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Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

Τίτλος 

Που λες, είδα… 

∆ηµιουργός σεναρίου 

Παναγιώτα Καφετζή 

∆ιδακτικό αντικείµενο 

Νεοελληνική Γλώσσα  

(Προτεινόµενη) Τάξη 

Β΄ ∆ηµοτικού  

Χρονολογία 

Οκτώβριος 2012  

∆ιδακτική/θεµατική ενότητα 

«Γλώσσα Β΄ ∆ηµοτικού», ενότητα 9 Που λες, είδα… 

∆ιαθεµατικό 

Όχι 

Χρονική διάρκεια 

10 - 12 διδακτικές ώρες  

Χώρος 

Ι. Εντός σχολείου: αίθουσα διδασκαλίας, εργαστήριο πληροφορικής 

ΙΙ. Εικονικός χώρος: ιστολόγιο τάξης  

Προϋποθέσεις υλοποίησης για δάσκαλο και µαθητή 

Εξοικείωση µε οµαδοσυνεργατική διδασκαλία 

Εξοικείωση µε το διαδίκτυο 
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Εξοικείωση µε χρήση εφαρµογών κειµένου και παρουσίασης 

Ύπαρξη εργαστηρίου Η/Υ        

Εφαρµογή στην τάξη 

Το συγκεκριµένο σενάριο είναι πρόταση διδασκαλίας 

Το σενάριο στηρίζεται 

--- 

Το σενάριο αντλεί 

Το σενάριο είναι πρωτότυπο στη σύλληψη.  

Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

∆ιδασκαλία της έννοιας και της χρήσης των επιθέτων στην κατασκευή περιγραφικών 

κειµένων, βασισµένη στο διδακτικό πακέτο του Γλωσσικού µαθήµατος της Β΄ 

∆ηµοτικού µε την ενσωµάτωση ΤΠΕ και διεύρυνση των πεδίων γραµµατισµών που 

εµπλέκονται στον αρχικό σχεδιασµό εξέλιξης της ενότητας 9 Που λες είδα στο βιβλίο 

του δασκάλου.  

Γ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σύλληψη και θεωρητικό πλαίσιο 

Οι δραστηριότητες του σεναρίου σχετίζονται µε τις θεµατικές περιοχές τις οποίες 

περιλαµβάνει το συγκεκριµένο κεφάλαιο του βιβλίου. ∆ιευρύνουν τις διδακτικές 

πρακτικές και τους µαθησιακούς στόχους που περιγράφονται στο Β∆ (βιβλίο του 

δασκάλου). Αξιοποιούν τη δυνατότητα σύνδεσης της εικόνας ως έργου τέχνης που 

διεγείρει τη δηµιουργική σκέψη, καλλιεργώντας πεδία του οπτικού και πολιτισµικού 

γραµµατισµού και χρησιµοποιούν το έργο τέχνης σαν έναυσµα για τη δηµιουργία 

περιγραφικών κειµένων.  

Περαιτέρω, έχοντας σαν στόχο την καλλιέργεια της δηµιουργικής σκέψης µέσα 

από την συγκινησιακή και ποιητική λειτουργία της γλώσσας, συνδέει το περιγραφικό 
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µε το αφηγηµατικό κείµενο αναδεικνύοντας τη λειτουργία των κειµενικών ειδών σε 

πραγµατικές περιστάσεις, καθώς αυτά συνυπάρχουν και αλληλοϋποστηρίζονται. 

Παράλληλα, αναδεικνύεται ο ρόλος της παροµοίωσης (στόχος που τίθεται στο 

διδακτικό πακέτο) στη δηµιουργία εικόνων κατά την επαφή του αναγνώστη µε το 

κείµενο. Τέλος, αξιοποιεί το λογοτεχνικό κείµενο, για να υποστηρίξει τα παραπάνω.  

Περιλαµβάνει δραστηριότητες που σχετίζονται µε την ορθογραφία (ορθογραφία 

αρσενικών ουσιαστικών σε –ας, διευκρίνιση ορθογραφίας αιτιατικής ενικού - γενικής 

πληθυντικού του αρσενικού οριστικού άρθρου) µέσα από το παιχνίδι των οµόηχων.  

Σε λεξιλογικό επίπεδο εµπλέκει δραστηριότητες για τη χρήση συνδετικών στοιχείων 

περιγραφικών – αφηγηµατικών κειµένων και τη βιωµατική διαχείριση συνώνυµων 

και αντίθετων. 

Οι δραστηριότητες είναι οργανωµένες σε κύκλους, ώστε να υπάρχει 

ανατροφοδότηση της ολοµέλειας από την οµάδα και αντίστροφα, ενώ ο/η 

εκπαιδευτικός λειτουργεί σαν καθοδηγητής – τροφοδότης. Η εσωτερική λειτουργία 

των οµάδων βασίζεται στην αλληλεπίδραση που υποστηρίζει η χρήση ΤΠΕ. 

Οι ΤΠΕ κατέχουν πρωτεύοντα ρόλο σε όλο τον σχεδιασµό, χρησιµοποιούµενες 

άλλοτε από τον εκπαιδευτικό και άλλοτε από τα παιδιά, ώστε να αναπτύξουν 

δεξιότητες που σχετίζονται µε το πεδίο των ψηφιακών γραµµατισµών.  

∆. ΣΚΕΠΤΙΚΟ-ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥΣ 

Ειδικότερα το σενάριο επιχειρεί να µεταδώσει τις παρακάτω γνώσεις στους 

µαθητές/µαθήτριες: 

Γνώσεις για τον κόσµο, αξίες, πεποιθήσεις, πρότυπα, στάσεις ζωής 

• Να έρθουν σε επαφή τα παιδιά µε πολιτισµικά προϊόντα. 

• Να γνωρίσουν έννοιες που σχετίζονται µε τις τέχνες και ειδικότερα αυτή της 

ζωγραφικής. 

• Να περιηγηθούν σε έργα της Εθνικής Πινακοθήκης και να συζητήσουν για 

αυτά. 
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• Να γνωρίσουν «ψηφιακές» πινακοθήκες και µουσεία τέχνης και να µάθουν 

τρόπους να τις αναζητούν και να αξιοποιούν τις on-line δραστηριότητές τους.  

• Να είναι σε θέση να περιγράψουν πολιτισµικές εµπειρίες και να τις 

µοιραστούν µε άλλους αξιοποιώντας τα εκφραστικά εργαλεία της γλώσσας 

τους. 

Γνώσεις για τη γλώσσα 

• Όσον αφορά στη µορφολογία της γλώσσας, να διαχωρίσουν και να µάθουν τη 

διαφορετική ορθογραφία της αιτιατικής ενικού και της γενικής πληθυντικού 

του αρσενικού άρθρου. 

• Όσον αφορά στη µορφολογία της γλώσσας, να ασκηθούν στην ορθογραφία 

των αρσενικών ουσιαστικών σε –ας. 

• Όσον αφορά στη µορφολογία της γλώσσας, να εξοικειωθούν µε τη συσχέτιση 

ουσιαστικού επιθέτου στο ονοµατικό σύνολο και την κλίση των επιθέτων.  

• Όσον αφορά στη σύνταξη, να διαµορφώνουν και να συµπληρώνουν ένα 

ονοµατικό σύνολο εντοπίζοντας τον ρόλο των επιθέτων σε αυτό.  

• Όσον αφορά στη σύνταξη, να διαπραγµατευτούν το σχήµα της παροµοίωσης 

σαν εκφραστικό µέσο, για να βελτιώνουν το µήνυµα που κατασκευάζουν 

γραπτά ή προφορικά. 

• Όσον αφορά στο λεξιλόγιο, να κατακτήσουν τον µηχανισµό παραγωγής των 

παραθετικών των επιθέτων. 

• Όσον αφορά στον προφορικό λόγο, να ασκηθούν στην ενεργητική ακρόαση 

και την προφορική διαπραγµάτευση. 

• Όσον αφορά στον γραπτό λόγο, να εξετάσουν και να εξοικειωθούν µε το 

σχήµα των περιγραφικών κειµένων και να κατασκευάσουν δικά τους.  

• Όσον αφορά στον γραπτό λόγο, να συνδυάσουν περιγραφικά και 

αφηγηµατικά στοιχεία, για να κατασκευάσουν κείµενα.    
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• Όσο αφορά στην υλική υπόσταση των κειµένων, να εντοπίσουν τις 

διαφορετικές λειτουργίες των τρόπων που ενυπάρχουν σε ένα κείµενο και τη 

λειτουργία τους στο τελικό µήνυµα του κειµένου, ώστε αυτό να καθίσταται 

πραγµατικά πολυτροπικό. 

Γραµµατισµοί 

Όσο αφορά την καλλιέργεια των ψηφιακών γραµµατισµών: 

• Να έρθουν σε επαφή µε ηλεκτρονικά βιβλία και να γνωρίσουν τις δυνατότητές 

τους. 

• Να εξοικειωθούν µε την κατασκευή κειµένων µέσω εφαρµογών γραφείου 

(κειµενογράφου, πρόγραµµα κατασκευής κειµένου παρουσίασης): 

πληκτρολόγηση, διαµόρφωση, αποθήκευση κειµένων, κατασκευή/διαχείριση 

φακέλων. 

• Να είναι σε θέση να εισάγουν εικόνες από σκάνερ, αρχείο ή εξωτερική 

ψηφιακή συσκευή στο αρχείο τους.  

• Να µπορούν περιηγηθούν σε έναν ιστότοπο και να εξοικειωθούν ιδιαίτερα µε 

τη δοµή των ιστότοπων µουσείων τέχνης.  

• Να εξοικειωθούν µε τις εφαρµογές ιστότοπων µουσείων που µπορούν 

αξιοποιούν για δηµιουργική απασχόληση στο διαδίκτυο. 

• Να διαπραγµατευτούν έννοιες του οπτικού και πολιτισµικού γραµµατισµού, 

µέσα από τον εντοπισµό στοιχείων των παραπάνω γραµµατισµών στα κείµενα 

και τις δραστηριότητες του σεναρίου.  

• Να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα του πολιτισµικού αγαθού της τέχνης και 

των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ για πρόσβαση σε αυτό. 

• Να έρθουν σε επαφή µε την έννοια της υλικότητας του έργου τέχνης και να 

διαφοροποιήσουν βιωµατικά την υλική υπόσταση του αυθεντικού έργου 

τέχνης µε την ψηφιακή ή την έντυπη µορφή του.  
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∆ιδακτικές πρακτικές 

Συνοψίζονται στο Ε.  

Ε. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Αφετηρία 

Το σενάριο επιχειρεί να συνδέσει το γλωσσικό µάθηµα στη συγκεκριµένη ενότητα µε 

στοιχεία της πολιτισµικής κληρονοµιάς (ελληνικής και παγκόσµιας) 

δραστηριοποιώντας τους µαθητές µέσα από πολυτροπικά κείµενα και ψηφιακά 

περιβάλλοντα που αξιοποιούν την πολυτροπικότητα και την αλληλεπιδραστικότητα 

(δοµητικά ψηφιακά υπερκείµενα, Landow2006). Χρησιµοποιεί εξωγλωσσικούς 

κώδικες επικοινωνίας, συνδέοντας τον λόγο µε την εικόνα µέσα από δραστηριότητες 

που λειτουργούν ως ερεθίσµατα για την παραγωγή λόγου, ενώ ταυτόχρονα προθέτουν 

στην αισθητική εµπειρία των µαθητών/µαθητριών καλλιεργώντας πεδία του οπτικού 

και πολιτισµικού γραµµατισµού. Η προσέγγιση του έργου τέχνης γίνεται εµπειρικά, 

ώστε το παιδί να επικοινωνήσει τόσο µε το ίδιο το έργο, όσο και µε τον δηµιουργό 

του, αναπτύσσοντας κριτική στάση απέναντι στα δηµιουργήµατα. (Γρόσδος & 

Ντάγιου 2003)  

Μέσα από τις δραστηριότητες αναδεικνύεται η προσωπική ερµηνεία που τίθεται 

σε διαπραγµάτευση στην οµάδα, για να προκύψει ένας «Λόγος κοινός» (Ira Shor 

1997), που διευρύνεται στην ολοµέλεια της τάξης. Ο Λόγος αυτός από τη µια 

δηµιουργεί ένα «σχήµα» για το κειµενικό είδος της περιγραφής, ενώ από την άλλη 

συµβάλλει στη δόµηση µιας ταυτότητας για τα παιδιά που συµπεριλαµβάνει τόσο τη 

διαπραγµάτευση πολιτισµικών στοιχείων, όσο και το δικαίωµα «οµιλίας» για αυτά. Η 

επαναδιαπραγµάτευση των κειµένων των παιδιών µέσα από πολλαπλές διαδροµές, 

δηµιουργεί ένα κειµενικό σύµπαν (Kostouli 2005a· Kostouli2005b· Kostouli2007) που 

διαµορφώνει την κουλτούρα της τάξης ως αναγνωστικής κοινότητας (discourse 

community) (Αποστολίδου 1999). Στόχος είναι η ανάπτυξη επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων των παιδιών, τέτοιων που θα επηρεάσουν µακροπρόθεσµα τη συµµετοχή 
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τους στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο και µεσοπρόθεσµα την επιτυχία τους στο 

σχολείο, η οποία εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την ικανότητά τους να 

παρουσιάζουν γραπτά ή προφορικά τις σκέψεις τους σε συγκεκριµένο επικοινωνιακό 

πλαίσιο.    

Η εξέλιξη του σεναρίου θα ξεκινήσει από το κείµενο που παρουσιάζεται στο 

σχολικό εγχειρίδιο «Γλώσσα Β΄ ∆ηµοτικού», β΄ τεύχος, σ. 6. 

Σύνδεση µε τα ισχύοντα στο σχολείο 

Η συγκεκριµένη ενότητα διαπραγµατεύεται τόσο το σχήµα των περιγραφικών 

κειµένων όσο και τον ρόλο του επιθέτου (µε λειτουργικές και ποιητικές διαστάσεις). 

Μέσα από τη χρήση ενός αφηγηµατικού κειµένου, που συµπεριλαµβάνει περιγραφικά 

τµήµατα, επιχειρείται η σύνδεση των δύο κειµενικών ειδών. Η οργάνωση του 

σεναρίου και οι δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στοχεύουν στην υποστήριξη 

και διεύρυνση των πεδίων γραµµατισµών που περιλαµβάνονται στη µαθησιακή 

διαδικασία όπως αυτή δοµείται από το Β∆, ΒΜ & ΤΕ του διδακτικού πακέτου. 

Στοιχεία του ψηφιακού, οπτικού και πολιτισµικού γραµµατισµού περιλαµβάνονται 

καλλιεργώντας διαφορετικά πεδία νοηµοσύνης.   

Αξιοποίηση των ΤΠΕ 

Οι ΤΠΕ έτσι όπως ενσωµατώνονται στην εξέλιξη του σεναρίου εξυπηρετούν 

πολλαπλούς στόχους. Παιδαγωγικά προάγουν την αλληλεπίδραση των παιδιών κατά 

τη διαπραγµάτευση και κατασκευή κειµένων. ∆ιδακτικά αξιοποιούνται, για να 

δώσουν τη δυνατότητα σε όλη την τάξη να µεταφερθεί εικονικά σε µουσεία τέχνης 

και πινακοθήκες. Η οµαδική επεξεργασία των δραστηριοτήτων µε λογισµικό 

παρουσίασης που έχει ετοιµάσει ο εκπαιδευτικός, δίνει τη δυνατότητα ταυτόχρονης 

πρόσβασης των µαθητών, ενώ συµβάλει τόσο στην κατασκευή όσο και στην 

αναθεώρηση πολυτροπικών κειµένων χωρίς να χάνεται η πολυτροπικότητα στην 

κατασκευή τους.  
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Κείµενα 

Το σενάριο περιλαµβάνει:  

- 4 κείµενα παρουσίασης από τον/την εκπαιδευτικό: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ1.3, 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ2, ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ3, ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ4.1, 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5 (βλ. φάκελο συνοδευτικού υλικού) 

Το σενάριο αξιοποιεί τα κείµενα: 

Ηµερολόγιο της Χαράς, από το βιβλίο «Γλώσσα Β΄ ∆ηµοτικού», β΄τεύχος, σ. 6 

Ο κόρακας και η αλεπού, από το βιβλίο «Γλώσσα Β΄ ∆ηµοτικού», β΄ τεύχος, σ. 14 

Μαυράκη, Έρη, 2011.  

Η τελευταία δροσοσταλίδα, εκδόσεις Βακχικόν.  

MORMO: Level D': Chapter 36: The Fox and the Raven (βίντεο) 

Ιστοσελίδες Μουσείων Τέχνης 

Μουσείο Van Gogh – σελίδες για χρωµατισµό 

Τhe Museum of Modern Art – διαδραστικό παιχνίδι  

Μουσείο Μπενάκη – Παίξε µε µια ζωγραφιά στην οθόνη σου! 

Vincent Van Gogh Starry Night – παιχνίδι παζλ 

Tate kids – Παιχνίδι αποκατάστασης έργων τέχνης  

Tate kids – Ανακαλύπτοντας τον Turner 

Tate kids – ∆ραστηριότητα ζωγραφικής σε περιστρεφόµενο καµβά 

 

∆ιδακτική πορεία / στάδια / φάσεις 

Πιθανός αριθµός παιδιών: 20 (5 οµάδες των 4 παιδιών) 

 

1η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (1ο ∆ΙΩΡΟ) -  «Το ηµερολόγιο της Χαράς»                                       

Η/Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στην τάξη ένα αρχείο PowerPoint µε το κείµενο του 

ηµερολογίου της Χαράς (από το βιβλίο «Γλώσσα Β΄ ∆ηµοτικού», β΄ τεύχος, σ. 6) 

κάνοντας ένα οπτικό – αναγνωστικό παιχνίδι, ώστε να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά 
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τον ρόλο των επιθέτων (βλ. αρχείο παρουσίασης «∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.3»). 

∆ιαβάζουµε τα λόγια της κουκουβάγιας στη σελίδα8 του ΒΜ. 

Κάνουµε την άσκηση 1 στο τετράδιο εργασιών. Πρόκειται για δραστηριότητα 

διαγνωστικής αξιολόγησης, για να καθοριστεί το εύρος των προηγούµενων γνώσεων 

των παιδιών πάνω στο οποίο θα δηµιουργήσει σκαλωσιά ο εκπαιδευτικός. Στη 

συνέχεια δίνεται ένα φύλλο καταγραφής (Φύλλο εργασίας 1) στις οµάδες και 

εκτυπωµένα έργα ζωγραφικής µεγάλων Ελλήνων ζωγράφων από το cd-rom της 

Εθνικής Πινακοθήκης, τα οποία παρουσιάζονται και στο αρχείο παρουσίασης 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.. Κάθε οµάδα περιγράφει τον πίνακα ζωγραφικής που της 

δίνεται, χρησιµοποιώντας όσα περισσότερα επίθετα µπορεί, ώστε να µπορούν οι 

υπόλοιπες να αναγνωρίσουν το έργο.  

Η κάθε οµάδα διαβάζει την περιγραφή της. Γίνεται προβολή του αρχείου 

παρουσίασης «∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2» (βλ. φάκελο συνοδευτικού υλικού) και 

εντοπίζουµε οµοιότητες και διαφορές. Οι υπόλοιπες οµάδες κάνουν παρατηρήσεις για 

τις περιγραφές, προσθέτουν ή αφαιρούν στοιχεία στο κείµενο κάθε οµάδας. 

Πρόκειται για δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης των παιδιών.  

Στη συνέχεια, παίζουµε ένα παιχνίδι µνήµης µε τα χαρακτηριστικά του κάθε 

πίνακα έτσι όπως τα καταγράψαµε (β΄ µέρος από το αρχείο παρουσίασης 

«∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2»), όπου οι πίνακες εµφανίζονται και εξαφανίζονται. 

Γίνεται προβολή των έργων ζωγραφικής και πραγµατοποιείται µια 

«πρωτότυπη» έκθεση ζωγραφικής που περιλαµβάνει τα έργα των ζωγράφων και έργα 

των παιδιών που δηµιουργήθηκαν µε αφορµή αυτά. ∆ίπλα αναρτάται το κείµενο των 

οµάδων που αφορά τον κάθε πίνακα. Η δραστηριότητα της ζωγραφικής µπορεί να 

προετοιµαστεί και σε ώρα της Ευέλικτης ή των Εικαστικών.  

 

2η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (2ο ∆ΙΩΡΟ) - «Βλέπω το έργο που περιέγραψα» 

∆ιαβάζουµε το e-book της Έρης Μαρβάκη «Η τελευταία δροσοσταλίδα». Συζητούµε 

για τα επίθετα που χρησιµοποιεί στην περιγραφή του παλατιού, των νυµφών, των 
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χώρων και των προσώπων που εµφανίζονται στις σκηνές του παραµυθιού. 

Ανασυνθέτουµε την αφήγηση χωρίς επίθετα, για να εντοπίσουµε τη διαφορά στις 

οπτικές εικόνες που δηµιουργούνται κατά την ανάγνωση. Αντιπαραβάλλουµε την 

εικόνα που δηµιουργείται από τα επίθετα που χρησιµοποιούνται για το παλάτι των 

νυµφών και το παλάτι της κακιάς νεράιδας. 

∆είχνουµε πάλι το αρχείο παρουσίασης µε τους πίνακες ζωγραφικής και 

περιγράφει προφορικά η κάθε οµάδα τον πίνακα που είχε αρχικά να περιγράψει. 

Πρόκειται για δραστηριότητα διαµορφωτικής αξιολόγησης προηγούµενων σταδίων, η 

οποία λειτουργεί ανατροφοδοτικά για τον εκπαιδευτικό. Οι οµάδες προχωρούν στη 

σύνθεση αφηγηµατικών κειµένων µε ήρωες από τους πίνακες ζωγραφικής 

χρησιµοποιώντας επίθετα, για να κάνουν το κείµενό τους πιο ζωντανό και 

παροµοιώσεις για να δηµιουργήσουν εικόνες. Χρησιµοποιούν τα κείµενα της 

προηγούµενης δραστηριότητας για ανατροφοδότηση των νέων κειµένων. 

Τα κείµενα συµπληρώνουν την «έκθεση ζωγραφικής» που δηµιουργήθηκε στην 

πρώτη δραστηριότητα δίπλα στους πίνακες που είχαν ζωγραφίσει τα παιδιά.  

 Η εκπαιδευτικός τα φωτογραφίζει ή εναλλακτικά τα σκανάρει, για να 

χρησιµοποιηθούν στην επόµενη δραστηριότητα περιγράφοντας στα παιδιά το κάθε 

βήµα που κάνει, για να εισαχθούν τα σκαναρισµένα κείµενα σε αρχείο µε το όνοµα 

της κάθε οµάδας. 

 

3η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (3ο ∆ΙΩΡΟ) - «Παίζοντας µε τις εικόνες» 

Στο εργαστήριο Η/Υ τα παιδιά δηµιουργούν φακέλους µε το όνοµα της οµάδας τους 

και κατασκευάζουν ένα κείµενο παρουσίασης µε τους πίνακες και το κείµενό τους. Η 

κάθε οµάδα µπορεί να διαλέξει κείµενα και πίνακες άλλων οµάδων.   

 Με το Φύλλο εργασίας 2, πλοηγούνται στο διαδίκτυο σε ιστοσελίδες µουσείων 

και παίζουν µε τα on-line παιχνίδια που υπάρχουν:  

Μουσείο Van Gogh – σελίδες για χρωµατισµό 

Τhe Museum of Modern Art – διαδραστικό παιχνίδι  
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Μουσείο Μπενάκη – Παίξε µε µια ζωγραφιά στην οθόνη σου! 

Vincent Van Gogh Starry Night – παιχνίδι παζλ 

Tate kids – Παιχνίδι αποκατάστασης έργων τέχνης 

Tate kids – Ανακαλύπτοντας τον Turner 

Tate kids – ∆ραστηριότητα ζωγραφικής σε περιστρεφόµενο καµβά 

Περιγράφουν προφορικά τους πίνακες που συνάντησαν και αντιγράφουν και 

επικολλούν στο αρχείο παρουσίασης  της οµάδας τους όσους από αυτούς θέλουν.  

 Παίζουµε το παιχνίδι Βρες τι έχω στο µυαλό µου, από το αρχείο παρουσίασης 

«∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3» (βλ. φάκελο συνοδευτικού υλικού). Πρόκειται για 

δραστηριότητα διαµορφωτικής αξιολόγησης για την έως τώρα πωρεία του σεναρίου 

και τον βαθµό εξοικείωσης µε τους αρχικούς στόχους.  

 

4η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (4ο ∆ΙΩΡΟ)- «Ψάχνω ανάµεσα στα ίδια» 

Γίνεται συζήτηση για τους λόγους που οι άνθρωποι χρησιµοποιούν επίθετα. 

Εντοπίζουµε τη σύνδεση επωνύµου-επιθέτου (προσώπου, «όλοι οι Γιάννηδες αλλά ο 

Γιάννης Ιωαννίδης» ) µε τα επίθετα που προσδιορίζουν αντικείµενα. 

 Γίνεται προβολή του αρχείου παρουσίασης «∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4» (βλ. 

φάκελο συνοδευτικού υλικού). Ενσωµατώνονται έτσι οι δραστηριότητες στη σελίδα 

8, 9 του ΒΜ και 3 του ΤΕ (σ. 52), ενώ ταυτόχρονα δοµείται η έννοια του επιθέτου 

όσον αφορά το γραµµατικό-µεταγνωστικό επίπεδο.  

 Κάνουµε την άσκηση 4 στο ΤΕ του µαθητή και παίζουµε το παιχνίδι των 

αντιθέτων (ψυχοκινητική δραστηριότητα µε παγωµένες εικόνες). Συζητούµε για την 

έννοια του αντίθετου (κυρίως µε διπολικές έννοιες) και του συνώνυµου. 

Χρησιµοποιούµε αρχικά τα ρήµατα (τα παιδιά, στο συγκεκριµένο επίπεδο 

ψυχοσυναισθηµατικής ανάπτυξης, είναι πιο εξοικειωµένα µε τη χρήση των ρηµάτων 

και έτσι είναι πιο εύχρηστα για την έναρξη µιας βιωµατικής δραστηριότητας) αν 

κάθοµαι, δεν µπορώ να είµαι όρθιος, αν τρέχω, δεν µπορώ να περπατώ. Αν γελώ, δεν 
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µπορώ ταυτόχρονα να κλαίω. Στη συνέχεια περνούµε στη χρήση των επιθέτων 

(λεπτός/χονδρός, παλιός/ καινούριος, άσπρος/µαύρος).   

 Παίζουµε ένα θεατρικό παιχνίδι µε τα σπίτια του Κοντού Γίγαντα και του 

Ψηλού Νάνου, του Καλόκαρδου Λύκου και των Τριών Κακών Γουρουνιών. 

(Περιγράφουµε πώς ντύνονται, πώς τρώνε, πώς φαίνονται). Η εκπαιδευτικός 

καταγράφει στον πίνακα τις λέξεις που χρησιµοποιούν τα παιδιά κατά το παιχνίδι.  

 Στη συνέχεια, στο ίδιο παιχνίδι οι λέξεις χάνονται. Οι λέξεις που 

χρησιµοποιήσαµε πριν, εξαφανίζονται από το λεξικό και πρέπει να ανακαλύψουµε 

άλλες που να σηµαίνουν το ίδιο (συνώνυµα). ∆ίνεται στις οµάδες λίγος χρόνος, για να 

βρουν τις λέξεις τους και στη συνέχεια επαναλαµβάνεται το δρώµενο µε διαφορετικές 

λέξεις. Η εκπαιδευτικός τις καταγράφει δίπλα στις αρχικές και στο τέλος της 

δραστηριότητας ελέγχουµε τις λέξεις µας και εντοπίζουµε συνώνυµα. Τέλος κάνουµε 

την άσκηση 5 στο ΤΕ (σ.54)  

 

5η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (5ο ∆ΙΩΡΟ) - «Σαν….» 

Παρουσιάζεται το αρχείο παρουσίασης «∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5» (βλ. φάκελο 

συνοδευτικού υλικού).  Τα παιδιά αναγνωρίζουν τις τυποποιηµένες εκφράσεις 

παροµοιώσεων της καθηµερινότητας και κάνουν την άσκηση 6 στο ΤΕ (σ. 54). 

Τέλος, βλέπουµε τη διαφορά της παροµοίωσης στον καθηµερινό και τον λογοτεχνικό 

λόγο µέσα από το αρχείο παρουσίασης.   

 Κάνουµε την άσκηση 7 του ΒΜ εξηγώντας την τεχνική της σύνθεσης του 

συγκριτικού βαθµού των επιθέτων. Στη συνέχεια κάνουµε αστεία τετράστιχα ή 

λίµερικς σε οµάδες.  

 Οι οµάδες πληκτρολογούν τα τετράστιχά τους, ενσωµατώνουν σε αυτά εικόνες 

και στη συνέχεια τα µοιράζονται µε τις υπόλοιπες οµάδες. Τα τετράστιχα 

εκτυπώνονται και συµπληρώνεται η έκθεση στο ταµπλό της τάξης.  

 

6η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (6ο ∆ΙΩΡΟ) - «Ο κόρακας και η αλεπού….» 
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Ξεκινώντας διαβάζουµε το παραµύθι «ο Κόρακας και η αλεπού» (σελ 14 του ΒΜ). 

Μπορούµε να παρακολουθήσουµε το αντίστοιχο βίντεο του προγράµµατος MORMO 

(Level D': Chapter 36: The Fox and the Raven) αξιοποιώντας και τις δραστηριότητες 

που περιλαµβάνει η ιστοσελίδα.   

∆ιαισθητικά και µέσα από προτάσεις συµπληρώνουµε τον πίνακα του βιβλίου 

κλίνοντας τα ουσιαστικά σε -ας 

Παίζουµε σε θεατρικό δρώµενο το παραµύθι.  
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Ζ. ΑΛΛΕΣ ΕΚ∆ΟΧΕΣ 

Το σενάριο µπορεί να εξακτινωθεί τόσο στο µάθηµα των Εικαστικών όσο και στη 

Θεατρική Αγωγή. Μπορεί να συµπεριλάβει video όπου γίνεται διήγηση στη 

νοηµατική γλώσσα του µύθου «Ο κόρακας και η αλεπού» και να ενσωµατώσει 

στοιχεία της Ειδικής Αγωγής. Παράλληλα µπορεί να αποτελέσει έναυσµα για 

ενσωµάτωση των on-line δραστηριοτήτων των µουσείων τέχνης στο µάθηµα των 

ΤΠΕ.  

Τέλος, µπορεί να επεκταθεί στην ώρα της Φιλαναγνωσίας, αφού υπάρχουν 

βιβλία τέχνης που µε αφηγηµατικό κείµενο ερµηνεύουν κάποιον πίνακα ή πίνακες 

µεγάλων ζωγράφων και να ολοκληρωθεί µε την επίσκεψη σε ένα µουσείο Τέχνης.     

Η. ΚΡΙΤΙΚΗ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑ ΑΠΣ & ∆ΕΠΣ: 

Το σενάριο εντάσσεται στους στόχους των ΑΠΣ & ∆ΕΠΣ συνδέοντας τη διδασκαλία 

δοµικών στοιχείων της γλώσσας και γραµµατικών φαινοµένων µε βιωµατικό τρόπο.   

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ∆ΟΜΗ ΤΟΥ:  

Το σενάριο είναι έτσι οργανωµένο, ώστε να υπάρχει διαρκής µετάβαση από το 

επίπεδο της οµάδας στην ολοµέλεια και αντίστροφα, ενώ διατηρείται τόσο η 

εξατοµικευµένη όσο και η καθοδηγούµενη διερευνητική µάθηση. Οι δραστηριότητες 

που περιλαµβάνονται µπορούν να µειωθούν ή να διευρυνθούν και να ενσωµατώσουν 

και άλλα πεδία του ΑΠΣ τόσο από το µάθηµα της Γλώσσας όσο και από άλλα 

µαθήµατα.  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ: 

Η οργάνωση του σεναρίου µε βάση τη λειτουργία των οµάδων, δεν παραβλέπει την 

ατοµική ευθύνη και δραστηριότητα. Παράλληλα αποδέχεται τις ατοµικές δεξιότητες 

και την ανάδειξη αυτών, εφόσον όµως εντάσσονται σε ένα ευρύτερο παιδαγωγικό 

πλαίσιο που αναγνωρίζει σε κάθε παιδί µια ξεχωριστή δεξιότητα την οποία 

αναδεικνύει στην ολοµέλεια. Στόχος είναι η ανάπτυξη ισχυρών εσωτερικών κινήτρων 
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και η αναγνώριση της σχολικής (τυπικής) µάθησης σαν κοµµάτι της ευρύτερης 

µάθησης µε στόχο την κατανόηση του κόσµου και την ένταξη σε αυτόν.  
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