ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Σµαρώ Μαρόγλου, Αχµέτ Νιζάµ,
Αικατερίνη Ρεβάνογλου, Αθανάσιος Φώτης

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (CD-ROM)
ΓΛΩΣΣΑ Ε΄ ΚΑΙ ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ο∆ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ KAI
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Ανάδοχος έργου

Οδηγός χρήσης και αξιοποίησης του Λογισµικού

Οµάδα δηµιουργίας

Γλώσσα Ε'-ΣΤ' ∆ηµοτικού

Σµαρώ Μαρόγλου, Γραφίστρια
Αχµέτ Νιζάµ, Εκπαιδευτικός
Αικατερίνη Ρεβάνογλου, Φιλόλογος - Σχολική
Σύµβουλος
Αθανάσιος Φώτης, Προγραµµατιστής

Κριτές

Ιωάννα Αρβανίτη, Σχολική Σύµβουλος
Ευγενία Μαγουλά, Λέκτορας Πανεπιστηµίου Αθηνών
Ευθύµιος Ρέτζιος, Εκπαιδευτικός

Υπεύθυνος µαθήµατος

Πέτρος Μπερερής, Σύµβουλος του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου

Υπεύθυνος Υποέργου

Πέτρος Μπερερής, Σύµβουλος του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου

Οµάδα τεχνικού ελέγχου

Αδάµ Αγγελής, Πάρεδρος ε.θ. του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου
Κωσταντίνος Παγώνης, Εκπαιδευτικός

Ανάδοχος: Tessera Multimedia AE
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τµήµατος αυτού του εκπαιδευτικού υλικού που καλύπτεται από δικαιώµατα (copyright), ή
χρήση του σε οποιαδήποτε µορφή, χωρίς την γραπτή άδεια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Γ’ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α: «Αναµόρφωση των προγραµµάτων
σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ
∆ηµήτριος Γ. Βλάχος
Οµότιµος Καθηγητής Α.Π.Θ.
Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Πράξη µε τίτλο: «Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή Υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού
µε βάση το ∆ΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το ∆ηµοτικό και το Νηπιαγωγείο»
Επιστηµονικός Υπεύθυνος Έργου
Γεώργιος Τύπας
Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Αναπληρωτής Επιστηµονικός Υπεύθυνος Έργου
Γεώργιος Οικονόµου
Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Έργο Συγχρηµατοδοτούµενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και 25% από εθνικούς πόρους.

Σελίδα 2

Οδηγός χρήσης και αξιοποίησης του Λογισµικού

Γλώσσα Ε'-ΣΤ' ∆ηµοτικού

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α. Η ΓΛΩΣΣΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ......................................... 5
1. Η προσέγγιση: φιλοσοφία και στόχοι ............................................................................................ 5
2. Παιδαγωγικές προϋποθέσεις ........................................................................................................ 6
3. Αναλυτικός Πίνακας Στόχων και ∆ραστηριοτήτων ........................................................................... 9

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ............................................................................................... 16
Απαιτήσεις Υλικού ........................................................................................................................ 16
Οδηγίες Εγκατάστασης ................................................................................................................. 16
Αντιµετώπιση πιθανών προβληµάτων.............................................................................................. 17

Γ. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ........................ 18
∆. ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ........................................................................ 20
Ενότητα 1 : Περιβάλλον και τοπίο .................................................................................................. 20

1.

Η Ακακία και η Γλυσίνια .................................................................................... 21

2.

Ο κύριος Λάζαρος............................................................................................. 23

3.

Ταξιδεύω ........................................................................................................ 24

4.

Η Κωπαΐδα ...................................................................................................... 26

5.

Άργησε πάλι .................................................................................................... 27

6.

Το χαµόγελο.................................................................................................... 29

7.

Σεντούκι ......................................................................................................... 31

Ενότητα 2 : Λέξεις και φαντασία .................................................................................................... 32

1. Ο ήλιος ο ηλιάτορας ............................................................................................ 33
2. Τα νησιά του Αιγαίου ........................................................................................... 37
3. Το ξύλινο ανθρωπάκι ........................................................................................... 38
Ενότητα 3 : Εκδήλωση στα Χανιά................................................................................................... 43

1.

Να δηµιουργήσουµε ένα ηµερολόγιο ................................................................... 43

2.

Να καλέσουµε τους φίλους µας από την Ευρώπη .................................................. 44

3.

Να δώσουµε οδηγίες στους φίλους µας ............................................................... 47

4.

Να παίξουµε ένα παιχνίδι γνωριµίας .................................................................... 48

5.

Να στείλουµε ανακοίνωση ................................................................................. 51

6.

Να ετοιµάσουµε τα φαγητά ................................................................................ 52

7.

Να δούµε την εφηµερίδα ................................................................................... 53

Ενότητα 4 : Στο Λούνα Παρκ ......................................................................................................... 55

1.

Το παλάτι ........................................................................................................ 56

2.

Ο Λεξοποιητής ................................................................................................. 57

3.

Ο κος Πατάτας ................................................................................................. 58

4.

Ο Σαπουνόφουσκας.......................................................................................... 59

5.

Η ∆ιαφηµιστική πινακίδα ................................................................................... 60

6.

Το τρενάκι της περιπέτειας ................................................................................ 61
Σελίδα 3

Οδηγός χρήσης και αξιοποίησης του Λογισµικού

Γλώσσα Ε'-ΣΤ' ∆ηµοτικού

7.

Η Σκοποβολή................................................................................................... 62

8.

Εργαλείο αξιολόγησης µαθητή (Monitor).............................................................. 63

9.

Εργαλείο διαχείρισης ασκήσεων (Editor) .............................................................. 64

Λεξικό ........................................................................................................................................ 77
Σύνδεσµοι στο διαδίκτυο............................................................................................................... 77

Ε. ΣΧΕ∆ΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.................................................................................................. 78
Σχέδιο εργασίας 1 ........................................................................................................................ 79
Σχέδιο εργασίας 2 ........................................................................................................................ 85

ΣΤ. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ .................................................................................. 93

Σελίδα 4

Οδηγός χρήσης και αξιοποίησης του Λογισµικού

Γλώσσα Ε'-ΣΤ' ∆ηµοτικού

Α. Η ΓΛΩΣΣΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

1. Η προσέγγιση: φιλοσοφία και στόχοι

Το λογισµικό της Γλώσσας Ε΄ & ΣΤ΄ ∆ηµοτικού υπηρετεί τόσο τους άµεσους όσο και τους
ευρύτερους σκοπούς της γλωσσικής παιδείας που θέτει το ∆ΕΠΠΣ 2003 και τα σχετικά
συνοδευτικά κείµενα (βλ. Πηγές). Πρόκειται για ένα πολυδύναµο παιχνίδι-εργαλείο στα χέρια του
παιδιού, το οποίο λειτουργεί συγχρόνως και κατά περίπτωση:



Ως υποστηρικτικό υλικό πολυµέσων της γλωσσικής ύλης των έντυπων εγχειριδίων και της
διδασκαλίας.

–Πρώτιστα, καθιστά κατανοητά γλωσσικά φαινόµενα, τα οποία είναι κατά τεκµήριο δύσκολο
να διδαχθούν αποτελεσµατικά µε παραδοσιακές πρακτικές –γραπτές ή προφορικές, όπως π.χ.
η περίσταση επικοινωνίας, οι φραστικές επιλογές, η κατανόηση της διαφοράς γραπτού και
προφορικού κ.ά.
Παράλληλα και ώς ένα σηµείο, µε το λογισµικό αυτό επιχειρείται µια ευχάριστη
προσέγγιση γλωσσικών αντικειµένων, τα οποία κατά παράδοση απωθούσαν το παιδί.

–Έτσι, το παιδί αισθητοποιεί και εσωτερικεύει τη βασική «διαθεµατική» έννοια του
συστήµατος/δοµής και τις συναφείς βασικές έννοιες (basic concepts) της αλληλεξάρτησης,
της οµοιότητας, της διαφοράς-αντίθεσης, της υπαγωγής, του χρόνου κ.ά. Η σχετική
διαδικασία συνίσταται σε παιγνιώδη επεξεργασία δεδοµένων από το παιδί, κατά την οποία η
υποκείµενη έννοια του γλωσσικού συστήµατος χρησιµοποιείται ως στόχος και οδηγός (∆ΕΠΠΣ
2003, σελ. 3737 κ. ε., ΑΠΣ 2003. σελ. 3768 κ. ε.).

–Με ανάλογες παιδαγωγικές τεχνικές, προσεγγίζονται και συνειδητοποιούνται αβίαστα η
κανονικότητα της γλώσσας, τα όρια της γλωσσικής έκφρασης, οι νοηµατικές αποχρώσεις και
η πολυσηµία· οι αποκλίσεις που σχετίζονται µε το γλωσσικό χιούµορ, τη λογοτεχνική
µεταφορά και, τέλος, η δηµιουργική γραφή (ΑΠΣ 2003, σελ. 3762).

–Επίσης, το συγκεκριµένο λογισµικό επιταχύνει το αποτέλεσµα παραδοσιακών µεθόδων
κατανόησης της δοµής, της επεξεργασίας και της δόµησης του κειµένου και, κυρίως, την
αισθητοποίηση της σηµασιολογικής δοµής του λόγου.
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Ακόµη, το παρόν παιδαγωγικό µέσο λειτουργεί:


Ως γενικότερο συµπλήρωµα των µέσων για τη διεύρυνση της γλωσσικής ικανότητας, της
επικοινωνιακής δεξιότητας, του εννοιολογικού υποβάθρου και της αισθητικής αντίληψης
του παιδιού.



Ως εναλλακτική µορφή γλωσσικής µόρφωσης που ενδιαφέρει, ξεκουράζει και διασκεδάζει



Ως προαιρετική ενασχόληση που εξοικειώνει το παιδί µε τα σύγχρονα µέσα κατάκτησης
της γνώσης.



Ως ελεύθερο βοήθηµα του ίδιου του µαθητή, του δασκάλου και κάθε ενηλίκου ή οµηλίκου
που προσφέρεται να συνδράµει.



Τέλος, ως φορέας ευρύτερων πολιτισµικών-αξιακών στόχων, οι οποίοι εντάσσοται στο
πλαίσιο της διαθεµατικής θεώρησης των περιεχοµένων.

2. Παιδαγωγικές προϋποθέσεις

Η αρχή της εναλλακτικής ή συµπληρωµατικής χρήσης του λογισµικού σε περιπτώσεις όπου
αυτό αποδεικνύεται πλέον αποτελεσµατικό, προσδιόρισε, στην προκειµένη περίπτωση, την
επιλογή ανάλογων γλωσσικών φαινοµένων. Έτσι, παράλληλα µε τα βασικά αντικείµενα,
περιεχόµενο του παρόντος λογισµικού αποτέλεσαν φαινόµενα που σχετίζονται (α) µε όσα
αναφέρονται παραπάνω, κατά πρώτο λόγο, και (β) µε το νέο περιεχόµενο της υπό συγγραφή
Γραµµατικής ε΄ & στ΄, όπως αυτό περιγράφεται στις σχετικές Προδιαγραφές.

•

Ο ρόλος του δασκάλου – Η µέθοδος –Οι προϋποθέσεις χρήσης

Περιγράφηκε αδροµερώς παραπάνω η προσέγγιση ως πλαίσιο φιλοσοφίας αρχών και
στόχων. Η ελευθερία που επιβάλλεται από τους λόγους που εκτίθενται παραπάνω
συνεπάγεται διακριτική παρουσία τυπικής µεθόδου, κάτι που αποτελεί γνωστό τόπο της
σύγχρονης διδακτικής της γλώσσας· µε άλλα λόγια, αποφυγή παρεµβολής ακριβούς
µεθοδολογικής πορείας ανάµεσα στην προσέγγιση και στις διδακτικές πρακτικές του
λογισµικού, του δασκάλου ή του µαθητή. Γι’ αυτό, τα µεθοδολογικά στοιχεία της
συγκεκριµένης προσέγγισης συνίστανται στην τοποθέτηση προβληµάτων και στην
προβολή ερεθισµάτων. Στη συνέχεια, το παιδί υποβοηθείται διακριτικά να εκµαιεύσει το
ζητούµενο, ενθαρρύνεται και ανταµείβεται ηθικά. Αυτό είναι το πλαίσιο που περιλαµβάνει
προσέγγιση, µέθοδο και πρακτικές.

o

Εξάλλου,

ο

υποστηρικτικός

χαρακτήρας

του

λογισµικού,

σε

συσχετισµό

µε

τον

αδιαµφισβήτητο φόρτο των βασικών υποχρεώσεων του µαθητή, υπαγορεύουν την
αβίαστη χρήση του. Γι’ αυτό, κρίνεται σκόπιµο να καλλιεργείται το ενδιαφέρον του ίδιου
του παιδιού µε εύσχηµο τρόπο και να αποφεύγεται κάθε πίεση, άµεση ή έµµεση· είτε αυτή
σχετίζεται µε την επιµονή στην ενασχόληση είτε µε την ολοκλήρωση των προσπαθειών σε
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συγκεκριµένο χρόνο και µε συγκεκριµένη σειρά των ενοτήτων. Για τον σκοπό αυτό, οι
ενότητες, είναι ανεξάρτητες από τη σειρά της ύλης και των τάξεων. Το παιδί, λοιπόν,
επιλέγει ελεύθερα την ενότητα µε τα δικά του κριτήρια, εκτός εάν ζητήσει τη γνώµη του
καθοδηγητή του. Για τον σκοπό αυτό έχει ληφθεί µέριµνα, ώστε να είναι εύκολη η έξοδος
από το λογισµικό ανά πάσα στιγµή, όπως και η επιστροφή σε προηγούµενη τυχόν ηµιτελή
δραστηριότητα.

Σε

κάθε

περίπτωση,

η

χρήση

πρέπει

να

αποτελεί

ευχάριστη

δραστηριότητα και αντικείµενο επιθυµίας του παιδιού.

o

Μια τέτοια προσέγγιση, λοιπόν, καθιστά περιττή κάθε προσφυγή του δασκάλου σε
µεταγλωσσικές

αναλύσεις

και

εξηγήσεις.

Γι’

αυτό

οι

περιορισµένοι

επιστηµονικοί/γραµµατικοί όροι, που περιέχονται στον Οδηγό και στα σχέδια µαθήµατος,
απευθύνονται στον εκπαιδευτικό και προορίζονται για τη δική του βοήθεια και µόνον.
∆ιευκρινίζεται ότι µε κανένα τρόπο τέτοιοι όροι δεν πρέπει να απασχολούν τα παιδιά,
εκτός εάν προκύψουν εκ των πραγµάτων.

o

Προκειµένου τα παιχνίδια του βοηθήµατος να οδηγήσουν στο καλύτερο επιθυµητό
αποτέλεσµα, θεωρείται χρήσιµο να κατανοήσει ο καθοδηγητής του παιδιού:
–Ποιοι είναι οι στόχοι κάθε ενότητας (ή υποενότητας)
–Πώς και µε ποια διαδικασία θα συνδέσει την «επιφάνεια» των δραστηριοτήτων µε την
υποκείµενη κάθε φορά γλωσσική λειτουργία-στόχο ή µε την υποκείµενη βασική έννοια,
κατά περίπτωση και αντίστροφα: αφού περαιωθούν οι δραστηριότητες της ενότητας, να
συνειδητοποιήσει τι έχει πετύχει το παιδί και, πιο συγκεκριµένα, αν η ολοκλήρωση της
δραστηριότητας συνέβαλε στην καλλιέργεια συγκεκριµένης γλωσσικής λειτουργίας ή
συγκεκριµένης βασικής έννοιας. Με δυο λόγια: µε ποια διαδικασία και µε ποια µέσα
οδηγείται το παιδί στην επίτευξη των στόχων.

o

Οι θεµατικές ενότητες, αλλά και οι υποενότητες κάθε θεµατικής δεν απαιτούν γραµµική
εφαρµογή τους από το σύνολο ή µέρος των µαθητών µιας τάξης. Σε επίπεδο ασκήσεων σε
κάποιες

υποενότητες

εντοπίζονται

δραστηριότητες

που

έχουν

τον

χαρακτήρα

«προαπαιτούµενης» δράσης, προκειµένου να ολοκληρωθεί µια διαδικασία και µε στόχο
κυρίως την ενίσχυση της αυτοαξιολόγησης του µαθητή µε την υποστήριξη και του
λογισµικού.
Το παρόν λογισµικό προτείνεται να λειτουργεί ανεξάρτητα από το αντίστοιχο έντυπο
διδακτικό υλικό· η αναντιστοιχία περιεχοµένων βιβλίων-λογισµικού ενισχύει µια τέτοια
επιλογή χρήσης ή λειτουργεί ενισχυτικά για την υποστήριξη διδακτικών στόχων. Με την
έννοια

αυτή,

παρέχεται

η

δυνατότητα

να

επιλέξει

τον χρόνο ενασχόλησης µε

το

συγκεκριµένο υλικό ανάλογα µε την τάξη, τη σύνθεση του µαθητικού δυναµικού και µε
σηµείο αναφοράς τους στόχους της γλωσσικής διδασκαλίας.
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Οι στόχοι για κάθε δραστηριότητα είναι ενδεικτικοί και αποτελούν σηµείο αναφοράς,
προκειµένου να προσαρµόσουµε τους στόχους στις απαιτήσεις της δικής µας τάξης.

o

Η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής ως προς τη σειρά προσέγγισης των θεµατικών ενοτήτων
και των επιµέρους δραστηριοτήτων επιτρέπει την προσαρµογή των στόχων όχι µόνο σε
σχέση µε τις ιδιαιτερότητες κάθε τάξης αλλά και για την υποστήριξη διαδικασιών ενισχυτικής
εξατοµικευµένης διδασκαλίας στο γλωσσικό µάθηµα.
Ανάλογα µε το βαθµό δυσκολίας καλούµαστε να επιλέξουµε τη µορφή διδασκαλίας, η
οποία µπορεί να συναρτάται µε τη µορφή κοινωνικής οργάνωσης της τάξης και να οδηγεί σε
µεθοδολογικές προσεγγίσεις κατάλληλες κατά περίπτωση. Η οµάδα δηµιουργίας, λοιπόν,
αποφεύγει να προτείνει αν οι εργασίες πρέπει να γίνουν ατοµικά, εταιρικά ή οµαδικά, για να
µη λειτουργήσουν δεσµευτικά οι προτάσεις της. Σηµειώνεται, γενικά, ότι σε περίπτωση που
το λογισµικό χρησιµοποιείται µε την έννοια µιας επικουρικής αγωγής, η εξατοµικευµένη
προσέγγιση των δραστηριοτήτων του λογισµικού είναι η πιο ενδεδειγµένη, πάντα χωρίς
δεσµευτικές-αφοριστικές

υποδείξεις.

Σε

περίπτωση

που

ο

βαθµός

δυσκολίας

µιας

δραστηριότητας είναι υψηλός η εταιρική και περισσότερο η οµαδική µορφή διδασκαλίας είναι
οι καταλληλότερες για την ικανοποίηση των διδακτικών στόχων. Η επιλογή της συνεργατικής
µορφής διδασκαλίας υποστηρίζεται προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι επίσης υπάρχουσες
ελλείψεις σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδοµής των σχολείων. Ο αριθµός των διαθέσιµων Η/Υ
επιβάλλει την οµαδική διαχείριση του υλικού των λογισµικών.

o

Τα εκπαιδευτικά λογισµικά για τη γλωσσική διδασκαλία σε επίπεδο δυνατοτήτων χρήσης είναι
περισσότερο ευέλικτα από το έντυπο υλικό. Σε συνεργασία µε τα παιδιά ορίζουµε τον χρόνο
και

τη

διάρκεια

ενασχόλησης

και

επιλέγουµε

τη

δραστηριότητα

κάθε

φορά.

Πιο

συγκεκριµένα, το λογισµικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί από το αρµόδιο κάθε φορά
προσωπικό: την ώρα ενός επαναληπτικού µαθήµατος, την ώρα προετοιµασίας στο Ολοήµερο
σχολείο είτε στην ώρα του µαθήµατος του Η/Υ, σε ώρες διδασκαλίας άλλων µαθηµάτων και
στο πλαίσιο ικανοποίησης διαθεµατικών στόχων και φυσικά σε ώρες του γλωσσικού
µαθήµατος και στο πλαίσιο της αξιοποίησης ανάλογων δυνατοτήτων του ΑΠ.

o

Όσον αφορά την αξιολόγηση των «επιδόσεων» των µαθητών, σηµειώνονται τα εξής:
Υπάρχουν δραστηριότητες κλειστού τύπου, οι οποίες απαιτούν συγκεκριµένες απαντήσεις και
ενέργειες και ελέγχονται από το ίδιο το λογισµικό, µε έναν τρόπο που ενισχύει την
«ανατροφοδοτική» δράση και ενισχύει µηχανισµούς αυτοαξιολόγησης του παιδιού. Υπάρχουν
και δραστηριότητες γραπτής έκφρασης που είναι ανοικτές και τις αξιολογούµε σε συνεργασία
µε το παιδί.

•

Οι βασικές έννοιες (basic concepts) και τα σχέδια εργασίας
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Βασική επιδίωξη που διαπερνά τη σύνθεση των παιγνιδιών του παρόντος λογισµικού είναι η
εκµετάλλευση του διεπιστηµονικού και –γενικότερα– διαθεµατικού χαρακτήρα των βασικών
εννοιών προς όφελος του διδακτικού αποτελέσµατος. Συγκεκριµένα, αναζητήθηκαν άλλες
εκφράσεις της ίδιας έννοιας του γλωσσικού συστήµατος/δοµής σε απτά αντικείµενα ή ενέργειες
της καθηµερινής ζωής του παιδιού. Τα τελευταία παρέχονται στο παιδί, προκειµένου να
επενεργήσει σ’ αυτά, «παίζοντας» µε λογικές που αντιστοιχούν σε µια η περισσότερες βασικές
έννοιες. Έτσι το παιδί εσωτερικεύει αβίαστα, σχηµατοποιώντας ασυνείδητα τόσο τη βασική έννοια
όσο και την αντίστοιχη του γλωσσικού συστήµατος. Το παιχνίδι π.χ. του κλειδιού ποδηλάτου µε
τα κινούµενα καθέτως αριθµητικά ψηφία και ο συνακόλουθος σχηµατισµός του επιθυµητού
αριθµού οδηγεί ασυναίσθητα στο αντίστοιχο παιχνίδι σχηµατισµού λέξεων η φράσεων σε
συνταγµατικό και παραδειγµατικό άξονα µε ανάλογες επιλογές. ∆ηλαδή, το παιδί ενεργεί κατά
την έννοια της δοµής, της αλληλεξάρτησης, της οµοιότητας και της αντίθεσης. Σε µια τελευταία
φάση της διαδικασίας µπορούµε να καλέσουµε τα παιδιά να διαπιστώσουν σχέσεις και οµοιότητες
µεταξύ διαφορετικών εκφάνσεων της ίδιας έννοιας στο µέτρο του εφικτού.
Τα παραπάνω συνιστούν, βεβαίως, υποκείµενη «θεωρία» και άµεσο ή έµµεσο στόχο όλων
των δραστηριοτήτων του παρόντος λογισµικού· κατεξοχήν, όµως, συνιστούν την κύρια επιδίωξη
των ενδεικτικών σχεδίων εργασίας τα οποία προτείνονται στο τελευταίο µέρος του Οδηγού.
Μέσω των σχεδίων εργασίας το παιδί οδηγείται µαζί µας, µε απλή και συγκεκριµένη διαδικασία,
στην ανακάλυψη όχι µόνο «µακρινών» σχέσεων ανάµεσα σε πράγµατα και φαινόµενα, αλλά και
σχέσεων ανάµεσα σε ετερόκλητα εκ πρώτης όψεως στοιχεία. Σε τελευταία ανάλυση, µε όλα αυτά
προσφέρεται µια βοήθεια στον µαθητή προκειµένου να συνηθίσει να κατακτά τα νέα γνωστικά
πεδία µε ήδη γνωστές σ΄αυτόν έννοιες· να ανάγει επιµέρους στοιχεία σε έννοιες και να µάθει
αβίαστα να χειρίζεται έννοιες και συστήµατα εννοιών.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται σε συγκεντρωτικό πίνακα το σύνολο των στόχων/περιεχοµένων του
λογισµικού και, µε βάση όλα τα προηγούµενα, στην υποενότητα ∆ παρέχονται οδηγίες και
προτάσεις για την επεξεργασία κάθε ενότητας του λογισµικού ξεχωριστά.

3. Αναλυτικός Πίνακας Στόχων και ∆ραστηριοτήτων

Στον ακόλουθο πίνακα εκτίθενται πανοραµικά όλοι οι στόχοι και το περιεχόµενο της «γλωσσικής
παιδείας» που επιδιώκει να προσφέρει το Λογισµικό της Ε΄ και ΣΤ΄ µε ρητό ή λανθάνοντα τρόπο.
Στην πρώτη στήλη περιλαµβάνονται τα συµβατικά θέµατα που αποτελούν τον «καµβά» πάνω
στον οποίο παρουσιάζονται τα γλωσσικά παιχνίδια. Η δεύτερη στήλη περιλαµβάνει τους
λειτουργικούς στόχους που συγκροτούν το επίκεντρο της προσέγγισης του Αναλυτικού
Προγράµµατος Σπουδών της γλώσσας του δηµοτικού. Τέλος, περιεχόµενα της τρίτης στήλης
αποτελούν οι βασικές έννοιες που καλλιεργούνται άµεσα ή έµµεσα µε τις δραστηριότητες της
αντίστοιχης «διδακτικής ενότητας».
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Για ό,τι αφορά τον ρόλο των σχεδίων εργασίας (βλ. Περιεχόµενα), αυτά έχουν ως
αποκλειστικό αντικείµενο τη συστηµατική προσέγγιση των βασικών εννοιών και υπηρετεί τους
«διαθεµατικούς στόχους» του Προγράµµατος (τρίτη στήλη). Με την προσέγγιση των βασικών
εννοιών επιχειρείται, για πρώτη φορά, η σύνδεση του γλωσσικού συστήµατος µε τα συστήµατα
άλλων γνωστικών περιοχών.

ΣΤΟΧΟΙ
α/α

ΘΕΜΑΤΑ
–Ενότητες

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ

∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΙ

ΣΤΟΧΟΙ

ΣΤΟΧΟΙ
Αισθητοποίηση
βασικών εννοιών

∆οµή

και

δόµηση

Περιβάλλον
και τοπίο

κειµένων

Αφηγηµατικά
και περιγραφικά κείµενα
• Ρόλος των παραγράφων στη
«δόµηση» νοηµάτων.
• Νοηµατικές σχέσεις των
παραγράφων (συνεκτικότητα
κειµένου).
–Σύνδεση παραγράφων
• Λεξικογραµµατικά στοιχεία
• ∆ηµιουργία νέων.
νοηµάτων/εικόνων µε µεταβολές
σε δεδοµένες φράσεις.

–δοµή σηµασιολογική
–αλληλεξάρτηση
–χώρος/χρόνος

–αλληλεξάρτηση

Επιµέρους δραστηριότητες µε επεξεργασία παραγράφων
Αφήγηση-περιγραφή

1. Η ακακία
και η γλυσίνια

–Η παράγραφος ως δοµικό στοιχείο
του κειµένου.
–Αντιστοίχιση νοηµάτων
/παραγράφων.
–Κατανόηση και δηµιουργία
συνοχής και συνεκτικότητας
κειµένου µε τη βοήθεια της
χρονικής διαδοχής.
–∆οµικός και βιωµατικός ρόλος της
καταληκτικής παραγράφου.
–Η περίσταση επικοινωνίας στη
δόµηση του προφορικού και
γραπτού κειµένου.
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–δοµή, σηµασιολογική

–χρόνος

–χώρος/χρόνος
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2. Ο κύριος
Λάζαρος

3. Ταξιδεύω

Α΄

4. Η Κωπαΐδα

5. Άργησε πάλι

6.Το χαµόγελο

Γλώσσα Ε'-ΣΤ' ∆ηµοτικού

–Κειµενική συνοχή

Περιγραφή
Επεξεργασία της δοµής και δόµηση
κειµένου.
–Η παράγραφος ως δοµικό στοιχείο
του κειµένου.
–Αντιστοίχιση
νοηµάτων/παραγράφων.
–Κατανόηση και δηµιουργία
συνοχής και συνεκτικότητας
κειµένου µε τη βοήθεια των
σχέσων τόπου.
–Ο λειτουργικός ρόλος του
επιθέτου στην περιγραφή.
Επιλογές κατάλληλου επιθέτου σε
παραδειγµατικό άξονα.
–Συνεκτικότητα.

–δοµή, σηµασιολογική

–χώρος
–αλληλεξάρτηση
–οµοιότητα

Ο χρόνος του ρήµατος στη δόµηση
του αφηγηµατικού λόγου.
–Η περίσταση επικοινωνίας στη
δόµηση του προφορικού κειµένου.
–∆όµηση γραπτής και προφορικής
αφήγησης µε εικονοποίηση της
περίστασης (διαφορά γραπτού και
προφορικού λόγου).

–χρόνος

Κατανόηση της κειµενικής δοµής
και του ρόλου της περίστασης στην
παραγωγή αναφορικού λόγου.
–∆ιαφορά γραπτού / προφορικού
λόγου µε σύνθεση κόµικ.

–δοµή, κειµενική

∆ηµιουργία εικόνων και
εντυπώσεων κειµένου (effet) σε
επίπεδο µικροδοµής, µε επιλογές
και µεταβολές σε συνταγµατικό και
παραδειγµατικό άξονα.
–Πολυτροπικότητα.

–χώρος/χρόνος

–χώρος/χρόνος

–σύστηµα-δοµή
–αλληλεξάρτηση
–δοµή, σηµασιολογική

Φραστικές επιλογές και δηµιουργικό
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και φαντασία
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Απόπειρες δηµιουργίας
πραγµατικότητας µε τη σύνθεση
πρωτότυπων εικόνων και
αισθηµάτων.
–∆ηµιουργία νέων
νοηµάτων/εικόνων µε µεταβολές
σε δεδοµένες λέξεις ή φράσεις
(καθηµερινού ή λογοτεχνικού
λόγου).
–Αξιολόγηση των νέων νοηµάτων
–∆ιαπίστωση του κατανοητού, του
µη κατανοητού, του περίεργου,
του χιουµοριστικού, του
ασυνήθιστου, του πρωτότυπου,
του ποιητικού κτλ.
–Υπερρεαλιστικά παιχνίδια.
-Οριζόντια επέκταση των θεµάτων
και θεώρησή τους από άλλες
οπτικές γωνίες.

–δοµή
–αλληλεξάρτηση

Επιµέρους δραστηριότητες µε επεξεργασία παραγράφων

1. Ο ήλιος
ο ηλιάτορας

Β΄

2. Τα νησιά του
Αιγαίου

3. Το ξύλινο
ανθρωπάκι

Το δηµιουργικό γράψιµο µε
ερέθισµα λέξη ή εικόνα.
–Συνειδητοποίηση της διαδικασίας
παραγωγής και σύνθεσης λέξεων
µε παιχνίδια αυθαίρετων επιλογών,
µε χιουµοριστικό ή φαντασιακό
αποτέλεσµα.
–Να διακρίνει την κοινή από τη
βιωµατική έκφραση.
–Να αναζητήσει τις διαφορετικές
εκφράσεις του ίδιου θέµατος από
διαφορετικές µορφές της Τέχνης
–Εξοικείωση µε την τεχνολογία του
βιβλίου από λειτουργική και
αισθητική άποψη.

–Συνεκτικότητα και συνοχή.
–Επαύξηση πρότασης-επαύξηση
κειµένου.

Παραγωγή οργανωµένου λόγου
(παράλληλα µε τη δηµιουργική
γραφή).
–Καλλιέργεια της ικανότητας της
συσχέτισης εννοιών και της
δόµησης µε τη συστηµατική
δόµηση του κειµένου.
–Καλλιέργεια της ικανότητας του
παιδιού να οργανώνει τη σκέψη
του µε εικόνες και γραφικά και,
στη συνέχεια, να τη µετατρέπει σε
κείµενο.
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–αλληλεξάρτηση

–δοµή, σηµασιολογική
–απαγωγή/επαγωγή

–συσχέτιση εννοιών
–δόµηση εννοιών
–αλληλεξάρτηση
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∆ιάκριση και χρήση διάφορων ειδών του λόγου και τύπων κειµένων
–Λεκτικές πράξεις και περιστάσεις επικοινωνίας
–Επίπεδα ύφους

–Πρακτική συνειδητοποίηση του
πλαισιωµένου λόγου.
–Τι κάνουµε µε τα λόγια (ζητάµε,
δίνουµε εντολές, περιγράφουµε,
διηγούµαστε, δίνουµε οδηγίες,
δικαιολογούµε, εκφράζουµε
συναισθήµατα).
–Φραστικές επιλογές και επίπεδα
ύφους.
–Παιχνίδια φραστικών επιλογών
και συσχέτιση µε το αποτέλεσµα
της επικοινωνίας.

Εκδήλωση
στα Χανιά

–δοµή κειµενική
–πλαίσιο επικοινωνίας
-χώρος/χρόνος κτλ.
–αλληλεξάρτηση
–οµοιότητα/διαφορά

Επιµέρους στόχοι και δραστηριότητες
Γ΄
1.Να
δηµιουργήσουµε
ένα ηµερολόγιο

2. Να καλέσουµε
τους φίλους µας
από την Ευρώπη

3. Να δώσουµε
οδηγίες στους
φίλους µας

–Κατανόηση και χρήση
πολυτροπικών κειµένων
–Πρακτική συνειδητοποίηση της
«ονοµασιολογικής» / απαγωγικής
διαδικασίας του λόγου (από τον
τίτλο στα επιµέρους του κειµένου:
παραγωγή ή απαγωγή) και,
αντίστροφα, της «σηµασιολογικής
διαδικασίας» (από τα επιµέρους
του κειµένου στον τίτλο: επαγωγή)

–Λεκτικές πράξεις: πρόσκληση,
ερώτηση, πληροφόρηση.
–Μορφές εξ αποστάσεως
επικοινωνίας (εκτός πλαισίου), και
χρήση αντίστοιχων κειµενικών
τύπων.
–Πρακτική συσχέτιση της µορφής
του λόγου και των φραστικών
επιλογών µε την
αποτελεσµατικότητά του.

–Χρήση διάφορων µορφών
πλαισιωµένου λόγου.
–Τύποι χρηστικών κειµένων,
αναφορικού (πληροφοριακού) και
κατευθυντικού λόγου.
–Απόπειρα-στοιχειώδης προσέγγιση
διοικητικού κειµένου.
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–δοµή, κειµενική
–χώρος/χρόνος
–απαγωγή/επαγωγή

–χώρος/χρόνος
και λοιπά στοιχεία της
περίστασης
–αλληλεξάρτηση:
µορφή/αποτέλεσµα ή
περίσταση/επιλογή

–χώρος/χρόνος, σκοπός
και λοιπά στοιχεία της
περίστασης
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4. Να παίξουµε ένα
παιχνίδι γνωριµίας

5. Να στείλουµε
ανακοίνωση

6. Να ετοιµάσουµε
τα φαγητά

7. Να δούµε την
εφηµερίδα

Γλώσσα Ε'-ΣΤ' ∆ηµοτικού

Χρήση διάφορων µορφών
πλαισιωµένου λόγου (συνέχεια) –
Κατανόηση-παραγωγή
κατευθυντικού και αναφορικού
λόγου ειδικών χρήσεων (οδηγίες,
ερωτήσεις, περιγραφή προσώπου,
δελτίο ταυτότητας, απαρίθµηση
περιεχοµένων)–Πρακτική
συσχέτιση της µορφής του λόγου
και των φραστικών επιλογών µε
την αποτελεσµατικότητά του
(συνέχεια).
Χρήση διάφορων µορφών
πλαισιωµένου λόγου (συνέχεια): –
Σύνταξη κειµένων µιας
ανακοίνωσης-πρόσκλησης για
διαφορετικούς αποδέκτες–Επίπεδα
ύφους.

–χώρος/χρόνος και
λοιπά στοιχεία της
περίστασης–
αλληλεξάρτηση: µορφή/αποτέλεσµα,
περίσταση/επιλογή,

Χρήση διάφορων µορφών
πλαισιωµένου κατευθυντικού
λόγου (συνέχεια): Σύνταξη
κατευθυντικού κειµένου µε βάση
οπτικές πληροφορίες.
Κατανόηση και χρήση
πολυτροπικών κειµένων
(συνέχεια):–Πρακτική
συνειδητοποίηση της
«σηµασιολογικής διαδικασίας» του
λόγου (από τα επιµέρους του
πολυτροπικού κειµένου στον τίτλο
του: επαγωγή).

–αλληλεξάρτηση
(συνέχεια): µορφή/αποτέλεσµα,
περίσταση/επιλογή

-

–αλληλεξάρτηση
(συνέχεια)
περίσταση, σκοπός /
επίπεδο ύφους

-

–επαγωγή

Πρακτική συνειδητοποίηση της µορφολογικής και της συντακτικής δοµής
–Σχέση λέξης – κειµένου και αποτελέσµατος επικοινωνίας
–Πρακτική διάκριση ποιού ενεργείας

Στο λούνα πάρκ

-Αναγνώριση των δοµικών και
γραµµατικών
στοιχείων
της
νεοελληνικής
γλώσσας
στον
προτασιακό και κειµενικό λόγο.
–Παιχνίδια δοµής στους τοµείς της
κλίσης και του λεξιλογίου.
–Σχέση περίστασης / φραστικών
επιλογών.
-Αναγνώριση
µορφοσυντακτικών
φαινοµένων.
-∆ιεύρυνση του λεξιλογίου.

–δοµή µορφολογική
–δοµή κειµενική
–πλαίσιο επικοινωνίας
–αλληλεξάρτηση
–οµοιότητα/διαφορά

Επιµέρους στόχοι και δραστηριότητες
1. Το παλάτι
∆΄

–∆οµή της πρότασης, σχέση
πυρήνα-δορυφόρου.
-Κατανόηση
της
συντακτικής
δοµής της ονοµατικής και της
ρηµατικής φράσης.
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–Μορφολογική δοµή.
–Σχέση λέξης/κειµένου.
-Συνειδητοποίηση της πολυσηµίας
των λέξεων µε την αλλαγή των
προθηµάτων.

∆οµή της λέξης

–αλληλεξάρτηση:
–οµοιότητα/διαφορά

3. Ο κος Πατάτας

4. Ο Σαπουνόφουσκας

–Γραµµατικές
κατηγορίες
του
χρόνου και του ποιού ενεργείας
που διέπουν το ρηµατικό σύστηµα
και θεωρούνται αλληλένδετες.
-∆ιάκριση των χρονικών βαθµίδων
του ρήµατος.

–Σηµασιολογική δοµή

–Εξοικείωση µε το κλιτικό σύστηµα
ρήµατος και πτωτικού.
-Συνειδητοποίηση
του
τροποποιητικού
ρόλου
της
κατάληξης.

–Μορφολογική δοµή

–Σκοπός-περίσταση και φραστικές
επιλογές.
-Συνειδητή χρήση των φραστικών
επιλογών
που
επιβάλλει
η
περίσταση επικοινωνίας.

–Κειµενική δοµή

–αλληλεξάρτηση:
–οµοιότητα/διαφορά

5. ∆ιαφηµιστική
πινακίδα

∆΄

6. Το τρενάκι της
περιπέτειας

7. Η σκοποβολή

–Σκοπός-περίσταση και φραστικές
επιλογές.
-∆ιάκριση της έννοιας της λέξης µε
βάση την καταγωγή, τη συγγένεια
ή την αντίθεση, τη µεταφορική
χρήση, τα συµφραζόµενα.
-Κατανόηση της πολυσηµίας των
λέξεων και των φαινοµένων των
συνωνύµων και αντωνύµων.
-Αφοµοίωση των φαινοµένων της
συνωνυµίας και της σηµασιακής
αντίθεσης.

-Εσωτερίκευση
κλιτικού
συστήµατος επιθέτων.
-Ορθογραφικές και σηµασιολογικές
επιλογές.
– παιχνίδι/άσκηση.
-Εξοικείωση
µε διάφορα είδη
µορίων και τις σηµασίες τους.

Σελίδα 15

–Σηµασιολογική δοµή
–Αλληλεξάρτηση:
οµοιότητα/αντίθεση

–∆οµή
–Αλληλεξάρτηση:
οµοιότητα/διαφορά
σύστηµα

Οδηγός χρήσης και αξιοποίησης του Λογισµικού

Γλώσσα Ε'-ΣΤ' ∆ηµοτικού

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ

∆εν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη απαίτηση για τον SERVER. Στον σταθµό εργασίας απαιτείται:
•

Φυλλοµετρητής (web-browser λ.χ Internet Explorer ή Mozilla Firefox ή Opera κ.ά.).

•

Macromedia Flash Player 8.0 ή µεγαλύτερο.

Εγκαταστήστε (αν δεν υπάρχει) στον φυλλοµετρητή το FLASH PLAYER από τη διεύθυνση:
http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Το λογισµικό λειτουργεί
•

Όταν είναι προσβάσιµο από το διαδίκτυο (Internet) ή από Intranet, σε όλα τα λειτουργικά
συστήµατα που διαθέτουν φυλλοµετρητή και τον Flash Player.

•

Όταν είναι προσβάσιµο από το CD-ROM, σε υπολογιστές που διαθέτουν λειτουργικό Windows 98/Me/NT/2000/XP/VISTA.

Απαιτήσεις Υλικού

Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τη σωστή λειτουργία του λογισµικού είναι:
•

Υπολογιστής µε επεξεργαστή Pentium IIΙ 500 MHz, 128 MB µνήµη RAM.

Στην περίπτωση που το λογισµικό θα λειτουργήσει από το CD-ROM, τότε προφανώς απαιτείται
και µονάδα CD-ROM 16x τουλάχιστον.

Οδηγίες Εγκατάστασης

1. Για λειτουργία χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο (CD-ROM).
Το CD-ROM υποστηρίζει τη ρύθµιση της απευθείας εκκίνησης (Autorun), µπορεί δηλαδή να
ξεκινήσει µε την είσοδό του στη µονάδα CD-ROM του υπολογιστή. Στην περίπτωση που δεν
υποστηρίζεται ή για οποιοδήποτε λόγο δεν ενεργοποιείται η απευθείας εκκίνηση, τρέξτε από το
CD-ROM το αρχείο START.EXE.
Η διαδικασία µπορεί να γίνει ως εξής:
•

Τοποθετήστε το CD-ROM στη µονάδα CD-ROM του υπολογιστή.

•

Επιλέξτε από το µενού Start (Έναρξη) την επιλογή RUN (Εκτέλεση).

•

Πληκτρολογήστε το γράµµα που αντιστοιχεί στη µονάδα CD-ROM συνοδευόµενο από την
άνω κάτω τελεία (Π.χ D: ή Ε:) και επιλέξτε ΟΚ.

•

Επιλέξτε το START.EXE. Το δείγµα γραφής θα αρχίσει να τρέχει και θα δείτε την πρώτη
οθόνη.

Για την καταγραφή των νέων ασκήσεων από τον δάσκαλο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
µεταφορά του περιεχοµένου του cd-rom στο σκληρό δίσκο του Η/Υ του δασκάλου και των
µαθητών.
Σελίδα 16
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Προσοχή: Το περιεχόµενο του cd-rom πρέπει να µεταφερθεί σε φάκελο, το όνοµα του οποίου να
µην περιέχει ελληνικούς χαρακτήρες. Προτεινόµενη θέση c:/glossa_EST/

2. Για λειτουργία µε σύνδεση στο διαδίκτυο (Internet) ή σε Intranet.
Για την εγκατάσταση του δείγµατος γραφής για το µάθηµα Γλώσσα Ε'-ΣΤ' τάξεων ∆ηµοτικού
απαιτούνται οι ακόλουθες ενέργειες.
•

Μεταφέρετε µε χρήση ftp όλο το περιεχόµενο του φακέλου WEB στο CD-ROM,
συµπεριλαµβανοµένων και των υποκαταλόγων του, σε νέο κατάλογο που θα δηµιουργήσετε
στον υπολογιστή (Internet/Intranet Server) που επιθυµείτε.

•

Ανοίξτε το αρχείο http://www.your-host.gr/your-install-dir/index.html στον φυλλοµετρητή
σας. Αν η εγκατάσταση έχει γίνει σωστά, θα δείτε την πρώτη οθόνη του δείγµατος γραφής.

Αντιµετώπιση πιθανών προβληµάτων

3. Την πρώτη φορά που θα χρησιµοποιήσετε το λογισµικό από το διαδίκτυο, ενδεχοµένως να
παρατηρήσετε

µια

σηµαντική

καθυστέρηση.

Η

καθυστέρηση

που

παρατηρείται

είναι

αντιστρόφως ανάλογη της ταχύτητας σύνδεσης στο διαδίκτυο. Σε κάθε περίπτωση από την
επόµενη φορά, που θα χρησιµοποιήσετε το λογισµικό, ο χρόνος αναµονής δεν θα είναι
σηµαντικός.
4. Στην περίπτωση που χρησιµοποιείτε το λογισµικό από το διαδίκτυο, η έξοδος από αυτό
γίνεται απλά κλείνοντας το παράθυρο του φυλλοµετρητή (browser), κάνοντας κλικ στο
σύµβολο X πάνω δεξιά του παραθύρου.
5. Η έξοδος από το λογισµικό από το CD-ROM γίνεται ανά πάσα στιγµή µε τη χρήση του
συνδυασµού πλήκτρων [Alt] και [F4].
6. Σε όλο το δείγµα γραφής ο τρόπος επιλογής είναι κοινός σε κάθε περίπτωση – είτε πρόκειται
για επιλογές, είτε για αντικείµενα (λ.χ λέξεις) – και πραγµατοποιείται χρησιµοποιώντας το
ποντίκι. Μόλις ο δείκτης του ποντικιού µετακινηθεί σε µία επιλέξιµη περιοχή, µετατρέπεται σε
χεράκι και πατώντας το αριστερό πλήκτρο πραγµατοποιείται η επιλογή.
7. Στις ασκήσεις όπου το παιδί πρέπει να µετακινήσει αντικείµενα, ο τρόπος επιλογής είναι ο
ίδιος. Μόλις ο δείκτης του ποντικιού µετακινηθεί πάνω σε µία συλλαβή, ζώο ή κάρτα,
µετατρέπεται σε χεράκι και πατώντας το αριστερό πλήκτρο «πιάνει» το αντικείµενο. Στη
συνέχεια το παιδί πρέπει να οδηγήσει το αντικείµενο στην επιθυµητή θέση κινώντας το
ποντίκι. Όταν φτάσει εκεί πρέπει να πατήσει ξανά το αριστερό πλήκτρο και το αντικείµενο
«ελευθερώνεται».
8. Σε όλες τις δραστηριότητες ο βοηθός είναι πάντα παρών και βοηθά τον µαθητή όταν
δυσκολεύεται.
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Γ. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
Το εκπαιδευτικό λογισµικό Γλώσσα Ε’ ΣΤ’ ∆ηµοτικού περιλαµβάνει τέσσερις ενότητες, όπως
φαίνεται και από τα παράθυρα που εµφανίζονται στην πρώτη οθόνη.
Αποθήκευση δεδοµένων
Το παιδί µε την εκκίνηση του λογισµικού δίνει το όνοµά του και το λογισµικό κρατά πληροφορίες
για την πορεία του. Σε κάθε δραστηριότητα αποθηκεύονται τα δεδοµένα που το παιδί έγραψε ή
επέλεξε έως εκείνη τη στιγµή. Εάν το παιδί εγκαταλείψει τη δραστηριότητα ή και την εφαρµογή,
τα δεδοµένα του δεν χάνονται και έχει τη δυνατότητα την επόµενη φορά να συνεχίσει από εκεί
που σταµάτησε. Όταν ολοκληρώσει µια δραστηριότητα, αυτή σηµειώνεται µε ένα χαρακτηριστικό
σύµβολο. Εάν ο ίδιος ο µαθητής θέλει να επαναλάβει µια δραστηριότητα που έχει ολοκληρώσει
στο παρελθόν, δίνεται η δυνατότητα µε την επιλογή «Ξανά» και διαγραφούν όλα όσα έχει ήδη
κάνει και να ξαναρχίσει από την αρχή.
Βοήθεια προς το παιδί

Ο θείος της Κλαίρης βοηθά την ανιψιά του όποτε τον χρειάζεται. Βρίσκεται πάντα στο κάτω
µέρος της οθόνης και δίνει προφορικές και ταυτόχρονα γραπτές οδηγίες όταν το παιδί κάνει κλικ
επάνω του. Τη πρώτη φορά, που το παιδί επισκέπτεται µια δραστηριότητα, η βοήθεια εµφανίζεται
αυτόµατα. Από τη δεύτερη φορά και µετά η βοήθεια ενεργοποιείται µόνο µετά από επιθυµία του
παιδιού,

κάνοντας

κλικ

πάνω

στο

σκίτσο

του

θείου.

απενεργοποιηθεί/ενεργοποιηθεί κάνοντας κλικ στο κουµπάκι

Η

ηχητική

βοήθεια

µπορεί

να

δίπλα στον θείο.

Τρόπος Επιλογής

Σε όλο το δείγµα γραφής ο τρόπος επιλογής είναι κοινός σε κάθε περίπτωση – είτε πρόκειται για
επιλογές, είτε για αντικείµενα – και πραγµατοποιείται χρησιµοποιώντας το ποντίκι. Μόλις ο
δείκτης του ποντικιού µετακινηθεί σε µία επιλέξιµη περιοχή, µετατρέπεται σε χεράκι και
πατώντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πραγµατοποιείται η επιλογή.

Όσον αφορά τις ασκήσεις όπου το παιδί πρέπει µετακινήσει αντικείµενα λ.χ. λέξεις, σχέδια κτλ.,
ο τρόπος επιλογής είναι ο ίδιος. Μόλις ο δείκτης του ποντικιού µετακινηθεί πάνω σε µία λέξη,
σκίτσο ή άλλο µετατρέπεται σε χεράκι και πατώντας το αριστερό πλήκτρο «πιάνει» το
αντικείµενο. Στη συνέχεια το παιδί πρέπει να οδηγήσει το αντικείµενο στην επιθυµητή θέση
κινώντας το ποντίκι. Όταν φτάσει εκεί, πρέπει να πατήσει ξανά το αριστερό πλήκτρο και το
αντικείµενο «ελευθερώνεται». Όταν ολοκληρώσει µία άσκηση τότε επιβραβεύεται.
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Βασικά εργαλεία πλοήγησης

Η µπάρα στο κάτω µέρος της οθόνης περιέχει κουµπιά πλοήγησης στο λογισµικό και επιπλέον
εφαρµογές-εργαλεία.

Βοηθός: : Ο θείος είναι ο βοηθός του παιδιού σε κάθε του βήµα. Προσφέρει τη βοήθειά
του όποτε του ζητηθεί, κάνοντας κλικ επάνω του, αλλά και επιβραβεύει το παιδί σε κάθε
πετυχηµένη του προσπάθεια.

Λεξικό: Στο λεξικό παρουσιάζονται τα λήµµατα και οι ερµηνείες των όρων που είναι
άγνωστοι στον µαθητή.

Σεντούκι: Με την επιλογή αυτή το παιδί µετακινείται στη δραστηριότητα της κλειδαριάς,
όπου συνδυάζοντας λέξεις παράγει προτάσεις, αναζητώντας την κατάλληλη που θα είναι και η
απάντηση στο αίνιγµα που θα του δίνεται. Η δραστηριότητα αυτή ενεργοποιείται όταν έχουν
ολοκληρωθεί και οι έξι δραστηριότητες της πρώτης ενότητας.
∆ιαδίκτυο: Σε αυτή την επιλογή θα παρουσιάζονται επιλεγµένοι κόµβοι στο διαδίκτυο
γενικού ενδιαφέροντος αλλά και σχετικοί µε την εκάστοτε δραστηριότητα.

Ξανά: Κάνοντας κλικ στο κουµπί «Ξανά» το παιδί διαγράφει ότι έχει κάνει µέχρι εκείνη τη
στιγµή στη συγκεκριµένη δραστηριότητα και ξεκινά από την αρχή.

Εκτύπωση: Στις περισσότερες δραστηριότητες υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης της
εργασίας του µαθητή.

Βελάκια «προηγούµενο»-«επόµενο»: Βελάκια πλοήγησης µέσα στην ίδια τη
δραστηριότητα, όταν υπάρχουν υποδραστηριότητες.

Έξοδος: Έξοδος από την ενότητα ή την εφαρµογή

Πίσω: Επιστροφή στη κεντρική σελίδα του βιβλίου της πρώτης ενότητας.

Σελίδα 19

Οδηγός χρήσης και αξιοποίησης του Λογισµικού

Γλώσσα Ε'-ΣΤ' ∆ηµοτικού

∆. ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ενότητα 1 : Περιβάλλον και τοπίο

Σκοπός της ενότητας είναι η επεξεργασία των παραγράφων και η αποτελεσµατική χρήση τους
κατά τη δόµηση του κειµένου. Βασική επιδίωξη είναι να αποκτήσει την ικανότητα το παιδί να
κατανοεί κείµενα και, κυρίως, να δοµεί δικά του κείµενα. Ειδικότερα, να κατανοήσει ότι η
παράγραφος ως οπτικό αρχικά κοµµάτι του κειµένου, αποτελεί συγχρόνως και κοµµάτι µε
ξεχωριστό περιεχόµενο. ∆ηµιουργώντας, λοιπόν, ξεχωριστά περιεχόµενα, βάζουµε σε τάξη τις
σκέψεις µας, τα λόγια µας, δηλαδή τις δοµούµε· και, βάζοντας σε τάξη τις σκέψεις, βάζουµε
συγχρόνως σε τάξη τα λόγια µας, προφορικά και γραπτά. Αυτό επιχειρείται στην ενότητα µε
διάφορα µέσα-παιχνίδια, όπως π.χ. η εικονοποίηση γεγονότων και πραγµάτων και η αντιστοίχισή
τους µε παραγράφους. Γι’ αυτό ως πιο πρόσφορα είδη λόγου για τη συνειδητοποίηση και τη
δηµιουργία κειµενικής δοµής επιλέχτηκαν η αφήγηση και η περιγραφή.

Η ενότητα δίνει την αίσθηση στο παιδί ενός παιχνιδιού αναζήτησης θησαυρού. Κεντρικός ήρωας
είναι η µικρή Κλαίρη που παίρνει ένα παράξενο δώρο από τον θείο της: Την προσκαλεί σε ένα
κυνήγι θησαυρού. Της δίνει ένα βιβλίο µε γρίφους-δραστηριότητες και ένα σεντούκι κλειδωµένο
µε µια παράξενη κλειδαριά. Η κλειδαριά αυτή δεν έχει αριθµός αλλά λέξεις. Ο θείος της την
προτρέπει

να

λύσει

τους

γρίφους-δραστηριότητες. Για

κάθε

σωστή

δραστηριότητα

της

αποκαλύπτεται και µια πρόταση πάνω στην κλειδαριά του σεντουκιού. Όταν και οι έξι γρίφοι
έχουν ολοκληρωθεί, θα πρέπει το παιδί να βρει τον σωστό συνδυασµό των λέξεων που θα
ανοίξει το σεντούκι. Ένας γρίφος-αίνιγµα θα είναι η βοήθεια για την αναζήτηση της σωστής
πρότασης πάνω στην κλειδαριά. Όταν ανοίξει το σεντούκι, θα βρίσκει ένα νέο σηµείωµα από τον
θείο, όπου θα την οδηγεί στην επόµενη θεµατική ενότητα.
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Οι έξι επιµέρους δραστηριότητες παρουσιάζονται σαν σελιδοδείκτες στο βιβλίο του θείου της
Κλαίρης. Όταν το παιδί µετακινήσει το ποντίκι πάνω από µία επιλογή, τότε το βελάκι περιήγησης
µετατρέπεται σε χεράκι ενώ ταυτόχρονα το επιλέξιµο σηµείο κινείται, υποδηλώνοντας ότι µπορεί
να ενεργοποιηθεί αν επιλεγεί.

1. Η Ακακία και η Γλυσίνια

Στόχοι:
–Να κατανοήσει το παιδί το περιεχόµενο αφηγηµατικού-περιγραφικού κειµένου.
–Να κατανοήσει τη δοµή αφηγηµατικού-περιγραφικού κειµένου.
–Να αξιοποιήσει τη χρονική διαδοχή των γεγονότων, µε την υποστήριξη εικόνων που
αντιστοιχούν σ’ αυτά, για τη σύνδεση των παραγράφων και την αποκατάσταση-δόµηση του
κειµένου. (Στην προκειµένη περίπτωση η σύνδεση αυτή επιχειρείται µε τη βοήθεια της χρονικής
διαδοχής των γεγονότων και εικόνων που αντιστοιχούν στα γεγονότα.)
–Να συνειδητοποιήσει το παιδί πρακτικά πως η παράγραφος είναι δοµικό στοιχείο του κειµένου,
το

οποίο

συνδέεται

µε

τα

νοήµατα

των

προηγούµενων

και

επόµενων

παραγράφων

καταληκτικής

παραγράφου,

(συνεκτικότητα).
–Να

συνειδητοποιήσει

το

δοµικό

και

βιωµατικό

ρόλο

της

συµπληρώνοντάς την µε τη φαντασία του, όταν αυτή έχει αφαιρεθεί.
–Να εκφραστεί δηµιουργικά σε επίπεδο γραπτού λόγου, αξιοποιώντας τα στοιχεία δοµής του
κειµένου και το µη οριστικό τέλος του διηγήµατος.

Παιδαγωγική προσέγγιση – περιγραφή:
Στη δραστηριότητα αυτή το παιδί βλέπει ένα διήγηµα µε τις παραγράφους του ανακατεµένες.
∆ίπλα σε κάθε παράγραφο υπάρχουν βελάκια «πάνω» και «κάτω». Με τα βελάκια αυτά µετακινεί
τις παραγράφους έτσι ώστε να τις τοποθετήσει στη σωστή σειρά. Όταν νοµίζει ότι είναι έτοιµος ο
βοηθός τον προτρέπει να δει την ιστορία που δηµιούργησε πατώντας το βελάκι «επόµενο», που
βρίσκεται στη µπάρα στο κάτω µέρος της οθόνης.
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Στην επόµενη οθόνη ακούει την ιστορία και βλέπει τις εικόνες, µία για κάθε παράγραφο. Κάποιες
από αυτές τις εικόνες περιέχουν και διαλόγους, οι οποίοι αναδύονται µέσα από την αφήγηση του
διηγήµατος. Αν η σειρά των παραγράφων δεν είναι σωστή, το παιδί έχει την ευκαιρία µέσα από
το άκουσµα του διηγήµατος και την εικονογράφηση της κάθε παραγράφου να αντιληφθεί το
λάθος του. Με το τέλος της ιστορίας ο βοηθός, αν έχει κάνει κάπου λάθος, τον ενθαρρύνει να
ξαναπροσπαθήσει.

Αν η ιστορία του είναι σωστή, τον επιβραβεύει δίνοντάς του την ευκαιρία να συνεχίσει την
ιστορία δηµιουργώντας ένα δικό του τέλος. Το παιδί καλείται ουσιαστικά να αξιοποιήσει τις
πληροφορίες από την πλοκή του αφηγήµατος και να δώσει το δικό του τέλος, καταθέτοντας
προσωπικές-ενδεχοµένως- εµπειρίες και βιώµατα.
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2. Ο κύριος Λάζαρος

Στόχοι:
Το παιδί
-Να διαβάσει και να κατανοήσει το παιδί τις προτάσεις µια παραγράφου.
-Να εντοπίσει και να αξιοποιήσει τα στοιχεία που θα οδηγήσουν στη δόµηση της παραγράφου.
-Να εντοπίσει διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις που διασφαλίζουν τη συνοχή της παραγράφου.
–Να κατανοήσει την ανάγκη συνοχής των προτάσεων σε µια παράγραφο.
-Να συνειδητοποιήσει ότι η συνοχή της παραγράφου διασφαλίζεται µε τη λογική και τη χρονική
αλληλουχία.

Παιδαγωγική προσέγγιση – περιγραφή:
Στη δραστηριότητα αυτή παρουσιάζεται µια παράγραφος από µια διασκευή αποσπάσµατος του
λογοτεχνικού κειµένου της Μάρως ∆ούκα «Πού ’ναι τα φτερά». Οι προτάσεις ανακατεµένες
βρίσκονται στο κάτω µέρος της οθόνης. Το παιδί πρέπει να τις επιλέξει κάνοντας κλικ επάνω
στην κάθε µία και να τις τοποθετήσει στη σωστή σειρά.

Όταν τοποθετηθούν όλες οι προτάσεις, εµφανίζεται το βελάκι επόµενο, όπου στη νέα οθόνη, το
παιδί βλέπει εικονογραφηµένη την κάθε πρόταση. Οι εικόνες βρίσκονται µε τη σωστή σειρά.
Κάτω από την κάθε εικόνα εµφανίζονται οι προτάσεις, όπως τις επέλεξε το παιδί. Με τα βελάκια
επόµενο και προηγούµενο µετακινείται µέσα στις προτάσεις. Με την παρατήρηση των εικόνων
εντοπίζει τα τυχόν λάθη που έχει κάνει στη δόµηση της παραγράφου του και µπορεί να γυρίσει
στην πρώτη οθόνη και να τα διορθώσει.
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Όταν η δραστηριότητα ολοκληρωθεί µε επιτυχία, ο βοηθός ζητά από το παιδί, πατώντας το
βελάκι «επόµενο», να εντάξει την παράγραφο που δόµησε µέσα στο υπόλοιπο κείµενο,
αξιοποιώντας τους υπάρχοντες κειµενικούς δείκτες.

3. Ταξιδεύω

Στόχοι:
Στη συγκεκριµένη δραστηριότητα επιχειρείται να καλλιεργηθούν ανάλογες µε τα προηγούµενα
δεξιότητες και προωθούνται οι ίδιοι στόχοι µε την επεξεργασία περιγραφικού κειµένου αυτή τη
φορά. ∆ηλαδή:
–Να διαβάσει κείµενο µε κενά και να επιχειρήσει να τα συµπληρώσει µε τα κατάλληλα γλωσσικά
στοιχεία, διασφαλίζοντας τη νοηµατική συνοχή.
–Το παιδί να κατανοήσει πρακτικά την ανάγκη να υπάρχει συνοχή µεταξύ των προτάσεων και
συνεκτικότητα µεταξύ των παραγράφων σε περιγραφικό κείµενο µε τη βοήθεια των σχέσεων
τόπου, οι οποίες προσιδιάζουν στην περιγραφή.
–Να συνειδητοποιήσει τον λειτουργικό ρόλο του επιθέτου (και της επιθετικοποιηµένης µετοχής),
το οποίο αποτελεί γραµµατικό συστατικό της περιγραφής, µε επιλογές κατάλληλου επιθέτου σε
παραδειγµατικό άξονα.
-Να συνειδητοποιήσει ότι οι επιλογές σε επίπεδο λεξιλογίου επηρεάζουν το νόηµα του κειµένου.

Παιδαγωγική προσέγγιση – περιγραφή:
Στη δραστηριότητα αυτή το παιδί βλέπει στο πάνω µέρος της οθόνης το ασπρόµαυρο σχέδιο ενός
τοπίου. Κάτω από το σχέδιο υπάρχει ένα µικρό περιγραφικό κείµενο, όπου λείπουν κάποιες
λέξεις. Το παιδί θα πρέπει να επιλέξει µια από τις προτεινόµενες λέξεις από τη λίστα που
εµφανίζεται, κάνοντας κλικ πάνω στα κενά. Κάθε φορά που επιλέγει µια λέξη, το τοπίο αλλάζει,
γεµίζει µε χρώµατα. Η λέξη κλειδί είναι η πρώτη, από όπου µπορεί να επιλέξει µια από τις εποχές
του χρόνου. Μπορεί να επιλέξει να δηµιουργήσει ένα χειµωνιάτικο, ανοιξιάτικο, καλοκαιρινό ή
φθινοπωρινό τοπίο. Οι αλλαγές στην εικόνα γίνονται µε βάση οµάδες λέξεων. Π.χ. αν το παιδί
Σελίδα 24

Οδηγός χρήσης και αξιοποίησης του Λογισµικού

Γλώσσα Ε'-ΣΤ' ∆ηµοτικού

επιλέξει «Τα βουνά είναι χιονισµένα...», η αλλαγή στην εικόνα θα είναι ίδια µε αυτή που θα
εµφανιζόταν αν διάλεγε «µπαµπακένια» ή «κατάλευκα» ή «γυµνά», αφού οι λέξεις αυτές
περιγράφουν ένα χειµωνιάτικο τοπίο.

Εάν το παιδί επιλέξει µια λέξη η οποία υποδηλώνει µια άλλη εποχή, ενώ στην αρχή επέλεξε
κάποια άλλη, η νέα αυτή λέξη θα εµφανιστεί µε γκρι χρώµα και η εικόνα στο τοπίο δεν θα
αλλάξει.
Όταν η δραστηριότητα ολοκληρωθεί, ο βοηθός προτρέπει το παιδί να δει το πρωτότυπο κείµενο
κάνοντας κλικ στο βελάκι επόµενο. Αν το παιδί έχει περιγράψει ένα χειµωνιάτικο τοπίο, όπως και
στο πρωτότυπο, τότε τον προτρέπει να παρατηρήσει ποιες λέξεις χρησιµοποίησε ο συγγραφέας
για να περιγράψει το ίδιο τοπίο. Αν το παιδί έχει περιγράψει ένα τοπίο µιας άλλης εποχής, του
προτείνει, αν θέλει, να αλλάξει την περιγραφή του έτσι ώστε να περιγράψει µε τον δικό του
τρόπο το ίδιο τοπίο.
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Η Κωπαΐδα

Στόχοι:
–Να συνειδητοποιήσει το παιδί ότι το αφηγηµατικό κείµενο δοµείται µε την τοποθέτηση
γεγονότων στον άξονα του χρόνου.
–Να διαβάσει, πρώτα, και να κατανοήσει ένα κείµενο του λαϊκού πολιτισµού.
–Να συνειδητοποιήσει ότι προϋπόθεση για ακριβή και αποτελεσµατική αφήγηση είναι η γνώση
και η χρήση των χρόνων του ρήµατος.
–Να διακρίνει και να ορίσει τις παραγράφους του κειµένου.
–Να «αναγνώσει» τις εικόνες και να συνδυάσει τα εικονιζόµενα µε το περιεχόµενο του κειµένου.
–Να δηµιουργήσει διάλογο, κατανοώντας το κείµενο και αξιοποιώντας τις πληροφορίες του και
να τον εντάξει λειτουργικά στην αφήγηση.
–Να κατανοήσει ότι µε την περίσταση επικοινωνίας «υλοποιούνται» τα λόγια σε χώρο και χρόνο.
Γι’ αυτό δεν χρειάζεται να περιγράφονται οι συνθήκες επικοινωνίας κατά τη δόµηση προφορικού
«κειµένου», όπως γίνεται στον γραπτό λόγο.
–Να οδηγηθεί έµµεσα στην πρακτική διάκριση του προφορικού από τον γραπτό λόγο, µε την
«εµψύχωση» της περίστασης επικοινωνίας µε εικόνες.
–Να οδηγηθεί στην ενεργητική διάκριση του προφορικού από τον γραπτό λόγο µε δραστηριότητα
δόµησης γραπτής και προφορικής αφήγησης µε εικονοποίηση της περίστασης.

Παιδαγωγική προσέγγιση – περιγραφή:
Στη δραστηριότητα αυτή το παιδί καλείται να βρει τον σωστό χρόνο στα ρήµατα που
απουσιάζουν από ένα κείµενο διήγησης. Με κλικ πάνω στα κενά του κειµένου εµφανίζεται µια
λίστα µε το ίδιο ρήµα αλλά σε διαφορετικούς χρόνους. Το παιδί επιλέγει τον σωστό χρόνο, αφού
διαβάσει την υπόλοιπη πρόταση και την κατανοήσει. Αν η επιλογή του είναι λάθος, τότε
εµφανίζεται

η

λέξη

που

επέλεξε

µε

γκρι

χρώµα.

Συνειδητοποιεί

χρησιµοποιούνται ρήµατα στην οριστική και την υποτακτική του αορίστου.
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Όταν ολοκληρώσει τη δραστηριότητα, ο βοηθός τον καλεί, επιλέγοντας το βελάκι «επόµενο», να
χωρίσει το κείµενό του σε παραγράφους. Για να βοηθηθεί το παιδί, για κάθε παράγραφο υπάρχει
και µια εικόνα που απεικονίζει τη θεµατική της παραγράφου. Πρόκειται για µια προσπάθεια
«αισθητοποίησης» του ρόλου των παραγράφων στη δόµηση ενός κειµένου. Για να επιλέξει το
παιδί την παράγραφο, πρέπει να κάνει κλικ στην αρχή της και στη συνέχεια κλικ εκεί που θεωρεί
ότι είναι το τέλος της. Η παράγραφος µεταφέρεται αυτόµατα κάτω από την εικόνα. Κάνοντας
κλικ στο βελάκι δεξιά της εικόνας, µεταφέρεται στην επόµενη εικόνα, όπου µε την ίδια διαδικασία
θα επιλέξει την επόµενη παράγραφο. Αν το παιδί δυσκολεύεται να χωρίσει το κείµενο σε
παραγράφους, µπορεί να το ακούσει κάνοντας κλικ στο βελάκι στο πάνω µέρος της οθόνης.
Σε µια από τις εικόνες υπάρχουν πλαίσια διαλόγου στους δύο πρωταγωνιστές της ιστορίας. Το
παιδί καλείται, αντλώντας την πληροφορία από το αφηγηµατικό κείµενο, να δηµιουργήσει τους
διαλόγους και έτσι ουσιαστικά να χρησιµοποιήσει και να αξιοποιήσει στοιχεία της αφήγησης και
της «ηθογραφίας» των ηρώων, όπως αυτή σκιαγραφείται στα αφηγούµενα. Με τον τρόπο αυτό
και πάλι διαισθητικά αντιλαµβάνεται τον ρόλο των διαλογικών µερών µιας διήγησης.

Όταν ολοκληρωθούν όλες, βλέπει το κείµενό του παραγραφοποιηµένο. Μέσα στο κείµενο βλέπει
ενταγµένους και τους διαλόγους που ο ίδιος δηµιούργησε. Στο τέλος προσθέτει, αν το επιθυµεί,
µια εικόνα από τις διαθέσιµες για να εικονογραφήσει την ιστορία του και την εκτυπώνει.

5. Άργησε πάλι

Στόχοι:
–Να ακούσει το παιδί και να κατανοήσει το περιεχόµενο αυθεντικού αφηγηµατικού κειµένου.
–Να αξιοποιήσει τις πληροφορίες του από το κείµενο και να δηµιουργήσει κόµικ.
–Να αξιοποιήσει τις γνώσεις του για το κόµικ, από προηγούµενες αναγνωστικές εµπειρίες και από
τα λογισµικά των προηγούµενων τάξεων και να µετατρέψει το αφηγηµατικό κείµενο σε κόµικ.
–Να δηµιουργήσει εικόνες που να αντιστοιχούν στις παραγράφους του κειµένου ή στις δράσεις
που καταγράφονται.
–Να δηµιουργήσει τις συµβάσεις ενός κόµικ : καρέ, πλάνα, κίνηση, ήχος, χρώµα.
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–Να ευαισθητοποιηθεί σε θέµατα περιποίησης και σεβασµού των ζώων.

Παιδαγωγική προσέγγιση – περιγραφή:
Το παιδί ακούει την αφήγηση ενός κειµένου. Αφού κατανοήσει το περιεχόµενο και τη δοµή του
(πού, πότε, ποιος, τι κάνει, γιατί το κάνει και µε ποιο αποτέλεσµα), καλείται να χρησιµοποιήσει
τις δυνατότητες του υπολογιστή και να δηµιουργήσει το δικό του κόµικ, µετατρέποντας την
ιστορία που διάβασε ή άκουσε. Θα πρέπει να χρησιµοποιήσει τις πληροφορίες που του έδωσε η
ανάγνωση της ιστορίας σε εικόνα και λόγο. Αν το επιθυµεί, µπορεί να επεκτείνει την ιστορία του
προσθέτοντας νέους ήρωες και δηµιουργώντας νέους διαλόγους.

Έχει στη διάθεσή του, δεξιά της οθόνης, µια κυλιόµενη λίστα µε τους ήρωες της ιστορίας καθώς
και αντικείµενα για να δηµιουργήσει τον περιβάλλοντα χώρο. Κάτω από τις λίστες υπάρχουν τα
εξής εργαλεία:
Συννεφάκια διαλόγων: Επιλέγει ένα από τα διαθέσιµα συννεφάκια και το τοποθετεί µέσα
στη επιφάνεια εργασίας του κόµικ. Με κλικ πάνω στο συννεφάκι µπορεί να γράψει τους
διαλόγους που φαντάζεται.
∆ιαγραφή: Για να διαγράψει ένα σκίτσο ή συννεφάκι διαλόγου από την επιφάνεια του κόµικ,
πρέπει πρώτα µε κλικ να το επιλέξει και να εµφανιστεί ένα κόκκινο πλαίσιο γύρω του. Στη
συνέχεια πατώντας πάνω στο κουµπί της διαγραφής το σκίτσο διαγράφεται.
Πιο µεγάλο-πιο µικρό: Αφού το παιδί επιλέξει το σκίτσο που θέλει και εµφανιστεί ένα
κόκκινο πλαίσιο γύρω του, µπορεί να το µεγαλώσει ή να το µικρύνει.
Εµπρός-πίσω: Όταν το παιδί τοποθετήσει πολλά σκίτσα µέσα στα πλαίσια του κόµικ,
υπάρχει η ανάγκη να αλλάξει τη θέση τους µεταξύ τους. Ποιο θα φαίνεται µπροστά και ποιο στο
φόντο. Αφού το παιδί επιλέξει το σκίτσο που θέλει και εµφανιστεί ένα κόκκινο πλαίσιο γύρω του,
µπορεί να το µεταφέρει στο προσκήνιο ή στο παρασκήνιο.
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Καθαρισµός: Με την επιλογή αυτή διαγράφονται τα πάντα στο κόµικ.
Βοήθεια: ∆ίνονται πληροφορίες για τα εργαλεία της δραστηριότητας.

Το κόµικ έχει διαθέσιµες έως τρεις σελίδες. Το παιδί µπορεί να χρησιµοποιήσει όσες θέλει και στο
τέλος να εκτυπώσει το κόµικ που δηµιούργησε.

6. Το χαµόγελο

Στόχοι:
-Να συνειδητοποιήσει το παιδί ότι µπορεί να δηµιουργεί πρωτότυπες εικόνες και εντυπώσεις
(effet) πάνω σε κείµενο, επιλέγοντας κατά βούληση –σκόπιµα ή τυχαία– λέξεις από κάθετο άξονα
επιλογών

(παραδειγµατικό)

και

επιφέροντας

µεταβολές

σε

δεδοµένο

οριζόντιο

άξονα

(συνταγµατικό). Έτσι, εσωτερικεύει πρακτικά την έννοια της δοµής της γλώσσας και τις σχετικές
βασικές έννοιες της αλληλεξάρτησης (κάθετα και οριζόντια <=> οµοιότητα/διαφορά) και
διασκεδάζει µε τη δηµιουργία πρωτότυπων ή αστείων εκφράσεων, εκφράσεων µε κυριολεκτική ή
µεταφορική σηµασία, επιχειρώντας τη διαισθητική συνειδητοποίηση της διαφοράς µεταξύ του
καθηµερινού, βιωµατικού και οικείου λόγου.
–Να συνδέει νοηµατικά το γλωσσικό ή εικαστικό περιεχόµενο ενός κειµένου µε τον ενδεχόµενο
τίτλο, µε τη διαδικασία της λογικής απαγωγής (από τον τίτλο στο κείµενο) ή της επαγωγής (από
το κείµενο στον τίτλο).
–Να διαβάσει το παιδί απόσπασµα λογοτεχνικής περιγραφής.
–Να συν-κινηθεί και να αναζητήσει ολόκληρο το έργο.
–Να επιχειρήσει σύνθεση πολυτροπικών κειµένων, συνδυάζοντας λόγο και εικόνα.
–Να ’ρθει σε επαφή µε έργα µεγάλων Ελλήνων και ξένων ζωγράφων.
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Παιδαγωγική προσέγγιση – περιγραφή:
Σε αυτή τη δραστηριότητα µέσα από ένα µικρό απόσπασµα λογοτεχνικού κειµένου αποµονώνεται
η φράση: «το αµέτρητο χαµόγελο του πελάγου». Με αφορµή αυτή τη φράση δίνεται ένας
µηχανισµός παραγωγής φράσεων, συνδυάζοντας επίθετα και προσδιορισµούς για το χαµόγελο.
Το παιδί µπορεί να γράψει και να κρατήσει µέχρι και πέντε φράσεις από αυτές που µπορούν να
παραχθούν. Μπορούµε σε επίπεδο τάξης να απασχολήσουµε τα παιδιά µε την παραγωγή
φράσεων πολύ µεγαλύτερου αριθµού.

Στη συνέχεια καλείται το παιδί, εργαζόµενο ατοµικά, εταιρικά ή οµαδικά, να επιλέξει µια από τις
φράσεις, που δηµιούργησε, ως τίτλο και να γράψει µια ή δύο παραγράφους. Η φράση µπορεί να
αποτελέσει τη θεµατική πρόταση ή την κατακλείδα της παραγράφου ή τον νοηµατικό άξονα του
κειµένου της µίας ή των δύο παραγράφων που θα προκύψουν. Τα παιδιά µπορούν ελεύθερα να
ακολουθήσουν απλά την οδηγία που συνοδεύει τη δραστηριότητα ή να την προσαρµόσουν στους
δικούς µας στόχους. Για παράδειγµα, η φράση να αφορά τον γεωφυσικό χώρο της περιοχής στην
οποία βρίσκεται το σχολείο και η τάξη που δουλεύει µε το λογισµικό ή συγκεκριµένη/ες
διαπροσωπική/ές σχέση/εις κ.λ.π.

Με τη καθοδήγησή µας θα µπορούσε η δραστηριότητα αυτή να λειτουργεί κάθε φορά και µε
διαφορετικό τρόπο. Παράδειγµα, θα µπορούσε το κείµενο που παράγει το παιδί µε θέµα τη
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φράση που έχει δηµιουργήσει, να είναι η συνέχεια του αρχικού λογοτεχνικού κειµένου, οπότε θα
πρέπει να διασφαλίσει την κειµενική συνοχή σε επίπεδο νοήµατος, λεξιλογίου και ύφους.

7. Σεντούκι

Η δραστηριότητα αυτή ενεργοποιείται όταν έχουν ολοκληρωθεί και οι έξι δραστηριότητες της
ενότητας. Κάθε φορά που ολοκληρώνεται σωστά µια δραστηριότητα, προστίθεται µια πρόταση
στην κλειδαριά.

Το παιδί συνδυάζοντας τις λέξεις από τις προτάσεις που υπάρχουν στην κλειδαριά, παράγει νέες
προτάσεις, αναζητώντας την κατάλληλη, η οποία θα είναι και η απάντηση στο αίνιγµα που του
δίνεται.
Όταν βρει τον σωστό συνδυασµό, το σεντούκι ανοίγει.
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Ενότητα 2 : Λέξεις και φαντασία

Γενικός σκοπός της Ενότητας
Ο σκοπός που δεσπόζει στις τρεις υποενότητες είναι το δηµιουργικό γράψιµο· πιο συγκεκριµένα,
οι απόπειρες δηµιουργίας πραγµατικότητας µε τη σύνθεση πρωτότυπων νοηµάτων εικόνων και
αισθηµάτων και µε µεταβολές σε δεδοµένες λέξεις ή φράσεις (καθηµερινού ή λογοτεχνικού
λόγου)· ο έλεγχος του παραγόµενου λόγου µε τη διαπίστωση του κατανοητού, του µη
κατανοητού, του περίεργου, του χιουµοριστικού, του ασυνήθιστου, του πρωτότυπου, του
ποιητικού κτλ., καθώς και η οριζόντια επέκταση των θεµάτων και η θεώρησή τους από άλλες
οπτικές γωνίες.

Παιδαγωγική προσέγγιση και τεχνικές
Σε γενικές γραµµές η διδακτική διαδικασία της Ενότητας λαµβάνει υπόψη την προσέγγιση της
εννοιολογικής χαρτογράφησης. Έτσι, µε βάση και τις αρχές της οπτικής µάθησης, τα παιδιά
εκδηλώνουν την έµφυτη δυνατότητα να οργανώνουν πληροφορίες και να κατανοούν έννοιες. Με
αφετηρία εικόνες ή σύµβολα προχωρούν στη συγκρότηση νοηµάτων και στη χρήση λόγου. Με
την προσέγγιση αυτή, παράλληλα µε τη δηµιουργικότητα προωθείται η εννοιολογική συγκρότηση
του παιδιού. Αυτό επιδιώκεται µε την άσκηση στη διαπίστωση σχέσεων µεταξύ εννοιών και
οδηγεί στη συγκρότηση συστηµάτων εννοιών, πράγµα που συνιστά τον στόχο της διαθεµατικής
προσέγγισης της γνώσης. Επικουρικό ρόλο για τον σκοπό αυτό προορίζονται να παίξουν τα
προσαρτηµένα στον παρόντα Οδηγό Σχέδια εργασίας εννοιολογικού προσανατολισµού.

Ειδικότερα,

οι

εννοιολογικοί

χάρτες

αποτελούν

µια

µορφή

επικοινωνίας

που

κύριο

χαρακτηριστικό της έχει την αναπαράσταση των σχέσεων που υπάρχουν ανάµεσα στις έννοιες
που δοµούν ένα συγκεκριµένο θέµα.
Κύρια λειτουργικά στοιχεία τους είναι:
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Στο στάδιο αυτό καταγράφονται όλες οι έννοιες, οι οποίες σχετίζονται µε το

γνωστικό αντικείµενο ή το πρόβληµα που τίθεται προς λύση.
Η οργάνωση εννοιών. Οι έννοιες µπορούν να χωριστούν σε υποοµάδες, να γίνει προσθήκη νέων
εννοιών που δείχνουν την ιεράρχησή τους κ.ά.
Η τοποθέτηση εννοιών στον χάρτη. Οι έννοιες τοποθετούνται στον χάρτη ανάλογα µε την
ιεράρχηση και τη σύνδεσή τους.
Η σύνδεση εννοιών. Οι έννοιες συνδέονται µεταξύ τους και καταγράφονται οι λέξεις -φράσεις
που δείχνουν τις σχέσεις που τις συνδέουν και, τέλος,
Η αναθεώρηση χάρτη. Ο χάρτης αναθεωρείται µε βάση τα κριτήρια της σωστής οργάνωσης και
ιεράρχησης των εννοιών.
Η τελική οργάνωση χάρτη. Με βάση τη νέα εµπειρία που µπορεί να προέλθει από τη διδασκαλία ή
τη συζήτηση µε άλλα µέλη της οµάδας ο χάρτης αναθεωρείται. Η διαδικασία αυτή µπορεί να
επαναληφθεί αρκετές φορές.

Περιγραφή της Ενότητας:
Η ενότητα συγκροτείται από τρεις επιµέρους δραστηριότητες. Αυτές παρουσιάζονται µέσα στο
δωµάτιο του θείου της Κλαίρης. Όταν το παιδί µετακινήσει το ποντίκι πάνω από µία επιλογή, τότε
το βελάκι περιήγησης µετατρέπεται σε χεράκι ενώ ταυτόχρονα το επιλέξιµο σηµείο κινείται,
υποδηλώνοντας ότι µπορεί να ενεργοποιηθεί αν επιλεγεί.

1. Ο ήλιος ο ηλιάτορας

Στόχοι:
Με την υποενότητα επιδιώκεται η εµπλοκή του παιδιού στην παραγωγή δηµιουργικού γραπτού
λόγου µε ερέθισµα λέξη ή εικόνα· τη συνειδητοποίηση της διαδικασίας παραγωγής και σύνθεσης
λέξεων µε παιχνίδια αυθαίρετων επιλογών, µε χιουµοριστικό ή φαντασιακό αποτέλεσµα και µια
πρώτη εξοικείωση µε την τεχνολογία του βιβλίου από λειτουργική και αισθητική άποψη. Πιο
συγκεκριµένα:
–Ο µαθητής να «διερευνήσει» δηµιουργικά ως προς τις µορφή και τη σηµασία µια λέξη, στην
περίπτωση της συγκεκριµένης δραστηριότητας τη λέξη: ΗΛΙΟΣ.
–Να διακρίνει την κοινή από τη βιωµατική έκφραση.
–Να αναζητήσεις τις διαφορετικές εκφράσεις του ίδιου θέµατος από διαφορετικές µορφές της
Τέχνης
–Να εµπλουτίσει το λεξιλόγιό του.
–Να δηµιουργήσει οικογένειες λέξεων µε κοινή ρίζα και κοινή σηµασία.
–Να συνειδητοποιήσει τη κίνηση της γλώσσας στον παραδειγµατικό και στον συνταγµατικό
άξονα.
–Να καταθέσει εµπειρίες, βιώµατα και γλωσσικές επιλογές.
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–Να µελετήσει λογοτεχνικά κείµενα για τον ήλιο (για τη λέξη που θα διαπραγµατευτεί και θα
διερευνήσει σε κάθε περίπτωση).
–Να µελετήσει αυθεντικά (αφηγηµατικά, περιγραφικά, επιχειρηµατολογικά κ.ά) κείµενα σχετικά
µε τον ήλιο.
–Να γνωρίσει και να µελετήσει έργα ζωγραφικής µε θέµα τον ήλιο.
–Να καταγράψει λεξιλόγιο και ιδέες σχετικά µε τον ήλιο.
–Να δηµιουργήσει κείµενο µε θέµα τον ήλιο.

Παιδαγωγική προσέγγιση – περιγραφή:
Στη δραστηριότητα αυτή το παιδί καλείται να καταγράψει σε έναν πίνακα λέξεις και φράσεις που
έρχονται στο µυαλό του ακούγοντας ή βλέποντας τη λέξη ΗΛΙΟΣ, σε µια προσπάθεια εφαρµογής
της µεθόδου του καταιγισµού των ιδεών, την οποία και ως προς την υλοποίηση καλείται να
διαχειριστεί το παιδί (1ο βήµα). Στη συνέχεια διαβάζει κείµενα λογοτεχνικά και µη για τον ήλιο,
ακούει µελοποιηµένα ποιήµατα και απαγγελίες ποιηµάτων για τον ήλιο, βλέπει πίνακες
ζωγραφικής µε ανάλογη θεµατολογία µε στόχο την ανάκληση γνώσεων-εµπειριών, τη συνκίνηση, τον εµπλουτισµό του λεξιλογίου και των γνώσεών του γι’ αυτόν. Μπορεί να
συµπληρώσει τον πρώτο πίνακα ή να προχωρήσει στον δεύτερο. Η λέξη χωρίζεται στο µόρφηµα
του θέµατος και σ’ αυτό της κατάληξης και το παιδί καλείται να συµπληρώσει αντίστοιχες στήλες
µε λέξεις που να έχουν σχέση µε τον ήλιο και να αρχίζουν µε το ίδιο θέµα ή να καταλήγουν στην
ίδια κατάληξη. Αν θέλουµε να αυξήσουµε τον βαθµό δυσκολίας της άσκησης, µπορούµε να
ζητήσουµε να µην επαναληφθούν λέξεις του προηγούµενου πίνακα. Το παιδί διερευνά πλέον τη
λέξη σε επίπεδο παραδειγµατικού άξονα µε βάση τη µορφολογία και τη σηµασία της λέξης (2ο
βήµα).

Στη συνέχεια (3ο βήµα) η λέξη γράφεται κάθετα και συγκεντρώνεται λεξιλόγιο µε σηµείο
αναφοράς το αρχικό γράµµα κάθε λέξης που θα πρέπει να αντιστοιχεί σ’ αυτά της λέξης ΗΛΙΟΣ.
Το παιδί µπορεί να συµβουλευτεί το λεξικό που έχει στη διάθεσή του. Οι λέξεις καταγράφονται σε
αντίστοιχο πίνακα στην οθόνη του λογισµικού.
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Αφού ολοκληρωθεί και αυτή η άσκηση, το παιδί καλείται να συντάξει πρόταση ή περίοδο µε
µορφή ακροστιχίδας: ΗΛΙΟΣ. Κινείται πλέον στον συνταγµατικό γλωσσικό άξονα και δεσµεύεται
να χρησιµοποιήσει λέξεις από αυτές που ήδη έχει καταγράψει στους τρεις πίνακες.
Είναι έτοιµος να συντάξει το δικό του κείµενο για τον ήλιο µε τίτλο ή κεντρικό νοηµατικό άξονα
την πρόταση ή περίοδο που προέκυψε στο 4ο βήµα της δραστηριότητας.
Η άσκηση περιλαµβάνει στάδια εξέλιξης µε αυξανόµενο βαθµό δυσκολίας.
Η δηµιουργία του εξώφυλλου στην ουσία αξιοποιεί στοιχεία της δραστηριότητας, γνώσεις του
µαθητή και ήδη διαµορφωµένα κριτήρια επιλογής βιβλίων για ανάγνωση και δηµιουργεί ένα
σαφές πλαίσιο επικοινωνίας.

Στην οθόνη του εµφανίζονται πίνακες, βιβλία, εφηµερίδες, µουσικά cd. Κάνοντας κλικ στους
ζωγραφικούς πίνακες, όπου απεικονίζουν τοπία µε πρωταγωνιστή τον ήλιο, τους φέρνει πιο
κοντά, βλέπει τον τίτλο του κάθε πίνακα και το όνοµα του καλλιτέχνη. Στο πάνω µέρος του
πίνακα προβάλλονται στον µαθητή δύο επιλογές: ή να δει το βιογραφικό του καλλιτέχνη ή να
κλείσει τον πίνακα και να επιστρέψει στη βασική οθόνη της δραστηριότητας. Με κλικ στα βιβλία
παρουσιάζονται λογοτεχνικά κείµενα και ποιήµατα για τον Ήλιο. Επιλέγοντας την εφηµερίδα το
παιδί διαβάζει κείµενα επιστηµονικής πληροφόρησης, επικαιρότητας και δελτίο καιρού. Τέλος
µπορεί να ακούσει ένα µουσικό κοµµάτι του Μάνου Λοΐζου καθώς και την απαγγελία
αποσπάσµατος του ποιήµατος του Οδυσσέα Ελύτη «Η Πορτοκαλένια».
Στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο βελάκι «επόµενο», εµφανίζεται µια στήλη όπου καλείται το
παιδί να γράψει λέξεις που ήδη ήξερε για τον ήλιο, και δίπλα λέξεις που έµαθε µετά από τη
µελέτη του υλικού.
Με κλικ στο βελάκι «επόµενο» εµφανίζεται η δεύτερη στήλη, όπου το παιδί καλείται να
καταγράψει λέξεις σχετικές µε τον ήλιο που αρχίζουν από ήλι- και λέξεις που τελειώνουν σε –ος.
Όταν συµπληρώσουν 10 λέξεις εµφανίζεται ως επιβράβευση η διεύθυνση της σελίδας του
Ινστιτούτου Αστρονοµίας και Αστροφυσικής.
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Στην τρίτη στήλη που θα εµφανιστεί θα πρέπει

να γράψει λέξεις που αρχίζουν από το κάθε

γράµµα της λέξης ήλιος. Ο Βοηθός τον προτρέπει να αναζητήσει βοήθεια από το Λεξικό το οποίο
θα τον οδηγήσει στο ηλεκτρονικό λεξικό του Τριανταφυλλίδη (ή στο Λεξικό ΟρθογραφικόΕρµηνευτικό ∆΄, Ε΄, ΣΤ΄ ∆ηµοτικού, στην ιστοσελίδα http://pi-schools.sch.gr/dimotiko ή στην
έντυπη µορφή του ίδιου λεξικού που διαθέτουν τα παιδιά)
Επόµενο βήµα είναι η δηµιουργία ακροστιχίδας µε τα γράµµατα της λέξης ΗΛΙΟΣ. Η ακροστιχίδα
πρέπει να είναι µια ολοκληρωµένη πρόταση. Η πρόταση αυτή θα αποτελέσει και το θέµα – τίτλο
της ιστορίας που θα γράψει το παιδί στο επόµενο βήµα. Επιλέγοντας το «∆ες κι αυτό»
εµφανίζεται ένα παράδειγµα ακροστιχίδας.
Τέλος, το παιδί θα πρέπει να γράψει µια µικρή ιστορία για τον ήλιο βασιζόµενος στις λέξεις που
κατέγραψε και στον τίτλο που δηµιουργήθηκε από την ακροστιχίδα. Όταν η ιστορία του είναι
έτοιµη µπορεί να την εκτυπώσει.
Σε όλη τη διάρκεια που το παιδί καλείται να συµπληρώνει τις στήλες µε τις λέξεις και τέλος να
γράψει την ιστορία του, µπορεί να ανατρέχει στο υλικό που υπάρχει στο λογισµικό αλλά και σε
συγκεκριµένους δικτυακούς τόπους που προτείνονται από την επιλογή στη µπάρα εργαλείων
«∆ιαδίκτυο».
Η τελευταία επιλογή της δραστηριότητας δίνει τη δυνατότητα στον µαθητή να δηµιουργήσει ένα
εξώφυλλο για την εργασία του ή και για όλες τις εργασίες των µαθητών της τάξης και να
δηµιουργηθεί ένα βιβλίο για τον ήλιο.
Σε αυτή τη δραστηριότητα µπορεί να επιλέξει εικόνα, να γράψει τον τίτλο, τον υπότιτλο, το
όνοµα του συγγραφέα και άλλα στοιχεία (όπως εικονογράφος, εκδόσεις), να µορφοποιήσει τα
κείµενά του αλλάζοντας το µέγεθος, το χρώµα, τη γραµµατοσειρά και τη µορφή των γραµµάτων.
Όταν το αποτέλεσµα τον ικανοποιεί εκτυπώνει το εξώφυλλο.
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2. Τα νησιά του Αιγαίου

Στόχοι:
Η δηµιουργία κειµένου-παραγράφου, µε την προϋπόθεση να εξασφαλιστεί η συνεκτικότητα και η
συνοχή. Επιπλέον:
–Το παιδί να διαβάσει και να κατανοήσει απόσπασµα λογοτεχνικής περιγραφής.
–Να προσδιορίσει ουσιαστικά του κειµένου µε επίθετα που εντοπίζει στο κείµενο ή άλλα δικής
του επιλογής.
–Να συντάξει πρόταση απλή ή σύνθετη χρησιµοποιώντας κάθε ουσιαστικό και ένα ή περισσότερα
από τα συνοδευτικά του επίθετα.
-Να φιλοτεχνήσει αφίσα.

Παιδαγωγική προσέγγιση – περιγραφή:
Στη δραστηριότητα αυτή το παιδί διαβάζει ένα λογοτεχνικό περιγραφικό κείµενο. Κάποια
ουσιαστικά του κειµένου είναι µε κόκκινο χρώµα. Το παιδί επιλέγει έξι από αυτά και τα τοποθετεί
στον πίνακα, στο πάνω µέρος της οθόνης. Κάτω από κάθε ουσιαστικό, καλείται να γράψει
επίθετα είτε αυτά του κειµένου είτε δικά του. Πάνω από κάθε ουσιαστικό στον πίνακα υπάρχει
ένα κουµπί, όπου εµφανίζει και µια εικόνα για το καθένα.

Με το βελάκι «επόµενο» εµφανίζεται η επόµενη οθόνη, όπου το παιδί καλείται να συντάξει µία
απλή ή σύνθετη πρόταση χρησιµοποιώντας τα ουσιαστικά και ένα ή περισσότερα από τα επίθετα
που τα συνοδεύουν στον αντίστοιχο πίνακα. Οι προτάσεις συγκεντρώνονται και πρέπει να
τοποθετηθούν έτσι ώστε να δηµιουργήσουν παράγραφο µε όλα τα στοιχεία µιας πλήρους
παραγράφου: ενότητα, συνοχή, αλληλουχία, επάρκεια.
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Τέλος, πρέπει να χρησιµοποιήσει αυτές τις προτάσεις για να συνθέσει µια αφίσα προβολής των
ελληνικών νησιών. Φιλοτεχνεί την αφίσα του προσθέτοντας εικόνες ή και αντικείµενα µέσα στο
καράβι και την εκτυπώνει.

3. Το ξύλινο ανθρωπάκι
Στόχοι:
-Η παραγωγή οργανωµένου λόγου (παράλληλα µε τη δηµιουργική γραφή)
–Η καλλιέργεια της ικανότητας της συσχέτισης εννοιών και της δόµησης µε τη συστηµατική
δόµηση του κειµένου
–Η καλλιέργεια της ικανότητας του παιδιού να οργανώνει τη σκέψη του µε εικόνες και γραφικά
και, στη συνέχεια, να τη µετατρέπει σε κείµενο.
Συγκεκριµένα:
-Το παιδί να µελετήσει και να κατανοήσει κείµενα τα οποία πραγµατεύονται θέµατα σχετικά µε το
ξύλο.
–Καλείται να συλλέξει πληροφορίες σχετικές µε το ξύλο: ιδιότητες, κίνδυνοι-προστασία,
χρησιµότητα κ.λ.π.
–Καλείται να δηµιουργήσει ένα δικό του σενάριο µε πρωταγωνιστή ένα ξύλινο ανθρωπάκι.
–∆ηµιουργεί µία δική του ιστορία, χρησιµοποιώντας έννοιες από τις πληροφορίες και το λεξιλόγιο
που συνέλεξε.
–Χρησιµοποιεί τα στοιχεία δοµής ενός αφηγηµατικού κειµένου και οδηγείται στην παραγωγή
οργανωµένου λόγου.

Παιδαγωγική προσέγγιση – περιγραφή:
Στη δραστηριότητα «Το ξύλινο ανθρωπάκι» τα παιδιά καλούνται να “γνωρίσουν” το ξύλο: τις
ιδιότητες, τους κινδύνους που αντιµετωπίζει και τους τρόπους προστασίας του· να συλλέξουν
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πληροφορίες, δηλαδή, οι οποίες ουσιαστικά θα αφορούν και το ανθρωπάκι που θα είναι
κατασκευασµένο από αυτό το υλικό.
Πρόκειται για προσπάθεια “εφαρµογής” µιας τεχνικής από τη Γραµµατική της Φαντασίας του Τζ.
Ροντάρι (Ροντάρι, Τζ., Γραµµατική της φαντασίας, Τεκµήριο, 1985,σ. 112), την οποία ο ίδιος
ονόµασε: Το γυάλινο ανθρωπάκι.
Ο επιθετικός προσδιορισµός προσδίδει στον/στην πρωταγωνιστή/στρια, που δηλώνεται µε το
ουσιαστικό, πληθώρα ιδιοτήτων και τρόπους συµπεριφοράς και δράσης που συναρτώνται µ’
αυτές. Τα παιδιά ανακαλύπτουν τις ιδιότητες του υλικού –γυαλί, ξύλο κ.ά- και στη συνέχεια
εφευρίσκουν και οροθετούν το χωροχρονικό πλαίσιο και τα επεισόδια της δράσης, µε στοιχεία τα
οποία θα µπορούσαν να αποτελούν και την προ-οργανωτική µας παρέµβαση ως εκπαιδευτικών.
Στη δραστηριότητα «Το ξύλινο ανθρωπάκι», το παιδί ατοµικά ή οµαδικά, πριν δηµιουργήσει
κείµενο µε πρωταγωνιστή ένα ξύλινο ανθρωπάκι, αναζητά και συγκεντρώνει πληροφορίες γι’
αυτό

σε

οµάδα

κειµένων.

Η

πρώτη

οθόνη-περιβάλλον τού προσφέρει

ερεθίσµατα

και

πληροφόρηση για το ξύλο: µια πολύ µεγάλη βιβλιοθήκη, φωτογραφίες και πίνακες ζωγραφικής
µε σχετικά θέµατα, το τζάκι µε τα απαραίτητα κοµµένα ξύλα δίπλα του και µια σειρά βιβλίων και
εντύπων στα ράφια.

Το παιδί καλείται µέσω της βοήθειας που του δίνεται να κάνει κλικ σε κάθε βιβλίο ή εφηµερίδα
και να µελετήσει τα κείµενα που αποκαλύπτονται. Έτσι, κάνοντας κλικ στο πρώτο βιβλίο, στο
πάνω ράφι, εµφανίζεται κείµενο µε τον γενικό τίτλο «Το ξύλο», το οποίο παρέχει πληροφορίες
για τη χρήση του ξύλου. Στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο βιβλίο που βρίσκεται στο αµέσως
επόµενο ράφι, διαβάζει τις περιπέτειες του Πινόκιο, κείµενο που µε χιούµορ προσθέτει στοιχεία
στις ιδιότητες του ξύλου και συστήνει στο παιδί ένα ξύλινο ανθρωπάκι. Στο επόµενο βιβλίο
υπάρχει κείµενο µε τίτλο «Η τέχνη της ξυλογλυπτικής», το οποίο συµπληρώνει τις πληροφορίες
για τις χρήσεις και την επεξεργασία του ξύλου. Η εφηµερίδα περιλαµβάνει άρθρα για το ξύλο και
τις χρήσεις του από τα παλιά χρόνια µέχρι και σήµερα.
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Βοηθάµε το παιδί να οργανώσει και να αποκωδικοποιήσει τα ερεθίσµατα που λαµβάνει από αυτή
την οθόνη. Π.χ. το ξύλο µπορούµε να το επεξεργαστούµε, να του αλλάξουµε µορφή. Είναι ένα
υλικό που χρησιµοποιεί ο άνθρωπος εκµεταλλευόµενος τις ιδιότητές του (να αλλάζει µορφή, να
επιπλέει), αλλά είναι και ένα υλικό που έχει πολλούς «εχθρούς».
Αφού το παιδί οργανώσει τις πληροφορίες που έλαβε, καλείται, κάνοντας κλικ στο «γλόµπο»
(εύκολο ή δύσκολο), να δηµιουργήσει τη δική του ιστορία µε πρωταγωνιστή το ξύλινο
ανθρωπάκι. Μεταφέρεται σε ένα περιβάλλον το οποίο, µέσα από τη δηµιουργία εννοιολογικών
χαρτών, βοηθά το παιδί να αναλύσει τη σκέψη του, να οργανώσει τις γνώσεις του και να τις
αναπαραστήσει µέσω διαγραµµάτων. Έχει έτσι µία οπτική αναπαράσταση των εννοιών-ιδεών του
µε εικόνες. Γενικά, µε το εργαλείο αυτό, καλλιεργείται η κριτική και η δηµιουργική σκέψη των
παιδιών και υποστηρίζεται αποτελεσµατικά η ικανοποίηση γνωστικών στόχων. Η χρήση
συνδέσµων καθιστά το εργαλείο κατάλληλο και για µάς, ώστε να µπορούµε να διακρίνουµε αν τα
παιδιά έχουν κατανοήσει τη σχέση µεταξύ των διαφόρων εννοιών.
Με την επιλογή εύκολο τα παιδιά οδηγούνται σε ένα περιβάλλον εργασίας, όπου ήδη υπάρχει η
δοµή έτοιµη για να βοηθήσει τα παιδιά να οργανώσουν τη σκέψη τους. Με την επιλογή δύσκολο
το περιβάλλον εργασίας είναι κενό και θα πρέπει τα ίδια τα παιδιά από την αρχή να δώσουν τη
δοµή της ιστορίας τους.
Και στις δύο επιλογές δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε δεδοµένα, στα οποία µπορεί να βρει
πόλεις, κωµοπόλεις και χωριά της Ελλάδας που το όνοµά τους να αρχίζει από Ξυλ-ο-,
επαγγέλµατα σχετικά µε το ξύλο, αλλά και επώνυµα που να αρχίζουν από Ξυλ-ο-, προκειµένου
να συµπληρώσει το ∆ελτίο ταυτότητας του πρωταγωνιστή της ιστορίας του και των άλλων
προσώπων σ΄ αυτήν.
Η συγκεκριµένη δραστηριότητα επιτρέπει την καταγραφή και τη σύνδεση των στοιχείων, τα
οποία θα αποτελέσουν τα δοµικά στοιχεία του αφηγήµατος, το οποίο καλείται το παιδί να
συντάξει: ο χώρος, ο χρόνος, το-τα πρόσωπο-α, οι δράσεις, τα γεγονότα, οι αιτίες, τα
αποτελέσµατα.

Σ’ αυτό το περιβάλλον εργασίας τα παιδιά µπορούν να επιλέξουν εικονίδια και να τα
τοποθετήσουν στον χώρο εργασίας και στη συνέχεια να τα αντιστοιχίσουν µε µια έννοια-λέξη,
γράφοντάς την κάτω από το κάθε εικονίδιο. Επόµενο βήµα είναι να δηµιουργήσουν τους
συνδέσµους µεταξύ των εννοιών αλλά και των εννοιών και της κεντρικής ιδέας, που είναι το
Ξύλινο ανθρωπάκι.
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µετακινηθούν

για

την

καλύτερη

οπτική

απεικόνιση

του

σχεδιαγράµµατος, να διαγραφούν να αλλάξουν ή και να σχεδιαστούν εκ νέου από τα παιδιά.
Στο γραφικό περιβάλλον υπάρχουν τα εξής εργαλεία:
Νέο : ∆ιαγράφονται τα πάντα και ξεκινά νέα εργασία
Άνοιγµα: Ανοίγει την τελευταία αποθηκευµένη εργασία.
Αποθήκευση: Αποθηκεύεται η µέχρι εκείνη τη στιγµή εργασία που έχει γίνει.
Καθαρισµός: ∆ιαγράφεται το επιλεγµένο αντικείµενο ή βελάκι συνδέσµου.
Σχεδίαση: Εµφανίζεται παράθυρο µε βασικά εργαλεία σχεδίασης. Ότι σχεδιαστεί αντικαθιστά το
επιλεγµένο εικονίδιο.
Σύνδεση: Αφού επιλεγεί το αρχικό εικονίδιο, σχεδιάζεται ένα βελάκι συνδέσµου του αρχικού µε
το τελικό εικονίδιο. ∆ηµιουργείται µια σχέση πατέρα-παιδιού. Όταν ο µαθητής θέλει να
καταργήσει τη σχέση αυτή, επιλέγει το βελάκι και πατά το κουµπί καθαρισµός.
Κείµενο: Μετάβαση στο περιβάλλον εργασίας κειµένου.
Εκτύπωση: Εκτυπώνεται το γραφικό περιβάλλον εργασίας.
Επιστροφή: Επιστροφή στην προηγούµενη οθόνη.
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Όταν πλέον τα παιδιά θεωρούν ότι έχουν οργανώσει και καταγράψει τη βασική δοµή της ιστορίας
τους, µε όλες τις απαραίτητες συνδέσεις καλούνται να µετακινηθούν στο περιβάλλον εργασίας
κειµένου κάνοντας κλικ στο κουµπί «κείµενο».
Εδώ έχει µεταφερθεί η δοµή της ιστορίας από τα γραφικό περιβάλλον αλλά µε τη µορφή
κειµένου. Τα παιδιά καλούνται να ολοκληρώσουν την ιστορία τους επεκτείνοντας τη δοµή που
ήδη έχουν δηµιουργήσει.

Έχουν πάντα τη δυνατότητα να επανέρχονται στο γραφικό περιβάλλον εργασίας και να
τροποποιούν τη δοµή όπως θέλουν και να επανέρχονται στο περιβάλλον εργασίας κειµένου, το
οποίο και ενηµερώνεται µε τις αλλαγές αυτές.
Στο τέλος µπορούν να εκτυπώσουν το κείµενό τους αλλά και το διάγραµµα της δοµής της
ιστορίας τους.

Στο περιβάλλον εργασίας κειµένου υπάρχουν τα εξής εργαλεία:
Επιστροφή: Επιστροφή στο γραφικό περιβάλλον εργασίας.
Απόκρυψη εικόνων: Εξαφανίζονται τα εικονίδια και µένει µόνο το κείµενο.
Εκτύπωση: Εκτυπώνεται το κείµενο.
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Ενότητα 3 : Εκδήλωση στα Χανιά

Στην αρχή του σεναρίου τα παιδιά διαβάζουν έγγραφο του ΥΠΕΠθ για την προκήρυξη
διαγωνισµού. Η εισαγωγή έχει ως στόχο την υποστήριξη του οπτικού γραµµατισµού.
Στη συνέχεια εµφανίζεται η κεντρική οθόνη της ενότητας που περιλαµβάνει 7 υποενότητες.

1. Να δηµιουργήσουµε ένα ηµερολόγιο
Στόχοι:
Το παιδί
- Να µελετήσει και να κατανοήσει κείµενα αναφορικού λόγου.
- Να δηµιουργήσει πολυτροπικά κείµενα.
- Να συντάξει τίτλο για την ηµέρα που επέλεξε.
- Να αντιστοιχίσει περιεχόµενο εικόνας-φωτογραφίας και κειµένου µε σηµείο αναφοράς µια
«παγκόσµια» ηµέρα.
- Να δηµιουργήσει το δικό του ηµερολόγιο.
- Να πληροφορηθεί τις «παγκόσµιες» ηµέρες.
- Να µελετήσει φωτογραφίες και εικόνες.
- Να αποδώσει εικαστικά και, αν χρειαστεί, συµβολικά το περιεχόµενο της «παγκόσµιας» ηµέρας
που επέλεξε.
- Να «εσωτερικεύσει», µέσω της δραστηριότητας, κοινωνικές αξίες.
Παιδαγωγική προσέγγιση – περιγραφή:
Τα παιδιά στη δραστηριότητα αυτή καλούνται να ακολουθήσουν τις πληροφορίες που τους
δίνονται µέσω του βοηθού και να δηµιουργήσουν ένα ηµερολόγιο που να παρουσιάζει για κάθε
µήνα µία από τις «παγκόσµιες» ηµέρες, τις αφιερωµένες στην υιοθέτηση και διάδοση
Σελίδα 43

Οδηγός χρήσης και αξιοποίησης του Λογισµικού

Γλώσσα Ε'-ΣΤ' ∆ηµοτικού

συγκεκριµένων στάσεων και αξιών. Βρίσκουν λίστες παγκόσµιων ηµερών για κάθε µήνα.
Καλούνται καταρχάς να επιλέξουν µε βάση τον τίτλο της ηµέρας. Ουσιαστικά ενεργοποιούνται µε
βάση τις πληροφορίες του τίτλου, που σε κάθε περίπτωση είναι ενεργός. Στη συνέχεια, και
προκειµένου να διαµορφώσουν τη σελίδα του κάθε µήνα, έχουν στη διάθεσή τους ένα
πληροφοριακό κείµενο για τη συγκεκριµένη ηµέρα, το οποίο και µελετούν. ∆ιατυπώνουν τον
δικό τους τίτλο, καταθέτοντας τις προσωπικές τους στάσεις σχετικά µε ό,τι η ηµέρα επιχειρεί να
υποστηρίξει.

Η σελίδα συµπληρώνεται µε µια φωτογραφία ή µια εικόνα σχετική, από µια λίστα που τους
δίνεται. Ο µαθητής έχει τη δυνατότητα να δηµιουργήσει τη δική του εικόνα, αν θεωρεί ότι δεν
τον

εκφράζουν

αυτές

που

του

δίνονται.

Έτσι,

ουσιαστικά

οδηγείται

στη

δηµιουργία

πολυτροπικών κειµένων και ταυτόχρονα µιας καταγραφής αξιών και στάσεων.
Αφού ολοκληρώσουν το ηµερολόγιο του µήνα που επέλεξαν µπορούν να το εκτυπώσουν.
Μπορούν να επανέρχονται στη δραστηριότητα κάθε µήνα και να ολοκληρώσουν το ηµερολόγιο
όλου του έτους.

2. Να καλέσουµε τους φίλους µας από την Ευρώπη

Στόχοι:
Το παιδί
- Να επικοινωνήσει εξ αποστάσεως:
•

µε επιστολή (συµβατικό ταχυδροµείο),

•

µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) και

•

τηλεφωνικά.

- Να επιλέξει απαντήσεις που να διασφαλίζουν την αποτελεσµατική επικοινωνία.
- Να δηµιουργήσει αποτελεσµατικούς διαλόγους.
- Να επιλέξει απαντήσεις που να υποστηρίζουν τις λεκτικές του επιλογές.
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- Να χρησιµοποιήσει τις κατάλληλες προτάσεις για καταφατικές ή αρνητικές απαντήσεις ή
αντίστοιχα για να καταγράψει προβληµατισµό.
- Να χρησιµοποιήσει τα απαραίτητα στοιχεία για την αποστολή µιας επιστολής.
- Να αναζητήσει πληροφορίες και να µάθει τους τρόπους αποστολής και ταχυδρόµησης µιας
επιστολής.
- Να χρησιµοποιήσει τα απαραίτητα στοιχεία για την αποστολή e-mail.

Παιδαγωγική προσέγγιση – περιγραφή:
Οι µαθητές παρακολουθούν τη συζήτηση των πρωταγωνιστών του σεναρίου. Επιλέγουν τον
τρόπο επικοινωνίας, τον οποίο θεωρούν πιο αποτελεσµατικό για την περίσταση. Για κάθε επιλογή
ακολουθούν συγκεκριµένες οδηγίες. Συντάσσουν κείµενα ή συµπληρώνουν διαλόγους.

Για τη σύνταξη της επιστολής τους δίνεται ένα δείγµα κειµένου. Αφού συντάξουν το κείµενο της
επιστολής, πρέπει να διαµορφώσουν τον φάκελο µε τα απαραίτητα στοιχεία. Με την επιλογή
«βοήθεια» βλέπουν ένα µικρό video των ΕΛΤΑ µε οδηγίες για τα στοιχεία που πρέπει να
αναγράφονται στο φάκελο.
Όταν συµπληρωθούν όλα τα στοιχεία, εµφανίζεται ο τιµοκατάλογος ανά τρόπο αποστολής (απλό,
συστηµένο κλπ). Τα παιδιά καλούνται να επιλέξουν έναν τρόπο και στη συνέχεια να
τοποθετήσουν τα αντίστοιχα γραµµατόσηµα και να στείλουν την επιστολή τους κάνοντας κλικ
στο γραµµατοκιβώτιο.

Στην περίπτωση του ηλεκτρονικού µηνύµατος ακολουθούν ανάλογες οδηγίες και βοήθειες.
Συντάσσουν ένα ανάλογο κείµενο µε αυτό της επιστολής. Επισηµαίνεται στα παιδιά ότι το
µήνυµα που θα συντάξουν απευθύνεται σε οµάδα παραληπτών και πρέπει να εκφραστούν
ανάλογα. Στη συνέχεια γράφουν στο πλαίσιο «θέµα» το θέµα του µηνύµατός τους και κάνοντας
κλικ στο κουµπί «αποστολή» στέλνουν το µήνυµά τους.
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Επιλέγοντας το τηλέφωνο, εµφανίζεται νέα οθόνη µε εικόνες των φίλων που επικοινωνεί
τηλεφωνικά η Κλαίρη. ∆ίπλα σε κάθε εικόνα υπάρχει ένα σύµβολο που προσδιορίζει το είδος της
απάντησης στο κάλεσµα της Κλαίρης. Με κλικ πάνω σε κάθε εικόνα παρέχεται µια λίστα
απαντήσεων για κάθε περίπτωση. Το παιδί καλείται µε τις επιλογές του να κάνει συγκεκριµένες
γλωσσικές πράξεις.
Επιλέγοντας µια σωστή απάντηση για το κάθε παιδί, φωτίζεται το ακουστικό της Κλαίρης και µε
κλικ επάνω του κλείνει η οθόνη των τηλεφωνικών διαλόγων.

Η δραστηριότητα, όπως και οι υπόλοιπες, µπορεί να γίνει σε επίπεδο ατοµικό ή οµαδικό ανάλογα
µε το επίπεδο της τάξης ή τους στόχους κάθε εκπαιδευτικού.
Πάντως, θα ήταν διδακτικά σκόπιµο να δοκιµάσουν τα παιδιά όλους τους τρόπους επικοινωνίας
που προσφέρονται στο λογισµικό.
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3. Να δώσουµε οδηγίες στους φίλους µας

Στόχοι:
Το παιδί
- Να µελετήσει επίσηµο κείµενο της Ε.Ε.
- Να συντάξει κείµενο µε πληροφορίες και οδηγίες-προτάσεις για τους φίλους που πρόκειται να
ταξιδέψουν.
- Να µελετήσει τον χάρτη της Ευρώπης και να εντοπίσει τις χώρες και τις πόλεις διαµονής των
πρωταγωνιστών της ενότητας.
- Να µελετήσει δροµολόγια, µέσα µεταφοράς και να διατυπώσει συµφέρουσες προτάσεις.
- Να διαµορφώσει στάση Ευρωπαίου πολίτη.

Παιδαγωγική προσέγγιση – περιγραφή:
Τα παιδιά µελετούν τον χάρτη της Ευρώπης. Εντοπίζουν τις χώρες και τις πόλεις διαµονής των
φίλων και την πόλη-προορισµό του ταξιδιού τους. Ακολουθώντας τις οδηγίες του βοηθού,
παίρνουν πληροφορίες για συγκεκριµένα µεταφορικά µέσα και τα προσφερόµενα δροµολόγια.
Καλούνται να συντάξουν ένα κείµενο πληροφοριακό, στο οποίο θα δίνουν οδηγίες για το ταξίδι,
κάθε φορά µε άλλα επιχειρήµατα: το κόστος, τη διαδροµή κ.λ.π.
Υπενθυµίζουν και τα απαραίτητα για το ταξίδι έγγραφα, αφού αναζητήσουν πληροφορίες σε
επίσηµες ιστοσελίδες της Ε.Ε.

Αρχικά τα παιδιά πρέπει να επιλέξουν τη χώρα εκκίνησης του ταξιδιού. Περνώντας το ποντίκι
τους πάνω από τα εικονίδια µε τα διαθέσιµα µέσα µεταφοράς, βλέπουν τα δροµολόγια για το
κάθε ένα. Με κλικ επιλέγουν το µέσο που θέλουν να προτείνουν στους φίλους από την Ευρώπη
και βλέπουν τη διαδροµή να εµφανίζεται στο χάρτη. Αν επιλέξουν το τρένο, θα πρέπει να
επιλέξουν και το πλοίο για να φθάσουν στον τελικό προορισµό τα Χανιά.
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Στο πλαίσιο «Πληροφορίες» εµφανίζεται ο σύνδεσµος µε την επίσηµη ιστοσελίδα της Ε.Ε., όπου
δίνει οδηγίες προς τους Ευρωπαίους που θέλουν να ταξιδέψουν.
Τέλος τα παιδιά πρέπει να οργανώσουν τις πληροφορίες αυτές σε ένα κείµενο οδηγιών προς τους
φίλους τους.

4. Να παίξουµε ένα παιχνίδι γνωριµίας

Στόχοι:
Το παιδί
-Να ακολουθήσει οδηγίες προφορικές ή γραπτές.
- Να συντάξει κείµενο οδηγιών.
- Να µελετήσει κείµενα µε πληροφορίες για τους παιδικούς ήρωες.
- Να απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούν τους αγαπηµένους παιδικούς ήρωες.
- Να συντάξει δικές του ερωτήσεις που αφορούν τους αγαπηµένους παιδικούς ήρωες.
- Να γνωρίσει τα βασικά στοιχεία στην περιγραφή ενός προσώπου.
- Να παίξει ένα επιτραπέζιο παιχνίδι στον υπολογιστή.
- Να γνωρίσει τους αντιπροσωπευτικούς παιδικούς ήρωες χωρών µελών της Ε.Ε.
- Να αντιστοιχίσει παιδικούς ήρωες- χώρες-πολιτιστικά µνηµεία.
- Να συντάξει «∆ελτίο Ταυτότητας» για τον Έλληνα παιδικό ήρωα.

Παιδαγωγική προσέγγιση – περιγραφή:
Τα παιδιά, ακολουθώντας τις οδηγίες του βοηθού, καλούνται να παίξουν ένα παιχνίδι. Πρέπει να
αντιστοιχίσουν ήρωες της παιδικής λογοτεχνίας µε τη χώρα στην οποία έδρασαν σύροντας την
κάρτα πάνω στην αντίστοιχη χώρα, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων υποστήριξης στόχων της
ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση. Οι ήρωες της κάθε χώρας ήταν επιλογή του εντύπου
της ευρωπαϊκής επιτροπής «Ας οικοδοµήσουµε µαζί την Ευρώπη».
Κάνοντας κλικ πάνω στην εικόνα του ήρωα, µπορούν να διαβάσουν µικρά κείµενα µε
πληροφορίες για τον καθένα. Αν δυσκολεύονται, µπορούν να αντιστρέψουν την κάρτα και να
δουν ένα αντιπροσωπευτικό µνηµείο της χώρας κάνοντας κλικ στο βελάκι πάνω στην κάρτα.
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Για κάθε σωστή επιλογή αυξάνει η βαθµολογία και για κάθε λάθος µειώνεται. Πρόκειται για µια
δραστηριότητα «ανάγνωσης» εικόνων, αναφορικών και απαριθµητικών κειµένων µε στόχο τη
σύνδεση πολιτισµικών στοιχείων.

Όταν το πρώτο µέρος του παιχνιδιού ολοκληρωθεί, εµφανίζονται ερωτήσεις για κάθε ένα ήρωα.
Τα παιδιά µε κλικ πάνω στους ήρωες, που βρίσκονται πλέον στο χάρτη, επιλέγουν αυτόν που
κατά τη γνώµη τους ανταποκρίνεται στην ερώτηση.

Στο σηµείο αυτό του παιχνιδιού τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν τις
υπάρχουσες ερωτήσεις µε δικές τους, επιλέγοντας το κουµπί «ερωτήσεις». Στον πίνακα που
εµφανίζεται, µπορούν δίπλα σε κάθε εικόνα του ήρωα να γράψουν τη δική τους ερώτηση. Αν
χρειαστούν βοήθεια, περνώντας το ποντίκι τους πάνω από την εικόνα, εµφανίζεται το µικρό
κείµενο µε τις πληροφορίες για τον κάθε ήρωα.
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Η δραστηριότητα αυτή θα µπορούσε να αξιοποιηθεί µέσα στην τάξη µε οµάδες παιδιών. Η κάθε
οµάδα να δηµιουργήσει τις δικές της ερωτήσεις και στη συνέχεια να γίνει ανταλλαγή των οµάδων
στους υπολογιστές για να απαντήσει η κάθε οµάδα στις ερωτήσεις που δηµιούργησε η άλλη.

Στη συνέχεια, καλούνται να συντάξουν το «∆ελτίο Ταυτότητάς» του Έλληνα παιδικού ήρωα.
Πρόκειται για περιγραφή προσώπου µε σύντοµο τρόπο και µε χρήση των κύριων στοιχείων
καταγωγής, της εξωτερικής εµφάνισης, του χαρακτήρα, της κατάστασης στην οποία βρίσκεται
συνήθως, στις περιπέτειες στις οποίες πρωταγωνιστεί. Το παιδί καλείται να συµπληρώσει στο
∆ελτίο τα στοιχεία που γνωρίζει από τις πηγές αλλά και τις προσωπικές του απόψεις. ∆εν είναι
απαραίτητο να συµπληρωθούν όλα τα στοιχεία.

Οι συντάκτες αντίστοιχου βιβλίου της Ε.Ε. προτείνουν τον Οδυσσέα ως αντιπροσωπευτικό ήρωα
για την Ελλάδα. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να παρακινήσει τα παιδιά να αντιπροτείνουν µε
επιχειρήµατα κάποιο άλλο πρόσωπο.

Σελίδα 50

Οδηγός χρήσης και αξιοποίησης του Λογισµικού

Γλώσσα Ε'-ΣΤ' ∆ηµοτικού

Ακόµη ο εκπαιδευτικός µε αφετηρία τη δραστηριότητα µπορεί να οργανώσει ένα «σχέδιο
εργασίας» που να αφορά την παιδική λογοτεχνία, την ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση, µε
βασικούς στόχους διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και να

ασχοληθεί µε όλους τους ήρωες,

οδηγώντας την τάξη του στην ανάγνωση αντίστοιχων έργων.

Στη συνέχεια τα παιδιά πρέπει να συντάξουν το κείµενο των οδηγιών του παιχνιδιού που µόλις
έπαιξαν. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να ορίσει τον αποδέκτη των οδηγιών και οι µαθητές να
επιλέξουν το ύφος, το πρόσωπο και τον αριθµό των ρηµάτων κτλ. Για να διευκολυνθούν τα
παιδιά, τους δίνεται κείµενο το οποίο µπορούν να συµπληρώσουν.

5. Να στείλουµε ανακοίνωση

Στόχοι:
Το παιδί
-Να συντάξει ανακοίνωση µε συγκεκριµένο περιεχόµενο.
-Συγχρόνως, να "πείσει" του δέκτες του κειµένου να επισκεφτούν την εκδήλωση.
- Να επιλέξει επίπεδο ύφους (λεξιλόγιο και διατύπωση), ανάλογα µε την περίσταση επικοινωνίας.

Παιδαγωγική προσέγγιση – περιγραφή:
Στη δραστηριότητα οι µαθητές πρέπει να αναδείξουν την επικοινωνιακή τους ικανότητα µε τη
σύνταξη των συγκεκριµένων ειδών κειµένου.
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Καλούνται να συντάξουν ανακοίνωση για την εκδήλωση που θα γίνει. Τους δίνονται σύντοµες
οδηγίες για τα χαρακτηριστικά του κειµένου. Η ανακοίνωση πρέπει να απευθύνεται προς τους
επίσηµους φορείς της πόλης και στη συνέχεια προς τους συµµαθητές των µικρότερων τάξεων,
ενώ τα κείµενα πρέπει να διαµορφωθούν µε διαφορετικό επίπεδο ύφους. Μπορούν να επιλέξουν
από µια λίστα λέξεων τις κατάλληλες για την περίσταση. Οι λέξεις δίνονται και για τις δύο
ανακοινώσεις στην ίδια λίστα, προκειµένου να αναπτύξουν κριτήρια επιλογής, εκτιµώντας την
επικοινωνιακή συνθήκη.

6. Να ετοιµάσουµε τα φαγητά

Στόχοι:
Το παιδί
- Να παρακολουθήσει την εκτέλεση µιας συνταγής σε βίντεο.
- Να συντάξει κείµενο οδηγιών, στο οποίο να απαριθµούνται ακριβή στοιχεία.
- Να εκµαιεύσει τις οπτικές πληροφορίες που χρειάζονται και να τις χρησιµοποιήσει στη σύνταξη
κειµένου µιας συνταγής.

Παιδαγωγική προσέγγιση – περιγραφή:
Τα παιδιά παρακολουθούν την εκτέλεση συνταγής σε βίντεο. Συγκεντρώνουν πληροφορίες.
Συντάσσουν τον κατάλογο των υλικών µε την απαιτούµενη δοσολογία και στη συνέχεια
προχωρούν στη σύνταξη του κειµένου οδηγιών.
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Ο εκπαιδευτικός µπορεί να ζητήσει συγκεκριµένο πρόσωπο και αριθµό στα ρήµατα καθώς και
συγκεκριµένη ή συγκεκριµένες εγκλίσεις, θέτοντας ειδικότερους διδακτικούς στόχους. Για
παράδειγµα, να συζητηθεί η επιλογή β’ προσώπου προστακτικής, π.χ. ρίξτε, ή ρίχνετε, αντί
οριστικής ρίχνουµε, καθώς και οι τυχόν συνέπειες της επιλογής στο αποτέλεσµα της
επικοινωνίας.

7. Να δούµε την εφηµερίδα

Στόχοι:
Το παιδί
–Να συνειδητοποιεί πρακτικά τη σηµασιολογική πορεία που ακολουθεί η κατανόηση του λόγου,
ξεκινώντας από τα επιµέρους στοιχεία και καταλήγοντας επαγωγικά στο συνοπτικό περιεχόµενο
(τίτλος).
–Να κατανοεί ενεργητικά πολυτροπικά κείµενα, µετέχοντας στη διαµόρφωσή τους.

Παιδαγωγική προσέγγιση – περιγραφή:
Εµφανίζεται το πρωτοσέλιδο της εφηµερίδας, όπου παρουσιάζεται η εκδήλωση των παιδιών.
Υπάρχει η εικόνα από την εκδήλωση, ένα µικρό κείµενο κάτω από την εικόνα και ένα κενό
πλαίσιο στη θέση του τίτλου.
Ο τίτλος του άρθρου δεν εµφανίζεται και πρέπει ο µαθητής να τον επιλέξει από τους 3
διαθέσιµους τίτλους που υπάρχουν στη λίστα.
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Ο εκπαιδευτικός θα µπορούσε να επεκτείνει τη δραστηριότητα προτρέποντας τα παιδιά να
γράψουν το πλήρες άρθρο της εφηµερίδας. Ο τίτλος και η µικρή περίληψη του άρθρου που
εµφανίζεται κάτω από τη φωτογραφία θα τα βοηθήσει.
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Ενότητα 4 : Στο Λούνα Παρκ

Γενικοί στόχοι
Βασικός στόχος της ενότητας είναι

η διεύρυνση του λεξιλογίου των µαθητών και η

συνειδητοποίηση της δοµής και της λειτουργίας της γλώσσας σε επίπεδο κειµένου, πρότασης και
λέξης. Επιχειρείται η µελέτη

γλωσσικών φαινοµένων µε παιγνιώδεις τρόπους, οι οποίοι

συµβάλλουν στην άσκηση των µαθητών µε στόχο την κατανόηση των αντίστοιχων γλωσσικών
φαινοµένων.
Πιο συγκεκριµένα µέσα από τις δραστηριότητες της ενότητας και τη δηµιουργική συµµετοχή των
µαθητών επιδιώκεται η εξοικείωσή τους µε γραµµατικο-συντακτικά φαινόµενα µέσα από κείµενα
µε τις επικοινωνιακές συνισταµένες τους και η αισθητοποίηση της έννοιας του γλωσσικού
συστήµατος: Συνειδητοποίηση και εσωτερίκευση ενός σχήµατος κλίσης ρήµατος και ενός
σχήµατος κλίσης πτωτικού (ουσιαστικού, επιθέτου). Παιχνίδια µε τους χρόνους του ρήµατος και
τις ποικίλες δυνατότητες δήλωσης του χρόνου και των χρονικών σχέσεων. Παιχνίδια µε το θέµα,
την κατάληξη και τη µεταξύ τους σχέση. ∆ραστηριότητες µε λέξεις που έχουν ως α΄ συνθετικό
λόγια αχώριστα µόρια, µε συνώνυµα, αντώνυµα, συνθέσεις, αναλύσεις συνθέτων. Ασκήσεις
επιλογής του κατάλληλου συνώνυµου αφηρηµένων κυρίως εννοιών. Ασκήσεις αναγνώρισης των
βασικών συντακτικών όρων µιας πρότασης.
Βασική επιδίωξη τέλος είναι να εµπλουτίσουν οι µαθητές το λεξιλόγιό τους και να διαπιστώσουν
ότι το κατάλληλο λεξιλόγιο διευκολύνει την κατανόηση και αποτελεσµατική επικοινωνία.

Παιδαγωγική προσέγγιση και τεχνικές
Η διδακτική µεθοδολογία είναι λειτουργική και δίνει έµφαση στη χρήση της γλώσσας και στη
συµµετοχή των παιδιών. Η συναίσθηση προόδου και επίτευξης των στόχων είναι θεµελιώδες
στοιχείο παρώθησης για να συνεχίσουν οι µαθητές να συµµετέχουν ενεργά στη µαθησιακή
διαδικασία. Επιλέχθηκαν δραστηριότητες, όπου οι µαθητές παρατηρώντας εικόνες και µηνύµατα
(λεκτικά και οπτικά), συνειδητοποιούν τις δυνατότητες της γλώσσας. Επιδιώκεται η δηµιουργική
συµµετοχή των µαθητών και η εξοικείωσή τους µε τα εγχειρίδια της γραµµατικής, του
συντακτικού και των λεξικών ως βιβλίων αναφοράς.
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Η ενότητα συγκροτείται από επτά επιµέρους δραστηριότητες, οι οποίες παρουσιάζονται µέσα σε
ένα Λούνα Παρκ, όπου τα παιδιά µπορούν να συµµετάσχουν σε διάφορα παιχνίδια-ασκήσεις.
Όλες οι υποενότητες περιέχουν υλικό, το οποίο µπορεί να τροποποιηθεί και ανανεωθεί από τον
δάσκαλο ανάλογα µε τα γραµµατικά ή συντακτικά φαινόµενα που θέλει να διδάξει. Γι’ αυτόν τον
λόγο οι στόχοι που αναφέρονται σε κάθε υποενότητα καθώς και οι γενικοί είναι ενδεικτικοί και
αφορούν το υλικό που ήδη υπάρχει στην κάθε µία.
Στην αρχή κάθε υποενότητας εµφανίζεται ένα µικρό κείµενο που δίνει πληροφορίες για τις
ασκήσεις που θα ακολουθήσουν. Εµφανίζονται 10 ασκήσεις κάθε φορά µε τυχαία σειρά. Για κάθε
σωστή επιλογή το παιδί βαθµολογείται µε θετική βαθµολογία και η κάθε λάθος µε αρνητική.
Ο

δάσκαλος

έχει

στη

διάθεσή

του

ένα

εργαλείο,

την

εφαρµογή

monotor.exe,

όπου

καταχωρίζονται οι επιδόσεις των µαθητών και παρουσιάζονται µε ποσοστό επιτυχίας και µε τα
ανάλογα γραφήµατα.
1. Το παλάτι

Στόχοι:
Το παιδί
–Να διαπιστώσει ότι ο λόγος οργανώνεται γύρω από τη ρηµατική και την ονοµατική φράση και
να αναγνωρίσει τα συστατικά στοιχεία µιας πρότασης µέσα από ασκήσεις αναγνώρισης ρηµάτων,
υποκειµένων, κατηγορουµένων, αντικειµένων.
–Να αντιληφθεί τη λειτουργία του υποκειµένου στην πρόταση και του κατηγορουµένου, να
ασκηθεί στον εντοπισµό του αντικειµένου και να συνειδητοποιήσει τον ρόλο τους µέσα στην
πρόταση και τη σπουδαιότητά τους ως συµπληρωµάτων του ρήµατος.

Παιδαγωγική προσέγγιση – περιγραφή:
Εµφανίζεται στην οθόνη ένα κείµενο δοµηµένο σε νοηµατικές ενότητες. Το παιδί κάνοντας κλικ
πάνω σε λέξεις κειµένου καλείται να αναγνωρίσει τους βασικούς συντακτικούς όρους,
υποκείµενο, αντικείµενο (άµεσο, έµµεσο), κατηγορούµενο, ρήµα (συνδετικό, µεταβατικό,
µονόπτωτο και δίπτωτο). Με το κουµπί «Έλεγχος» βγαίνει ένα µήνυµα που προσδιορίζει τα λάθη
του µαθητή ή επιβραβεύει.
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Ο δάσκαλος έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το κείµενο, τις λέξεις που πρέπει να εντοπίσει το
παιδί καθώς και τα επεξηγηµατικά µηνύµατα που θα εµφανίζονται µετά από κάθε λάθος ή σωστή
επιλογή.
Έτσι η άσκηση αυτή, ως εργαλείο στα χέρια του δασκάλου, µπορεί να τροποποιηθεί. Ενδεικτικά
αναφέρουµε τις παρακάτω εναλλακτικές ασκήσεις:
α) Να εντοπίσει το παιδί τα οριστικά ή τα αόριστα άρθρα
β) Να εντοπίσει τα αριθµητικά.
γ) Να εντοπίσει σε ποια σηµεία του κειµένου έχει µπει λάθος το τελικό ν.
2. Ο Λεξοποιητής
Στόχοι:
Το παιδί
–Να συνειδητοποιήσει τη διαδικασία σύνθεσης λέξεων µέσα από παιχνίδι επιλογών.
–Να διαπιστώσει ότι µε την αλλαγή του προθήµατος, του λειτουργικού δηλαδή µορφήµατος που
εµφανίζεται πριν από το θέµα, δηµιουργούνται διαφορετικές λέξεις. Βασικός στόχος είναι να
εξοικειωθούν µε το α΄ συνθετικό των σύνθετων λέξεων (ουσιαστικό, επίθετο, επίρρηµα,
πρόθεση, αντωνυµία).
–Να αντιληφθεί ότι πολλές λέξεις παίρνουν µπροστά αχώριστα λόγια µόρια και να εξοικειωθεί µε
τις διαφορετικές σηµασίες µιας λέξης µε την αλλαγή προθηµάτων.
Παιδαγωγική προσέγγιση – περιγραφή:
Η άσκηση αυτή δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να σχηµατίσει µια λέξη, η οποία εντάσσεται µέσα
σε ένα µικρό κείµενο, επιλέγοντας είτε το σωστό πρόθηµα είτε το σωστό πρώτο συνθετικό.
Σε κάθε λανθασµένη επιλογή δίνεται το ερµήνευµα της λέξης προκειµένου να συνειδητοποιήσει
τον πολύσηµο χαρακτήρα των λέξεων.
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Ο δάσκαλος έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το κείµενο και τις λέξεις τις οποίες ζητά από το παιδί
να αλλάξει τα προθηµάτων και τα επιθήµατα καθώς και τα επεξηγηµατικά µηνύµατα που θα
εµφανίζονται µετά από κάθε λάθος ή σωστή επιλογή.
3.

Ο κος Πατάτας

Στόχοι:
Το παιδί
–Να συνειδητοποιήσει ότι η µορφολογία του ρήµατος οικοδοµείται σε δύο βασικούς άξονες: του
χρόνου και του ποιού ενεργείας.
–Να

συνειδητοποιήσει

ότι

µε

τον

εξακολουθητικό

µέλλοντα

η

ενέργεια

του

ρήµατος

παρουσιάζεται εξακολουθητικά ή επαναλαµβανόµενα, ενώ µε τον συνοπτικό µέλλοντα η ενέργεια
παρουσιάζεται συνοπτικά.
Παιδαγωγική προσέγγιση – περιγραφή:
Ο Πατάτας αναγγέλλει τη µεγάλη παράσταση που πραγµατοποιείται στο λούνα παρκ και
αναφέρεται συνοπτικά στο θέαµα που ακολουθεί. ∆ίνεται στα παιδιά το κείµενο µε τα ρήµατα σε
χρόνο ενεστώτα και ζητάµε να µετατρέψουν τους ρηµατικούς χρόνους.

Σελίδα 58

Οδηγός χρήσης και αξιοποίησης του Λογισµικού

Γλώσσα Ε'-ΣΤ' ∆ηµοτικού

α) ∆ίνουµε την αρχή: Σε µισή ώρα θα αρχίσει η παράσταση από το τσίρκο. Ζητάµε από τα παιδιά
να µετατρέψουν τα ρήµατα σε στιγµιαίο µέλλοντα.
β) ∆ίνουµε την αρχή: Την επόµενη χρονιά θα συνεχιστεί καθηµερινά η ίδια παράσταση. Ζητάµε
από τα παιδιά να µετατρέψουν τα ρήµατα σε εξακολουθητικό µέλλοντα.
Ο δάσκαλος έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το αρχικό κείµενο και να ζητήσει από το παιδί να το
µετατρέψει σε άλλους χρόνους.
4. Ο Σαπουνόφουσκας
Στόχοι:
Το παιδί
–Να συνειδητοποιήσει τον µορφολογικό πλούτο της ελληνικής γλώσσας και τον πολυσήµαντο
ρόλο των καταλήξεων. Επιδιώκεται να µπορεί να διακρίνει τις διαφορετικές διαθέσεις των
ρηµάτων µε την επιλογή κατάλληλων καταλήξεων.
–Μέσα από παιχνίδι να εσωτερικεύσει ένα κλιτικό σχήµα ρήµατος και ένα κλιτικό σχήµα πτωτικού
(επιθέτου στα τρία γένη).
Παιδαγωγική προσέγγιση – περιγραφή:
Εµφανίζονται στην οθόνη 10 προτάσεις µε τυχαία σειρά, όπου σε κάποιες λέξεις (επίθετα,
ρήµατα, µετοχές) απουσιάζουν οι καταλήξεις. Μέσα στις σαπουνόφουσκες φαίνονται οι
καταλήξεις που µπορεί να επιλέξει το παιδί κάνοντας κλικ επάνω τους. Μια από αυτές είναι η
σωστή κάθε φορά. Το παιδί µπορεί να δοκιµάσει όσες φορές θέλει. Όταν νοµίζει ότι έχει επιλέξει
τη σωστή κατάληξη και κάνει κλικ στο κουµπί έλεγχος, βαθµολογείται και δίνονται επεξηγήσεις
προκειµένου να συνειδητοποιήσει τον τροποποιητικό ρόλο της κατάληξης.
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Ο δάσκαλος µπορεί να αλλάξει τις προτάσεις και τις καταλήξεις που θα πρέπει να επιλέξει το
παιδί. Έχει ακόµη τη δυνατότητα να τροποποιήσει πλήρως την άσκηση αφαιρώντας από την
πρόταση όχι µόνο ένα µέρος της λέξης αλλά και ολόκληρες λέξεις ζητώντας έτσι από το παιδί να
επιλέξει τη σωστή λέξη που θα ταίριαζε στην πρόταση. Ενδεικτικά θα µπορούσε να ζητά
συνδετικά προτάσεων, χρονικούς, τοπικούς, τροπικούς προσδιορισµούς κλπ.
5. Η ∆ιαφηµιστική πινακίδα
Στόχοι:
Το παιδί
–Να προσεγγίσει διαισθητικά µηχανισµούς και στρατηγικές διαφήµισης.
–Να κατανοήσει στο µέτρο του δυνατού τον σκοπό και την αποτελεσµατικότητα της διαφήµισης
ως κειµενικού είδους. Μέσα από τις διαφηµίσεις, που καλούνται να δηµιουργήσουν οι µαθητές,
πρέπει να ανιχνεύσουν τη λειτουργία των συγκεκριµένων επιλογών. Στόχος είναι να κάνουν τις
επιλογές των καταναλωτικών αγαθών µε κριτική σκέψη.
–Να εντάξει σε κατάλληλο πλαίσιο επικοινωνίας λεξιλόγιο σχετικό µε τις διαφηµίσεις.
–Να ασκηθεί στην κατάλληλη χρήση των ρηµάτων στην προστακτική και να συνειδητοποιήσει ότι
σε µια διαφήµιση επιλέγονται επίθετα που δίνουν ζωντάνια και παραστατικότητα και επιρρήµατα
που δίνουν έµφαση στο µήνυµα.

Παιδαγωγική προσέγγιση – περιγραφή:
Στη διαφηµιστική πινακίδα που υπάρχει στο λούνα παρκ το παιδί καλείται να δηµιουργήσει 4
διαφορετικές διαφηµιστικές παρουσιάσεις. Για κάθε παρουσίαση ζητάµε από το παιδί να επιλέξει
το σωστό ρήµα (σε προστακτική), το σωστό επίθετο (συχνά µε τρόπο υπερβολικό ή σε
υπερθετικό βαθµό) που θα προσδιορίζει το προϊόν και ένα επίρρηµα που θα δίνει έµφαση στο
µήνυµα προκειµένου η διαφήµιση να είναι πειστική. Μετά από κάθε επιλογή ο µαθητής
πληροφορείται αν η διαφήµιση πέτυχε τον σκοπό της.
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Ο δάσκαλος µπορεί να επέµβει και να αλλάξει το διαφηµιστικό µήνυµα καθώς και τα ρήµατα,
επίθετα και επιρρήµατα που θα πρέπει να διαλέξει το παιδί.

6.

Το τρενάκι της περιπέτειας

Στόχοι:
Το παιδί
–Να αντιληφθεί τον πολύσηµο χαρακτήρα των λέξεων και τη λειτουργία της πολυσηµίας.
Επιδιώκεται να συνειδητοποιήσουν ότι η σηµασία µιας λέξης εξαρτάται και µεταβάλλεται σε
µεγάλο βαθµό από τα συµφραζόµενά της.
–Να βρει την κυριολεκτική σηµασία µεταφορικών φράσεων.
–Να συνειδητοποιήσει τις κυριότερες σηµασιολογικές σχέσεις αντωνύµων και συνωνύµων,
αφηρηµένων κυρίως εννοιών.
- Να εµπλουτίσει το λεξιλόγιό του.
Παιδαγωγική προσέγγιση – περιγραφή:
Μέσα στο τρενάκι της περιπέτειας τα παιδιά για να ξεφύγουν από τα τερατάκια, που ξεπηδούν
µπροστά τους, πρέπει να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές µε τη γλώσσα επιλέγοντας µια από
τις τρεις απαντήσεις που δίνονται. Με κάθε λάθος απάντηση εµφανίζεται µια βοήθεια και
συνεχίζει µε µια νέα ερώτηση. Εµφανίζονται 9 ερωτήσεις µε τυχαία σειρά από µια λίστα πολλών
ερωτήσεων.
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Ο δάσκαλος µπορεί να προσθέσει νέες ερωτήσεις ή να δηµιουργήσει µια δική του νέα λίστα
ερωτήσεων. Προτείνονται: οµόηχες ή οµώνυµες λέξεις. Σχηµατισµός επιθέτων στο συγκριτικό
βαθµό. Ετυµολογική προσέγγιση της σηµασίας των λέξεων.
7. Η Σκοποβολή
Στόχοι:
- Να εσωτερικεύσει ένα κλιτικό σχήµα επιθέτου στα τρία γένη. Πιο συγκεκριµένα να εξοικειωθεί
µε την ορθή εφαρµογή των γραµµατικών κανόνων στην κλίση των επιθέτων µε καταλήξεις –ύς –
ιά, -ύ και –ής -ιά –ί .
- Να συνειδητοποιήσει την πολυσηµία των µονοσύλλαβων άκλιτων λέξεων και να αντιληφθεί τον
ρόλο τους.
Περιγραφή:
Στη σκοποβολή ο µαθητής µε τα ροζ βελάκια κατευθύνει τον εκτοξευτή µπογιάς στο κόκκινο
πλαίσιο. Στη συνέχεια µε τα κίτρινα βελάκια επιλέγει για το 1ο επίπεδο από µια οµάδα
καταλήξεων (ύς, ής, ια, ί, ύ) τη σωστή και πυροβολεί µε χρώµα στο κόκκινο πλαίσιο.
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Στο δεύτερο επίπεδο επιλέγει από τα µόρια (ας, για, θα, µα, να) το ταιριαστό για την κάθε
πρόταση.
Ο δάσκαλος µπορεί να επέµβει και να αλλάξει τις προτάσεις καθώς τις οµάδες καταλήξεων ή
άλλων. Για κάθε σωστή η λάθος επιλογή µπορεί να προσθέσει επεξηγηµατικό κείµενο, το οποίο
θα εµφανίζεται κάθε φορά που ολοκληρώνεται η κάθε άσκηση.

8. Εργαλείο αξιολόγησης µαθητή (Monitor)

Η εφαρµογή Monitor.exe βρίσκεται στον κεντρικό φάκελο του Cd Rom. Στη πρώτη οθόνη
εµφανίζεται η λίστα των µαθητών. Επιλέγοντας ένα µαθητή, δεξιά εµφανίζονται τα γενικά
στοιχεία από την ενασχόλησή του µε τις ασκήσεις, µε πόσες ασκήσεις ασχολήθηκε και πόσους
βαθµούς συγκέντρωσε συνολικά.

Στο κάτω µέρος της οθόνης εµφανίζεται η ενότητα των ασκήσεων «Λούνα Πάρκ». Κάνοντας κλικ
εµφανίζονται οι επιδόσεις του µαθητή ανά άσκηση µε ποσοστά επιτυχίας και µε το ανάλογο
διάγραµµα.
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9. Εργαλείο διαχείρισης ασκήσεων (Editor)

Η εφαρµογή Editor.exe είναι ένα εργαλείο διαχείρισης των ασκήσεων της ενότητας Λούνα Πάρκ.
Ο δάσκαλος έχει τη δυνατότητα να προσθέτει, να αφαιρεί και να τροποποιεί τις ασκήσεις.
Για την καταγραφή των νέων ασκήσεων από τον δάσκαλο απαραίτητη προϋπόθεση
είναι η µεταφορά του περιεχοµένου του cd-rom στο σκληρό δίσκο του Η/Υ του
δασκάλου και των µαθητών.
Προσοχή: Το περιεχόµενο του cd-rom πρέπει να µεταφερθεί σε φάκελο, το όνοµα του
οποίου να µην περιέχει ελληνικούς χαρακτήρες. Προτεινόµενη θέση c:/glossa_EST/
Ο δάσκαλος δηµιουργώντας ή τροποποιώντας τις ασκήσεις, τροποποιεί τα αρχεία που βρίσκονται
στο φάκελο DynamicContent. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία µεταβολής των ασκήσεων, θα
πρέπει να µεταφέρει τον φάκελο DynamicContent στους Η/Υ των παιδιών και να αντικατασταθεί
ο υπάρχων.
Για την επαναφορά των ασκήσεων στην αρχική τους µορφή ο δάσκαλος πρέπει να εκτελέσει την
εφαρµογή Restore σε κάθε Η/Υ που τροποποιήθηκαν οι ασκήσεις.
Άσκηση: Η Σκοποβολή
Επιλογή: Γενικά
Στο πεδίο «Εισαγωγικό κείµενο» γράφουµε το κείµενο βοήθειας που εµφανίζεται στην αρχή της
άσκησης.
Στο πεδίο «Πληροφορία» γράφουµε το κείµενο βοήθειας, που εµφανίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια
που το παιδί ασχολείται µε την άσκηση.
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Στο πεδίο «Επιβράβευση» γράφουµε το κείµενο που θέλουµε να εµφανίζεται κάθε φορά που η
επιλογή του παιδιού είναι σωστή.
Στο πεδίο «Ολοκλήρωση Επιπέδου» γράφουµε το κείµενο επιβράβευσης της προσπάθειας του
παιδιού, όταν ολοκληρώσει όλη τη δραστηριότητα της «σκοποβολής».
Στο πεδίο «Μήνυµα λάθους» γράφουµε το κείµενο που θα εµφανίζεται όταν το παιδί δεν έχει
σηµαδέψει σωστά.
Στο πεδίο «Ορισµοί» δηλώνουµε τη λίστα µε τα γράµµατα ή καταλήξεις ή σηµεία στίξης που θα
πρέπει να συµπληρώνει το παιδί. Υπάρχει περιορισµός στο πλήθος των ψηφίων. Για να µη
δηµιουργείται πρόβληµα στην τελική εµφάνιση της δραστηριότητας, τα ψηφία πρέπει να είναι
µέχρι 3 το µέγιστο. ∆ίπλα στους ορισµούς γράφουµε ένα επεξηγηµατικό κείµενο για το κάθε ένα.
Το κείµενο αυτό θα εµφανίζεται κάθε φορά που το παιδί θα κάνει λάθος επιλογή.

Επιλογή: Γρίφοι
Στο πρώτο πεδίο πληκτρολογούµε την πρόταση-φράση του πρώτου γρίφου. Μέσα σε αγκύλες {}
βάζουµε το τµήµα της λέξης ή µια ολόκληρη µικρή λέξη, που θα εµφανίζεται µε κενό στην
άσκηση και θα πρέπει να το συµπληρώσει το παιδί. Το τµήµα ή η λέξη αυτή θα πρέπει να είναι
µέσα από τη λίστα των ορισµών που δηλώσαµε στην επιλογή «Γενικά».
Στο πεδίο «Πληροφορίες» εµφανίζεται αυτόµατα ό,τι βρίσκεται µέσα σε αγκύλες. ∆ίπλα
γράφουµε ένα µικρό βοηθητικό κείµενο, που θα εµφανίζεται όταν το παιδί δεν κάνει τη σωστή
επιλογή.
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Γλώσσα Ε'-ΣΤ' ∆ηµοτικού

Στο κάτω µέρος, στο κέντρο της οθόνης, υπάρχουν βελάκια, µε τα οποία µετακινούµαστε στους
επόµενους ή προηγούµενους γρίφους. Στο κάτω µέρος δεξιά µε το κουµπί «-» διαγράφουµε τον
γρίφο και µε το κουµπί «+» προσθέτουµε έναν νέο.
Η δραστηριότητα «Σκοποβολή» έχει δύο επίπεδα-ενότητες. Μετακινούµαστε στο κάθε επίπεδο
από την επιλογή πάνω δεξιά της οθόνης «επίπεδο».

Όταν η άσκηση έχει ολοκληρωθεί, επιλέγουµε «Αποθήκευση» για να αποθηκεύσουµε όλες τις
αλλαγές που έχουµε κάνει.
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Γλώσσα Ε'-ΣΤ' ∆ηµοτικού

Άσκηση: Το τρενάκι της περιπέτειας

Επιλογή: Γενικά
Στο πεδίο «Εισαγωγικό κείµενο» γράφουµε το κείµενο βοήθειας που εµφανίζεται στην αρχή της
άσκησης.
Στο πεδίο «Επιβράβευση» γράφουµε το κείµενο επιβράβευσης της προσπάθειας του παιδιού όταν
ολοκληρώσει όλη τη δραστηριότητα.

Επιλογή: Ερωτήσεις
Στο πεδίο «Ερώτηση» γράφουµε την ερώτηση που θέλουµε να εµφανίζεται.
Στο πεδίο «Βοήθεια» γράφουµε το κείµενο βοήθειας που θα εµφανίζεται όταν ο παιδί επιλέξει
λάθος απάντηση.
Στο πεδίο «Απαντήσεις» γράφουµε τρεις απαντήσεις. ∆ύο παραπλανητικές και µία σωστή. Για να
ορίσουµε τη σωστή απάντηση κάνουµε κλικ στον κύκλο δεξιά της.
Στο κάτω µέρος, στο κέντρο της οθόνης υπάρχουν βελάκια, µε τα οποία µετακινούµαστε στις
επόµενες ή προηγούµενες ερωτήσεις. Στο κάτω µέρος δεξιά µε το κουµπί «-» διαγράφουµε την
ερώτηση που βλέπουµε και µε το κουµπί «+» προσθέτουµε µία νέα.
Μπορούµε να προσθέσουµε όσες ερωτήσεις θέλουµε. Το παιδί θα βλέπει 9 από αυτές, µε τυχαία
σειρά, κάθε φορά που θα ασχολείται µε τη δραστηριότητα.
Όταν η άσκηση έχει ολοκληρωθεί, επιλέγουµε «Αποθήκευση» για να αποθηκεύσουµε όλες τις
αλλαγές που έχουµε κάνει.

Σελίδα 67
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Γλώσσα Ε'-ΣΤ' ∆ηµοτικού

Άσκηση: Το παλάτι

Επιλογή: Γενικά
Στο πεδίο «Εισαγωγικό κείµενο» γράφουµε το κείµενο βοήθειας που εµφανίζεται στην αρχή της
άσκησης.
Στο πεδίο «Επιβράβευση Επιπέδου» γράφουµε το κείµενο επιβράβευσης της προσπάθειας του
παιδιού, όταν ολοκληρώσει όλη τη δραστηριότητα.
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Γλώσσα Ε'-ΣΤ' ∆ηµοτικού

Επιλογή: Ερωτήσεις
Στο πεδίο «Επεξήγηση» γράφουµε το κείµενο βοήθειας, που εµφανίζεται κατά τη διάρκεια που το
παιδί ασχολείται µε την άσκηση.
Στο πεδίο «Κείµενο» γράφουµε το κείµενο, στο οποίο ζητάµε από το παιδί να εντοπίσει λέξεις ή
φράσεις.
Κάνοντας κλικ και σύροντας το ποντίκι µας επιλέγουµε τη λέξη ή φράση που θέλουµε να
εντοπίσει το παιδί. Στη συνέχεια µε κλικ στο το κουµπί «+» προσθέτουµε την επιλογή µας στη
λίστα που φαίνεται στο επόµενο πεδίο.
Κάνοντας κλικ σε µια λέξη από τη λίστα αυτόµατα εµφανίζεται σε µαύρο πλαίσιο η θέση της
λέξης αυτής στο κείµενό µας. Αν θέλουµε να τη διαγράψουµε από τη λίστα, αφού την
επιλέξουµε, κάνουµε κλικ στο το κουµπί «-».

Στο πεδίο «Βοήθεια» γράφουµε το κείµενο βοήθειας, που θα εµφανίζεται όταν το παιδί κάνει
λάθος επιλογή.
Στο πεδίο «Επιβράβευση» γράφουµε το κείµενο επιβράβευσης της προσπάθειας του παιδιού στη
συγκεκριµένη άσκηση.
Στο κάτω µέρος, στο κέντρο της οθόνης υπάρχουν βελάκια, µε τα οποία µετακινούµαστε στις
επόµενες ή προηγούµενες ερωτήσεις.
Όταν η άσκηση έχει ολοκληρωθεί, επιλέγουµε «Αποθήκευση» για να αποθηκεύσουµε όλες τις
αλλαγές που έχουµε κάνει.
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Γλώσσα Ε'-ΣΤ' ∆ηµοτικού

Άσκηση: Ο Σαπουνόφουσκας

Επιλογή: Γενικά
Στο πεδίο «Εισαγωγικό κείµενο» γράφουµε το κείµενο βοήθειας, που εµφανίζεται στην αρχή της
άσκησης.
Στο πεδίο «Πληροφορία» γράφουµε το κείµενο βοήθειας, που εµφανίζεται κατά τη διάρκεια που
το παιδί ασχολείται µε την άσκηση.
Στο πεδίο «Επιβράβευση» γράφουµε το κείµενο επιβράβευσης σε κάθε σωστή προσπάθεια του
παιδιού.
Στο πεδίο «Ολοκλήρωση Επιπέδου» γράφουµε το κείµενο επιβράβευσης της προσπάθειας του
παιδιού, όταν ολοκληρώσει σωστά όλη τη δραστηριότητα.
Στο πεδίο «Μήνυµα Λάθους» γράφουµε το κείµενο που θα εµφανίζεται στις λάθος επιλογές του
παιδιού.
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Οδηγός χρήσης και αξιοποίησης του Λογισµικού

Γλώσσα Ε'-ΣΤ' ∆ηµοτικού

Επιλογή: Γρίφοι
Στο πεδίο «Κείµενο» γράφουµε την πρόταση-φράση του πρώτου γρίφου. Μέσα σε αγκύλες {}
βάζουµε το τµήµα της λέξης ή µια ολόκληρη µικρή λέξη, που θα εµφανίζεται µε κενό στην
άσκηση και θα πρέπει να το συµπληρώσει το παιδί.

Στο πεδίο «Λίστα» γράφουµε τις λέξεις ή συλλαβές που θέλουµε να εµφανίζονται στις
σαπουνόφουσκες. ∆ίπλα σε κάθε µία µπορούµε να βάλουµε µια επεξήγηση, η οποία θα
εµφανίζεται σαν βοήθεια κάθε φορά που το παιδί θα κάνει λάθος επιλογή. Αν το πεδίο της
επεξήγησης µείνει κενό, σε κάθε λάθος προσπάθεια θα εµφανίζεται το περιεχόµενο του πεδίου
«Μήνυµα Λάθους» που έχουµε ορίσει στην επιλογή «Γενικά».
Στο κάτω µέρος, στο κέντρο της οθόνης, υπάρχουν βελάκια, µε τα οποία µετακινούµαστε στους
επόµενους ή προηγούµενους γρίφους. Στο κάτω µέρος δεξιά µε το κουµπί «-» διαγράφουµε το
γρίφο και µε το κουµπί «+» προσθέτουµε έναν νέο.
Όταν η άσκηση έχει ολοκληρωθεί, επιλέγουµε «Αποθήκευση» για να αποθηκεύσουµε όλες τις
αλλαγές που έχουµε κάνει.

Σελίδα 71

Οδηγός χρήσης και αξιοποίησης του Λογισµικού

Γλώσσα Ε'-ΣΤ' ∆ηµοτικού

Άσκηση: Ο Λεξοποιητής

Επιλογή: Γενικά
Στο πεδίο «Εισαγωγικό κείµενο» γράφουµε το κείµενο βοήθειας, που εµφανίζεται στην αρχή της
άσκησης.
Στο πεδίο «Πληροφορία» γράφουµε το κείµενο βοήθειας, που εµφανίζεται κατά τη διάρκεια που
το παιδί ασχολείται µε την άσκηση.
Στο πεδίο «Επιβράβευση» γράφουµε το κείµενο επιβράβευσης σε κάθε σωστή προσπάθεια του
παιδιού.
Στο πεδίο «Ολοκλήρωση Επιπέδου» γράφουµε το κείµενο επιβράβευσης της προσπάθειας του
παιδιού, όταν ολοκληρώσει σωστά όλη τη δραστηριότητα.
Στο πεδίο «Μήνυµα Λάθους» γράφουµε το κείµενο που θα εµφανίζεται στις λάθος επιλογές του
παιδιού.
Το πεδίο «Γενικές Επεξηγήσεις» είναι προαιρετικό. Προσθέτουµε τα προθήµατα και δίπλα τη
γενική επεξήγηση για το κάθε ένα. Η επεξήγηση αυτή θα εµφανίζεται συνοδευτικά του
«Μηνύµατος Λάθους» που ορίσαµε παραπάνω.

Επιλογή: Γρίφοι
Στο πεδίο «Κείµενο» γράφουµε την πρόταση του πρώτου γρίφου. Μέσα σε αγκύλες {} βάζουµε
το τµήµα της λέξης (πρώτο ή δεύτερο συνθετικό ή πρόθηµα), που θα πρέπει να επιλέξει το παιδί
για να δηµιουργήσει τη σωστή λέξη.
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Γλώσσα Ε'-ΣΤ' ∆ηµοτικού

Στο πεδίο «Επεξήγηση» ορίζουµε τις λίστες των συνθετικών ή προθηµάτων, από όπου θα
επιλέξει το παιδί. ∆ίπλα στην κάθε εγγραφή της λίστας ορίζουµε και το ερµήνευµα της λέξης που
θα δηµιουργηθεί. Η αρίθµηση αριστερά των εγγραφών της λίστας ορίζουν τη λέξη που θα
εµφανίζονται.
∆εξιά µε τα κουµπιά «+» και «-» προσθέτουµε ή διαγράφουµε από στη λίστα συνθετικών ή
προθηµάτων.
Στο κάτω µέρος, στο κέντρο της οθόνης, υπάρχουν βελάκια, µε τα οποία µετακινούµαστε στους
επόµενους ή προηγούµενους γρίφους. Στο κάτω µέρος δεξιά µε το κουµπί «-» διαγράφουµε τον
γρίφο και µε το κουµπί «+» προσθέτουµε έναν νέο.
Όταν η άσκηση έχει ολοκληρωθεί, επιλέγουµε «Αποθήκευση» για να αποθηκεύσουµε όλες τις
αλλαγές που έχουµε κάνει.

Άσκηση: Η διαφηµιστική πινακίδα

Επιλογή: Γενικά
Στο πεδίο «Εισαγωγικό Κείµενο» γράφουµε το κείµενο βοήθειας που εµφανίζεται στην αρχή της
άσκησης.
Στα υπόλοιπα πεδία γράφουµε το κείµενο βοήθειας που θα εµφανίζεται στο παιδί ανάλογα µε τις
σωστές ή λάθος επιλογές του (Σωστό Ρήµα, Κανένα Σωστό κλπ).

Σελίδα 73
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Γλώσσα Ε'-ΣΤ' ∆ηµοτικού

Επιλογή: Προϊόντα
Στο πρώτο πεδίο γράφουµε τα δύο ρήµατα που θα βλέπει το παιδί και θα πρέπει να τα
µετατρέψει στην προστακτική.
Στο πεδίο «Ρήµατα» δίνουµε τον σωστό τύπο των ρηµάτων που θα περιµένουµε να
πληκτρολογήσει το παιδί. Με τα κουµπιά «+» και «-», δεξιά της λίστας των ρηµάτων,
προσθέτουµε και αφαιρούµε από τη λίστα.
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Οδηγός χρήσης και αξιοποίησης του Λογισµικού

Γλώσσα Ε'-ΣΤ' ∆ηµοτικού

Στα λευκά κενά πλαίσια γράφουµε το κείµενο του διαφηµιστικού µηνύµατος που θα πλαισιώνει
τις επιλογές του παιδιού. Στα πεδία «Επίθετο» και «Επίρρηµα» προσθέτουµε επίθετα και
επιρρήµατα. ∆ίπλα σε κάθε καταχώρηση υπάρχει ένα κουτάκι. Με κλικ πάνω σε αυτό ορίζουµε ως
σωστή επιλογή την αντίστοιχη λέξη. Με τα κουµπιά «+» και «-», δεξιά της λίστας των επιθέτων
και των επιρρηµάτων, προσθέτουµε και αφαιρούµε λέξεις από τη λίστα.
Οι διαφηµιστικές καταχωρίσεις είναι τέσσερις. Με τα βελάκια, κάτω δεξιά της οθόνης,
µετακινούµαστε στις επόµενες ή προηγούµενες καταχωρίσεις.
Όταν η άσκηση έχει ολοκληρωθεί, επιλέγουµε «Αποθήκευση» για να αποθηκεύσουµε όλες τις
αλλαγές που έχουµε κάνει.

Άσκηση: Ο κος Πατάτας

Επιλογή: Γενικά
Στο πεδίο «Εισαγωγικό κείµενο» γράφουµε το κείµενο βοήθειας, που εµφανίζεται στην αρχή της
άσκησης.
Στο πεδίο «Πληροφορία» γράφουµε το κείµενο βοήθειας, που εµφανίζεται κατά τη διάρκεια που
το παιδί ασχολείται µε την άσκηση.
Στο πεδίο «Επιβράβευση» γράφουµε το κείµενο επιβράβευσης της προσπάθειας του παιδιού όταν
ολοκληρώσει σωστά όλη τη δραστηριότητα.
Στο πεδίο «Μήνυµα Λάθους» γράφουµε το κείµενο που θα εµφανίζεται στις λάθος επιλογές του
παιδιού.
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Γλώσσα Ε'-ΣΤ' ∆ηµοτικού

Επιλογή: Γρίφοι
Στο πεδίο «Κείµενο» γράφουµε το συνολικό κείµενο που θα εµφανίζεται στη δραστηριότητα.
Μέσα σε αγκύλες {} βάζουµε τις λέξεις-ρήµατα, που θα πρέπει να βάλει το παιδί στο σωστό
χρόνο.
Στο πεδίο «Απαντήσεις» εµφανίζεται η λίστα των λέξεων που έχουµε βάλει σε αγκύλες. ∆ίπλα σε
κάθε µία γράφουµε τον σωστό τύπο της λέξης που περιµένουµε να γράψει το παιδί. Οι
υπάρχουσες επιλογές «Σε µισή ώρα» και «Την επόµενη χρονιά» µπορούν να αλλάξουν ανάλογα
µε τον χρόνο που θέλουµε να αντικαταστήσουν τα παιδιά τα ρήµατα της λίστας. Π.χ. Πέρυσι,
χθες κλπ

Όταν η άσκηση έχει ολοκληρωθεί, επιλέγουµε «Αποθήκευση» για να αποθηκεύσουµε όλες τις
αλλαγές που έχουµε κάνει.
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Οδηγός χρήσης και αξιοποίησης του Λογισµικού

Γλώσσα Ε'-ΣΤ' ∆ηµοτικού

Λεξικό

Στο λεξικό παρουσιάζονται τα λήµµατα και οι ερµηνείες των όρων που είναι άγνωστοι στο
µαθητή.

Σύνδεσµοι στο διαδίκτυο

Επιλέγοντας την υδρόγειο σφαίρα, ο µαθητής µπορεί να δει µια σειρά από επιλεγµένους
συνδέσµους στο διαδίκτυο για παιδιά του δηµοτικού σχολείου. Για να εµφανιστεί κάθε φορά η
επιλεγόµενη σελίδα θα πρέπει προφανώς να είναι ενεργοποιηµένη η σύνδεση µε το διαδίκτυο.
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Γλώσσα Ε'-ΣΤ' ∆ηµοτικού

Η προσέγγιση βασικών εννοιών

Ε. ΣΧΕ∆ΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1ο ΘΕΜΑ: Η ∆0ΜΗ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η εσωτερική συνοχή των γνώσεων επιδιώκεται µε την ανακάλυψη των κοινών εννοιών που διέπουν
τα διάφορα γνωστικά αντικείµενα του σχολείου. Οι

κοινές αυτές διεπιστηµονικές έννοιες

ονοµάζονται βασικές (basic concepts) ή «µακροέννοιες», ή και «διαθεµατικές» χάριν της
παιδαγωγικής πρακτικής. Η αναγκαιότητα της προσέγγισης και επεξεργασίας τους στην πρώτη
εκπαιδευτική βαθµίδα προσκρούει εκ πρώτης όψεως στον αφηρηµένο χαρακτήρα τους και στην
επιστηµονική τους αυστηρότητα. Ωστόσο, η µακραίωνη παράδοση της φιλοσοφίας και η εµπειρία της
παιδαγωγικής αντιπαραθέτουν προσεγγίσεις και λογικές υπέρβασης του «προβλήµατος» (βλ.
Βιβλιογραφία). Τόσο για τη διδακτική της γλώσσας όσο και για τη γενική παιδαγωγική ισχύει η πάγια
αρχή ότι η επιστηµονική θεωρία είναι δυνατό να τροποποιηθεί κατάλληλα και µε φειδώ, ώστε να
παρέχεται στο µικρό παιδί σε απλή-στοιχειώδη µορφή, µε τις εξής προϋποθέσεις: εφόσον (α) αυτό
επιβάλλεται από το επίπεδο της διανοητικής ωριµότητας του παιδιού, (β) επιτελείται µε βάσιµη
προσδοκία θετικού διδακτικού αποτελέσµατος και (γ) εντάσσεται σε παιδαγωγικό προγραµµατισµό,
στο πλαίσιο του οποίου προβλέπονται περιοδικές επάνοδοι στο ίδιο αντικείµενο, σε µεταγενέστερα
στάδια της ανάπτυξης

και σε επίπεδα ολοένα πλησιέστερα στην ακριβή επιστηµονική έννοια ή

σχέση. Έτσι αποκαθίσταται τελικά και η τυχόν αρχική «παραποίηση» της επιστηµονικής ακρίβειας.
Mε τις προϋποθέσεις αυτές προτείνονται στη συνέχεια δύο ενδεικτικά σχέδια εργασίας για µια
προσέγγιση βασικών εννοιών στο πλαίσιο του γλωσσικού µαθήµατος από µαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄
δηµοτικού.
∆ιευκρινίσεις





Η γενίκευση που χαρακτηρίζει πάντα τα συµπεράσµατα δεν πρέπει να µας παρασύρει
σε αφηρηµένες διατυπώσεις. Είναι προτιµότερη µια απλουστευτική παιδική διατύπωση,
έστω και αν απέχει από την επιστηµονική ακρίβεια. Σύµφωνα µε τα προηγούµενα, το
ζητούµενο στην προκειµένη περίπτωση είναι να δοθεί το «στίγµα» και η δι-αίσθηση
της έννοιας ως «προκαταβολή», για µια πιο επιστηµονική προσέγγιση που
προβλέπεται για τα µεταγενέστερα στάδια της εκπαίδευσης. Γι’ αυτό οι έννοιες και οι
ορισµοί στα ακόλουθα Σχέδια εργασίας χρησιµοποιούνται συµβατικά για την
αντίστοιχη ηλικία.
Η ειδική ορολογία δεν είναι ανάγκη να χρησιµοποιηθεί από τα παιδιά, εκτός εάν
προκύψει εκ των πραγµάτων.
Τα Σχέδια εργασίας είναι ενδεικτικά και η χρήση τους είναι στη διακριτική ευχέρεια
των εκπαιδευτικών.
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Σχέδιο εργασίας 1
Η υπαγωγή των µερών στο όλο
Τα µικρά που µας κάνουν … τα µεγάλα
∆ιαθεµατικότητα των εννοιών Γλώσσας, Φυσικής, Μαθηµατικών κ.ά.
∆ιάρκεια: ± 10 ώρες
Στόχοι: Να ανακαλύψουν τα παιδιά –διαισθητικά και κατά προσέγγιση– τα αδρά χαρακτηριστικά
της βασικής έννοιας της δοµής/συστήµατος της γλώσσας και τη συναφή υπο-έννοια της
υπαγωγής του µέρους στο όλο, µε την παράλληλη κατανόηση των ίδιων εννοιών στη Φυσική και
στα Μαθηµατικά. – Ανεύρεση των κοινών σηµείων ανάµεσα στα τρία γνωστικά πεδία. – Πιθανή
επέκταση σε άλλα γνωστικά πεδία.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ∆ΥΟ ΟΜΑ∆ΕΣ

1η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

•

Τα παιδιά βρίσκουν στο 1ο τεύχος του βιβλίου της Φυσικής της ε΄ τάξης, σελ. 14, την
ενότητα ∆οµή της ύλης και ρίχνουν µια µατιά για να ξαναθυµηθούν το περιεχόµενό της.
Προσέχουν ιδιαίτερα την υποενότητα «Τα µικροσκοπικά σωµατίδια της ύλης».

•

Χωρίζονται σε δύο οµάδες
2η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Οµάδα 1

•

Συζητούν το περιεχόµενο της υποενότητας «Τα µικροσκοπικά σωµατίδια της ύλης» και
καλούνται να σχηµατίσουν µια στήλη στο φύλλο εργασίας 1 µε υποδιαιρέσεις,
τοποθετώντας µε ιεραρχική σειρά τα µεγαλύτερα και µικρότερα σωµατίδια της ύλης,
αρχίζοντας από τα µικρότερα και απλούστερα, κάτω κάτω, και φτάνοντας βαθµιαία στο
µεγαλύτερο και συνθετότερο στην κορυφή. Με τη συνεργασία και του δασκάλου τους
παριστάνουν τις ιεραρχικές σχέσεις σε ένα χαρτί, όπως παρακάτω:
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Ενδεικτική συµβατική παράσταση του αποτελέσµατος

Το σύνολο των υλικών σωµάτων

Μόρια
Υλικό σώµα

Άτοµα
Μόριο

πρωτόνια,
νετρόνια,
ηλεκτρόνια
Άτοµο

πρωτόνιο
νετρόνιο

Κουάρκ

Ηλεκτρόνιο

Ελάχιστα σωµατίδια της ύλης

• Σε κοινή συζήτηση ελέγχεται η ορθότητα των σχέσεων της παράστασης.
• Ενδεικτικές ερωτήσεις:
–Ήταν ορθή η ταξινόµηση που κάνατε;
–Από πόσα ελάχιστα σωµατίδια γίνονται όλα τα υλικά σώµατα;
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3η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Οµάδα 2

Βρίσκουν στο 1ο τεύχος του βιβλίου των Μαθηµατικών της β΄ τάξης την ενότητα Φτιάχνουµε
πύργους και ρίχνουν µια µατιά στις σελίδες 14-15.
Καλούνται τα παιδιά να ανοίξουν το φύλλο εργασίας 2 και να «φτιάξουν» κι αυτά έναν
πύργο, βάζοντας κάτω κάτω το µικρότερο στοιχείο και συνεχίζοντας προς τα πάνω, ώσπου
µπορούν

•
•

Ενδεικτική συµβατική παράσταση του αποτελέσµατος
ΤΟ ∆ΕΚΑ∆ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
∞

10 εκατοντάδες
ΧΙΛΙΑ∆Α

10 δεκάδες
ΕΚΑΤΟΝΤΑ∆Α

10 Μονάδες 0-9
∆ΕΚΑ∆Α

ΜΟΝΑ∆Α: 1

•
•

Ενδεικτικές ερωτήσεις
Συζητήστε και επιχειρήστε απαντήσεις:
–Από πόσα ψηφία σχηµατίζονται όλοι οι αριθµοί µε τους οποίους µετριούνται τα άπειρα
ποσά που υπάρχουν στον κόσµο;
[Από τα 10 ψηφία, από το 0 έως το 9].
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–Ποια σχέση έχει η µονάδα µε τη δεκάδα; η δεκάδα µε την εκατοντάδα, η εκατοντάδα µε
τη χιλιάδα κ.ο.κ.;
[Με 10 µονάδες κάνουµε δεκάδα. Με 10 δεκάδες κάνουµε εκατοντάδα. Με 10 εκατοντάδες
κάνουµε χιλιάδα κ.ο.κ.].
–Γιατί µιλάµε για δεκαδικό σύστηµα αρίθµησης;
[∆ιότι το σχηµατίζουµε µε το 10. Όπως είδαµε και στον πύργο που σχηµατίσαµε, οι µονάδες
υπάγονται στη δεκάδα, οι δεκάδες στην εκατοντάδα, οι εκατοντάδες στη χιλιάδα κ.ο.κ.
Αυτές οι σχέσεις που έχουν µεταξύ τους λέµε ότι σχηµατίζουν, δοµούν ένα σύστηµα, όπως
περίπου το σχηµατίσαµε µε τον πύργο].
•

Αριθµητικά συστήµατα σχηµατίζονται και µε άλλους αριθµούς, όπως το δυαδικό µε το 2,
το πενταδικό µε το 5 κτλ.

4η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Οµάδες 1 και 2

Α. Χωρίς να θεωρείται απαραίτητη η προσφυγή στο βιβλίο της γραµµατικής, καλούνται τα
παιδιά να ανοίξουν το φύλλο εργασίας 3 και να απαντήσουν στις επόµενες ερωτήσεις και, αν
υπάρχει ανάγκη, να τις συζητήσουν µεταξύ τους:

•

Επιµέρους δραστηριότητες και ενδεικτικές ερωτήσεις
–Ποια είναι τα µικρότερα στοιχεία που χρησιµοποιείτε για να γράφετε;
[τα γράµµατα]
–Ποιο είναι το µικρότερο σύνολο που συνθέτουµε µε αυτά; [η λέξη]
–Ποιο είναι το αµέσως µεγαλύτερο; [η φράση]
–… και το επόµενο µεγαλύτερο; [η πρόταση]
–… και το επόµενο; [η παράγραφος]
–… και το επόµενο; [το µεγάλο κείµενο κ.ό.κ.]

Β. Με τις λέξεις που έδωσαν ως απάντηση σε κάθε ερώτηση, σχηµατίζουν µια νέα στήλη,
τοποθετώντας κάτω κάτω τη µικρότερη µονάδα, επάνω της την αµέσως µεγαλύτερη κ.ο.κ.,
ώσπου να ολοκληρωθεί η δόµηση.

 Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να διευκρινιστεί ότι χρησιµοποιήσαµε αρχικά παράδειγµα
από τον γραπτό λόγο µε ελάχιστες µονάδες τα γράµµατα, για να διευκολυνθεί σε πρώτη
φάση η αισθητοποίηση της γλωσσικής δοµής, εφόσον τα παιδιά έχουν (α) οπτική εικόνα των
γραµµάτων και (β) οπτική εικόνα των προτάσεων, παραγράφων και µεγαλύτερων ενοτήτων
του γραπτού λόγου.
Εφόσον διαπιστωθεί ότι η ιεραρχική σχέση των δοµικών στοιχείων του γραπτού λόγου έχει
αισθητοποιηθεί, µπορούµε να διευκρινίσουµε εκ του ασφαλούς στα παιδιά ότι η γλώσσα δοµείται
µε τους φθόγγους ως ελάχιστες µονάδες και ότι τα 24 γράµµατα τα χρησιµοποιούµε όταν
γράφουµε, για να παραστήσουµε µε αυτά τους 23 φθόγγους της ελληνικής γλώσσας. Έτσι, η
µορφή της παράστασης µετά την τελική επεξεργασία θα είναι περίπου η εξής:
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Ενδεικτική συµβατική παράσταση του τελικού αποτελέσµατος

προτάσεις
ΛΟΓΟΣ-ΚΕΙΜΕΝΟ

Φράσεις
ΠΡΟΤΑΣΗ

λέξεις
ΦΡΑΣΗ

φθόγγοι
ΛΕΞΗ

ΦΘΟΓΓΟΣ

Γ. Τοποθετούν τώρα δίπλα και µπροστά από τη στήλη της γλώσσας τις δύο προηγούµενες
στήλες: τη στήλη που παριστάνει τη δοµή της ύλης και τη στήλη που παριστάνει τη δοµή του
αριθµητικού δεκαδικού συστήµατος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οµάδες 1 και 2

•
•
•
•

Ενδεικτικές δραστηριότητες.
Τα παιδιά επεξεργάζονται τις τρεις παραστάσεις, σχολιάζουν ανταλλάσσουν απόψεις και
συµπεραίνουν.
Καλούνται να παρατηρήσουν τα κοινά σηµεία στις τρεις στήλες, δηλαδή στα τρία
διαφορετικά πράγµατα: στη γλώσσα, στη φυσική και στα µαθηµατικά.
∆ιατυπώνουν τις διαπιστώσεις τους αβίαστα, µε δικά τους λόγια, και καταγράφουν τα
συµπεράσµατά τους.
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Ενδεικτικό πλαίσιο διαπιστώσεων-συµπερασµάτων:
Και στις τρεις περιπτώσεις έχουµε δοµή: δοµή της ύλης, δοµή/σύστηµα των αριθµών,
δοµή/σύστηµα της γλώσσας.
–Και στις τρεις περιπτώσεις τα στοιχεία συνδέονται µε παρόµοιο τρόπο («υπαγωγή µερών σε
ανώτερο όλο» κ.ο.κ.):
–Ένας αριθµός από ελάχιστες µονάδες(α) συνθέτει µε κατάλληλο τρόπο ένα ανώτερο σύνολο
(β).
Ένας αριθµός από ανώτερα σύνολα (β) συνθέτουν µε ανάλογο τρόπο ένα ανώτατο σύνολο (γ).
Ένας αριθµός από ανώτατα σύνολα (γ) συνθέτουν µε κατάλληλο τρόπο ένα ακόµη µεγαλύτερο
σύνολο δ, κ.ο.κ.
–Και

στις

τρεις

περιπτώσεις,

µε

µικρό

(«πεπερασµένο»)

αριθµό

ελάχιστων

µονάδων

σχηµατίζονται άπειρες συνθέσεις (άπειρα κείµενα-νοήµατα, άπειροι αριθµοί, άπειρα φυσικά
σώµατα σε αριθµό και σε µεγέθη).
–Όπως στο χτίσιµο συνδυάζονται ίδια τούβλα µε κατάλληλο τρόπο µεταξύ τους και γίνονται
διάφορων ειδών τοίχοι και οικοδοµήµατα, έτσι και µε τις ελάχιστες µονάδες (στοιχεία, φθόγγους,
αριθµητικά ψηφία κτλ.) χτίζονται ή, όπως λένε οι ειδικοί, δοµούνται τα φυσικά σώµατα, οι
άπειροι αριθµοί και όλα τα λόγια της γλώσσας που µιλάµε. Αυτός ο συστηµατικός τρόπος που
δοµούνται τα συστατικά στοιχεία ονοµάζεται δοµή ή σύστηµα και είναι ο ίδιος κατά βάση στις
διάφορες επιστήµες. Έτσι, ανάλογες δοµές µπορούµε να διαπιστώσουµε σε όλα τα µαθήµατα:
στην κοινωνική αγωγή, στη µουσική, στα εικαστικά, στην ιστορία, στη φυσική αγωγή (οµάδα)
κ.ά.

Γι’ αυτό και στη γραµµατική οι ειδικοί µιλούν για «δοµή» ή «γλωσσικό σύστηµα».
Με δυο λόγια, στο γλωσσικό µάθηµα θα λέγαµε ότι τα άπειρα νοήµατα, τα άπειρα λόγια και οι
χιλιάδες λέξεις της γλώσσας µας αρθρώνονται µόνο µε 23 φθόγγους, οι οποίοι στη γραφή
παριστάνονται µε τα 24 γράµµατα –ή συνδυασµούς γραµµάτων– του ελληνικού αλφαβήτου. Κάτι
ανάλογο συµβαίνει µε όλες τις γλώσσες].
• Επέκταση:
Τα παιδιά αναζητούν και εντοπίζουν παρόµοιες ιεραρχήσεις στοιχείων σε δοµές άλλων γνωστικών
αντικειµένων, όπως στην Κοινωνική αγωγή π.χ. εκπαιδευτικό σύστηµα /δοµή κ.α.
•

Επόµενη βασική έννοια: η αξία θέσης-αλληλεξάρτηση (Σχέδιο εργασίας 2)
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Σχέδιο εργασίας 2
Η αξία που δίνει η … θέση
Πώς κάθε µονάδα της δοµής παίρνει την αξία της ανάλογα µε τη θέση που έχει ανάµεσα στις
άλλες

Βασικές έννοιες
∆ιαθεµατικότητα των εννοιών Γλώσσας, Φυσικής, Μαθηµατικών κ.ά.

Στόχοι
•

Να ανακαλύψουν τα παιδιά – διαισθητικά, πρακτικά και κατά προσέγγιση – τα αδρά
χαρακτηριστικά της βασικής έννοιας της δοµής/συστήµατος της γλώσσας και τη συναφή
υπο-έννοια της «αξίας θέσης» των δοµικών µονάδων, µε την παράλληλη κατανόηση των
ίδιων εννοιών στη Φυσική και στα Μαθηµατικά.

•

Ανεύρεση των κοινών σηµείων ανάµεσα στα τρία γνωστικά πεδία.

•

Πιθανή επέκταση σε άλλα γνωστικά πεδία.

∆ιάρκεια: ± 10 ώρες

Πορεία εργασιών
Στο Σχέδιο εργασίας 1 είχαµε ακολουθήσει µια ενδεικτική πορεία µε κατεύθυνση από τη δοµή
στο φυσικό κόσµο προς τη γλωσσική δοµή (γλωσσικό σύστηµα-γραµµατική), διαµέσου των
µαθηµατικών. Στο Σχέδιο εργασίας 2 –πάλι ενδεικτικά– θα ακολουθήσουµε αντίστροφη πορεία:
από τη γλώσσα στα µαθηµατικά, για να καταλήξουµε στη φύση.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ∆ΥΟ ΟΜΑ∆ΕΣ

Εισαγωγή: επανάληψη – συγκεφαλαίωση
Καλούνται τα παιδιά να ξαναδούν τα Συµπεράσµατα του 1ου Σχεδίου εργασίας, τα οποία
κατέληγαν σε αυτό που ονοµάζουµε «δοµή» ή «γλωσσικό σύστηµα». Ότι δηλαδή « … τα άπειρα
νοήµατα, τα άπειρα λόγια και οι χιλιάδες λέξεις της γλώσσας µας αρθρώνονται µόνο µε 23
βασικούς φθόγγους, οι οποίοι στη γραφή παριστάνονται µε τα 24 γράµµατα –ή συνδυασµούς
γραµµάτων– του ελληνικού αλφαβήτου. Κάτι ανάλογο συµβαίνει µε όλες τις γλώσσες».
Με το δεύτερο αυτό σχέδιο εργασίας θα επιχειρήσουµε να καταλάβουµε πώς και γιατί µε τα λίγα
«µετρηµένα» κοµµάτια («µονάδες») γίνονται άπειρα πράγµατα: άπειρα κείµενα-νοήµατα, άπειροι
αριθµοί, άπειρα φυσικά σώµατα κ.ά.
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1η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Η αξία της θέσης των µονάδων στη γλώσσα

Ζήτηµα:
Πώς µε 23 περίπου βασικούς φθόγγους γίνονται όλες οι λέξεις της ελληνικής γλώσσας, άπειρα
λόγια, άπειρα νοήµατα, άπειρα κείµενα...
Α1.
Προτείνουµε στα παιδιά τους φθόγγους [α], [ν], [ε] και ζητάµε να συνθέσουν µε αυτούς µια
λέξη (ή περισσότερες) και να µας την εκφωνήσουν (προφορικά).
Σηµείωση
Τα παιδιά µπορούν να χρησιµοποιήσουν τον Η/Υ για το παιχνίδι της µετακίνησης και µεταφοράς
των γραµµάτων στην οθόνη, τα οποία θα υποκαθιστούν συµβατικά τους αντίστοιχους φθόγγους.
Οι αναµενόµενες (φωνητικές) λέξεις είναι:
[ένα] (ένα)
[εάν] (εάν)
[ναέ] (ναέ)
[νέα] (νέα)

Ενδεικτικές ερωτήσεις:
–

Πώς µε τρεις φθόγγους έγιναν τέσσερις διαφορετικές λέξεις;

–

Αφού οι φθόγγοι που συνθέτουν τις τέσσερις διαφορετικές λέξεις είναι οι ίδιοι, τότε γιατί
διαφέρει η µορφή και η σηµασία των λέξεων;

Σε κοινή συζήτηση τα παιδιά δίνουν απαντήσεις στο αρχικό ερώτηµα: «Πώς µε 23 περίπου
βασικούς φθόγγους γίνονται όλες οι λέξεις της ελληνικής γλώσσας, άπειρα λόγια, άπειρα
νοήµατα, άπειρα κείµενα...».

Σηµείωση
Οι αποδεκτές απαντήσεις θα πρέπει να έχουν ως κοινό τόπο τη διαπίστωση ότι µια λέξη δεν
γίνεται µόνον από τους φθόγγους που τη συνθέτουν, αλλά και από τη θέση που παίρνει ο κάθε
φθόγγος µέσα στη λέξη ή, αλλιώς, από τη σειρά των φθόγγων µέσα στη λέξη. Ότι δηλαδή:

Η δοµή της λέξης δεν σηµαίνει άθροισµα φθόγγων, αλλά και ορισµένη σχέση µεταξύ τους, και
ορισµένη θέση του καθενός µέσα στη λέξη, που δίνει την «αξία» τους ή, αλλιώς: Οι φθόγγοι,
ανάλογα µε τη θέση τους ανάµεσα στους άλλους, σχηµατίζουν και διαφορετική λέξη.
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Α2. ( µε Η/Υ)
Καλούνται τα παιδιά να φέρουν στην τάξη ανάλογες περιπτώσεις µε δύο ή περισσότερες λέξεις
που γίνονται από τις ίδιες µονάδες-φθόγγους. Παραδείγµατα:
[κέρατα] [κρέατα] (κρέατα, κέρατα)
Φθόγγοι: [α],[ε],[κ],[ρ],[τ]

[σοκολατίνα] [καλοσινάτο] (σοκολατίνα, καλοσυνάτο)
Φθόγγοι: [α],[ι],[κ],[λ],[ν],[o],[τ]
Σηµείωση
Τα παιδιά µπορούν να χρησιµοποιήσουν τον Η/Υ για το παιχνίδι της µε-τακίνησης και µεταφοράς
των γραµµάτων στην οθόνη (τα οποία θα υ-ποκαθιστούν τους αντίστοιχους φθόγγους).

∆ιευκρινίσεις – επεκτάσεις:
–

Εάν τα παιδιά συναντήσουν δυσκολίες κατά την αντιστοίχιση φθόγγων / γραµµάτων, το
χρησιµοποιούµε ως ευκαιρία να διευκρινίσουν µε τη βοήθειά µας τη σχέση και την
ουσιαστική διαφορά µεταξύ φθόγγων και γραµµάτων.

–

Όταν, κατά τις παραπάνω προσπάθειες

τα παιδιά αντιµετωπίσουν περιπτώσεις κατά τις

οποίες δεν συντίθεται ελληνική λέξη ή γραµµατικός τύπος (πτώση ή πρόσωπο ρήµατος),
τότε εναπόκειται στη δική µας ευχέρεια να τα βοηθήσουµε να κατανοήσουν ότι υπάρχει
κάποια ελευθερία στις επιλογές γλωσσικών στοιχείων για τη δηµιουργία σηµασιών και
νοηµάτων, αλλά και ότι υπάρχουν όρια. Π.χ. στο Α1 δεν ήταν δυνατό να συνθέσουµε
λέξη µε το [α] στην πρώτη θέση: [٭ανε], [٭αεν]

2η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Η αξία θέσης των µονάδων στα µαθηµατικά

Οµάδα 1, ΣΤ΄ τάξη
Σηµείωση
Η δραστηριότητα µπορεί να δοθεί µετά τη διδασκαλία του Κεφαλαίου των Μαθηµατικών ΦΥΣΙΚΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ.

Τα παιδιά βρίσκουν στο 1ο τεύχος του βιβλίου των Μαθηµατικών της ΣΤ΄ τάξης, στο Κεφάλαιο
1ο, Φυσικοί αριθµοί, την Ενότητα Καληµέρα φίλε µου αριθµέ, σελίδα 9, και ρίχνουν µια µατιά
στις σελίδες 9 και 10.

Προτείνουµε στα παιδιά κάποια ψηφία, π.χ. τα 3, 6 και 8, και ζητάµε να συνθέσουν µε αυτά έναν
ή περισσότερους αριθµούς.
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Σηµείωση
Τα παιδιά µπορούν να χρησιµοποιήσουν τον Η/Υ για το παιχνίδι της µετακίνησης και µεταφοράς
των ψηφίων στην οθόνη.

Οι αναµενόµενοι αριθµοί είναι:
368
386
638
683
836
863

Ενδεικτικές ερωτήσεις
–

Πώς µε τρία ψηφία έγιναν έξι διαφορετικοί αριθµοί;

–

Αφού τα ψηφία που συνθέτουν τους έξι διαφορετικούς αριθµούς είναι τα ίδια, τότε σε τι
διαφέρει η µορφή και η αξία των έξι αριθµών;

Με τις γνώσεις από τα Μαθηµατικά, σε κοινή συζήτηση τα παιδιά δίνουν απαντήσεις στο
ερώτηµα: «Πώς µε 10 µόνο ψηφία γίνονται όλοι οι αριθµοί;»

Οι αποδεκτές απαντήσεις θα πρέπει να έχουν ως κοινό τόπο τη διαπίστωση ότι ένας αριθµός δεν
γίνεται µόνον από τα ψηφία που τον συνθέτουν, αλλά και από τη θέση που παίρνει το κάθε
ψηφίο µέσα στον αριθµό ή, αλλιώς, από τη σειρά των ψηφίων µέσα στον αριθµό. Ότι δηλαδή:
Η δοµή του αριθµού δεν είναι το άθροισµα ψηφίων, αλλά και η ορισµένη σχέση µεταξύ τους, και
η ορισµένη θέση του καθενός µέσα στον αριθµό, που δίνει την «αξία» του κάθε ψηφίου ή,
αλλιώς:
Τα ψηφία, ανάλογα µε τη θέση τους ανάµεσα στα άλλα, παίρνουν διαφορετική αξία και
σχηµατίζουν διαφορετικό αριθµό.
Παράδειγµα. Το ψηφίο 6
–

Στον αριθµό 683 έχει αξία 6 εκατοντάδων, ενώ

–

Στον αριθµό 386 έχει αξία 6 µονάδων.

ΨΗΦΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΙ

ΕΚΑΤΟΝΤΑ∆ΕΣ

∆ΕΚΑ∆ΕΣ

ΜΟΝΑ∆ΕΣ

683

6

8

3

386

3

8

6
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3η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Η αξία θέσης των µονάδων στη φύση

Οµάδα 2, Ε΄ τάξη
Ζήτηµα:
Πώς µε περιορισµένο αριθµό µονάδων γίνονται όλα τα υλικά σώµατα και, ειδικότερα, πώς «όλη η
ποικιλία των υλικών σωµάτων προκύπτει από 92 µόνο διαφορετικά στοιχεία», όπως αναφέρει το
βιβλίο της Φυσικής;
Τα παιδιά ξαναβλέπουν τη 2η ∆ραστηριότητα του Σχεδίου εργασίας 1 (σχέσεις ατόµων και
µορίων) και τα συµπεράσµατα του ιδίου Σχεδίου.

Καλούνται να εµφανίσουν στην οθόνη του υπολογιστή τους το αρχείο word µε τον κωδικό
4_3o_isovoutanio_voutanio_plirofories

και

µε

τον

τίτλο

ΙΣΟΒΟΥΤΑΝΙΟ

ΚΑΙ

ΒΟΥΤΑΝΙΟ,

προκειµένου να βρουν πληροφορίες για την υπόσταση των δύο αυτών υλικών, τις ιδιότητές τους
και τις χρήσεις τους στην καθηµερινή ζωή.

Ενδεικτικές ερωτήσεις
Συζητήστε και επιχειρήστε απαντήσεις:
–

Το ισοβουτάνιο και το βουτάνιο είναι διαφορετικά πράγµατα; γιατί;

–

Τι είναι το ισοβουτάνιο και τι το βουτάνιο;

–

Τι ιδιότητες έχει το καθένα;

–

Πού χρησιµοποιούνται οι ιδιότητές τους; Έχουν κάποια σχέση µε την προστασία του
περιβάλλοντος και ποια;

–

Τι κάνουµε µε το ισοβουτάνιο και τι µε το βουτάνιο;

Καλούνται, στη συνέχεια, να εµφανίσουν στην οθόνη τις παραστάσεις δύο µορίων, που
αντιστοιχούν στα δύο παραπάνω υλικά:
–

Του ισοβουτανίου µε κλικ στο αρχείο: 4c_(Alkanes)_[2methyl_propane] και

–

Του βουτανίου µε κλικ στο αρχείο: 4c_(Alkanes)_[butane]
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Παρατηρούν τις δύο παραστάσεις σε αντιπαράθεση:

Ισοβουτάνιο

Βουτάνιο

Χηµική ονοµασία: 2µεθυλο-προπάνιο
Χηµική παράσταση:
4c_(Alkanes)_[2methyl_propane]

Χηµική ονοµασία: βουτάνιο
Χηµική παράσταση:
4c_(Alkanes)_[butane]

Ενδεικτικές ερωτήσεις
–

Από πόσα στοιχεία αποτελείται το ισoβουτάνιο; [Από 2, τον Άνθρακα (C) και το Υδρογόνο
(Η)]

–

Από ποια; [C4, H10, συνολικά 14]

–

Από πόσα το ισoβουτάνιο; [Από 2, τον Άνθρακα (C) και το Υδρογόνο (Η)]

–

Από ποια; [C4, H10, συνολικά 14]

–

Πώς µε δύο ίδια στοιχεία (και σε ίσο αριθµό)έγιναν δύο διαφορετικά υλικά;

–

Αφού τα στοιχεία που συνθέτουν τα δύο διαφορετικά υλικά είναι τα ίδια και σε ίσο
αριθµό, τότε σε τι διαφέρει η µορφή και οι ιδιότητες των δύο υλικών;

–

Πού βρίσκετε τις διαφορές;

∆ιαπιστώσεις
Τα παιδιά παρατηρούν µε προσοχή τις δύο παραστάσεις των µορίων και τις συγκρίνουν, για να
διαπιστώσουν ότι:
Η διάταξη των µορίων του άνθρακα, που λειτουργούν ως «κέντρα»
–

στο βουτάνιο είναι ευθύγραµµη, ενώ

–

στο ισοβουτάνιο είναι διακλαδισµένη.

Σηµείωση
Οι αποδεκτές απαντήσεις θα πρέπει να έχουν ως κοινό τόπο τη διαπίστωση ότι ένα υλικό σώµα
δεν γίνεται µόνον από τα ψηφία που το συνθέτουν, αλλά και από τη θέση που παίρνει το κάθε
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στοιχείο µέσα στο υλικό, από τη σειρά της διάταξης των στοιχείων και από τον τρόπο που
συνδέεται µε τα άλλα στοιχεία. Ότι δηλαδή:

Συµπεράσµατα
•

Η διαφορά των δύο υλικών βρίσκεται όχι στα στοιχεία που τα αποτελούν ούτε στον
αριθµό τους, αλλά στη θέση του καθενός και στη σχέση που τα συνδέει µε τα άλλα
στοιχεία. Με άλλα λόγια:

•

Η δοµή του υλικού δεν είναι το άθροισµα στοιχείων, αλλά και η ορισµένη σχέση µεταξύ
τους, και η ορισµένη θέση του καθενός µέσα στο υλικό, που δίνει υπόστασή του και τις
δικές του ιδιότητες ή, αλλιώς:

•

Τα στοιχεία, ανάλογα µε τη θέση τους και τον τρόπο που συνδέονται µε τα άλλα,
παίρνουν διαφορετική αξία και σχηµατίζουν διαφορετικό υλικό.

Σηµείωση
Μετά την ολοκλήρωση της 3ης ∆ραστηριότητας, είναι απαραίτητο να µοιραστεί στα παιδιά το
Φύλλο εργασίας 3, µε το οποίο θα πραγµατοποιηθεί η σύνθεση των παρατηρήσεων των τριών
∆ραστηριοτήτων, προκειµένου να οδηγηθούν τα παιδιά στο γενικό συµπέρασµα.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ
στο Φύλλο εργασίας 3
1η και 2η οµάδα – Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις

Σύνθεση – Συγκεφαλαίωση – Γενικό Συµπέρασµα

Τι έκανα, τι βρήκα, τι παρατήρησα
στο Σχέδιο εργασίας 2

Γενικό συµπέρασµα, στο οποίο πρέπει να οδηγηθούν τα παιδιά µε ελεύθερη
συζήτηση και µε απλά λόγια, σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις τους.
•

•
•
•
•
•
•

Αυτό που δίνει αξία στις µονάδες που κάνουν το όλο είναι η θέση που
κατέχει η κάθε µονάδα µέσα σ’ αυτό και η σχέση που τη συνδέει µε τις
άλλες.
Η θέση και η σχέση είναι που κάνουν τα διαφορετικά, άπειρα πράγµατα
µε ελάχιστες σχετικά µονάδες.
Αυτή η θέση και η σχέση που συνδέει τις µονάδες ανάµεσά τους µέσα
στο όλο είναι η δοµή.
Η δοµή λοιπόν δεν αφορά το άθροισµα των στοιχείων, αλλά τη σχέση
που τα συνδέει.
Γι’ αυτό και η αξία θέσης των στοιχείων, όπως ισχύει για τη γλώσσα,
ισχύει και για τα µαθηµατικά, τη φυσική κτλ., εφόσον:
∆οµή δεν παρατηρούµε µόνο στη γλώσσα, αλλά στους αριθµούς, στα τα
υλικά σώµατα, στη µουσική κ.ά.
Η αξία θέσης είναι µια όψη της βασικής έννοιας της αλληλεξάρτησης

Επέκταση:
Τα παιδιά αναζητούν και εντοπίζουν παρόµοιες αξίες θέσης σε δοµές άλλων
περιοχών, όπως π.χ. στις θέσεις των 8 φθογγοσήµων σε µια µελωδία της
Μουσική κ.α..
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ΣΤ. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α. Πηγές
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – ΥΠ.Ε.Π.Θ. 2003 (ΦΕΚ 303 β΄ / 13-3-2003).
(α) Γενικό µέρος
(β) ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών της Ελληνικής Γλώσσας για το ∆ηµοτικό
Σχολείο (∆ΕΠΠΣ).
(γ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών της Ελληνικής Γλώσσας για το ∆ηµοτικό Σχολείο (ΑΠΣ).
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – ΥΠ.Ε.Π.Θ. 2003α. Συµπληρωµατικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού
υλικού για το ∆ηµοτικό και το Νηπιαγωγείο. Παράρτηµα, τόµος γ΄, τεύχος α΄.
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2003β. Γενικές προδιαγραφές, κριτήρια αξιολόγησης και «δείγµατα
γραφής» εκπαιδευτικού υλικού. Παράρτηµα, τόµος γ΄, τεύχος γ΄.
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2003β. Συµπληρωµατικές οδηγίες για συγγραφείς και εκπαιδευτικούς.
Παράρτηµα, τόµος γ΄, τεύχος δ΄.

Ενότητα: Περιβάλλον και Τοπίο

Πηγές κειµένων
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ, Το Γκρεµισµένο Αρχοντικό (διασκευή), εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα, 2002
ΜΑΡΩ ∆ΟΥΚΑ «Πού 'ναι τα φτερά;» (διασκευή), εκδόσεις Κέδρος, από το Λογοτεχνικό
Ηµερολόγιο Κρήτη 2000 µ.Χ. εκδ. Ηδύλος
ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, «Ταξίδι στη Γροιλανδία», Γιαβάς ο Θαλασσινός κι άλλες ιστορίες, Εκδόσεις
Αστήρ, απόσπασµα από το Λογοτεχνικό Ηµερολόγιο 1998, εκδ. Πατάκης
ΖΩΗ ΒΑΛΑΣΗ, «Η Κωπαΐδα», Το Τεσσεροφύλλι, ελληνικές λαϊκές παραδόσεις διαλεγµένες από τη
Ζωή Βαλάση, εκδ. Κέδρος, 1996
ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ, «Το Αιγαίο και τα νησιά του», «Απ’ την Ελλάδα», αναγνωστικό ΣΤ’
∆ηµοτικού ΟΕ∆Β, Π.Νικοδήµος, Α.Βαρελλά, Ι.Θεοχάρης, Χ.Σακελλαρίου, 1983
ΤΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ, «Άργησε πάλι σήµερα...», ΟΙΚΟ της Καθηµερινής, τεύχος 6, Μάρτιος
2003

Πηγές εικόνων
Το χαµόγελο: Μαγιάσης Βασίλειος, «θαλασσογραφία»
Κων/νος Βολανάκης, «Ιστιοφόρα»
Η Συλλογή ∆ηµητρίου Τσάµη στο Τελλόγλειο - Τελλόγλειο Ίδρυµα, Θεσ/νίκη 2002
Πιέρ Ωγκύστ Ρενουάρ, «Η Gabrielle και ο Jean»
Κλώντ Μονέ, «Βράχοι στο Ετρετά µετά την καταιγίδα»
Βίνσεντ Βαν Γκονγκ, «Έναστρη νύχτα»
Κλώντ Μονέ, Νούφαρα
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Μεγάλοι ζωγράφοι, Βιβλιοθήκη τέχνης, Καθηµερινή
Ανδρεαδάκης ∆ηµήτρης, «Από τη γη στον ουρανό»
Θωµόπουλος Επαµεινώνδας, «Οι θεριστές»
Σεµερτζίδης Βάλιας, «∆έντρα»
Βουλή των Ελλήνων (http://www.parliament.gr/)
Παπανάκος Πάνος, «Κόκκινος Λευκός Πύργος», Η Ελλάδα που αλλάζει Τελλόγλειο Ίδρυµα, Θεσ/νίκη 2002

Ταξιδεύω:

«Ταξίδι στη Γροιλανδία», εκδόσεις Αστήρ, Λογοτεχνικό Ηµερολόγιο 1998, εκδ.
Πατάκης

Ενότητα: Λέξεις και φαντασία

Πηγές κειµένων
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΙΣΤΗΣ, Ο Ήλιος της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, VOICE OF AMERICA
http://www.voanews.com/greek/archive/2007-02/2007-02-22-voa10.cfm
ΤΑΣΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ, Μπορεί o Ήλιος να συγκρατήσει την άνοδο της θερµοκρασίας; - Ηµερησία,
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=9483&subid=2&tag=3606&pubid=370073
X. ΒΑΡΒΟΓΛΗΣ, Όταν ο Ήλιος θα χαθεί, BHMA ONLINE
http://tovima.dolnet.gr/print_article.php?e=B&f=14722&m=H01&aa=1
Νιγηρία. Ο ήλιος και το νερό, OTENET
http://www.otenet.gr/portal/portal/christmas/traditions/stories?mediatype=html&user=anon&js_panename=stories&action=portlets.PsmlPortletAction&eventsubmit_
doview=65811&category=stories
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ, Ο Ήλιος έχει ακόµη 5 δισεκ. χρόνια ζωής. Η ζωή στη Γη; - Νέος Τύπος,
Καθηµερινή Ανεξάρτητη Εφηµερίδα Της Μαγνησίας
http://www.neostypos.gr/opsis_article.php?sub=4&art=05042414
ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ, Το ηλιοβασίλεµα (απόσπασµα), Άπαντα, Εστία, Αθήνα, 1939
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ «Τα Χελιδόνια», Το τραγούδι του ήλιου, Αναγνωστικό ∆΄ ∆ηµοτικού,
Γαλάτειας Γρηγοριάδου-Σουρέλη, 1983
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ, Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας, Ίκαρος, Αθήνα, 1996
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΙΛΛΑΣ «Τραγουδώ το νησί µου», Τραγούδι του ήλιου, Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος
Β΄, Λευκωσία, 1997
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ, (Αποσπάσµατα),
http://www.phys.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/giannhs_ritsos/index.htm
ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ο Ήλιος, Αναγνωστικό Ε΄ ∆ηµοτικού, Θεόδωρου Α.
Γιαννόπουλου, Αθήνα, 1979
Η τέχνη της ξυλογλυπτικής,
http://www.agrotravel.gr/agro/site/AgroTravel/t_docpage?doc=/Documents/Agrotravel/learnab
out/lesvos/xylogliptiki
Αυτοκίνητο από ξύλο, http://www.autotriti.gr/news/preview_news.asp?NEWS_DATA_ID=66825
Το πλοίο του Μίνωα, Καθηµερινή, «οι Ερευνητές», Το πλοίο του Μίνωα, 19/6/03
ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ, «Το Αιγαίο και τα νησιά του», «Απ’ την Ελλάδα», Αναγνωστικό ΣΤ’
∆ηµοτικού ΟΕ∆Β, Π.Νικοδήµος, Α.Βαρελλά, Ι.Θεοχάρης, Χ.Σακελλαρίου, 1983
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Πηγές εικόνων

Ο Ήλιος
ο Ηλιάτορας: Παναγιώτης Τέτσης, «Η ανατολή του καινούργιου αιώνα», http://www.mocaandros.gr/GR/tetsis_apospasmata.htm
Γιάννης Τσαρούχης, «Ήλιος ο πρώτος», από το βιβλίο του Οδυσσέα Ελύτη «Ήλιος
ο πρώτος»
Γ.Σταθόπουλος «Χειµωνιάτικος ήλιος», Εξώφυλλο δίσκου Χατζιδάκις Μάνος &
Γκάτσος Νίκος, Χειµωνιάτικος Ήλιος
Βίνσεντ Βαν Γκονγκ, «Ιτιές το ηλιοβασίλεµα», «Σπορέας το ηλιοβασίλεµα»
Κλώντ Μονέ, «Ήλιος που ανατέλλει»
Μεγάλοι ζωγράφοι, Βιβλιοθήκη τέχνης, Καθηµερινή
Ήλιος, εικόνες αστρονοµίας, http://www.astronomos.gr/sunnow.html
Ο Ήλιος της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, VOICE OF AMERICA
http://www.voanews.com/greek/archive/2007-02/2007-02-22-voa10.cfm
Το ξύλινο
ανθρωπάκι:

Ξύλινο άγαλµα, http://www.ancient-egypt.co.uk/metropolitan/pages/servant.htm
Ξυλόγλυπτο,
http://www.agrotravel.gr/agro/site/AgroTravel/t_docpage?doc=/Documents/Agro
travel/learnabout/lesvos/xylogliptiki
Το πλοίο του Μίνωα, Καθηµερινή, «οι Ερευνητές», Το πλοίο του Μίνωα, 19/6/03
Αυτοκίνητο από ξύλο,
http://www.autotriti.gr/news/preview_news.asp?NEWS_DATA_ID=66825
Φωτογραφία σε ξύλο, http://www.chiosnews.com/cn13122007905450.asp

Τα νησιά
του Αιγαίου: Πέσκε Γεώργιος, «Ύδρα», Η Συλλογή ∆ηµητρίου Τσάµη στο Τελλόγλειο Τελλόγλειο Ίδρυµα, Θεσ/νίκη 2002

Πηγές ήχων-µουσικής
ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑΣ - ΛΟΪΖΟΣ ΜΑΝΟΣ, «Χρυσό πούλι µου», Με φάρο Το φεγγάρι,
Ηχογραφήσεις 1966 – 1995
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ, «Πορτοκαλένια», διαβάζει: Kαράλη Tόνια, Ανέκδοτη ηχογράφηση, 1962,
Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισµού, Ανθολόγιο Αναγνώσεων
http://www.snhell.gr/lections/writer.asp?id=9

Ενότητα: Εκδήλωση στα Χανιά

Πηγές κειµένων
Παγκόσµιες Ηµέρες, http://www.sansimera.gr/archive/worldays/

Πηγές εικόνων
Ηµερολόγιο: http://en.kindernothilfe.org/en/Rubrik/Topics/Food.html
http://www.fotoart.gr/arthra/onephoto/2005/index.html
http://www.lifelinehellas.gr/
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http://www.ekpizo.gr/el/rights/
www.zosimaia.gr
www.amorgos.gr
http://odysseus.culture.gr/
http://tovima.dolnet.gr/print_article.php?e=B&f=13138&m=A56&aa=1
http://cartoonistsgr.blogspot.com/2007/09/blog-post_26.html
http://www.rucebo.org/pb/wp_c10c8f30/wp_c10c8f30.html
http://www.unicef.gr/news/2007/crc_at18.php
http://rarities.ornithologiki.gr/gr/eaop/gallery.php?start=18&len=9
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/france_159/labelfrance_2554/themes_3713/world-solidarity_3948/human-rights_3951/unicef-france-at40_6212.html
http://kallergisharis.wordpress.com/2007/06/05/
http://www.webz.gr/2007/10/15/today-an-environment-day-everyday-anenvironment-day/
http://daskaloua.blogspot.com/2007/06/blog-post_19.html
http://www.unhcr.gr/
http://portal.unesco.org/education/en/
http://www.radiothessaloniki.gr/index.php?SubMenuID=13&GalleryID=115
http://portal.kathimerini.gr/4Dcgi/4dcgi/_w_articles_kathextra_9_20/09/2007_2
04376
http://www.un.org/esa/socdev/social/intldays/IntlDay/index.html
Ενότητα στην πολυµορφία, εκδόσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η δικαιοσύνη και η αδικία, Μπριζιτ Λαµπέ-Μισελ Πυες, εκδόσεις Άγκυρα
ΕΓΩ, ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ;! Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Γελοιογραφία Στάθης, 2008
Να καλέσουµε
τους φίλους µας
από
την Ευρώπη: Αφίσα - http://www.earthday.net/
ΕΛΤΑ, animation αποστολή επιστολών- http://www.elta.gr/index.asp
Να παίξουµε
ένα παιχνίδι
γνωριµίας:

Χάρτης και Μνηµεία, Ενότητα στην πολυµορφία, εκδόσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης
Παιδικοί ήρωες, Ας οικοδοµήσουµε µαζί της Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Πηγές ήχων-µουσικής

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΛΑΖΟΜΙΤΗΣ, «Ηµέρες», «Μια µέρα µε τη Μαρία», Μάρτιος 1998
ΞΥΛΟΥΡΗΣ Ν. & ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ., «Ριζίτικα», «ΜΑ∆ΑΡΑ», EMI, 2005
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, «Ντενεκεδούπολη», «Ποιος να τόκανε ποιος», MINOS EMI, 1980
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, «Reprise 1990-1999», «Opening», WARNER MUSIC, 1999
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Β. Βιβλιογραφία
Bruner Jer., The process of education. Μετάφραση Χρυσ. Κληρίδη: Η διαδικασία της παιδείας,
εκδ. Α. Καραβία 1960.
Erickson H. Lynn, Concept-based Curriculum and Instruction, Teaching beyond the facts.
Μετάφραση του Τµήµατος Ποιότητας της Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου υπό την
εποπτεία του πρώην Προέδρου Σταµ. Αλαχιώτη. Υπεύθυνη µετάφρασης Άννα Σιγανού:
Εννοιολογικό αναλυτικό πρόγραµµα στην εκπαίδευση. ∆ιδασκαλία εµβάθυνσης, πέραν από την
απλή πληροφόρηση (αχρονολόγητο).
Ν. Γρηγοριάδης, Τον δηµιουργικό γράψιµο – η τέχνη και η τεχνική του. Η Παράγραφος23, εκδ.
Κώδικας, Θεσσαλονίκη 2006.
Ι. Κανάκης, Η οργάνωση της διδασκαλίας – µάθησης µε οµάδες εργασίας. Θεωρητική θεµελίωση
και πρακτική εφαρµογή, Αθήνα 1987.
Κλαίρης Χ. και Μπαµπινιώτης Γ. (σε συνεργασία µε τους Α. Μόζερ, Αι. Μπακάκου-Ορφανού, Σ.
Σκοπετέα), Γραµµατική της Νέας Ελληνικής. ∆οµολειτουργική-επικοινωνιακή. Ι. Το όνοµα.
Αναφορά στον κόσµο της πραγµατικότητας, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1996.
Κλαίρης Χ. και Μπαµπινιώτης Γ. (σε συνεργασία µε τους Α. Μόζερ, Αι. Μπακάκου-Ορφανού, Σ.
Σκοπετέα), Γραµµατική της Νέας Ελληνικής. ∆οµολειτουργική-επικοινωνιακή. ΙΙ. Το ρήµα. Η
οργάνωση του µηνύµατος, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1999.
Η. Ματσαγγούρας, Οµαδοκεντρική διδασκαλία και µάθηση. Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας
κατά οµάδες2, Αθήνα 1995.
Η. Ματσαγγούρας, Στρατηγικές ∆ιδασκαλίας. Η Κριτική Σκέψη στη ∆ιδακτική Πράξη, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1998.
Η. Ματσαγγούρας, Η σχολική τάξη, τ. Β΄, Κειµενοκεντρική προσέγγιση του γραπτού λόγου,
Αθήνα 2001.
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