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Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

Τίηλορ 

Με αηλίγκαηα θαη γισζζνδέηεο 

Δημιοςπγόρ 

Διπίδα Σνθκαθίδνπ 

Διδακηικό ανηικείμενο 

Νενειιεληθή Γιψζζα 

(Πποηεινόμενη) Τάξη 

Β΄ Γεκνηηθνχ αιιά θαη ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ (φπνπ ζπλαληψληαη θαη εθεί ηα 

αηλίγκαηα) θαη ζηε Γ΄ ηάμε (ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη ζηα πιαίζηα ηεο 

Δπέιηθηεο Εψλεο) κε ηηο απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο γηα ηελ θάζε κηα ειηθηαθή νκάδα.  

Χπονολογία 

Οθηψβξηνο 2012 

Διδακηική/θεμαηική ενόηηηα 

«Γιψζζα Β΄ Γεκνηηθνχ», Δλφηεηα 8: Τν ηαμίδη ζηε Φσραξνύπα 

Διαθεμαηικό 

Όρη 

Χπονική διάπκεια 

16 δηδαθηηθέο ψξεο (θαη ίζσο έλα επηπιένλ δίσξν γηα ηελ νινθιήξσζε θαη επέθηαζή 

ηνπ ζελαξίνπ, αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηηο δπλαηφηεηεο ηεο 

ηάμεο θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ). 

Χώπορ 

Δληφο ζρνιείνπ: αίζνπζα δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο 
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Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή 

Οη καζεηέο 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), αιιά θαη βαζηθή εκπεηξία απφ ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή 

δηδαζθαιία. 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 ηελ ππνβνήζεζε ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ έρεη δεκηνπξγεί 

ζπλνδεπηηθφ πιηθφ.  

Εθαπμογή ζηην ηάξη 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην είλαη πξφηαζε δηδαζθαιίαο.  

Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι 

— 

Το ζενάπιο ανηλεί  

Σν ζελάξην είλαη πξσηφηππν ζηε ζχιιεςε.  

Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ/ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σν ζελάξην πνπ παξνπζηάδεηαη έρεη σο αθνξκή δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ 

πνπ αμηνπνηνχλ αηλίγκαηα θαη γισζζνδέηεο. Οη ήξσεο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ 

θαινχληαη λα ιχζνπλ αηλίγκαηα θαη λα επαλαιάβνπλ γισζζνδέηεο πξνθεηκέλνπ λα 

θηάζνπλ ζηε Υσραξνχπα, ηε Υψξα ησλ Υαξνχκελσλ Παηδηψλ. Μέζα απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζελαξίνπ νη καζεηέο/ηξηεο παξαθηλνχληαη λα εκπιαθνχλ άκεζα 

θαη λα αλαιάβνπλ νη ίδηνη δξάζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ ην πιηθφ ηνπ ζρνιηθνχ 

εγρεηξηδίνπ εκπινπηίδεηαη ελψ παξάιιεια δίλεηαη κηα άιιε ελαιιαθηηθή πξννπηηθή 

κε ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία. Βαζηθή επηδίσμε απνηειεί ζε έλα πξψην 

επίπεδν ε επραξίζηεζε, ην παηρλίδη κε ηηο ιέμεηο θαη ε δηαζθέδαζε, ελψ ζε δεχηεξν 

επίπεδν ππεξηζρχεη ε εμάζθεζε ηεο γισζζηθήο έθθξαζεο, ηεο θξηηηθήο θαη 

δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ήδε 



 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

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

 Β΄ Γεκνηηθνχ Με αηλίγκαηα θαη γισζζνδέηεο 

ειίδα 5 απφ 40 

 

 

 

απνθηεκέλσλ γλψζεσλ γχξσ απφ δηάθνξα ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Ζ επαθή κε 

ηα ζπγθεθξηκέλα θεηκεληθά είδε βνεζά ζηελ πιεξνθφξεζε γχξσ απφ ην πεξηερφκελν 

θαη ηε κνξθή ηνπο θαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. Παξάιιεια, 

ηα αηλίγκαηα θαη νη γισζζνδέηεο γίλνληαη ην κέζν γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ 

πνπ αθνξνχλ ηε γιψζζα αιιά θαη ην πξφζρεκα γηα ηε κχεζε ζε λέεο πξαθηηθέο 

γξακκαηηζκνχ. 

Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 

Σα αηλίγκαηα θαη νη γισζζνδέηεο ζπλαληψληαη ζπρλά ζηα ζρνιηθά αλαγλσζηηθά 

θαζψο ε έθηαζε θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο πξνζθέξνληαη γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

απεπζχλνληαη ζε καζεηέο/ηξηεο κηθξήο ειηθίαο. Άιισζηε έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηελ 

παξάδνζε θάζε ιανχ, απνηεινχλ θαξπφ ηεο ιατθήο δεκηνπξγίαο, ζηνηρεία ηνπ 

ιανγξαθηθνχ καο πνιηηηζκνχ θαη σο ηέηνηα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν 

δηδαθηηθήο επεμεξγαζίαο. Ζ εμνηθείσζε θαη επαθή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ηα 

ζπγθεθξηκέλα θεηκεληθά είδε κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ πξνθνξηθνχ 

θαη ηνπ γξαπηνχ ηνπο ιφγνπ, ελψ κπνξεί λα απνηειέζνπλ κηα αθφκε αθνξκή γηα ηελ 

ελαζρφιεζε θαη ηελ εμνηθείσζε κε νξηζκέλεο πηπρέο ησλ λέσλ γξακκαηηζκψλ πνπ 

εθπνξεχνληαη απφ  ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. 

ηα πιαίζηα απηά ν/ε εθπαηδεπηηθφο είλαη ππεχζπλνο/ε γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη γηα ηελ αλάπηπμε ελφο επράξηζηνπ θαη ζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο, 

δεκηνπξγψληαο πξνθιήζεηο γηα ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζε «πξνβιεκαηηθέο» 

θαηαζηάζεηο. Αλαιακβάλεη ηνλ ξφιν ηνπ δηεπθνιπληή-δηακεζνιαβεηή πηνζεηψληαο 

δξάζεηο θαη πξαθηηθέο θαηά ηηο νπνίεο νη πιεξνθνξίεο γχξσ απφ ηνλ θφζκν, ηε 

γιψζζα θαη ν Ζ/Τ, δελ αληηκεησπίδνληαη κφλν σο αληηθείκελα αιιά θαη σο εξγαιεία 

κάζεζεο. Δμαζθαιίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ζεηηθήο αιιειεπίδξαζεο θαη αλάπηπμεο ηεο 

αηνκηθψλ ηθαλνηήησλ, παξάιιεια κε ηελ θαιιηέξγεηα δηαπξνζσπηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ηνπ θάζε κέινπο ηεο νκάδαο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θξνληίδεη 
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λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηε δπλακηθή ηεο ηάμεο, νη νπνίεο ζα 

αμηνπνηεζνχλ γηα ηε βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ησλ καζεηψλ θαηά ηε 

δηεμαγσγή ηνπ ζελαξίνπ αιιά θαη κεηά απφ απηφ.  

Οη καζεηέο/ηξηεο νηθνδνκνχλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο κέζα απφ ηελ 

ελεξγεηηθή πξνζσπηθή εκπινθή ηνπο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, θαζψο 

ζπλεξγάδνληαη θαη επηθνηλσλνχλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Βξίζθνληαο θίλεηξν θαη 

ελδηαθέξνλ γηα ηε δηθή ηνπο πξνζσπηθή ζπκκεηνρή ζε δνθηκαζίεο θαη ηελ νξγάλσζε 

αληίζηνηρσλ δξάζεσλ γηα ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο 

απνθηψληαο γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνλ θφζκν, ηε γιψζζα θαη ηε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ.  

Δπηπιένλ, κέζα απφ κηα δηδαζθαιία κε παηγληψδε ραξαθηεξηζηηθά νη 

καζεηέο/ηξηεο ζα παξαθηλεζνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ρσξίο λα έρνπλ ελδνηαζκνχο γηα ηα 

ιάζε πνπ ίζσο θάλνπλ. Απηά ζα αληηκεησπηζηνχλ σο κηα αθφκε επθαηξία γηα 

εμάζθεζε. Καζψο νη νκάδεο αληηζηξέθνπλ ηνπο ξφινπο ηνπο, βνεζνχλ ηνπο 

ζπκκαζεηέο/ηξηέο ηνπο αληαιιάζζνληαο γλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο θαη ζπκβάιινληαο 

ζηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ πνπ ηνπο αλαηίζεηαη. Ζ χπαξμε καζεηψλ/ηξηψλ κε 

δηαθνξεηηθή εζληθή πξνέιεπζε ζα απνηειέζεη κηα επθαηξία γηα ηελ παξνπζίαζε 

αηληγκάησλ θαη γισζζνδεηψλ θαη ζε μέλε γιψζζα πνπ νη ζπκκαζεηέο ηνπο ζα 

θιεζνχλ λα ιχζνπλ θαη λα πξνθέξνπλ αληίζηνηρα. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα γίλεη 

γλσζηφ φηη ηα ζπγθεθξηκέλα θεηκεληθά είδε θαιιηεξγνχληαη θαη απφ άιινπο ιανχο 

ελψ ηα αιιφγισζζα παηδηά ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο νκαδηθήο δξάζεο 

επηδεηθλχνληαο ηηο -θσλνινγηθέο θπξίσο- ηθαλφηεηέο ηνπο ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα.   

Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

Δηδηθφηεξα επηρεηξείηαη νη καζεηέο/ηξηεο: 

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

 Να γλσξίζνπλ πξντφληα ηεο ιανγξαθηθήο καο παξάδνζεο θαη ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, φπσο είλαη ηα αηλίγκαηα θαη νη γισζζνδέηεο. 
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 Να εμαζθεζνχλ ζηνλ ηξφπν ρξήζεο αληίζηνηρσλ θεηκεληθψλ εηδψλ (εξψηεζε- 

ζθέςε-απάληεζε ζηελ επίιπζε αηλίγκαηνο, ελεξγεηηθή αθξφαζε ή 

πξνζεθηηθή αλάγλσζε γηα ηελ νξζή επαλάιεςε φκνησλ θζφγγσλ ζηνπο 

γισζζνδέηεο). 

 Να γλσξίζνπλ θαη λα εμνηθεησζνχλ κε έξγα ηέρλεο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε 

ηε ιεηηνπξγηθή ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ εθθξάζεσλ, φπσο ε έθθξαζε 

«αηληγκαηηθφ ρακφγειν» ζηελ εηθφλα ηεο Μφλα Λίδαο ηνπ Λενλάξλην Νηα 

Βίληζη. 

 Να γλσξίζνπλ ηα θφκηθ θαη λα εμνηθεησζνχλ κε βαζηθέο ηνπο ζπκβάζεηο, 

θαηαλνψληαο κέζα απφ απηά ηνλ ηξφπν ζπιιεηηνπξγίαο ηεο εηθφλαο θαη ηνπ 

ιφγνπ. 

 Να γλσξίζνπλ ηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ αηληγκάησλ ζε θείκελα 

θηλνχκελσλ ζρεδίσλ θαη έξγσλ ηεο ιανγξαθηθήο καο παξάδνζεο, φπσο είλαη 

ην Θέαηξν θηψλ.  

 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. 

Γνώζειρ για ηη γλώζζα 

 Να εμαζθήζνπλ ηνλ πξνθνξηθφ θαη ηνλ γξαπηφ ηνπο ιφγν κέζα απφ ηε ρξήζε 

κηθξψλ θείκελσλ κε ξπζκφ θαη νκνηνθαηαιεμία. 

 Να δηαπηζηψζνπλ ηε ζχδεπμε πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ θαη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη θαη ν πξνθνξηθφο ιφγνο απνηειεί θείκελν.  

 Να γλσξίζνπλ ηε δνκή ησλ αηληγκάησλ θαη γισζζνδεηψλ θαη λα κπνξνχλ λα 

ηα δηαθξίλνπλ απφ άιια θεηκεληθά είδε.  

 Να αμηνπνηήζνπλ γισζζηθά ζηνηρεία (π.ρ. επαλάιεςε ίδησλ θζφγγσλ, ε 

εξψηεζε «ηη είλαη;», ε χπαξμε νκνηνθαηαιεμίαο θαη ξπζκνχ) σο ελδείμεηο γηα 
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επηβεβαίσζε ησλ αξρηθψλ ππνζέζεσλ πνπ έρνπλ δηαηππψζεη γηα ην 

επηθνηλσληαθφ γεγνλφο ή ην θεηκεληθφ είδνο πνπ εμεηάδνπλ. 

 Να θαιιηεξγήζνπλ ζηξαηεγηθέο θαηαλφεζεο ηνπ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ 

θεηκέλνπ, αμηνπνηψληαο ηηο γλψζεηο ηνπο (γηα ηελ επίιπζε αηληγκάησλ) θαη ηελ 

εμάζθεζε ησλ θσλνινγηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ (γηα ηελ νξζή πξνθνξά ησλ 

γισζζνδεηψλ). 

 Να απνθηήζνπλ λέν ιεμηιφγην κέζα απφ ηε δηαπξαγκάηεπζε παξάγσγσλ 

(«αηληγκαηηθφο-ή-φ») θαη ζχλζεησλ ιέμεσλ (γισζζν*).  

 Να εμνηθεησζνχλ κε ηα ζπγθεθξηκέλα θεηκεληθά είδε (θαη κε ζπλνδεπηηθέο 

εθθξάζεηο «λα ην πάξεη ην πνηάκη;») ζπλεηδεηνπνηψληαο δηαηζζεηηθά ηηο 

γξακκαηηθέο θαη ιεμηινγηθέο επηινγέο πνπ έρνπλ γίλεη θαηά ηε δεκηνπξγία 

ηνπο. 

 Να γλσξίζνπλ ηηο ζπκβάζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θεηκεληθψλ εηδψλ (χπαξμε 

εξψηεζεο/ απάληεζεο ζηα αηλίγκαηα, αλαγθαηφηεηα νξζήο άξζξσζεο θαηά 

ηελ επαλάιεςε ηνπ γισζζνδέηε) θαη λα ηηο ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θαηά ηελ 

αλαδεκηνπξγία ή παξαγσγή αληίζηνηρσλ θεηκέλσλ.  

 Να θαιιηεξγήζνπλ ηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ηνπο ιφγν, βειηηψλνληαο 

αληίζηνηρεο δεμηφηεηεο θαη ζηξαηεγηθέο (θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα, 

ελεξγεηηθή αθξφαζε θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε, απαληεηηθή θαη θξηηηθή 

ηθαλφηεηα, επρέξεηα άξζξσζεο).  

 Να εμνηθεησζνχλ κε γξακκαηηθέο δνκέο ηεο γιψζζαο (κνξθνινγία ηνπ 

ξήκαηνο «είκαη»). 

 Να εμνηθεησζνχλ κε ηελ έλλνηα ησλ νπζηαζηηθψλ θαη ησλ επίζεησλ. 

 Να εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε ηεο παχιαο ζηελ θαηαγξαθή ησλ δηαιφγσλ.  

 Να επεμεξγαζηνχλ θείκελν απφ ην Θέαηξν θηψλ (Καξαγθηφδε) κε 

πξσηαγσληζηή ηνλ Μέγα Αιέμαλδξν. 
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Γπαμμαηιζμοί 

 Να γλσξίζνπλ ηνλ Ζ/Τ κέζα απφ ηηο βησκαηηθέο ηνπο εκπεηξίεο θαη λα 

εμνηθεησζνχλ κε ηηο πνηθίιεο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο παξέρνληαη ζηελ 

αλαδήηεζε θαη εχξεζε πιεξνθνξηψλ, ζηελ θαηαγξαθή ηνπο αιιά θαη ζηελ 

αμηνπνίεζή ηνπο γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο έθθξαζε θαη δεκηνπξγία.  

 Να γλσξίζνπλ ηε ρξεζηηθή αμία ειεθηξνληθψλ ιεμηθψλ θαη ειεθηξνληθήο 

εγθπθινπαίδεηαο.  

 Να εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε/κειέηε κηαο δηαδηθηπαθήο εγθπθινπαίδεηαο θαη 

ηνλ ηξφπν αλαδήηεζεο ζε απηήλ φπσο επίζεο ζε έλα ειεθηξνληθφ ιεμηθφ. 

 Να εμνηθεησζνχλ κε βαζηθέο εληνιέο επεμεξγαζίαο ζε δηάθνξα ςεθηαθά 

πεξηβάιινληα (θεηκελνγξάθν, πξφγξακκα παξνπζίαζεο) γλσξίδνληαο ηε 

δπλαηφηεηα «θίλεζεο» αλάκεζα ζε δχν αξρεία (κε ηελ επηινγή ηεο 

ειαρηζηνπνίεζεο θαη επαλαθνξάο), ηεο αληηγξαθήο θαη επηθφιιεζεο 

θεηκέλνπ/εηθφλαο θαη ηε ρξήζε ηεο εληνιήο αλαίξεζεο.  

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ δηαηζζεηηθά ηε ρξεζηκφηεηα ελφο αξρείνπ 

παξνπζίαζεο (PowerPoint) θαη ηνπ ινγηζκηθνχ ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο 

Kidspiration γηα ηε ζπζηεκαηνπνίεζε θαη ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ γχξσ 

απφ έλα ζέκα. 

 Να κπεζνχλ ζε πξαθηηθέο νπηηθνχ θαη θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ, αληιψληαο θαη 

ζπγθξίλνληαο πιεξνθνξίεο απφ εηθφλεο θαη θείκελα. 

 Να εμνηθεησζνχλ κε ηελ παξαγσγή πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ/παξνπζηάζεσλ 

(ζπλδπαζκφο αηληγκάησλ/γισζζνδεηψλ κε αληίζηνηρεο εηθφλεο ή ήρν). 

Διδακηικέρ Ππακηικέρ 

Πξνηείλεηαη ν ρσξηζκφο ησλ παηδηψλ ζε νκάδεο «αηληγκάησλ» θαη «γισζζνδεηψλ» 

(ηξεηο ηεηξακειείο νκάδεο γηα ην θάζε είδνο ζε κία ηάμε 25-26 καζεηψλ/ηξηψλ) φπνπ 

δηαιέγνπλ ηα ίδηα ην αληηθείκελν κε ην νπνίν ζα αζρνιεζνχλ, ελψ πξνεηνηκάδνληαη 

γηα ηελ πξννπηηθή ελαιιαγήο ησλ ξφισλ ηνπο (ζρεδηαζηήο/ζπληάθηεο θαη ιχηεο ηνπ 



 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

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

 Β΄ Γεκνηηθνχ Με αηλίγκαηα θαη γισζζνδέηεο 

ειίδα 10 απφ 40 

 

 

 

αηλίγκαηνο ή γισζζνδέηε). Οη καζεηέο/ηξηεο ζηελ εμέιημε ηνπ ζελαξίνπ ζα θιεζνχλ 

λα απαληήζνπλ ζε δνθηκαζίεο πνπ ζα εηνηκάζνπλ ηα κέιε ησλ άιισλ νκάδσλ θαη 

έηζη ζα ηνπο δνζεί ε επθαηξία λα ζπλεξγαζηνχλ κε πεξηζζφηεξα άηνκα ηεο ηάμεο 

ηνπο, αληαιιάζζνληαο ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο γλψζεηο ηνπο. 

Ζ χπαξμε ησλ νκάδσλ απνηειεί ηε βαζηθή κνξθή νξγάλσζεο ηεο ηάμεο. 

Πξνηείλνληαη φκσο θαη δξάζεηο ζηηο νπνίεο ηα παηδηά ζα θιεζνχλ λα εξγαζηνχλ 

αηνκηθά (θαηά ηε δηαδηθαζία ιχζεο ελφο αηλίγκαηνο ή εμάζθεζεο ζηελ επαλάιεςε 

ελφο γισζζνδέηε) αιιά θαη λα ζπλεξγαζηνχλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο (θαηά ηελ 

εθθίλεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αιιά θαη ζηηο θάζεηο αλαηξνθνδφηεζεο θαη 

ζπδήηεζεο ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ).  

Έηζη νη καζεηέο/ηξηεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ νινκέιεηα ζηελ αξρή ηνπ ζελαξίνπ. 

ηε ζπλέρεηα ρσξίδνληαη ζε νκάδεο. Αξρηθά εξγάδνληαη ζην ίδην αληηθείκελν ελψ 

πξννδεπηηθά «απηνλνκνχληαη» θαη αλαιακβάλνπλ δηαθνξεηηθέο αιιά ηζνδχλακεο 

εξγαζίεο. Κάζε θνξά πνπ νινθιεξψλνπλ ηε δξάζε ηνπο παξνπζηάδνπλ ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. Έλα δίσξν 

αμηνιφγεζεο/αλαηξνθνδφηεζεο πξνηείλεηαη πξηλ ηελ ηειεπηαία θάζε «Γεκηνπξγνχκε 

θαη παξνπζηάδνπκε», φπνπ φιεο νη νκάδεο έρνπλ θαη πάιη θνηλή εξγαζία ζηελ νπνία 

θαινχληαη λα δηαθξίλνπλ ηα αηλίγκαηα θαη ηνπο γισζζνδέηεο απφ άιια θεηκεληθά 

είδε. ηελ ηειεπηαία θάζε αθνινπζεί κηα ζπδήηεζε γηα ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο θαη 

ηε κνξθή ηεο ηειηθήο ηνπο εξγαζίαο. Οη νκάδεο ζπλεξγάδνληαη ψζηε λα ζπκθσλεζεί 

ηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ε ηειηθή παξνπζίαζε ηεο ζπιινγηθήο ηνπο δξάζεο. 

Σα βήκαηα γηα ηε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο είλαη ηέζζεξα θαη γηα ην 

θαζέλα πξνβιέπνληαη δχν δίσξα. Έηζη ππνινγίδνληαη 16 δηδαθηηθέο ψξεο γηα ηελ 

νινθιήξσζε φισλ ησλ θάζεσλ ηνπ ζελαξίνπ.  

χληνκε πεξηγξαθή ηνπ ζελαξίνπ:  

1ν Βήκα: Ση είλαη ηα αηλίγκαηα θαη νη γισζζνδέηεο 

1ν δίσξν («Παηρλίδη κε αηλίγκαηα θαη γισζζνδέηεο» / ηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο)  
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2ν δίσξν («Αλαδήηεζε εξκελείαο ησλ ιέμεσλ» / ηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο / 

«Αληηζηνίρηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο» / «Αμηνπνίεζε θφκηθ γηα ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ ξήκαηνο ‘είκαη’» / Δξγαζία ζε νκάδεο θαη ζηελ νινκέιεηα) 

2ν Βήκα: Αλαδεηνχκε αηλίγκαηα θαη γισζζνδέηεο   

3ν θαη 4ν δίσξν (εξγαζία ζε νκάδεο θαη αληαιιαγή ησλ εξγαζηψλ πξνο επίιπζε 

απφ άιιεο νκάδεο) 

3ν Βήκα: Μηιάκε γηα ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη ηηο μερσξίδνπκε απφ άιιεο   

5ν δίσξν («Γηαπξαγκάηεπζε παξάγσγσλ «αηληγκαηηθφο-ή-φ» θαη ζχλζεησλ ιέμεσλ 

(γισζζν*)» / (Δξγαζία ζε νκάδεο θαη ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο) 

6ν δίσξν («χγθξηζε αηλίγκαηνο ζην θηλνχκελν ζρέδην θαη ην αίληγκα ηνπ 

Καξαγθηφδε», «Γηάθξηζε θεηκεληθψλ εηδψλ» / ηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο θαη ζηηο 

νκάδεο) 

4ν Βήκα: Γεκηνπξγνχκε θαη παξνπζηάδνπκε  

7ν δίσξν «Γεκηνπξγνχκε παξνπζηάζεηο, κε εηθφλεο θαη ερεηηθά ληνθνπκέληα γηα 

αηλίγκαηα θαη γισζζνδέηεο» / (Δξγαζία ζε νκάδεο θαη ζηελ νινκέιεηα) 

     8ν δίσξν «Γεκηνπξγία ζηαπξφιεμνπ» / (Δξγαζία ζηηο νκάδεο θαη ζηελ νινκέιεηα) 

Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηηπία 

Αθνξκή γηα ηελ εηζαγσγή ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή κπνξεί λα απνηειέζεη ε 

ζπδήηεζε ηεο εηθφλαο ηνπ πξννξγαλσηή (ζ.69) θαη ε ζχλδεζή ηεο κε ηελ πινθή ηεο 

ηζηνξίαο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ. Παξάιιεια ζρνιηάδνληαη νη ζηφρνη ηεο ελφηεηαο θαη 

ηα παηδηά θαινχληαη λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

αηληγκάησλ θαη ησλ γισζζνδεηψλ. Αλακέλεηαη φηη ηα παηδηά ζα αλαθεξζνχλ ζηε 

δηαζθέδαζε, ην αζηείν, ηελ εμάζθεζε ηνπ κπαινχ αιιά θαη ηεο γιψζζαο. 

Αληρλεχνληαη ζρεηηθέο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ή αμηνπνηνχληαη 

ζρεηηθά θείκελα ηνπ Αλζνινγίνπ ελψ πξνηείλεηαη ε ζπζηεκαηηθή επεμεξγαζία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο. Δμεγνχληαη ζηνπο καζεηέο/ηξηεο νη βαζηθέο επηδηψμεηο ηεο 
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ελ γέλεη ελαζρφιεζεο ηνπο κε ην ζέκα θαη ζπκθσλείηαη ην πιαίζην εξγαζίαο ησλ 

νκάδσλ θαη ε κνξθή πνπ ζα έρεη ην ηειηθφ πξντφλ ηεο εξγαζίαο ηνπο. Ζ ρξήζε ηνπ 

Ζ/Τ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη εμ αξρήο γλσζηή ζηα παηδηά θαη έηζη κπνξεί απφ ηα ίδηα 

λα πξνηαζεί ε αλάξηεζε ζρεηηθψλ εθαξκνγψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ απηά ζηελ 

ηζηνζειίδα ή ζην blog ηνπ ζρνιείνπ ή ε απνζηνιή ηνπο ζε καζεηέο άιινπ ζρνιείνπ. 

Σα παηδηά θαινχληαη λα εθθξάζνπλ πξσηνβνπιίεο δξάζεσλ πνπ επηζπκνχλ λα 

αλαιάβνπλ. Ζ αμηνπνίεζε ησλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ είλαη βαζηθή 

πξνηεξαηφηεηα, γηα απηφ θαη αλαδεηνχληαη επθαηξίεο αλάδεημήο ηνπο κέζα απφ ηε 

ζπρλή πξνηξνπή γηα παξνπζίαζε ησλ πξνηάζεψλ ηνπο ζε θάζε θάζε δηεμαγσγήο ηνπ 

ζελαξίνπ.  

Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο 

Σα αηλίγκαηα θαη νη γισζζνδέηεο απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ηεο Β΄ 

ηάμεο ζηα πιαίζηα ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο (8ε ελφηεηα, «Σν ηαμίδη ζηε 

Υσραξνχπα», ηεχρνο Α΄, ζ. 69-75 θαη Σεηξάδην Δξγαζηψλ, ηεχρνο Α΄ ζ.43-46). 

Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ 

Μέζα απφ ηηο πξνηάζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζελαξίνπ επηδηψθεηαη ε εμνηθείσζε ησλ 

κηθξψλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ηηο ΣΠΔ, φπνπ κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή βίσζε ηεο ρξήζεο 

ηνπο ζα γλσξίζνπλ δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο κνξθέο θεηκέλσλ (φπσο είλαη ε χπαξμε 

ελφο ιεμηθνχ, πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζηελ έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή ηνπ ή 

κηα εγθπθινπαίδεηα πνπ κπνξεί λα δνζεί σο έληππν θείκελν θαη σο έλα θείκελν πνπ 

κπνξεί λα αλαδεηεζεί ζην δηαδίθηπν) αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα ζπλδπαζκέλεο 

εχξεζεο/παξνπζίαζεο εηθφλαο/θεηκέλνπ ή θαη ήρνπ γηα ηε δεκηνπξγία θαη παξαγσγή 

πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ. ηα πιαίζηα απηά ε γλσξηκία κε βαζηθέο εληνιέο ζηε ρξήζε 

ελφο θεηκελνγξάθνπ ή ελφο πξνγξάκκαηνο παξνπζίαζεο ή ελλνηνινγηθήο 

ραξηνγξάθεζεο ζα ζπκβάιεη ζηελ εμάζθεζε θαη εκπέδσζε ηεο ρξήζεο ηνπο απφ ηνπο 

κηθξνχο καζεηέο/ηξηεο ηεο Β΄ ηάμεο.  
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Κείμενα 

Αηλίγκαηα θαη γισζζνδέηεο, θείκελα θαη εηθφλεο απφ ην δηαδίθηπν, ιήκκαηα ζε 

εγθπθινπαίδεηεο, ιήκκαηα ζε δηαδηθηπαθά θαη ειεθηξνληθά ιεμηθά, ζειίδα ελφο 

θφκηθ, ερεηηθέο θαηαγξαθέο, πίλαθαο θιίζεο ηνπ ξήκαηνο είκαη, θείκελν ζεαηξηθήο 

παξάζηαζεο Καξαγθηφδε, θείκελν παξακπζηνχ θαη πνηήκαηνο, βηληενζθνπεκέλα 

ζηηγκηφηππα (απφ θηλνχκελα ζρέδηα θαη ηειενπηηθέο εθπνκπέο), θείκελα πνιπηξνπηθά 

(ζπλδπαζκφο εηθφλαο/ θεηκέλνπ θαη ήρνπ).  

πγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηνχληαη:  

Βίληεν 

ηηγκηφηππν ηεο ηειενπηηθήο ζεηξάο «ην παξά πέληε»,  

ηηγκηφηππα (57.44΄-59.21΄) απφ ην θηλνχκελν ζρέδην κε ηίηιν «Οη 12 άζινη ηνπ 

Αζηεξίμ»  

Ιζηνζειίδεο 

Πχιε γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα: Λεμηθφ ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο  

Διεχζεξε Δγθπθινπαίδεηα: http://el.wikipedia.org  

Μνπζείν Λνχβξνπ γηα ηελ εηθφλα ηεο Μφλα Λίδα, http://www.louvre.fr/ 

Δθαξκνγέο Γισζζηθήο Σερλνινγίαο, http://www.neurolingo.gr 

Λνγηζκηθφ δεκηνπξγίαο θφκηθο Comic Creator, (ειεχζεξν ζην δηαδίθηπν, ζην 

http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/comic/index.html) 

Πεξηνδηθφ: http://www.karagkiozis.com/45_MARTIOS_2011.pdf (γηα ην έξγν «Σα 

αηλίγκαηα ηεο Βεδπξνπνχιαο», ζει.55)  

Γηα ηελ αλεχξεζε αηληγκάησλ θαη γισζζνδεηψλ πξνηείλνληαη νη ηζηνζειίδεο:  

http://www.ainigmata.gr 

http://dreamskindergarten.blogspot.gr/2011/11/blog-post_24.html 

http://www.snhell.gr/kids/content.asp?id=273&cat_id=12  

http://dim-rizou.pel.sch.gr/ergasies/zoa/page24.html  

http://12dim-kalam.thess.sch.gr/pages/riddles.html 

http://dim-lieg.europe.sch.gr/enigmes.html  

http://www.youtube.com/watch?v=jObJ-rgFu-Y
http://www.youtube.com/watch?v=m5AuP1KikFE
http://www.youtube.com/watch?v=m5AuP1KikFE
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
http://el.wikipedia.org/
http://www.louvre.fr/
http://www.neurolingo.gr/
http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/comic/index.html
http://www.karagkiozis.com/45_MARTIOS_2011.pdf
http://www.ainigmata.gr/
http://dreamskindergarten.blogspot.gr/2011/11/blog-post_24.html
http://www.snhell.gr/kids/content.asp?id=273&cat_id=12
http://dim-rizou.pel.sch.gr/ergasies/zoa/page24.html
http://12dim-kalam.thess.sch.gr/pages/riddles.html
http://dim-lieg.europe.sch.gr/enigmes.html
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http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=533&Itemid=

83  

http://www.matia.gr/5/54/54_1.html θαη ην βίληεν ζην νπνίν καζεηέο/ηξηεο ηεο Β' 

ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ Νηζχξνπ ζην ζρνιηθφ έηνο 2009-2010 παξνπζηάδνπλ ηνλ 

γισζζνδέηε ηεο κπγδαιηάο: http://www.youtube.com/watch?v=FxcUIfy-LCE 

 

Δηθόλεο – Φσηνγξαθίεο  

Απφ ηζηνζειίδεο:  

Γηα ηελ εηθφλα ηεο θνξλίδαο, 

http://www.karakosta.gr/index.php?cPath=40&osCsid=b032ffcfb675b89d8fff09c0d5

3d9702  

Γηα ηελ εηθφλα ησλ παπνπηζηψλ: Kids Fancy Shoes Image, http://crazy-

doodles.blogspot.gr/  

Γηα ηελ εηθφλα ηνπ θεγγαξηνχ: http://kariatida62.blogspot.gr/2011/08/blog-

post_12.html  

Γηα ηελ εηθφλα ηνπ ρειηδνληνχ:, http://angelou-kea.blogspot.gr/2011/05/blog-

post_7035.html  

Γηα ηελ εηθφλα ηνπ βαζηιηθνχ, http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=327752  

Γηα ηελ εηθφλα ηεο βξνρήο,  

http://www.rainharvest.co.za/2012/06/why-harvest-rain-water-calculate-how-much-

you-can-harvest/  

Γηα ηελ εηθφλα ηνπ θπξίνπ γηα ηνπο γισζζνδέηεο  Βηβιίν Μαζεηή Γιψζζαο Β 

ηάμεο, Α΄ηεχρνο, ζει. 70  

 Γηα ηελ εηθφλα ηεο θπξίαο κε ηα αηλίγκαηα Βηβιίν Μαζεηή Γιψζζαο Β ηάμεο, 

Α΄ηεχρνο, ζει. 74 

http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=533&Itemid=83
http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=533&Itemid=83
http://www.matia.gr/5/54/54_1.html
http://www.youtube.com/watch?v=FxcUIfy-LCE
http://www.karakosta.gr/index.php?cPath=40&osCsid=b032ffcfb675b89d8fff09c0d53d9702
http://www.karakosta.gr/index.php?cPath=40&osCsid=b032ffcfb675b89d8fff09c0d53d9702
http://crazy-doodles.blogspot.gr/
http://crazy-doodles.blogspot.gr/
http://kariatida62.blogspot.gr/2011/08/blog-post_12.html
http://kariatida62.blogspot.gr/2011/08/blog-post_12.html
http://angelou-kea.blogspot.gr/2011/05/blog-post_7035.html
http://angelou-kea.blogspot.gr/2011/05/blog-post_7035.html
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=327752
http://www.rainharvest.co.za/2012/06/why-harvest-rain-water-calculate-how-much-you-can-harvest/
http://www.rainharvest.co.za/2012/06/why-harvest-rain-water-calculate-how-much-you-can-harvest/
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,   , Δηθφλεο ClipArt Office 

Γηα ηηο ερεηηθέο θαηαγξαθέο ησλ γισζζνδεηψλ πξνηείλεηαη ν ςεθηαθφο δίζθνο ηεο 

Μαξίδαο Κσρ κε ηίηιν ΠΑΗΥΝΗΓΟΣΡΑΓΟΤΓΑ. 

Οη πεγέο εηθφλσλ γηα ηα αηλίγκαηα (Αξρείν Παξνπζίαζεο κε ηίηιν: Protasi-BHMA 4) 

βαξειάθη: http://www.bb.net.nz/barrels_oak_wine.htm  

θξαζάθη: http://tha-ginei-agrotis.blogspot.gr/2011/11/blog-post_19.html  

απγφ: http://alximeio.wordpress.com/2011/10/29/prwtes-bohtheies-gia-kapsim/    

πφδηα: http://generation-g.ning.com/profiles/blogs/what-are-your-toes-telling-you 

πιάηε: http://www.ourlife.gr/permalink/4959.html   

θεθάιη: http://history-of-macedonia.com/2011/11/25/h-afroditi-sunanta-ton-divid/   

θαξέθια: http://www.praktiker.gr/Product/karekla-trapezarias-daisy-wenge-11032 

μχιηλε: http://en.wikipedia.org/wiki/Wood  

θνηιηά: http://www.tlife.gr/Article/HEALTHANDFITNESS-

PLASTICSURGERY%20/0-110-1593.html   

καιιηά: http://oramazois.blogspot.gr/2011/02/blog-post_1396.html  

βνχξηζα: http://www.letoshop.gr/default.asp?pid=40&ct=1110231&itmid=5868  

 

 

 

http://www.bb.net.nz/barrels_oak_wine.htm
http://tha-ginei-agrotis.blogspot.gr/2011/11/blog-post_19.html
http://alximeio.wordpress.com/2011/10/29/prwtes-bohtheies-gia-kapsim/
http://www.ourlife.gr/permalink/4959.html
http://history-of-macedonia.com/2011/11/25/h-afroditi-sunanta-ton-divid/
http://en.wikipedia.org/wiki/Wood
http://www.tlife.gr/Article/HEALTHANDFITNESS-PLASTICSURGERY%20/0-110-1593.html
http://www.tlife.gr/Article/HEALTHANDFITNESS-PLASTICSURGERY%20/0-110-1593.html
http://oramazois.blogspot.gr/2011/02/blog-post_1396.html
http://www.letoshop.gr/default.asp?pid=40&ct=1110231&itmid=5868
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Διδακηική ποπεία/ζηάδια/θάζειρ 

1ν Βήκα: Τη είλαη ηα αηλίγκαηα θαη νη γισζζνδέηεο 

1ν δίσξν: («Παηρλίδη κε αηλίγκαηα θαη γισζζνδέηεο»/ Σηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο) 

Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ πξννξγαλσηή παξνπζηάδεηαη ε πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη ήξσεο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ. Καινχληαη λα ιχζνπλ 

αηλίγκαηα θαη λα επαλαιάβνπλ ζσζηά γισζζνδέηεο γηα λα θηάζνπλ ζηνλ πξννξηζκφ 

ηνπο. Οη καζεηέο/ηξηεο παξαθηλνχληαη λα ηνπο αληηθαηαζηήζνπλ θαη λα αλαιάβνπλ 

απηνί ηνλ ξφιν ηνπο, ζπκβάιινληαο κέζα απφ ην δηθφ ηνπο παηρλίδη ζην μεπέξαζκα 

ησλ ζρεηηθψλ εκπνδίσλ. Γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ παηρληδηνχ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο 

έρεη ζρεδηαζηεί κηα παξνπζίαζε κε δηαδνρέο ππεξζπλδέζεηο αλάκεζα ζηηο δηαθάλεηεο 

(βι. θάθειν ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ, 1
ν
 Βήκα > Αηλίγκαηα Γισζζνδέηεο), ε νπνία 

πξνβάιιεηαη ζηνλ πίλαθα κε ηε βνήζεηα ελφο αλαθιαζηηθνχ πξνβνιέα. ε απηή 

ππάξρνπλ «βήκαηα» γηα λα θηλεζεί θαλείο απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ηνπ 

παηρληδηνχ (παξακέλνληαο ζηελ 1ε δηαθάλεηα κε πξνβνιή παξνπζίαζεο, 

αθνινπζείηαη ε ινγηθή πνπ έρεη ην επηηξαπέδην παηρλίδη «θηδάθη»). 

ε θάζε έλα απφ απηά ππάξρνπλ -κε ππεξζπλδέζεηο- δνθηκαζίεο (γξαπηφ 

αίληγκα, γισζζνδέηεο πνπ πξέπεη λα επαλαιάβνπλ κεηά ηελ αθξφαζή ελφο ερεηηθνχ 

θνκκαηηνχ ή γισζζνδέηεο πνπ πξέπεη λα δηαβάζνπλ). Ζ ιχζε ηνπο πξνηείλεηαη λα 

κελ παξνπζηαζηεί απφ ηελ αξρή, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ φζν γίλεηαη 

πεξηζζφηεξνη/εο ζην παηρλίδη. Σα θείκελα ησλ αηληγκάησλ αιιά θαη ησλ γισζζνδεηψλ 

είλαη έηζη γξακκέλα ψζηε λα ζρνιηαζηεί ε ρξήζε ιέμεσλ κε νκνηνθαηαιεμία αιιά θαη 

φκνησλ ζπιιαβψλ αληίζηνηρα.  

ηηο πεξηπηψζεηο επηηπρεκέλσλ επηινγψλ ππνβάιινληαη ζρεηηθέο εξσηήζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαιπθηνχλ ζηνηρεία απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ.  

 

2ν δίσξν («Αλαδήηεζε εξκελείαο ησλ ιέμεσλ» / «Αληηζηνίρηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

ηνπο» / «Αμηνπνίεζε θόκηθ γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ ξήκαηνο ‘είκαη’» / Σηελ νινκέιεηα 

ηεο ηάμεο θαη ζηηο νκάδεο) 
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ε ζπδήηεζε πνπ αθνινπζεί νη καζεηέο/ηξηεο πξνθαινχληαη λα αλαθέξνπλ πεγέο απφ 

φπνπ κπνξεί λα βξεζνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην εξψηεκα «ηη είλαη ηα αηλίγκαηα 

θαη νη γισζζνδέηεο». Πηζαλφλ αλάκεζα ζηηο απαληήζεηο ηνπο λα ππάξμεη ε 

παξαπνκπή ζε κηα εγθπθινπαίδεηα. Αλ είλαη εχθνιν νη ζρεηηθνί ηφκνη φπνπ 

βξίζθνληαη ηα αληίζηνηρα ιήκκαηα παξνπζηάδνληαη ζηα παηδηά. Παξάιιεια απφ 

ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ γίλεηαη κηα εηζαγσγή γηα ηε δπλαηφηεηα πνπ ππάξρεη -κε ηε 

βνήζεηα ηνπ δηαδηθηχνπ- γηα πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθέο εγθπθινπαίδεηεο, φπνπ 

κπνξεί θαλείο λα αλαηξέμεη ζε απηέο πνιχ πην εχθνια θαη γξήγνξα. Δθπξφζσπνη ησλ 

νκάδσλ αθνινπζψληαο ηηο ππνδείμεηο ηνπ/ ηεο εθπαηδεπηηθνχ κπαίλνπλ ζηελ 

εγθπθινπαίδεηα Βηθηπαίδεηα http://el.wikipedia.org θαη αλαδεηνχλ ην ιήκκα 

«αίληγκα» θαη «γισζζνδέηεο». 

Αθνχ ζρνιηάζνπλ θάπνηεο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη θαη είλαη 

θαηαλνεηέο ζηα παηδηά, απηά θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηα δεδνκέλα ελφο 

ελλνηνινγηθνχ πίλαθα (έρεη ζρεδηαζηεί ζε αξρείν kidspiration, βι. θάθειν 

ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ, 1
ν
 Βήκα > Δλλνηνινγηθφο Πίλαθαο). Αληηζηνηρίδνληαο (κε drag 

& drop) ηα «κπαιφληα» ζηελ θαηάιιειε ζέζε, νπζηαζηηθά αλαπιαηζηψλνπλ φζα 

δηαπίζησζαλ θαηά ηελ ψξα ηνπ παηρληδηνχ αιιά θαη φζα δηάβαζαλ απφ ηηο 

εγθπθινπαίδεηεο, ελψ ηαπηφρξνλα επεμεξγάδνληαη ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ θεηκεληθψλ εηδψλ. Γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ επηινγψλ ηνπο νη νκάδεο 

έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο μερσξηζηφ αξρείν.  

ηε ζπλέρεηα δίλεηαη έλα θχιιν εξγαζίαο θεηκελνγξάθνπ (βι. θαη θάθειν 

ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ, 1
ν
 Βήκα > Φχιιν Δξγαζίαο Ρήκα Δίκαη), θνηλφ γηα φιεο ζηηο 

νκάδεο. ε έλαλ πίλαθα ππάξρνπλ εηθφλεο/ θαξέ απφ θφκηθ, πνπ θηηάρηεθε έρνληαο 

αθνξκή έλα αίληγκα κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ δεκηνπξγίαο θφκηθο Comic 

Creator (ειεχζεξν ζην δηαδίθηπν). Σα παηδηά θαινχληαη λα δηαβάζνπλ ην ζχληνκν 

απηφ θφκηθ θαη λα ην ρξσκαηίζνπλ. Θα αθνινπζήζεη ζπδήηεζε γχξσ απφ ην 

πεξηερφκελφ ηνπ, ε νπνία ζα εζηηάζεη ζε νξηζκέλεο ερεηηθέο ζπκβάζεηο πνπ 

ζπλαληψληαη ζηα θφκηθο (νη θσλέο ησλ εξψσλ εθθέξνληαη κέζα ζε κπαιφληα, ε 

http://el.wikipedia.org/
http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/comic/index.htm
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ζθέςε ηεο γάηαο απνδίδεηαη κε ζπλλεθάθηα) αιιά θαη ην ρηνχκνξ πνπ θξχβεηαη 

ζπρλά ζε απηά («είκαη γάηα» ιέεη ν άλζξσπνο πνπ ιχλεη ην αίληγκα, «εγψ είκαη ε 

γάηα» ζθέθηεηαη ην δψν).   

ηε ζπλέρεηα θαινχληαη λα βνεζήζνπλ κηα γηαγηά (παξνπζηάδεηαη θαη ην δηθφ 

ηεο ζθίηζν) πνπ δελ κπνξεί λα δηαθξίλεη «ηα κηθξά γξάκκαηα» ηνπ θφκηθ. Με ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ δηαιφγσλ (επηζεκαίλεηαη κε παχια ην δηαθνξεηηθφ πξφζσπν πνπ 

παίξλεη ηνλ ιφγν, γηα απηφ θαη ζρνιηάδεηαη ζηελ νινκέιεηα) νη καζεηέο/ηξηεο 

εμαζθνχληαη ζηνλ εληνπηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ζε έλα θείκελν, ελψ 

παξάιιεια θαηαγξάθνπλ ην θιηηηθφ παξάδεηγκα ηνπ ξήκαηνο είκαη (ζηνλ ελεζηψηα 

ηεο νξηζηηθήο).   

Γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ θαηαγξαθψλ ηνπο θαηαθεχγνπλ ζηνλ πίλαθα πνπ ζα 

βξνπλ ζην: http://www.neurolingo.gr (κε ζπγθεθξηκέλε παξαπνκπή). Ο πίλαθαο 

απηφο κεγεζπκέλνο παξνπζηάδεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ αλαθιαζηηθνχ πξνβνιέα κεηά 

ηελ νινθιήξσζε θαη γηα ηνλ ζρνιηαζκφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ νινκέιεηα ηεο 

ηάμεο.  

 

2ν Βήκα: Αλαδεηνύκε αηλίγκαηα θαη γισζζνδέηεο   

3ν θαη 4ν δίσξν («Αλαδήηεζε αηληγκάησλ θαη γισζζνδεηώλ κε ζπγθεθξηκέλν 

πεξηερόκελν» / Δξγαζίεο ζηηο νκάδεο θαη ζηελ νινκέιεηα) 

Με αθνξκή εξγαζίεο ζην ζρνιηθφ βηβιίν φπνπ ηα παηδηά παξαθηλνχληαη λα βξνπλ 

αηλίγκαηα θαη γισζζνδέηεο αλαηξέρνληαο ζηε βνήζεηα άιισλ αηφκσλ, δίλεηαη ην 

θχιιν εξγαζίαο κέζα απφ ην νπνίν νη νκάδεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαζνδεγνχληαη λα 

αλαδεηήζνπλ αληίζηνηρα θεηκεληθά είδε κέζσ κηαο ηζηνζειίδαο 

(http://www.ainigmata.gr). Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηε θξάζε «Να ην πάξεη ην 

πνηάκη» πνπ ππάξρεη θάησ απφ θάζε αίληγκα πνπ παξνπζηάδεηαη εθεί. ηελ νινκέιεηα 

ηεο ηάμεο ζα γίλεη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο πεξηζηάζεηο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηείηαη 

απηή ε θξάζε θαη αλ είλαη γλσζηή ζηνπο καζεηέο/ηξηεο. Γηαθνξεηηθά ζα δεηεζεί ε 

ζπκβνιή θάπνηνπ κεγαιχηεξνπ ζε ειηθία, ελφο παππνχ ή γηαγηάο πνπ ζα εξσηεζεί 

http://www.neurolingo.gr/
http://www.ainigmata.gr/
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απφ ηα εγγφληα ηνπ/καζεηέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο γηα ηε ρξήζε ηεο θξάζεο απηήο 

ζηα παηρλίδηα πξνεγνχκελσλ γελεψλ.  

ηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα είλαη θαηαγεγξακκέλν πιήζνο απφ αηλίγκαηα 

(1.033) θαη γισζζνδέηεο. Καζψο πεξηεξγάδνληαη ηα πεξηερφκελα, ηα παηδηά 

παξαθηλνχληαη λα δψζνπλ θάπνην θξηηήξην γηα ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο θαη 

θαζνδεγνχληαη ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε πνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηνλ νξηζκφ ησλ 

«νπζηαζηηθψλ». Οη νκάδεο ρσξίδνληαη αλάινγα κε ην αληηθείκελν πνπ αλαδεηνχλ 

(ηξεηο νκάδεο αλαδεηνχλ γισζζνδέηεο πνπ αθνξνχλ αληίζηνηρα δψα, θπηά/δέληξα ή 

ηνπο θαξπνχο ηνπο θαη πξάγκαηα θαη ηξεηο νκάδεο αλαδεηνχλ αηλίγκαηα πνπ αθνξνχλ 

αληίζηνηρα δψα, θπηά/δέληξα ή ηνπο θαξπνχο ηνπο θαη πξάγκαηα). Ζ θάζε κηα 

ρξεζηκνπνηεί ηα δεδνκέλα ηεο ηζηνζειίδαο γηα λα επηιέμεη πιηθφ πνπ ηελ αθνξά. Ζ 

ζπκθσλεκέλε επηινγή θάζε νκάδαο αληηγξάθεηαη θαη επηθνιιάηαη ζε ζπγθεθξηκέλα 

πιαίζηα ελφο πίλαθα (κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ ηεο ειαρηζηνπνίεζεο θαη ηεο 

επαλαθνξάο), αθνινπζψληαο νδεγίεο πνπ δίλνληαη απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ. Καζψο 

θηλείηαη αλάκεζα ζηηο νκάδεο, παξαθηλεί ηα κέιε ηνπο λα παξνπζηάζνπλ ηα επξήκαηά 

ηνπο, εζηηάδνληαο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (λα αιιάμνπλ κέγεζνο θαη ρξψκα ζηηο 

ιέμεηο πνπ νκνηνθαηαιεθηνχλ ή ζε απηέο πνπ έρνπλ φκνηεο ζπιιαβέο, λα γξάςνπλ ηε 

θξάζε «ηη είλαη;» θάησ απφ θάζε αίληγκα, λα εμαζθεζνχλ ζηελ εθθψλεζε ησλ 

γισζζνδεηψλ…). Οη νδεγίεο γηα ηελ επηθφιιεζε θεηκέλνπ θαη εηθφλαο 

θαηαγξάθνληαη ζην θχιιν εξγαζίαο, αιιά θξίλεηαη ζθφπηκν λα ηηο επαλαιάβεη ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε δηαδνρή ησλ 

απαξαίηεησλ βεκάησλ. Σα επξήκαηα ησλ νκάδσλ παξνπζηάδνληαη (πξψηα 

πξνθνξηθά) ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. ε απηή ηε θάζε δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή 

ζηελ χπαξμε ηνπ ξπζκνχ θαη ηεο νκνηνθαηαιεμίαο (κε ηελ απαξίζκεζε ησλ 

ζπιιαβψλ θάζε ζηίρνπ θαη ηνλ εληνπηζκφ ιέμεσλ πνπ «αθνχγνληαη ην ίδην»). Σα 

παηδηά αληαιιάζζνληαο ξφινπο (ηνπ δεκηνπξγνχ/ρξήζηε) πξνθαινχληαη λα βξνπλ ηε 

ιχζε ησλ αηληγκάησλ θαη λα δνθηκάζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζηνπο γισζζνδέηεο. ε 

έλαλ πίλαθα πνπ έρεη εηνηκαζηεί θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ αηληγκάησλ ή ην 
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αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο θάζε γισζζνδέηε (κε ιέμεηο αιιά θαη κε εηθφλεο, αλ 

απηφ είλαη εθηθηφ).  

Αηλίγκαηα 

(ελδεηθηηθά)  

Γείρλεη δψν 

 

ε αξάρλε 

Γείρλεη θπηφ… 

 

ε ληνκάηα  

 

Γείρλεη πξάγκα 

 

ην ζθνπγγάξη  

Γισζζνδέηεο  

(ελδεηθηηθά) 

Μηιά γηα έλα δψν 

 

ε πάπηα  

Μηιά γηα θπηφ … 

 

    ηα θνπθηά  

Μηιά γηα πξάγκα 

 

ε πέηξα  

ηε ζπλέρεηα νη ιέμεηο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ πίλαθα ζρνιηάδνληαη πξνθεηκέλνπ νη 

καζεηέο/ηξηεο λα νδεγεζνχλ απφ ην «παξάδεηγκα» ζηνλ «θαλφλα» πνπ ζέιεη λα 

νλνκάδνληαη «νπζηαζηηθά» νη ιέμεηο πνπ δείρλνπλ πξφζσπα, δψα ή πξάγκαηα.  

 

3ν Βήκα: Μηιάκε γηα ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη ηηο μερσξίδνπκε από άιιεο   

5ν δίσξν («Γηαπξαγκάηεπζε παξάγσγσλ, όπσο ην επίζεην «αηληγκαηηθόο-ή-ό» θαη 

ζύλζεησλ ιέμεσλ (γισζζν*)» / Δξγαζία ζε νκάδεο θαη ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο) 

Ζ ζπδήηεζε γηα ηε ζεκαζηνινγηθή επεμεξγαζία ηεο παξάγσγεο ιέμεο «αηληγκαηηθφο-

ή,φ» αιιά θαη ησλ ζχλζεησλ ιέμεσλ πνπ έρνπλ σο ζπλζεηηθφ ηνπο ηε ιέμε γιψζζα 

πξνθαιείηαη ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο, ζην ζχλνιν φισλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ.  

Αθνξκή γηα ηελ πξψηε δηάζηαζε ηεο δξάζεο απνηειεί ν πίλαθαο ηνπ 

Λενλάξλην Νηα Βίληζη «Σδηνθφληα». Έλα γλσζηφ έξγν ηέρλεο πνπ έρεη 

αμηνπνηεζεί ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο γηα ην 

ππαηληθηηθφ ηνπ ραξαθηεξηζηηθφ, ην «αηληγκαηηθφ ρακφγειν». Σν 

ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα ηελ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία ζα θιεζνχλ λα 

εκπιαθνχλ («ηη ζεκαίλεη ε ιέμε;») πξνθαιείηαη κέζα απφ ηελ παξαθνινχζεζε ελφο 

ζηηγκηφηππνπ ηεο ηειενπηηθήο ζεηξάο «ην παξά πέληε», κηα ζεηξά πνπ έρεη γλσξίζεη 

πνιιέο επαλαιήςεηο θαη ηα παηδηά είλαη ζίγνπξν φηη ηε γλσξίδνπλ.  

http://www.youtube.com/watch?v=jObJ-rgFu-Y
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Πξνεγνχληαη εξσηήζεηο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο, αλαθνξηθά κε ηε ζθελή 

αιιά θαη κε ηηο γλψζεηο ηνπο γχξσ απφ απηφλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν δσγξαθηθφ πίλαθα. 

«Πηζηεχεηε φηη κπνξεί ε ίδηα λα έρεη δσγξαθίζεη παξφκνην πίλαθα; Γηαηί δηαιέγεη 

απηφλ ηνλ πίλαθα; Έρεηε δεη ηελ εηθφλα απηή θαη θάπνπ αιινχ; (Δίλαη ελδερφκελν λα 

γίλεη αλαθνξά ζε δηαθεκηζηηθά ζπνη φπσο γηα ζνθνιαηάθηα ή θιηκαηηζηηθά). ηε 

ζθελή πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ππάξρεη έλαο ππαηληγκφο γηα ην αλ ην ρακφγειν 

ηεο Σδηνθφληα είλαη πξαγκαηηθφ ή φρη. «Υακνγειάεη;».  

Καηά παξφκνην ηξφπν πξνθαιείηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ γηα 

ηε ρξήζε ηεο ιέμεο «γιψζζα» θαη ηε ζχλζεζή ηεο. Παξνπζηάδεηαη ζε 

κεγέζπλζε ε εηθφλα ηεο εξσίδαο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ φπνπ εκθαλψο 

έρεη «πξφβιεκα κε ηνλ γισζζνδέηε». Οη καζεηέο/ηξηεο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο 

παξαθηλνχληαη λα ζρνιηάζνπλ ηελ εηθφλα αλαθεξφκελνη ζηε ζεκαζία ηεο ιέμεο 

«γισζζνδέηεο». ην θχιιν εξγαζίαο πνπ κνηξάδεηαη ζηελ νκάδα ησλ γισζζνδεηψλ 

θαινχληαη λα αλαηξέμνπλ ζην ιεμηθφ θαη λα ζρνιηάζνπλ ην ζχκβνιν + πνπ ελψλεη ηηο 

ιέμεηο γιψζζα+ δέηεο. ηε ζπλέρεηα παξαθηλνχληαη κέζα απφ ηηο νδεγίεο ηνπ θχιινπ 

εξγαζίαο λα εληνπίζνπλ ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο/ ιήκκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ιεμηθνχ 

Σξηαληαθπιιίδε έρνληαο σο βνήζεηα ηελ εξκελεία ηνπο. ην ηέινο ηνπ θχιινπ 

εξγαζίαο δίλεηαη κηα εηθφλα γηα ηελ νπνία αλαδεηείηαη έλαο ηίηινο. Οη νκάδεο ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ θαινχληαη λα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα απνθαζίζνπλ ζε πνηα απφ ηηο 

ιέμεηο κε ηηο νπνίεο αζρνιήζεθαλ ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν θαη έηζη λα έρνπλ σο 

παξάδεηγκα απφ ηηο ζρεηηθέο αλαθνξέο θάπνηα θξάζε γηα ηνλ ηίηιν ηεο εηθφλαο 

(ελδεηθηηθά: «ηνλ έπηαζε γισζζνδέηεο»). 

Οη εξσηήζεηο ζην θχιιν εξγαζίαο πνπ δίλεηαη ζηηο νκάδεο ησλ «αηληγκάησλ» 

παξαπέκπνπλ ζηε θξάζε «αηληγκαηηθφ ρακφγειν» γηα ηελ νπνία ηα παηδηά θαινχληαη 

λα δψζνπλ ηηο πξψηεο εθηηκήζεηο ηνπο ζπζρεηίδνληάο ηελ κε ηε ιέμε αίληγκα. 

Δπηπιένλ παξαθηλνχληαη λα επηζθεθηνχλ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Μνπζείνπ ηνπ 

Λνχβξνπ, γηα λα παξαηεξήζνπλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν πίλαθα (αθνχ εληνπίζνπλ ηελ 

εηθφλα κπνξνχλ λα ηελ εμεηάζνπλ ζε θάζε ηεο ιεπηνκέξεηα κεγαιψλνληαο ή 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
http://www.louvre.fr/
http://www.louvre.fr/
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κηθξαίλνληάο ηελ) θαη λα θαηαιήμνπλ φηη είλαη δχζθνιν λα ζπκθσλήζνπλ γηα ην αλ 

ρακνγειά ή φρη, πξνζεγγίδνληαο κε βησκαηηθφ ηξφπν ηελ εξκελεία ηεο ιέμεο 

«αηληγκαηηθφ». ηε ζπλέρεηα θαινχληαη λα επηζθεθηνχλ δχν ειεθηξνληθά ιεμηθά 

(http://el.wiktionary.org θαη ην ιεμηθφ Σξηαληαθπιιίδε) φπνπ ζπλαληνχλ ηε θξάζε 

«αηληγκαηηθφ ρακφγειν». Δληνπίδνπλ θαη αληηγξάθνπλ ηηο εξκελείεο ηνπ ιήκκαηνο 

«αηληγκαηηθφο-ή-φ» θαη ηέινο θαινχληαη κε βάζε ηηο γλψζεηο πνπ ζα έρνπλ 

απνθνκίζεη απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ ιεμηθψλ, λα δψζνπλ ηε δηθή ηνπο εξκελεία γηα 

ηε ρξήζε ηεο θξάζεο «αηληγκαηηθφ ρακφγειν» ζην πιαίζην κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

επηθνηλσληαθήο θαηάζηαζεο.  

πγθξίλνληαο ηηο εξκελείεο ζηελ πξνθνξηθή ζπδήηεζε πνπ ζα γίλεη ζηελ 

νινκέιεηα ηεο ηάμεο, δηαπηζηψλεηαη -απφ φιεο ηηο νκάδεο- φηη πξφθεηηαη γηα 

επεμεγήζεηο πνπ έρνπλ παξαπιήζην λφεκα, νη νπνίεο φκσο δε ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ίδηεο 

αθξηβψο εθθξάζεηο. Δπηπιένλ ζην Βηθηιεμηθφ ζα κπνξέζνπλ λα πεξηεξγαζηνχλ ηνλ 

ηξφπν πνπ είλαη δνκεκέλν, ζπγθξίλνληάο ην κε ην ιεμηθφ Σξηαληαθπιιίδε 

εληνπίδνληαο θαη άιιεο ιέμεηο (ζπγγεληθέο ή ζπλψλπκα, αληψλπκα) γξακκέλεο κε 

κπιε ρξψκα, γηα ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα βξνπλ αληίζηνηρεο εξκελείεο. επίζεο, ζηελ 

νινκέιεηα ηεο ηάμεο πξνθαιείηαη ζπδήηεζε γηα ην είδνο ησλ ιέμεσλ, «αηληγκαηηθφο-

ή-φ» ή «γισζζνκαζήο -ήο -έο», ζρνιηάδεηαη ε χπαξμε μερσξηζηψλ ηχπσλ γηα θάζε 

έλα γέλνο (ν, ε, ην) θαη έηζη γηα άιιε κηα θνξά απφ ηα ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα 

δίλεηαη ε επθαηξία γηα δηαηζζεηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε θαη αλαθνξά ζηνλ «θαλφλα» 

(επίζεηα είλαη νη ιέμεηο πνπ δείρλνπλ πώο είλαη ην νπζηαζηηθφ). 

 

6ν δίσξν («Σύγθξηζε αηλίγκαηνο ζην θηλνύκελν ζρέδην θαη ην αίληγκα ηνπ Καξαγθηόδε» 

/ «Γηάθξηζε θεηκεληθώλ εηδώλ» / Σηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο θαη ζηηο νκάδεο). 

ηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο παξνπζηάδεηαη έλα ζηηγκηφηππν (57.44΄- 59.21΄) απφ ην 

θηλνχκελν ζρέδην κε ηίηιν «Οη 12 άζινη ηνπ Αζηεξίμ» (έθθξαζε πνπ ζπζρεηίδεηαη κε 

ηελ αληίζηνηρε θξάζε γηα ηνλ Ζξαθιή θαη επεμεγείηαη ην λφεκά ηεο). Οη 

καζεηέο/ηξηεο πξνεηνηκάδνληαη γηα φ,ηη πξφθεηηαη λα παξαθνινπζήζνπλ αθνχ ηνπο 

http://el.wiktionary.org/
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=m5AuP1KikFE
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εμεγείηαη πσο ζχκθσλα κε ηελ ππφζεζε ηνπ έξγνπ, κηα απφ ηηο δνθηκαζίεο πνπ 

θαιείηαη λα μεπεξάζεη ν Αζηεξίμ είλαη ε ιχζε ελφο αηλίγκαηνο. Έλαο πξνζεθηηθφο 

παξαηεξεηήο ηνπ επεηζνδίνπ ζα δηαπηζηψζεη πσο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζθελή ν Αζηεξίμ 

ζα κπνξνχζε λα έρεη ηνλ ξφιν ελφο ήξσα ζε δηαθεκηζηηθφ ζπνη. Γε ρξεζηκνπνηεί ηελ 

εμππλάδα ηνπ γηα λα ιχζεη ην αίληγκα αιιά (έρνληαο θιεηζηά ηα κάηηα) αθνπκπά κε 

ηα ρέξηα ηνπ ηηο δχν ζηνίβεο κε ηηο πεηζέηεο θαη απνθαίλεηαη ζε πνηα έγηλε ρξήζε ηνπ 

απνξξππαληηθνχ «Όιπκπνο». Οη καζεηέο/ηξηεο πξνθαινχληαη λα εληνπίζνπλ ηα 

ζηνηρεία απηά κέζα απφ κηα ζπδήηεζε πνπ ζα μεθηλήζεη γηα ηελ αλαδήηεζε ζηνηρείσλ 

πνπ ζπλαληψληαη ζηα αηλίγκαηα (εξψηεκα «ηη είλαη;», ζπζρεηηζκφο ιέμεσλ θαη 

αλαδήηεζε θξπκκέλνπ λνήκαηνο ζε απηέο).  

ηε ζπλέρεηα -αλ ππάξρεη δπλαηφηεηα- αθνχγεηαη έλα απφζπαζκα απφ ηελ 

παξάζηαζε «Σα αηλίγκαηα ηεο Βεδπξνπνχιαο» απφ ην έξγν «Ο Καξαγθηφδεο ηνπ 

Δπγέληνπ παζάξε». ηνλ δηάινγν αλάκεζα ζηνλ Καξαγθηφδε θαη ηελ θφξε ηνπ 

Βεδχξε, απηή ηνπ ζέηεη ηξία αηλίγκαηα θαη εθείλνο κε επηηπρία απαληά ζε απηά 

δίλνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηελ εξκελεία ηνπο. Μεηά ηελ αθξφαζε γίλεηαη ζπδήηεζε 

γχξσ απφ ηνλ Καξαγθηφδε θαη ην Θέαηξν θηψλ (άιισζηε ηνλ έρνπλ γλσξίζεη κέζα 

απφ ην βηβιίν ηεο γιψζζαο, ήδε απφ ηελ Α΄ ηάμε) θαη νη καζεηέο/ηξηεο 

παξαθηλνχληαη λα εληνπίζνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ αηλίγκαηνο πνπ ζπλαληψληαη ζηνλ 

δηάινγν, ελψ ιείπνπλ απφ ην θηλνχκελν ζρέδην κε πξσηαγσληζηή ηνλ Αζηεξίμ.  

Δλαιιαθηηθά -αλ ππάξρεη αδπλακία ρξήζεο ησλ παξαπάλσ- δίλεηαη έλα θχιιν 

εξγαζίαο ζην νπνίν είλαη γξακκέλνη νη δηάινγνη ησλ δχν έξγσλ (έγηλε 

απνκαγλεηνθψλεζε ηνπ δηαιφγνπ απφ ην έξγν «Οη 12 Άζινη ηνπ Αζηεξίμ» ελψ γηα 

ην αίληγκα ηεο Βεδπξνπνχιαο πνπ απηή ηε θνξά απαληάηαη απφ ηνλ Μέγα 

Αιέμαλδξν, γλψξηκνο ησλ παηδηψλ απφ ην έξγν ν «Μ. Αιέμαλδξνο θαη ην 

θαηαξακέλν θίδη» πνπ ππάξρεη ζην ζρνιηθφ αλζνιφγην, ρξεζηκνπνηήζεθε ην θείκελν 

κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο, φπσο απηφ δίλεηαη ζην πεξηνδηθφ «ν Καξαγθηφδεο καο» 

ηνπ Παλειιήληνπ σκαηείνπ Θεάηξνπ θηψλ).  

http://www.karagkiozis.com/45_MARTIOS_2011.pdf
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ην ζπγθεθξηκέλν θχιιν εξγαζίαο δεηείηαη ε γλψκε ησλ παηδηψλ γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζηηγκηφηππσλ ζε ηξεηο επηθνηλσληαθέο ζπλζήθεο (ζε 

δηαθήκηζε, δηήγεζε παξακπζηνχ, αίληγκα). Γηα ηελ απάληεζή ηνπο θαινχληαη λα 

θξαηήζνπλ ην πιαίζην θεηκέλνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θαηάιιειε επηθνηλσληαθή 

πεξίζηαζε (θξαηνχλ ηε ιέμε δηαθήκηζε γηα ην θείκελν ηνπ Αζηεξίμ θαη ηε ιέμε 

αίληγκα γηα ην θείκελν απφ ην έξγν ηνπ Καξαγθηφδε). ηε ζπδήηεζε πνπ ζα 

αθνινπζήζεη ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο νη νκάδεο ησλ καζεηψλ ζα 

επηρεηξεκαηνινγήζνπλ γηα ηηο επηινγέο ηνπο.  

Καηφπηλ ζα κπνξνχζε λα δνζεί ζηηο νκάδεο έλα αθφκε θχιιν εξγαζίαο (απφ 

ηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ) φπνπ νη καζεηέο/ηξηεο θαινχληαη λα δηαθξίλνπλ αλάκεζα 

ζε έμη θείκελα (2 αηλίγκαηα, δχν γισζζνδέηεο, ηελ αξρή ελφο παξακπζηνχ θαη έλα 

πνίεκα, πνπ έρνπλ ηελ πεγή ηνπο ζην πνπδαζηήξην ηνπ Νένπ Διιεληζκνχ), πνηα 

απφ απηά είλαη αηλίγκαηα θαη γισζζνδέηεο θαη λα ηα ηνπνζεηήζνπλ κε ηελ εληνιή 

drag & drop (ίζσο εδψ ρξεηαζηεί λα ζπκεζνχλ θαη ηελ εληνιή undo γηα ηελ αλαίξεζε 

«ιαλζαζκέλεο» πιεθηξνιφγεζεο) ζε δχν ζηήιεο. ηε δηάζεζε ησλ νκάδσλ ππάξρεη 

επίζεο θαη έλα θχιιν κε ηελ ελδεδεηγκέλε δηαγξαθή θαη ηνπνζέηεζε ησλ πιαηζίσλ 

θεηκέλνπ. Ζ επηρεηξεκαηνινγία ησλ νκάδσλ γηα ηηο επηινγέο ηνπο ζα δνζεί πξνθνξηθά 

ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο κε ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο ηνπο.   

 

4ν Βήκα: Γεκηνπξγνύκε θαη παξνπζηάδνπκε  

7ν δίσξν «Γεκηνπξγνύκε παξνπζηάζεηο, κε εηθόλεο θαη ερεηηθά ληνθνπκέληα γηα 

αηλίγκαηα θαη γισζζνδέηεο» εξγαζία ζε νκάδεο θαη ζηελ νινκέιεηα 

ηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο πξνθαιείηαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηε κνξθή πνπ ζα 

κπνξνχζε λα έρεη ε αλάξηεζε/δεκνζηνπνίεζε ηεο νκαδηθήο ηνπο εξγαζίαο. Γηα λα 

πξνθιεζεί ε ζθέςε ησλ παηδηψλ, αξρηθά απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ παξνπζηάδνληαη 

πνιπηξνπηθά θείκελα κε αηλίγκαηα (ηα νπνία πξνζθέξνληαη γηα «νιηθή αλάγλσζε» 

ζπρλφρξεζησλ ιέμεσλ) φπνπ ηα παηδηά θαινχληαη λα ηα απνθσδηθνπνηήζνπλ θαη λα 

δψζνπλ απαληήζεηο (βι. θάθειν ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ, 4
ν
 Βήκα > 1Πξφηαζε). 

http://www.snhell.gr/kids/category.asp?id=12
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ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη παξφκνηεο εξγαζίεο (πνπ πξνζθέξνληαη ζε παηδηά ή 

έρνπλ γίλεη κε ηε ζπκβνιή παηδηψλ) κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ αηληγκάησλ θαη 

γισζζνδεηψλ, απφ ην δηαδίθηπν:  

http://dreamskindergarten.blogspot.gr/2011/11/blog-post_24.html 

http://www.youtube.com/watch?v=FxcUIfy-LCE 

Γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο παξαπάλσ παξνπζηάζεηο 

θαη νη νκάδεο ησλ αηληγκάησλ/γισζζνδεηψλ θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ 

αληίζηνηρεο εξγαζίεο κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ PowerPoint. Ωο επηπξφζζεηε 

εξγαζία ζα κπνξνχζαλ νη καζεηέο/ηξηεο λα πξνθιεζνχλ, ψζηε λα αλαιάβνπλ ηελ 

εμάζθεζή ηνπο ζηελ εθθψλεζε ησλ αηληγκάησλ θαη γισζζνδεηψλ γηα λα 

καγλεηνθσλήζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζπάζεηα. ηε θάζε 

απηή ε ζπκκεηνρή θαη ε ζπκβνιή ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ ζα είλαη θαζνξηζηηθή, αθνχ 

ζα πξέπεη λα καγλεηνθσλήζεη ηηο θσλέο ησλ παηδηψλ θαη λα απνζεθεχζεη εθείλε ηελ 

εγγξαθή πνπ ηα ίδηα ζα ζπκθσλήζνπλ φηη έρεη ηελ θαιχηεξε απφδνζε/άξζξσζε. Ζ 

απνζεθεπκέλε εγγξαθή θάζε νκάδαο ζα πξέπεη λα κπεη ζηνλ θάθειφ ηεο, ψζηε απφ 

εθεί νη καζεηέο/ηξηεο λα θαζνδεγεζνχλ γηα ηελ εηζαγσγή ηεο ζηε δηαθάλεηα. ην 

ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζα ππάξμνπλ ηξεηο δηαθάλεηεο κε γισζζνδέηεο θαη ηξεηο 

δηαθάλεηεο κε αηλίγκαηα. Σα αξρεία απηά ζα ζπγθεληξσζνχλ απφ ηελ/ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζε κηα παξνπζίαζε γηα ηελ ηειηθή αλάξηεζή ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

ζρνιείνπ. 

 

 

http://dreamskindergarten.blogspot.gr/2011/11/blog-post_24.html
http://www.youtube.com/watch?v=FxcUIfy-LCE
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8ν δίσξν Γεκηνπξγία ζηαπξόιεμνπ Hotpotatoes, JCross 

Καζψο ε πξνεγνχκελε εξγαζία απνηειεί ζχλζεζε επηκέξνπο δξάζεσλ, ε δεκηνπξγία 

ζηαπξφιεμνπ πξνβιέπεηαη λα γίλεη κε ηε ζπκβνιή φισλ ησλ νκάδσλ. Απηέο ζα 

αθνινπζήζνπλ ηελ ίδηα νδεγία: ζα πξέπεη λα αλαηξέμνπλ ζε δηάθνξεο πεγέο ηνπ 

δηαδηθηχνπ (δηαθνξεηηθέο γηα θάζε κηα νκάδα) πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ αηλίγκαηα: 

πνπδαζηήξην Νένπ Διιεληζκνχ, αηλίγκαηα 

Γεκνηηθφ ζρνιείν Ρηδνχ, Δ’ Σάμε 2005, αηλίγκαηα γηα ηα δψα 

12
ν
 Γεκνηηθφ ρνιείν Καιακαξηάο, αηλίγκαηα κε δψα θαη θπηά 

Διιεληθφ ρνιείν Ληέγεο, αηλίγκαηα θαη ζπαδνθεθαιηέο 

Ηζηνζειίδα «Παηδηθά», αηλίγκαηα 

Ηζηνζειίδα «Μάηηα», αηλίγκαηα 

ηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο, αθνχ ζπδεηεζεί ε πνηθηιία ησλ πεγψλ πνπ είραλ ζηε 

δηάζεζή ηνπο θαη ζρνιηαζηεί ε έθηαζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, 

θάζε κηα νκάδα αλαθνηλψλεη ηελ επηινγή ηεο, ελψ νη ππφινηπεο επηρεηξνχλ λα βξνπλ 

ηε ιχζε. ηε ζπλέρεηα αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ, εθπξφζσπνη 

ησλ νκάδσλ ζα ζεθσζνχλ ζηνλ πίλαθα γηα λα θαηαγξάςνπλ ηα αηλίγκαηά ηνπο σο 

νξηζκνχο ζε έλα αξρείν δεκηνπξγίαο ζηαπξφιεμνπ (Hotpotatoes, 6.3 JCross) (βι. θαη 

θάθειν ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ, 4
ν
 Βήκα > ηαπξφιεμν αηληγκάησλ). Σν νινθιεξσκέλν 

αξρείν ζα αλαξηεζεί θαη απηφ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ, ελψ ηα παηδηά ζα 

πξνθιεζνχλ λα ζθεθηνχλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα 

δεκνζηνπνηήζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε αλάξηεζε ψζηε λα γίλεη επξχηεξα γλσζηή.  

http://www.snhell.gr/kids/content.asp?id=273&cat_id=12
http://dim-rizou.pel.sch.gr/ergasies/zoa/page24.html
http://12dim-kalam.thess.sch.gr/pages/riddles.html
http://dim-lieg.europe.sch.gr/enigmes.html
http://www.matia.gr/5/54/54_1.html
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Σ. ΦΤΛΛΟ/Α ΔΡΓΑΗΑ 

Έηνηκν ζπλνδεπηηθφ πιηθφ κε θχιια εξγαζίαο θαη αξρεία επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, 

ινγηζκηθνχ παξνπζίαζεο, ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο θαη ινγηζκηθνχ εμάζθεζεο 

θαη πξαθηηθήο ππάξρνπλ ζε μερσξηζηφ θάθειν. 

 

1ν Βήκα: Ση είλαη ηα αηλίγκαηα θαη νη γισζζνδέηεο 

1ν δίσξν («Παηρλίδη κε αηλίγκαηα θαη γισζζνδέηεο»/ ηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο) 
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2ν δίσξν («Αλαδήηεζε εξκελείαο ησλ ιέμεσλ» / ηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο / 

«Αληηζηνίρηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο» / «Αμηνπνίεζε θφκηθ γηα ηελ παξνπζίαζε 

ηνπ ξήκαηνο ‘είκαη’» / Δξγαζία ζε νκάδεο θαη ζηελ νινκέιεηα) 

 
 
Αληηζηνίρηζε ραξαθηεξηζηηθψλ ζε αξρείν 

kindspiration 

 
 
 
Δπαιήζεπζε ηεο αληηζηνίρηζεο ραξαθηεξηζηηθψλ 
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(Φύιιν εξγαζίαο γηα ην ξήκα ‘είκαη’)  
Ζ ζειίδα απηή πξνέξρεηαη απφ έλα θφκηθ πνπ είρε σο αθνξκή έλα αίληγκα. Γηαβάζηε ην θείκελν θαη 

ρξσκαηίζηε ηηο εηθφλεο. 

  

  

  

  
Ζ γηαγηά πάληα δηαβάδεη ζηελ εγγνλή ηεο ηζηνξίεο απφ θφκηθο, φπσο απηφ πνπ 

έρεηε ζηα ρέξηα ζαο. Απηή ηε θνξά ε γηαγηά έρεη μεράζεη ηα γπαιηά ηεο θαη έηζη 

δελ κπνξεί λα δηαβάζεη φζα είλαη γξακκέλα κε ηφζν κηθξά γξάκκαηα. 

Βνεζείζηε ηε γηαγηά γξάθνληαο ηα ιφγηα ηνπ θφκηθ ζηηο ζεηξέο πνπ 

αθνινπζνχλ:  

- Γξηά δελ είλαη θακπνχξα έρεη, άληξαο δελ είλαη κνπζηάθηα έρεη. Ση είλαη; 

- Δίλαη ε γάηα.  

- Δγψ ……………. ε γάηα.  

- Αιήζεηα εζχ ………….. ε γάηα. 

- Ναη,  απηή ……..  ε γάηα.  

- Δκείο ………………. νη γάηεο.  

- Δίλαη νινθάλεξν. Δζείο ………….. νη γάηεο.  

- Δίδεο; Απηέο ………….. νη γάηεο.  

Μφιηο ζπκπιεξψζεηε φια ηα θελά ζα πξέπεη λα ειέγμεηε αλ είλαη ζσζηέο νη επηινγέο ζαο. Γηα απηφ ζα 

κπνξείηε λα ζπκβνπιεπηείηε ηνλ πίλαθα πνπ ζα βξείηε ζην: 

http://www.neurolingo.gr/el/online_tools/lexiscope.htm?term=%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B

1%CE%B9. 

http://www.neurolingo.gr/el/online_tools/lexiscope.htm?term=%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CE%B9
http://www.neurolingo.gr/el/online_tools/lexiscope.htm?term=%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CE%B9
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2ν Βήκα: Φύιιν εξγαζίαο (3ν θαη 4ν δίσξν)   

«Αλαδεηνύκε αηλίγκαηα θαη γισζζνδέηεο» (ελδεηθηηθό) 

Αθνχ έρεηε ρσξηζηεί ζε νκάδεο κπνξείηε λα κπείηε ζηελ ηζηνζειίδα 

http://www.ainigmata.gr θαη νη ηξεηο νκάδεο ζα πξέπεη λα βξείηε γισζζνδέηεο 

 (γηα δψα, θπηά/δέληξα θαη ηνπο θαξπνχο ηνπο θαη γηα πξάγκαηα) θαη ηξεηο 

λα αλαδεηήζεηε αηλίγκαηα  (γηα δψα, θπηά/δέληξα θαη ηνπο θαξπνχο ηνπο 

θαη γηα πξάγκαηα). 

Κάζε θνξά πνπ βξίζθεηε απηφ πνπ αξέζεη ζε φινπο ζαο θαη ζέιεηε λα ην επηιέμεηε 

βάδεηε ην πνληίθη πάλσ ηνπ, λα «αιιάμεη» ρξψκα θαη κε δεμί θιηθ δηαιέγεηε 

αληηγξαθή θαη κεηά κπνξείηε λα ην πάξεηε θαη λα ην θνιιήζεηε («επηθφιιεζε») ζην 

πξψην πιαίζην. ην δεχηεξν πιαίζην γξάθεηε ηελ εμήγεζε. Γείηε ην παξάδεηγκα:  

  
Αίληγκα γηα  

έλα θπηό 

Μαθξνπιή ή ζηξνγγπιή,  

θόθθηλε θαη παρνπιή,  

κέζα γεκάηε από θισξάθηα,  

θη από κηθξνζνπζακάθηα. 

Δμήγεζε: Δίλαη ε ληνκάηα. 

  

Αίληγκα γηα  

έλα θπηό 

 

 

 Δμήγεζε:  

Ζ Υαξά ιέεη όηη «ην Internet είλαη έλα καγηθό θνπηί πνπ αλ μέξνπκε ηηο 

θαηάιιειεο καγηθέο ιέμεηο κπνξνύκε λα βξίζθνπκε θάζε θνξά όηη δεηάκε». Δζείο 

ηη λνκίδεηε; Δίλαη αιήζεηα απηφ πνπ ιέεη ή φρη; __________. Άξαγε κπνξνχκε λα 

βξνχκε θαη εκείο εηθφλεο γηα λα ηηο βάινπκε ζην θείκελφ καο; Αο αθνινπζήζνπκε ηηο 

νδεγίεο ηεο.   

 
Αλ ζέιεηε λα βάιεηε εηθόλεο ζηελ εξγαζία ζαο, ζα πξέπεη λα παηήζεηε ην 

εηθνλίδην   πνπ ζα βξείηε ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο (ξσηήζηε ην/ηε δάζθαιν/α 

ζαο) θαη κεηά λα γξάςεηε ηε ιέμε πνπ αθνξά ζηηο εηθόλεο/ θσηνγξαθίεο πνπ 

ςάρλεηε (δείηε ην παξάδεηγκα):  

- Αο γξάςνπκε ηε ιέμε «ληνκάηα» (δεο ην πξάζηλν βειάθη) θαη λα παηήζνπκε 

Αλαδήηεζε. Δίλαη πνιιέο νη πιεξνθνξίεο πνπ καο πξνζθέξνληαη, αιιά εκείο δεηάκε 

εηθφλεο. Γηα απηφ θαη επηιέγνπκε Δηθφλεο… 

Σφηε ζηελ νζφλε ζα δνχκε φηη ππάξρνπλ πνιιέο κηθξέο εηθφλεο.   Γηαιέγνπκε 

κηα εηθφλα θαη βάδνπκε ην πνληίθη πάλσ ηεο.  Όηαλ θαλεί ην ρεξάθη θάλνπκε 

δεμί θιηθ θαη αλνίγνπκε/ κεγαιψλνπκε ηελ εηθφλα. Μεηά δεηάκε «αληηγξαθή 

εηθφλαο». Ύζηεξα κπνξνχκε λα ηε βάινπκε ζην πιαίζην δίπια ζην αίληγκα (κε δεμί 

θιηθ θαη «επηθφιιεζε»). Θα πξέπεη φκσο λα ηε κηθξχλνπκε γηα λα ρσξά κέζα ζε 

απηφ. Αλ παηήζνπκε πάλσ ζηελ εηθφλα ηφηε ζα θαλνχλ θάπνηεο ηειίηζεο πνπ ζα ζαο 

βνεζήζνπλ. Γνθηκάζηε…. 

                                                                

http://www.ainigmata.gr/
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3ν Βήκα: Μηιάκε γηα ηιρ οικογένειέρ ηοςρ θαη ηηο μερσξίδνπκε από άιιεο   

5
ν
 δίσξν: («Γηαπξαγκάηεπζε παξάγσγσλ ιέμεσλ, ‘αηληγκαηηθόο-ή-ό’, γηα ηηο 

νκάδεο ησλ αηληγκάησλ», Δξγαζία ζε νκάδεο θαη ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο) 

Παξαηεξήζηε ηελ παξαθάησ εηθφλα. Δίλαη έλαο πίλαθαο ηνπ Λενλάξλην 

Νηα Βίηζη πνπ έρεη ηίηιν Μφλα Λίδα «Σδηνθφληα» 

 

 ε έλα απφ ηα επεηζφδηα ηνπ «Παξά πέληε» ε Θενπνχια παξνπζηάδεηαη 

λα έρεη δσγξαθίζεη ηνλ ίδην πίλαθα. Δίδαηε ην ζρεηηθφ ζηηγκηφηππν. 

http://www.youtube.com/watch?v=jObJ-rgFu-Y.  

Σν ζέκα είλαη «αλ φλησο ρακνγειάεη»…. Δζείο ηη ιέηε; Παηψληαο εδψ 

http://www.louvre.fr/ ζα κπνξέζεηε λα δείηε ηνλ απζεληηθφ πίλαθα ζην 

Μνπζείν ηνπ Λνχβξνπ (ζηε Γαιιία), φπνπ θαη εθηίζεηαη (ζα βξείηε ηελ 

εηθφλα θάησ δεμηά).  

πδεηήζηε ζηελ νκάδα ζαο γηα ηελ έθθξαζή ηεο (αλ είλαη ζνβαξή ή αλ 

ρακνγειάεη…). Γελ είλαη απαξαίηεην λα ζπκθσλήζεηε. Άιισζηε πνιινί ιέλε φηη ην 

ρακφγειφ ηεο είλαη «αηληγκαηηθφ». Όκσο ηη ζεκαίλεη ε ιέμε ‘’αηληγκαηηθό’’ ; Μήπσο 

έρεη ζρέζε κε ηε ιέμε αίληγκα; (Γξάςηε θάπνηεο ηδέεο ζαο) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Η ιέμε «αηληγκαηηθό» δείρλεη ηι είναι ην ρακόγειν. Πξνζέμαηε όηη έρεη ηξία γέλε;  

ν αηληγκαηηθόο, ε αηληγκαηηθή, ην ..................... 

  

 Πεγαίλεηε ζην Βηθηιεμηθό παηώληαο http://el.wiktionary.org θαη ζηελ αλαδήηεζε 

πνπ ζα βξείηε επάλσ δεμηά ζηελ νζόλε θαη γξάςηε ηε ιέμε 

«αηληγκαηηθόο»   

Αληηγξάςηε εδώ ηελ εμήγεζε ηεο ιέμεο: 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Κάλεηε ην ίδην πεγαίλνληαο θαη ζην  

http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html. 

Σηελ αλαδήηεζε γξάςηε πάιη ηε ιέμε «αηληγκαηηθόο» θαη κεηά 

. Αληηγξάςηε εδώ ηελ εμήγεζε ηεο ιέμεο: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Σπγθξίλεηε ηηο εμεγήζεηο πνπ έρεηε ζπγθεληξώζεη. Τη παξαηεξείηαη; 

Γξάςηε ηα δηθά ζαο ζρόιηα γηα ην παξαθάησ θείκελν:  

«Όηαλ ξσηήζακε ηε δαζθάια καο γηα ηελ εθδξνκή, απηή δελ απάληεζε. Μαο θνίηαμε κε 

έλα αηληγκαηηθό ρακόγειν, ρσξίο λα κηιήζεη».  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.youtube.com/watch?v=jObJ-rgFu-Y
http://www.louvre.fr/
http://el.wiktionary.org/
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
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5ν δίσξν: («Γηαπξαγκάηεπζε ζύλζεησλ ιέμεσλ ‘γισζζν*’», γηα ηηο νκάδεο κε 

γισζζνδέηεο, Δξγαζία ζε νκάδεο θαη ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο) 
Παξαηεξήζηε ηελ παξαθάησ εηθφλα. Ση έρεη πάζεη ε Υαξά θαη καο 

δείρλεη ηε γιψζζαο ηεο; Μήπσο έρεη ζρέζε κε ηνλ γισζζνδέηε πνπ 

πξνζπαζεί λα δηαβάζεη;  

Όκσο ηη ζεκαίλεη ε ιέμε ‘’γισζζνδέηεο’’; Σίγνπξα έρεη ζρέζε κε ηε 

γιώζζα, αιιά ηη είλαη όκσο απηό πνπ παζαίλεη; (Γξάςηε θάπνηεο ηδέεο 

ζαο) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

Πεγαίλεηε θαη ζην ιεμηθό παηώληαο  

http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html. 

Σηελ αλαδήηεζε γξάςηε ηε ιέμε  

θαη κεηά . Αληηγξάςηε εδώ ηελ εμήγεζε ηεο ιέμεο: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

Τη λνκίδεηε όηη ζεκαίλεη ζηελ εμήγεζε ην 

ζχκβνιν + ; 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

Αλ ζηελ αλαδήηεζε γξάςεηε γλυζζο* θαη κεηά ζα 

παξνπζηαζηνχλ θαη άιιεο ιέμεηο πνπ ελώλνληαη κε ηε «γιώζζα» γηα λα θηηάμνπλ λέα 

ιέμε. Γνθηκάζηε λα δείηε κεξηθέο:  

Πξέπεη λα ςάμεηε ζηε δεύηεξε ζειίδα (δείηε αξηζηεξά θάησ  ) γηα λα 

βξείηε ηε ιέμε πνπ θαλεξώλεη πώο ιέγεηαη απηόο πος γνυπίζει καλά απκεηέρ ξένερ 

γλώζζερ. Γηαιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε δηαγξάθνληαο ηε ιέμε πνπ δελ ηαηξηάδεη:  

 

 

ή 

Αλ πάιη ζηελ αλαδήηεζε  γξάςεηε *γλυζζο , ζα 

παξνπζηαζηνχλ θαη άιιεο ιέμεηο πνπ ελψλνληαη κε ηε «γιψζζα» γηα λα θηηάμνπλ λέα 

ιέμε. Γνθηκάζηε λα δείηε κεξηθέο: 
Πξέπεη λα ςάμεηε θαη πάιη ζηε δεύηεξε ζειίδα (δείηε αξηζηεξά θάησ 

) γηα λα βξείηε ηε ιέμε πνπ θαλεξψλεη πψο ιέγεηαη απηφο πος έσει 

ηη δςναηόηηηα να σπηζιμοποιεί πεπιζζόηεπερ από δύο γλώζζερ. Γηαιέμηε ηε ζσζηή 

απάληεζε δηαγξάθνληαο ηε ιέμε πνπ δελ ηαηξηάδεη:                                       
 

γισζζνδέηεο 

γισζζνπιάζηε

ο 

γισζζνκαζήο 

πνιύγισζζνο μελόγισζζνο 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
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                                                     ή 

Παξαηεξείζηε ηελ παξαθάησ εηθφλα θαη δψζηε ηεο έλαλ ηίηιν ρξεζηκνπνηψληαο κηα 

απφ ηηο ιέμεηο πνπ αλαδεηήζαηε ζην ιεμηθφ.  

Σίηινο: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

6ν δίσξν («ύγθξηζε αηλίγκαηνο ζην θηλνύκελν ζρέδην θαη ην αίληγκα ηνπ 

Καξαγθηόδε»)  

  

Γηαβάδνπκε ην θείκελν από ην θηλνύκελν ζρέδην πνπ πεξηγξάθεη έλαλ από ηνπο 12 

άζινπο ηνπ Ηξαθιή… αρ, ιάζνο ηνπ Αζηεξίμ. Σπδεηάκε ζηελ νκάδα θαη ζπκθσλνύκε, 

θάησ από πνηα εηηθέηα κπνξεί λα κπεη ην θείκελν πνπ δηαβάζακε. Γηαιέγνπκε ηε ζσζηή 

απάληεζε, δηαγξάθνληαο ηηο ιέμεηο πνπ δελ ηαηξηάδνπλ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηαβάδνπκε ην θείκελν από ην έξγν ηνπ Καξαγθηόδε κε ηίηιν «ΤΑ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ». 

Σπδεηάκε ζηελ νκάδα θαη ζπκθσλνύκε θάησ από πνηα εηηθέηα κπνξεί λα κπεη ην 

θείκελν πνπ δηαβάζακε. Γηαιέγνπκε ηε ζσζηή απάληεζε, δηαγξάθνληαο ηηο ιέμεηο πνπ 

δελ ηαηξηάδνπλ: 

 

              

 

 

δηαθήκηζε  
παξακύζη αίληγκα  

Αζηεξίμ:  Πείηε ην αίληγκα γξήγνξα.  

Γεξν-ζνθφο:  Ο εηο εθ ησλ δχν πξέπεη λα κνπ πεη πνηα είλαη ε κπνπγάδα πνπ πιχζεθε 

κε ηνλ Όιπκπν, ην απνξξππαληηθφ ησλ ζεψλ… 

(Ο Αζηεξίμ έρνληαο δεκέλα ηα κάηηα αθνπκπά ηηο δχν ζηνίβεο κε ηηο πεηζέηεο)… 

Αζηεξίμ: Απηή εδψ, είλαη πην καιαθή θαη πην αθξάηε.   

Γεξν-ζνθφο:  Δ,εε, ην βξήθεο πξάγκαηη είλαη ε πην απαιή, ε πην αθξάηε, πην ιεπθή. 

Οη ζενί βάδνπλε κπνπγάδα κε ηνλ Όιπκπν γηα έλα  ιεπθφηεξν ιεπθφ θαη ρέξηα απαιά 

ζα βεινχδν.   

 

- ΒΔΕΤΡΟΠΟΤΛΑ: «Κιέθηεο κπήθαλ ζε κηα πφιε λα ηε ιεζηέςνπλ. 

 Οη θάηνηθνη ζπιιεθζήθαλε, ε πφιε φκσο δξαπέηεπζε απφ ηα παξάζπξα». 

- Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ: ….  Γεζπνηλίο κνπ είλαη ην ςάξεκα. Καη λα ε εμήγεζε: Πφιε 

ε ζάιαζζα, θιέθηεο νη ςαξάδεο, θάηνηθνη ηα ςάξηα πνπ ηα ζπιιακβάλνπλ ζηα 

δίρηπα, ελψ ε πφιε ζάιαζζα μεγιηζηξάεη απφ ηα κάηηα ησλ δηρηχσλ, δξαπεηεχεη. 

 

αίληγκα 
δηαθήκηζε  παξακύζη 
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6ν δίσξν («Γηάθξηζε θεηκεληθώλ εηδώλ» / ηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο θαη ζηηο 

νκάδεο) 
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4
ν
 Βήκα: Γεκηνπξγνύκε θαη παξνπζηάδνπκε  

7ν δίσξν «Γεκηνπξγνύκε παξνπζηάζεηο, κε εηθόλεο θαη ερεηηθά ληνθνπκέληα γηα 

αηλίγκαηα θαη γισζζνδέηεο» εξγαζία ζε νκάδεο θαη ζηελ νινκέιεηα 
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7
ν
 δίσξν («Γεκηνπξγνύκε παξνπζηάζεηο, κε εηθόλεο θαη ερεηηθά ληνθνπκέληα γηα 

αηλίγκαηα θαη γισζζνδέηεο αληίζηνηρα» εξγαζία ζε νκάδεο θαη ζηελ νινκέιεηα) 

Αθνχ ζέιεηε θαη εζείο λα δεκηνπξγήζεηε παξφκνηα εξγαζία, ζπλεξγαζηείηε κεηαμχ 

ζαο θαη απνθαζίζηε ηη ζα θάλεηε. Θα ρξεηαζηεί λα ζπκθσλήζεηε πξψηα πνην ζα είλαη 

απηφ ην αίληγκα/ γισζζνδέηεο κε ην νπνίν ζα αζρνιεζείηε θαη κεηά λα αλαδεηήζεηε 

εηθφλεο πνπ ηαηξηάδνπλ. Πεγαίλεηε ζην αξρείν PowerPoint  πνπ ππάξρεη ζηνλ 

θάθειν ηεο νκάδαο ζαο θαη αλνίμηε ην:  

ην πιαίζην θεηκέλνπ γξάςηε ή αληηγξάςηε ην αίληγκα/ γισζζνδέηε πνπ  δηαιέμαηε. 

Μπνξείηε λα αιιάμεηε ηα γξάκκαηα ζηηο ιέμεηο πνπ αθνχγνληαη ην ίδην θάλνληαο 

επηινγέο απφ ηα εξγαιεία:  

Αλ ζέιεηε λα βάιεηε εηθφλεο ζηελ εξγαζία ζαο, ζπκεζείηε ηηο νδεγίεο ηεο Υαξάο….  

ζα πξέπεη λα παηήζεηε ην εηθνλίδην  πνπ ζα βξείηε ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο 

(ξσηήζηε ην/ηε δάζθαιν/α ζαο) θαη κεηά λα γξάςεηε ηε ιέμε πνπ αθνξά ζηηο εηθφλεο/ 

θσηνγξαθίεο πνπ ςάρλεηε (δείηε ην παξάδεηγκα) 

.  

Μεηά ζα πξέπεη λα επηιέμεηε  ψζηε λα εκθαληζηνχλ εηθφλεο κφλν 

γηα ηε ιέμε πνπ ςάρλεηε.  

Αθνχ δηαιέμεηε κηα εηθφλα, βάδεηε ην πνληίθη πάλσ ηεο.  Όηαλ θαλεί έλα «ρεξάθη» 

θάλεηε δεμί θιηθ θαη αλνίγεηε/ κεγαιψλεηε ηελ εηθφλα. Μεηά δεηάηε «αληηγξαθή 

εηθόλαο». Ύζηεξα κπνξείηε λα πάηε ζηελ παξνπζίαζή ζαο θαη λα δείμεηε ζε πνην 

ζεκείν ζέιεηε λα βάιεηε ηελ εηθφλα, παηψληαο δεμί θιηθ θαη «επηθόιιεζε». Θα 

πξέπεη φκσο λα ηε κηθξχλεηε φζν ρξεηάδεηαη. Θπκεζείηε φηη αλ παηήζεηε πάλσ ζηελ 

εηθφλα ηφηε ζα θαλνχλ θάπνηεο ηειίηζεο πνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ. Γνθηκάζηε…  

πλερίζηε κε ηνλ ίδην ηξόπν  γηα όζεο εηθόλεο/ θσηνγξαθίεο ζέιεηε λα βάιεηε 

ζηελ παξνπζίαζε. 

Γηα ηηο νκάδεο κε ηα αηλίγκαηα: Αιιάμηε ηα γξάκκαηα ζηελ εξψηεζε «Ση είλαη;» θαη 

ζηελ απάληεζε «Δίλαη…. …..» 

Γηα ηηο νκάδεο κε ηνπο γισζζνδέηεο: Αιιάμηε ηα γξάκκαηα ζηηο ζπιιαβέο πνπ 

επαλαιακβάλνληαη.  

Αθνχ εμαζθεζείηε θαιά, αξρίζηε ηε καγλεηνθψλεζε. Ύζηεξα κε ηε βνήζεηα ηνπ/ηεο  

δαζθάινπ/ιαο ζαο ζα θάλεηε εηζαγσγή ήρνπ  ζηελ παξνπζηαζή ζαο.  

 

Μελ μεράζεηε λα απνζεθεύεηε ζπρλά ηελ εξγαζία ζαο.  
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8ν δίσξν («Γεκηνπξγία ζηαπξόιεμνπ»/ εξγαζία ζηηο νκάδεο θαη ζηελ νινκέιεηα)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Η επηινγή ησλ αηληγκάησλ είλαη 

ελδεηθηηθή… 
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Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

Ζ επέθηαζε ηνπ ζελαξίνπ εμαξηάηαη απφ ην ελδηαθέξνλ ησλ νκάδσλ θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο ηάμεο αιιά θαη ηνλ ρξφλν πνπ ζα ζειήζεη θάζε εθπαηδεπηηθφο λα 

αθηεξψζεη. Έρνληαο απηήλ ηελ πξννπηηθή ν/ε εθπαηδεπηηθφο πξνθαιεί ηα παηδηά λα 

πξνηείλνπλ ηα ίδηα δξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ. Ζ αλάπηπμε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ηνπο απνηεινχλ βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο. 

Άιισζηε νη καζεηέο/ηξηεο είλαη εθείλνη πνπ ηειηθά ζα εληάμνπλ ζηηο επηινγέο ηνπο 

ζέκαηα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ αιιά θαη ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ, αλαγλσξίδνληαο έκπξαθηα 

ηελ πξνζηηζέκελή ηνπ αμία.  

Ωο επηπιένλ δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα πξνηαζεί ε δεκηνπξγία αηληγκάησλ θαη 

γισζζνδεηψλ απφ ηα ίδηα ηα παηδηά, πξφηαζε άιισζηε πνπ ππάξρεη θαη ζην ζρνιηθφ 

βηβιίν. Ύζηεξα απφ ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο ζα είλαη 

ζε ζέζε λα παξνπζηάζνπλ θαη ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο. Ωο έλαπζκα ζα κπνξνχζαλ λα 

δνζνχλ απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ εηθφλεο δψσλ ζε έλα αξρείν Word φπνπ ζα 

ππάξρνπλ πιαίζηα θεηκέλνπ κε δχν ζεηξέο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ δψσλ θαη ε 

πεξηγξαθή ηνπο ζα κπνξνχζαλ λα ζπδεηεζνχλ ζηηο νκάδεο πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαιήμνπλ ζε θάπνηα κηθξά θείκελα (δίζηηρα) κε ξπζκφ θαη νκνηνθαηαιεμία 

αθνινπζψληαο ηα δνκηθά ζηνηρεία ησλ αηληγκάησλ θαη γισζζνδεηψλ πνπ γλψξηζαλ. 

Αλ νη επηινγέο ησλ νκάδσλ αθνξνχλ ζε ίδηα δψα ζα ππάξμεη επίζεο δπλαηφηεηα 

ζχλδεζεο ησλ θεηκέλσλ απηψλ πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ ηα πξψηα ηνπο πνηήκαηα. 

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

Σν ζελάξην αθνινπζεί ηε ινγηθή ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ εκπινπηίδνληαο ην κάζεκα 

κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ Ζ/Τ θαη πιηθψλ πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνβιέπεηαη ε χπαξμε ελφο βηληενπξνβνιέα (ή ε 

αμηνπνίεζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ζην ζρνιείν) γηα 

ηε ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα θαη έλαο Ζ/Τ γηα θάζε κηα νκάδα. 
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Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζελαξίνπ απνηεινχλ παξαδείγκαηα γηα ηε δπλαηφηεηα 

αμηνπνίεζεο θεηκεληθψλ εηδψλ φπσο είλαη ηα αηλίγκαηα θαη νη γισζζνδέηεο. Γηα ηελ 

ππνβνήζεζε ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ έρεη δεκηνπξγεί ζπλνδεπηηθφ πιηθφ ζε μερσξηζηφ 

θάθειν. Αλ θαη ππάξρνπλ ζε απηφ θχιια εξγαζίαο γηα φιεο ηηο πξνηάζεηο ηνπ 

ζελαξίνπ, ε αμηνπνίεζή ηνπο ππφθεηηαη ζηελ επηινγή ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ. Ζ 

χπαξμε θχιισλ εξγαζίαο αθνξά θπξίσο ηε δηεπθφιπλζε ηνπ θαζψο δελ έρνπλ ηε 

ινγηθή ηεο αμηνπνίεζήο ηνπο, φπσο ζα ζπλέβαηλε ζε καζεηέο/ηξηεο κεγαιχηεξσλ 

ηάμεσλ. Πξνηείλεηαη ε αλάγλσζή ηνπο απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο, ν 

νπνίνο/α ζα θξίλεη αλ ρξεηάδεηαη λα δψζεη επηπιένλ νδεγίεο ζηα παηδηά. Δίλαη 

απηνλφεην φηη ηφζν ην ζπλνδεπηηθφ πιηθφ φζν θαη ην ζελάξην κπνξεί λα 

δηαθνξνπνηεζνχλ αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο ηάμεο, ηνλ δηαζέζηκν 

ρξφλν, ηηο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ αιιά 

θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

ε κηα λέα πξννπηηθή ηεο ζρνιηθήο πξαθηηθήο, φπνπ ε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ θαη ηνπ 

δηαδηθηχνπ φρη κφλν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ αιιά θαη απφ ηνπο καζεηέο/ηξηεο 

απνηεινχλ βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο, ε ίδηα ε δηαδηθαζία θαη ε επραξίζηεζε απφ ηε 

ζπκκεηνρή έρνπλ ηε δηθή ηνπο αμία. Γηα απηφ θαη ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε 

θξνληίδα ζηελ «πξψηε επαθή» ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ηνπο λένπο γξακκαηηζκνχο θαη 

ν απαξαίηεηνο ρξφλνο γηα ηε ζρεηηθή εμνηθείσζε, ψζηε λα απνθηήζνπλ άλεζε ζηνλ 

ρεηξηζκφ ηνπ Ζ/Τ θαη ζηε ζρεηηθή αλαδήηεζε κέζσ δηαδηθηχνπ. Με ην ίδην ζθεπηηθφ 

ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη γξήγνξα νη νπνηεζδήπνηε δπζθνιίεο κε ηε ζπκβνιή 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αιιά θαη ζπκκαζεηψλ πνπ είλαη πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη. 

Δπηπιένλ ζα πξέπεη άκεζα λα επηιχνληαη ελδερφκελα πξνβιήκαηα ζπλεξγαζίαο, πνπ 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία κεηαμχ ησλ κειψλ θάπνηαο νκάδαο ή 

κεηαμχ ησλ νκάδσλ. 

Θ. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Η.Δ.Π. 2011. Πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο λενειιεληθήο γιψζζαο θαη 

ινγνηερλίαο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, Γηαζέζηκν: http://ebooks.edu.gr/2013/newps.php  

http://ebooks.edu.gr/2013/newps.php
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Η.Δ.Π. 2011. Πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο λενειιεληθήο γιψζζαο ζηελ 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε (Γεκνηηθφ & Γπκλάζην), Οδεγφο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, 

Γηαζέζηκν: http://ebooks.edu.gr/2013/newps.php  
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