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Ηζηνξία Γ΄ Γεκνηηθνχ 

Χπονική διάπκεια 

Θα απαηηεζνχλ 15 δηδαθηηθέο ψξεο. 

Χώπορ 

Η. 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: ρξήζε δηθηπαθψλ κεραλψλ αλαδήηεζεο, 

γλψζε επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ (Word), ινγηζκηθά δσγξαθηθήο. 

Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Σα παηδηά ζηελ πξνεγνχκελε ηάμε ηεο Β΄ 

Γεκνηηθνχ ζην κάζεκα ηεο Μειέηεο ηνπ Πεξηβάιινληνο έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ηελ 

έλλνηα ηεο „ελέξγεηαο‟, κε ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ, θαη έρνπλ θάλεη κηα πξψηε γλσξηκία 

κε ηα πιηθά ζψκαηα (ζηεξεά, πγξά, αέξηα) αιιά θαη κε ηα θαηξηθά θαηλφκελα (ήιηνο, 

άλεκνο, βξνρή, ρηφλη). Δπίζεο, ε επαθή ηνπο κε ιατθά παξακχζηα θαη κχζνπο ζε 

κηθξφηεξεο ειηθίεο κπνξεί λα απνηειέζεη κηα γλψζε ρξήζηκε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζελαξίνπ. 

 ζνλ αθνξά ζηηο ΣΠΔ ηα παηδηά πξέπεη λα κάζνπλ λα εξγάδνληαη νκαδηθά 

ζε ςεθηαθά πεξηβάιινληα.  

Γηα ηνλ δάζθαιν: Γλψζεηο Σ.Π.Δ Β΄ επηπέδνπ θαη 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.  
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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, γίλεηαη κηα απφπεηξα εζηίαζεο ηεο πξνζνρήο ζηα 

ζηνηρεία ηεο θχζεο θαη ηα θπζηθά θαηλφκελα πνπ ηξνθνδφηεζαλ ηελ παγθφζκηα κπ-

ζνινγηθή παξάδνζε θαη, ηαπηφρξνλα, ζπλδέζεθαλ κε ηελ εμέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ 

πνιηηηζκνχ, παξέρνληαο ηηο θχξηεο πεγέο ελέξγεηαο γηα ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε. 

Γελ εγθαηαιείπεηαη ε κεησπηθή δηδαζθαιία, ηδηαίηεξα ζηηο θάζεηο πνπ ν εθ-

παηδεπηηθφο επηζπκεί λα εμνηθεηψζεη ηνπο καζεηέο κε ηξφπνπο θαηεγνξηνπνίεζεο θαη 

θξηηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέγνπλ ή λα θάλεη επίδεημε ηεο 

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

επηηέιεζεο ελφο εξεπλεηηθνχ project πνπ  ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή 

εξγαζία.   

 

 

Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 

Αθεηεξία ηνπ ζελαξίνπ είλαη ε ελφηεηα «Λνγνηερλία θαη θχζε», ζην πηινηηθφ  Πξφ-

γξακκα πνπδψλ γηα ηε Λνγνηερλία, θαζψο θαη ζρεηηθά θείκελα ηνπ βηβιίνπ ηεο 

Γιώζζαο ζηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ θαη ηνπ Αλζνινγίνπ Γ΄–Γ΄ Γεκνηηθνύ. Σν ζελάξην επηθε-

ληξψλεηαη ζην ζέκα ησλ ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ ηεο θχζεο κε ζθνπφ λα θαηαλνήζνπλ 

ζηαδηαθά νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο φηη νη δπλάκεηο ηεο θχζεο αλέθαζελ ππήξμαλ 
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έλα κπζηήξην γηα ηνλ άλζξσπν, ζην νπνίν δφζεθαλ πνηθίιεο απαληήζεηο, πξντφληα 

ινγνηερληθνχ, θηινζνθηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ ζηνραζκνχ αληίζηνηρα. Πνηθίινη κχ-

ζνη, νη νπνίνη εληνπίδνληαη ζε φινπο ηνπο αξραίνπο πνιηηηζκνχο θαη παξνπζηάδνπλ 

αξθεηά θνηλά ζηνηρεία κεηαμχ ηνπο, απνηεινχλ ηα ζπκβνιηθά κέζα, κε ηα νπνία νη 

άλζξσπνη επηρείξεζαλ λα δψζνπλ κηα εμήγεζε ηνπ θφζκνπ θαη ησλ θπζηθψλ δπλά-

κεσλ. 

ε θηινινγηθφ θαη ινγνηερληθφ επίπεδν, νη κχζνη απηνί ζεσξνχληαη πιαζκα-

ηηθέο ηζηνξίεο, πνπ πεξηέρνπλ ζηνλ ππξήλα ηνπο βαζχηεξεο αιήζεηεο θαη εθθξάδνπλ 

ηε ζπιινγηθή ζηάζε ησλ αλζξψπσλ απέλαληη ζηα ζεκειηψδε ζέκαηα ηεο δσήο, ηνπ 

ζαλάηνπ, ηεο ζεφηεηαο θαη ηεο χπαξμεο. 

Παξάιιεια, ε ζπλερψο απμαλφκελε θπξηαξρία ηνπ αλζξψπνπ πάλσ ζηε θχ-

ζε θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ δπλάκεψλ ηεο έρεη νδεγήζεη ζηε ζεκεξηλή επνρή ζηε δε-

κηνπξγία ζνβαξψλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, ζηα νπνία ε ζχγρξνλε εθπαίδεπ-

ζε θαιείηαη λα δψζεη απαληήζεηο. 

Ο ζηφρνο ηνπ ζελαξίνπ, ν νπνίνο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα, εί-

λαη λα έξζνπλ νη καζεηέο ζε επαθή κε πνιιά είδε πξνθνξηθήο παξάδνζεο, ζηα νπνία 

ε ρξήζε ζπκβνιηθήο γιψζζαο θαηαδεηθλχεη κε ηνλ πην πεηζηηθφ ηξφπν φηη ν θπζηθφο 

θφζκνο βξίζθεηαη ζε κηα αδηάθνπε ξνή θαη λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

νη κχζνη ζπλδένληαη κε ζέκαηα πνπ απνηέιεζαλ αξγφηεξα θαη αληηθείκελα ηεο επη-

ζηεκνληθήο ζθέςεο.    

πγθεθξηκέλα, ε επηινγή θεηκέλσλ κε ζέκα ηα ηέζζεξα ζηνηρεία πνπ ζεσξή-

ζεθαλ ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ ππαξθηνχ θφζκνπ, ηφζν απφ ηνπο αξραίνπο Έιιελεο 

θπζηθνχο θηινζφθνπο φζν θαη απφ αλαηνιηθέο ζξεζθεπηηθέο δνμαζίεο, ζθνπφ έρεη λα 

νκαδνπνηήζεη  θείκελα πνηθίισλ εηδψλ (κχζνπο, πνηήκαηα, δεκνηηθά ηξαγνχδηα, πα-
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ξακχζηα, βηβιία γλψζεσλ, θιπ.) θαη λα εμνηθεηψζεη ηνπο καζεηέο κε ηα δηαθνξεηηθά 

είδε ιφγνπ πνπ απηά ρξεζηκνπνηνχλ.  

Δπηπιένλ, ηα ζηνηρεία απηά επηιέγνληαη, γηαηί ζεσξείηαη φηη ην θαζέλα μερσ-

ξηζηά κπνξεί λα ζπλδεζεί κε κηα ζεηξά γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ (ν θχθινο ηνπ λεξνχ, 

ε παλίδα ελφο ηφπνπ, ηα κέζα θαη νη ηξφπνη παξαγσγήο ζην κάζεκα ηεο Μειέηεο Πε-

ξηβάιινληνο αιιά θαη κνξθέο ελέξγεηαο, ην θσο, ν ήρνο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο)  

κε ηα νπνία νη καζεηέο ζα έξζνπλ ζε επαθή είηε ζε άιια καζήκαηα ζηε Γ΄ Σάμε είηε 

ζε κεγαιχηεξεο ηάμεηο θαη, επνκέλσο, δεκηνπξγνχληαη νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο 

γηα ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζή ηνπο. 

 Παξάιιεια, ε χπαξμε πνιιψλ ζπλδειψζεσλ γηα ηα ηέζζεξα ζηνηρεία ηεο 

θχζεο ζηα ινγνηερληθά θείκελα (π.ρ. θσο- θσηηά/ήιηνο/θεγγάξη/αζηέξηα ζηνρεχεη λα 

αλαπηπρζεί κηα δεκηνπξγηθή- ελεξγεηηθή ζρέζε κε ηα ςεθηαθά παηρλίδηα-εξγαιεία 

πνπ πξνηείλνληαη ζηε ζπλέρεηα ζην ζελάξην, επηηξέπνληαο ζηα παηδηά λα επηιέμνπλ ηα 

ζέκαηα/θείκελα κε ηα νπνία ζα αζρνιεζνχλ. 

Δπίζεο, ε  ζπζρέηηζε ησλ θεηκέλσλ κε ηελ επνρή ηεο ζπγγξαθήο ηνπο, ζθν-

πφ έρεη λα αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα δηαθξίλνπλ ζην θείκελν ηελ νπηη-

θή γσλία απφ ηελ νπνία „κηιά‟ απηφ γηα ηε θχζε, ελψ ε παξάιιειε εμέηαζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ επέκβαζε ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ ζηε 

θχζε ζθνπφ έρεη λα θαιιηεξγήζεη ζηα παηδηά ηελ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε θαη α-

γάπε γηα ηε θχζε. 

Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ηα ςεθηαθά εξγαιεία πνπ πξνηείλνληαη ππνγξακκί-

δνπλ ηε δηαθεηκεληθφηεηα κεηαμχ ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ, αξρή πνπ δηέπεη θαη ηελ 

επηινγή ησλ  θεηκέλσλ γεληθφηεξα ζην πιαίζην ηνπ ζελαξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαηα-

λνήζνπλ νη καζεηέο φηη νη ηζηνξίεο επαλαγξάθνληαη, γηα λα κεηαθέξνπλ έλα γλσζηφ 

παιαηφηεξα ζέκα ζε έλα λέν ινγνηερληθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ.  
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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 ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θπζηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ χπαξμε 

ησλ ζρέζεσλ απηψλ σο πξνυπνζέζεσλ άξξεθηα ζπλδεδεκέλσλ κε ηελ παξνπ-

ζία, ηε δηαβίσζε θαη ηελ επηβίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο. 

 λα γλσξίζνπλ ηελ επίδξαζε ησλ θπζηθψλ παξαγφλησλ ζηηο αλζξψπηλεο δξα-

ζηεξηφηεηεο. 

 λα γλσξίζνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

 λα απνθηήζνπλ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε. 

Γνώζειρ για ηη γλώζζα/λογοηεσνία  

Με ην ζελάξην απηφ επηδηψθνπκε νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο:  

 λα θαηαλνήζνπλ φηη πνιιέο θνξέο νη πξνθνξηθέο αθεγήζεηο, νη κχζνη, ηα πα-

ξακχζηα, απνηεινχλ απφπεηξα εμήγεζεο ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ.  

 λα θαηαλνήζνπλ φηη θαη νη κχζνη ζεσξνχληαη πιαζκαηηθέο ηζηνξίεο, πνπ πε-

ξηέρνπλ ζηνλ ππξήλα ηνπο βαζχηεξεο αιήζεηεο θαη εθθξάδνπλ ηε ζπιινγηθή 

ζηάζε ησλ αλζξψπσλ απέλαληη ζηα ζεκειηψδε ζέκαηα ηεο δσήο, ηνπ ζαλάηνπ, 

ηεο ζεφηεηαο θαη ηεο χπαξμεο. 

 λα θαηαλνήζνπλ φηη νη κχζνη θαη ηα ιατθά παξακχζηα απεπζχλνληαλ θπξίσο 

ζε κεγάινπο.  

 λα αλαγλσξίδνπλ ηα δνκηθά ζηνηρεία ησλ παξακπζηψλ. 

 λα θαηαλνήζνπλ ηε ζχλδεζε κεηαμχ δηαθφξσλ εηδψλ πξνθνξηθνχ ιφγνπ (δε-

κνηηθά ηξαγνχδηα, κχζνη, παξακχζηα).  
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 λα θαηαλνήζνπλ φηη πνιινί κχζνη θαη παξακχζηα απνηεινχλ ελσηηθφ ζηνηρείν 

κεηαμχ ησλ ιαψλ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ. 

 λα ζπγθξίλνπλ δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλσλ γηα ηε θχζε: ινγνηερλία, πιεξνθν-

ξηαθά θείκελα, βηβιία γλψζεσλ.  

 λα δηαθξίλνπλ ζην θείκελν ηελ νπηηθή γσλία απφ ηελ νπνία „κηιά‟ απηφ γηα ηε 

θχζε. 

 λα θαηαλνήζνπλ πψο ε θαιιηέξγεηα πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο απνηειεί 

ζθνπφ πνιιψλ κπζνπιαζηηθψλ θεηκέλσλ γηα ηε θχζε, απνηππψλνληαο ηηο αξ-

ρέο θαη ην αμηαθφ ζχζηεκα ηεο ζχγρξνλεο επνρήο.     

Γπαμμαηιζμοί 

Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο κεηά ην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο λα κπνξνχλ: 

 λα θαηαλνήζνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ πιεξνθνξηαθψλ θαη ινγνηερληθψλ θεηκέ-

λσλ: πψο ηα δχν είδε αιιεινηξνθνδνηνχληαη. 

 λα θαηαλνήζνπλ ηνλ μερσξηζηφ ζεκεησηηθφ θψδηθα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

δηάθνξεο κνξθέο ηέρλεο γηα λα πεξηγξάςνπλ ηηο επηζπκίεο θαη ηα επηηεχγκαηα 

ηνπ αλζξψπνπ. 

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

πάξρνπλ ζηα θείκελα θαη λα πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηζηνξηθφηεηά ηνπο. 

 ζπγθξίλνπλ θείκελα απφ δηαθνξεηηθά θεηκεληθά είδε θαη ιατθέο παξαδφζεηο κε 

θνηλφ ζέκα ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε, θαιιηεξγψληαο έλαλ επξχηε-

ξν πεξηβαιινληηθφ γξακκαηηζκφ. 

 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 ηηο δπλάκεηο ηεο θχζεο θαη ηνλ ηξφπν κε ην νπνίν απηέο απνδίδν-

ληαη κέζα απφ ηε κπζνινγία, ηε ιατθή παξάδνζε θαη ηε ζχγρξνλε ινγνηερλία, ζε κηα 

απφπεηξα δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηζηνξηθψλ θαη ινγνηερληθψλ γλψζεσλ. Θα ε-

θαξκνζηεί νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, κε δηαθνξεηηθή ζχζηαζε νκάδσλ θάζε 

θνξά.  

 

Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΉ ΠΑΡΟΤΊΑΖ ΣΖ ΠΡΣΑΖ 

Αθεηηπία 

Έλαπζκα γηα ην ζελάξην ππήξμε ε ζεκαηηθή ελφηεηα «Λνγνηερλία θαη θχζε» ζην πη-

ινηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηε Λνγνηερλία  ζηε Γ΄ Γεκνηηθνχ θαη ε παξάιιειε 

αμηνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Αλζνιόγην Γ΄–Γ΄ Γεκνηηθνύ αιιά 

θαη ζηα βηβιία ηεο Γιώζζαο Γ΄ Γεκνηηθνχ, θαζψο θαη ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο Γ΄ 

Γεκνηηθνχ.  

Σν ζέκα ηνπ ζελαξίνπ επηιέγεηαη, γηαηί δεκηνπξγεί θίλεηξα ζηα παηδηά λα 

αλαπηχμνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηε κπζνινγία, πξσηίζησο ηελ ειιεληθή, θαη ηνπο ηξφπνπο 

κε ηνπο νπνίνπο έρεη επηβηψζεη ζηε γιψζζα, ηε ινγνηερλία θαη ηελ ηέρλε.  

Σέινο, ην ζελάξην ιεηηνπξγεί βνεζεηηθά ζην λα ζπζρεηίζνπλ ηα παηδηά ηα 

ζέκαηα ησλ κχζσλ κε γλψζεηο πνπ νηθνδνκνχλ ζε άιια καζήκαηα, φπσο ε Γιψζζα ή 

ε Μειέηε Πεξηβάιινληνο.  Ζ παξάιιειε αλάγλσζε ινγνηερληθψλ θαη πιεξνθνξηα-

θψλ θεηκέλσλ ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ λα αληηιακβάλν-

ληαη ηε δηαθνξά κεηαμχ κπζνινγίαο θαη ηζηνξίαο, λα γλσξίζνπλ ζηνηρεία απφ ηε δσή 

θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ αλζξψπσλ ζε δηαθνξεηηθέο επνρέο, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ 

ζηαδηαθά ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ αλζξψπνπ. 
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 ηελ πξψηε θάζε γίλεηαη πξνζπάζεηα λα  εηζαγάγνπκε ηνπο καζεηέο θαη ηηο 

καζήηξηεο ζην ζέκα ηνπ ζελαξίνπ επηζηξαηεχνληαο ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο ηνπο 

(ζρνιηθέο θαη εμσζρνιηθέο), ηηο παξαζηάζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Σα θείκελα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε ζηε θάζε απηή είλαη θπξίσο πιεξνθνξηαθά, δειαδή βηβιία γλψζε-

σλ, πνπ δηαβάδνληαη κέζα ζηελ ηάμε θαη πξνεηνηκάδνπλ ηε δεχηεξε θάζε, ηεο θπξίσο 

αλάγλσζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη, ζηε ζπλέρεηα. 

Ζ θάζε απηή νινθιεξψλεηαη, φηαλ ζεσξήζνπκε φηη νη καζεηέο θαη νη καζή-

ηξηέο καο έρνπλ εμνηθεησζεί κε θάπνηεο έλλνηεο θαη δεηήκαηα θαη ηνπο έρνπλ δεκη-

νπξγεζεί θάπνηα εξσηήκαηα πνπ ζα „απεπζχλνπλ‟ ζηα θείκελα πνπ ζα δηαβάζνπλ. 

ηε δεχηεξε θάζε νη νκάδεο επεμεξγάδνληαη κχζνπο θαη άιια κηθξά θείκελα 

κε θνηλά ζέκαηα, ζηνρεχνληαο λα επηηεπρζεί δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, θαζψο 

θάζε νκάδα κπνξεί λα αλαιάβεη έλα θείκελν πνπ λα ηαηξηάδεη ζηηο δπλαηφηεηπεο θαη 

ηηο επηζπκίεο ηεο. Οη εξγαζίεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ παξνπζίαζε ηνπ θεηκέλνπ ζρεηί-

δνληαη ζηελφηεξα ή επξχηεξα κε ην θείκελν, ι.ρ. επηδηψθνπλ νη καζεηέο θαη νη καζή-

ηξηεο λα πεξηγξάθνπλ θαη λα εξκελεχνπλ ηελ επνρή θαη ηηο ζπλζήθεο παξαγσγήο ελφο 

έξγνπ, λα επηζεκαίλνπλ ηηο αμίεο πνπ εθθξάδνληαη απφ ηνπο ήξσεο, λα δηαηππψλνπλ 

πξνηάζεηο θαη πηζαλέο ιχζεηο γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαη λα ζπγθξί-

λνπλ θείκελα κεηαμχ ηνπο (ινγνηερληθά θαη νπηηθν-αθνπζηηθά, πεδά θαη πνηεηηθά). 

Αληίζηνηρα, ηα ςεθηαθά παηρλίδηα  ζθνπφ έρνπλ λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο δεμηφηε-

ηεο εηθνλνπνίεζεο θαη, αληίζηξνθα, ιεθηηθνπνίεζεο νπηηθν-αθνπζηηθψλ θεηκέλσλ.  

Σέινο, πεξλάκε ζηελ ηξίηε θαη ηειεπηαία θάζε, θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο 

θαη νη καζήηξηέο καο παξάγνπλ ην δηθφ ηνπο ιφγν, φρη πηα γχξσ απφ ηα θείκελα, αιιά 

γχξσ απφ ην ζέκα ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο κε ηελ νπνία αζρνιήζεθαλ. Ο ζθνπφο ηεο 

θάζεο απηήο είλαη λα δηαπηζηψζνπλ φινη, δηδάζθνληεο θαη δηδαζθφκελνη, ηη θαηλνχξην 

έκαζαλ, πνηεο αληηιήςεηο ζρεκάηηζαλ, πνηα ζπλαηζζήκαηα έλησζαλ κέζα απφ ηηο α-

λαγλψζεηο θαη ηηο ζπδεηήζεηο ηνπο. Ζ παξαγσγή ιφγνπ λνείηαη σο έθθξαζε πξνζσπη-
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θψλ αληηιήςεσλ θαη ζηάζεσλ θαη κπνξεί λα επηηεπρζεί κε πξνθνξηθέο ή γξαπηέο 

δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ππνβνεζνχληαη απφ ηε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ παηρλη-

δηψλ/εξγαιείσλ. 

Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο 

Σν ζελάξην εληάζζεηαη ζηελ ζεκαηηθή ελφηεηα ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ «Λνγνηερλία θαη 

θχζε». 

  

Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ 

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

λσλ, ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο) γηα λα παξνπζηάζνπλ ηα θείκελα πνπ ζα πξέπεη λα επε-

μεξγαζηνχλ ή γηα λα εκβαζχλνπλ ζε απηά, αιιά θαη γηα λα παξνπζηάζνπλ ηα δηθά 

ηνπο θείκελα, λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 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 ζθνπφο 

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

ζθέξνληαο γλψζεηο, πιεξνθνξίεο, εηθφλεο, αθνχζκαηα, δειαδή εκπεηξίεο πνπ ζα ηνλ 

βνεζήζνπλ λα δηακνξθψζεη πξνζσπηθέο εξκελείεο γηα ην ινγνηερληθφ θείκελν. 
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Κείμενα 

ρνιηθά θείκελα 

Βηβιίν Γιώζζαο Γ΄ Γεκνηηθνύ, ελφηεηα 3, «ηε Γε θαη ζηε Θάιαζζα» (απφζπαζκα 

απφ ην πνίεκα «Γε θαη ζάιαζζα» ζην βηβιίν Πνηήκαηα Ι 1943-153, Κέδξνο), βι. Φε-

θηαθφ ζρνιείν. 

Βηβιίν Ιζηνξίαο Γ΄ Γεκνηηθνύ, ελφηεηα 1, «Ζ δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ», βι. Φεθηαθφ 

ζρνιείν 

Παξάιιεια θείκελα 

Μηθξά θείκελα 

Αίζσπνο,  Οη κύζνη ηνπ Αηζώπνπ  (νη κχζνη «Ο Βνξηάο θαη ν Ήιηνο», «Ο γεσξγφο θαη 

ηα παηδηά ηνπ»), Αζήλα: Μεηαίρκην, 2009. 

H ζάιαζζα θαη ηα πνηάκηα - Ο Ήιηνο θαη ν Αέξαο - Γεψξγηνο Γξνζίλεο απφ ην βηβιί-

ν: Γεώξγηνο Γξνζίλεο, Παηδηθά παξακύζηα, Eθδφηεο Iσάλ. N. ηδέξεο, ρ.ρ 

Μεγαιχηεξα βηβιία 

νθία Εαξακπνχθα, Μπζνινγία 1-4, (1981, 1983) & Μπζνινγία 5, 6 / Αζήλα:  Κέ-

δξνο, 1980, βι. biblionet. 

Δχε Πίλε, Ο Άξγνο αθεγείηαη ηζηνξίεο από ηε κπθελατθή επνρή / επηκ. Καιιηφπε Κχξ-

δε. Αζήλα: Παπαδφπνπινο, 2008, βι. biblionet.  

Δχε Πίλε, , Η Αξηάδλε αθεγείηαη ηζηνξίεο από ηελ θπθιαδηθή επνρή / επηκ. Καιιηφπε 

Κχξδε. Αζήλα: Παπαδφπνπινο, 2009, βι. biblionet. 

Άλλα Υαηδεκαλψιε, Η εμέιημε ηνπ αλζξώπνπ. Θεζζαινλίθε: Κίξθε, 2004, βι. bibli-

onet.  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C105/702/4624,20970/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C105/702/4624,20970/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C103/88/698,2631/unit=1324
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C103/88/698,2631/unit=1324
http://www.snhell.gr/kids/content.asp?id=25&cat_id=2
http://www.snhell.gr/kids/content.asp?id=26&cat_id=2
http://www.biblionet.gr/author/1599/%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1_%CE%96%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B1
http://www.biblionet.gr/book/137558/%CE%A0%CE%AF%CE%BD%CE%B7,_%CE%95%CF%8D%CE%B7/%CE%9F_%CE%86%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CF%86%CE%B7%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B1%CE%B9_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%B7_%CE%BC%CF%85%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://www.biblionet.gr/book/139434/%CE%A0%CE%AF%CE%BD%CE%B7,_%CE%95%CF%8D%CE%B7/%CE%97_%CE%91%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%BD%CE%B7_%CE%B1%CF%86%CE%B7%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B1%CE%B9_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://www.biblionet.gr/book/74041/%CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BB%CE%B7,_%CE%86%CE%BD%CE%BD%CE%B1/%CE%97_%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85
http://www.biblionet.gr/book/74041/%CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BB%CE%B7,_%CE%86%CE%BD%CE%BD%CE%B1/%CE%97_%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85
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 Δμαξρφπνπινο, Θ. &, Μ. Δμαξρνπνχινπ. 1988. Τν ηαμίδη ηνπ λεξνύ. Αζήλα: 

Αίνινο, βι. biblionet. 

Ννχξηα & Δκπάξ Υηκέλεζ, Πιαηο! Τν λεξό: θξνληίδσ ηνλ πιαλήηε κνπ / κηθ 

Ρέλα Ρψζζε-Εαΐξε, Μεηαίρκην, 2010, βι. biblionet 

Σδέηλ Ρέπ,  Ο Αδάκ θαη ε Δύα θαη ν Κήπνο ηεο Δδέκ / κηθ Αγαζή Γεκεηξνχθα. Αζή-

λα: Παηάθεο, 2004, βι. biblionet. 

Γηάλλεο Α. Μαζέο, , Η γε, ην ζπίηη ησλ παηδηώλ θσλάδεη S.O.S. Αζήλα: Νφεζε, 2003, 

βι. biblionet. 

Κιενπάηξα Νηθνινχ-Παπαδεκεηξίνπ, Ιζηνξίεο από ηνλ νπξαλό θαη ηε γε. Αζήλα: 

Μέζεμηο, 2011, βι. biblionet.  

Jean Giono, Ο άλζξσπνο πνπ θύηεπε δέληξα / κηθ Κψζηαο Πνχινο. Αζήλα: Παπαδφ-

πνπινο, 2001, βι. biblionet.  

Γθακπξηέι Γθαξζία Μάξθεο, Τν θσο είλαη ζαλ ην λεξό / κηθ.  Κιαίηε σηεξηάδνπ. 

Αζήλα: Ληβάλεο, 2000, βι. biblionet 

Γηψξγνο πέεο, -Καηεξίλα Παιαηνιφγνπ,  Έλαο λεξόκπινο ζηελ Τδηά, Αζήλα: Κέδξνο, 

2004, βι. biblionet.  

Κψζηαο Υαξαιάο,  Τν κπζηήξην ηεο Αλνκβξίδαο, Αζήλα: Κάζησξ, 2002, βι. biblio-

net.  

 

Υπνζηεξηθηηθό πιηθό 

Ηζηφηνπνη-ηζηνζειίδεο 

www.bookbook.gr, ζηε ζειίδα  Θέκαηα: 

http://www.biblionet.gr/author/10289/Θανάσης_Εξαρχόπουλου
http://www.biblionet.gr/author/10290/Μαριόρας_Εξαρχοπούλου
http://www.biblionet.gr/com/460/Αίολος
http://www.biblionet.gr/book/7438/%CE%95%CE%BE%CE%B1%CF%81%CF%87%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82,_%CE%98%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82/%CE%A4%CE%BF_%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D
http://www.biblionet.gr/book/157132/Jim%C3%A9nez,_N%C3%BAria/%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%82!_%CE%A4%CE%BF_%CE%BD%CE%B5%CF%81%CF%8C
http://www.biblionet.gr/book/84692/Ray,_Jane/%CE%9F_%CE%91%CE%B4%CE%AC%CE%BC_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B7_%CE%95%CF%8D%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BF_%CE%BA%CE%AE%CF%80%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%B4%CE%AD%CE%BC
http://www.biblionet.gr/book/81109/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%AD%CF%82,_%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%91./%CE%97_%CE%93%CE%B7,_%CF%84%CE%BF_%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CE%BD,_%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9_S.O.S.
http://www.biblionet.gr/book/176115/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%8D_-_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85,_%CE%9A%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%80%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%8C_
http://www.biblionet.gr/book/57580/Giono,_Jean/%CE%9F_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82_%CF%80%CE%BF%CF%85_%CF%86%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%B5_%CE%B4%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1
http://www.biblionet.gr/book/37786/
http://www.biblionet.gr/book/84468/%CE%A3%CF%80%CE%AD%CE%B7%CF%82,_%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%BD%CE%B5%CF%81%CF%8C%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%A4%CE%B6%CE%B9%CE%B1
http://www.biblionet.gr/book/72291/%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%82,_%CE%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82/%CE%A4%CE%BF_%CE%BC%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/72291/%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%82,_%CE%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82/%CE%A4%CE%BF_%CE%BC%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://www.bookbook.gr/
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Βξέρεη… κηα βξνρή κηα ζηγαλή…  

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

1/676-%CE%B2%CF%81%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-

%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE-

%CE%BC%CE%B9%CE%B1-

%CF%83%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%AE,  

Βεγγαιηθά θαη θψηα  

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

1/812-

%CE%B2%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%

CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%AD%CF%82 

Φπζάεη…αέξαο 

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

1/763-%CF%86%CF%85%CF%83%CE%AC%CE%B5%CE%B9-

%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82 

Σν δέληξν απφ ηηο ξίδεο σο ηα θχιια 

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

1/697-%CF%84%CE%B1-

%CE%B4%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1-

%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B9%CF%82-

%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CF%82-%CF%89%CF%82-

%CF%84%CE%B1-%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%B1  

 

http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/676-%CE%B2%CF%81%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%AE
http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/676-%CE%B2%CF%81%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%AE
http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/676-%CE%B2%CF%81%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%AE
http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/676-%CE%B2%CF%81%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%AE
http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/676-%CE%B2%CF%81%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%AE
http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/812-%CE%B2%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%AD%CF%82
http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/812-%CE%B2%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%AD%CF%82
http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/812-%CE%B2%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%AD%CF%82
http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/812-%CE%B2%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%AD%CF%82
http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/812-%CE%B2%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%AD%CF%82
http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/763-%CF%86%CF%85%CF%83%CE%AC%CE%B5%CE%B9-%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82
http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/763-%CF%86%CF%85%CF%83%CE%AC%CE%B5%CE%B9-%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82
http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/763-%CF%86%CF%85%CF%83%CE%AC%CE%B5%CE%B9-%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82
http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/697-%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CF%82-%CF%89%CF%82-%CF%84%CE%B1-%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%B1
http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/697-%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CF%82-%CF%89%CF%82-%CF%84%CE%B1-%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%B1
http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/697-%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CF%82-%CF%89%CF%82-%CF%84%CE%B1-%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%B1
http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/697-%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CF%82-%CF%89%CF%82-%CF%84%CE%B1-%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%B1
http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/697-%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CF%82-%CF%89%CF%82-%CF%84%CE%B1-%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%B1
http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/697-%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CF%82-%CF%89%CF%82-%CF%84%CE%B1-%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%B1
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Δθπαηδεπηηθή ηειεφξαζε, Ηζηνξίεο ρσξίο ηέινο: ην κπζηήξην ηεο Αλνκβξίδαο  

βι. http://www.edutv.gr/protobathmia/istories-xoris-telos-to-mystirio-tis-anomvridas 

 

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) 

Ψεθηαθά παηρλίδηα-γελεαινγηθό δέληξν ιέμεσλ 

 Παηρλίδηα εξψσλ: 

 Πιάζκαηα ηεο ζάιαζζαο (λεξφ-ζάιαζζα) 

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

 Πεξηπέηεηα ζηνλ νπξαλφ: (θσο-ηα αζηέξηα, ην θεγγάξη, ν ήιηνο) 

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

 Παηρλίδηα ιέμεσλ  

 ιεο νη αηζζήζεηο κνπ (ζχλδεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο θχζεο κε ηνλ ηξφπν πνπ 

γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ηηο αλζξψπηλεο αηζζήζεηο) 

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

 Γελεαινγηθφ δέληξν ιέμεσλ:  Λέμεηο  «γε»,  «λεξφ», « ζάιαζζα», «άλζξσ-

πνο»,  «θσο», «δέληξν» 

(βι. http://www.greek-

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

 

http://www.edutv.gr/protobathmia/istories-xoris-telos-to-mystirio-tis-anomvridas
http://www.greek-language.gr/Resources/
http://www.greek-language.gr/Resources/
http://www.e-istories.gr/
http://www.e-istories.gr/games/sea_creatures/index.html
http://www.e-istories.gr/games/skyadventure/index.html
http://www.e-istories.gr/games/allsenses/index.html
http://www.greek-language.gr/Resources/literature/education/words/index.html
http://www.greek-language.gr/Resources/literature/education/words/index.html
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Φεθίδεο γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα & ηε γισζζηθή εθπαίδεπζε (http://www.greek-

language.gr/Resources/) 

→Αξραία ειιεληθή γιψζζα θαη γξακκαηεία 

→Αξηάδλε: Μνξθέο θαη ζέκαηα ηεο αξραίαο ειιεληθήο κπζνινγίαο 

http://www.greek-

language.gr/Resources/ancient_greek/mythology/lexicon/index.html 

→Μπζνινγία ηνπ λεξνχ 

http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/mythology/lexicon/index.html 

 

http://www.mikrosanagnostis.gr/thema_10.asp. Πξφθεηηαη γηα ηελ ελφηεηα «Δμεξεπ-

λψληαο έλα ζέκα» ηνπ Μηθξνχ αλαγλψζηε, ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ΔΚΔΒΗ θαη ην ζέκα Τν 

λεξό  

http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip26/Default.html, Πξφθεηηαη γηα ηελ 

ελφηεηα «λα ζνπ πσ κηα ηζηνξία» ηνπ Μηθξνχ αλαγλψζηε, ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ΔΚΔΒΗ 

θαη ην βηβιίν Ο Πιαλήηεο εθπέκπεη S.O.S. ηεο Φξαηδέζθαο Αιεμνπνχινπ Πεηξάθε 

 

κνπζείν Κπθιαδηθήο ηέρλεο ζηελ ελφηεηα πιινγέο  

http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=3&clang=0 

 

Ταηλίεο  

Tadufeu-Esma 2011, Η αλαθάιπςε ηεο θσηηάο, γαιιηθή ηαηλία animation κηθξνχ κή-

θνπο κε πξσηαγσληζηέο ηνπο αξραίνπο πξνγφλνπο καο θαη ηε θσηηά. 

βι. https://vimeo.com/34653846 

 

http://www.greek-language.gr/Resources/
http://www.greek-language.gr/Resources/
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/mythology/lexicon/index.html
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/mythology/lexicon/index.html
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/mythology/lexicon/index.html
http://www.mikrosanagnostis.gr/thema_10.asp
http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip26/Default.html
http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=3&clang=0
https://vimeo.com/34653846
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Διδακηική ποπεία / ζηάδια /θάζειρ 

1η & 2η διδακηική ώρα  

Α΄ θάζε  

Γηαβάδνπκε ηελ εηζαγσγή ζηελ ελφηεηα 1, «Ζ δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ», ζην κάζεκα 

ηεο Ηζηνξίαο, ην νπνίν δηδάζθνληαη γηα πξψηε θνξά νη καζεηέο ηεο Γ΄ Σάμεο,  πξν-

θεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ πξνυπνζέζεηο γηα δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ γλσζηη-

θψλ αληηθεηκέλσλ. 

Γηαβάδνπκε ζηελ ηάμε ην βηβιίν (κπνξεί λα έρεη ζθαλαξηζηεί θαη λα πξν-

βάιιεηαη κε πξνβνιηθφ ζχζηεκα ή ζηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα) Η εμέιημε ηνπ αλζξώ-

πνπ, ηεο Άλλαο Υαηδεκαλψιε (Κίξθε 2004). Δλαιιαθηηθά κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνη-

ήζνπκε νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ πιεξνθνξηαθφ θείκελν.  

πδεηάκε κε ηα παηδηά γηα ηα ζηνηρεία ηεο θχζεο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ 

εμέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ, θαζψο, θαηά ηελ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο, ν άλ-

ζξσπνο ζηαδηαθά ηα δακάδεη θαη ηα εθκεηαιιεχεηαη (αξρηθά καδεχεη ηνπο θαξπνχο 

ηεο γεο θαη ζηε ζπλέρεηα θαιιηεξγεί ηε γε ζπζηεκαηηθά, ςαξεχεη θαη ηαμηδεχεη ζηε 

ζάιαζζα, αλαθαιχπηεη ηε θσηηά θαη ηε ρξεζηκνπνηεί ζην καγείξεκα θαη ηε ζέξκαλ-

ζε, αλακεηγλχεη λεξφ θαη γε θαη ςήλεη ηνλ πειφ, ρξεζηκνπνηεί ηε δχλακε ηνπ αλέκνπ 

γηα λα θηηάμεη παληά γηα ηα θαξάβηα, θιπ). Γίλεηαη έκθαζε απφ ηελ αξρή ζηε ζηελή 

ζρέζε κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, απφ ηα νπνία ηα ηξία «γε», «λεξφ», «αέξαο» α-

πνηεινχλ ηηο ηξεηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηεο χιεο, ελψ ε θσηηά σο απνηέιεζκα ηεο 

θαχζεο κπεί ηα παηδηά ζηελ έλλνηα ηεο ελέξγεηαο.  
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3η – 7η/9η διδακηική ώρα  

Β΄ θάζε 

Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο δηαβάδνπλ κεγαιχηεξα θείκελα (κχζνπο, πνηήκαηα, πα-

ξακχζηα ή ζχγρξνλα βηβιία κηθξήο ζρεηηθά έθηαζεο), απφ ηα νπνία κεξηθά κπνξνχλ 

λα δηαβαζηνχλ θαη ζην ζπίηη. 

ΑΝΑΓΝΧΖ ΜΗΚΡΧΝ ΚΔΗΜΔΝΧΝ ΣΖΝ ΣΑΞΖ (3-6 ψξεο) 

ην πιαίζην ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ επηρεηξείηαη ζην πξνηεηλφκελν ζελά-

ξην θαη ηεο ζχλδεζεο κε ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο, θχξηνο ζθνπφο είλαη λα θαηαλνή-

ζνπλ ηα παηδηά φηη νη πξσηφγνλνη άλζξσπνη απνπεηξάζεθαλ λα εμεγήζνπλ ηα θπζηθά 

θαηλφκελα κε ηε βνήζεηα ησλ κχζσλ. 

Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε ηζάξηζκεο νκάδεο επηιέγνληαο ηπραία θάξηεο κε 

ζχκβνια ησλ 4 ζηνηρείσλ θαη θάζε νκάδα αλαιακβάλεη λα δηαβάζεη θαη λα επεμεξγα-

ζηεί έλαλ ραξαθηεξηζηηθφ αξραίν ειιεληθφ κχζν γηα ηνλ ζεφ πξνζηάηε ηνπ ζηνηρείνπ 

ηνπο. Οη ζενί θαη νη ζεέο πνηθίιινπλ, θαζψο ζε πνιιέο κνξθέο ησλ ζηνηρείσλ ζπλα-

ληάκε ζενχο πξνζηάηεο ηφζν ηεο θπζηθήο ηνπο ππφζηαζεο φζν θαη ηεο ρξήζεο ηνπο 

απφ ηνλ άλζξσπν (εηξεληθήο θαη βίαηεο, π.ρ. θσηηά: Ήθαηζηνο θαη Άξεο).      

Παξνπζηάδνπλ ηηο ζεφηεηεο κε θνιάδ ζε κνξθή ηζηνγξάκκαηνο: δσγξαθίδνπλ 

ηνλ ζεφ ή ηνπο δίλεη εθπαηδεπηηθφο έηνηκε ηελ εηθφλα θαη γχξσ γχξσ γξάθνπλ ραξα-

θηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο ή κπζνινγηθά επεηζφδηα πνπ ηηο αθνξνχλ. Παξνπζηάδνπλ ηηο 

εξγαζίεο ηνπο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο θαη αθνινπζεί ζπδήηεζε.      
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Δλδεηθηηθά παξαηίζεληαη θάπνηνη κχζνη γηα ηα θπζηθά ζηνηρεία:  

ΦΧΣΗΑ 

Πξνκεζέαο: ζε απηφλ ηνλ κχζν είλαη παξφληα ε θσηηά, ην λεξφ θαη ε γε/ην ρψκα, νη 

Θενί ηνπ Οιχκπνπ (Ήθαηζηνο, Δζηία, Γίαο, Άξεο, Δξκήο) θαη κπνξεί λα γίλεη ζχλδε-

ζε  ηεο θσηηάο κε νξηζκέλα θαηξηθά θαη θπζηθά θαηλφκελα, ηελ νηθηαθή ρξήζε, ηνλ 

πφιεκν θαη ηελ θαηαζηξνθή. 

ΦΧ 

χλδεζε κε ήιην (Απφιισλαο-ζεφο ηνπ θσηφο) 

Μχζνο Πξσηέα: κεηακνξθψλεηαη ζε θσηηά ή λεξφ 

Μχζνη γηα ηε ειήλε 

ΝΔΡΟ 

Πνζεηδψλαο θαη Νεξέαο,  

ΓΖ 

Ο κχζνο ηεο Γαίαο θαη ηεο Γήκεηξαο (ηξνθνζπιιεθηηθφ ζηάδην θαη αγξνηηθφ) 

ΑΔΡΑ 

ζεφο Αίνινο (άλεκνο σο θαηξηθφ θαηλφκελν) 

 Γαίδαινο θαη Ίθαξνο (ε πηήζε ζηνλ αέξα)  

ε πεξίπησζε πνπ δελ επηρεηξεζεί δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε κε ην κάζεκα ηεο 

Ηζηνξίαο ή ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα ρξνληθή επηκήθπλζε ηνπ project, αθηεξψλνληαη 

κία έσο ηξεηο επηπιένλ ώξεο ζηελ επεμεξγαζία δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ, πνηεκάησλ, 

κχζσλ ηνπ Αηζψπνπ ή παξακπζηψλ ζηα νπνία πεξηγξάθνληαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
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θπζηθψλ ζηνηρείσλ, ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο αιιά θαη αληαγσληζκνχ κεηαμχ ηνπο, θα-

ζψο θαη ε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε.  

Σα παηδηά ζε νκάδεο κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ θάπνηα απφ ηα πξνηεηλφκελα 

κηθξά θείκελα. Δληνπίδνπλ ζηα θείκελα αλαθνξέο ζηα ζηνηρεία ηεο θχζεο θαη εζηηα-

δφκαζηε ζηα ζεκεία  πνπ δηαθαίλεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ηνπο  ή ε ζρέζε κε ηνλ άλζξσ-

πν. Εεηείηαη λα παξνπζηάζνπλ ηελ ηζηνξία ηνπο κε δξακαηνπνηεκέλε αθήγεζε θαη λα 

ηελ επελδχζνπλ κε ερεηηθά εθέ πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ ηα ίδηα κε ηε θσλή ηνπο ή κε 

απηνζρέδηα κνπζηθά φξγαλα (π.ρ. βι. θαηαζθεπή “Φηηάμε ην μχιν ηεο βξνρήο” Απφ 

ηνλ ηζηφηνπν  www.bookbook.gr, ζηελ ηζηνζειίδα ζέκαηα: Βξέρεη… κηα βξνρή κηα 

ζηγαλή…) 

Σέινο, κπνξεί λα γίλεη ζχλδεζε κε ην ςεθηαθφ εξγαιείν γελεαινγηθφ δέληξν-

ιέμεσλ (Λέμεηο  γε,  λεξό, ζάιαζζα, άλζξσπνο,  θσο, δέληξν) ζηνλ Ηζηφηνπν Φεθίδεο 

γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα→Δμεξεπλψ ηηο ηζηνξίεο http://www.e-istories.gr/, θαη λα  

δνζνχλ ηδέεο γηα πεξαηηέξσ δξαζηεξηφηεηεο. 

ΑΝΑΓΝΧΖ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΧΝ ΚΔΗΜΔΝΧΝ (3 ψξεο) 

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

ζρεκαηίδνληαη νη νκάδεο.  

Γεληθέο εξσηήζεηο ζε θάζε παξνπζίαζε:  

 Ζ ηζηνξία ηνπο είλαη πξαγκαηηθή ή θαληαζηηθή; Απφ πνηα ζηνηρεία ηνπ θεηκέ-

λνπ βγάδνπλ απηφ ην ζπκπέξαζκα; 

 Μπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ην είδνο θεηκέλνπ ζην νπνίν αλήθνπλ; (παξακχζη, 

δηήγεκα, κηθξή ηζηνξία κε εηθφλεο, θιπ) 

 Πνηα ζηνηρεία ή πνηεο δπλάκεηο ηεο θχζεο αλαθέξνληαη ζηα βηβιία ηνπο; 

 Πψο επεξεάδνπλ ηελ εμέιημε ηεο πινθήο; 

http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/87-%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/677-%CF%86%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%BE%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%C2%AB%CE%BE%CF%8D%CE%BB%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82%C2%BB
http://www.bookbook.gr/
http://www.e-istories.gr/
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 Πνηεο ζρέζεηο δηαθαίλνληαη κεηαμχ ηνπο; 

 Πψο επεξεάδεηαη ε δσή ησλ πξνζψπσλ ηεο ηζηνξίαο απφ ηα ζηνηρεία απηά; 

 Σα πξφζσπα απηά είλαη άλζξσπνη ή θαληαζηηθά πιάζκαηα, πξνζσπνπνηεκέλα 

επίζεο ζηνηρεία ηεο θχζεο, θιπ; 

 Ο άλζξσπνο επεκβαίλεη ζηε θχζε θαη αλ λαη κε πνηνλ ηξφπν; 

 Μπνξνχλ λα πξνηείλνπλ ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ή άιιε ε-

μέιημε ζηελ ηζηνξία ηνπο; 

 

10η–12η/14η διδακηική ώρα  

Γ΄ θάζε 

Αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ (βι. παξαθάησ) ζηε θάζε απηή, κε ζθνπφ λα 

αληηιεθζνχλ ηα παηδηά πψο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ απνηειεί έλαλ ζπγθεθξηκέλν „ιν-

γνηερληθφ ηφπν‟ πνπ επεξεάδεη θάζε θνξά ηελ παξαγφκελε κπζνπιαζία, π.ρ. ε ζά-

ιαζζα θαη ην παηρλίδη εξψσλ «Πιάζκαηα ηεο ζάιαζζαο», αέξαο/θσο θαη ηα ηαμίδηα 

ζηνλ νπξαλφ ζην παηρλίδη «Πεξηπέηεηα ζηνλ Οπξαλφ».  

ηελ πεξίπησζε απηή κπνξεί λα παξαρζεί έλα αλζνιφγην κε δηθέο ηνπο ηζηνξί-

εο γηα ηε ζάιαζζα, ηνλ νπξαλφ, ηε γε, ην θσο θ.ιπ. επηιέγνληαο απνζπάζκαηα απφ ηα 

θείκελα πνπ δηάβαζαλ ή γξάθνληαο δηθά ηνπο θείκελα.   

Δπίζεο, κε  ην παηρλίδη ιέμεσλ «ιεο νη αηζζήζεηο κνπ» επηδηψθεηαη λα γλσ-

ξίζνπλ ηα παηδηά ιέμεηο, εθθξάζεηο αιιά θαη θείκελα, κε ηα νπνία απνδίδεηαη θαη πε-

ξηγξάθεηαη ε αίζζεζε ησλ θπζηθψλ ζηνηρείσλ ζηε ινγνηερλία. Μπνξνχλ λα δνθηκά-

ζνπλ λα ηα απνδψζνπλ κε δηθά ηνπο θείκελα (πνηεηηθά, κηθξά θείκελα εηθνλνγξαθε-

κέλα, ιεδάληεο ζε θσηνγξαθίεο, θνιάδ)  κε ζέκα  ηηο αηζζήζεηο θαη ηελ αληίιεςε ηεο 

θχζεο, π.ρ. «βιέπσ, κπξίδσ, αθνχσ, πηάλσ, γεχνκαη ηε γε, ην λεξφ, ηε ζάιαζζα, ...». 
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Ψεθηαθά παηρλίδηα 

 Παηρλίδηα εξψσλ: 

 Πιάζκαηα ηεο ζάιαζζαο (λεξφ-ζάιαζζα) 

 Πεξηπέηεηα ζηνλ νπξαλφ: (θσο-ηα αζηέξηα, ην θεγγάξη, ν ήιηνο)  

 

 Παηρλίδηα ιέμεσλ  

 ιεο νη αηζζήζεηο κνπ (ζχλδεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο θχζεο κε ηνλ ηξφπν 

πνπ γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ηηο αλζξψπηλεο αηζζήζεηο) 

 

Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

Δλαιιαθηηθά,  ζε κηα πηζαλή εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ ζε κεγαιχηεξε ηάμε, ζηελ Α΄ 

θάζε  κπνξεί λα δηαβαζηνχλ σο αθεηεξία, θαη λα γίλνπλ αληηθείκελν ηδηαίηεξεο επε-

μεξγαζίαο, πην δχζθνια θείκελα, π.ρ. απνζπάζκαηα απφ ην γελεαινγηθφ δέληξν ηεο 

ιέμεο άλζξσπνο.  

Δπίζεο, ζηε Β΄ θάζε ζα κπνξνχζε λα δηαβαζηεί ην βηβιίν ηνπ Υάξε αθειιαξίνπ 

(1985). Η θσηηά πνπ δε ζβήλεη. Αζήλα: Καζηαληψηεο, βι. BiblioNet, θαη λα γίλεη 

ζχλδεζε κε ην κάζεκα ηεο Βπδαληηλήο Ηζηνξίαο. 

  

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΉ 

Γελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξνη πεξηνξηζκνί, εθηφο απφ ηηο ψξεο πνπ ζα πξέπεη ε ηάμε λα 

βξίζθεηαη ζην εξγαζηήξην Ζ/Τ ηνπ ζρνιείνπ.  

 

http://www.biblionet.gr/book/17443/%CE%A3%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85,_%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82/%CE%97_%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%AC_%CF%80%CE%BF%CF%85_%CE%B4%CE%B5_%CF%83%CE%B2%CE%AE%CE%BD%CE%B5%CE%B9
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