζηελ Δλφηεηα 7 «Πψο ιέκε ΟΥΗ», φπνπ ε ζχγθξηζε 

κε βάζε πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά επηζηξαηεχεηαη γηα ηε γλσξηκία κε ηε δνκή θαη 

ηνλ ηξφπν ηεο άξλεζεο.  

 

 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ, α΄ ηεχρνο, ζ. 37, εξγαζία 6 

 

 

 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ, α΄ ηεχρνο, ζ. 38, εξγαζίεο 

7, 8 

Οη ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο απνηέιεζαλ ην έλαπζκα γηα ηε ζχιιεςε ηεο θχξηαο 

ηδέαο ηνπ ζελαξίνπ, πνπ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο παηρληδηνχ. ε απηφ νη κηθξνί 

καζεηέο/ηξηεο ζα θιεζνχλ λα δηαηππψζνπλ εξσηήζεηο θαη λα δψζνπλ απαληήζεηο 

ζρεηηθά κε έλα άηνκν -παξφκνηεο κε απηέο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ (έρεη θφθθηλα 

καιιηά, θνξά γπαιηά θαη θαπέιν...)- θαη νη νπνίεο έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ πξνζψπνπ ηνπ. Σα παηδηά θαινχληαη λα εκπιαθνχλ ζε δξάζεηο 

θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ θεηκέλνπ πεξηγξαθήο 

πξνζψπνπ κέζα ζε κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε παηγληψδε ραξαθηεξηζηηθά. Γηα 

λα γίλεη απηφ, ζα ρξεηαζηεί λα δηαπξαγκαηεπηνχλ θαη άιια είδε θεηκέλσλ πνπ έρνπλ 

φκσο άκεζε ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη (ζα ην γλσξίζνπλ κέζα απφ 

δηαθεκηζηηθά θείκελα ή -ζε κηα επέθηαζε ησλ πξνηάζεσλ ηνπ ζελαξίνπ- ζα 
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πεηξακαηηζηνχλ ζηε δεκηνπξγία ελφο παξφκνηνπ παηρληδηνχ θαη ζα βνεζήζνπλ ζηε 

ζχληαμε ελφο θεηκέλνπ νδεγηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ άιινπο 

καζεηέο/ηξηεο). Με ηνλ ηξφπν απηφ ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ θεηκέλσλ θαη ηνπ πιηθνχ 

πνπ πξνηείλεηαη ζην ζελάξην εληάζζνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην.  

Παξάιιεια, ε εμαζθάιηζε ησλ ζπλζεθψλ ζπλεξγαηηθνχ παηρληδηνχ δεκηνπξγεί 

έλα πιαίζην γηα ηελ θαηαζθεπή λνήκαηνο ζηα παηδηά. Με ηνλ ηξφπν απηφ ην παηρλίδη 

αλαδεηθλχεηαη ζε θπξίαξρν δηδαθηηθφ κέζν, «κηα γεκάηε λφεκα δηαδηθαζία, θαηά ηελ 

νπνία ηα παηδηά ζπλδεκηνπξγνχλ ελεξγεηηθά ηνλ θφζκν ηνπο» (Απγεηίδνπ 2001:  

172) θαη κέζσ απηνχ δίλεηαη κηα επθαηξία γηα κηα πνηθηιία θνηλσληθψλ θαη 

επηθνηλσληαθψλ αιιειεπηδξάζεσλ. ηα πιαίζηα απηά ν εθπαηδεπηηθφο παξεκβαίλεη 

θαη δηακεζνιαβεί κέζα ζε ζπλζήθεο θζίλνπζαο θαζνδήγεζεο έρνληαο σο βαζηθφ 

φξγαλν επηθνηλσλίαο ηε γιψζζα, αμηνπνηψληαο ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ηνπ 

καζεηή θαη πξνσζψληαο ζηφρνπο ηεο επηδησθφκελεο απην-ξπζκηδφκελεο κάζεζεο 

(Μαηζαγγνχξαο 2007α: 64). Καηά ηε δηεμαγσγή ηνπ παηρληδηνχ δίλεηαη ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηε δηαηχπσζε εξσηήζεσλ θαη ηελ αληαπφθξηζε ζε απηέο. Δμάιινπ νη 

εξσηήζεηο βνεζνχλ ηνπο καζεηέο/ηξηεο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο ζπκβάζεηο ησλ 

θεηκέλσλ θαη ηνπο ηξφπνπο εξκελείαο ηνπο, αθνχ ην είδνο ησλ εξσηήζεσλ απνηειεί 

ηνλ θπξηφηεξν κεραληζκφ πνπ θαηεπζχλεη ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ησλ θεηκέλσλ (Μαηζαγγνχξαο 2007α: 65).   

Με ηελ πηνζέηεζε ηεο ηδέαο ηνπ παηρληδηνχ θαη ηεο δηδαζθαιίαο κε παηγληψδε 

ραξαθηεξηζηηθά επηδηψθεηαη ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ζηε δηαδηθαζία θαη 

ε δηαηήξεζε ηεο πξνζνρήο ηνπο. Μέζσ ηνπ παηρληδηνχ εληείλεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο, 

δηαηεξείηαη ε εκπινθή θαη ε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα βίσζεο 

ζεκαληηθψλ εκπεηξηψλ. Παξφκνηεο εκπεηξίεο πιαηζησκέλεο κέζα ζε ζπλζήθεο 

παηρληδηνχ ζπκβάιινπλ ζηελ εδξαίσζε ηεο λέαο γλψζεο αιιά θαη ζηε κεηαθνξά ηεο 

ζε λέεο πξσηφηππεο θαηαζηάζεηο (Κνπινπκπαξίηζε 2007: 437). 

Ζ χπαξμε ηνπ παηρληδηνχ δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα ζπλδηαιιαγή θαη κε άιινπο 

ηχπνπο θεηκέλσλ φπσο είλαη ηα θείκελα νδεγηψλ ή ηα δηαθεκηζηηθά θείκελα. Ο 
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εληνπηζκφο ησλ εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο πνπ ηα δηαθνξνπνηνχλ απφ άιια 

θείκελα γίλεηαη κε ηξφπν δηαηζζεηηθφ, ελψ ε παξαγσγή αληίζηνηρνπ γξαπηνχ ιφγνπ 

επηδηψθεη ηελ αλάδεημε ηνπ επηθνηλσληαθνχ ηνπο ξφινπ (Καξαληδφια θ.ά 2007: 526). 

Ο δηαηζζεηηθφο ραξαθηήξαο ηεο πξνζέγγηζεο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ ππνζηεξίδεη ηελ 

χπαξμε κηαο απιήο κεηαγιψζζαο πνπ πεξηγξάθεη θαη εξκελεχεη ηνπο ζρεδηαζκνχο 

ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ κελχκαηνο (Ηληδίδεο θ.ά. 2007: 537), έηζη ψζηε απηή λα 

γίλεηαη θαηαλνεηή απφ ηνπο κηθξνχο καζεηέο/ηξηεο. Παξάιιεια, ρξεζηκνπνηείηαη 

θαηάινγνο επηζέησλ θαη ζρεδηάγξακκα πεξηγξαθήο πξνζψπνπ, πιηθφ πνπ έρεη 

πξνηαζεί γηα ηε ζρεηηθή ππνβνήζεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ (Παπαρξίζηνπ θ.ά 2002).   

Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ παηρληδηνχ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αλάκεζα ζε άιιεο εηθφλεο 

θαη θσηνγξαθίεο (αθνχ θαη ε ίδηα ε δηαδηθαζία ηεο πεξηγξαθήο απνηειεί κηα 

ζηηγκηαία θσηνγξαθηθή απνηχπσζε ελφο αηφκνπ) δηαθφξσλ ραξαθηήξσλ θφκηθ/ 

θηλνχκελσλ ζρεδίσλ ήδε γλσζηψλ ζηα παηδηά. Ζ ζπγθεθξηκέλε επηινγή έγηλε γηαηί ηα 

θφκηθο απνηεινχλ έλα πξνζθηιέο θεηκεληθφ είδνο γηα ηα παηδηά θαη γη’ απηφ ε 

παξνπζία ησλ εξψσλ ηνπο απνηειεί έλα πξφζρεκα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ νη ήξσεο απηνί δεηνχλ ηε ζπκβνιή ηνπο. 

Δπηπιένλ, γηα ηε δεκηνπξγία ησλ θχιισλ εξγαζίαο αμηνπνηήζεθαλ καδί κε θείκελα 

ινγνηερληθήο πεξηγξαθήο θαη έξγα εηθαζηηθήο δεκηνπξγίαο (φπσο είλαη νη πίλαθεο 

δσγξαθηθήο θαη θαιιηηερληθέο θσηνγξαθίεο). Ζ επηινγή ηνπο αθνξνχζε ζηε 

δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ 

αιιά θαη ηελ έθθξαζε ππνζέζεσλ -εθ κέξνπο ησλ παηδηψλ- ζρεηηθψλ κε ην 

πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ, δηαηεξψληαο έηζη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα απηφ. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά ε αμηνπνίεζε ηνπ εηθαζηηθνχ πιηθνχ εθηφο απφ ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ 

νπηηθνχ γξακκαηηζκνχ ησλ κηθξψλ παηδηψλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία κηαο 

ρξήζηκεο γέθπξαο αλάκεζα ζηνλ πξνθνξηθφ θαη ηνλ γξαπηφ ιφγν. Παξάιιεια, ε 

παξνπζία ησλ εηθφλσλ ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθή βνήζεηα γηα ηα 

αιιφγισζζα παηδηά, θαζψο ε ζπζηεκαηηθή εηθνλνγξαθηθή απεηθφληζε θαη ε 

δηαπξαγκάηεπζε κε βάζε ηα γλσζηά θαη ζπγθεθξηκέλα κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ 
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αλάπηπμε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπο (Καξαληδφια θ.ά 2007: 

525).Δπηπιένλ, ε ρξήζε πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ, πνπ αθζνλνχλ ζην δηαδίθηπν, θαη ε 

δεκηνπξγία λέσλ ζα δψζεη ηελ επθαηξία ζηνπο κηθξνχο καζεηέο/ηξηεο λα γλσξίζνπλ 

ηε δνκή ζπγθεθξηκέλσλ θεηκεληθψλ εηδψλ, ελψ παξάιιεια ζα δηεξεπλήζνπλ ηε 

ρξεζηηθφηεηά ηνπο. 

 

Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

Γνώζειρ για ηον κόζμο, αξίερ, πεποιθήζειρ, ππόηςπα, ζηάζειρ ζυήρ 

Οη καζεηέο επηδηψθεηαη:  

 Να εμνηθεησζνχλ κε ηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ 

απφ κηθξά θείκελα θαη εηθφλεο θαη λα απνθηήζνπλ επρέξεηα θαηά ηε 

κεηαθίλεζή ηνπο απφ ην έλα ζεκεησηηθφ ζχζηεκα ζην άιιν.  

 Να γλσξίζνπλ ηνπο ήξσεο δηαθφξσλ θφκηθ, θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, 

θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ ή ηειενπηηθψλ ζεηξψλ (σο ζηνηρείσλ ηεο 

ζχγρξνλεο κπζνπιαζηηθήο δεκηνπξγίαο) κέζα απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπο θαη ηελ 

εκπινθή ζε θαηαζηάζεηο επίιπζεο πξνβιεκάησλ.  

 Να θαηαλνήζνπλ ηηο θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο ζηηο νπνίεο είλαη αλαγθαία ε 

ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή πξνζψπνπ. 

 Να θαηαλνήζνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ελφο πεξηγξαθηθνχ θεηκέλνπ θαη λα είλαη 

ζε ζέζε λα εληνπίδνπλ ηα ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά 

ηνπ (ρξήζε επηζέησλ, αμηνπνίεζε εηθφλαο). 

 Να επαηζζεηνπνηεζνχλ ζε ζέκαηα θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο, φπσο είλαη ε 

εμαθάληζε θάπνηνπ αηφκνπ, θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα  

επίδεημεο αλάινγεο ππεπζπλφηεηαο θαηά ηελ αλαδήηεζε.  

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε δηαθνξεηηθή πξνζεηηθφηεηα -αιιά θαη ηε 

δηαθνξεηηθή δνκή θαη νξγάλσζε- πνπ έρεη κηα ινγνηερληθή πεξηγξαθή ζε 
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ζρέζε κε έλα θείκελν πεξηγξαθήο πνπ αθνξά ζηελ εμαθάληζε θάπνηνπ 

πξνζψπνπ.  

 Να αληηιεθζνχλ δηαηζζεηηθά ηελ θνηλσληθή λνεκαηνδφηεζε ησλ θεηκέλσλ (ζε 

θείκελα δηαθήκηζεο θαη νδεγηψλ) θαη λα είλαη ζε ζέζε λα επεμεξγάδνληαη 

δνκηθά ηνπο ζηνηρεία, πξνζαξκφδνληάο ηα ζηελ εθάζηνηε επηθνηλσληαθή 

πεξίζηαζε.    

Γνώζειρ για ηη γλώζζα 

 Να θαιιηεξγήζνπλ ηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ηνπο ιφγν, δηεπξχλνληαο ην 

ιεμηιφγηφ ηνπο θαη ηηο πξαθηηθέο ρξήζεο ζπγθεθξηκέλσλ θεηκεληθψλ εηδψλ.  

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ πνηθηιία ησλ ζθνπψλ αλάγλσζεο θαη αθξφαζεο 

(αλάθηεζε θαη ζχγθξηζε πιεξνθνξηψλ, απφιαπζε θεηκέλνπ, επίιπζε 

πξνβιήκαηνο) θαη λα εμαζθεζνχλ ζηελ αλάγλσζε γξαπηψλ θαη ζηελ αθξφαζε 

ερνγξαθεκέλσλ θεηκέλσλ κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ. 

 Να εμνηθεησζνχλ δηαηζζεηηθά κε ηηο γξακκαηηθέο θαη ιεμηινγηθέο επηινγέο ηνπ 

δεκηνπξγνχ ελφο θεηκέλνπ (πξνθνξηθνχ ή γξαπηνχ) αλάινγα κε ην θεηκεληθφ 

είδνο (πεξηγξαθή πξνζψπνπ, θείκελν παξνρήο νδεγηψλ ή θείκελν δηαθήκηζεο) 

θαη λα εμαζθεζνχλ ζηε κεηαθνξά ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζηα πξνζσπηθά ηνπο 

κελχκαηα.  

 Να εμαζθεζνχλ ζηε κεηαηξνπή ησλ κνξθνινγηθψλ θαηαιήμεσλ ξεκάησλ 

(απφ ην β΄ εληθφ ζην β΄ πιεζπληηθφ θαηά ηε ρξήζε ηεο πξνζηαθηηθήο) ζε έλα 

θείκελν δηαθήκηζεο, ζπλεηδεηνπνηψληαο ηαπηφρξνλα θαη ηνλ ιεηηνπξγηθφ ηνπο 

ξφιν.  

 Να γλσξίζνπλ ηε ιεηηνπξγία βαζηθψλ ζεκείσλ ζηίμεο θαη λα εμαζθεζνχλ ζηε 

ρξήζε ηνπο. 
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 Να αληηιεθζνχλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ επηζέησλ ζηε δφκεζε ελφο 

πεξηγξαθηθνχ θεηκέλνπ θαη λα δηεπξχλνπλ ην ζρεηηθφ ιεμηιφγηφ ηνπο φζνλ 

αθνξά ηα επίζεηα πεξηγξαθήο πξνζψπνπ.  

 Να εμνηθεησζνχλ κε ηηο ιεμηινγηθέο επηινγέο ηεο άξλεζεο θαη ηεο ζχλδεζεο 

ησλ πξνηάζεσλ ζε παξαηαθηηθή ζχληαμε.   

Γπαμμαηιζμοί 

 Να γλσξίζνπλ θάπνηεο απφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο παξέρνληαη κε ηε 

αμηνπνίεζε ηνπ Ζ/Τ σο ελαιιαθηηθνχ εξγαιείνπ δεκηνπξγίαο αιιά θαη ηνπ 

δηαδηθηχνπ γηα ηελ αλαδήηεζε θαη άκεζε αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ 

(θεηκέλσλ, εηθφλσλ, βίληεν, αξρείσλ ήρνπ) απφ δηάθνξεο ειεθηξνληθέο πεγέο.  

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ δηαηζζεηηθά ηε ρξεζηκφηεηα ελφο επεμεξγαζηή 

θεηκέλνπ (Word), ελφο ινγηζκηθνχ παξνπζίαζεο (PowerPoint) αιιά θαη ελφο 

ινγηζκηθνχ δσγξαθηθήο (Revelation Natural Art) θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπο.  

 Να εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ εθαξκνγψλ ηνπ δηαδηθηχνπ 

(Voki) θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

έθθξαζε θαη δεκηνπξγία. 

 Να κπεζνχλ ζε πξαθηηθέο νπηηθνχ γξακκαηηζκνχ, άληιεζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

ζηνηρείσλ απφ εηθφλεο, ζχγθξηζεο θαη αληηζηνίρηζεο εηθφλσλ κε θείκελα.  

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ δηαηζζεηηθά ηε ζεκεηνινγηθή ιεηηνπξγία ηεο εηθφλαο 

θαη ηνπ ήρνπ ζε πνιπηξνπηθά θείκελα θαη λα απνθηήζνπλ αληίζηνηρεο 

δεμηφηεηεο δεκηνπξγίαο.  

 Να αλαπηχμνπλ νκαδηθφ πλεχκα θαη δεμηφηεηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, λα 

κάζνπλ λα επηθνηλσλνχλ, λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα αληαιιάζζνπλ απφςεηο, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπλ ζε θνηλέο δξάζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα.  

http://www.voki.com/create.php
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Διδακηικέρ ππακηικέρ 

Μέζα απφ ηηο πξνηάζεηο ηνπ ζελαξίνπ επηδηψθεηαη ε ελεξγεηηθή εκπινθή ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ ζε δηεξεπλεηηθέο βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ αλάδεημε εθείλεο ηεο 

δπλακηθήο ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαδφκελεο νκάδαο, ε νπνία κπνξεί λα θηλεηνπνηήζεη 

ηα κέιε ηεο γηα ηελ επίηεπμε νινέλα πην δηεπξπκέλσλ ζηφρσλ μεπεξλψληαο ηα 

αηνκηθά φξηα ησλ κειψλ ηεο θαη πξνάγνληαο ηελ απηφλνκε αλάπηπμή ηνπο,  απνηειεί 

βαζηθφ δεηνχκελν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. ηα πιαίζηα απηά έρνπλ ζέζε 

πξαθηηθέο φπσο ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ε εμαζθάιηζε θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο 

θαη βησκάησλ πνπ έρνπλ λφεκα γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ε εκπινθή ζε θαηαζηάζεηο 

επίιπζεο πξνβιήκαηνο, ε αλαδφκεζε ηεο γλψζεο κε βάζε ηηο πξνυπάξρνπζεο 

γλψζεηο, φπσο θαη ε κχεζε θαη καζεηεία ζε απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο. Γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ησλ παξαπάλσ ν ξφινο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ αιιά θαη ησλ καζεηψλ 

είλαη θαηαιπηηθφο. Σν ίδην θαη ε κεηαμχ ηνπο νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία.  

Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηηπία 

Αθνξκή γηα ηε ζχληαμε ηνπ ζελαξίνπ δφζεθε απφ ηα πεξηερφκελα ηνπ ζρνιηθνχ 

εγρεηξηδίνπ «Γιψζζα Β΄ Γεκνηηθνχ», ηα νπνία -φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί- απνθηνχλ 

κηα δηαθνξεηηθή πξννπηηθή αμηνπνίεζεο κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ελφο «ςεθηαθνχ» 

παηρληδηνχ ζην νπνίν νη καζεηέο/ηξηεο ηεο ηάμεο θαινχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ θαη λα 

«παίμνπλ» εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηηο ζπλζήθεο δφκεζεο ηεο λέαο γλψζεο. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο ζηελ ελφηεηα 7 θαη 12 ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ  «Γιψζζα 

Β΄ Γεκνηηθνχ» (Δλφηεηα 7: Πώρ λέμε όσι, Βηβιίν ηνπ καζεηή, ηεχρνο α΄, ζ. 60-63 θαη 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ, ηεχρνο α΄, ζ. 37-38, εξγαζίεο 6, 7, 8 θαη Δλφηεηα 12: Ποπό! 

κόζμορ πος πεπνά!, Βηβιίν ηνπ καζεηή, ηεχρνο β΄, ζ. 39-41 θαη Σεηξάδην Δξγαζηψλ, 

ηεχρνο α΄, ζ. 73-74) αμηνπνηνχληαη ζην ζελάξην θαη νη αληίζηνηρνη ζηφρνη ηνπο 

ελζσκαηψλνληαη ζε απηφ.  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B105/714/4716,21325/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B105/714/4722,21331/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B105/714/4722,21331/
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Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο 

Ζ ζχλδεζε κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηεο Γιψζζαο γηα ηε Β΄ ηάμε αιιά θαη κε ην 

ζρνιηθφ εγρεηξίδην είλαη άκεζε. Σν ζελάξην έρεη σο αθνξκή ζπγθεθξηκέλα 

πεξηερφκελα ηνπ βηβιίνπ ηεο Γιψζζαο θαη νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζπκπιήξσκα ή ηκήκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλαληψληαη 

ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην αιιά θαη σο ελαιιαθηηθή πξφηαζε αληηθαηάζηαζήο ηνπο.   

Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ινγηζκηθνχ παξνπζηάζεσλ (PowerPoint) 

νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ηνπ «ςεθηαθνχ» παηρληδηνχ, ην νπνίν ζα απνηειέζεη ην 

πξφζρεκα γηα ηελ εκπινθή ησλ παηδηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζελαξίνπ. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ε αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν βνήζεζε ζηε ζπγθέληξσζε ηνπ 

απαξαίηεηνπ πιηθνχ (βίληεν, εηθφλεο, θείκελα), πνπ αμηνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία 

ησλ Φχιισλ Δξγαζίαο θαη ηε δφκεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ επηινγή ηνπ πιηθνχ 

απηνχ έγηλε γηα ηελ εμάζθεζε θαη εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ θαηαλφεζε θαη παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ. Με ηελ ίδηα 

πξννπηηθή αμηνπνηνχληαη ζην ζελάξην ινγηζκηθά θαη παηρλίδηα δσγξαθηθήο αιιά θαη 

ε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή  Voki.  

 

Κείμενα
2
 

Λογοηεσνικά κείμενα 

Βαξειιά, Αγγειηθή. 1996.Φιλενάδα Φοςνηοςκιά μος..ζε εηθνλνγξάθεζε ηεο Διέλεο 

Μσξαΐηε. Αζήλα: ΑΔ Α.Δ., Υαξηαεηφο, Έιιελεο πγγξαθείο γηα παηδηά.  

(απφζπαζκα απφ ηε ζειίδα 19 γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 4
νπ

 Φχιινπ Δξγαζίαο) 

 

                                                 

2
 Ζ αλαθνξά ζηηο πεγέο (θεηκέλσλ/ εηθφλσλ) επαλαιακβάλεηαη θαη ζηα αξρεία 

(παξνπζίαζεο/θεηκελνγξάθνπ) πνπ επεμεξγάδνληαη νη νκάδεο. Ζ πξαθηηθή απηή απνηειεί ζπλεηδεηή 

επηινγή θαη αθνξά ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ηελ αλαγθαηφηεηα αλαθνξάο ζηηο πεγέο θαη 

ηνπ επηβεβιεκέλνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο αξρηθήο πξνέιεπζήο ηνπο.  

http://www.voki.com/create.php
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Μίραει Έληε. 1991. Το μαγικό θίληπο. Αζήλα:Φπρνγηφο. Μεηάθξαζε: Μαξία 

Αγγειίδνπ (απφζπαζκα απφ ηε ζειίδα 10 γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 8
νπ

 Φχιινπ 

Δξγαζίαο) 

Άλλα κείμενα 

«Amanda & Family who is…? Παηρλίδη κάληεςε πνηνο»  

Βίνηεο 

«Γηαθεκίζεηο 90’s» (απφζπαζκα 10:20 – 10:40), δηαθήκηζε ηεο εηαηξείαο ARTline 

γηα ην παηρλίδη «Μάληεςε πνηνο» ηεο El Greco.  

«Ο Γαξγαιεζηήο (1
ν
 κέξνο)» ηνπ Γεκήηξε Μπαζιάκ (δηαζέζηκν θαη εδψ) 

«Silver Alert Βνπθειάηνπ Ακαιία», ηειενπηηθφ ζπνη γηα ηελ εμαθάληζε ηεο 

Βνπθειάηνπ Ακαιίαο  

Δικόνερ 

Κνπέια κε καχξν θαπέιν, Κνπέια κε θφθθηλα καιιηά, Κνπέια κε γπαιηά, Αγφξη κε 

γπαιηά, Νάλνο, Αζηεξίμ, Πνπάπ, Μφγιεο, Μηθξφο πξίγθηπαο, Κάληπ, Φξνπ Φξνπ, 

Μηθξφο Νηθφιαο, Μαθάιληα, Παπα ηξνπκθ, Σζάξιη Σζάπιηλ, Oliver Hardy,  

Αζηεξίμ,  Σνπίηη, Σεληέλ, Φσηνγξαθία θνπέιαο, ηνπ Λεπζέξε Πιαθίδα, Δηθφλα 

Αδεξθνχ Νηάιληνλ, Αζηπλφκνο αΐλεο, Έξγν ηνπ δσγξάθνπ Απ. Γεξαιή, Έξγν ηνπ 

δσγξάθνπ Πεξ. Σζηξηγψηε, Έξγν ηνπ δσγξάθνπ Πεξ. Βπδάληηνο Έξγν ηνπ δσγξάθνπ 

Γ. Μφξαιεο, Έξγν ηνπ δσγξάθνπ Αλη. Γθιίλνπ, Έξγν ηνπ δσγξάθνπ Κσλ. Παξζέλε, 

Έξγν ηνπ δσγξάθνπ Γ. Μαλνπζάθε  

Γιαδικηςακά παισνίδια - εθαπμογέρ 

Παηρλίδη δσγξαθηθήο απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 10νπ Γ.. Καηεξίλεο  

«Mr. Hairy Face», παηρλίδη ζην http://www.gogames.gr  

Δθαξκνγή Voki http://www.voki.com/ 

 

http://www.imaginarium.gr/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9-%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%88%CE%B5-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%82-63726.htm
http://www.youtube.com/watch?v=DaF7hgxIHh8
http://www.youtube.com/watch?v=fJGz1TCwem8
http://filanagnosia1pyr.blogspot.gr/2012/04/blog-post_20.html
http://www.youtube.com/watch?v=sLJMoQc4WrE
http://office.microsoft.com/el-gr/images/similar.aspx#ai:MC900440375
http://office.microsoft.com/el-gr/images/similar.aspx#ai:MC900440645
http://office.microsoft.com/el-gr/images/similar.aspx#a:MC900440587
http://office.microsoft.com/el-gr/images/similar.aspx#a:MC900440593
http://office.microsoft.com/el-gr/images/similar.aspx#a:MC900440593
http://office.microsoft.com/el-gr/images/similar.aspx#a:MC900432161
http://www.tumblr.com/tagged/asterix%20the%20gaul
http://www.metrogreece.gr/ArticleDetails/tabid/82/ArticleID/270789/Default.aspx
http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=193030&catID=5
http://www.akouseto.gr/wp-content/uploads/2010/11/mikros_prigkipas.jpg
http://www.akouseto.gr/wp-content/uploads/2010/11/candy_candy.jpg
http://www.akouseto.gr/wp-content/uploads/2010/11/frou_frou.jpg
http://www.momyz.gr/article.php?articleId=1960
http://www.left.gr/article.php?id=469
http://athkeiaseros.pblogs.gr/tags/stroymfochorio-gr.html
http://ithaque.gr/page/66/
http://anatash.pblogs.gr/2009/05/hontros-lignos-gia-pantaaaa-.html
http://www.tumblr.com/tagged/asterix%20the%20gaul
http://www.tumblr.com/tagged/asterix%20the%20gaul
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tweety.png
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BD
http://www.eikastikon.gr/fotografia/plakidas_index.html
http://comics-memories.blogspot.gr/2012/04/blog-post_14.html
http://comics-memories.blogspot.gr/2012/04/blog-post_14.html
http://laburdius.blogspot.gr/2011/12/blog-post_07.html
http://www.eikastikon.gr/afieromata/portraito3_gr.html
http://www.eikastikon.gr/afieromata/portraito_gr.html
http://www.eikastikon.gr/afieromata/portraito3_gr.html
http://www.eikastikon.gr/afieromata/portraito7_gr.html
http://www.eikastikon.gr/afieromata/portraito4_gr.html
http://www.eikastikon.gr/afieromata/portraito_gr.html
http://www.eikastikon.gr/afieromata/portraito4_gr.html
https://sites.google.com/site/pipilis10a/home/--1-1/paichnidia
http://www.gogames.gr/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9/Mr.+Hairy+Face.htm
http://www.gogames.gr/
http://www.voki.com/
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Διδακηική ποπεία/ζηάδια/θάζειρ 

1ο διδακηικό δίωπο  

Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο ελεκεξψλεη ηνπο καζεηέο/ηξηεο φηη πξφθεηηαη λα 

αζρνιεζνχλ κε έλα παηρλίδη πνπ έρεη εηνηκαζηεί κε ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ. Έρεη αξθεηά 

απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο επηηξαπέδηνπ παηρληδηνχ κε ηίηιν «Μάληεςε πνηνο» (ηεο 

εηαηξείαο ΜΒ, ελψ γηα ηελ εγρψξηα παξαγσγή ηεο El Greco), γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ 

νπνίνπ επηζηξαηεχεηαη κηα παιηά δηαθήκηζε, δηαζέζηκε ζην YouTube (απφ 10.21΄- 

κέρξη θαη ην 10.39΄).  

  

Σν θείκελν ηεο δηαθήκηζεο, απνηεινχκελν απφ απιέο πξνηάζεηο, πξνζθέξεηαη γηα 

δηαπξαγκάηεπζε απφ καζεηέο/ηξηεο κηθξήο ειηθίαο. Παξά ηε κηθξή ηνπ έθηαζε 

δηαθξίλνληαη ζε απηφ θάπνηα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηαθεκηζηηθνχ 

ιφγνπ, φπσο ε χπαξμε ξπζκνχ θαη κνπζηθφηεηαο ζην θείκελν, ε ρξήζε ηεο 

πξνζηαθηηθήο, ην αίζζεκα ηεο νηθεηφηεηαο κε ηνλ θαηαλαισηή, ε ρξήζεο ιεμηινγίνπ 

θαζεκεξηλνχ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ε ελζάξξπλζε θαη πξνηξνπή γηα ζπκκεηνρή 

(Υαηδεζαββίδεο 2000), ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα ζπδεηεζνχλ ζηελ νινκέιεηα ηεο 

ηάμεο, αλάινγα κε ηνλ ρξφλν πνπ ζα ζειήζεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο λα 

αθηεξψζεη γηα ηε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο θαη κε ζεβαζκφ ζηηο 

πξνζιακβάλνπζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ. Μεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηαθήκηζεο 

ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ αλαθιαζηηθνχ πξνβνιέα θαη ηνπ 

Ζ/Τ ηεο ηάμεο, ζα αμηνπνηεζνχλ νη δηαθάλεηεο ηνπ αξρείνπ παξνπζίαζεο PowerPoint 

http://www.youtube.com/watch?v=DaF7hgxIHh8
http://users.auth.gr/~sofronis/dimos/docs/70ar.htm
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κε ηίηιν «Μάληεςε πνηνο» (βι. θάθειν ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ, ππνθάθειν «1
ν
 

δίσξν»).  

  
ηελ πξψηε απφ απηέο ηηο δηαθάλεηεο παξνπζηάδεηαη ε εηθφλα ηεο δηαθήκηζεο 

ελψ ζηε δεχηεξε δίλεηαη ην θείκελφ ηεο. Καζψο θάζε κηα απφ ηηο πξνηάζεηο ηεο 

δίλεηαη κε δηαθνξεηηθφ ρξνληζκφ, νη καζεηέο/ηξηεο ηεο ηάμεο ζα παξαθηλεζνχλ λα 

επαλαιάβνπλ ηα ιφγηα ηνπ ηξαγνπδηνχ ηεο δηαθήκηζεο, επαιεζεχνληαο ηηο αλαθνξέο 

ηνπο. Ζ ρξήζε ηεο πξνζηαθηηθήο ζηηο πξνηάζεηο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ θεηκέλνπ ζα 

απνηειέζεη αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζην 1ν Φχιιν Δξγαζίαο (βι. θαη ζρεηηθφ 

αξρείν ζηνλ θάθειν ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ, ππνθάθειν «1
ν
 δίσξν»). Ζ εξγαζία απηή 

ζα απνηειέζεη πξνυπφζεζε γηα ηελ ελαζρφιεζε θαη γλσξηκία ησλ νκάδσλ κε ην λέν 

ςεθηαθφ παηρλίδη. Γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ εξγαζία, ζα ρξεηαζηεί θάζε κηα νκάδα λα 

εληνπίζεη -αθνχ πξνεγνπκέλσο ν/ε εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο έρεη θξνληίζεη λα 

απνζεθεχζεη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ησλ θνξεηψλ Ζ/Τ ηεο ηάμεο ηνλ θάθειν κε ην 

ζπλνδεπηηθφ πιηθφ ηνπ ζελαξίνπ- ην αξρείν παξνπζίαζεο PowerPoint κε ηίηιν 

«Μάληεςε πνηνο» θαη λα κεηαθεξζεί -κέζσ ππεξζχλδεζεο- ζην αξρείν 

θεηκελνγξάθνπ κε ηνλ αληίζηνηρν ηίηιν (1
ν
 Φχιιν Δξγαζίαο). Σα κέιε ησλ νκάδσλ 

ζα θιεζνχλ λα κεηαθέξνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ θεηκέλνπ απφ ην β΄ 

πξφζσπν εληθνχ ζην
 

β΄ πξφζσπν ηνπ πιεζπληηθνχ αξηζκνχ, αμηνπνηψληαο ηελ 

παξαηήξεζε φηη παίθηεο ηνπ παηρληδηνχ (ηφζν ηνπ επηηξαπέδηνπ φζν θαη ςεθηαθνχ) 

κπνξεί λα είλαη δπλεηηθά φινη νη καζεηέο/ηξηεο ηεο ηάμεο, γη’ απηφ θαη ζα ρξεηαζηεί ε 

ρξήζε ηεο πξνζηαθηηθήο λα αθνξά πνιινχο θαη φρη έλαλ παίθηε. Γηα ηελ θαηαγξαθή 
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ηνπ θεηκέλνπ ζα ρξεηαζηεί λα γίλεη επίδεημε απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο ηεο 

δπλαηφηεηαο πνπ ππάξρεη ζε έλα αξρείν θεηκελνγξάθνπ γηα αληηγξαθή θαη 

επηθφιιεζε ελφο θεηκέλνπ, χζηεξα απφ ηελ επηινγή ηνπ. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

θεηκέλνπ ζην πιαίζην ηνπ θχιινπ εξγαζίαο, νη καζεηέο/ηξηεο ηεο ηάμεο ζα 

παξαθηλεζνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο γηα ηε κεηαηξνπή ηεο ελεξγεηηθήο 

πξνζηαθηηθήο ζην β΄ πξφζσπν ηνπ πιεζπληηθνχ αξηζκνχ, θάλνληαο ηηο αλαγθαίεο 

αιιαγέο κφλν ζε ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο (ξήκαηα) ηνπ θεηκέλνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα 

αληηιεθζνχλ κηα απφ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο εληνιήο αληηγξαθή/επηθφιιεζε ζε 

έλα αξρείν θεηκελνγξάθνπ. Παξάιιεια, κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ ζεκείσλ 

ζηίμεο πνπ επηζεκαίλνληαη ζην θχιιν εξγαζίαο, ζα είλαη ζε ζέζε λα ζπδεηήζνπλ γηα 

ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο παξνπζίαο ηνπο ζε έλα γξαπηφ θείκελν.  

 

2ο διδακηικό δίωπο  

Οη καζεηέο/ηξηεο ηεο ηάμεο, αθνχ αληαπνθξηζνχλ ζηελ πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ηνπο 

ζην παηρλίδη, έρνπλ πηα ηε δπλαηφηεηα λα «παίμνπλ». ηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο θαη 

κε ηε βνήζεηα ηνπ αλαθιαζηηθνχ πξνβνιέα πξνβάιιεηαη ζηνλ πίλαθα ε 3
ε
 δηαθάλεηα 

ηνπ αξρείνπ παξνπζίαζεο PowerPoint κε ηίηιν «Μάληεςε πνηνο». ε απηήλ 

παξνπζηάδνληαη αλάκεζα ζε άιιεο εηθφλεο (ζπλνιηθά 16) νη θσηνγξαθίεο 11 εξψσλ/ 

πξσηαγσληζηψλ παηδηθψλ ζεηξψλ/θφκηθο
3
. Οη θσηνγξαθίεο απηέο πξνζθέξνληαη θαη 

σο θαξηέιεο ζε ηζάξηζκνπο παίθηεο, νη νπνίνη θαινχληαη δηαδνρηθά λα δηαιέμνπλ κηα 

απφ απηέο θαη λα ρεηξηζηνχλ ην αξρείν παξνπζίαζεο. Γλσξίδνληαο ην πξφζσπν πνπ νη 

ππφινηπνη παίθηεο/ζπκκαζεηέο ηνπο θαινχληαη «λα καληέςνπλ», απαληνχλ ζηηο 

εξσηήζεηο ηνπο θαη «δηαγξάθνπλ» φπνηεο εηθφλεο/ραξαθηήξεο έρνπλ πξνηαζεί θαη δελ 

ηαπηίδνληαη κε ην πξφζσπν ηεο επηιεγκέλεο θαξηέιαο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, 

θαζνδεγνχληαη λα επηιέμνπλ ην θφθθηλν ζρήκα πνπ ππάξρεη ζην θέληξν ηεο 

                                                 

3
 Δλαιιαθηηθά ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα κπνξνχζε λα επηιέμεη αληίζηνηρεο εηθφλεο πνπ ζα εηζεγνχληαλ ηα 

ίδηα ηα παηδηά ζε κηα έξεπλα πνπ ζα πξνεγνχληαλ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

ηάμε, ζρεηηθά κε ηνπο ήξσεο πνπ ηα ίδηα πξνηηκνχλ.   
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δηαθάλεηαο (ζηελ πξνβνιή ζρεδίαζεο κε αληηγξαθή θαη επηθφιιεζε) θαη λα ην 

ηνπνζεηήζνπλ πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλε εηθφλα/ ραξαθηήξα, γηα λα απνθιεηζηεί απφ ηηο 

επφκελεο αλαθνξέο ησλ παηθηψλ.  

  
Οη εξσηήζεηο γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ ραξαθηήξα πνπ αλαδεηείηαη αθνξνχλ 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ ηνπ (θνξά γπαιηά; έρεη μαλζά καιιηά; θνξά θαπέιν; 

έρεη θνξδέια ζηα καιιηά, έρεη κεγάιε κχηε;…) θαη ηεο εμσηεξηθήο πεξηγξαθήο ηνπ 

(γη’ απηφ θαη ε ρξήζε ησλ επηζέησλ ζα απνδεηρζεί κέζα απφ ηελ εθαξκνγή αλαγθαία, 

αθνχ νη εηθφλεο πνπ έρνπλ επηιεγεί παξνπζηάδνπλ ραξαθηήξεο κε θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά, 3 απφ απηνχο θνξνχλ θαπέια, 3 έρνπλ θφθθηλα καιιηά, 3 έρνπλ 

καχξα κάηηα…). ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο παίθηεο θαηαθέξεη λα εληνπίζεη έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ραξαθηήξα, ν «δηαρεηξηζηήο» ηεο δηαθάλεηαο νθείιεη λα θάλεη «θιηθ» 

πάλσ ζηελ εηθφλα ηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηβεβαηψλεηαη ε νξζφηεηα ηεο επηινγήο 

ελψ δίλεηαη παξάιιεια θαη ην φλνκα ηνπ ραξαθηήξα. Με ππεξζχλδεζε απφ ηελ 3
ε
 

δηαθάλεηα γίλεηαη ε κεηαθνξά ζηε κεγεζπκέλε θσηνγξαθία ηνπ εηθνληδφκελνπ 

πξνζψπνπ, φπνπ κπνξεί λα γίλεη ζπδήηεζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ ηεο πεξηγξαθήο ηνπ. Ζ 

βαζκνινγία θάζε πεηπρεκέλεο επηινγήο είλαη άκεζε ζπλάξηεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

εξσηήζεσλ πνπ δηαηππψλνληαη γηα θάζε ραξαθηήξα. Κάζε παίθηεο, φηαλ μεθηλά ην 

παηρλίδη γηα ηελ αλαθάιπςε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ έρεη 10 πφληνπο. Με θάζε 

εξψηεζε πνπ θάλεη ράλεη 2 πφληνπο. ην ηέινο θάζε «αλαθάιπςεο» νη πφληνη 

κεηξνχληαη θαη απνλέκνληαη σο ζχλνιν ζε θάζε νκάδα. Δπηδίσμε είλαη φινη λα 

εκπιαθνχλ αλαιακβάλνληαο έλαλ νπνηνλδήπνηε ξφιν ζην παηρλίδη. Έλαο απφ ηνπο 
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βαζηθνχο παίθηεο ηνπ παηρληδηνχ είλαη θαη απηφο πνπ αλαιακβάλεη λα 

αλαθεθαιαηψλεη ηηο απαληήζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνλ «δηαρεηξηζηή» ηεο δηαθάλεηαο. 

ε θάζε εξψηεζε εθείλνο απαληά κε έλα «λαη» ή έλα «φρη», φκσο απηφο πνπ 

αλαιακβάλεη ηελ αλαθεθαιαίσζε νθείιεη λα επαλαιάβεη ηηο πξνηάζεηο πνπ 

αθνχζηεθαλ, γηα παξάδεηγκα:  

‒ Έρεη μαλζά καιιηά;  

‒ Όρη, δελ έρεη μαλζά καιιηά.  

‒ Μήπσο θνξά γπαιηά;  

‒ Όρη, δελ έρεη μαλζά καιιηά, νχηε θνξά γπαιηά.  

‒ Έρεη καχξα καιιηά;  

‒ Γελ έρεη μαλζά καιιηά, έρεη καχξα καιιηά θαη δε θνξά γπαιηά.  

‒ -Μήπσο θξαηάεη ηζάληα;   

‒ Γελ έρεη μαλζά καιιηά αιιά καχξα∙ δε θνξά γπαιηά θαη θξαηάεη ηζάληα.  

‒ -Μήπσο είλαη ν κηθξφο Νηθφιαο;   

‒ -Μπξάβν, ην βξήθεο! 

Οη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο δε δίλνληαη ζηνπο καζεηέο/ηξηεο ηεο ηάμεο κε ηηο 

ιεπηνκέξεηεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ. Απηέο αλαθέξνληαη ζηνλ/ζηελ 

εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο, γηα λα γλσξίδεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο θαηά ηελ εθαξκνγή. 

Βέβαηα, ε ηειηθή απφθαζε γηα ηε δηαηήξεζε ή δηαθνξνπνίεζε ησλ θαλφλσλ 

παηρληδηνχ αλήθεη ζηνλ/ζηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο εθαξκνγήο.  

Σα παηδηά ηεο Β΄ ηάμεο κέζα απφ ηνπο πξψηνπο πεηξακαηηζκνχο εθαξκνγήο 

αιιά θαη ηελ εκπινθή ηνπο ζην παηρλίδη ζα αληηιεθζνχλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηνπ. Παξάιιεια, φκσο, ζα είλαη ζε ζέζε κέζα απφ ην βίσκά ηνπο λα 

δηαπξαγκαηεπηνχλ ηηο νδεγίεο ηνπ παηρληδηνχ ζε κηα επφκελε γξαπηή δξαζηεξηφηεηα.  

ε απηή ηε θάζε ηνχο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε έλα νκαδηθφ 

παηρλίδη πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηέο ηνπο θαη ην νπνίν έρεη 

νξγαλσζεί κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο ηνπο. Καζψο είλαη ζε ζέζε λα 

εληνπίδνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εηθφλσλ, θαινχληαη λα επηρεηξήζνπλ ηελ πεξηγξαθή 
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ελφο πξνζψπνπ κε βάζε θάπνηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα 

(ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ θαη ζηνηρεία ηεο εκθάληζεο ελφο αηφκνπ). Με ηελ 

εκπινθή ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ «ςεθηαθνχ» παηρληδηνχ πιεξνθνξνχληαη γηα 

ηηο δπλαηφηεηεο ελφο αξρείνπ παξνπζίαζεο ελψ αζθνχληαη ζηε ρξήζε ηνπ (πξνβνιή 

παξνπζίαζεο/ζρεδίαζεο) θαη ηελ αμηνπνίεζε θάπνησλ εληνιψλ ηνπ (αληηγξαθή/ 

επηθφιιεζε ζρήκαηνο). Παξάιιεια δίλεηαη ε επθαηξία γηα ηελ άζθεζε ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, αθφκε θαη απηψλ πνπ έρνπλ ηελ ειιεληθή σο 

δεχηεξε γιψζζα. Σα παηδηά παξαθηλνχληαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

έρνπλ απφ ηηο εηθφλεο, αληηζηνηρίδνληάο ηεο κε ζπρλφρξεζηεο ιέμεηο (κέξε πξνζψπνπ, 

ρξψκαηα…) εκπινπηίδνληαο παξάιιεια ην ιεμηιφγηφ ηνπο (κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ 

επηζέησλ) νηθνδνκψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ γλψζε πνπ αθνξά ζηε ιεηηνπξγηθή 

ρξήζε ηνπ πεξηγξαθηθνχ ιφγνπ.  

 

3ο διδακηικό δίωπο  

Αθνχ νη καζεηέο/ηξηεο ηεο ηάμεο απνθηήζνπλ κηα νηθεηφηεηα κε ην παηρλίδη κέζα απφ 

ηηο επθαηξίεο εκπινθήο ηνπο ζε απηφ, είηε ζηα πιαίζηα ηεο νινκέιεηαο είηε ηεο 

νκάδαο ηνπο, ελεκεξψλνληαη γηα ηελ χπαξμε ελφο ζχγρξνλνπ -ζε ζρέζε κε ην 

παηρλίδη παιαηφηεξεο δεθαεηίαο πνπ παξνπζηάζηεθε ζην 1
ν
 δίσξν- επηηξαπέδηνπ 

παηρληδηνχ κε ηνλ ίδην ηίηιν. Απηφ παξνπζηάδεηαη ζηελ ηζηνζειίδα κηαο αιπζίδαο 

θαηαζηεκάησλ παηρληδηψλ θαη νη καζεηέο/ηξηεο ηεο ηάμεο παξαθηλνχληαη λα κεηαβνχλ 

ζε απηή γηα λα εληνπίζνπλ ηε ζρεηηθή αλαθνξά. Δθεί ζα βξνπλ καδί κε ηελ εηθφλα 

ηνπ επηηξαπέδηνπ παηρληδηνχ θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ, φπνπ δίλνληαη νδεγίεο γηα ηνλ 

ηξφπν παηρληδηνχ. Οη νδεγίεο απηέο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηελ αθνξκή γηα ηε 

ζχγθξηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παηρληδηνχ κε ην «ςεθηαθφ» ηνπο παηρλίδη. ε απηφ ην 

ζεκείν παξνπζηάδεηαη ην 2
ν
 Φχιιν Δξγαζίαο (βι. θαη ζρεηηθφ αξρείν ζηνλ θάθειν 

ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ), γηα λα πξνζαλαηνιίζεη ηνπο καζεηέο/ηξηεο ζηα ζεκεία πνπ 

επηδέρνληαη ζχγθξηζεο. Δθεί κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ ην θείκελν ηεο πεξηγξαθήο 

ηνπ επηηξαπέδηνπ παηρληδηνχ, δηαγξάθνληαο κε ηελ επηινγή ηεο «δηαθξηηήο 

http://www.imaginarium.gr/16600-17.htm
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δηαγξαθήο» ηηο πξνηάζεηο πνπ δηαθνξνπνηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη απφ ην 

ςεθηαθφ, ελψ ζε επφκελε θάζε θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο δηθέο ηνπο νδεγίεο 

γηα ην παηρλίδη.  

 

Με ηνλ ηξφπν απηφ δίλεηαη ε επθαηξία γλσξηκίαο ησλ κηθξψλ καζεηψλ/ηξηψλ κε κηα 

αθφκε δπλαηφηεηα ηνπ θεηκελνγξάθνπ, ελψ παξάιιεια εμνηθεηψλνληαη κε απιά 

δείγκαηα παξνρήο νδεγηψλ καδί κε ηε δεκηνπξγία επαπμεκέλσλ πξνηάζεσλ πνπ 

πεξηέρνπλ άξλεζε, ζηφρνο πνπ ζπλαληάηαη ζηελ αληίζηνηρε ελφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ 

εγρεηξηδίνπ (απφ φπνπ δφζεθε αθνξκή γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζελαξίνπ). Δπηπιένλ, 

κέζα απφ ην ζπγθεθξηκέλν θχιιν εξγαζίαο δίλεηαη ε επθαηξία λα αζρνιεζνχλ νη 

νκάδεο (ζε επίπεδν νινκέιεηαο) κε έλαλ αθφκε ζηφρν ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ πνπ 

αθνξά ζηε ρξήζε ησλ ζεκείσλ ζηίμεο.  

Μηα ελαιιαθηηθή πξφηαζε -ε επηινγή ηεο νπνίαο ζα εμαξηεζεί απφ ηνλ/ηελ 

εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο εθαξκνγήο θαη ηηο δηθέο ηνπ/ηεο επηινγέο αλαθνξηθά κε ηελ 

ρξνληθή έθηαζε ηνπ ζελαξίνπ θαη ην ελδηαθέξνλ ηεο ηάμεο- αθνξά ζηελ παξαθίλεζε 

ησλ καζεηψλ/ηξηψλ λα δεκηνπξγήζνπλ νη ίδηνη/ηεο έλα ςεθηαθφ παηρλίδη. Ζ πξννπηηθή 

ελαζρφιεζήο ηνπο κε κηα αθφκε παηγληψδε δξαζηεξηφηεηα ζα παξαθηλήζεη ηνπο 

καζεηέο/ηξηεο λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πεξηγξαθηθφ θείκελν ζην νπνίν ζα 

αμηνπνηνχληαη νη δπλαηφηεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ παξνπζηάζεσλ PowerPoint γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο πνιπηξνπηθνχ αξρείνπ πνπ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηελ αηηία 

κηαο αθφκε δεκηνπξγηθήο ζπλάληεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, είηε κεηαμχ ησλ νκάδσλ 

είηε θαη έμσ απφ ηα φξηα ηεο ηάμε ηνπο.  
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Γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ έρεη δεκηνπξγεζεί έλα αξρείν 

παξνπζίαζεο κε ηίηιν «Πνηνο είλαη απηφο πνπ…» (βι. θάθειν ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ) 

ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη δχν αθφκε ραξαθηήξεο απφ παηδηθά θφκηθ. ηελ πξψηε 

δηαθάλεηα παξνπζηάδνληαη -κε δηαθνξεηηθφ ρξνληζκφ- πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο 

επηρεηξείηαη ε πεξηγξαθή ελφο ήξσα. πγθεθξηκέλα: Πνηνο είλαη απηφο πνπ… έρεη 

θηεξά ζην θεθάιη, έρεη παρχ κνπζηάθη, έρεη μαλζά καιιηά, έρεη έλα ζπαζί ζηε δψλε, 

θνπβαιά πάληα έλα καγηθφ θίιηξν γηα λα αληηκεησπίδεη ηηο δπζθνιίεο, είλαη πνιχ 

έμππλνο θαη πάληα επγεληθφο….». Μεηά ην ηέινο θάζε πεξηγξαθήο δίλεηαη ε εηθφλα 

ηνπ ήξσα (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηνπ Αζηεξίμ). Μέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ 

δηαθαλεηψλ ζα επηρεηξεζεί λα δνζεί ε θχξηα ηδέα ηνπ παηρληδηνχ, ε νπνία αθνξά ζηε 

ζηαδηαθή απνθάιπςε θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αλαδεηνχκελνπ πξνζψπνπ 

(ζηελ αξρή δίλνληαη νξηζκέλα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ ή ζψκαηφο 

ηνπ, ηα νπνία φκσο δελ επηηξέπνπλ ηελ εμαγσγή αζθαινχο ζπκπεξάζκαηνο γη’ απηφ 

θαη ε πεξηγξαθή ζπλερίδεηαη κε νξηζκέλα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηνλ ραξαθηήξα θαη 

ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο ή ζεκαληηθά γεγνλφηα ηεο δσήο ηνπ) θαη ζα θιεζνχλ ηα ίδηα 

ηα παηδηά λα επηιέμνπλ έλαλ δηθφ ηνπο αγαπεκέλν ήξσα γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 

παξνπζίαζήο ηνπ.  

Αλάινγα κε ηελ εμνηθείσζε ρξήζεο ηνπ Ζ/Τ απφ ηνπο καζεηέο/ηξηεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνπ ινγηζκηθνχ PowerPoint, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα επηιέμεη ηνλ βαζκφ 

εκβάζπλζεο ζηε γλσξηκία ηνπο κε ζπγθεθξηκέλεο εληνιέο ηνπ. Θα κπνξνχζε, γηα 

παξάδεηγκα, λα κπήζεη ηνπο καζεηέο/ηξηέο ηνπ ζηελ εηζαγσγή πιαηζίσλ θεηκέλνπ θαη 
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ηνλ ρξνληζκφ παξνπζίαζήο ηνπο. Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ πιαηζίσλ θεηκέλνπ ησλ έηνηκσλ δηαθαλεηψλ (κε αληηγξαθή ή 

αλαπαξαγσγή δηαθάλεηαο) θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηεο θαηάιιειεο εηθφλαο. Με ηελ 

επηινγή απηή ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπ ζα αθνξά ζηε δεκηνπξγία ησλ 

πξνηάζεσλ πνπ ζα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γχξσ απφ έλαλ ήξσα. Ζ δξαζηεξηφηεηα 

απηή ζα απνηειέζεη κηα πξψηε πξνζπάζεηα γξαπηήο θσδηθνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη εκπινθήο ηνπο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ 

πεξηγξαθηθνχ ιφγνπ. Μάιηζηα, αλ ην απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο ηνπο ηχρεη 

εθαξκνγήο, ζα ρξεηαζηεί λα παξζνχλ απνθάζεηο γηα ηε βαζκνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ 

θαη ηελ εμαγσγή πνξίζκαηνο γηα ην πνηνο ζα είλαη ν ληθεηήο ηνπ παηρληδηνχ (απηφο 

πξνθαλψο πνπ ζα αλαθαιχςεη ην πεξηγξαθφκελν πξφζσπν ρσξίο λα εμαληιήζεη φιεο 

ηηο πιεξνθνξίεο γχξσ απφ ην άηνκφ ηνπ).  

Ζ δεκηνπξγία ελφο δηαθεκηζηηθνχ θεηκέλνπ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ λένπ 

«ςεθηαθνχ» παηρληδηνχ κπνξεί λα αλαδεηεζεί ζε απηή ηε θάζε αλάινγα κε ηα 

ελδηαθέξνληα ηεο νκάδαο θαη ηνλ ρξφλν πνπ ζα επηιέμεη λα αθηεξψζεη ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο. Αλ, γηα παξάδεηγκα, πξνθχςεη απφ ηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο 

ε πξφηαζε παξνπζίαζεο ηνπ λένπ παηρληδηνχ θαη αμηνπνίεζήο ηνπ ζε κηα ζπλάληεζε 

ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηεο ηάμεο κε θάπνηα άιιε ηάμε ή ζρνιείν, ε αλάγθε θαηαγξαθήο 

θάπνησλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ ή ελφο δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο, θαίλεηαη πσο ζα 

δεκηνπξγήζεη κεγαιχηεξε παξαθίλεζε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηεο 

ηάμεο.  

 

4
ο
 δίωπο  

Ζ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ην πεξηγξαθηθφ θείκελν θαη εηδηθφηεξα απηφ 

πνπ αθνξά ζηελ πεξηγξαθή θάπνηνπ πξνζψπνπ κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηε γλσξηκία 

ηνπο κε νξηζκέλνπο ραξαθηήξεο πνπ απνηεινχλ πηα μερσξηζηέο κνξθέο ζηελ ηζηνξία 

ησλ θφκηθ/θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ αιιά θαη ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Ζ παξνπζίαζή ηνπο 

κπνξεί λα απνηειέζεη αθνξκή γηα ηελ εκπινθή ησλ παηδηψλ ηεο Β΄ ηάμεο ζε 
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ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, φπνπ ζα θιεζνχλ δξψληαο φπσο ν έλαο ραξαθηήξαο/ 

πξφηππν λα βνεζήζνπλ ζηελ νινθιήξσζε κηαο απνζηνιήο. Γηα παξάδεηγκα ζην 3
ν
 

Φχιιν Δξγαζίαο (βι. θαη ζρεηηθφ αξρείν ζηνλ θάθειν ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ) 

επηρεηξείηαη ε γλσξηκία ησλ κηθξψλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ηνλ Σεληέλ (ήξσαο θφκηθ, 

βέιγνο δεκνζηνγξάθνο), ν νπνίνο έρεη εκπιαθεί ζε κηα θαηλνχξηα πεξηπέηεηα θαη 

ρξεηάδεηαη ηε βνήζεηά ηνπο. ε απηφ δίλεηαη έλα θείκελν πεξηγξαθήο πνπ αθνξά έλα 

ζθίηζν (ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε κε ηε βνήζεηα ελφο δηαδηθηπαθνχ παηρληδηνχ).   

Σα παηδηά θαινχληαη λα παξαηεξήζνπλ ην ζθίηζν θαη λα δηαβάζνπλ ηελ 

πεξηγξαθή, ε νπνία εζηηάδεη ζηελ παξνπζίαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνζψπνπ 

κέζα απφ ηελ επηιεθηηθή ρξήζε επηζέησλ. ηε ζπλέρεηα, παξαθηλνχληαη λα 

βνεζήζνπλ ηνλ Σεληέλ αλαιακβάλνληαο λα ζρεδηάζνπλ έλα ζθίηζν (ρξεζηκνπνηψληαο 

έλα δηαδηθηπαθφ παηρλίδη πνπ πξνζθέξεηαη ζηελ ηζηνζειίδα
4 ηνπ 10

νπ 
Γ.. Καηεξίλεο 

ή ελαιιαθηηθά ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ Revelation Natural Art ή ελφο 

ινγηζκηθνχ δσγξαθηθήο ηνπ Ζ/Τ) θαη λα δψζνπλ ηελ πεξηγξαθή ελφο πξνζψπνπ πνπ 

θάζεηαη απέλαληη απφ ηνλ χπνπην πνπ παξαθνινπζεί ν Σεληέλ θαη ηνλ νπνίν ν ίδηνο 

δελ κπνξεί λα δηαθξίλεη. Γηα ηελ ππνβνήζεζή ηνπο έρεη εηνηκαζηεί έλαο θαηάινγνο 

ζπρλφρξεζησλ ιέμεσλ/επηζέησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πεξηγξαθή ελφο 

πξνζψπνπ, ν νπνίνο ππάξρεη ζην αξρείν θεηκελνγξάθνπ κε ηίηιν «Δπίζεηα γηα ηελ 

πεξηγξαθή» (βι. θάθειν ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ). Μέζα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα νη κηθξνί καζεηέο/ηξηεο παξαθηλνχληαη γηα ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηελ πεξηγξαθή ελφο πξνζψπνπ πνπ ηα ίδηα ζα δεκηνπξγήζνπλ, κέζα απφ ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηνπ θεηκέλνπ ηνπο κε ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο πεξηγξαθήο, φπσο είλαη ηα 

επίζεηα. Παξάιιεια, απνθηνχλ δεμηφηεηεο ρξήζεο ηνπ Ζ/Τ σο έλα ελαιιαθηηθφ 

εξγαιείν δσγξαθηθήο.   

                                                 

4
 Με ην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη δίλεηαη ε επθαηξία ζηα κέιε ησλ νκάδσλ λα ζπλεξγαζηνχλ, γηα λα 

θαηαιήμνπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο πξνζψπνπ γηα ην νπνίν ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ 

ζρήκαηνο θαη ηνπ ρξψκαηνο πνπ ζα έρεη ε θφκκσζή ηνπ, ηνπ ρξψκαηνο ησλ καηηψλ ηνπ, ηνπ είδνπο ηεο 

κχηεο ηνπ αιιά θαη ε χπαξμε θαπέινπ θαη γπαιηψλ.  

http://www.gogames.gr/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9/Mr.+Hairy+Face.htm
https://sites.google.com/site/pipilis10a/home/--1-1/paichnidia
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Δλαιιαθηηθά ε παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηα
5
 κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί θαη ζηε 

ζέζε ηεο λα επηιεγεί κηα δηαθνξεηηθή πξφηαζε δεκηνπξγίαο ελφο πνξηξαίηνπ, ζηελ 

νπνία ην θείκελν ηεο πεξηγξαθήο πξνέξρεηαη απφ έλα ινγνηερληθφ θείκελν. ην 4ν 

Φχιιν Δξγαζίαο (βι. θαη θάθειν ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ), πνπ δηαλέκεηαη ζηηο νκάδεο 

ζε έληππε κνξθή, δίλεηαη έλα απφζπαζκα απφ ην βηβιίν ηεο Αγγειηθήο Βαξειιά κε 

ηίηιν «Φηιελάδα θνπληνπθηά κνπ», φπνπ παξνπζηάδεηαη έλαο απφ ηνπο θεληξηθνχο 

ήξσεο ηεο ηζηνξίαο. Σα παηδηά θαινχληαη λα αθνινπζήζνπλ ηηο νδεγίεο πνπ ηνπο 

δίλνληαη -θαη νη νπνίεο αθνξνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ ηνπ- γηα λα 

εηνηκάζνπλ έλα ζθίηζν κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ Revelation Natural Art ή ελφο 

πξνγξάκκαηνο δσγξαθηθήο ζηνλ Ζ/Τ ηεο νκάδαο ηνπο ή αθφκε κε ηε ρξήζε 

καξθαδφξσλ θαη ραξηηνχ απφ έλαλ εθπξφζσπν θάζε νκάδαο). Μέζα απφ ηελ 

ελαζρφιεζή ηνπο, νη καζεηέο/ηξηεο ηεο ηάμεο ζα κεηαθέξνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

δηαβάζνπλ δείρλνληαο κε πνην ηξφπν αληηιακβάλνληαη ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή. 

Δπηπιένλ γηα άιιε κηα θνξά ν Ζ/Τ απνδεηθλχεηαη φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

έλα εξγαιείν γηα ηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ παηδηψλ. Ζ αληηπαξαβνιή ηεο εηθφλαο 

πνπ ζα δεκηνπξγεζεί κε ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ κε ηε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία θάπνησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπγθξίζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ρξήζε 

ηνπ Ζ/Τ θαη ζε πεξηπηψζεηο εηθαζηηθήο δεκηνπξγίαο.  

Ζ γλσξηκία ησλ κηθξψλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ηε ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ησλ 

επηζέησλ ζπκπιεξψλεηαη κε ην 5
ν
 Φχιιν Δξγαζίαο (βι. θαη θάθειν ζπλνδεπηηθνχ 

πιηθνχ), ζην νπνίν αμηνπνηείηαη ε εηθφλα κηαο θαιιηηερληθήο θσηνγξαθίαο (ηνπ 

Λεπζέξε Πιαθίδα). Σε θσηνγξαθία ζπλνδεχνπλ δχν πεξηγξαθέο, ηηο νπνίεο 

θαινχληαη λα ζρνιηάζνπλ ηα κέιε ησλ νκάδσλ εληνπίδνληαο ηηο ιέμεηο πνπ 

«δεκηνπξγνχλ ηε δηαθνξά» ζηα δχν θείκελα. Οη ιέμεηο απηέο, αθνχ αληηγξαθνχλ θαη 

επηθνιιεζνχλ (ζε κηα εξγαζία εμάζθεζεο/εκπέδσζεο ηεο ρξήζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

εληνιψλ ηνπ θεηκελνγξάθνπ), ζα παξνπζηαζηνχλ θαη ζα ζρνιηαζηνχλ ζηελ νινκέιεηα 

                                                 

5
 Γξαζηεξηφηεηα παξαγσγήο γξαπηνχ θεηκέλνπ γηα ηελ πεξηγξαθή πξνζψπνπ έρεη ζρεδηαζηεί θαη ζε 

επφκελν ζηάδην ηνπ ζελαξίνπ.  

http://www.eikastikon.gr/fotografia/plakidas_index.html
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ηεο ηάμεο. Δίλαη απηνλφεην φηη ε ρξήζε ηεο κεηαγιψζζαο ζηε θάζε απηή είλαη 

πεξηνξηζκέλε θαη ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο αληηιεπηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθήο νκάδαο.  

 

5ο διδακηικό δίωπο  

Ζ επαθή ησλ παηδηψλ ηεο Β΄ ηάμεο κε ην πεξηγξαθηθφ θείκελν έρεη ζηε ζπλέρεηα σο 

δίαπιν επηθνηλσλίαο έλα πνίεκα ην νπνίν δηαηίζεηαη ζην δηαδίθηπν. Αθνξά ζηελ 

παξνπζίαζε ελφο ζχγρξνλνπ ήξσα, ηνπ Γαξγαιεζηή, πνπ αλαδεηά ην γέιην ησλ 

παηδηψλ εθεί πνπ πεξηζζεχεη, γηα λα πάξεη ιίγν απφ απηφ θαη λα ην κεηαθέξεη ζε φζα 

κέξε απηφ εθιείπεη. Πξφθεηηαη γηα ηνλ νκψλπκν ήξσα ηνπ βηβιίνπ «Γαξγαιεζηήο» 

ηνπ Γεκήηξε Μπαζιάκ (γηα ην νπνίν ππάξρεη θαη αληίζηνηρνο ςεθηαθφο δίζθνο 

επηκειεκέλνο απφ ηνλ ίδην ηνλ δεκηνπξγφ θαη αξθεηέο ζπκκεηνρέο γλσζηψλ 

θαιιηηερλψλ). Πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αξρείνπ κφλν φζνλ αθνξά 

ζηελ ερεηηθή εθδνρή ηνπ, φπνπ κέζα απφ ηε θσλή ηνπ Αληψλε Καθεηδφπνπινπ 

παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ ήξσα. Σα παηδηά ζα ρξεηαζηεί λα 

εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηνπο ζηίρνπο ηνπ πνηήκαηνο (ςειφο, ιηγλφο, κε καχξα 

καιιηά ζαλ αρηλφο… θαη κχηε θφθθηλε γακςή, ακίιεηνο, θακαξσηφο ζαλ 

θακαξφηνο… ζαλ αζιεηήο γπκλαζηηθήο…), πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπλ αλάκεζα ζε 

δχν θσηνγξαθίεο ηελ εηθφλα ηνπ πεξηγξαθφκελνπ ήξσα (ε εηθνλνγξάθεζε ηνπ 

βηβιίνπ είλαη ηνπ Βίθησξα Μεηξφπνπινπ). ην 6ν Φχιιν εξγαζίαο (βι. θαη θάθειν 

ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ) σο «αληίπαιφο ηνπ» έρεη επηιεγεί έλαο άιινο ιεζηήο, γλσζηφο 

απφ ην θφκηθ ηνπ Λνχθπ Λνπθ, έλαο απφ ηα αδέξθηα Νηάιηνλ, ν νπνίνο ηαηξηάδεη κε 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή εθηφο απφ έλα ζηνηρείν πνπ δίλεηαη ζηελ ηξίηε ζηξνθή 

ηνπ ηξαγνπδηνχ (καδί ηνπ είρε πάληα ηελ θφθθηλε θαξφ ηνπ ηζάληα). Σα παηδηά ζα 

ρξεηαζηεί λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ γηα ηελ επηινγή ηνπο αμηνπνηψληαο ηηο 

πιεξνθνξίεο ηνπ θεηκέλνπ.  

ηελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο/ηξηεο ηεο ηάμεο εκπιέθνληαη ζε 

ζπλζήθεο δεκηνπξγίαο θαη αμηνπνίεζεο πεξηγξαθηθψλ θεηκέλσλ. Αξρηθά, ζηελ 

http://www.youtube.com/watch?v=fJGz1TCwem8
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νινκέιεηα ηεο ηάμεο θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ αλαθιαζηηθνχ πξνβνιέα πξνβάιιεηαη 

ζηνλ πίλαθα έλα βίληεν δηαζέζηκν ζην YouTube. Πξφθεηηαη γηα κηα αλαθνίλσζε 

(γλσζηή σο Silver Alert), πνπ αθνξά ζηελ εμαθάληζε κηαο ειηθησκέλεο. ην βίληεν 

αθνχγεηαη κεηά απφ έλαλ ραξαθηεξηζηηθφ ήρν -πνπ πξνθαιεί ηελ πξνζνρή ησλ 

ζεαηψλ/αθξναηψλ- κηα γπλαηθεία θσλή πνπ αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο ηεο εμαθάληζεο 

ελψ δίλεηαη ηαπηφρξνλα ε θαξηέια κε ηε θσηνγξαθία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

αηφκνπ πνπ εμαθαλίζηεθε. Οη καζεηέο/ηξηεο θαινχληαη λα ζρνιηάζνπλ ηελ 

αλαθνίλσζε, αλαθέξνληαο ηνπο ιφγνπο κηαο αληίζηνηρεο δεκνζηνπνίεζεο. Δπίζεο, 

ζρνιηάδνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη θαη ε ρξεζηκφηεηά ηνπο ζηελ 

αλαδήηεζε θαη έγθαηξε αλεχξεζε ηνπ αηφκνπ πνπ αλαδεηείηαη. ηε ζπλέρεηα 

δηαλέκεηαη ζηηο νκάδεο ην 7
ν
 Φχιιν Δξγαζίαο (βι. θαη θάθειν ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ), 

ζην νπνίν νη καζεηέο/ηξηεο ηεο ηάμεο θαινχληαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ δίλνληαη ζε έλα αθφκε δείγκα ινγνηερληθήο παξαγσγήο, απηή ηε θνξά ελφο μέλνπ 

ζπγγξαθέα, ηνπ Μίραει Έληε (1991). Πξφθεηηαη γηα έλα απφζπαζκα (ζ. 10) απφ ην 

βηβιίν ηνπ κε ηίηιν «Σν καγηθφ θίιηξν» ησλ εθδφζεσλ Φπρνγηφο θαη ζε κεηάθξαζε 

ηεο Μ. Αγγειίδνπ, φπνπ δίλεηαη ε πεξηγξαθή ελφο γέξνληα. Οη καζεηέο/ηξηεο ηεο 

ηάμεο θαινχληαη, εξγαδφκελνη ζηηο νκάδεο ηνπο, λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ θαξηέια 

αλαδήηεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ειηθησκέλνπ κεηαθέξνληαο ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηάο 

ηνπ απφ ην θείκελν ηεο πεξηγξαθήο ηνπ. Χο πξφζρεκα γηα ηελ εκπινθή ηνπο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα δίλεηαη ην γεγνλφο φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ειηθησκέλνο 

άληξαο είλαη γείηνλάο ηνπο. Γελ έρεη βξεζεί θάπνηα πξφζθαηε θσηνγξαθία ηνπ θαη γη’ 

απηφ ρξεηάδεηαη νη ίδηνη/ηεο λα ελεξγνπνηεζνχλ δίλνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηφπν 

θαηνηθίαο ηνπ θαη ηνλ ηφπν ηεο εμαθάληζήο ηνπ.  

Μέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα νη 

καζεηέο/ηξηεο ηεο ηάμεο θαινχληαη λα κεηαηξέςνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ 

ινγνηερληθνχ απνζπάζκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξψζνπλ ζηνηρεία ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ εμαθαληζκέλνπ αηφκνπ, ελψ παξάιιεια επαηζζεηνπνηνχληαη ζε έλα 

ηφζν ζνβαξφ θνηλσληθφ ζέκα.  

http://www.youtube.com/watch?v=sLJMoQc4WrE
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Δλαιιαθηηθά, εμαηηίαο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ελφο ηφζνπ αλεζπρεηηθνχ 

δεηήκαηνο, φπσο είλαη ε εμαθάληζε ελφο αηφκνπ (ειηθησκέλνπ ή θαη αλειίθνπ), 

πξνηείλεηαη ζηνλ/ζηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο εθαξκνγήο λα ζηαζκίζεη ηε δπλακηθή 

ηεο ηάμεο ηνπ/ηεο θαη ηελ εηνηκφηεηα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα θαη, αλ ρξεηαζηεί, λα επηιέμεη ηε δηαθνξνπνηεκέλε εθδνρή ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο, 

έηζη φπσο απηή δίλεηαη ζην 8
ν
 Φχιιν Δξγαζίαο (βι. θαη θάθειν ζπλνδεπηηθνχ 

πιηθνχ).  

ε απηφ ηα παηδηά παξαθηλνχληαη λα βνεζήζνπλ έλαλ αθφκε ήξσα θηλνπκέλσλ 

ζρεδίσλ ηνπ νπνίνπ ην επάγγεικα έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ εμηρλίαζε εμαθαλίζεσλ. 

Πξφθεηηαη γηα ηνλ αζηπλφκν αΐλε θαη ηε λέα ηνπ απνζηνιή. Οη νκάδεο θαινχληαη λα 

αλαδεηήζνπλ ζηνλ Ζ/Τ ηνπο ην 8
ν
 Φχιιν Δξγαζίαο (έρεη ππνινγηζηεί ε χπαξμε 6 

δηαθνξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ πεξηγξαθήο γηα ηηο ηζάξηζκεο ηεηξακειείο νκάδεο κηαο 

ηάμεο κε 24 καζεηέο/ηξηεο) θαη ηα κέιε ηνπο θαινχληαη λα βνεζήζνπλ ηνλ αζηπλφκν 

ζηε ζπκπιήξσζε ελφο αθφκε δειηίνπ γηα έλα άηνκν πνπ έρεη εμαθαληζηεί. Απηή ηε 

θνξά γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζα ρξεηαζηνχλ ηε ζπκβνιή δεκηνπξγεκάησλ κηαο άιιεο 

ηέρλεο, ηεο δσγξαθηθήο (κε πιηθφ πνπ αληιήζεθε απφ κηα ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα, 

Αθηέξσκα: Ζ ηέρλε ηνπ πνξηξαίηνπ). Οη νκάδεο θαινχληαη λα αλαδεηήζνπλ κηα 

δσγξαθηθή δεκηνπξγία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ δσγξάθνπ θαη λα επηθνιιήζνπλ ηελ 

εηθφλα ηεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην. ηε ζπλέρεηα, κε ηε βνήζεηα ηεο εηθφλαο, ζα 

πξνρσξήζνπλ ζηελ πεξηγξαθή ηνπ εηθνληδφκελνπ πξνζψπνπ, δεκηνπξγψληαο έλα 

πνιπηξνπηθφ θείκελν, ην νπνίν ζα θιεζνχλ λα απνζεθεχζνπλ ζηνλ Ζ/Τ ηνπο.  

 

6ο διδακηικό δίωπο  

ηελ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα ηα κέιε ησλ νκάδσλ ζα θιεζνχλ λα εκπιαθνχλ ζηε 

δεκηνπξγία ελφο μερσξηζηνχ ήξσα, κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο δηαδηθηπαθήο 

εθαξκνγήο Voki. Ζ δξαζηεξηφηεηα αληηκεησπίδεηαη σο κηα εξγαζία εκπέδσζεο ησλ 

φζσλ έρνπλ δηαπξαγκαηεπηεί νη νκάδεο ζηε δηάξθεηα ηνπ ζελαξίνπ. Καζψο ηα κέιε 

ησλ νκάδσλ ζα θιεζνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ νηθνδφκεζαλ ζρεηηθά 

http://www.eikastikon.gr/afieromata/index.html
http://www.voki.com/create.php


 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.2.1: Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

Β΄ Γεκνηηθνχ «Μαληεχνπκε;» 

ειίδα 31 απφ 46 
 

κε ηε δεκηνπξγία ελφο θεηκέλνπ πνπ αθνξά ζηελ πεξηγξαθή ελφο αηφκνπ, ε  

παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ θεηκέλνπ ζα ζπλδπαζηεί κε ηελ θαηαλφεζε 

αληίζηνηρσλ θεηκέλσλ (πνπ ζα εκπεξηέρνπλ εηθφλα θαη ήρν) θαη ζα είλαη πξντφληα ηεο 

εξγαζίαο ησλ άιισλ νκάδσλ.  

Ζ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο εθαξκνγήο κε ηελ επηινγή αληξηθνχ ή 

γπλαηθείνπ πξνηχπνπ (απφ κηα κεγάιε πνηθηιία πνπ δηαηίζεηαη) ην νπνίν έρεη 

δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο επηινγέο ησλ ρξεζηψλ (φζνλ αθνξά ζην κέγεζνο θαη 

ην ρξψκα ησλ καηηψλ, ησλ καιιηψλ θαη ησλ ρεηιηψλ αθφκε θαη ηνπ ρξψκαηνο πνπ ζα 

έρεη ην δέξκα ηνπ αιιά θαη ζηελ επηινγή ηνπ ρψξνπ ζηνλ νπνίν ζα θηλείηαη κέζα απφ 

ηελ πξνζζήθε θφληνπ) δίλεη παηγληψδε ραξαθηεξηζηηθά ζηε δξαζηεξηφηεηα, πνπ ζα 

πξνθαιέζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Σν ίδην πξνθιεηηθή είλαη ε 

δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη απφ ηελ εθαξκνγή γηα ηελ πξνζζήθε «θσλήο» ζην πξφηππν 

πνπ ζα δεκηνπξγεζεί απφ θάζε νκάδα. Πξηλ ηε δηαλνκή ηνπ 9
νπ

 Φχιινπ Δξγαζίαο, ζα 

πξέπεη λα πξνεγεζεί κηα επίδεημε ησλ βαζηθψλ επηινγψλ θαη δπλαηνηήησλ ηεο 

εθαξκνγήο. Ζ ζπγθεθξηκέλε επίδεημε, παξνπζηαδφκελε απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο 

ηάμεο, ζα ήηαλ πην απνηειεζκαηηθή, αλ γηλφηαλ ζηα πιαίζηα ηεο νινκέιεηαο ηεο ηάμεο 

κε ηε βνήζεηα ηνπ αλαθιαζηηθνχ πξνβνιέα. Οη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζην 9
ν
 

Φχιιν Δξγαζίαο αθνξνχλ ζην γεγνλφο ηεο απηνπαξνπζίαζεο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

αθνινπζεί ηηο ζπκβάζεηο ελφο πεξηγξαθηθνχ θεηκέλνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ θαινχληαη 

νη καζεηέο/ηξηεο λα αμηνπνηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαπξαγκαηεχηεθαλ ζηε 

δηάξθεηα ηνπ ζελαξίνπ φζνλ αθνξά ζηε δεκηνπξγία ελφο θεηκέλνπ πεξηγξαθήο 

θάπνηνπ πξνζψπνπ. ην 9
ν
 Φχιιν Δξγαζίαο νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο δίλνληαη κε ηε 

κνξθή ζρεδηαγξάκκαηνο/ελλνηνινγηθνχ πίλαθα. Σα κέιε ησλ νκάδσλ, 

ζπκβνπιεπφκελα ηα πεξηερφκελά ηνπ, ζα κπνξέζνπλ λα ζπκπιεξψζνπλ ηα ζηνηρεία 

πνπ αθνξνχλ ζην πιαίζην ηεο πεξηγξαθήο ηνπ (φλνκα, επάγγεικα, θαηαγσγή, 

θαηνηθία, εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά, θάπνηα ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θαη ηέινο 

κηα πξφηαζε πνπ αθνξά ζηηο ζθέςεηο ηνπ γηα φζνπο ζα παξαθνινπζήζνπλ ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ), ελψ ζα ζπλεξγαζηνχλ, γηα λα κεηαθέξνπλ ην θείκελν απηφ ζηελ 
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πξνθνξηθή ηνπ εθδνρή. Δμέιημε ησλ πξνεγνχκελσλ δξαζηεξηνηήησλ απνηειεί ε 

παξαθίλεζε ησλ νκάδσλ λα παξνπζηάζνπλ έλα θείκελν γξακκέλν απηή ηε θνξά ζην 

α΄ εληθφ πξφζσπν, αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα έλα θείκελν απηνπαξνπζίαζεο. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ κεηαθέξνπλ ηηο γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ απφ ηε ρξήζε ηνπ ηξίηνπ εληθνχ 

πξνζψπνπ ζε κηα λέα ζπλζήθε (α΄ πξφζσπν). Ζ απνζήθεπζε ησλ αξρείσλ πνπ ζα 

δεκηνπξγεζνχλ ζα πξέπεη λα απνηειέζεη βαζηθφ κέιεκα ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ην ελδερφκελν δεκνζηνπνίεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

εξγαζηψλ (κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ ή ην blog ηεο ηάμεο) 

σο κεκνλσκέλα δεκηνπξγήκαηα ησλ νκάδσλ ή ζηα πιαίζηα ηεο νινθιεξσκέλεο 

παξνπζίαζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ ζηελ άκεζε ή επξχηεξε εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα.  
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Σ. ΦΤΛΛΟ/Α ΔΡΓΑΗΑ 

1
ο
 δίυπο 1

ο
 Φύλλο Επγαζίαρ  

Αιιάδμομε ημ θείμεκμ ηεξ δηαθήμηζεξ: 

Ακηί γηα έκακ παίθηε μηιάεη ζε πμιιμύξ: 

 

Γηα κα γράυεηε πηο γρήγορα ηο θείμεκο, μπορείηε κα ηο ακηηγράυεηε θαη κα ηο ηοποζεηήζεηε 

μέζα ζηο πιαίζηο  

(με ακηηγραθή θαη επηθόιιεζε)  

 

Μπορείηε ηώρα κα ακηηθαηαζηήζεηε μόκο ηα γράμμαηα ποσ τρεηάδοκηαη αιιαγή:  

 

«Μάκηευε ποηος…» 

• Σθέυοσ θαιά. 

• Ρώηα ζφζηά. 

• Ρώηα κα δεης, γρήγορα πφς ζα ηοκ βρεης:  

• Χρώμα μαηηώκ, θαιάθρα ή μαιιηά; 

-  Έτεη γσαιηά; 

-  Φορά θαπέιο; 

-  Το βρήθα ! είκαη ο Γηάκκες.  

• Χρώμα μαηηώκ, θαιάθρα ή μαιιηά; 

• Βάιε μσαιό.  

• Βρες ηο ζφζηό. 

• Νίθεζε, μάκηευε, ποηος; 
•  

 

 

 

 

 

Σημ θείμεκμ πμο ζα γνάρεηε πνμζέληε ηε πνήζε ηςκ παναθάης ζομβόιςκ: 
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3
ο
 δίυπο 2

ο
 Φύλλο Επγαζίαρ  
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4
ο
 δίυπο 3

ο
 Φύλλο Επγαζίαρ  
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4
ο
 δίυπο Επίθεηα για ηην πεπιγπαθή 

Γηα λα βνεζήζεηε ηνλ Σεληέλ ζα ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηήζεηε θάπνηεο ιέμεηο (εθηφο 

απφ πξφζσπν, καιιηά, κάηηα, κχηε, ρείιηα, απηηά) γηα λα δψζεηε πιεξνθνξίεο γηα ην 

πψο είλαη ην πξφζσπν, ηα καιιηά, ηα κάηηα, ε κχηε, ή ηα ρείιε θαη ηα απηηά ηνπ 

χπνπηνπ. Γηα απηφ ζα ζαο βνεζήζεη ν παξαθάησ θαηάινγνο ιέμεσλ/ επηζέησλ.  

 Δπίθετα για την περιγραυή  

 

 

Γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξνζψπνπ σνεηδέο/ νβάι, ηεηξάγσλν,  

καθξφζηελν, ζηξνγγπιφ, ηξηγσληθφ, 

νζηεψδεο, θνθθαιηάξηθν, γειαζηφ, 

ιππεκέλν, αθξάην, ξπηηδσκέλν, 

λεαληθφ, αδχλαην, ρισκφ, 

ειηνθακέλν, ζπκπαζεηηθφ, 

παλέκνξθν, θσηεηλφ, ζθνηεηλφ, 

ήξεκν, επγεληθφ, ήζπρν, αλήζπρν  

 

Γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ καιιηψλ θνληά, καθξηά, ιίγα, αξαηά, ππθλά, 

καχξα, μαλζά, θαζηαλά, άζπξα, 

γθξίδα, ίζηα, ζπαζηά, ζγνπξά, 

θνπλησηά, θαηζαξά, θνπξεκέλα, 

ρηεληζκέλα, πεξηπνηεκέλα 

 

Γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ καηηψλ  κηθξά, κεγάια, καχξα, θαζηαλά, 

γαιαλά, πξάζηλα, γθξηδνπξάζηλα, 

ζηξνγγπιά, ακπγδαισηά, ζρηζηά, 

βαζνπισηά, γνπξισηά, πνλεξά, 

εθθξαζηηθά 

 

Γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο κχηεο ιεπηή, ίζηα, θπξηή, αλαζεθσκέλε, 

παρνπιή, κεγάιε, κηθξή, θιαζηθή, 

κπηεξή, ζνπβιεξή, ζηξαβή, 

πιαθνπηζσηή, ραξηησκέλε, γαιιηθή 

 

Γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ρεηιηψλ ιεπηά, θιεηζκέλα, ρνληξά, θφθθηλα, 

βακκέλα, ζαξθψδε, ζθαζκέλα  

 

Γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ απηηψλ πεηαρηά, κεγάια, κηθξά 
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4
ο
 δίυπο 4

ο
 Φύλλο Επγαζίαρ  

ην βηβιίν ηεο κε ηίηιν «Φηιελάδα Φνπληνπθηά κνπ» , ε Αγγειηθή Βαξειιά πεξηγξάθεη έλαλ απφ ηνπο 

ήξσεο ηεο ηζηνξίαο, ηνλ κηθξφ Γψξν θαη καο θαιεί λα ηνλ δσγξαθίζνπκε. Αο δνθηκάζνπκε 

αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηεο:  

«Πψο είλαη ν Γψξνο; 

Πάξηε ηηο κπνγηέο ζαο θη ειάηε λα ηνπ θάλνπκε ην πνξηξαίην: 

Κάληε πξψηα έλα πξφζσπν νβάι! Έηζη κπξάβν! 

ηελ επάλσ κεξηά, θάησ απφ ην κέησπν, ζρεδηάζηε δχν γειαζηά κάηηα. Μα πνιχ γειαζηά. ρεδηάζηε 

ηψξα θαη ηα θξχδηα κε αρλή, θίηξηλε κπνγηά, γηαηί ηα θξχδηα ηνπ ζρεδφλ δε θαίλνληαη.  

Πνιχ ζα πξέπεη λα πξνζέμεηε θαη ηηο γξακκέο ηεο κχηεο. Δίλαη αλαζεθσκέλε θαη … πακπφλεξε. Αλ 

δελ ήηαλ απηή ε κχηε, δελ μέξσ πφζν ζπκπαζεηηθφ ζα έβγαηλε ην κνπηξάθη ηνπ.  

Εσγξαθίζηε ηψξα θαη ην ζηφκα κε κηα κεγάιε θακπχιε γξακκή, πνπ λα θηάλεη απφ ην έλα απηί κέρξη 

ην άιιν. Πξνζέμηε κελ θάλεηε ηελ θακπχιε αλάπνδε θαη ζαο βγεη θαηζνχθεο ή θιακέλνο. Γηαηί θάηη 

ηέηνην ηνπ ζπκβαίλεη πνιχ ζπάληα. Σν γέιην ηνπ είλαη θνιιεηηθφ, φπσο ε γξίπε θαη ην ζπλάρη.  

Α, κελ μεράζσ! Αληί λα ηνπ βάιεηε καιιηά, βάιηε ηνπ θαιχηεξα κηα ζθνχπα, γηαηί ηα καιιηά ηνπ είλαη 

ίζηα, ππθλά, ζθιεξά θαη μαλζά.  

Γελ λνκίδσ πσο ηα άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έρνπλ θάηη ην μερσξηζηφ, θη είκαη ζίγνπξε πσο ζα 

πεηχρεη ε δσγξαθηά ζαο».  

 (Αγγειηθή Βαξειιά, 1996, «Φηιελάδα Φνπληνπθηά κνπ» Δθδ. ΑΔ Α.Δ., 

ΥΑΡΣΑΔΣΟ, ΔΛΛΖΝΔ ΤΓΓΡΑΦΔΗ ΓΗΑ ΠΑΗΓΗΑ, ζει.19) 
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4
ο
 δίυπο 5

ο
 Φύλλο Επγαζίαρ  

Απφ ηα παξαθάησ δχν θείκελα δηαιέγνπκε απηφ πνπ πεξηγξάθεη   

κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ην πξφζσπν θσηνγξαθίαο  

 

 
(θσηνγξάθνο: Λεπζέξεο Πιαθίδαο). 

ηε θσηνγξαθία βιέπνπκε κηα 

θνπέια. Σν πξφζσπφ ηεο 

πιαηζηψλεηαη απφ καιιηά. Έρεη 

δχν κάηηα, κηα κχηε θαη θπζηθά 

έλα ζηφκα. Σα θξχδηα ηεο δελ 

έρνπλ ην ίδην ρξψκα κε ηα καιιηά 

ηεο.  

ηε θσηνγξαθία βιέπνπκε κηα λεαξή θνθθηλνκάιια. Σν ζρήκα 

ηνπ πξνζψπνπ ηεο είλαη κάιινλ ζηελφκαθξν. Δίλαη θάηαζπξν 

αιιά γεκάην θαθίδεο. Ζ κχηε ηεο είλαη θιαζηθή θαη  

ζπκπαζεηηθή. Σα καιιηά ηεο είλαη βακκέλα θφθθηλα, ζγνπξά θαη 

καθξηά. Σα θξχδηα ηεο θαζηαλά θαη ιεπηά. Σν ίδην ιεπηά είλαη θαη 

ηα ζαξθψδε ρείιε ηεο. Με ηα ήξεκα πξάζηλά ηεο κάηηα θνηηά 

θαηάκαηα ηνλ θσηνγξάθν.  

εκεηψλνπκε εδψ (κε αληηγξαθή θαη επηθφιιεζε) ηηο ιέμεηο πνπ βνεζνχλ ζηε ιεπηνκεξή πεξηγξαθή 

ηεο θνπέιαο:  

 

http://www.eikastikon.gr/fotografia/plakidas_index.html
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5
ο
 δίυπο 6

ο
 Φύλλο Επγαζίαρ  
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5
ο
 δίυπο 7

ο
 Φύλλο Επγαζίαρ  
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5
ο
 δίυπο 8

ο
 Φύλλο Επγαζίαρ  
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6
ο
 δίυπο 9

ο
 Φύλλο Επγαζίαρ  
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Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

Καηά ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξνηεηλφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζελαξίνπ 

επηρεηξήζεθε ε ηαπηφρξνλε παξνπζίαζε θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ δπλαηνηήησλ 

επέθηαζήο ηνπ (ηφζν απφ ηελ άπνςε ηνπ ρξφλνπ φζν θαη ηεο εκβάζπλζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ κε ζηφρν ηεο νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο πνπ αθνξά ζηε δηδαζθαιία 

ζπγθεθξηκέλσλ θεηκεληθψλ εηδψλ).  

Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζελαξίνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ελαιιαθηηθά θαη 

απφ κηθξφηεξε (Α΄) αιιά θαη κεγαιχηεξε ηάμε (Γ΄). Όζνλ αθνξά ηνπο/ηηο 

καζεηέο/ηξηεο ηεο Β΄ ηάμεο (γηα ηνπο νπνίνπο άιισζηε θαη ζρεδηάζηεθε), πξνηείλεηαη 

επηπιένλ -σο κηα άιιε εθδνρή ηνπ ζελαξίνπ- ε ελαζρφιεζή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο 

Δπέιηθηεο Εψλεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο πιηθνχ πνπ ζα δίλεη κηα δηαθνξεηηθή 

πξννπηηθή ζηελ αμηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηερνκέλσλ ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ. 

πγθεθξηκέλα, ε χπαξμε θσηνγξαθηψλ νξηζκέλσλ πνηεηψλ θαη γεληθφηεξα 

πξνζψπσλ ηεο ινγνηερληθήο καο παξάδνζεο
6
 κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ αθνξκή γηα 

ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηεο Β΄ ηάμεο ζε έλα project γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

ιεπθψκαηνο πνπ ζα ηνπο αθνξά.  

ε απηφ νη καζεηέο/ηξηεο, αμηνπνηψληαο ηηο εκπεηξίεο ηνπο απφ πξαθηηθέο 

πεξηγξαθήο, κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ θείκελα πνπ ζα πεξηέρνπλ ηφζν ηελ 

εμσηεξηθή πεξηγξαθή ηνπο (κε βάζε ηηο εηθφλεο πνπ δηαηίζεληαη ζην ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην) φζν θαη ηελ αλαθνξά ζην έξγν ηνπο. Παξάιιεια -κε ζεβαζκφ ζηηο 

πξνζιακβάλνπζεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειηαθήο νκάδαο- ζα 

αλαδεηεζεί ε αηηία πνπ θάλεη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο αλζξψπνπο λα μερσξίδνπλ θαη ηα 

                                                 

6
 Γηα παξάδεηγκα, ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο Γιψζζαο γηα ηε Β΄ ηάμε ππάξρνπλ θσηνγξαθίεο θαη 

αλαθνξέο ζηνλ Γ. Ρίηζν (ζ. 25, ζ. 77 α΄ ηεχρνο, Βηβιίν Μαζεηή), ζηνλ Γ. νισκφ, (ζ. 78.α΄ ηεχρνο, 

Βηβιίν Μαζεηή θαη ζ. 69, α΄ ηεχρνο, Σεηξάδην Δξγαζηψλ), ζηνλ Γ. εθέξε (ζ. 10, β΄΄ ηεχρνο, Βηβιίν 

Μαζεηή θαη ζ. 14, γ΄ ηεχρνο, Βηβιίν Μαζεηή), ζηνλ Κ. Παιακά (ζ. 10, β΄ ηεχρνο, Βηβιίν Μαζεηή), 

ζηνλ Ε. Παπαλησλίνπ (ζ. 11, γ΄ ηεχρνο, Βηβιίν Μαζεηή), ζηνλ Αδ. Κνξαή (ζ. 32, β΄ ηεχρνο, Βηβιίν 

Μαζεηή), ζηνλ Β. Ρψηα (ζ. 55, β΄ ηεχρνο , Βηβιίν Μαζεηή), ζηνλ Οδ. Διχηε θαη Κ. Καβάθε (ζ. 37, α΄ 

ηεχρνο, Σεηξάδην Δξγαζηψλ).  
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νλφκαηά ηνπο λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε έλα ζρνιηθφ βηβιίν. Σαπηφρξνλα ε αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηψλ γηα ην άηνκφ ηνπο (κε ηελ παξαπνκπή ζε θείκελα αλαθνξάο φπσο ε 

Wikipedia) κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη ηελ παξνπζίαζή ηνπο κε ηελ ηαπηφρξνλε 

απνηχπσζε ηεο εηθφλαο ηνπο (αλαδήηεζε αληίζηνηρνπ πιηθνχ απφ ην δηαδίθηπν). ηα 

πιαίζηα απηά ζα έρεη λφεκα θαη ε πξφθιεζε κηαο ζπδήηεζεο γηα ηελ απνπζία 

αληίζηνηρσλ εηθφλσλ απφ άηνκα πνπ εθπξνζσπνχλ ηε γπλαηθεία εγρψξηα ινγνηερληθή 

παξαγσγή. Ο αληίζηνηρνο πξνβιεκαηηζκφο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε παξφκνηεο 

αλαδεηήζεηο αλαθνξηθά κε Διιελίδεο γπλαίθεο ινγνηέρλεο
7
 (μεθηλψληαο ίζσο απφ 

απηέο πνπ αλαθέξνληαη σο «νλφκαηα» ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην). Σν πξντφλ ηεο 

ελαζρφιεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, «ην ιεχθσκα πνηεηψλ θαη ζπγγξαθέσλ (αληξψλ 

θαη γπλαηθψλ) ηεο Β΄ ηάμεο» κπνξεί λα παξνπζηαζηεί κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

ζρεδίνπ εξγαζίαο ζηελ επξχηεξε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα (είηε κε εθδήισζε ζην 

ζρνιείν είηε κε αλάξηεζή ηνπ ζην blog ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ).   

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

Ζ εκπινθή ησλ παηδηψλ ζε κηα παηγληψδε δξαζηεξηφηεηα -ζηελ νπνία ε 

αλαγθαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ νδεγεί ζηε κχεζή ηνπο ζην 

θεηκεληθφ είδνο ηεο πεξηγξαθήο θαη κε ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο εληνπηζκνχ ζηνηρείσλ 

ηεο δνκήο αιιά θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ- απνηέιεζε ηελ θεληξηθή ηδέα ηνπ 

ζελαξίνπ. Γχξσ απφ απηή θηλείηαη θαη ε αμηνπνίεζε θεηκεληθψλ ηχπσλ 

θαηεπζπληηθνχ ιφγνπ πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην ελ ιφγσ παηρλίδη. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλνληαη έρνπλ ηελ αθεηεξία ηνπο ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην 

δίλνληαο κηα ελαιιαθηηθή πξννπηηθή ζην πεξηερφκελφ ηνπ. Αμηνπνηνχληαη πφξνη πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ αιιά θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζε έλα εγρείξεκα 

αμηνπνίεζήο ηνπο γηα ηελ πξνψζεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ (γηα ηνλ θφζκν, ηε 

γιψζζα αιιά θαη ηνπο γξακκαηηζκνχο).  

                                                 

7
 ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην παξνπζηάδνληαη δείγκαηα ηνπ έξγνπ ηεο Π. Γέιηα, ηεο Θ. Υνξηηάηε, ηεο Μ. 

Λνΐδνπ, ηεο Μ. Γνπκελνπνχινπ.     
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Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ζελαξίνπ επηιέρζεθαλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ θξίζεθαλ 

φηη ζπκβάιινπλ ζηε ζηαδηαθή νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κέζα απφ 

ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ πεγψλ θαη κνξθψλ πιεξνθφξεζεο. Απηφ φκσο δε ζεκαίλεη 

φηη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο εθαξκνγήο δελ έρεη ηελ επρέξεηα επηινγήο αλάκεζα 

ζηηο πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Αληίζεηα, είλαη αλαγθαίν ν/ε θάζε εθπαηδεπηηθφο 

λα πξνζαξκφζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ ζελαξίνπ ζηηο αλάγθεο, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ηεο ηάμεο εθαξκνγήο. Γη’ απηφ θαη ηφζν νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζελαξίνπ φζν θαη ην πιηθφ πνπ ην ζπλνδεχεη ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ σο παξαδείγκαηα γηα ηελ δηαπξαγκάηεπζε θαη παξνπζίαζε ζηελ 

ηάμε αληίζηνηρσλ θεηκεληθψλ εηδψλ.  

Δθείλν πνπ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί ηδηαίηεξα είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο νπζηαζηηθήο 

βησκαηηθήο εκπινθήο θαη ελζπλείδεηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα επηιεγνχλ κέζα ζε έλα θιίκα ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ, απνδνρήο 

θαη επνηθνδνκεηηθήο ζπλεξγαζίαο. Ηδηαίηεξε κέξηκλα απφ ηελ πιεπξά ηνπ/ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ πξέπεη λα ηχρεη ην πιαίζην ηεο επηθνηλσλίαο κε απψηεξν ζηφρν ηελ 

απηφλνκε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. ην πιαίζην απηφ είλαη 

αλακελφκελν λα ππάξμνπλ πξσηνβνπιίεο θαη ηδέεο πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ ηα ίδηα ηα 

παηδηά, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ην ίδην απνηειεζκαηηθά ζηελ θαιιηέξγεηα 

ηεο έθθξαζεο, ηεο δεκηνπξγηθήο θαη θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο.  
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