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Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

Τίηλορ 

πίηη κνπ ζπηηάθη κνπ! 

Δημιοςπγόρ ζεναπίος 

Δπαγγειία Σύκπα 

Διδακηικό ανηικείμενο 

Νενειιεληθή Γιώζζα  

Τάξη 

Α΄ Γεκνηηθνύ  

Χπονολογία 

Γεθέκβξηνο 2012  

Διδακηική/θεμαηική ενόηηηα 

Γελ αληιεί από ηα ζρνιηθά βηβιία 

Διαθεμαηικό 

Ναη 

Εμπλεκόμενα γνυζηικά ανηικείμενα 

Άιια γλσζηηθά αληηθείκελα 

   Δηθαζηηθά 

   Μειέηε πεξηβάιινληνο  

Ζκηηππηθέο θαη άηππεο δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο 

   Γηαπνιηηηζκηθή αγσγή  

Χπονική διάπκεια 

18-20 δηδαθηηθέο ώξεο  

Χώπορ 
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Η. Δληόο ζρνιείνπ: αίζνπζα δηδαζθαιίαο, δηάδξνκνη, αίζνπζα εθδειώζεσλ 

ΗΗ. Δθηόο ζρνιείνπ: επηζθέςεηο ζε ζπίηηα παηδηώλ 

ΗΗΗ. Δηθνληθόο ρώξνο: ηζηνιόγην ζρνιείνπ 

Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή 

Αλ ην ζελάξην εθαξκνζηεί ζην πξώην εμάκελν ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ζα πξέπεη λα 

ιάβνπκε ππόςε καο όηη ηα παηδηά δε ζα έρνπλ επρέξεηα ζηνλ γξαπηό ιόγν θαη 

νπσζδήπνηε ζα ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε. ηελ πεξίπησζε απηή θάπνηεο 

δξαζηεξηόηεηεο ζα γίλνπλ κόλν πξνθνξηθά.  

Όζνλ αθνξά ηελ εμνηθείσζε ησλ παηδηώλ κε ηνλ ππνινγηζηή, θη απηή επίζεο 

εμαξηάηαη από ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζα εθαξκόζνπκε ην ζελάξην. Αλ ε εθαξκνγή 

γίλεη ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, νη απαηηήζεηο καο ζα είλαη πεξηνξηζκέλεο.  

Όζνλ αθνξά ηελ ππνδνκή, ζα ρξεηαζηνύκε έλαλ ππνινγηζηή θαη κεράλεκα 

πξνβνιήο, ελώ γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο νη νκάδεο ζα δνπιέςνπλ κε ηνλ 

δηθό ηνπο ππνινγηζηή, ζα ρξεηαζηνύκε θνξεηνύο ππνινγηζηέο ή ζα κεηαθέξνπκε ηα 

παηδηά ζηελ αίζνπζα πιεξνθνξηθήο. 

Εθαπμογή ζηην ηάξη 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην είλαη πξόηαζε δηδαζθαιίαο  

Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι 

--- 

Το ζενάπιο ανηλεί 

Σν ζελάξην είλαη πξσηόηππν ζηε ζύιιεςε.  
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Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ / ΠΔΡΗΛΖΦΖ  

Σύληνκε πεξίιεςε ηνπ ζθεπηηθνύ 

Μέζα από δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ηελ θαηνηθία ζέινπκε ηα παηδηά λα 

εθθξάζνπλ ηε δηαθνξεηηθόηεηά ηνπο, αιιά θαη λα επαηζζεηνπνηεζνύλ γηα δεηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηηο βαζηθέο αλάγθεο θαη ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο δηαβίσζεο. 

Σύληνκε πεξίιεςε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζελαξίνπ 

Αθνύ ηα παηδηά γλσξίζνπλ ηελ πνηθηιία ηεο «θαηνηθίαο» ησλ δώσλ θαη ησλ 

αλζξώπσλ, θαηαιήγνπλ ζε δηαπηζηώζεηο/ζπγθξίζεηο ζρεηηθέο κε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο άλζξσπνη θαη δώα θηηάρλνπλ ζπίηηα/θσιηέο. Παξνπζηάδνπλ ηε δηθή ηνπο 

θαηνηθία κε πνηθίινπο ηξόπνπο θαη εθθξάδνπλ ηε ζρέζε ηνπο κε απηή. 

Δπαηζζεηνπνηνύκε ηα παηδηά σο πξνο ηνπο θαλόλεο ηεο πγηεηλήο δηαβίσζεο θαη ηε 

βαζηθή ππνδνκή πνπ πξέπεη λα έρεη έλα ζπίηη (λεξό, ξεύκα, ηνπαιέηα). πδεηάκε γηα 

ηα πξνβιήκαηα ηεο ζηέγεο/θαηνηθίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ πνιινί άλζξσπνη ζηε ρώξα 

καο θαη ζε όιν ηνλ θόζκν θαη γηλόκαζηε κέιε νξγάλσζεο πνπ αζρνιείηαη κε απηό ην 

δήηεκα. Σέινο, πξνζεγγίδνπκε ην ζέκα ησλ αζηέγσλ θαη νξγαλώλνπκε δξάζεηο 

ελίζρπζήο ηνπο κε ηε ζπκβνιή ηεο ζρνιηθήο θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 

Ζ πνιηηηζκηθή/γισζζηθή αλνκνηνγέλεηα πνπ ππάξρεη ζε θάπνηεο ηάμεηο ηνπ ειιεληθνύ 

ζρνιείνπ δελ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ ύπαξμε παηδηώλ κεηαλαζηώλ κε 

δηαθνξεηηθή θαηαγσγή θαη κεηξηθή γιώζζα από ηελ ειιεληθή. Γηαθνξνπνηήζεηο 

κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη κεηαμύ εληόο κηαο θαηά ηα άιια θνηλήο 

γισζζηθά/πνιηηηζκηθά ή σο πξνο ηελ θαηαγσγή νκάδαο αλζξώπσλ. Ούηε νη Αιβαλνί 

πνπ δνύλε ζηελ Διιάδα απνηεινύλ εληαία πνιηηηζκηθή/γισζζηθή νκάδα, αιιά νύηε 

θαη όινη νη Έιιελεο έρνπλ θνηλό ηξόπν δσήο, αμίεο θ.ν.θ. Πνιύ πην έληνλεο όκσο 

είλαη νη δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρνιεία όπνπ θνηηνύλ Σζηγγαλόπαηδεο θαη 
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Μνπζνπικαλόπαηδεο, παηδηά Διιήλσλ θαηά ηα άιια πνιηηώλ. Τπάξρνπλ κάιηζηα 

ζρνιεία, όπνπ παηδηά απηώλ ησλ δηαθνξεηηθώλ πνιηηηζκηθά θαη γισζζηθά νκάδσλ 

θνηηνύλ ζηελ ίδηα ηάμε καδί κε παηδηά νηθνλνκηθώλ κεηαλαζηώλ, π.ρ. από Αιβαλία, 

Βνπιγαξία θαη παηδηά ειιεληθήο θαηαγσγήο κε κεηξηθή γιώζζα ηελ ειιεληθή. 

ηόρνη ινηπόλ ηνπ ζελαξίνπ, θαη ιακβάλνληαο πάληνηε ππόςε ηελ ειηθία ησλ 

παηδηώλ, είλαη: α) λα εμνηθεησζνύλ ηα παηδηά κε ηελ εηθόλα ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο ησλ 

αλζξώπσλ, όπσο απηή εθθξάδεηαη από ηελ θαηνηθία ηνπο θαη θαηά πξνέθηαζε ηνλ 

ηξόπν δσήο ηνπο, β) κέζα από ηελ  «έθζεζε» απηώλ ησλ δηαθνξώλ λα δνζεί ε 

δπλαηόηεηα ζε όια ηα παηδηά λα εθθξάζνπλ ηε δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή ηνπο 

ηαπηόηεηα ρσξίο ηνλ θόβν ηεο απόξξηςεο.   

Θα πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε, όηη απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο θαη 

εμνηθείσζε κε απηή δε ζεκαίλεη θαη απνδνρή θαηαζηάζεσλ, όπσο είλαη γηα 

παξάδεηγκα νη αλζπγηεηλέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ή αθόκα θαη απηή ε απνπζία ζηέγεο 

(άζηεγνη). Σν ζελάξην δελ έρεη σο ζηόρν λα νδεγήζεη ηα παηδηά ζην λα απνδερζνύλ 

ηελ θαηάζηαζε απηή σο δεδνκέλε, αιιά αληίζεηα λα ηα πξνβιεκαηίζεη γηα απηά ηα 

δεηήκαηα. Γε ζα πξέπεη λα μερλάκε, εμάιινπ, όηη ην είδνο ηεο θαηνηθίαο δελ απνηειεί 

γηα όινπο επηινγή, αιιά θαζνξίδεηαη εθηόο από πνιηηηζκηθνύο θαη από νηθνλνκηθνύο 

παξάγνληεο. Γηα ηνλ ιόγν απηόλ δε δίλνπκε κεγάιε έκθαζε θαη δελ εζηηάδνπκε ζηε 

κνξθή ηεο θαηνηθίαο, αιιά ζηνλ ηξόπν δσήο ησλ αλζξώπσλ. Κπξίσο όκσο, 

επηδηώθνπκε λα θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά όηη νη άλζξσπνη, αλεμαξηήηνπ θπιήο, 

γιώζζαο θαη ρξώκαηνο, έρνπκε θνηλέο παλαλζξώπηλεο βαζηθέο αλάγθεο, όπσο γηα 

θαηνηθία, πξνζηαζία, πγηεηλή δηαβίσζε, θ.ν.θ. θαη νθείινπκε λα ζπκκεηέρνπκε ζε 

δξάζεηο, πνπ ππνζηεξίδνπλ όζνπο ηηο ζηεξνύληαη. 

Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

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

Δπηδηώθεηαη νη καζεηέο: 

 λα γλσξίζνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο θαηνηθίεο ησλ αλζξώπσλ 
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 λα κάζνπλ γηα πνηνπο ιόγνπο άλζξσπνη θαη δώα έρνπλ αλάγθε από 

θαηνηθία/θσιηά 

 λα κάζνπλ θαλόλεο πγηεηλήο δηαβίσζεο ηνπ αλζξώπνπ  

 λα εμνηθεησζνύλ κε ηνλ δηαθνξεηηθό ηξόπν δσήο ησλ αλζξώπσλ ζε ζρέζε κε 

ηελ θαηνηθία 

 λα απνδερζνύλ ηε δηαθνξεηηθόηεηα ζπκκαζεηώλ θαη ζπκκαζεηξηώλ ηνπο 

 λα κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη γηα θνηλό ζθνπό 

 λα απνθηήζνπλ αίζζεκα ηεο νκάδαο 

 λα ελδηαθεξζνύλ γηα ηνπηθά θαη παγθόζκηα πξνβιήκαηα, όπσο ησλ αζηέγσλ 

θαη ησλ παηδηώλ ρσξίο ζπίηη 

 λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο/δξάζεηο ππέξ ησλ αζηέγσλ (παηδηώλ θαη 

ελειίθσλ)  

Γνώζειρ για ηη γλώζζα 

Δπηδηώθεηαη νη καζεηέο: 

 λα αζθεζνύλ ζηελ πξνθνξηθή παξνπζίαζε ζέκαηνο ζηελ νινκέιεηα  

 λα επηρεηξεκαηνινγνύλ γξαπηά θαη πξνθνξηθά ζε ζπγθεθξηκέλν 

πξνβιεκαηηζκό 

 λα απνθηήζνπλ λέν ιεμηιόγην ζρεηηθό κε ηελ θαηνηθία 

 λα αζθεζνύλ ζηε γξαθή εληύπνπ γηα πξνβνιή/ελεκέξσζε  

 λα θηηάμνπλ αθίζα θαη θάξηεο γηα ηελ πξνβνιή εθδήισζεο 

Γπαμμαηιζμοί 

Δπηδηώθεηαη νη καζεηέο: 

 λα αζθεζνύλ ζηελ θξηηηθή ζέαζε νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ 

 λα εμνηθεησζνύλ κε αξρείν θεηκελνγξάθνπ ζηελ αληηγξαθή, επηθόιιεζε, 

δηαγξαθή θαη δηακόξθσζε θεηκέλνπ 
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 λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηε θσηνγξαθηθή κεραλή θαη ηελ θάκεξα ιήςεο 

(βίληεν) 

 λα κάζνπλ λα ζρεδηάδνπλ θαη λα θηηάρλνπλ βίληεν κε δνζκέλν ζέκα θαη γηα 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπό 

 λα κάζνπλ λα γξάθνπλ θείκελν ζηνλ θεηκελνγξάθν 

 λα κάζνπλ λα αλνίγνπλ αξρείν θαη λα απνζεθεύνπλ ηελ εξγαζία ηνπο 

 λα κάζνπλ λα αληηγξάθνπλ θαη λα θάλνπλ επηθόιιεζε θεηκέλνπ 

 λα κάζνπλ λα γξάθνπλ θαη λα ζηέιλνπλ κήλπκα κε ην ειεθηξνληθό 

ηαρπδξνκείν 

Διδακηικέρ ππακηικέρ 

πλνςίδνληαη ζην Δ.  

Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηηπία 

Ζ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ κπνξεί λα μεθηλήζεη κε αθνξκή νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε 

ζρεηηθή κε ηε δσή ησλ δώσλ. Ζ ελαζρόιεζε κε ηηο επνρέο κπνξεί λα απνηειέζεη 

επίζεο εξέζηζκα, θαζώο ην θζηλόπσξν ηα πεξηζζόηεξα δώα αλαδεηνύλ θαηαθύγην γηα 

ηνλ ρεηκώλα, ελώ ηελ άλνημε θηηάρλνπλ ηηο λέεο θσιηέο ηνπο, γηα λα γελλήζνπλ ηα 

κηθξά ηνπο. Σν κέξνο ηνπ ζελαξίνπ πνπ αθνξά ζηελ θαηνηθία ηνπ αλζξώπνπ ζα 

αθνινπζήζεη.  

Θεσξώ πσο πξέπεη λα πξνεγεζεί ε δξαζηεξηόηεηα κε ηα δώα, ιόγσ ηεο ειηθίαο 

θαη ηεο εμνηθείσζεο ησλ παηδηώλ κε ην ζέκα, θαη ζηε ζπλέρεηα λα έξζεη κε θπζηθό 

ηξόπν λα «δέζεη» ην ζέκα ηεο θαηνηθίαο ησλ αλζξώπσλ. Σίπνηα βέβαηα δελ απνθιείεη 

θαη ηελ αληίζεηε εληειώο παξνπζίαζε, λα πξνεγεζεί ην κέξνο ηνπ ζελαξίνπ πνπ 

αθνξά ζηελ θαηνηθία ησλ αλζξώπσλ θαη κεηά, σο πξνέθηαζε, λα αθνινπζήζεη ε 

ελαζρόιεζε κε ηελ θαηνηθία ησλ δώσλ.  
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Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο 

Αλ θαη ην ζελάξην δελ αθνινπζεί ηε ζεηξά θαη ηε ινγηθή ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ θαη 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί εληειώο αλεμάξηεηα από απηά, σζηόζν ηα βηβιία κπνξνύλ λα 

αμηνπνηεζνύλ σο επηπιένλ δηδαθηηθνί πόξνη. Σα θεθάιαηα ηα νπνία κπνξνύλ λα 

αμηνπνηεζνύλ από ηε Μειέηε Πεξηβάιινληνο είλαη ηα εμήο: «ην ζπίηη κνπ», «Ζ 

γεηηνληά κνπ» θαη «Πνηεο είλαη νη αλάγθεο ηνπ αλζξώπνπ». 

Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ 

ην ζελάξην γίλεηαη παξνπζίαζε επηιεγκέλσλ, ζρεηηθώλ κε ην ζέκα, εηθόλσλ θαη 

βίληεν από ην δηαδίθηπν. Οη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζελαξίνπ νπζηαζηηθά 

ππνζηεξίδνληαη από απηέο ηηο παξνπζηάζεηο, νη νπνίεο απνηεινύλ ηαπηόρξνλα θαη ην 

πεξηερόκελν/ύιε ηνπ ζελαξίνπ. Δπίζεο, αμηνπνηνύκε ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ κέζνπ γηα 

γξαθή θαη επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ. Σέινο, κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ, γίλεηαη εύθνιε ε επηθνηλσλία κε ηνπο θνξείο πνπ αλαθέξνληαη. 

Κείμενα 

Ιζηνζειίδεο 

«Φσιηέο δώσλ», εηθόλεο από ην εθπαηδεπηηθό wiki http://hpareamas.wikispaces.com/  

«Σα 20 πην πεξίεξγα ζπίηηα ζηνλ θόζκν», από ηελ ηζηνζειίδα www.dinfo.gr   

«Οη άλζξσπνη ησλ ζπειαίσλ ηνπ 21
νπ

 αηώλα», από ηελ ηζηνζειίδα www.perierga.gr  

«Έλα ζπίηη Υόκπηη… ζε κεγέζπλζε», από ηελ ηζηνζειίδα http://greekfoodblogs.com    

Βίληεν  

«Καηαγξάθσ ηελ πξαγκαηηθόηεηά κνπ – Σζηγγάλνη - Part 2»  

«Σα ηξία γνπξνπλάθηα», ηεο Walt Disney 

 

Διδακηική ποπεία / ζηάδια / θάζειρ 

1ν δηδαθηηθό δίσξν - Φσιηέο δώσλ 

http://hpareamas.wikispaces.com/5.+%CE%9F%CE%B9+%CF%86%CF%89%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%82+%CF%84%CF%89%CE%BD+%CE%B6%CF%8E%CF%89%CE%BD
http://hpareamas.wikispaces.com/
http://www.dinfo.gr/%CF%84%CE%B1-20-%CF%80%CE%B9%CE%BF-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF/
http://www.dinfo.gr/
http://perierga.gr/2012/05/%CE%BF%CE%B9-%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%80%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-21%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1/
http://www.perierga.gr/
http://greekfoodblogs.com/content/hobbit-house-real-world-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%87%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B9%CF%84-%CF%83%CE%B5-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AD%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7
http://greekfoodblogs.com/
http://www.youtube.com/watch?v=lhhXnRZ4dao&NR=1&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?v=7Me_HRYNOac
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ε ζπδήηεζε ζρεηηθή κε ηα δώα δεηάκε από ηα παηδηά λα θέξνπλ εηθόλεο, βηβιία θ.ά., 

πνπ λα κηινύλ ή λα δείρλνπλ θσιηέο δώσλ. Σα παηδηά παξνπζηάδνπλ όζα έθεξαλ, ην 

δών θαη ηε θσιηά ηνπ (πνύ δεη, κε ηη ηξέθεηαη, πνύ θηηάρλεη ηη θσιηά ηνπ θ.ιπ.). 

Δθζέηνπκε ην πιηθό απηό ζε έλαλ μερσξηζηό ρώξν ζηελ ηάμε, όπνπ όια ηα παηδηά ζα 

έρνπλ εύθνιε πξόζβαζε.  

ηελ νινκέιεηα πξνβάινπκε ηηο εηθόλεο από ηελ εθπαηδεπηηθή ζειίδα «Ζ 

παξέαο καο κηα αγθαιηά», όπνπ παξνπζηάδνληαη δηαθνξεηηθά είδε δώσλ θαη νη θσιηέο 

ηνπο. Σα παηδηά θαινύληαη λα αλαγλσξίζνπλ ηα είδε ησλ δώσλ θαη λα ζρνιηάζνπλ ηηο 

θσιηέο ηνπο, ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ηνπο, ηε ζέζε ηνπο ζην πεξηβάιινλ θ.ιπ.  

Αθνινπζεί ζπδήηεζε ζρεηηθή κε ην εξώηεκα: «Γηαηί ηα δώα θηηάρλνπλ 

θσιηέο;». πδεηνύλ πξώηα ζηελ νκάδα ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπλ ζηελ 

νινκέιεηα ηηο ζθέςεηο ηνπο. Μέζα από ηηο παξνπζηάζεηο όισλ ησλ νκάδσλ ε ηάμε 

θαηαιήγεη ζε θνηλέο δηαπηζηώζεηο ηηο νπνίεο γξάθνπκε ζηνλ πίλαθα.  

Οη νκάδεο θαινύληαη λα γξάςνπλ ζηνλ ππνινγηζηή, ζε αξρείν πνπ αλνίγνπλ 

εηδηθά γηα ηνλ ζθνπό απηό, ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα δώα θηηάρλνπλ θσιηέο. 

Δθηππώλνπκε ην θείκελν κε γξακκαηνζεηξά κεγάινπ κεγέζνπο θαη ην θσηνηππνύκε 

ζε κέγεζνο Β4. Αλαξηνύκε ην θείκελν δίπια από ηηο θσιηέο ησλ δώσλ, ζηνλ εηδηθό 

ρώξν παξνπζίαζεο. Σηο εηθόλεο θαη ην θείκελν ην αλαξηνύκε επίζεο ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ ζρνιείνπ ή ηεο ηάμεο. 

 

2ν θαη 3ν δηδαθηηθά δίσξα - Σπίηηα ησλ αλζξώπσλ 

«Οη άλζξσπνη θηηάρλνπλ ζπίηηα γηα ηνπο ίδηνπο ιόγνπο κε ηα δώα; Σα ζπίηηα ησλ 

αλζξώπσλ είλαη όια ίδηα ή δηαθνξεηηθά, όπσο ζπκβαίλεη κε ηα δώα; Γηαηί;».  

Γείρλνπκε ζηα παηδηά θσηνγξαθίεο από δηαθνξεηηθά ζπίηηα (βι. θύιιν 

εξγαζηώλ) θαη ηα θαινύκε λα ππνζέζνπλ πνύ βξίζθνληαη ηα ζπίηηα απηά θαη πνηνη 

άλζξσπνη λνκίδνπλ πσο δνύλε εθεί. «Πνύ λνκίδεηο όηη βξίζθνληαη; Πνηνη άλζξσπνη λα 

δνπλ εθεί; Με ηη αζρνινύληαη; Σα παηδηά ηεο νηθνγέλεηαο πνύ λα θνηκνύληαη άξαγε 

http://hpareamas.wikispaces.com/5.+%CE%9F%CE%B9+%CF%86%CF%89%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%82+%CF%84%CF%89%CE%BD+%CE%B6%CF%8E%CF%89%CE%BD
http://hpareamas.wikispaces.com/5.+%CE%9F%CE%B9+%CF%86%CF%89%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%82+%CF%84%CF%89%CE%BD+%CE%B6%CF%8E%CF%89%CE%BD
http://hpareamas.wikispaces.com/5.+%CE%9F%CE%B9+%CF%86%CF%89%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%82+%CF%84%CF%89%CE%BD+%CE%B6%CF%8E%CF%89%CE%BD
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θαη πώο πεξλνύλ ηελ ώξα ηνπο κέζα ζην ζπίηη;». Γηεξεπλνύκε ηηο γλώζεηο ηνπο θαη 

αληρλεύνπκε ηηο αληηδξάζεηο ησλ παηδηώλ.  

Μεηά ηηο παξνπζηάζεηο επαλεξρόκαζηε ζηα αξρηθά εξσηήκαηα: «Οη άλζξσπνη 

θηηάρλνπλ ζπίηηα γηα ηνπο ίδηνπο ιόγνπο κε ηα δώα; Σα ζπίηηα ησλ αλζξώπσλ είλαη 

ίδηα ή δηαθνξεηηθά, όπσο ησλ δώσλ; Γηαηί;» θαη θάλνπκε ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζηα 

δώα θαη ηνπο αλζξώπνπο. Θα πξέπεη λα εζηηάζνπκε ζε θάπνηεο ζεκαληηθέο δηαθνξέο, 

όπσο π.ρ. ηα δώα θηηάρλνπλ από έλζηηθην ηηο θσιηέο ηνπο, ελώ νη άλζξσπνη όρη. Σα 

δώα μέξνπλ λα θηηάρλνπλ ηε θσιηά ηνπο, νη άλζξσπνη, εθηόο από θάπνηεο εμαηξέζεηο, 

ρξεηάδνληαη ηε βνήζεηα εηδηθώλ. Οη άλζξσπνη ζηνιίδνπλ ηα ζπίηηα ηνπο γηα λα 

ληώζνπλ σξαία, γηα νκνξθηά θαη επίδεημε πινύηνπ, ηα δώα όρη θ.ν.θ. 

ηελ νκάδα: Αλνίγνπλ ην αξρείν κε ην όλνκα ηεο νκάδαο ηνπο θαη 

μαλαδηαβάδνπλ όζα έγξαςαλ γηα ηα δώα. Κάλνπλ αληηγξαθή θαη επηθόιιεζε ζε λέν 

αξρείν. βήλνπλ όζα δελ ηαηξηάδνπλ γηα ηνλ άλζξσπν θαη ζπκπιεξώλνπλ ηα λέα 

ζηνηρεία. Με ηνλ ίδην ηξόπν, όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ πξώηε δξαζηεξηόηεηα, 

αμηνπνηνύκε θαη απηό ην θείκελν.  

Διεύζεξε γξαθή: «ε πνην από απηά ηα ζπίηηα πνπ είδακε ζα ήζειεο λα δεηο; 

Γηαηί; Μπνξείο λα ην ζρεδηάζεηο; Ση ζα έπαηξλεο καδί ζνπ θαη πνηνη ζα ήζειεο λα 

κέλνπλ καδί ζνπ;». 

 

4ν θαη 5ν δηδαθηηθά δίσξα - Σπίηη κνπ ζπηηάθη κνπ! 

Πξνβάιινπκε ην βίληεν «Καηαγξάθσ ηελ πξαγκαηηθόηεηά κνπ – Σζηγγάλνη», ην 

νπνίν έρνπλ γπξίζεη λένη Σζηγγάλνη θαη κηινύλ/παξνπζηάδνπλ ηνλ ηδηαίηεξν ηξόπν 

δσήο ηνπο. Γελ ην πξνβάιινπκε όιν παξά κόλν ην απόζπαζκα, ζην νπνίν ηα παηδηά 

παξνπζηάδνπλ ηζηγγάληθα ζπίηηα θαη κηινύλ γηα απηά (από 06:45΄ κέρξη ην ηέινο). Ση 

παξνπζηάδεη ην βίληεν; Πνηνο/α/νη ην έθηηαμαλ; Γηαηί; Ση ιέλε γηα ην ζπίηη ηνπο; Πώο 

ληώζνπλ γηα απηό; Ση λνκίδεηο όηη ιέλε νη άλζξσπνη πνπ δελ είλαη ηζηγγάλνη γηα ηα 

ζπίηηα ησλ ηζηγγάλσλ;  

http://www.youtube.com/watch?v=lhhXnRZ4dao&NR=1&feature=endscreen
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«Ση ιέλε ηα παηδηά ζην βίληεν όηη ιείπεη από ην ζπίηη ηνπο θαη ζα ήζειαλ πνιύ 

λα ην έρνπλ; Ση δελ ηνπο αξέζεη ζην ζπίηη ηνπο θαη ζα ήζειαλ λα ην αιιάμνπλ;».  

«Πώο ληώζεηο εζύ γηα ην δηθό ζνπ ζπίηη; Έρεηο ζην ζπίηη ζνπ πξάγκαηα πνπ ζνπ 

αξέζνπλ; Ση δε ζνπ αξέζεη ζην ζπίηη ζνπ;»  

Σα παηδηά είλαη ειεύζεξα λα γξάςνπλ (θαη λα δσγξαθίζνπλ) γηα ην ζπίηη ηνπο. 

Αλ θάπνηα παηδηά ζέινπλ, κπνξνύλ λα βηληενζθνπήζνπλ ή λα θσηνγξαθίζνπλ κέξε 

ηνπ ζπηηηνύ ηνπο θαη λα καο ηα παξνπζηάζνπλ ζην ζρνιείν.  

 

6ν
 
θαη 7ν δηδαθηηθά δίσξα - Καιώο νξίζαηε! 

ε ζπλεξγαζία κε γνλείο επηζθεπηόκαζηε θάπνηα ζπίηηα παηδηώλ. Κξηηήξην επηινγήο 

θπζηθά είλαη ε δηαθνξεηηθόηεηα ησλ ζπηηηώλ/πνιηηηζκώλ θαη όρη ην κέγεζνο θαη ε 

εκθάληζε ησλ ζπηηηώλ. Δλεκεξώλνπκε ηνπο γνλείο θαη παίξλνπκε ηελ έγθξηζή ηνπο. 

Δηνηκάδνπκε ηελ επίζθεςή καο, ηηο εξσηήζεηο πνπ ζα απεπζύλνπκε ζηνπο 

νηθνδεζπόηεο γηα ην ζπίηη ηνπο θαη θηηάρλνπκε δσγξαθηά ή θαηαζθεπή, πνπ ζα 

πξνζθέξνπκε, γηα λα ηνπο επραξηζηήζνπκε πνπ καο δέρζεθαλ.  

 

8ν θαη 9ν δηδαθηηθό δίσξν - Χσξίο Σπίηη 

Πξνβάιινπκε ηελ εηθόλα θαη ζπδεηάκε γηα ηνπο αλζξώπνπο πνπ δελ έρνπλ ζπίηη, ηνπο 

άζηεγνπο. Αλαδεηνύκε ηηο αηηίεο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη θαινύκε ηα παηδηά λα 

πξνηείλνπλ ιύζεηο.  
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Αλαδεηνύκε ζην δηαδίθηπν, αιιά θαη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, θνξείο/ζσκαηεία  πνπ 

κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο άζηεγνπο. Καινύκε ή επηζθεπηόκαζηε πνιηηηθά 

πξόζσπα ή ππεύζπλνπο ζσκαηείνπ/δηθηύνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αζηέγσλ. 

Απνθαζίδνπκε ηνλ ηξόπν ηεο δηθήο καο βνήζεηαο/παξέκβαζεο ζε ζπλεξγαζία κε ην 

ζρνιείν, ηνπο γνλείο θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Δηνηκάδνπκε έληππν, γηα λα 

ελεκεξώζνπκε γηα ηε δξάζε καο θαη ην κνηξάδνπκε ζηα άιια παηδηά. Σν αλαξηνύκε 

θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ θαη θαινύκε όινπο ηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο λα ππνζηεξίμνπλ ηελ πξνζπάζεηά καο.   

Γηλόκαζηε κέιε νξγαλώζεσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ παξόκνηεο δξάζεηο. ηελ 

νινκέιεηα γξάθνπκε ην θείκελν ηνπ κελύκαηνο θαη ην ζηέιλνπκε ζε νξγάλσζε, πνπ 

ζα επηιέμνπκε.  
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Σ. ΦΤΛΛΟ/Α ΔΡΓΑΗΑ 

ΠΙΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

 

 

Στο νθςί του Βόρνεο τα ςπίτια ςτθρίηονται ςε παςςάλουσ, για να μθν κινδυνεφουν 
από τισ πλθμμφρεσ, ενώ κάτω από τθ ςκεπι υπάρχει αποκθκευτικόσ χώροσ. 
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Οι νομάδεσ τθσ Μογγολίασ ηουν ςε ςτρογγυλζσ ςκθνζσ που λζγονται γιουρτ. Είναι 
φτιαγμζνεσ από χοντρι τςόχα, ςτινονται και ξεςτινονται εφκολα. 
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Στισ ηεςτζσ χώρεσ τα ςπίτια ςυχνά βάφονται λευκά, για να αντανακλοφν τθ 
κερμότθτα του ιλιου. Τα ςπίτια ςτισ Κυκλάδεσ είναι λευκά με μπλε παράκυρα.  
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Μερικοί άνκρωποι ηουν ςε πλωτά ςπίτια, που είναι ςυχνά αγκυροβολθμζνα, 
δθλαδι δεμζνα, όπου υπάρχει τρεχοφμενο νερό και θλεκτρικό ρεφμα. Να ςασ πω 
ζνα παράδειγμα; Στο Άμςτερνταμ τθσ Ολλανδίασ. 



 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνύ 

& Αζιεηηζκνύ 

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

 Α΄ Γεκνηηθνύ «πίηη κνπ ζπηηάθη κνπ!» 

ειίδα 18 από 33 

 

 

 

 

 

ΓΔΝΓΡΟΠΗΣΟ (Καναδάς) 
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ΠΗΣΗ ΗΓΚΛΟΤ 
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ΜΗΚΡΑ ΠΗΣΗΑ 
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ΠΔΡΗΔΡΓΑ ΠΗΣΗΑ 
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ΠΗΣΗΑ ΣΟΝ ΒΡΑΥΟ (Κίνα) 
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ΣΟ ΠΗΣΗ ΣΟΝ ΥΟΜΠΗΣ 

(νηθνινγηθό ζπίηη) 
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Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

Α. Από ηη θηηάρλνληαη ηα ζπίηηα; 

Μειεηάκε ηα πιηθά ησλ ζπηηηώλ ζε ζρέζε κε ηνλ ηόπν θαη ηε δσή ησλ αλζξώπσλ. 

Μπνξνύκε λα δηαβάζνπκε ή λα πξνβάινπκε ην βίληεν κε «Σα ηξία γνπξνπλάθηα» θαη 

λα δηαβάζνπκε ην παξακύζη «Σα ηξία κηθξά ιπθάθηα», ηνπ Δ.Σξηβηδά, γηα λα 

δώζνπκε δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ζην ζέκα ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο αζθάιεηαο πνπ 

καο παξέρεη ε θαηνηθία. 

Β. Σύλδεζε κε ηε γεσγξαθία.  

Αλαδεηνύκε θαη ζεκεηώλνπκε πάλσ ζηνλ ράξηε ηηο ρώξεο, ζηηο νπνίεο βξίζθνληαη ηα 

ζπίηηα πνπ είδακε. Μαζαίλνπκε πεξηζζόηεξα γηα ηηο ρώξεο/ηόπνπο θαη ηνπο 

αλζξώπνπο πνπ ηα θαηνηθνύλ.  

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

Ζ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ δελ είλαη δύζθνιε σο πξνο ηελ νξγάλσζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ρξεηάδεηαη σο πξνο ηνλ ηξόπν πνπ ζα 

ρεηξηζηνύκε ην δήηεκα ηεο πνιηηηζκηθήο ηδηαηηεξόηεηαο, έηζη ώζηε απηή λα 

ιεηηνπξγήζεη πξνο όθεινο όισλ ησλ παηδηώλ ηεο ηάμεο. 
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