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Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ

Τίηλορ
Νηίιη, ληίιη, ληίιη
Δημιοςπγόρ
Διπίδα Σνθκαθίδνπ
Διδακηικό ανηικείμενο
Νενειιεληθή Γιψζζα
(Πποηεινόμενη) Τάξη
Β΄ Γεκνηηθνχ
Χπονολογία
Ννέκβξηνο 2012
Διδακηική/θεμαηική ενόηηηα
«Γιψζζα Β΄ Γεκνηηθνχ», ελφηεηα 2: Με ην ζεηο θαη κε ην ζαο
Διαθεμαηικό
Ναη
Εμπλεκόμενα γνυζηικά ανηικείμενα
Άιια γλσζηηθά αληηθείκελα
Νενειιεληθή ινγνηερλία (Φηιαλαγλσζία)
Μνπζηθή
Θεαηξηθή Αγσγή
Ζκηηππηθέο θαη άηππεο δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο
Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο – Project
Θεαηξηθή Αγσγή
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Χπονική διάπκεια
8-10 δηδαθηηθέο ψξεο (ην επηπιένλ δίσξν ππνινγίδεηαη γηα ηελ νινθιήξσζε θαη
επέθηαζε ηνπ ζελαξίνπ, αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηηο
δπλαηφηεηεο ηεο ηάμεο θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ).
Χώπορ
Αίζνπζα δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο
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 δεκηνπξγεζεί
ζπλνδεπηηθφ πιηθφ.
Εθαπμογή ζηην ηάξη
Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην είλαη πξφηαζε δηδαζθαιίαο.
Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι
—
Το ζενάπιο ανηλεί
Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην είλαη πξσηφηππν ζηε ζχιιεςε.
Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ/ΠΔΡΗΛΖΦΖ

Μέζα απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην επηδηψθεηαη ε γλσξηκία ησλ κηθξψλ
καζεηψλ/ηξηψλ κε ηε γιψζζα θαη ηε δνκή ηεο, ε εμάζθεζή ηνπο ζε βαζηθέο
πξαθηηθέο ζπιιαβηζκνχ, ζε δξαζηεξηφηεηεο αμηνπνίεζεο ζπιιαβψλ γηα ηε
δεκηνπξγία ιέμεσλ, πξνθνξηθήο, γξαπηήο θαηαλφεζεο θαη αλαζχλζεζεο κηθξψλ
θεηκέλσλ, πνηεκάησλ θαη παξακπζηψλ, κε απψηεξν ζηφρν ηε δηθή ηνπο απηφλνκε
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παξαγσγή απιψλ ηζηνξηψλ. Ζ ζηαδηαθή επαθή ησλ παηδηψλ κε ηα δνκηθά ζηνηρεία
ηεο γιψζζαο γίλεηαη παξάιιεια κε ηε «βήκα πξνο βήκα» εμνηθείσζή ηνπο κε
πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ζηνπο λένπο γξακκαηηζκνχο θαη ηε ρξήζε «ςεθηαθψλ»
βηβιίσλ. Μέζα απφ ηα πξνζσπηθά ηνπο βηψκαηα γλσξίδνπλ ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηε
ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Ζ/Τ θαη ησλ Σ.Π.Δ ελψ ηαπηφρξνλα εμαζθνχληαη ζηε ρξήζε
βαζηθψλ εληνιψλ επεμεξγαζίαο απιψλ ινγηζκηθψλ.
Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο
Σα πνηήκαηα, νη ηζηνξίεο θαη ηα παξακχζηα απνηεινχλ ηα πξψηα θείκελα κε ηα νπνία
έξρνληαη ζε επαθή νη καζεηέο/ηξηεο κηθξήο ειηθίαο. Απηά ζπλαληψληαη ζε κεγάιε
έθηαζε θαη ζην αλαγλσζηηθφ ηεο Β΄ ηάμεο. Ζ επεμεξγαζία ηνπο δίλεη επθαηξίεο
κχεζεο ησλ παηδηψλ ζηε δνκή ηεο γιψζζαο αιιά θαη ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ πνηθίισλ
ζπλδπαζκψλ κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα βαζηθά ηεο ζηνηρεία,
ηα γξάκκαηα θαη νη ζπιιαβέο, ψζηε λα παξαρζνχλ νη ιέμεηο θαη ηα θείκελα. Πνηήκαηα
θαη παξακχζηα κπνξεί φκσο λα ζπλαληήζνπλ νη κηθξνί καζεηέο θαη ζε «άιια» βηβιία
εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ αλαγλσζηηθνχ. ε απηή ηελ αλαδήηεζε κπνξεί λα ζπκβάιιεη ε
ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ε αμηνπνίεζε πεξηερφκελσλ ζπγθεθξηκέλσλ ηζηνζειίδσλ.
Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ

Ζ χπαξμε παξαδνζηαθψλ παξακπζηψλ θαη πνηεκάησλ ζε ζψκαηα θεηκέλσλ κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί γηα ηε γλσξηκία θαη εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε δεκηνπξγίεο πνπ, ελψ κε
ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ παξακέλεη άγλσζηνο ν δεκηνπξγφο ηνπο, εμαθνινπζνχλ
αθφκε λα εκπλένπλ. Παξάδεηγκα απνηειεί ην «Νηίιη ληίιη ληίιη», ην γλσζηφ
θιηκαθσηφ ηξαγνχδη, πνπ σο κέξνο ηεο ιανγξαθηθήο καο παξάδνζεο ζπλαληάηαη ζε
έληππα θαη «ςεθηαθά» βηβιία, αιιά θαη ζε ςεθηαθνχο δίζθνπο, ζε αλαξηήζεηο ζην
Τoutube αιιά θαη ζε βάζεηο δεδνκέλσλ. Σν θείκελφ ηνπ είλαη νπζηαζηηθά κηθξφ,
θαζψο ζε θάζε κηα ζηξνθή επαλαιακβάλνληαη νη ίδηεο ιέμεηο, παξάιιεια κε ηελ
εκθάληζε ελφο λένπ ήξσα, γηα απηφ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο
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ζρεδίνπ εξγαζίαο γηα καζεηέο/ηξηεο ηεο Β΄ ηάμεο. Βαζηθή επηδίσμε απνηειεί ε
εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ηνλ ξπζκφ θαη ηα παηρλίδηα ηεο γιψζζαο, ην ζηαδηαθφ
πέξαζκα απφ ηνλ πξνθνξηθφ ζηνλ γξαπηφ ιφγν, απφ ηελ εηθφλα ζηε γξαπηή ηεο
αλαπαξάζηαζε. Σαπηφρξνλα κε ηελ εθκάζεζε ηνπ πνηήκαηνο, εμαζθνχληαη ζε
βαζηθέο

πξαθηηθέο

ζπιιαβηζκνχ1,

εληνπίδνπλ

ην

κνηίβν

«ηεο

δηαδνρηθήο

παξνπζίαζεο εξψσλ» θαη ζε άιια θεηκεληθά είδε θαη ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο,
ππνθηλνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία παξφκνησλ ηζηνξηψλ. Παξάιιεια ε χπαξμε απιψλ
θαη νηθείσλ ιέμεσλ ζε κηθξά θείκελα, κπνξεί λα απνηειέζεη έλα «βήκα» γηα ηελ
νηθνδφκεζε γλψζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ θαη εμνηθείσζε ησλ κηθξψλ
καζεηψλ/ηξηψλ κε ηηο Σ.Π.Δ.
Δηδηθφηεξα επηρεηξείηαη νη καζεηέο/ηξηεο:
Γνώζειρ για ηον κόζμο, αξίερ, πεποιθήζειρ, ππόηςπα, ζηάζειρ ζυήρ


Να γλσξίζνπλ ηηο κνξθέο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ε ίδηα
ηδέα/δεκηνπξγία (ην πνίεκα σο θείκελν κε ηηο παξαιιαγέο ηνπ αιιά θαη σο
ηξαγνχδη).



Να πιεξνθνξεζνχλ γηα «ζπλήζεηεο» πνπ αλήθνπλ πιένλ ζηνλ ρψξν ηεο
ιατθήο καο παξάδνζεο (ε θφξε πνπ θεληά ην καληήιη κε ηε βνήζεηα ηνπ
θαληειηνχ).



Να πιεξνθνξεζνχλ γηα ηελ χπαξμε «λέσλ κνξθψλ βηβιίνπ», φπσο είλαη ηα
«ςεθηαθά».



Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη κηα ηζηνξία (πξνθνξηθή, γξαπηή ή εηθνληθή)
απνηειείηαη απφ γεγνλφηα πνπ δηαδέρνληαη ην έλα ην άιιν.



Να εμνηθεησζνχλ κε ηελ εξγαζία ζε νκάδεο, βηψλνληαο ηε δχλακε ηεο
ζπλεξγαζίαο θαη αληαιιαγήο απφςεσλ θαη ηδεψλ.

1

Δπηδηψμεηο ηνπ ζρνιηθνχ αλαγλσζηηθνχ ζην αληίζηνηρν θεθάιαην: «Θα κάζεηο …λα κεηξάο ηηο
ζπιιαβέο πνπ έρνπλ νη ιέμεηο, λα αιιάδεηο ηε ζεκαζία κηαο ιέμεο αιιάδνληαο ηε ζέζε ηνπ ηφλνπ
ηεο…» (ζει. 21, Βηβιίν ηνπ καζεηή)
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Γνώζειρ για ηη γλώζζα


Να εμνηθεησζνχλ κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ελφο πνηήκαηνο (ζηίρνο, ζηξνθή,
ξπζκφο θαη νκνηνθαηαιεμία).



Να εμαζθεζνχλ ζηε δηάθξηζε ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ, αμηνπνηψληαο γισζζηθά
ζηνηρεία θαη ελδείμεηο γηα ηνλ νξηζκφ ελφο πνηήκαηνο ή ελφο παξακπζηνχ
(ρξφλνο, ρψξνο, ραξαθηήξεο, αθεγεηήο, πινθή) παξά ηελ χπαξμε παξφκνηνπ
ζέκαηνο ζε απηά.



Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη θαη ν πξνθνξηθφο ιφγνο απνηειεί θείκελν πνπ
βξίζθεηαη ζε άκεζε ζχδεπμε κε εθδνρέο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ (έληππνπ θαη
πνιπηξνπηθνχ).



Να εμαζθεζνχλ ζηε ζχληαμε θαη παξαγσγή απιψλ θεηκέλσλ κε λφεκα θαη
ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν κε ηε ρξήζε δηαδνρηθψλ εηθφλσλ.



Να εμνηθεησζνχλ κε βαζηθέο αξρέο ηνπ ζπιιαβηζκνχ ησλ ιέμεσλ, κέζα απφ
δξαζηεξηφηεηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θαη εκπέδσζεο.



Να θαηαλνήζνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπιιαβψλ θαη λα αληηιεθζνχλ
δηαηζζεηηθά ηνλ κεραληζκφ ηεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο σο έλα παηρλίδη
αλάκεζα ηνπο.



Να εμαζθεζνχλ ζηε δηάθξηζε ηνπ γέλνπο ησλ νπζηαζηηθψλ κε δηαηζζεηηθφ
ηξφπν.

Γπαμμαηιζμοί


Να γλσξίζνπλ θάπνηεο απφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο παξέρνληαη κε ηε ρξήζε
Ζ/Τ ζηελ αλαδήηεζε θαη άκεζε αμηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ θεηκέλσλ.



Να εμνηθεησζνχλ κε βαζηθέο εληνιέο επεμεξγαζίαο απιψλ ινγηζκηθψλ
(θεηκελνγξάθνπ, πξφγξακκα παξνπζίαζεο, ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο),
φπσο είλαη ε αληηγξαθή θαη επηθφιιεζε θεηκέλνπ, ε δηαγξαθή ιέμεο, ε
αλαίξεζε κηαο εληνιήο, ε κεηαθίλεζε κε drag & drop θαη ε απνζήθεπζε ελφο
αξρείνπ.
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Διδακηικέρ Ππακηικέρ
Καηά ηε δηεμαγσγή ηνπ ζελαξίνπ ν/ε εθπαηδεπηηθφο έρεη ηνλ ξφιν ηνπ δηεπθνιπληή
θαη δηακεζνιαβεηή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Γεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο
ζπλζήθεο εξγαζίαο, εμαζθαιίδνληαο θίλεηξα ζπκκεηνρήο θαη κάζεζεο γηα ηνπο
καζεηέο/ηξηεο ηεο ηάμεο. Αμηνπνηεί ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο, ηηο εκπεηξίεο θαη ηα
βηψκαηα ησλ παηδηψλ θαη πξνάγνληαο ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο, ζηνρεχεη ζηε
ζηαδηαθή απηνλφκεζή ηνπο. Λεηηνπξγεί σο εκςπρσηήο πνπ ζα πξνθαιέζεη ηελ ελεξγή
ζπκκεηνρή θαη ηε δηάζεζε γηα πξνζθνξά ζηελ νκάδα. Παξάιιεια δηαδξακαηίδεη
ξφιν ζπκβνπιεπηηθφ, εληάζζνληαο ηα παηδηά ζε έλα πιαίζην «καζεηείαο» κε ηε
κνληεινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ν/ε ίδηνο/α ρξεζηκνπνηεί, θαηά ηελ αμηνπνίεζε
ηνπ Ζ/Τ θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ.
Αθνινπζψληαο ην κνληέιν ηεο θζίλνπζαο θαζνδήγεζεο εκπιέθεη ηα παηδηά ζε
δξαζηεξηφηεηεο

ζπλεξγαηηθήο

νηθνδφκεζεο

θαη

δηεξεχλεζεο

ηεο

γλψζεο.

Παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ζθνπφ ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ ελδερφκελσλ δπζθνιηψλ ηφζν ζε αηνκηθφ επίπεδν φζν θαη ζε
επίπεδν ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη καζεηέο/ηξηεο βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ελζαξξχλνληαη λα αλαιάβνπλ ελεξγφ ξφιν ζε απηήλ.
Πξνθαινχληαη λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα αιιεινβνεζνχληαη κεηαμχ ηνπο, σο κέιε
κηαο νκάδαο. Μέζα ζε απηήλ θαινχληαη λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ
ζηε ζπκκεηνρή ηνπ θαζελφο, απνδεηθλχνληαο έκπξαθηα ηνλ ζεβαζκφ ηνπο γηα ηε
ζπκβνιή θαη πξνζθνξά ηνπ θαζελφο ζηελ νκάδα αιιά θαη ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο.
Γξαζηεξηνπνηνχκελνη/εο ζε δηαθνξεηηθέο πξνθιήζεηο ζπλεξγαηηθήο δηεξεχλεζεο, κε
θπξίαξρα ηα παηγληψδε ραξαθηεξηζηηθά, εκπιέθνληαη ζε δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ
πξνζέγγηζε θαη νηθνδφκεζε λέαο γλψζεο φζνλ αθνξά ζηνλ θφζκν, ηε γιψζζα θαη
ηνπο λένπο γξακκαηηζκνχο.
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Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ

Αθεηηπία
Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη κηα ηδέα πνπ ζπλαληάηαη ζην βηβιίν ηνπ
καζεηή ηεο Β΄ ηάμεο (ηεχρνο Α΄, ζ. 22). Ζ Γαιήλε, εξσίδα ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ,
πξνηείλεη λα δηαβαζηεί «έλα βηβιίν πνπ κνηάδεη κε παξακχζη». Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο
κπνξεί λα αμηνπνηήζεη απηή ηελ αλαθνξά γηα λα παξνπζηάζεη έλα πνίεκα πνπ
«κνηάδεη κε παξακχζη». Πξφθεηηαη γηα ην πνίεκα «Νηίιη ληίιη ληίιη» πνπ ίζσο λα
γλσξίδνπλ ήδε ηα παηδηά απφ ηελ πξνζρνιηθή ηνπο ειηθία. Γηα ηελ παξνπζίαζή ηνπ
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε ην νκψλπκν βηβιίν ησλ εθδφζεσλ Κίξθε είηε ην παιηφ
ζρνιηθφ αλζνιφγην (γηα ηελ Α΄-Β΄ ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ) πνπ έρεη ζηα
πεξηερφκελά ηνπ ην ίδην πνίεκα. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ηζηνζειίδα
ηνπ πνπδαζηεξίνπ Νένπ Διιεληζκνχ.
Πξνηείλεηαη ζηνπο καζεηέο/ηξηεο ε ελαζρφιεζή ηνπο κε ην ζπγθεθξηκέλν
θείκελν θαη παξφκνηά ηνπ, ηα νπνία φκσο δε ζα ηα πξνκεζεπηεί ε ηάμε απφ θάπνηα
βηβιηνζήθε αιιά απφ ην δηαδίθηπν. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε ελέρεη ην ζηνηρείν ηεο
πξφθιεζεο γηα ηελ αλαδήηεζε «λέσλ δξφκσλ», γεγνλφο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ην
ελδηαθέξνλ θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηψλ.
ζνλ αθνξά ζηνλ ρσξηζκφ ηεο ηάμεο θαη ζηε δεκηνπξγία νκάδσλ, ε
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή (αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο), θαηά ηελ νπνία
πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ηνπ αιιά θαη ν κηθξφο βαζκφο δπζθνιίαο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ επηηξέπεη ηελ «ηπραία» επηινγή. ηα παηδηά κνηξάδνληαη θαηά ηελ
έλαξμε ηνπ ζελαξίνπ θαξηέιεο πνπ εηθνλίδνπλ δηάθνξα κνπζηθά φξγαλα ηέζζεξα γηα
θάζε είδνο (καξάθεο, ληέθη, θιαθέηεο, ηξίγσλν, ηακπνχξιν, μπιφθσλν) θαη θαινχληαη
λα αλαδεηήζνπλ ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπο. Έηζη δεκηνπξγνχληαη 6 νκάδεο ησλ 4
αηφκσλ (πνπ ζα έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο ηελ ίδηα εηθφλα κνπζηθνχ νξγάλνπ) ζε κηα ηάμε
24 καζεηψλ/ηξηψλ2. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο θαηά ηελ πνξεία ηνπ ζελαξίνπ παξαηεξεί ηε
2

Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ νκάδσλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ν/ε εθπαηδεπηηθφο θξνληίδεη λα
δεκηνπξγήζεη θαθέινπο (κε ηηο παξνπζηάζεηο θαη ηα αξρεία ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο) ζηνλ
θνξεηφ Ζ/Τ ηεο θάζε κηαο. Κάζε θνξά πνπ αζρνινχληαη κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηα
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ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ θαη ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ
παηδηψλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο κεηαθίλεζεο κεηαμχ ησλ νκάδσλ.
Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο
Σα πνηήκαηα θαη ηα παξακχζηα απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ηεο Β΄
ηάμεο ζηα πιαίζηα ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο. Δηδηθφηεξα ε ρξήζε πνηεκάησλ θαη
ησλ βηβιίσλ «πνπ κνηάδνπλ κε παξακχζηα» ζπλαληψληαη ζηε 2ε ελφηεηα ηνπ
ζρνιηθνχ βηβιίνπ «Με ην ζεηο θαη κε ην ζαο» (ηεχρνο Α΄, ζ. 21-26 θαη Σεηξάδην
Δξγαζηψλ, ηεχρνο Α΄ ζει.12-14) ελψ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ψξεο θαη ζηα πιαίζηα
ηεο Φηιαλαγλσζίαο αιιά θαη ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο3 θαη ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο.
Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ
Μέζα απφ ηελ εκπινθή ησλ παηδηψλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ζελαξίνπ επηδηψθεηαη ε νηθνδφκεζε γλψζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ θαη ε
εμνηθείσζε ησλ κηθξψλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο
πνπ απηέο πξνζθέξνπλ (εμνηθείσζε κε βαζηθέο εληνιέο επεμεξγαζίαο απιψλ
ινγηζκηθψλ, φπσο είλαη ν θεηκελνγξάθνο, έλα πξφγξακκα παξνπζίαζεο θαη
ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο).
Κείμενα
Αμηνπνηνχληαη πεγέο πνπ πεξηέρνπλ θείκελα (πνηήκαηα θαη παξακχζηα), έληππα θαη
«ςεθηαθά» πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην κνηίβν ηεο θιηκαθσηήο παξνπζίαζεο εξψσλ θαη
γεγνλφησλ. Παξάιιεια επηιέγνληαη εηθφλεο απφ ην δηαδίθηπν θαη αμηνπνηνχληαη
αξρεία ινγηζκηθνχ ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη
πξνγξάκκαηνο παξνπζίαζεο, αιιά θαη ερεηηθέο θαηαγξαθέο.
Ηρνγξαθήζεηο
«Νηίιη ληίιη», απφ ηνλ δίζθν «Ο θπξ Βνξηάο … θαη άιια ηξαγνχδηα γηα παηδηά» ζε
επηκέιεηα ηεο Γφκλαο ακίνπ.
παηδηά θαζνδεγνχληαη λα αλνίγνπλ ηνλ θάθειν κε ην φλνκα ηεο νκάδαο ηνπο θαη λα αλαδεηνχλ ηηο
ζρεηηθέο εξγαζίεο ελψ ζπρλά παξαθηλνχληαη θαη λα ηηο απνζεθεχνπλ.
3
Ωο θιηκαθωηό παξακπζνηξάγνπδν ην «Νηίιη ληίιη ην θαληήιη» ζπλαληάηαη θαη ζην βηβιίν εξγαζηψλ
ηεο Μνπζηθήο γηα ηε Β΄ ηάμε, ζ. 50
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Παξακύζηα
«Νηίιη-ληίιη-ληίιη», απφ ην πνπδαζηήξην Νένπ Διιεληζκνχ (θαηεγνξία Αλζνιφγην
παηδηθφ, ππνθαηεγνξία παηρλίδηα)
«Νηίιη ληίιη ληίιη», έθδνζε ζε ςεθηαθφ βηβιίν κε ζρέδηα πχξνπ Βαζηιείνπ, εθδφζεηο
ΗΚΑΡΟ.
«Ζ γάηα πνπ ήζειε λα παληξεπηεί», Παληειήο Ενχξαο κε εηθνλνγξάθεζε ηεο
Υξηζηίλαο Γνπιεγέξε, εθδφζεηο Αθξίηαο Παηδηθά. Γηαζέζηκν ζηνλ Μηθξφ
Αλαγλψζηε.
αξξή, Εσξδ. 2002. «Ζ θφθθηλε θνηνχια», εθδφζεηο Παηάθεο.
Μέγαο Γ.Α.1994, ιατθφ παξακχζη «Ο πνληηθφο θαη ε ζπγαηέξα ηνπ», Διιεληθά
Παξακύζηα, Bηβιηνπσιείνλ ηεο «Eζηίαο».
Παπαινπθά, Φαλή. 1974. «Γηαηί ηα ζθπιηά θπλεγάλε ηηο γάηεο θαη νη γάηεο ηνπο
πνληηθνχο», Iζηνξίεο ζαλ παξακύζηα, εθδφζεηο Aζηήξ.
«Ζ παξέα», εθδφζεηο Κίξθε.
Λατθφ παξακχζη «Ο Μαθξπλνχξεο». 1990, ζε επηκέιεηα Υαηδεκαλψιε Άλλα,
εθδφζεηο Κίξθε
Σνιζηφε, Αιέμεο. 2002. «Ζ πειψξηα θνινθχζα», ζε κεηάθξαζε ηνπ Μπειηέ
Δξξίθνπ, εθδφζεηο Άκκνο
Δηθόλεο – Φωηνγξαθίεο
Απφ ηζηνζειίδεο:
http://agathan.wordpress.com/: αλάξηεζε Γηαηί αλάβνπκε ην θαληήιη (23/02/2012),
θσηνγξαθία θαληειηνχ
http://www.ikarosbooks.gr/: δσγξαθηά ηνπ πχξνπ Βαζηιείνπ, Κφξε πνπ θεληά
http://news.discovery.com, one mouse two dads, εηθφλα πνληηθηνχ
http://www.petshoplimnos.gr/: πιεξνθνξίεο γηα ηε γάηα, εηθφλα γάηαο
http://iramairoula.blogspot.gr: ηζηνιφγην γηα ηνπο ζθχινπο, εηθφλα γηα ηνλ ζθχιν
http://www.protothema.gr/: είδεζε Τνλ ρηύπεζαλ κε ξόπαιν γηα 200 επξώ, εηθφλα
μχινπ
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http://www.komu.com: είδεζε Police say fatal Missuri home fire intentionally set,
εηθφλα θσηηάο
http://19812011thestoryofacrisis.blogspot.gr: αλάξηεζε Τν πνηάκη δε γπξίδεη πίζω (10
Μαΐνπ 2012), εηθφλα πνηακνχ
http://efivikimatia.blogspot.gr: αλάξηεζε Τν πνληηθάθη θαη νη θίινη ηνπ (17/02/2012),
εηθφλα γηα ην βφδη θαη ην ιχθν
http://sofoscrete.blogspot.gr: αλάξηεζε Τξαπκαηηζκόο θπλεγνύ ζηα Χαληά (11/10/09),
εηθφλα θπλεγνχ

Διδακηική ποπεία/ζηάδια/θάζειρ
Αξρηθά ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο, κε ηε βνήζεηα ηνπ αλαθιαζηηθνχ πξνβνιέα ή ηνπ
δηαδξαζηηθνχ πίλαθα γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηνπ πνηήκαηνο «Νηίιη ληίιη ληίιη».
Καηφπηλ νη νκάδεο εξγάδνληαη μερσξηζηά ζε θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζην
ίδην θείκελν ελψ αθνινπζνχλ δξαζηεξηφηεηεο θαη πάιη ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο γηα
ηε ζχγθξηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκέλνπ ζε δηάθνξεο παξαιιαγέο ηνπ (σο
«ςεθηαθφ» βηβιίν αιιά θαη σο ερνγξαθεκέλε θαηαγξαθή). Μεηά ηηο 4 πξψηεο ψξεο,
έλα δηδαθηηθφ δίσξν (κε θάπνηεο ίζσο δηαθνπέο πνπ ζα θξηζνχλ απαξαίηεηεο)
αθηεξψλεηαη γηα λα έξζνπλ νη νκάδεο ζε επαθή κε έλα αθφκε «ςεθηαθφ» βηβιίν, ηελ
«αλάγλσζε» ηνπ νπνίνπ παξαθνινπζνχλ ζηελ νζφλε ηνπ Ζ/Τ πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή
ηνπο, ελψ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζπλαληψληαη ζηελ νινκέιεηα γηα ζρνιηαζκφ
θαη ζπγθξίζεηο. ην ηειεπηαίν δηδαθηηθφ δίσξν ηα κέιε ησλ νκάδσλ ζπλεξγάδνληαη
κεηαμχ ηνπο, γηα λα θηηάμνπλ κηα δηθή ηνπο ηζηνξία ελψ γίλνληαη νη ηειεπηαίεο
ζπλελλνήζεηο γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ηνπο ζηελ άκεζε ή επξχηεξε
εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. πλνιηθά γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζελαξίνπ πξνβιέπνληαη
8 δηδαθηηθέο ψξεο. πγθεθξηκέλα:
1ν Βήκα: «Νηίιη ληίιη ληίιη»
-

1ν δίσξν: «Παξνπζίαζε ηνπ πνηήκαηνο, δξακαηνπνίεζε» (ζηελ νινκέιεηα

ηεο ηάμεο)/«Πξνθνξηθή αλαδηήγεζε ηεο ηζηνξίαο»/«Αληηζηνίρηζε εξψσλ κε
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ηνπο ζηίρνπο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηνχο»/«Γηάθξηζε ησλ εξψσλ ζε ζηήιεο
αλάινγα κε ην γέλνο ηνπο» (εξγαζία ζηηο νκάδεο).
-

2ν δίσξν: «Αζθήζεηο ζπιιαβηζκνχ» (ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο θαη ζηηο
νκάδεο)/«Αληηγξαθή θεηκέλνπ θαη θαηάηαμε ιέμεσλ αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ
ησλ ζπιιαβψλ ηνπο»/«Σνπνζέηεζε θεηκέλνπ ζε δηαδνρηθή ζεηξά»/«χγθξηζε
θεηκέλσλ θαη ερεηηθψλ θαηαγξαθψλ» (εξγαζία ζε νκάδεο θαη ζηελ
νινκέιεηα).

2ν Βήκα: «Νηίιη ληίιη ληίιη» θαη κηα γάηα
-

3ν δίσξν: «Αλάγλσζε/αθξφαζε κηαο ηζηνξίαο»/«Γεκηνπξγία λέσλ ιέμεσλ κε
βάζε ‘γλσζηέο’ ζπιιαβέο» (εξγαζία ζηηο νκάδεο θαη ζηελ νινκέιεηα ηεο
ηάμεο).

3ν Βήκα: Γεκηνπξγνύκε θαη παξνπζηάδνπκε
-

4ν

δίσξν:

«Γεκηνπξγία

ηζηνξίαο

κε

αληηζηνίρηζε

εηθφλσλ

θαη

θεηκέλνπ»/«Πξνεηνηκαζία γηα κηα παξνπζίαζε» (εξγαζία ζε νκάδεο θαη ζηελ
νινκέιεηα ηεο ηάμεο).
1ν Βήκα: «Νηίιη ληίιη ληίιη»
1ν δίωξν: «Παξνπζίαζε ηνπ πνηήκαηνο, δξακαηνπνίεζε» (ζηελ νινκέιεηα ηεο
ηάμεο)/«Πξνθνξηθή αλαδηήγεζε ηεο ηζηνξίαο»/«Αληηζηνίρηζε εξώωλ κε ηνπο
ζηίρνπο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηνύο»/«Γηάθξηζε ηωλ εξώωλ ζε ζηήιεο αλάινγα κε
ην γέλνο ηνπο» (εξγαζία ζηηο νκάδεο)
Αθνχ νη καζεηέο/ηξηεο ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο, παξαδίδεηαη ζηελ θάζε κηα ην κνπζηθφ
φξγαλν πνπ ηελ αληηπξνζσπεχεη. Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ην κνπζηθφ κνηίβν ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ πνηήκαηνο κε ηελ πξνβνιή ηεο ερνγξαθεκέλεο θαηαγξαθήο ζην
Youtube θαη πξνθαινχληαη εθπξφζσπνη ησλ νκάδσλ (δηαθνξεηηθά παηδηά αλά δχν
ζηξνθέο), λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα κνπζηθά φξγαλα πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο,
αθνινπζψληαο ηνλ ίδην ξπζκφ. Παξάιιεια κε ηε ξπζκηθή αθξφαζε ηνπ παξακπζηνχ,
ηα ππφινηπα παηδηά πξνθαινχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ κε ηα ρέξηα ηνπο ή κε ηε θσλή
ηνπο.
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Αθνινπζεί κηα ζπδήηεζε γηα ηα πεξηζηαηηθά πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηφ, ελψ
ηαπηφρξνλα πξνβάιινληαη απφ έλα αξρείν δηαθαλεηψλ Powerpoint ζρεηηθέο εηθφλεο
(θαληήιη, θνξίηζη πνπ θεληά) (βι. θάθεινο ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ, 1ν Βήκα > 1ν δίσξν
> Δηθφλεο πνηήκαηνο). Πξνθαινχληαη ηα παηδηά λα αλαθέξνπλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο,
ελψ γίλεηαη αλαθνξά ζηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ πξαγκαηεχεηαη ην ηξαγνχδη, φηαλ
αθφκε απνπζίαδε ην ειεθηξηθφ ξεχκα απφ ηα ζπίηηα θαη νη αζρνιίεο ησλ θνξηηζηψλ
πεξηιάκβαλαλ θαη ηε ρεηξνηερλία. Γηαδνρηθά κέζα απφ ηελ ελαιιαγή δηαθαλεηψλ
παξνπζηάδνληαη θαη νη ππφινηπνη πξσηαγσληζηέο ηεο ηζηνξίαο. Παξάιιεια νη
ζπγθεθξηκέλνη ήξσεο «ελζαξθψλνληαη» απφ ηα αγφξηα θαη θνξίηζηα ηεο ηάμεο ζε έλα
παηρλίδη δξακαηνπνίεζεο. Απηφ κπνξεί λα επαλαιεθζεί, ψζηε φια ηα παηδηά λα
κπνξέζνπλ λα ππνδπζνχλ θάπνηνπο απφ ηνπο ήξσεο ηεο ηζηνξίαο.
Ζ επαλάιεςε ηεο αθξφαζεο αιιά θαη ε δξακαηνπνίεζε βνεζά ηα παηδηά λα
αληηιεθζνχλ ην παηρλίδη ηεο ελαιιαγήο ησλ εξψσλ θαη έηζη λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα
ηελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα. Οη καζεηέο/ηξηεο παίξλνπλ αλά δχν, έλα θάθειν φπνπ
ππάξρνπλ 10 εηθφλεο (αληίζηνηρεο κε ηνπο ήξσεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην πνίεκα),
ηηο νπνίεο θαινχληαη λα ηνπνζεηήζνπλ ζε δηαδνρηθή ζεηξά. Ζ επφκελε νδεγία αθνξά
ζηελ αλαδηήγεζε ηεο ηζηνξίαο, έρνληαο σο βάζε αλαθνξάο ηε δηαδνρή πνπ έρνπλ
θηηάμεη νη ίδηνη/ηεο. Κάζε καζεηήο/ηξηα νθείιεη λα βνεζήζεη ηνλ δηπιαλφ ηνπ/ηεο ζηελ
νξζή ηνπνζέηεζε ησλ εηθφλσλ, ελψ θαιείηαη ν θαζέλαο κε ηε ζεηξά ηνπ λα αθεγεζεί
πξνθνξηθά ηελ ηζηνξία πνπ «ππνζηεξίδνπλ» απηέο νη εηθφλεο.
Καηφπηλ πξνεηνηκάδνληαη λα εξγαζηνχλ αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο πνπ ηνπο
δίλεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνβνιέα ζηνλ πίλαθα ηεο ηάμεο, ζε έλα
έηνηκν αξρείν Κidspiration (Go to picture) (βι. θάθειν ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ, 1ν
Βήκα >1ν δίσξν > Νηίιη ληίιη). ε απηφ ππάξρνπλ εηθφλεο ησλ εξψσλ ηνπ ηξαγνπδηνχ
αιιά θαη θείκελα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε έλαλ. Καζψο ηα θείκελα απηά είλαη
δηαζθνξπηζκέλα, ηα παηδηά θαινχληαη λα θάλνπλ ηηο αλαγθαίεο αληηζηνηρίζεηο,
δηαπηζηψλνληαο πσο ηα ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα θεηκέλνπ είλαη «ηα ιφγηα ηνπ
ηξαγνπδηνχ» πνπ άθνπζαλ. Υξσκαηηθέο επηζεκάλζεηο θαη ελδείμεηο ππάξρνπλ γηα ηελ
αληηζηνίρηζε ηεο εηθφλαο κε ην θαηάιιειν θείκελν. Παξάιιεια έρνπλ ζηε δηάζεζή
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ηνπο ηελ εθηχπσζε κηαο «επαιήζεπζεο» γηα ηε ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ πιαηζίσλ (βι.
θάθειν ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ, 1ν Βήκα >1ν δίσξν > Νηίιη ληίιη Δπαιήζεπζε).

ηε ζπλέρεηα νη νκάδεο θαινχληαη λα εξγαζηνχλ ζε έλα αθφκε αξρείν
kidspiration (Go to picture) (βι. θάθειν ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ, 1ν Βήκα >1ν δίσξν >
Γέλε Οπζηαζηηθψλ). Σνπο κνηξάδεηαη κηα εθηχπσζή ηνπ ζηελ νπνία έρνπλ ήδε
ηνπνζεηεζεί νη εηθφλεο ησλ εξψσλ θαη καδί νη ιέμεηο πνπ αθνξνχλ ζηνπο ήξσεο ηεο
ηζηνξίαο (ζην πάλσ κέξνο ηνπ αξρείνπ). Εεηείηαη λα εξγαζηνχλ ζηνλ Ζ/Τ εηζάγνληαο
εηθφλεο θαη ηαμηλνκψληαο ηηο αληίζηνηρεο ιέμεηο ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα παηδηά
θαηεγνξηνπνηνχλ ηηο ιέμεηο ζε ηξεηο ζηήιεο αλάινγα κε ην γέλνο ηνπο. Ζ ρξήζε
κεηαγιψζζαο θαη ε αλαθνξά ζηα γέλε (αξζεληθφ, ζειπθφ, νπδέηεξν) γίλεηαη απφ
ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ζηνλ νκαδηθφ ζρνιηαζκφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο.
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2ν δίωξν: «Αζθήζεηο ζπιιαβηζκνύ» (ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο θαη ζηηο
νκάδεο)/«Αληηγξαθή θεηκέλνπ θαη θαηάηαμε ιέμεωλ αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ηωλ
ζπιιαβώλ ηνπο»/«Τνπνζέηεζε θεηκέλνπ ζε δηαδνρηθή ζεηξά»/«Σύγθξηζε θεηκέλωλ
θαη ερεηηθώλ θαηαγξαθώλ» (εξγαζία ζε νκάδεο θαη ζηελ νινκέιεηα)
Με αθνξκή ηελ εξγαζία 4 ηνπ ηεηξαδίνπ εξγαζηψλ (ζ. 12, Α΄ ηεχρνο) νη
καζεηέο/ηξηεο θαζνδεγνχληαη ζηνλ ζπιιαβηζκφ έρνληαο ζηα ρέξηα ηνπο ηα κνπζηθά
φξγαλα πνπ δηαζέηεη ε ηάμε (ή ε κνπζηθφο ηνπ ζρνιείνπ). Ο ρσξηζκφο ησλ ιέμεσλ
ηεο άζθεζεο γίλεηαη κε ρηππήκαηα ησλ ρεξηψλ αιιά θαη ηε ρξήζε ησλ κνπζηθψλ
νξγάλσλ. Με ηε βνήζεηα ησλ ίδησλ κέζσλ, νη καζεηέο/ηξηεο ζηελ νινκέιεηα ηεο
ηάμεο θαινχληαη λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ ηηο «πιαζηέο» ιέμεηο4 -πνπ πξνζθέξνληαη ζε
έλα αξρείν παξνπζίαζεο- αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ θνκκαηηψλ ηνπο (βι. θάθειν
ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ, 1ν Βήκα > 2ν δίσξν > Αξηζκφο ζπιιαβψλ).

Καηφπηλ εξγαδφκελνη ζηηο νκάδεο ηνπο αληηζηνηρίδνπλ θάπνηεο απφ ηηο ιέμεηο
ηεο εξγαζίαο 4 κε ηνπο φξνπο «κνλνζχιιαβε», «δηζχιιαβε» θ.ν.θ. ζρνιηάδνληαο
ηαπηφρξνλα ηηο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ καζαίλνπλ παξάιιεια λα
ρξεζηκνπνηνχλ ην «πνληίθη» (drag & drop), ελψ πιεξνθνξνχληαη γηα ηελ χπαξμε ηεο
εληνιήο αλαίξεζεο (undo) γηα ιαλζαζκέλεο επηινγέο.
ηε ζπλέρεηα «κπνχληαη» ζε πην ζχλζεηεο εξγαζίεο φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ηνπ
Ζ/Τ. ηηο νκάδεο κνηξάδεηαη έλα θχιιν εξγαζίαο (βι. θαη θάθειν ζπλνδεπηηθνχ
πιηθνχ, 1ν Βήκα > 2ν δίσξν > Αληηγξαθή θεηκέλνπ), ζην νπνίν δίλνληαη νδεγίεο γηα
4

Καζψο νη ιέμεηο απηέο ιεηηνπξγνχλ σο ςεπδνιέμεηο/ιέμεηο πνπ δελ έρνπλ λφεκα αληηδηαζηέιινληαη
απφ ηηο ππφινηπεο ιέμεηο ηεο άζθεζεο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ, πνπ δίλνπλ φλνκα ζε πξάγκαηα θαη
ρψξνπο.
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ηελ πξφζβαζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πνπδαζηεξίνπ Νένπ Διιεληζκνχ, απφ φπνπ
θάζε νκάδα αληηγξάθεη θαη επηθνιιά ζην «ςεθηαθφ» θχιιν εξγαζίαο ζπγθεθξηκέλε
ζηξνθή ηνπ πνηήκαηνο. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο εθκεηαιιεχεηαη παξάιιεια ηελ επθαηξία,
γηα λα γίλεη ζηελ ηάμε ζπδήηεζε γηα ηα βαζηθά ζηνηρεία ελφο πνηήκαηνο (ζηίρνο,
ζηξνθή, ξπζκφο θαη νκνηνθαηαιεμία). ζνλ αθνξά ζηελ αληηγξαθή θαη επηθφιιεζε
ηνπ θεηκέλνπ, ε δηαδηθαζία εμεγείηαη ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο, ελψ ν/ε
εθπαηδεπηηθφο πεξλά απφ θάζε νκάδα γηα «επί ηφπνπ» ππνβνήζεζε. Οη ιέμεηο πνπ
ζπλαληψληαη

ζε

θάζε

κηα

ζηξνθή

ηαμηλνκνχληαη

(κε

ηε

ρξήζε

ηεο

«απνθνπήο»/«επηθφιιεζεο») ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπιιαβψλ
ηνπο. Σέινο ρσξίδνληαη ζηηο ζπιιαβέο ηνπο παηψληαο «θελφ» αλάκεζά ηνπο. ηελ
νινκέιεηα ηεο ηάμεο γίλεηαη επαιήζεπζε ησλ επηινγψλ ηεο νκάδαο πνπ έρεη αλαιάβεη
ηελ ηειεπηαία ζηξνθή, αθνχ ζε απηή είλαη ζπγθεληξσκέλεο φιεο νη ιέμεηο ηνπ
πνηήκαηνο, γεγνλφο πνπ δηαπηζηψλεηαη απφ φιεο ηηο νκάδεο ζπγθξίλνληαο ηηο
εγγξαθέο ηνπο.
Μηα αθφκε εξγαζία κε ηε ρξήζε αξρείνπ ηνπ ινγηζκηθνχ Kidspiration (Add
idea) πξνθαιεί ηνπο καζεηέο/ηξηεο λα αζρνιεζνχλ κε ην πεξηερφκελν ηνπ πνηήκαηνο
«Νηίιη ληίιη ληίιη», απηή ηε θνξά φκσο ρσξίο ηελ ππνβνήζεζε ησλ εηθφλσλ (βι.
θάθειν ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ, 1ν Βήκα > 2ν δίσξν > Γηαδνρηθή ζεηξά). Οη
καζεηέο/ηξηεο θαινχληαη λα ηνπνζεηήζνπλ (drag & drop) θάησ απφ θάζε κηα
ιεδάληα/ιέμε («ην βφδη») ηνπο ζηίρνπο («Ήξζε θαη ην βφδη, ξνχθεμε ην πνηάκη») πνπ
ηαηξηάδνπλ ζε απηή.
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Ζ επφκελε δξαζηεξηφηεηα ζρεδηάδεηαη γηα ηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο, φπνπ κε ηε
βνήζεηα ηνπ αλαθιαζηηθνχ πξνβνιέα ή ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα πξνβάιιεηαη κηα
παξαιιαγή ηνπ πνηήκαηνο «Νηίιη ληίιη» ησλ εθδφζεσλ Ίθαξνο, ην νπνίν
παξνπζηάδεηαη κε ηε κνξθή ςεθηαθνχ βηβιίνπ.
Παξαθηλνχληαη εθπξφζσπνη ησλ νκάδσλ λα δηαβάζνπλ ηα επηκέξνπο επεηζφδηα
ηεο ηζηνξίαο, εζηηάδνληαο ζηηο δηαθνξέο θαη νκνηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζην
πεξηερφκελν απηνχ ηνπ βηβιίνπ θαη ην πνίεκα έηζη φπσο ην έρνπλ γλσξίζεη ηα παηδηά
(γίλνληαη ζρεηηθέο αλαθνξέο ζηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θσηηάο απφ ηνλ θνχξλν θαη
ζηελ απνπζία εξψσλ φπσο ην βφδη, ιχθνο, θπλεγφο). Παξφκνηα εξγάδεηαη ε ηάμε κε
ηελ αθξφαζε ηνπ νκψλπκνπ ηξαγνπδηνχ, απφ ηνλ ςεθηαθφ δίζθν «Ο θπξ Βνξηάο …
θαη άιια ηξαγνχδηα γηα παηδηά» ζε επηκέιεηα ηεο Γφκλαο ακίνπ, φπνπ κπνξεί λα
γίλεη αλαθνξά θαη πάιη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θσηηάο απφ ηνλ θνχξλν αιιά θαη ηνπ
θπλεγνχ απφ ηνλ ραζάπε, ελψ ζα δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ χπαξμε ρνξσδίαο
θαη νξρήζηξαο δηαθφξσλ κνπζηθψλ νξγάλσλ, ζηνηρεία πνπ ζπλεγνξνχλ ζηε
δηαπίζησζε ηεο δηαθνξεηηθήο ρξήζεο ηνπ ίδηνπ θεηκέλνπ θαη ζηελ χπαξμε
παξαιιαγψλ ηνπ, ε νπνία ζρνιηάδεηαη ζηα παηδηά κε ηξφπν πνπ ζπλάδεη ζηηο
πξνζιακβάλνπζέο ηνπο.
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2ν Βήκα: «Νηίιη ληίιη ληίιη» θαη κηα γάηα
3ν δίωξν: «Αλάγλωζε/αθξόαζε κηαο ηζηνξίαο» «Γεκηνπξγία λέωλ ιέμεωλ κε βάζε
‘γλωζηέο’ ζπιιαβέο» (εξγαζία ζηηο νκάδεο θαη ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο)
Ο δηαρσξηζκφο ησλ ιέμεσλ ηεο ηειεπηαίαο ζηξνθήο ηνπ πνηήκαηνο, αμηνπνηείηαη ζε
επφκελε δξαζηεξηφηεηα, φπνπ νη ζπιιαβέο ηνπο δίλνληαη ζε έλα αξρείν Powerpoint
κε ηελ νδεγία λα θηηάμνπλ νη καζεηέο/ηξηεο λέεο ιέμεηο, δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο ηνπ
πνηήκαηνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ίδηεο ζπιιαβέο (βι. θάθειν ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ, 2ν
Βήκα > 3ν δίσξν > Νέεο ζπιιαβέο). Πεξηνξηζκφο ππάξρεη ζηε ρξήζε ζπιιαβψλ πνπ
δελ δίλνληαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν πίλαθα, ελψ ζηα παηδηά δειψλεηαη φηη κπνξνχλ λα
αληηγξάθνπλ (επηδεηθλχεηαη θαη πάιη ε ρξήζε ηεο εληνιήο «αληηγξαθή» θαη
«επηθφιιεζε») ηελ ίδηα ζπιιαβή/πιαίζην θεηκέλνπ γηα λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε κηα
λέα ιέμε.
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη απφ απηέο ηηο ζπιιαβέο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα
παξαγσγήο ηνπιάρηζηνλ 40 νξζνγξαθεκέλσλ ιέμεσλ. Έηζη κέζα απφ ην παηρλίδη θαη
ην «θπλήγη» ησλ πεξηζζφηεξσλ «πφλησλ» ηα παηδηά ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη αξθεί ν
ζπλδπαζκφο θάπνησλ ζπιιαβψλ, ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο ιέμεηο. Οη επηινγέο
ησλ παηδηψλ ζρνιηάδνληαη ζην ζχλνιν ηεο ηάμεο, φπνπ δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα
ζηνπο ζπλδπαζκνχο πνπ δίλνπλ αλνξζφγξαθεο ιέμεηο (ξελα, ειηζε, καιη…, γηα ηηο
νπνίεο ρξεζηκνπνηείηαη ν νξζνγξαθηθφο έιεγρνο ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ) αιιά θαη
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ζηε δεκηνπξγία ιέμεσλ πνπ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο θάπνην γξάθεκα ή κηα
ζπιιαβή (θφςε/ έθνςε, ςέκαηα/ ςέκα, ηφπν/πνηφ/πνηά, κάγνο/ιίγνο, ηάκα/θχκαηα,
εκέλα/εζέλα) ή ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ηφλνπ (θηιία/θηιηά, θεθάιη/θεθαιηά). Ζ εξγαζία
ζηελ νινκέιεηα φζνλ αθνξά ζηελ θαηακέηξεζε ησλ «πφλησλ» θαη ζηελ αλάδεημε ησλ
ληθεηψλ κπνξεί λα παξαηαζεί θαη λα γίλεη ζε άιιν δίσξν, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα
ζηηο νκάδεο λα επαλέιζνπλ ζηελ εξγαζία πνπ έρνπλ ήδε απνζεθεχζεη θαη λα
αλαδεηήζνπλ επηπιένλ ιέμεηο, φηαλ νη ππφινηπεο νκάδεο αζρνινχληαη κε ηελ ίδηα ή
θάπνηα άιιε εξγαζία (ζηελ πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα παηδηά νινθιεξψλνπλ γξήγνξα
ηελ εξγαζία πνπ ηνπο αλαηίζεηαη).
Ζ γλσξηκία ησλ παηδηψλ κε ηα πεξηερφκελα ηνπ Μηθξνχ Αλαγλψζηε θαη ηηο
επηινγέο πνπ πξνζθέξεη γίλεηαη ζηελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα.
Σα παηδηά θαζνδεγνχληαη λα εληνπίζνπλ ην παξακχζη «Ζ γάηα πνπ ήζειε λα
παληξεπηεί». Πξφθεηηαη γηα έλα παξακχζη απφ ηελ Καιαβξία (ζε ινγνηερληθή
απφδνζε ηνπ Π. Ενχξα) πνπ έρεη θάπνηεο θνηλέο αλαθνξέο κε ην πνίεκα «Νηίιη ληίιη
ληίιη». Αθηεξψλεηαη θάπνηνο ρξφλνο γηα ηελ αθξφαζή ηνπ παξακπζηνχ, ζην ζχλνιν
ηεο ηάμεο, ελψ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ππάξρνπλ «αλαηξνθνδνηηθά
δηαιείκκαηα» γηα ηε ζπδήηεζε γχξσ απφ ην πεξηερφκελν ηνπ. Δπηπιένλ επηδηψθεηαη ν
εληνπηζκφο νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ κε ην πνίεκα «Νηίιη ληίιη ληίιη» (χπαξμε
θνηλψλ εξψσλ, αλαηξνπή ησλ πξνζέζεσλ ηεο εξσίδαο). Σα παηδηά επίζεο
πξνθαινχληαη λα ζρνιηάζνπλ ηε ρξήζε ελφο «ςεθηαθνχ» βηβιίνπ θαη λα κηιήζνπλ
γηα απηήλ ηελ εκπεηξία.
3ν Βήκα: Γεκηνπξγνύκε θαη παξνπζηάδνπκε
4ν

δίωξν:

«Γεκηνπξγία

ηζηνξίαο

κε

αληηζηνίρηζε

εηθόλωλ

θαη

θεηκέλνπ»/«Πξνεηνηκαζία γηα κηα παξνπζίαζε» (εξγαζία ζε νκάδεο θαη ζηελ
νινκέιεηα ηεο ηάμεο)
ηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο πξνθαιείηαη ε θαληαζία ησλ παηδηψλ λα αιιάμνπλ ην ηέινο
ηεο ηζηνξίαο ηνπ πνηήκαηνο «Νηίιη ληίιη ληίιη», δίλνληάο ηεο κηα λέα εθδνρή.
Δλαιιαθηηθά ηνπο πξνηείλεηαη, αθνινπζψληαο ηε ινγηθή ηνπ παξακπζηνχ απφ ηελ
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Καιαβξία λα δηαιέμνπλ θάπνηνπο απφ ηνπο ήξσεο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα δηθή
ηνπο ηζηνξία. Αλαθέξνπλ πξνθνξηθά ηηο ηδέεο ηνπο θαη παξαθηλνχληαη λα ηηο
θαηαγξάςνπλ ζε κηα θνηλή ηζηνξία. Αξρηθά νη νκάδεο κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ κε
ζπκβαηηθφ ηξφπν, κε κνιχβη θαη ραξηί. ηε ζπλέρεηα αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο
ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ κεηαθέξνπλ ηηο επηινγέο ηνπο ζε έλα αξρείν Kidspiration (Add
idea). Οη εηθφλεο θαη ηα θείκελα απφ ηελ εξγαζία ηνπο ζε απηφ, καδί κε ηελ
ερνγξάθεζε ηεο αθήγεζήο ηνπο, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ην πιηθφ γηα ηε
δεκηνπξγία ελφο «ςεθηαθνχ» βηβιίνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ FLIP PDF
Professional, ηελ επηκέιεηα ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα αλαιάβεη ν/ε δάζθαινο ηεο ηάμεο
ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ/ηελ πιεξνθνξηθφ ηνπ ζρνιείνπ.
Αλακέλνληαη νη ηδέεο ησλ παηδηψλ γηα ηελ ηειηθή παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο
ηνπο, ε νπνία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ απαγγειία ηνπ ηξαγνπδηνχ ή ηε κνπζηθή
ηνπ παξνπζίαζε κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ κνπζηθνχ ηνπ ζρνιείνπ ή θαη κηα ζεαηξηθή
παξάζηαζε πνπ ζα νξγαλσζεί κε ηε ζπλεξγαζία ησλ παηδηψλ θαη ηνπ/ηεο
εθπαηδεπηηθνχ κε ηνλ δάζθαιν ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο.
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Σ. ΦΤΛΛΟ/Α ΔΡΓΑΗΑ

1ν Βήκα: «Νηίιη ληίιη ληίιη»
1ν δίωξν:
ην ζπλνδεπηηθφ πιηθφ πνπ δίλεηαη ζε μερσξηζηφ θάθειν ππάξρνπλ:
Γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ πνηήκαηνο, ηε δξακαηνπνίεζε θαη ηελ πξνθνξηθή
αλαδηήγεζε ηεο ηζηνξίαο, ην αξρείν ηνπ Λνγηζκηθνχ Παξνπζίαζεο κε ηίηιν «Δηθφλεο
πνηήκαηνο» (1ν Βήκα 1ν δίσξν).
Γηα ηελ αληηζηνίρηζε εξψσλ κε ηνπο ζηίρνπο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηνχο, ππάξρνπλ
αξρεία Λνγηζκηθνχ Δλλνηνινγηθήο Υαξηνγξάθεζεο κε ηίηιν «Νηίιη ληίιη» θαη «Νηίιη
ληίιη επαιήζεπζε» (1ν Βήκα 1ν δίσξν).
Γηα ηε δηάθξηζε ησλ εξψσλ ζε ζηήιεο αλάινγα κε ην γέλνο ηνπο, ππάξρνπλ αξρεία
Λνγηζκηθνχ Δλλνηνινγηθήο Υαξηνγξάθεζεο κε αληίζηνηρν ηίηιν (1ν Βήκα 1ν δίσξν).
2ν δίωξν
Γηα ηηο «Αζθήζεηο ζπιιαβηζκνχ» ππάξρνπλ αξρεία Λνγηζκηθνχ Δλλνηνινγηθήο
Υαξηνγξάθεζεο κε ηίηιν «Αξηζκφο ζπιιαβψλ» θαη «Αξηζκφο ζπιιαβψλ
επαιήζεπζε» (1ν Βήκα 2ν δίσξν)
Γηα ηελ αληηγξαθή θεηκέλνπ θαη θαηάηαμε ιέμεσλ αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ
ζπιιαβψλ ηνπο ππάξρεη ελδεηθηηθφ αξρείν επεμεξγαζηή θεηκέλνπ κε ηίηιν
«Αληηγξαθή θεηκέλνπ» (γηα ηελ 9 ζηξνθή) θαη «Αληηγξαθή θεηκέλνπ επαιήζεπζε».
Γηα ηελ ηνπνζέηεζε θεηκέλνπ ζε δηαδνρηθή ζεηξά ππάξρεη αξρείν Λνγηζκηθνχ
Δλλνηνινγηθήο Υαξηνγξάθεζεο κε ηίηιν «Γηαδνρηθή ζεηξά» (1ν Βήκα 2ν δίσξν)
2ν Βήκα: «Νηίιη ληίιη ληίιη» θαη κηα γάηα
3ν δίωξν
Γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ιέμεσλ κε βάζε ‘γλσζηέο’ ζπιιαβέο ππάξρνπλ αξρεία ηνπ
Λνγηζκηθνχ Παξνπζίαζεο κε ηίηιν «Νέεο ζπιιαβέο» θαη «Νέεο ζπιιαβέο
επαιήζεπζε» (2ν Βήκα 3ν δίσξν).
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Οι λέξειρ και οι σςλλαβέρ τοςρ (Φύλλο επγασίαρ για την 9η στπουή)
Πεγαίλνπκε ζηε ζειίδα http://www.snhell.gr/kids/content.asp?id=262&cat_id=12
θαη αληηγξάθνπκε ηελ 9ε ζηξνθή ηνπ πνηήκαηνο θαη κεηά ηελ ηνπνζεηνχκε (κε
αληηγξαθή θαη επηθφιιεζε) ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

Παίξλνπκε κηα κηα ηηο ιέμεηο απφ ηνλ πίλαθα θαη ηηο βάδνπκε (κε «απνθνπή» θαη
«επηθφιιεζε») ζε κηα απφ ηηο παξαθάησ ζηήιεο. Κάζε κηα ζεηξά ζα έρεη κφλν κηα
ιέμε. Πξνζνρή! Λέμεηο πνπ ππάξρνπλ ήδε δελ πξέπεη λα ηηο μαλαβάινπκε ζηηο ζηήιεο
(ηηο αθήλνπκε ζηνλ πίλαθα)
Μονοσύλλαβερ
Όταν έσοςν 1 σςλλαβή

θαη

Γισύλλαβερ
Όταν έσοςν 2 σςλλαβέρ

βφ δη

Σπισύλλαβερ
Όταν έσοςν 3 σςλλαβέρ

ξνχ θε με

Αθνχ βάινπκε ηηο ιέμεηο ζηηο ζηήιεο, αθήλνπκε θελά ζε θάζε κηα, ηφζα φζεο είλαη
θαη νη ζπιιαβέο ηεο.
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Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ

Σν κνηίβν ηεο θιηκαθσηήο παξνπζίαζεο δε ζπλαληάηαη κφλν ζην πνίεκα «Νηίιη ληίιη
ληίιη». Τπάξρνπλ αξθεηά δείγκαηα ηεο παξάδνζήο καο (ελδεηθηηθά: ην ιατθφ
παξακχζη «ν πνληηθφο θαη ε ζπγαηέξα ηνπ», ην θείκελν ηεο Φ. Παπαινπθά, «Γηαηί ηα
ζθπιηά θπλεγάλε ηηο γάηεο θαη νη γάηεο ηνπο πνληηθνχο» θαη φρη κφλν, θαζψο
ππάξρνπλ θαη άιια θείκελα ζηα νπνία ζπλαληάηαη ην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ
(φπσο είλαη «Ζ παξέα» θαη «Ο Μαθξπλνχξεο» απφ ηηο εθδφζεηο Κίξθε αιιά θαη «Ζ
πειψξηα θνινθχζα» ηνπ Α. Tolstoi, ησλ εθδφζεσλ Άκκνο θαη ην ιατθφ παξακχζη «Ζ
θφθθηλε θνηνχια», ηεο Εσξδ αξξή ησλ εθδφζεσλ Παηάθεο). Ζ παξνπζίαζή ηνπο
θαη ε πην ζπζηεκαηηθή επεμεξγαζία ηνπο (ηνπ ίδηνπ θεηκέλνπ απφ φιεο ηηο νκάδεο ή
δηαθνξεηηθψλ θεηκέλσλ γηα θάζε κηα) κπνξεί λα δψζεη πξννπηηθέο γηα ηελ επέθηαζε
ηνπ ζελαξίνπ ζε έλα πξφγξακκα θηιαλαγλσζίαο, εζηηάδνληαο ζην ζέκα ηεο
δηδαθηηθήο ελφηεηαο (ηζηνξίεο φπνπ ήξσεο είλαη δψα) είηε ζην ινγνηερληθφ είδνο
(θιηκαθσηέο ηζηνξίεο).
Δμάιινπ ε εκπινθή εθπαηδεπηηθψλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ ελέρεη ην ελδερφκελν
επέθηαζεο ηνπ ζελαξίνπ ζε δηαθνξεηηθά αληηθείκελα.
Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ

Σν ζελάξην εθκεηαιιεχεηαη επθαηξίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, νη
νπνίεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα επέθηαζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλαληψληαη ζε
απηφ, κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε πιηθνχ απφ ην δηαδίθηπν θαη ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ. Γηα
ηελ ππνβνήζεζε ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ έρεη δεκηνπξγεζεί ζπλνδεπηηθφ πιηθφ ζε
μερσξηζηφ θάθειν. Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ελφο βηληενπξνβνιέα (ή
ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ζην ζρνιείν)
γηα ηε ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα θαη ελφο Ζ/Τ γηα θάζε κηα νκάδα.
Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ζελαξίνπ, πξνεγήζεθε ν νξηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ
ζηφρσλ φζνλ αθνξά ζηνλ θφζκν, ηε γιψζζα θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Υσξίο λα
παξαγλσξίδεηαη ε ζπνπδαηφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ γλψζεσλ θαη ε βαζηθή επηδίσμε
γηα επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ (σο ηειηθφ πξντφλ ηεο δηαδηθαζίαο), ζα πξέπεη λα
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ηνληζηεί ε αλαγθαηφηεηα έκθαζεο ζηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία. Οη καζεηέο/ηξηεο ηεο Β΄
ηάμεο, κέζα απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην θαινχληαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνπο
λένπο γξακκαηηζκνχο, κηα εκπεηξία πνπ γηα νξηζκέλα παηδηά κπνξεί λα είλαη
πξσηφγλσξε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε θξνληίδα θαη ν
απαξαίηεηνο ρξφλνο γηα ηε ζρεηηθή εμνηθείσζε, ψζηε λα απνθηήζνπλ άλεζε ζηνλ
ρεηξηζκφ ηνπ Ζ/Τ θαη ηε ρξήζε ηνπ. Ζ ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε ηεο δξάζεο ηνπο
απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ άκεζε αληηκεηψπηζε πηζαλψλ
δπζθνιηψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, θαζψο ε εξγαζία ζε νκάδεο έρεη ζπγθξηηηθά
πεξηζζφηεξα ζεηηθά απνηειέζκαηα (αληαιιαγή ηδεψλ θαη γλψζεσλ, αλάπηπμε
δηαπξνζσπηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε δηαθσληψλ,
θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ) ζα πξέπεη λα
ππνζηεξηρζεί απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ κε ηελ άκεζε επίιπζε ησλ πξψησλ δηελέμεσλ
ή ελδερφκελσλ πξνβιεκάησλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ θαη ηεο
νινκέιεηαο ηεο ηάμεο.
Δθηφο απφ κηα πεξίπησζε, δελ πξνβιέπεηαη ε ρξήζε θχιισλ εξγαζίαο, θαζψο ε
χπαξμή ηνπο δελ θξίλεηαη αλαγθαία. Αληίζεηα ε ιεπηνκεξήο -αξρηθά- θαζνδήγεζε
θαη ε άκεζε αληηκεηψπηζε ηπρφλ δπζθνιηψλ απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο
απνηειεί

απαξαίηεηε

πξνυπφζεζε

γηα

ηε

ζπκκεηνρή

ησλ

παηδηψλ

ζηηο

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ πξψηε γλσξηκία ηνπο κε ηνλ θφζκν ηνπ Σ.Π.Δ..
Θ. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
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