
 
 

Π.3.2.3 Γεκηνπξγία εξγαιείωλ αλάγλωζεο θαη δηδαζθαιίαο ηεο 

ινγνηερλίαο ζηελ Πξωηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

 

 

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοηετνίας 

η΄  Γημοηικού 

Θεμαηική ενόηηηα: 

Δικόνες ηοσ ηόποσ μοσ 

Σίηλος: 

«Άνθρωποι και ζπίηια» 

 

 

ΣΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΣΗΓΟΝΖ 

  

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

Θεζζαλονίκη 2012 
 



 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.3. Γεκηνπξγία εξγαιείσλ αλάγλσζεο θαη δηδαζθαιίαο 

 Γ  ́Γπκλαζίνπ «Ζ ζηάζε ηνπ πνηεηή» 

ειίδα 2 απφ 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ 

ΠΡΑΞΖ: «Γεκηνπξγία πξωηόηππεο κεζνδνινγίαο εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίωλ βαζηζκέλωλ ζε ΤΠΔ θαη δε-

κηνπξγία εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίωλ γηα ηα καζήκαηα ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο ζηελ Α/βάζκηα θαη Β/βάζκηα 

εθπαίδεπζε» MIS 296579 (θσδ. 5.175), - ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΡΑΞΖ, ζηνπο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο 1-2-3 

ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», ε νπνία ζπγρξεκαηνδνηεί-

ηαη απφ ηελ  Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) θαη εζληθνχο πφξνπο.  

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ: Η. Ν. ΚΑΕΑΕΖ 

ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ: ΒΑΗΛΖ ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ: Π.3.2.3. Γεκηνπξγία εξγαιείωλ αλάγλωζεο θαη δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο ζηελ Πξω-

ηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ: ΒΑΗΛΖ ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ 

ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ: ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ  

http://www.greeklanguage.gr  

Καξακανχλα 1 – Πιαηεία θξα Σ.Κ. 55 132 Καιακαξηά, Θεζζαινλίθε 

Σει.: 2310 459101, Φαμ: 2310 459107, e-mail: centre@komvos.edu.gr 

http://www.greeklanguage.gr/
mailto:centre@komvos.edu.gr


 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.3. Γεκηνπξγία εξγαιείσλ αλάγλσζεο θαη δηδαζθαιίαο 

 Γ  ́Γπκλαζίνπ «Ζ ζηάζε ηνπ πνηεηή» 

ειίδα 3 απφ 20 

 

  

Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 
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Δημιοςπγόρ  
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Διδακηικό ανηικείμενο 

Νενειιεληθή Λνγνηερλία 

Τάξη 
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Χπονολογία 
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I. Φηινινγηθήο δψλεο 

Νενειιεληθή Γιψζζα 
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Γεσγξαθία η΄ Γεκνηηθνχ 
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Χπονική διάπκεια 

Θα απαηηεζνχλ 10 ψξεο 

Χώπορ 

Φπζηθφο ρψξνο 

Αίζνπζα δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, βηβιηνζήθε ζρνιείνπ. 

Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή  

Γηα ηνλ καζεηή: Απαηηείηαη εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή 

κέζνδν θαζψο θαη κε εθαξκνγέο ησλ Ζ/Τ: κεραλή αλαδήηεζεο, πξφγξακκα 

επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ (Word), πξφγξακκα δεκηνπξγίαο παξνπζηάζεσλ, ρξήζε Wiki. 

Γηα ηνλ δάζθαιν: Γλψζεηο Σ.Π.Δ Β΄ επηπέδνπ, δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ηζηνινγίνπ. 

Γηα ην ζρνιείν: πλεξγαζία κε ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνλ θαζεγεηή ηεο 

Πιεξνθνξηθήο, ψζηε λα δηαηεζεί θάπνηεο ψξεο ην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο γηα ην 

κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο. Ζ ηάμε ζα πξέπεη λα δηαζέηεη δηαδξαζηηθφ πίλαθα ή 

βηληενπξνβνιέα.  

Εθαπμογή ζηην ηάξη 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην είλαη πξφηαζε δηδαζθαιίαο. 

Το ζενάπιο ανηλεί 

Σν ζελάξην είλαη πξσηφηππν ζηε ζχιιεςε.  

 

Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ / ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ην πιαίζην ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ, ε κειέηε ηεο πεξηγξαθήο ηεο αλζξψπηλεο θαηνη-

θίαο ζηα πιεξνθνξηαθά θαη ινγνηερληθά θείκελα πνπ δηαβάδνπλ νη καζεηέο ζθνπφ 

έρεη λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε παξάκεηξνο ηνπ ρψξνπ ελππάξρεη ζε  

έλα ινγνηερληθφ θείκελν θαη ην ζπλδηακνξθψλεη. Σν ζελάξην επηθεληξψλεηαη ζηελ 

έλλνηα ηεο „θαηνηθίαο‟, ε νπνία ελδηαθέξεη ζηνλ βαζκφ πνπ απνηειεί έλαλ ηδηαίηεξν 
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„ινγνηερληθφ ηφπν‟ ζηα βηβιία πνπ επεμεξγάδνληαη νη αλαγλσζηηθέο νκάδεο ησλ κα-

ζεηψλ. Γελ εγθαηαιείπεηαη ε κεησπηθή δηδαζθαιία, ηδηαίηεξα ζηηο θάζεηο θαηά ηηο 

νπνίεο ν εθπαηδεπηηθφο επηζπκεί λα εμνηθεηψζεη ηνπο καζεηέο κε ηξφπνπο θαηεγνξην-

πνίεζεο θαη θξηηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέγνπλ ή λα θάλεη επί-

δεημε ηεο ρξήζεο θάπνησλ ηερληθψλ κέζσλ πνπ απαηηνχληαη, αιιά ζηελ θαηεχζπλζε 

πάληα ηεο επηηέιεζεο ελφο εξεπλεηηθνχ project πνπ  ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηελ νκαδν-

ζπλεξγαηηθή εξγαζία.   

 

Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 

Αθεηεξία ηνπ ζελαξίνπ είλαη ε ελφηεηα «Δηθφλεο ηνπ ηφπνπ κνπ» ζην πηινηηθφ Π.. 

γηα ηε Λνγνηερλία θαη νη ελφηεηεο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ ηεο Γιώζζαο ζηελ η΄ Γε-

κνηηθνχ, κε ηίηινπο «Ζ θαηνηθία» θαη «Ζ δσή ζε άιινπο ηφπνπο», ζε κηα απφπεηξα 

ζχλδεζεο ηεο θαηνηθίαο ηφζν κε ηνλ άλζξσπν φζν θαη κε ηνλ ηφπν δηαβίσζήο ηνπ. Ζ 

έλλνηα ηεο „θαηνηθίαο‟ απέθηεζε κεγάιε ζεκαζία ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ, θαζψο, 

ελψ αξρηθά δεκηνπξγήζεθε γηα λα πξνζηαηεχζεη ηνλ άλζξσπν, κε ην πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ ζπλδέζεθε ζηελά κε ηνλ ςπρηθφ ηνπ θφζκν, κε ηελ νηθνγελεηαθή θαη θνηλσλη-

θή ηνπ δσή θαη απνηέιεζε έθθξαζε ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ.  

Ο θεληξηθφο ζεκαηηθφο άμνλαο ηνπ ζελαξίνπ είλαη ε δηεξεχλεζε κηαο ζεκα-

ληηθήο παξακέηξνπ ηεο ινγνηερληθήο αλάγλσζεο, ηνπ ηόπνπ ηεο θαηνηθίαο ηωλ εξώωλ 

σο «βησκέλνπ ρψξνπ» πνπ εγγξάθεηαη ζην θείκελν, ψζηε λα κεηαζρεκαηίδεηαη ζε 

ινγνηερληθφ ηφπν. Ο «βησκέλνο ρψξνο» δηεθδηθεί έληνλε παξνπζία ζε πνιιά ινγνηε-

ρληθά έξγα θαη νη εηθφλεο-πεξηγξαθέο ηνπ γίλνληαη, εθηφο απφ ρψξνο δξάζεο, θαη ε 

θαηνηθία ηεο κλήκεο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ εξψσλ.  
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Αξρηθά νη καζεηέο ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο θαηνηθίεο αλζξψπσλ  ζε 

δηαθνξεηηθέο θιηκαηηθέο δψλεο θαη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Σνπο δίλεηαη παξάιιεια 

ςεθηαθφ πιηθφ,  γηα λα ζπλδέζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνπλ θαη λα ηηο ζπγθξί-

λνπλ κε ηα δηθά ηνπο βηψκαηα. Ο ζθνπφο είλαη λα θαηαλνήζνπλ πψο ν ρψξνο πνπ 

δνχκε επεξεάδεη ηε δξάζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηά καο.  

ηε ζπλέρεηα δηαβάδνπλ ινγνηερληθά βηβιία ηα νπνία, κέζσ ηεο πεξηγξαθήο 

ηεο θαηνηθίαο ησλ εξψσλ θαη ηεο εηθνλνγξάθεζεο, καο απνθαιχπηνπλ ζηνηρεία γηα 

ηνλ ραξαθηήξα ησλ εξψσλ, ηα φλεηξά ηνπο αιιά θαη ηε δξάζε πνπ ππνλνείηαη κέζα 

απφ ηα ίρλε πνπ αθήλεη ζηνλ ρψξν. Σν θεληξηθφ εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ ηίζεηαη εί-

λαη «Πψο επεξεάδεη ν ρψξνο πνπ δνχλε ηε δξάζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ ινγνηε-

ρληθψλ πξνζψπσλ»; Οη απαληήζεηο θαη ε παξαγσγή λέσλ εξσηεκάησλ πξαγκαηνπνη-

είηαη κέζα απφ πνηθίιεο πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο εξγαζίεο πνπ αλαηίζεληαη ζηα παη-

δηά, ζπγθεθξηκέλεο γηα θάζε θείκελν. 

 Σέινο, ηα παηδηά θαινχληαη λα επηλνήζνπλ ηα δηθά ηνπο θαληαζηηθά ζπίηηα, 

λα νλεηξεπηνχλ θαη λα αθεγεζνχλ δξάζεηο θαη πεξηπέηεηεο ζε απηά.  

 

Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜ ΣΟΤ 

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

Με ην ζελάξην απηφ επηδηψθνπκε νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο:  

 λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο θαηνηθίαο ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ. 

 λα γλσξίζνπλ ηελ παγθφζκηα πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά ζηνλ ηνκέα ηεο θαηνη-

θίαο. 

 λα γλσξίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ θαη κνξ-

θψλ θαηνηθίαο. 
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 λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ αηζζεηηθή θαη ηελ πγηεη-

λή ησλ ρψξσλ ηεο θαηνηθίαο. 

Γνώζειρ για ηη γλώζζα/λογοηεσνία  

Με ην ζελάξην απηφ επηδηψθνπκε νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο:  

 λα θαηαλνήζνπλ ηε ζχλδεζε κεηαμχ ινγνηερληθνχ ήξσα θαη θαηνηθίαο ζε κπ-

ζνπιαζηηθά ζπκθξαδφκελα, θαζψο ν ηφπνο κεηαηξέπεηαη ζε ζχκβνιν:  ην ζπί-

ηη ησλ παηδηθψλ ρξφλσλ, ην ζπίηη ησλ παξακπζηψλ, ην ζπίηη ζηελ εμνρή, ζηελ 

πφιε, ζηελ πνιπθαηνηθία, ζην έξεκν λεζί, θιπ. 

 λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ ηερληθή ηεο ινγνηερληθήο πεξηγξαθήο, πψο κηιά ν ρψ-

ξνο σο αθεγεκαηηθφ πεξηερφκελν θαη πψο ζπλδέεηαη κε ηελ ςπρνινγία ησλ 

εξψσλ. 

Γπαμμαηιζμοί 

 

Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο –κεηά ην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο– λα κπν-

ξνχλ: 

 λα θαηαλνήζνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ θπζηθήο θαη ζπκβνιηθήο γεσγξαθίαο ζην 

ινγνηερληθφ θείκελν δηεξεπλψληαο ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ν ηφπνο εγ-

γξάθεηαη ζην θείκελν, ψζηε λα κεηαζρεκαηίδεηαη ζε ινγνηερληθφ ηφπν. 

 λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα ζρνιηάδνπλ ηα δηάθνξα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία πνπ π-

πάξρνπλ ζηα θείκελα θαη λα πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηζηνξηθφηεηά ηνπο. 

 λα θαηαλννχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπλεξγάδνληαη θείκελν θαη εηθφλεο 

ζηελ απφδνζε ησλ ινγνηερληθψλ ηφπσλ. 

 λα ζπγθξίλνπλ ηα δηαθνξεηηθά ζεκεησηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζχγ-

ρξνλα πνιπηξνπηθά θείκελα επηηπγράλνληαο πνηθίιεο πξνεθηάζεηο ηνπ λνήκα-

ηνο. 
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Διδακηικέρ ππακηικέρ 

Σν πξνηεηλφκελν ζελάξην κεζνδεχεηαη κε ηε κνξθή ηνπ project πνπ νξγαλψλεηαη 

ζηελ ηάμε κε ζέκα ηε δηεξεχλεζε θεηκέλσλ πνπ απνθαιχπηνπλ ηε ζχλδεζε αλζξψ-

πνπ/ινγνηερληθνχ ήξσα κε ην ζπίηη θαη ηνλ ηφπν πνπ θαηνηθεί.  

Μεηά ηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηαθψλ θεηκέλσλ, δηαβάδνληαη ινγνηερληθά 

θείκελα ζηα νπνία ην ζπίηη ηνπ ήξσα ιεηηνπξγεί ζπκβνιηθά θαη νη καζεηέο θαινχληαη 

λα εξκελεχζνπλ θαη λα εθθξάζνπλ ηε ζπκβνιηθή απηή ζρέζε κέζα απφ ηηο νκαδηθέο 

αιιά θαη αηνκηθέο εξγαζίεο ηνπο. Θα εθαξκνζηεί νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία ζε 

δχν θάζεηο, κε δηαθνξεηηθή ζχζηαζε νκάδσλ θάζε θνξά. 

 

Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΉ ΠΑΡΟΤΊΑΖ ΣΖ ΠΡΣΑΖ 

Αθεηηπία 

Έλαπζκα γηα ην ζελάξην ππήξμε ε αμηνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηηο ελφηεηεο ηεο Γιψζζαο η΄ Γεκνηηθνχ κε ηίηινπο αληίζηνηρα «Ζ δσή ζε άιινπο 

ηφπνπο» θαη  «Καηνηθία», φπνπ ζηα πιεξνθνξηαθά θείκελα γίλεηαη γλσξηκία κε ηνλ 

ηφπν θαηνηθίαο δηαθφξσλ ιαψλ, ελψ ζηα ινγνηερληθά θείκελα πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ πνηθίισλ ηφπσλ πνπ νλεηξεχεηαη λα θαηνηθήζεη έλαο άλζξσ-

πνο.  

 

Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο 

Σν ζελάξην εληάζζεηαη ζηελ ζεκαηηθή ελφηεηα ηεο Γιψζζαο η΄ Γεκνηηθνχ «Καηνη-

θία». 
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Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ 

Οη καζεηέο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ δηάθνξεο εθαξκνγέο ησλ Ζ/Τ (επεμεξγαζηήο θεηκέ-

λσλ, ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο), αλ ππάξρεη δπλαηφηεηα θαη πεξηβάιινληα ηνπ Web, 

γηα λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα εκβαζχλνπλ ζηα θείκελα, λα παξνπζηάζνπλε ηα δηθά 

ηνπο θείκελα, λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ ρψξν ζπλεξγαζίαο θαη, ηέινο, γηα λα δείμνπλ 

θαη πέξα απφ ηα φξηα ηεο ηάμεο έλα κέξνο φζσλ έθαλαλ ζην πιαίζην ηνπ ζελαξίνπ. 

θνπφο ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ είλαη ε αλάπηπμε κηαο δεκηνπξγηθήο 

ζρέζεο καδί ηνπο απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ, πνπ ζα δίλεη εξεζίζκαηα θαη ζα ζπ-

ληειεί ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θαληαζίαο ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη θαηάιιειν πιηθφ γηα 

λα δηαηππψλνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο θαη λα παξάγνπλ  ηα  δηθά ηνπο πνιπηξνπηθά 

θείκελα, εθθξάδνληαο ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εξκελείεο θαη νπηηθέο. 

Σέινο, επηδηψθνπκε νη καζεηέο λα εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ 

σο πεγή πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη λα επεμεξγάδνληαη θξηηηθά αλαπηχζζνληαο δεμηφ-

ηεηεο ζπιινγήο, θαηαλφεζεο θαη δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ. ην πιαίζην απηφ, ζθν-

πφο ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ είλαη λα δηεπξχλεη ην πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ηνπ καζεηή 

πξνζθέξνληαο γλψζεηο, πιεξνθνξίεο, εηθφλεο, αθνχζκαηα, δειαδή εκπεηξίεο πνπ ζα 

ηνλ βνεζήζνπλ λα δηακνξθψζεη πξνζσπηθέο εξκελείεο γηα ην ινγνηερληθφ θείκελν. 

 

Κείμενα 

Σρνιηθά θείκελα 

Βηβιίν Γιώζζαο Ση΄ Γεκνηηθνύ, Δλφηεηεο «Ζ θαηνηθία» θαη «Ζ δσή ζε άιινπο ηφ-

πνπο», ηα θείκελα: 

Κσζηή Παιακά, «Σν ζπίηη κνπ» 

Γεκήηξεο Γαζθαιφπνπινο – Μαξία ηαζηλνπνχινπ,  «Σν ζπίηη ηνπ πνηεηή Καβάθε» 

«πίηη γηα πιαηζνπξίζκαηα–Οη θάηνηθνη ηεο εξήκνπ – Κνηλφηεηα απφ χθαζκα»  

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F102/416/2790,10577/unit=177
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F102/416/2794,10581/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F102/416/2794,10581/
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«Απηφρζνλεο ιανί – πίηη καο είλαη ε γε»  

«Πνξηνγαιία»  

 

Παξάιιεια θείκελα  

Μπεαηξίηζε Μαδίλη,  Τν εκεξνιόγην ελόο άδεηνπ ζπηηηνύ / κηθ. ηεθαλία Φέξξν. Αζή-

λα: Κέδξνο, 2005, βι. Biblionet.  

Ακάληα Μηραινπνχινπ,  Τν ζπίηη πνπ πεηάεη. Αζήλα: Άκκνο, 1977, βι. Biblionet. 

Άζηξηλη Λίληγθξελ,  Πίπε Φαθηδνκύηε / κηθ. Νηίλα Κακπά-Κνχηξα. Αζήλα: Φπρν-

γηφο, 1990, βι. Biblionet 

Μηζέι Σνπξληέ,  Ο Παξαζθεπάο ή ε πξωηόγνλε δωή / κηθ Γεκήηξεο Ραπηφπνπινο. 

Αζήλα: Παηάθεο, 1982, βι. Biblionet. 

Νηεηειίλ Βνχιθνθ,  Μόκν, ην αγόξη πνπ δνύζε ζηελ ηαξάηζα ελόο νπξαλνμύζηε / κηθ 

Πάλνο ηαζνγηάλλεο. Αζήλα: Κέδξνο, 2004, βι. Biblionet.  

Άιθε Εέε,  Η κωβ νκπξέια. Αζήλα: Μεηαίρκην, 2011, βι. Biblionet. 

 

Υπνζηεξηθηηθό πιηθό 

Ηζηφηνπνη-ηζηνζειίδεο 

www.bookbook.gr, ε ζειίδα Θέκαηα 

Ννκάδεο:  ζπίηηα πνπ ηαμηδεύνπλ 

http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B

1/765-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82-

%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B1-

http://www.biblionet.gr/book/99229/Masini,_Beatrice/%CE%A4%CE%BF_%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%85_%CF%83%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%8D
http://www.biblionet.gr/book/3789/%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85,_%CE%91%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1/%CE%A4%CE%BF_%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9_%CF%80%CE%BF%CF%85_%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B5%CE%B9
http://www.biblionet.gr/book/142111/%CE%A0%CE%AF%CF%80%CE%B7_%CE%A6%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8D%CF%84%CE%B7
http://www.biblionet.gr/book/48359/Tournier,_Michel/%CE%9F_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AC%CF%82_%CE%AE_%CE%B7_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%B7_%CE%B6%CF%89%CE%AE
http://www.greekbooks.gr/books/pedika/neanika/momo-to-agori-pu-zuse-stin-taratsa-enos-uranoxisti.product?ref=bestprice
http://www.biblionet.gr/book/90490/Vulkov,_Detelin/%CE%9C%CF%8C%CE%BC%CE%BF,_%CF%84%CE%BF_%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9_%CF%80%CE%BF%CF%85_%CE%B6%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%B1_%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BE%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7
http://www.biblionet.gr/book/162887/%CE%96%CE%AD%CE%B7,_%CE%86%CE%BB%CE%BA%CE%B7/%CE%97_%CE%BC%CF%89%CE%B2_%CE%BF%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%B1
http://www.bookbook.gr/
http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/765-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CE%BD
http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/765-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CE%BD
http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/765-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CE%BD
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%CF%80%CE%BF%CF%85-

%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CE%BF%C

F%85%CE%BD 

www.bookbook.gr, ε ζειίδα Θέκαηα 

Μηιάλε ηα ζπίηηα; 

http://www.bookbook.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83

%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%

CE%B1/292 

 

http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B

1/760-%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%B5-

%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B1 

 

Λνγηζκηθά ζρεδηαζκνχ θφκηθ ή δσγξαθηθήο 

http://www.pixton.com/schools/overview  

http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/games/cartoon/ 

 http://tuxpaint.org/ 

http://www.kidmedia.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Item

id=131&lang=el  

http://revelation-natural-art.software.informer.com 

 

Φεθίδεο γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα & ηε γισζζηθή εθπαίδεπζε (http://www.greek-

language.gr/Resources/) 

→Νέα ειιεληθή γιψζζα θαη ινγνηερλία 

→Δμεξεπλψ ηηο ηζηνξίεο (http://www.e-istories.gr) 

http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/765-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CE%BD
http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/765-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CE%BD
http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/765-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CE%BD
http://www.bookbook.gr/
http://www.bookbook.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1/292
http://www.bookbook.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1/292
http://www.bookbook.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1/292
http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/760-%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B1
http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/760-%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B1
http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/760-%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B1
http://www.pixton.com/schools/overview
http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/games/cartoon/
http://tuxpaint.org/,
http://www.kidmedia.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=131&lang=el
http://www.kidmedia.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=131&lang=el
http://revelation-natural-art.software.informer.com/
http://www.greek-language.gr/Resources/
http://www.greek-language.gr/Resources/
http://www.e-istories.gr/
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Ψεθηαθά παηρλίδηα-γελεαινγηθό δέληξν ιέμεωλ 

 Παηρλίδηα ιέμεσλ  

 Πηλαθνζήθε ζπλαηζζεκάησλ 

(βι. http://www.e-istories.gr/games/feelings/index.html)  

 Γελεαινγηθφ δέληξν ιέμεσλ:  Λέμεηο  «Υσξηφ», «Άλζξσπνο» 

(βι. http://www.greek-

language.gr/Resources/literature/education/words/index.html) 

 

http://www.jamesmollison.com/wherechildrensleep.php, ζπιινγή θσηνγξαθηψλ κε 

ηίηιν “Where the children sleep”  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θσηνγξάθνπ James Mollison.   

Ταηλίεο 

Ψειά ζηνλ νπξαλό, Πηη Νηφθηεξ, Μπνκπ Πίηεξζνλ, 2010 

 

Διδακηική ποπεία / ζηάδια /θάζειρ 

1η – 3η διδακηική ώρα 

Α΄ θάζε 

Οη καζεηέο δηαβάδνπλ ηα πιεξνθνξηαθά θείκελα απφ ην Βηβιίν ηεο Γιώζζαο θαη α-

ληινχλε πιεξνθνξίεο γηα δηάθνξεο ρψξεο θαη ηνπο θαηνίθνπο ηνπο. Σηο ηαμηλνκνχλε 

ζε πίλαθεο ηνπ Word θαη βάδνπλ ηίηινπο ζηηο θαηεγνξίεο πνπ ζρεκαηίδνπλ (πιεζπ-

ζκφο, ζξεζθεία πνιίηεπκα, θιίκα, θιπ). 

Δπηζθεπηφκαζηε ηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.jamesmollison.com/wherechildrensleep.php   

θαη βιέπνπκε θσηνγξαθίεο απφ ηε ζπιινγή θσηνγξαθηψλ κε ηίηιν «Where the chil-

dren sleep». 

http://www.e-istories.gr/games/feelings/index.html
http://www.greek-language.gr/Resources/literature/education/words/index.html
http://www.greek-language.gr/Resources/literature/education/words/index.html
http://www.jamesmollison.com/wherechildrensleep.php
http://www.jamesmollison.com/wherechildrensleep.php
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Οη καζεηέο παξαηεξνχλ ηηο κεγάιεο δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ νη εηθφλεο 

ησλ παηδηθψλ δσκαηίσλ ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ αιιά θαη ζε δηαθνξεηηθέο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. πζηήλνληαη νη νκάδεο κε θξηηήξην ην δσκάηην θαη 

ην παηδί πνπ ηνπο έθαλε εληχπσζε ή ζρεηίδεηαη κε ηηο ρψξεο πνπ εμέηαζαλ ζηελ αξρή, 

θαη ε θαζεκηά ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο απφ ην δηαδίθηπν, αιιά θαη απφ παγθφζκηνπο 

άηιαληεο θαη άιιν πιεξνθνξηαθφ πιηθφ πνπ ηνπο πξνκεζεχεη ν εθπαηδεπηηθφο (εγθπ-

θινπαίδεηεο, άξζξα ηνπ ηχπνπ), πξνθεηκέλνπ λα ζπλδέζνπλ ηελ εηθφλα ηνπ θάζε δσ-

καηίνπ κε ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ζηα νπνία δεη ην 

παηδί-έλνηθνο.  

Μπνξνχλ λα ηαμηλνκήζνπλ ηηο πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, πνπ ζπιιέγνπλ θαη 

αθνξνχλ ηε δσή ησλ παηδηψλ, ζε λένπο πίλαθεο Word θαη λα βάινπλ ηνπο ηίηινπο πνπ 

λνκίδνπλ φηη ηαηξηάδνπλ. 

  Παξνπζηάδνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο θαη ζπδεηάλε γηα 

ηηο δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη κεηαμχ ησλ θαηνηθηψλ ησλ παηδηψλ θαη ησλ ζπλζε-

θψλ δηαβίσζήο ηνπο. 

 

4η – 8η διδακηική ώρα 

Β΄ θάζε 

Σα παηδηά επηιέγνπλ απφ ηα πξνηεηλφκελα βηβιία πνην ζα ήζειαλ λα δηαβάζνπλ θαη 

ζρεκαηίδνληαη λέεο νκάδεο. Δπεηδή ζηα βηβιία απηά ε θαηνηθία ηνπ ήξσα απνηειεί 

έλαλ ηδηαίηεξν ινγνηερληθφ ηφπν (ην ζπίηη ησλ παηδηθψλ αλακλήζεσλ, ην ζπίηη ηεο 

παηδηθήο αηαμίαο, ην εγθαηαιειεηκκέλν ζπίηη, ην ζπίηη ηνπ λαπαγνχ, ην κπζηεξηψδεο 

ζπίηη, θιπ) ε επηινγή ησλ βηβιίσλ κπνξεί λα γίλεη δσγξαθίδνληαο ή εθηππψλνληαο 

ζρεηηθέο εηθφλεο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο ηάμεο θαη δεηψληαο απφ 
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ηα παηδηά λα δηαιέμνπλ ην ζπίηη ζην νπνίν «ζα ήζειαλ λα κπνχλε κέζα θαη λα ην δνχ-

λε απφ θνληά...».  

Γεληθέο εξσηήζεηο ζε θάζε παξνπζίαζε:  

 Πψο ν ρψξνο ηνπ ζπηηηνχ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ραξαθηήξα ή ηελ ςπρνινγία ησλ 

εξψσλ; 

 Πψο ζρεηίδεηαη ε δξάζε κε ηελ θαηνηθία ηνπ ήξσα; 

Οη εξγαζίεο ηνπο κπνξνχλ λα αλαξηεζνχλ ζην ηζηνιφγην ηεο ηάμεο ή ζπκκεηέρνληαο 

ζε ζρεηηθφ πξφγξακκα e-twinning λα αληαιιάμνπλ κε καζεηέο απφ ρψξεο ηνπ εμσηε-

ξηθνχ ζρέδηα θαη θσηνγξαθίεο ηχπσλ ζχγρξνλεο θαηνηθίαο ραξαθηεξηζηηθψλ ζην κέ-

ξνο πνπ δνπλ: 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη θάπνηεο εξγαζίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δεηεζνχλ απφ ηα 

παηδηά ζε νξηζκέλα θείκελα: 

 Μπεαηξίηζε Μαδίλη,  Τν εκεξνιόγην ελόο άδεηνπ ζπηηηνύ  

 Να ζρεδηάζνπλ ην ζπίηη επηπισκέλν ζηηο δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο ηεο 

αθήγεζεο θαη λα πξνβάιινπλ ζηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα ηηο δσγξαθηέο ηνπο κε 

ιεδάληα ηα αληίζηνηρα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ πνπ πεξηγξάθνπλ ην ζπίηη.  

 Να ζπκπιεξψζνπλ ηα θελά ηεο ηζηνξίαο ηνπ ζπηηηνχ θαη λα νινθιεξψζνπλ 

ηηο αλακλήζεηο ηνπ. Μπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ ηελ ηζηνξία ηνπο κε δξακαην-

πνηεκέλε αθήγεζε. 

 

 Άιθε Εέε (1995), Η κωβ νκπξέια. Αζήλα: Κέδξνο 

ην βηβιίν παξνπζηάδνληαη δηαδνρηθά ην ζπίηη ηεο γηαγηάο ζηε ζχγρξνλε επνρή, ην 

ζπίηη ηεο Διεπζεξίαο ζην Μαξνχζη ζην παξειζφλ, ε κνλνθαηνηθία ηεο Βίησο ζηελ 
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ίδηα γεηηνληά, ην κεγάιν ζπίηη ηνπ ζείνπ Μίιηνπ ζην παιηφ Φάιεξν, ην κηθξφ ζπηηάθη 

κεηά ζηελ εμνρή, ζηελ πεξηνρή ηνπ Διιεληθνχ. 

 Να πεξηγξάςνπλ ηε ζρέζε ηνπ θάζε ζπηηηνχ κε ηνπο ήξσεο, πψο θαληάδνληαη 

ηα ζπίηηα απηά, λα θξαηήζνπλ ζεκεηψζεηο απφ ηηο ηδέεο ηνπο ζπλδένληαο ηεο 

κε ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο ζην θείκελν. Να ζρεδηάζνπλ ηα ζπίηηα απηά εμσ-

ηεξηθά θαη εζσηεξηθά. 

 Να θηηάμνπλ ηνλ ράξηε ηεο ηζηνξίαο ζε ραξηί ηνπ κέηξνπ, ηνπνζεηψληαο ζρέ-

δηα ησλ θηηξίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην θείκελν κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα θαίλε-

ηαη πψο νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εξψσλ θαη νη δξάζεηο ηνπο επεξεάδνληαη απφ 

ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θάζε θνξά. 

 

 Άζηξηλη Λίληγθξελ (1990), Πίπε Φαθηδνκύηε / κηθ. Νηίλα Κακπά-Κνχηξα. 

Αζήλα: Φπρνγηφο 

Ζ εηθνλνγξάθεζε καο δίλεη πνιιά ζηνηρεία γηα ην ζπίηη ηεο Πίπεο θαζψο ε δξάζε 

κεηαθέξεηαη θάζε θνξά θαη ζε έλαλ δηαθνξεηηθφ ρψξν ηνπ: ζηνλ θήπν, ζηελ θνπδίλα, 

ην θπξίσο δσκάηην, ην ππλνδσκάηην ηεο Πίπεο, ηε ζηέγε ηεο. Σαηξηάδνπλ απηνί νη 

ρψξνη ζηελ εμσηεξηθή φςε ηεο Πίπεο θαη ηνλ ραξαθηήξα ηεο, φπσο θαίλεηαη κέζα 

απφ ηε δξάζε ηεο ζηνπο ρψξνπο απηνχο;.  

Καζψο ην ζπίηη ηεο Πίπεο είλαη ζρεηηθά άδεην λα αλαιάβνπλ λα ην δηαθν-

ζκήζνπλ κε δηθά ηνπο ζρέδηα πξνζζέηνληαο φπνην αληηθείκελν θαη έπηπιν επηζπκνχλ 

θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηηο επηινγέο ηνπο. 

Φεθηαθά παηρλίδηα ζην Δμεξεπλψ ηηο Ηζηνξίεο (http://www.e-istories.gr/) 

 Γελεαινγηθφ δέληξν ιέμεο ρωξηό θαη ηδηαίηεξα ε ζρέζε ηεο ιέμεο κε ηελ παη-

δηθή ειηθία ηεο Μ. Άζηξηλη Λίληγθξελ θαη ησλ εξψσλ ηεο (ην απφζπαζκα 

απφ ην θείκελν «θαληαιηέο ζην κηθξφ ρσξηφ») 

http://www.e-istories.gr/
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 Παηρλίδη ιέμεσλ – «Πηλαθνζήθε ζπλαηζζεκάησλ», φπνπ ππάξρεη εηθνλνγξά-

θεζε ησλ ρψξσλ δξάζεο ηεο Πίπεο Φαθηδνκχηεο (ν θήπνο, ε θνπδίλα, ην δε-

ληξφζπηην θιπ). Αο θηηάμνπλ ηε δηθηά ηνπο απιή, δεληξφζπηην, θιπ. κε φπνην 

ηξφπν ζέινπλ θαη αο γξάςνπλ (κπνξνχλ λα ηνλ δξακαηνπνηήζνπλ) έλα  δηάιν-

γν πνπ λα δείρλεη θαη ηα δηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα ζηνπο ρψξνπο απηνχο. Γηαηί 

ληψζνπλ έηζη, ηη θαληάδνληαη φηη ζα έθαλαλ ζηνπο ρψξνπο απηνχο; 

 

 Μηζέι Σνπξληέ (1982), Ο Παξαζθεπάο ή ε πξωηόγνλε δωή / κηθ Γεκήηξεο 

Ραπηφπνπινο. Αζήλα: Παηάθεο 

Ο Ρνβηλζψλαο ρηίδεη εθηφο απφ ηελ θχξηα θαηνηθία ηνπ θαη πνιιά άιια θηίζκαηα ζην 

έξεκν λεζί πνπ λαπαγεί. Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζην θείκελν αιιά 

ρξεζηκνπνηψληαο θαη ηε θαληαζία ηνπο:  

 λα ζρεδηάζνπλ ηα θηίζκαηα απηά θαη λα θηηάμνπλ κηα καθέηα ή έλαλ ράξηε 

ηνπ λεζηνχ.  

 λα αηηηνινγήζνπλ ηηο επηινγέο ζε πιηθά θαη ηερληθέο ηφζν ηνπ ήξσα, φπσο 

θαίλνληαη απφ ην θείκελν, φζν θαη απηψλ πνπ πξνηείλνπλ νη ίδηνη. 

 λα ζπγθεληξψζνπλ ηηο ζθελέο δξάζεο πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζην ζπίηη ηνπ 

Ρνβηλζψλα θαη λα πεξηγξάςνπλ ηηο βαζκηαίεο κεηαηξνπέο πνπ πθίζηαηαη ην 

ζπίηη (κέρξη ηελ ηειηθή θαηαζηξνθή ηνπ απφ ηελ έθξεμε πνπ πξνθαιεί άζειά 

ηνπ ν Παξαζθεπάο) θαη λα εμεγήζνπλ ηε ζρέζε ησλ κεηαηξνπψλ απηψλ κε 

ηελ εμέιημε ηεο πινθήο.  

Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε ηερληθή δξακαηνπνίεζεο «μελάγεζε», φ-

πνπ κε κνξθή αθήγεζεο, ε νκάδα ησλ καζεηψλ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην πεξη-
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βάιινλ φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ηζηνξία, έρνληαο ηε δπλαηφηεηα γηα κηα ιεπηνκεξή 

πεξηγξαθή ηνπ δξακαηηθνχ ρψξνπ. 

 

Φεθηαθά παηρλίδηα ζην Δμεξεπλψ ηηο Ηζηνξίεο (http://www.e-istories.gr/) 

Γελεαινγηθφ δέληξν ιέμεο άλζξωπνο (βι. απφζπαζκα απφ  Εαθ Σνπληνχδ, Η Δπξώπε 

ζηνπο πάγνπο) θαη ζπδήηεζε γηα ηελ θπξηαξρία ηνπ αλζξψπνπ ζηε θχζε, ηε δχλακε 

ηεο αλζξψπηλεο ζέιεζεο.    

 

 Νηεηειίλ Βνχιθνθ, (2004), Μόκν, ην αγόξη πνπ δνύζε ζηελ ηαξάηζα ελόο νπ-

ξαλνμύζηε / κηθ Πάλνο ηαζνγηάλλεο. Αζήλα: Κέδξνο  

ην βηβιίν ππάξρεη κηα κεγάιε αληίζεζε κεηαμχ ηνπ ζπηηηνχ ζηελ ηαξάηζα θαη ηνπ 

ηεξάζηηνπ νπξαλνμχζηε ζηνλ νπνίν δεη θαη δξα ν ήξσαο. Πψο αληηιακβάλνληαη ηνπο 

ζπκβνιηζκνχο ησλ δχν απηψλ θηηξίσλ ζε ζρέζε κε ηνπο ελνίθνπο ηνπο; Να δσγξαθί-

ζνπλ ηνλ νπξαλνμχζηε κε ηε κνξθή γηγάληηνπ θφκηθ, φπνπ θάζε δηακέξηζκα ζα αληη-

ζηνηρεί ζε έλα θαξέ ζην νπνίν ζα ζπκβαίλεη κηα ραξαθηεξηζηηθή δξάζε ηεο ηζηνξίαο. 

Οη δηεπζπληέο ηνπ θεηκέλνπ έρνπλ δηαθνξεηηθά γξαθεία γηα θάζε πεξίπησζε 

θαη αλάινγα κε ην πνηνλ ππνδέρνληαη θάζε θνξά. Να δξακαηνπνηήζνπλ ηξεηο δηαθν-

ξεηηθέο ζπλαληήζεηο ζε απηά πξνηείλνληαο ηνλ ηξφπν δηαξξχζκηζεο θαη δηαθφζκεζεο, 

κε βάζε ην θείκελν αιιά θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε θαληαζία ηνπο. Μπνξνχλ λα α-

ληιήζνπλ πιεξνθνξίεο απφ ην δηαδίθηπν θαη εηθφλεο πνπ ζα ζπιιέμνπλ απφ δηάθνξεο 

πεγέο (ειεθηξνληθέο θαη κε).    

 

9
η
 – 10

η
 διδακηική ώρα 

Γ΄ θάζε 

http://www.e-istories.gr/
http://www.greekbooks.gr/books/pedika/neanika/momo-to-agori-pu-zuse-stin-taratsa-enos-uranoxisti.product?ref=bestprice
http://www.greekbooks.gr/books/pedika/neanika/momo-to-agori-pu-zuse-stin-taratsa-enos-uranoxisti.product?ref=bestprice
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Παξαγσγή εξγαζηψλ κε ζέκα: ε πνην ζπίηη απφ απηά πνπ ζπλάληεζαλ ζηα βηβιία ή 

γεληθά ζηα θείκελα πνπ δηάβαζαλ ζα ήζειαλ λα δήζνπλ θαη γηαηί. Σν θαηαζθεπάδνπλ 

κε φπνηα κέζα επηζπκνχλ (καθέηα, δσγξαθηά, πεξηγξαθή ζε θείκελν κε ππεξζπλδέ-

ζεηο).  

Καηαζθεπή, θαηά ην πξφηππν ηνπ γλσζηνχ παξακπζηνχ «Υάλζει θαη Γθξέ-

ηει» ησλ Γθξηκ, ηνπ ζπηηηνχ ζην νπνίν δελ ζα κπνξνχζαλ λα αληηζηαζνχλ. Απφ ηη ζα 

ήηαλ θηηαγκέλν; Ση ζα είρε κέζα; 

Γξάθνπλ θείκελα πνπ ζα „μελαγνχλ‟ ηνπο επηζθέπηεο ζηα ζπίηηα ηνπο (πεξη-

γξαθή, δηθά ηνπο πνηήκαηα, κπνξνχλ λα βάινπλ ηε κνπζηθή πνπ ηαηξηάδεη ζε θάζε 

ζπίηη) θαη λα δηνξγαλψζνπλ κηα έθζεζε ζην ζρνιείν. 

 

Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

Α΄ θάζε 

Δπεμεξγαζία παξαθάησ θεηκέλσλ: 

Κσζηή Παιακά, «Σν ζπίηη κνπ» 

Γεκήηξεο Γαζθαιφπνπινο & Μαξία ηαζηλνπνχινπ,  «Σν ζπίηη ηνπ πνηεηή Καβά-

θε» 

θαη ην πνίεκα ηνπ ηδίνπ «πίηη κε θήπνλ» απφ ην βηβιίν ηεο Γιψζζαο Γ΄ Γεκνηηθνχ 

Δλφηεηα 3, Σηε γε θαη ζηε ζάιαζζα: Τπάξρεη αληίζεζε κεηαμχ ησλ  θεηκέλσλ; 

ηα θείκελα απηά ππάξρνπλ  πξνυπνζέζεηο γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπ-

γθξίζεηο  κεηαμχ ηνπο, θαζψο ν ρψξνο εκθαλίδεηαη φρη κφλν σο ππαξθηφ πεξηβάιινλ 

κέζα ζην νπνίν γελληέηαη, βηψλεη θαη δξα έλαο ινγνηέρλεο αιιά θαη σο ινγνηερληθφο 

ηφπνο ζπγθξνηψληαο  έλα  ζπίηη νλεηξηθφ. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C105/702/4624,20970/
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ε πνην ζπίηη θαη ζε πνην κέξνο ζα ήζειαλ νη ίδηνη λα δήζνπλ,  Να γξάςνπλ 

θείκελν κε ηίηιν «Σν ζπίηη πνπ νλεηξεχνκαη». Γίλεηαη έκθαζε θαη ζηηο δξάζεηο πνπ 

θαληάδνληαη ζε απηφ. 
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