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Τεχνικές Οδηγίες
Απαιτήσεις Λογισµικού
∆εν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη απαίτηση για τον SERVER. Το λογισµικό είναι προσαρµοσµένο στις
απαιτήσεις των: Linux OS, Apache Web Server, mySQL 3.23.54 και php 4.2.2 που "τρέχουν"
στον server του Π.Ι. Στο σταθµό εργασίας απαιτείται:
•

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

•

Macromedia Flash Player έκδοση 7 ή νεότερη

Εγκαταστήστε (αν δεν υπάρχει) στο φυλλοµετρητή το FLASH PLAYER από τη διεύθυνση:
http://www.adobe.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 7

•

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

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

Υπολογιστής µε επεξεργαστή Pentium IIΙ 733 MHz, 256MB µνήµη RAM

Για τη βέλτιστη λειτουργία προτείνεται η ρύθµιση της ανάλυση οθόνης σε 800*600 pixels.
Στην περίπτωση που το λογισµικό θα λειτουργήσει από το CD-ROM, τότε προφανώς απαιτείται
και µονάδα CD-ROM 16x τουλάχιστον.

Εγκατάσταση λογισµικού
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).
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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 λογισµικό θα αρχίσει να τρέχει και θα δείτε την πρώτη
οθόνη.

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η ενότητα «Ασκήσεις» λειτουργεί σε περιβάλλον διαδικτύου και δε
µπορεί να λειτουργήσει σε µεµονωµένο υπολογιστή χωρίς σύνδεση στο Internet.
2. Για λειτουργία µε σύνδεση στο διαδίκτυο (Internet) ή σε Intranet.
Για την εγκατάσταση του λογισµικού για το µάθηµα Γλώσσα Γ'-∆' τάξεων ∆ηµοτικού απαιτούνται
οι ακόλουθες ενέργειες:
1. Μεταφέρετε µε χρήση ftp όλο το περιεχόµενο του CD-ROM, συµπεριλαµβανοµένων και
των υποκαταλόγων του, σε νέο κατάλογο που θα δηµιουργήσετε στον εξυπηρετητή
(Internet/Intranet Server) που επιθυµείτε.
2. ∆ηµιουργήστε και µεταφέρετε τη βάση δεδοµένων (το αρχείο ergasthriο_gd.sql που
υπάρχει στο φάκελο SQL) στη MySQL στον εξυπηρετητή (Internet/Intranet Server).
Κατά τη δηµιουργία της βάσης δεδοµένων πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι το collation
της βάσης πρέπει να είναι utf8_general_ci. Τo εξ ορισµού όνοµα για τη βάση δεδοµένων
για την Γλώσσα Γ'-∆' είναι ergasthrio_gd.
Συνεπώς για τη δηµιουργία της βάσης κάνουµε τα εξής:

CREATE

DATABASE

`ergasthrio_gd`

DEFAULT

CHARACTER

SET

utf8

COLLATE

utf8_general_ci;
(Η παραπάνω εντολή περιλαµβάνεται στο αρχείο ergasthriο_gd.sql)
3. Αλλάξτε τα αρχεία παραµετροποίησης. ∆ύο είναι τα αρχεία παραµετροποίησης, τα οποία
πρέπει να πάρουν τιµές ανάλογες µε αυτές που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία.

•

Το settings.dat, (της διαδροµής /Files/Enotita6/ ) στο οποίο αποθηκεύονται.
Παράµετρος

Περιγραφή

url

Το url στο οποίο εκτελείται η δραστηριότητα.

host

Είναι το µηχάνηµα στο οποίο βρίσκεται η βάση δεδοµένων και
συνήθως η τιµή, που πρέπει να καταχωρίζεται, είναι localhost.

username

Το username για τη σύνδεση στη βάση δεδοµένων.

password

Ο κωδικός πρόσβασης για την βάση δεδοµένων.

database

Το όνοµα της βάσης δεδοµένων που χρησιµοποιείται.
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Ακολουθεί ένα παράδειγµα του αρχείου settings.dat
url=http://www.your-host.gr/your-install-dir/
&host=localhost
&username=myname
&password=mypassword
&database=mydatabase
Το API.php (της διαδροµής /Files/Enotita6/teacher). Σε αυτό το αρχείο απαιτείται να
παραµετροποιηθούν οι γραµµές 9 εως 12.

Γραµµή
9

Περιγραφή
Είναι το µηχάνηµα στο οποίο βρίσκεται η βάση δεδοµένων και συνήθως η
τιµή, που πρέπει να καταχωρίζεται, είναι localhost.

10

Το username που χρησιµοποιείται για τη βάση δεδοµένων.

11

Ο κωδικός πρόσβασης που χρησιµοποιείται για τη βάση δεδοµένων.

12

Το όνοµα της βάσης δεδοµένων.

Π ρ ο σ ο χ ή: Η κωδικοποίηση των δύο παραπάνω αρχείων είναι UTF-8. Όταν αυτά
αποθηκευτούν, πρέπει να σιγουρευτείτε ότι τα σώζετε µε την ίδια κωδικοποίηση.
Ελέγξτε τα δικαιώµατα εγγραφής.
∆ικαίωµα εγγραφής πρέπει να έχουν όλοι οι φάκελοι που βρίσκονται κάτω από το φάκελο media
(ο οποίος βρίσκεται στη διαδροµή /Files/Enotita6/)
Εποµένως δίνουµε την εντολή
chmod 755 -R media/
Π ρ ο σ ο χ ή: Για να εκτελέσετε την παραπάνω εντολή πρέπει να είσαστε συνδεδεµένοι ως
διαχειριστές του συστήµατος. Για να το κάνετε αυτό πρέπει να γράψετε su να πατήσετε το
πλήκτρο Enter και εν συνεχεία να γράψετε τον κωδικό του διαχειριστή του συστήµατος.
Επιπρόσθετα θα πρέπει να προσέξετε ότι το σύστηµα κάνει διάκριση µεταξύ πεζών
κεφαλαίων, εποµένως µια εντολή της µορφής chmod 755 -r media/ δεν είναι σωστή.
4. Ελέγξτε τα δικαιώµατα στο web server.
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Για να ανεβεί ένα αρχείο (εικόνα / ήχος) από κάποιο χρήστη (δάσκαλο) είναι απαραίτητο να
επιτρέπεται στο web server να γράψει στον εκάστοτε φάκελο. Γι' αυτό πληκτρολογούµε την
επόµενη εντολή
chown www-data -R media/
Π ρ ο σ ο χ ή: Το όνοµα χρήστη µπορεί να διαφέρει σε άλλα συστήµατα. Γι' αυτό προτείνεται
η αναζήτηση του ονόµατος χρήστη που χρησιµοποιεί ο δικός σας web server. Για να το βρείτε
µπορείτε να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία:
Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση που βρίσκεται εγκατεστηµένη η ΓΛΩΣΣΑ και στο τέλος
γράψτε version.php. Για παράδειγµα http://www.your-host.gr/your-install-dir/version.php
Θα πρέπει να σας εµφανιστεί η επόµενη οθόνη:

Στη συνέχεια αναζητήστε την λέξη apache και δείτε την τιµή που υπάρχει στον πίνακα για το
User/Group (Σχήµα 2).
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Σχήµα 2
Ανάλογα µε το λεκτικό που αναγράφεται στα δεξιά του πίνακα είναι και το όνοµα χρήστη που
πρέπει να χρησιµοποιηθεί. Σε αυτό το παράδειγµα είναι ο www-data.
Ανοίξτε το αρχείο http://www.your-host.gr/your-install-dir/start.html στο φυλλοµετρητή σας.
Αν η εγκατάσταση έχει γίνει σωστά, θα δείτε την πρώτη οθόνη του λογισµικού.
Το λογισµικό ελέγχθηκε στις παρακάτω εκδόσεις

Λογισµικό

Έκδοση

Apache Web server

1.x και 2.x

PHP

4.x

MySQL

4.x

Επιπλέον το λειτουργικό σύστηµα που χρησιµοποιήθηκε στον εξυπηρετητή είναι Linux Debian
3.1.
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Γενικές οδηγίες
1. Την πρώτη φορά που θα χρησιµοποιήσετε το λογισµικό από το διαδίκτυο, ενδεχοµένως να
παρατηρήσετε µια σηµαντική καθυστέρηση. Το λογισµικό κάνει εκτεταµένη χρήση αρχείων
εικόνας και ήχων που το καθιστούν ελκυστικό µεν, απαιτητικό σε χώρο αποθήκευσης δε. 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.
2. 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.
3. Η έξοδος από το λογισµικό από το CD-ROM γίνεται ανά πάσα στιγµή µε τη χρήση του
συνδυασµού πλήκτρων [Alt] και [F4].
4. Σε όλο το λογισµικό ο τρόπος επιλογής είναι κοινός σε κάθε περίπτωση – είτε πρόκειται για
επιλογές,

είτε

για

αντικείµενα

(λ.χ

λέξεις,

προτάσεις)

–

και

πραγµατοποιείται

χρησιµοποιώντας το ποντίκι. Μόλις ο δείκτης του ποντικιού µετακινηθεί σε µια επιλέξιµη
περιοχή, µετατρέπεται σε χεράκι και πατώντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού
πραγµατοποιείται η επιλογή.
5. Στις ασκήσεις, όπου ο µαθητής πρέπει µετακινήσει αντικείµενα λ.χ. προτάσεις, παραγράφους,
κάρτες κτλ., ο τρόπος επιλογής είναι ο ίδιος. Μόλις ο δείκτης του ποντικιού µετακινηθεί πάνω
σε µια πρόταση, παράγραφο ή κάρτα µετατρέπεται σε χεράκι και πατώντας το αριστερό
πλήκτρο «πιάνει» το αντικείµενο. Στη συνέχεια ο µαθητής 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». Εάν είναι η σωστή θέση, τότε
παραµένει, διαφορετικά επιστρέφει στην αρχική του θέση και ο µαθητής µπορεί να
προσπαθήσει ξανά. Όταν ολοκληρώσει µια άσκηση, τότε επιβραβεύεται.

Σύντοµες οδηγίες για το δάσκαλο
Το εκπαιδευτικό λογισµικό για τη διδασκαλία της γλώσσας στις τάξεις Γ΄ και ∆΄ στηρίζεται στο
περιεχόµενο του Αναλυτικού Προγράµµατος για το γλωσσικό µάθηµα και του ∆ΕΠΠΣ, όσον
αφορά

το

σχεδιασµό,

την

επιλογή

περιεχοµένων,

τη

στοχοθεσία,

τις

προτεινόµενες

δραστηριότητες. Οι δυνατότητες της τεχνολογίας το καθιστούν ευέλικτο στην εφαρµογή, αφού:
- Οι θεµατικές ενότητες, αλλά και οι υποενότητες σε κάθε θεµατική δεν απαιτούν γραµµική
εφαρµογή. Καµία δε θεωρείται ως προαπαιτούµενη της άλλης µε βάση το σχεδιασµό των
δηµιουργών. Ο εκπαιδευτικός είναι ελεύθερος να επιλέξει το χρόνο ενασχόλησης µε το
συγκεκριµένο υλικό ανάλογα µε την τάξη, τη σύνθεση του µαθητικού δυναµικού, τις κοινωνικές-
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πολιτισµικές ιδιαιτερότητες της περιοχής, στην οποία εφαρµόζεται-χρησιµοποιείται το λογισµικό
και κυρίως τους στόχους της όλης διδακτικής ενέργειας. Μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα από
τα αντίστοιχα βιβλία για τη γλωσσική διδασκαλία ή ενισχυτικά για την ικανοποίηση των
διδακτικών στόχων. Αποτελεί υλικό εµπέδωσης εννοιών και γνώσεων που αφορούν τη
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και στο σύνολό του αφορά και τις δύο τάξεις.
-Η διατυπωµένη κατά ενότητα και δραστηριότητα στοχοθεσία είναι ενδεικτική και συνοδεύεται
από

σχόλια

παιδαγωγικού-διδακτικού

χαρακτήρα.

Αποτελούν

σηµείο

αναφοράς

για

τον

εκπαιδευτικό, ο οποίος, όπως ευελπιστούν οι δηµιουργοί, θα προσαρµόζει τους στόχους στην
τάξη του.
-Με δεδοµένο ότι σηµαντικός αριθµός των παιδιών της µαθητικής κοινότητας στην Α/βάθµια
εκπαίδευση δεν χρησιµοποιεί κυρίως την ελληνική γλώσσα σε επίπεδο οικογένειας και στενού
κοινωνικού περιβάλλοντος, προκύπτει επιτακτική η ανάγκη δηµιουργίας ή υποστήριξης των
προϋποθέσεων για µια ουσιαστική και αποτελεσµατική γνώση-κατάκτηση της ελληνικής
γλώσσας. Το εκπαιδευτικό λογισµικό για τα παιδιά αυτών των τάξεων ή για όσα βρίσκονται σε
ανάλογο επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας έχει τη δοµή «πακέτων» ευέλικτου διδακτικού
υλικού. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ανάλογα µε τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες παιδιών και
τάξεων σε µια προσπάθεια εξειδίκευσης των στόχων και εξατοµίκευσης της διδασκαλίας. Επίσης
θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως υποστηρικτικό υλικό για την ενισχυτική διδασκαλία της
ελληνικής γλώσσας και σε αλλοδαπούς, παλιννοστούντες και νεοπρόσφυγες που φοιτούν στα
δηµοτικά σχολεία. Η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής ως προς τη σειρά της προσέγγισης
θεµατικών και δραστηριοτήτων επιτρέπει την προσαρµογή της στοχοθεσίας στην ιδιαιτερότητα
κάθε σχολικής µονάδας και τάξης και την εξατοµικευµένη ενισχυτική διδασκαλία κειµενικών
ειδών και ασκήσεων γραµµατικής, σύνταξης και έκφρασης.
-Ανάλογα µε το βαθµό δυσκολίας κάθε δραστηριότητας ο εκπαιδευτικός καλείται να επιλέξει τη
µορφή διδασκαλίας, η οποία µπορεί να συναρτάται µε τη µορφή κοινωνικής οργάνωσης της
τάξης κάθε φορά και να οδηγεί σε διδακτικές, µεθοδολογικές προσεγγίσεις που θεωρούνται κατά
περίσταση ως οι πλέον κατάλληλες. Με άλλα λόγια, η οµάδα των δηµιουργών αποφεύγει να
προτείνει συστηµατικά αν οι εργασίες πρέπει να γίνουν ατοµικά, εταιρικά ή οµαδικά, ακριβώς για
να µη λειτουργήσουν οι προτάσεις της δεσµευτικά ως προς την εξειδίκευση των στόχων από
τους εκπαιδευτικούς. Γενικά, σηµειώνεται ότι σε περιπτώσεις που το λογισµικό χρησιµοποιείται
στο πλαίσιο µιας προσπάθειας για ανατροφοδοτική διδασκαλία, προκειµένου να καλυφθούν
διαπιστωµένα γνωστικά κενά, για ενισχυτική διδασκαλία, προκειµένου να υποστηριχτούν παιδιά
µε δυσκολίες στην ανάπτυξη των γλωσσικών τους δεξιοτήτων ή παιδιά για τα οποία η ελληνική
δεν είναι η µητρική γλώσσα, η εξατοµικευµένη προσέγγιση των δραστηριοτήτων του λογισµικού
είναι η πλέον ενδεδειγµένη, πάντα χωρίς αφοριστικές δηλώσεις- δεσµευτικές υποδείξεις. Σε
περιπτώσεις που ο βαθµός δυσκολίας µιας δραστηριότητας είναι υψηλός ή τα παιδιά γνωρίζουν
κάτι για πρώτη φορά είτε ως αναγνώστες είτε ως δηµιουργοί ενός κειµενικού είδους για
παράδειγµα, τότε η εταιρική και περισσότερο η οµαδική µορφή διδασκαλίας (οι οµάδες εργασίας)
είναι

καταλληλότερες

για

την

ικανοποίηση
Σελίδα
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οµαδοσυνεργατικής µορφής διδασκαλίας, βέβαια, είναι η πλέον κατάλληλη και για να
αντιµετωπισθούν οι υπάρχουσες ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδοµή σχολικών µονάδων. Ο
αριθµός των διαθέσιµων Η/Υ επιβάλλει την οµαδική διαχείριση του υλικού.
-Τα εκπαιδευτικά λογισµικά για τη γλωσσική διδασκαλία σε επίπεδο δυνατοτήτων είναι πιο
ευέλικτα από το έντυπο υλικό. Εκπαιδευτικοί και παιδιά ορίζουν το χρόνο και τη διάρκεια της
ενασχόλησης και επιλέγουν επιµέρους δραστηριότητες. Για τη χρήση του λογισµικού υπάρχει η
δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν: η ώρα του επαναληπτικού µαθήµατος της Παρασκευής, οι
ώρες προετοιµασίας στο Ολοήµερο σχολείο, η ώρα του µαθήµατος του Η/Υ στο Ολοήµερο
σχολείο, ώρες του γλωσσικού µαθήµατος στο πλαίσιο της αξιοποίησης των δυνατοτήτων του
Αναλυτικού Προγράµµατος (είναι γνωστό ότι σε ποσοστό µέχρι 25% οι εκπαιδευτικοί µπορούν να
αντικαταστήσουν
αποτελεσµατικό

το
για

περιεχόµενο
την

τάξη

των

τους)

βιβλίων
και

ώρες

µε

υλικό

διδασκαλίας

που

θεωρούν

άλλων

περισσότερο

µαθηµάτων,

όταν

δραστηριότητες του λογισµικού το αφορούν, αφού η διαθεµατικότητα υπαγόρευσε πολλές
επιλογές. Τα εργαστήρια του µαθητή και του δασκάλου επιτρέπουν την ουσιαστική αξιοποίηση
των δυνατοτήτων του Η/Υ για να γίνει αποτελεσµατικότερη η χρήση του διδακτικού υλικού και
να διασφαλίσει τη διαρκή του ανανέωση, βασική προϋπόθεση για να παραµείνει σύγχρονο ως
προς τη διατύπωση διαφορετικών κάθε φορά στόχων κατά τάξη, σχολική µονάδα και περιοχή.
- Ως προς την ικανοποίηση στόχων της γλωσσικής διδασκαλίας, µε το λογισµικό επιδιώκεται η
υποστήριξη και της ακρόασης ως γλωσσικής δεξιότητας εκτός της ανάγνωσης και της γραφής. Οι
δραστηριότητες ακρόασης υποστηρίζουν και τη διδασκαλία της προφοράς για όσα παιδιά δεν
γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα ως µητρική ή δεν τη χρησιµοποιούν στη καθηµερινή τους
επικοινωνία αρκετά συχνά ή αρκετό χρονικό διάστηµα.
-Πιο συγκεκριµένα µε το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό λογισµικό επιδιώκεται να υποστηριχθούν τα
εξής:
Η ενεργοποίηση µηχανισµών ακουστικής και απαντητικής ικανότητας, η αποτελεσµατική
ακρόαση, η αναγνώριση και η ερµηνεία διαθέσεων, προθέσεων και συναισθηµάτων σε επίπεδο
ανάγνωσης και ακρόασης, η περιγραφή και η αφήγηση γεγονότων, η ανάλυση, η αξιολόγηση και
η χρήση πληροφοριών, η κατανόηση του περιεχοµένου κάθε κειµενικού είδους και η δυνατότητα
σύνταξής τους, η αναγνώριση του επιπέδου του ύφους για κάθε κείµενο και η διαµόρφωση
κριτηρίων επιλογής κειµένων για ανάγνωση, η προσαρµογή λεξιλογίου, ύφους κατά περίσταση
επικοινωνίας αποτελούν βασικούς στόχους στην επιλογή των θεµατικών και τη διαµόρφωση του
εκπαιδευτικού υλικού. Η δοµή της πρότασης, της παραγράφου, του κειµένου, η εσωτερίκευση
πτωτικών κλιτικών σχηµάτων, ουσιαστικών, επιθέτων, ρηµάτων και αντωνυµιών επιχειρείται µε
ασκήσεις, οι οποίες στηρίζονται στην επικοινωνιακή µέθοδο για τη γλωσσική διδασκαλία. Μια
συστηµατική προσέγγιση, συνήθως χωρίς τη χρήση µεταγλώσσας και την «επισηµότητα» της
παραδοσιακής γραµµατικής, αλλά µε τρόπο παιγνιώδη και ανακαλυπτικά αποκαλυπτικό διδάσκει
την κλίση των βασικών οµάδων ουσιαστικών, επιθέτων και ρηµάτων µε ασκήσεις που βασίζονται
στη λειτουργία των µορφηµάτων. Η όλη διαδικασία υποστηρίζεται, κυρίως µε στόχο την
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εξοικείωση των παιδιών στη χρήση τους, από µια εγκυκλοπαίδεια και ένα λεξικό σχετικό µε τα
περιεχόµενα των χρησιµοποιούµενων κειµένων.
Στο σύνολο των δραστηριοτήτων διακρίνονται επιµέρους οµάδες, όσον αφορά τη λειτουργία της
αξιολόγησης των επιδόσεων των παιδιών. Υπάρχουν δραστηριότητες κλειστού χαρακτήρα που
απαιτούν συγκεκριµένες απαντήσεις και ενέργειες και ελέγχονται από το ίδιο το λογισµικό, µε
έναν τρόπο που λειτουργεί ανατροφοδοτικά και ενισχύει την αυτοαξιολόγηση κάθε παιδιού.
Υπάρχουν δραστηριότητες, γραπτής έκφρασης κυρίως, που είναι ανοικτές. Το ρόλο του
αξιολογητή αναλαµβάνει ο εκπαιδευτικός στον οποίο δίνονται επιπλέον πληροφορίες στον
Οδηγό, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο.
Οι ενότητες που αποτελούν το περιεχόµενο του εκπαιδευτικού λογισµικού είναι:
·

Γνωρίζοντας τη χώρα µας

·

Η εργασία

·

Παιχνίδια του κόσµου

·

Η ιστορία της γραφής

·

Το εργαστήρι µου

·

Ασκήσεις

Όπως προαναφέρθηκε και όπως γίνεται αντιληπτό από την επιλογή των θεµατικών ενοτήτων,
αρχές της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης υποστήριξαν την επιλογή θεµάτων, κειµένων και
διδακτικών δραστηριοτήτων µε σηµείο αναφοράς τις σκέψεις:
α. Η διαπολιτισµική εκπαίδευση στο χώρο της αγωγής επικεντρώνεται σε τέσσερις άξονες:
-στη διαµόρφωση θετικών αντιλήψεων για τις διαφορές µεταξύ των πολιτισµών
-στην αλληλεγγύη
-στο σεβασµό των άλλων πολιτισµών ως ισότιµων
-στην αγωγή στην ειρήνη.
Επιδιώκεται να υποστηριχτεί η παρουσίαση του ελληνικού πολιτισµού, του πολιτισµού της χώρας
υποδοχής για σηµαντικό τµήµα του µαθητικού δυναµικού της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης µέσα
από δραστηριότητες, που στη στοχοθεσία τους περιλαµβάνουν στόχους πολιτισµικούς και
αξιακούς και σε ένα πλαίσιο γενικότερης διαθεµατικής θεώρησής της: λαϊκός πολιτισµός,
γεωγραφία, ιστορία, περιβαλλοντική εκπαίδευση, µαθηµατικά, αισθητική αγωγή προσεγγίζονται
και προσφέρουν τη δυνατότητα να ικανοποιηθούν οι στόχοι της γλωσσικής διδασκαλίας.
β. Σε ικανοποιητικό βαθµό ανάµεσα στα κείµενα που επιστρατεύτηκαν στο λογισµικό υπάρχουν
λογοτεχνικά κείµενα. Η δυνατότητα της λογοτεχνίας να υποστηρίξει την ικανοποίηση των
στόχων της γλωσσικής διδασκαλίας αλλά και αξιακούς στόχους υπαγόρευσε τη συγκεκριµένη
επιλογή. Η λογοτεχνία συµβάλλει στην ικανοποίηση στόχων της γενικής και της γλωσσικής
παιδείας και στη διδασκαλία των αξιών. Με τη µετατόπιση του κέντρου της αναγνωστικής
διαδικασίας από το έργο και το συγγραφέα στον αναγνώστη κάθε λογοτεχνικό έργο λειτουργεί
σε τρία επίπεδα: γνωστικό, συγκινησιακό, παρωθητικό. Το παιδί-αναγνώστης µαθαίνει από το
έργο-πηγή άντλησης πληροφοριών για τους άλλους πολιτισµούς, συγκινείται - νιώθει συµπάθεια
ή αντιπάθεια -, ταυτίζεται ή διαφοροποιείται µε τους ήρωες. Η επιλογή κειµένων παιδικής
Σελίδα
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λογοτεχνίας µε γνώµονα τις αρχές της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης θα επιτρέψει σε µαθητές να
έρθουν σε επαφή και να γνωρίσουν στοιχεία της καθηµερινής ζωής, οµοιότητες και διαφορές,
µεταξύ των κοινοτήτων που ζουν στην Ελλάδα.
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Οδηγίες χρήσης λογισµικού
Εισαγωγή στο λογισµικό
Κατά την ενεργοποίηση του λογισµικού, ο µαθητής
καλείται να εισάγει το όνοµά του:
•

Αν χρησιµοποιεί πρώτη φορά την εφαρµογή, θα
πρέπει να πληκτρολογήσει το όνοµά του στο
αντίστοιχο πεδίο.

•

Σε επόµενες χρήσεις της εφαρµογής το όνοµα
θα εµφανίζεται στη λίστα στο κάτω µέρος του
παραθύρου. Αρκεί να το εντοπίσει εκεί και να το
επιλέξει.

Η εφαρµογή διατηρεί τα κείµενα που γράφει κάθε χρήστης. Επίσης εµφανίζει και µια ένδειξη σε
όλες τις δραστηριότητες που έχει συµπληρώσει επιτυχώς. Γι’ αυτό σε περίπτωση συνωνυµίας δύο
χρηστών καλό θα ήταν να διαφοροποιείται µε κάποιο τρόπο το όνοµα που δηλώνεται στην
εφαρµογή (για παράδειγµα, Χρήστος Κ, Μαρία2, κλπ.)

Κεντρική οθόνη εφαρµογής
Το λογισµικό περιλαµβάνει έξι θεµατικές ενότητες.
«Γνωρίζοντας τη χώρα µου», «Εργασία», «Παιχνίδια
του κόσµου», «Ιστορία της γραφής», «Το εργαστήρι
µου», «Ασκήσεις».
Για να επιλέξετε µια θεµατική ενότητα, αρκεί να
κάνετε κλικ µε το ποντίκι στο αντίστοιχο εικονίδιο.
Το εικονίδιο της πόρτας κάτω δεξιά χρησιµεύει για την
έξοδο από την εφαρµογή.

Συντελεστές
Με την επιλογή αυτή, εµφανίζεται µια οθόνη όπου αναφέρονται όλοι οι συντελεστές του έργου.

Σελίδα
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Υδρόγειος
Στην κεντρική οθόνη, επιλέγοντας την υδρόγειο
σφαίρα, οι µαθητές µπορούν να δουν µια σειρά
από επιλεγµένους συνδέσµους στο διαδίκτυο.
Οι σύνδεσµοι αυτοί αναφέρονται σε παιχνίδια,
εργασίες

και

δραστηριότητες

για

παιδιά

του

δηµοτικού σχολείου. Για να εµφανιστεί κάθε φορά
η επιλεγόµενη σελίδα θα πρέπει προφανώς να
είναι ενεργοποιηµένη η σύνδεση µε το διαδίκτυο.

Εργαλεία
Σε κάθε ενότητα στην µπάρα των εργαλείων υπάρχουν το λεξικό, η εγκυκλοπαίδεια και η
δραστηριότητα «Αλλάζοντας τις λέξεις».
Λεξικό

Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο µε το ΑΒ, εµφανίζεται
το λεξικό της εφαρµογής. Στο αριστερό µέρος του
παραθύρου εµφανίζεται λίστα µε όλα τα λήµµατα
του λεξικού.
Εναλλακτικά, κάνοντας κλικ στα γράµµατα του
αλφαβήτου

στο

επάνω

µέρος

του

παραθύρου,

εµφανίζεται λίστα µε όλα τα λήµµατα που ξεκινούν
από το αντίστοιχο γράµµα.
Κάνοντας κλικ σε ένα από αυτά, εµφανίζεται η
ερµηνεία του στο δεξί µέρος του παραθύρου.

Εγκυκλοπαίδεια
Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο των βιβλίων, εµφανίζεται η εγκυκλοπαίδεια της εφαρµογής. Στο
αριστερό µέρος του παραθύρου εµφανίζεται λίστα µε όλα τα λήµµατα της εγκυκλοπαίδειας.

Σελίδα

18

Οδηγός χρήσης

Εκπαιδευτικό Λογισµικό Γλώσσα Γ'- ∆' ∆ηµοτικού

Εναλλακτικά, κάνοντας κλικ στα γράµµατα του
αλφαβήτου

στο

επάνω

µέρος

του

παραθύρου,

εµφανίζεται λίστα µε όλα τα λήµµατα που ξεκινούν
από το αντίστοιχο γράµµα.
Κάνοντας κλικ σε ένα από αυτά, εµφανίζεται η
ερµηνεία του καθώς και σχετική εικόνα στο δεξί
µέρος του παραθύρου.

Αλλάζοντας τις λέξεις
Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του κύβου, εµφανίζεται η δραστηριότητα «Αλλάζοντας τις λέξεις».
Ο µαθητής καλείται να αλλάξει µε τα βελάκια το
άρθρο ή την αντωνυµία καθώς και τις καταλήξεις
του ουσιαστικού ή του επιθέτου ή του ρήµατος, ενώ
το θέµα της λέξης παραµένει σταθερό.
Σε κάθε ενότητα επιλέγεται ένα αντιπροσωπευτικό
ουσιαστικό ή επίθετο ή ρήµα, το οποίο συναντάται
στα κείµενο, και «διδάσκεται» µε παιγνιώδη τρόπο η
κλίση του. Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί ένα
εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού.
Σκοπός είναι η διατύπωση των κανόνων που διέπουν την κλίση των ουσιαστικών και επιθέτων,
από τα ίδια τα παιδιά, µέσα από τον πειραµατισµό και την παρατήρηση. Ο εκπαιδευτικός έχει τη
δυνατότητα επέκτασης της άσκησης µε λέξεις της ίδιας κατηγορίας στην ενότητα «Ασκήσεις».
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Θεµατική ενότητα «Γνωρίζοντας τη χώρα µου»
Γενικά
Η ενότητα «Γνωρίζοντας τη χώρα µου» έχει ως στόχο µια περιήγηση στην Ελλάδα µέσα από
κείµενα, εικόνες και δηµιουργικές δραστηριότητες. ∆όµηση, αποδόµηση προτάσεων, κλίση των
µερών του λόγου, επαφή-κατανόηση-σύνταξη κειµένων αναφορικών και κατευθυντικών, επαφή
µε τη λογοτεχνία και την τέχνη, την παράδοση και τα µνηµεία αποτελούν το υλικό της
διδασκαλίας. Η γλώσσα διδάσκεται διαθεµατικά. Γεωγραφία, λαϊκός πολιτισµός, µουσική,
µουσειακή εκπαίδευση είναι µερικοί από τους γνωστικούς τοµείς για τη διατύπωση των
γνωστικών, συναισθηµατικών, ψυχοκινητικών και πρακτικών στόχων.
Με

στόχο

µια

περιήγηση

στην

Ελλάδα

µέσα

από

κείµενα,

εικόνες

και

δηµιουργικές

δραστηριότητες το σενάριο βασίζεται στον πρωταγωνιστικό ρόλο µιας οµάδας παιδιών που
αποφασίζουν να περιηγηθούν στη χώρα τους µε την υποστήριξη του ενήλικα-µορφωµένου, ο
οποίος και αποτελεί το πρόσωπο κλειδί για την εξέλιξη του σεναρίου και την παροχή
πληροφοριών-γνώσεων. Τα παιδιά θέλουν να γνωρίσουν τη χώρα, όπου ζουν, και ταυτόχρονα
να τη συστήσουν µέσα από τις εµπειρίες που αποκτούν σε όλους τους συµµαθητές που ζουν σ’
αυτήν, ανεξάρτητα από τις πολιτισµικές διαφορές που προσδιορίζουν την ιδιαίτερη ταυτότητα του
καθενός. Το χτες και το σήµερα παρουσιάζονται έτσι που να στηρίζουν την ικανοποίηση στόχων
διαθεµατικών και φυσικά µε γνώµονα και κύρια επιδίωξη τη διδασκαλία και την κατάκτηση της
ελληνικής γλώσσας.
Η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής ως προς τη σειρά της προσέγγισης θεµατικών και
δραστηριοτήτων επιτρέπει την προσαρµογή της στοχοθεσίας στην ιδιαιτερότητα κάθε σχολικής
µονάδας και τάξης και την εξατοµικευµένη ενισχυτική διδασκαλία κειµενικών ειδών και
ασκήσεων γραµµατικής, σύνταξης και έκφρασης.
Η

εσωτερίκευση

πτωτικών

κλιτικών

σχηµάτων,

ουσιαστικών,

επιθέτων

και αντωνυµιών

επιχειρείται µε ασκήσεις, στις οποίες προσδιορίζεται η συµπεριφορά της λέξης σε προτασιακό και
κειµενικό περιβάλλον. Μια πιο συστηµατική προσέγγιση, χωρίς τη χρήση µεταγλώσσας και την
«επισηµότητα» µιας σοβαροφανούς γραµµατικής, αλλά µε τρόπο παιγνιώδη και ανακαλυπτικά
αποκαλυπτικό διδάσκει την κλίση των βασικών οµάδων ουσιαστικών µε την άσκηση: Αλλάζοντας
τις λέξεις. Σε κάθε ενότητα επιλέγεται ένα αντιπροσωπευτικό ουσιαστικό, το οποίο συναντάται
στο κείµενο, και «διδάσκεται» µε παιγνιώδη τρόπο η κλίση του. Ο εκπαιδευτικός έχει τη
δυνατότητα επέκτασης της άσκησης µε λέξεις της ίδιας κατηγορίας. Η όλη διαδικασία
υποστηρίζεται, κυρίως µε στόχο την εξοικείωση των παιδιών στη χρήση τους, από µια
εγκυκλοπαίδεια και ένα λεξικό σχετικό µε τα περιεχόµενα των χρησιµοποιούµενων κειµένων.

Σελίδα

20

Οδηγός χρήσης

Εκπαιδευτικό Λογισµικό Γλώσσα Γ'- ∆' ∆ηµοτικού

Κεντρική οθόνη ενότητας

Το σενάριο ξεκινά µε τη συνάντηση των φίλων και
την

απόφασή

τους

να

επισκεφτούν

το

θείο

Αριστείδη, για να ταξιδέψουν µαζί του στην Ελλάδα.
Η

µικρή

αυτή

εισαγωγική

ιστορία

µπορεί

να

παρακαµφθεί κάνοντας κλικ επάνω στην οθόνη.

Η κεντρική οθόνη της παρούσας ενότητας εµφανίζει
τους ήρωες της ιστορίας καθώς και ένα χάρτη της
Ελλάδας. Η ενότητα αποτελείται από 15 σύνθετες
δραστηριότητες, οι οποίες συνδέονται θεµατικά µε
µια περιοχή της Ελλάδας.

Επιλογή δραστηριότητας
Η πλοήγηση σ’ αυτή την ενότητα γίνεται µε τους εξής τρόπους:
Α) Κάνοντας κλικ σε ένα από τα εικονίδια πάνω στο χάρτη της Ελλάδας.
Β) Εναλλακτικά, κάνοντας κλικ στο µενού «Επιλογές» και επιλέγοντας δραστηριότητα.
Βασικά εικονίδια πλοήγησης της ενότητας
Κάνοντας κλικ στο καπέλο, εµφανίζεται ο βοηθός και προσφέρει βοήθεια για το
τρέχον σηµείο της εφαρµογής.
Η επιστροφή στο κεντρικό µενού της εφαρµογής γίνεται κάνοντας κλικ στην
πόρτα κάτω δεξιά.
Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο µε το ΑΒ, εµφανίζεται το λεξικό της εφαρµογής.
Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο των βιβλίων, εµφανίζεται η εγκυκλοπαίδεια της
εφαρµογής.
Στις δραστηριότητες, όπου εµφανίζεται ο εκτυπωτής, τα παιδιά µπορούν να
εκτυπώσουν την εργασία τους.
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Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο
«Αλλάζοντας τις λέξεις».

του

κύβου,

εµφανίζεται

η

δραστηριότητα

Τα βελάκια µεταφέρουν το χρήστη στην αµέσως προηγούµενη ή αµέσως
επόµενη οθόνη της εφαρµογής.
Το εικονίδιο του χάρτη
επιστρέφει στην κεντρική οθόνη της ενότητας
«Γνωρίζοντας τη χώρα µου».
Όταν εµφανίζεται το σύµβολο αυτό σε κάθε µενού επιλογής δραστηριοτήτων,
δηλώνει ότι η συγκεκριµένη δραστηριότητα έχει ολοκληρωθεί µε επιτυχία.
Το κουµπί µε το Χ κλείνει όποιο παράθυρο είναι την στιγµή εκείνη ανοικτό.
Στο λογισµικό προσφέρεται και εναλλακτικός τρόπος πλοήγησης µέσα από το
κυλιόµενο µενού «επιλογές». Η παρουσίαση των δραστηριοτήτων γίνεται κατά
αύξουσα σειρά δυσκολίας.

∆ραστηριότητα «Η Αλεξανδρούπολη»
Στόχοι
Οι µαθητές:
-Να ακούσουν και να κατανοήσουν κείµενο περιοδικού για την Αλεξανδρούπολη.
-Να συγκρατήσουν συγκεκριµένες πληροφορίες και να συµπληρώσουν µεσοστιχίδα.
-Να διαβάσουν το κείµενο, αναζητώντας πληροφορίες µε βάση διατυπωµένο ερωτηµατολόγιο.
-Να γνωρίσουν στοιχεία ιστορίας και γεωγραφίας της περιοχής.
-Να συνειδητοποιήσουν την πολυπολιτισµικότητα της περιοχής.
-Να ευαισθητοποιηθούν σε θέµατα της ακριτικής Ελλάδας.
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Παιδαγωγική προσέγγιση
Τα παιδιά ακούνε ένα κείµενο: ΒΗΜΑGAZINO (6/6/2004, σ.96). Καλούνται να συµπληρώσουν
την µεσοστιχίδα: ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ, χρησιµοποιώντας τις πληροφορίες που απέκτησαν µε την
πρώτη ακρόαση (προφορικός λόγος, ακρόαση). Υπάρχει η δυνατότητα και δεύτερης ακρόασης. Η
ανάγνωση του κειµένου αποτελεί την τελική πηγή πληροφόρησης: Αν το παιδί-ακροατής δε
συγκρατήσει τις πληροφορίες που χρειάζεται για τη συµπλήρωση της µεσοστιχίδας, τότε
ανατρέχει

στο

κείµενο.

Πρόκειται

για

δραστηριότητα

ανάπτυξης

της

ικανότητας

για

αποτελεσµατική-συνειδητή ανάγνωση κειµένων µε τα οποία δεν υπάρχει εξοικείωση (περιοδικό
για ενήλικες, έκφραση-λεξιλόγιο διαφορετικό), καθώς και της ικανότητας για ταξινόµηση
συγκεκριµένων κειµενικών στοιχείων. Η µεσοστιχίδα συµπληρώνεται µε ουσιαστικά και επίθετα
[ουσιαστικοποιηµένα: είναι (πόλη) ακριτική] του κειµένου και επιτρέπει τον έλεγχο της
λειτουργίας του µαθητή ακροατή και αναγνώστη.
Από την άποψη των αξιακών στόχων η επαναλαµβανόµενη ερώτηση που απαιτεί την απάντηση:
χωνευτήρι των πολιτισµών, επιτρέπει την ανάπτυξη αντίστοιχου διαλόγου στην τάξη και το
σχεδιασµό ενός «σχεδίου εργασίας» µε θέµα π.χ. τις πληθυσµιακές οµάδες που ζουν στη Θράκη.
Οδηγίες χρήσης
Καταρχήν θα πρέπει τα παιδιά να κάνουν κλικ στο
εικονίδιο του περιοδικού µε τίτλο «Γνωρίζοντας τη
χώρα µου», που βρίσκεται πάνω στο γραφείο και
να διαβάσουν το κείµενο για την Αλεξανδρούπολη.
Στη συνέχεια θα πρέπει να κάνουν κλικ στο
εικονίδιο

, για να κλείσουν το παράθυρο του

περιοδικού και να συµπληρώσουν τη µεσοστιχίδα.

Σελίδα

23

Οδηγός χρήσης

Εκπαιδευτικό Λογισµικό Γλώσσα Γ'- ∆' ∆ηµοτικού

Κάνοντας κλικ σε µια λέξη, µπορούν να δουν τον
ορισµό της στο πλαίσιο που υπάρχει κάτω από τη
µεσοστιχίδα.

Κατόπιν

θα

πρέπει

να

πληκτρολογήσουν τα σωστά γράµµατα στα κενά
τετράγωνα ώστε να σχηµατιστεί η λέξη που λείπει.
Το λογισµικό επισηµαίνει τα σωστά γράµµατα που
πληκτρολογούνται, αλλάζοντας το χρώµα τους από
γκρι σε µαύρο.
Μόλις

ολοκληρωθεί

ορθά

η

δραστηριότητα,

εµφανίζεται η εικόνα του φάρου, ο οποίος πλέον
λειτουργεί και ακούγεται µήνυµα επιβράβευσης.

∆ραστηριότητα «Το παραµύθι»
Στόχοι
Οι µαθητές:
-Να ακούσουν ένα λαϊκό παραµύθι.
-Να ΄ρθουν σε επαφή µε τη ντοπιολαλιά της Θράκης.
-Να γνωρίσουν τι είναι ιδιωµατικές λέξεις και να συνειδητοποιήσουν την αξία τους.
-Να εξοικειωθούν µε την κλίση και τη χρήση των αντωνυµιών.
-Να κατανοήσουν κείµενο και να συµπληρώσουν τα κενά του, διασφαλίζοντας την κειµενική
συνοχή.
Παιδαγωγική προσέγγιση
Το παραµύθι είναι «Ο δίκαιος κατής» από το βιβλίο «Τα παραµύθια της ∆όµνας» (παραµύθια της
Ανατολικής Θράκης), ∆όµνα Μέγγα, Εκδ. Καραπιπερείου Σχολής Βυζαντινής Αγιογραφίας.
Βλέπουν-διαβάζουν το παραµύθι. Καλούνται να συµπληρώσουν τις αντωνυµίες. Όταν
ολοκληρωθεί η δραστηριότητα, ακούγεται το παραµύθι από τη γιαγιά.
Στη συνέχεια το διαβάζουν µε τις ιδιωµατικές λέξεις. Πρόκειται για αντωνυµίες, τις οποίες και
εντοπίζουν µε στόχο τη συνειδητοποίηση της αξίας κάθε ντοπιολαλιάς και την καλλιέργεια του
σεβασµού προς την παράδοση και την ισότιµη ιδιαιτερότητα κάθε γλωσσικής κουλτούρας. To
Πρόγραµµα Σπουδών για τη γλωσσική διδασκαλία εξάλλου αναφέρει στο γενικό σκοπό: το παιδί
«Να συνειδητοποιήσει τη διαφοροποίηση της ελληνικής σε γεωγραφικά και κοινωνικά ιδιώµατα».
Η δραστηριότητα επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να ασχοληθεί µε τη ντοπιολαλιά της περιοχής,
στην οποία διδάσκει και χρησιµοποιείται το λογισµικό. Μπορούν να σχεδιαστούν και να
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υλοποιηθούν σχέδια εργασίας: καταγραφή ιδιωµατικών λέξεων και εκφράσεων, αντιστοίχηση
ιδιωµατικών

λέξεων

και

εκφράσεων

µε

κοινούς

τύπους,

µαγνητοφώνηση

παραµυθιών,

δηµοτικών παραδόσεων και τραγουδιών κλπ.
Οδηγίες χρήσης
Στη δραστηριότητα αυτή οι ήρωες της εφαρµογής
συναντούν µια γιαγιά από τη Θράκη, η οποία τους
διηγείται ένα θρακιώτικο παραµύθι.
Οι

µαθητές

καλούνται

να

συµπληρώσουν

τις

αντωνυµίες που λείπουν από το κείµενο του
παραµυθιού.
Οι

αντωνυµίες,

που

λείπουν,

βρίσκονται

ανακατεµένες επάνω στο πιθάρι κάτω αριστερά.
Οι µαθητές θα πρέπει να επιλέξουν µε το ποντίκι
τους µια από τις αντωνυµίες και να την αφήσουν,
κάνοντας κλικ σε ένα από τα κενά πεδία του κειµένου.
Το λογισµικό δέχεται µόνο τις σωστές αντωνυµίες, ενώ επιστρέφει αυτόµατα στη θέση τους τις
λανθασµένες.

Στο δεύτερο επίπεδο της δραστηριότητας οι µαθητές
καλούνται να εντοπίσουν τους ιδιωµατισµούς στην
αφήγηση της γιαγιάς, κάνοντας κλικ επάνω στις
αντωνυµίες που αποτελούν και τους ιδιωµατισµούς.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δραστηριότητας
ακούγεται µήνυµα επιβράβευσης.
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Υποενότητα «Η Θεσσαλονίκη»
Στόχοι
Οι µαθητές:
-Να γνωρίσουν το Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης.
-Να γνωρίσουν µέρος εκθεµάτων.
-Να ακολουθήσουν κατεύθυνση στο χώρο µε βάση προφορικές οδηγίες.
-Να συντάξουν «πινακίδες» πληροφοριακών στοιχείων για εκθέµατα.
-Να συνειδητοποιήσουν την αξία των ευρηµάτων του παρελθόντος.
-Να ενεργοποιηθούν προς την κατεύθυνση της ενηµέρωσης-ευαισθητοποίησης των συµµαθητών
τους.
Παιδαγωγική προσέγγιση
Με την ακρόαση οδηγιών αναζητείται το αρχαιολογικό µουσείο της πόλης. Πρόκειται για άσκηση
διαχείρισης-αξιοποίησης πληροφοριών µέσω του προφορικού λόγου. Στο µουσείο τα παιδιά
αναλαµβάνουν να αξιοποιήσουν πληροφορίες από γραπτές πηγές για να συντάξουν τις
ενηµερωτικές πινακίδες για κάθε έκθεµα: Συντάσσουν σύντοµο αναφορικό κείµενο. ∆ιακρίνουν
κύρια και κοινά ουσιαστικά. Επίσης ικανοποιούνται στόχοι µουσειακής εκπαίδευσης.
Ο εκπαιδευτικός µπορούν, µε αφορµή τη συγκεκριµένη δραστηριότητα, να οργανώσουν σχέδια
εργασίας τοπικής ιστορίας: αναζήτηση, συγκέντρωση, έκθεση αντικειµένων ή να οργανώσουν το
µουσείο λαϊκού πολιτισµού ή τη βιβλιοθήκη του σχολείου. Η σύνταξη πινακίδων για τα εκθέµατα
ή καρτελών για τα βιβλία θα αποτελέσει εµπεδωτική εργασία για τη σύνταξη σύντοµων,
πληροφοριακών «κειµένων».
Οδηγίες χρήσης
1η ∆ραστηριότητα - Ο χάρτης
Στη δραστηριότητα αυτή οι µαθητές επισκέπτονται
τη Θεσσαλονίκη. Θα πρέπει να οδηγήσουν τους
ήρωες της εφαρµογής, µέσα από τους δρόµους της
πόλης, στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Οδηγίες για τη
θέση του Μουσείου παρέχονται µόνο προφορικά από
περαστικούς. Υπάρχουν δύο περαστικοί, οι οποίοι
δίνουν τις πληροφορίες όταν τα παιδιά είναι δίπλα
τους και κάνουµε κλικ επάνω τους.
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Ο χρήστης θα πρέπει να χρησιµοποιήσει το ποντίκι, για να κάνει κλικ σε ένα από τα βελάκια
κατεύθυνσης, τα οποία εµφανίζονται, όποτε οι ήρωες φτάνουν σε ένα κοµβικό σηµείο.
2η ∆ραστηριότητα - Το µουσείο

Στη δεύτερη δραστηριότητα οι ήρωες έχουν φθάσει
στο Αρχαιολογικό Μουσείο και βρίσκονται σε µια
αίθουσα µε εκθέµατα. Θα πρέπει να βοηθήσουν την
υπάλληλο

του

Μουσείου

να

συµπληρώσει

τις

ταµπέλες των εκθεµάτων.
Οι µαθητές θα πρέπει να κάνουν κλικ σε κάθε ένα
από τα εκθέµατα και να διαβάσουν την περιγραφή
του από τον κατάλογο του Μουσείου. Αν θέλουν οι
µαθητές

µπορούν

να

επιστρέψουν

πίσω

στη

δραστηριότητα του χάρτη, επιλέγοντας την πόρτα
του µουσείου.
Στη συνέχεια θα πρέπει να συµπληρώσουν την
ταµπέλα που βρίσκεται κάτω από το έκθεµα,
πληκτρολογώντας τις πληροφορίες που ζητούνται.
Με

κλικ

στο

βελάκι

επιστρέφουν

στην

κεντρική αίθουσα του Μουσείου, όπου µπορούν να
επιλέξουν ένα διαφορετικό έκθεµα. Κάθε ταµπέλα
που

συµπληρώνεται

σωστά

εµφανίζεται

στην

κεντρική αίθουσα του µουσείου συµπληρωµένη.

Μόλις συµπληρωθούν οι ταµπέλες όλων των εκθεµάτων, η δραστηριότητα ολοκληρώνεται.

∆ραστηριότητα «Το ∆έλτα του Αξιού»
Στόχοι
Οι µαθητές :
-Να γνωρίσουν τον υδροβιότοπο του Αξιού.
-Να ευαισθητοποιηθούν σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος και συγκεκριµένα των
πτηνών.
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-Να εξοικειωθούν µε την περιγραφή (ζώου-πουλιού). Να εντοπίζουν τα κύρια στοιχεία για µια
αποτελεσµατική περιγραφή.
-Να αντλήσουν πληροφορίες από κείµενο εγκυκλοπαιδικού περιεχοµένου.
-Να αναπτύξουν σε συνεχές περιγραφικό κείµενο το περιεχόµενο ενός «δελτίου ταυτότητας»
πτηνού (συνοπτικές πληροφορίες).
Παιδαγωγική προσέγγιση
Οι µικροί περιηγητές, σύµφωνα µε το σενάριο, έφτασαν στο ∆έλτα του Αξιού και ξεναγούνται
στο µοναδικό υδροβιότοπο. Γνωρίζουν πουλιά. Πρέπει να τα βοηθήσουν να δηµιουργήσουν το
δικό τους δελτίο ταυτότητας. Πρόκειται για σηµαντική άσκηση εξοικείωσης µε την περιγραφή. Το
«δελτίο ταυτότητας» θεωρείται σηµαντική άσκηση εξοικείωσης για την περιγραφή προσώπων,
φυτών, ζώων, αντικειµένων κλπ. Στην ουσία διδάσκει τον εντοπισµό και τη χρήση των στοιχείων
που κάνουν αναγνωρίσιµο το περιγραφόµενο (πρόσωπο, ζώο κλπ.). Είναι αυτονόητο ότι ανάλογα
µε το περιγραφόµενο διαµορφώνεται και το κατάλληλο «δελτίο ταυτότητας». Στη συγκεκριµένη
δραστηριότητα τα παιδιά θα βρουν τα απαραίτητα στοιχεία µέσα σε κείµενα εγκυκλοπαιδικών
ερµηνευµάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή εκτέλεση της άσκησης είναι κάθε στοιχείο
ταυτότητας να δίνεται σε ολοκληρωµένες προτάσεις και όχι µε µονολεκτικές απαντήσεις. Η
ανάγνωση του «δελτίου» χωρίς τις εκφωνήσεις-βοηθητικές ερωτήσεις οδηγεί στη διαπίστωση ότι
πρόκειται για περιγραφικό κείµενο και µάλιστα µε τη µορφή µιας ολοκληρωµένης παραγράφου.
Στη συνέχεια η άσκηση αντιστρέφεται ως προς τη διαδικασία και τους στόχους. ∆ίνονται στοιχεία
δελτίων ταυτότητας και ζητείται να αποδοθούν µε τη µορφή συνεχούς περιγραφικού κειµένου.
Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται χρήση ουσιαστικών, επιθέτων και αντωνυµιών. Η
ικανοποίηση στόχων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι προφανής.
Ένα «µοντέλο» καθοδήγησης του παιδιού για τη σύνταξη κειµένου περιγραφής ζώου αναφέρεται
στο βιβλίο του Η. Ματσαγγούρα: Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΤΟΜΟΣ Β΄(σ.394)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΟΥ
1. Πρόλογος
α. Κατηγορία στην οποία ανήκει
β. Προέλευση και ιστορία του
γ. Γενική εντύπωση από µέγεθος, χρώµα, σχήµα, κίνηση και τρόπο αντίδρασης
δ. Συναισθήµατα από αυτά
2. Ανάπτυξη
α. Γενικά η περιγραφή µελών µε λογική σειρά
β. Αξιοπρόσεκτες λεπτοµέρειες
γ. Κίνηση, δράση ζώου
δ. Νοητικές ικανότητες και λοιπές φυσικές ιδιότητες
ε. Πού ζει, µε τι τρέφεται
στ. Η σχέση του µε τον άνθρωπο
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3. Επίλογος
α. ∆εσµοί συναισθηµατικοί
β. Σκέψεις
Οδηγίες χρήσης
Στη πρώτη οθόνη της δραστηριότητας αυτής οι
ήρωες

της

εφαρµογής

συναντούν

µερικούς

παρατηρητές πουλιών. Παρακολουθούν τα πουλιά
µέσα από κιάλια και τους ζητείται να συµπληρώσουν
την «ταυτότητα» κάθε πουλιού.
Στην οθόνη εµφανίζεται η ταυτότητα, µε κενά τα
πεδία που θα πρέπει να συµπληρωθούν από τους
µαθητές.

Κάνοντας κλικ στο τετράδιο «Σηµειώσεις» κάτω
δεξιά, εµφανίζεται ένα κείµενο για το τρέχον πτηνό,
από όπου θα πρέπει οι µαθητές να αντλήσουν
πληροφορίες για να συµπληρώσουν την ταυτότητά
του. Το παράθυρο αυτό κλείνει κάνοντας κλικ στο
εικονίδιο

.

Στη συνέχεια ο µαθητής πρέπει να πληκτρολογήσει
τις σωστές λέξεις ή φράσεις στην ταυτότητα του
πουλιού. Το λογισµικό κάνει αυτόµατο έλεγχο των
λέξεων. Στην περίπτωση που αυτές είναι ορθές,
αλλάζει το χρώµα τους από γκρι σε µαύρο. Ο
έλεγχος γίνεται όχι µόνο όσον αφορά την ορθότητα
των λέξεων αλλά και των σηµείων στίξης.
Κάνοντας

κλικ

στο

βελάκι

οι

µαθητές

µεταφέρονται σε επόµενες οθόνες, που αφορούν
άλλα πουλιά.

Στα δύο τελευταία πουλιά η διαδικασία αντιστρέφεται. Η ταυτότητά τους εµφανίζεται
συµπληρωµένη, ενώ οι µαθητές θα πρέπει να συµπληρώσουν την περιγραφή τους γράφοντας
ελεύθερο κείµενο στις «Σηµειώσεις».
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∆ραστηριότητα «Η Αρκούδα»
Στόχοι
Οι µαθητές:
-Να γνωρίσουν το κειµενικό είδος της είδησης.
-Να διαπιστώσουν τις διαφορές µεταξύ είδησης και σχολίου-ρεπορτάζ.
-Να αξιοποιήσουν κείµενα και να αντλήσουν τις πληροφορίες για τη σύνταξη είδησης.
-Να ευαισθητοποιηθούν σε θέµατα προστασίας ζώων, τα οποία κινδυνεύουν να εξαφανισθούν.
Παιδαγωγική προσέγγιση
Η συγκεκριµένη δραστηριότητα παρουσιάζει µεγάλο βαθµό δυσκολίας και προτείνεται για
µαθητές που έχουν εξοικειωθεί ως αναγνώστες ή συγγραφείς µε τη δοµή χρηστικώνεπικοινωνιακών κειµένων, µάλλον της ∆΄τάξης. Βέβαια επιθυµούµε να σηµειώσουµε ότι η
πρόταση, όπως

τονίζεται στην εισαγωγή του τελικού κειµένου οδηγιών για τον/την

εκπαιδευτικό, δεν έχει δεσµευτικό χαρακτήρα. Η ιδιαιτερότητα κάθε τάξης και οι επιδόσεις των
παιδιών προσδιορίζουν το χρόνο αξιοποίησης των δραστηριοτήτων του λογισµικού.
Τα παιδιά διαβάζουν δύο κείµενα, τα οποία παρουσιάζουν το ίδιο γεγονός µε διαφορετική οπτική:
ένα άρθρο τοπικής εφηµερίδας µε τίτλο: Από θαύµα σώθηκε από τα δόντια αρκούδας ένας
κτηνοτρόφος και ένα δηµοσίευµα στο φυλλάδιο του Αρκτούρου µε τίτλο: Ατυχές περιστατικό
τραυµατισµού κτηνοτρόφου από αρκούδα. Καλούνται να εντοπίσουν και να αξιολογήσουν
τις πληροφορίες που προσδιορίζουν αντικειµενικά τις συνιστώσες του γεγονότος: χρόνο, τόπο,
πρόσωπα, ενέργειες, αίτια, αποτελέσµατα, χρησιµοποιώντας και τα δύο κείµενα ως πηγές. Στη
συνέχεια πρέπει να συντάξουν µια είδηση, καταγράφοντας το πραγµατικό περιστατικό για την
εφηµερίδα του σχολείου. ∆ίνονται οι οδηγίες: Σε µια είδηση διαβάζουµε: ποιος, πότε, πού, τι
έκανε, γιατί το έκανε, µε ποιο αποτέλεσµα ∆ιαισθητικά διδάσκονται τη δοµή της είδησης ως
κειµενικό είδος και τη διαχωρίζουν από τα σχόλια και το ρεπορτάζ. Ο εντοπισµός και ο
σχολιασµός των προσδιορισµών και των αξιολογικών κρίσεων στα δύο κείµενα-πηγές αποτελεί
πολύ καλή άσκηση για τον εντοπισµό των προθέσεων των συντακτών. Η επικοινωνιακή
προσέγγιση υποστηρίζεται και µε τη διαµόρφωση του πρωτοσέλιδου της εφηµερίδα. Η πρόσβαση
σε

βάση

πληροφοριών

για

τον

ΑΡΚΤΟΥΡΟ

αποτελεί

ενέργεια

υποστήριξης

στόχων

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και δυνατότητα δηµιουργίας περιβάλλοντος κατάλληλου για την
εκτέλεση γλωσσικών πράξεων.
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Οδηγίες χρήσης
Στη δραστηριότητα αυτή οι ήρωες της εφαρµογής
πληροφορούνται για ένα περιστατικό που συνέβη
ανάµεσα σε έναν κτηνοτρόφο και µια καφέ αρκούδα.
Θα πρέπει να διερευνήσουν το συµβάν και να
γράψουν ένα άρθρο γι’ αυτό στη σχολική τους
εφηµερίδα.

Στο αριστερό µέρος της κεντρικής οθόνης της
δραστηριότητας βρίσκονται τρία εικονίδια. Κάνοντας
κλικ στο εικονίδιο «Τοπική εφηµερίδα» ανοίγει ένα
παράθυρο, στο οποίο περιγράφεται το περιστατικό.
Αφού διαβάσουν την περιγραφή, οι µαθητές θα
πρέπει να κάνουν κλικ στο εικονίδιο

. Κατόπιν θα

πρέπει να διαβάσουν και την ανακοίνωση του
συλλόγου

«Αρκτούρος»,

κάνοντας

κλικ

στο

αντίστοιχο εικονίδιο.
Στη συνέχεια οι µαθητές θα πρέπει γράψουν ένα άρθρο µε τη δική τους εκδοχή για το
περιστατικό, πληκτρολογώντας στον ανάλογο χώρο της κεντρικής οθόνης της δραστηριότητας.
Τέλος οι µαθητές µπορούν να κάνουν κλικ στο εικονίδιο

µε το σήµα του «Αρκτούρου», αφού

ολοκληρώσουν το άρθρο, για να µεταφερθούν στην ιστοσελίδα της οργάνωσης, όπου µπορούν
να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για τις καφέ αρκούδες.

∆ραστηριότητα «Ο Όλυµπος»
Στόχοι
Οι µαθητές:
-Να συντάξουν προτάσεις, αξιοποιώντας τους όρους, όπως δίνονται.
-Να βάλουν στη σειρά τις προτάσεις για τη δηµιουργία µικρών κειµένων.
-Να µάθουν να περιγράφουν πρόσωπο µε συντοµία.
-Να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που αποκτούν στην Ιστορία της Γ΄τάξης.
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Παιδαγωγική προσέγγιση
Τα παιδιά, σύµφωνα µε το σενάριο, ταξιδεύουν µε το τρένο και περνούν από την περιοχή του
Ολύµπου. Παίζουν ένα παιχνίδι γνώσεων, αλλά µε τη µορφή γλωσσικού γρίφου. Συνθέτουν
προτάσεις, οι οποίες στην ουσία αποτελούν σύντοµη περιγραφή προσώπου. Η διαπίστωση του
ρόλου ονόµατος-ρήµατος στην οργάνωση της πρότασης, τα κύρια ονόµατα, η αναγνώριση των
δοµικών στοιχείων της πρότασης, η δυνατότητα τροποποίησης της σειράς των όρων µιας
πρότασης συνθέτουν τη βασική στοχοθεσία της άσκησης, όσον αφορά τη διδασκαλία της
γλώσσας. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να αξιοποιήσει τη δραστηριότητα συνθέτοντας την πρόταση
και το κείµενο µε όλους τους δυνατούς τρόπους και να οδηγήσει τα παιδιά στην εξαγωγή των
αντίστοιχων συµπερασµάτων. Η επέκταση της δραστηριότητας και στους υπόλοιπους θεούς του
Ολύµπου µπορεί να αποτελέσει δραστηριότητα, η οποία θα στηριχτεί στην οµαδοσυνεργατική
διδασκαλία: Οι οµάδες εναλλάξ θα δηµιουργούν και θα επιλύουν τους γρίφους. Η ενασχόληση µε
τη µυθολογία υποστηρίζει τη διαθεµατικότητα του περιεχοµένου του λογισµικού και ταυτόχρονα
συµβάλλει ουσιαστικά στην ικανοποίηση στόχων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης: συστήνει την
Ελλάδα ως χώρα υποδοχής στα παιδιά που δεν είναι ελληνικής καταγωγής, µέσα από τη
γοητευτική ύλη-γνώση της µυθολογίας.
Οδηγίες χρήσης
Στη δραστηριότητα αυτή τα τρία παιδιά που είναι οι ήρωες της εφαρµογής, παίζουν ένα παιχνίδι
µε τους θεούς του Ολύµπου. Τα δύο παιδιά δίνουν ανακατεµένες λέξεις που αφορούν ένα θεό
του Ολύµπου. Το τρίτο παιδί θα πρέπει να φτιάξει προτάσεις µ’ αυτές τις λέξεις και στη συνέχεια
να ανακαλύψει το όνοµα του θεού.
Οι χρήστες της εφαρµογής θα πρέπει να πάρουν
µια-µια τις λέξεις από τα «συννεφάκια» και να τις
τοποθετήσουν στο κενό «συννεφάκι», ώστε να
δηµιουργήσουν τρεις προτάσεις. Το λογισµικό
ελέγχει αυτόµατα την ορθότητα της σύνταξης
µιας πρότασης και απορρίπτει τις λάθος επιλογές.
Αφού συµπληρωθούν ορθά οι τρεις προτάσεις,
καλείται να πληκτρολογήσει το όνοµα του θεού
που περιγράφεται. Αν το πληκτρολογήσει ορθά,
το ένα από τα παιδιά µεταµορφώνεται µαγικά,
παίρνοντας τα χαρακτηριστικά του θεού ή της
θεάς.
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οι µαθητές µεταφέρονται σε επόµενες οθόνες, που αφορούν

άλλους θεούς.

Υποενότητα «Τα Ζαγοροχώρια»
Στόχοι
Οι µαθητές:
-Να γνωρίσουν µια ακόµα περιοχή της χώρας όπου ζουν.
-Να γνωρίσουν τον τρόπο γραφής του ηµερολογίου.
-Να διαβάσουν, να κατανοήσουν και να συµπληρώσουν τα κενά σε κείµενο.
-Να χρησιµοποιήσουν τους σωστούς τύπους αντωνυµιών.
-Να «αναγνώσουν» εικόνα (πολυτροπικό κείµενο) και να συντάξουν διαλογικό κείµενο, το οποίο
θα αποτελέσει µέρος του περιεχοµένου σε υποτιθέµενο ή υπαρκτό ηµερολόγιο.
-Να αναζητήσουν πληροφορίες σε λεξικό.
-Να γνωρίσουν οικογένεια λέξεων εντοπίζοντας συνώνυµα και ταυτόσηµα.
-Να συνειδητοποιήσουν τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας.
-Να συνειδητοποιήσουν τη διαφοροποίηση της ελληνικής σε γεωγραφικά και κοινωνικά ιδιώµατα.
Παιδαγωγική προσέγγιση
Στην αποθήκη του παππού και της γιαγιάς, σύµφωνα µε το σενάριο και µε διάθεση µικρών
εξερευνητών, τα παιδιά ανακαλύπτουν ένα παλιό σεντούκι. Εκεί υπάρχει ακόµα το ηµερολόγιο
της γιαγιάς. Το ξεφυλλίζουν. Σταµατάνε σε µια σελίδα που φαίνεται ενδιαφέρουσα, αλλά δεν
είναι αναγνώσιµη, αφού από την υγρασία έχει φθαρεί η σελίδα. Τη συµπληρώνουν µε τις
αντωνυµίες που τους δίνονται. Η εξοικείωση µε τον τρόπο εκφοράς του λόγου σε ένα
ηµερολόγιο (α΄ πρόσωπο ενικού και παρελθοντικοί χρόνοι των ρηµάτων) επιχειρείται µε την
επόµενη άσκηση.
Στη συνέχεια βρίσκουν µια φωτογραφία µιας γυναίκας να φουρνίζει κουλουράκια στον
παραδοσιακό, χτιστό φούρνο. Οι µαθητές καλούνται, χρησιµοποιώντας τις πληροφορίες που
απέκτησαν δραστηριοποιούµενοι στο πλαίσιο αυτής της ενότητας, να συντάξουν µια σελίδα στο
ηµερολόγιό τους, περιγράφοντας το περιστατικό της συνάντησης µε τη γυναίκα που φούρνιζε.
∆ίνονται οδηγίες για τη συγγραφή διαλογικού κειµένου.
Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται µε µια ακόµα άσκηση. Τα παιδιά διαφωνούν-προβληµατίζονται
για το όνοµα του µαντιλιού της κυρα-Φιλιώς. Παραπέµπονται στο λεξικό για να βρουν τη λύση.
Επιλέγουν και καταγράφουν όλες τις λέξεις που σηµαίνουν: µαντίλι (συνώνυµα, ταυτόσηµα,
ιδιωµατικές λέξεις).
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Οδηγίες χρήσης
1η ∆ραστηριότητα - Το ηµερολόγιο

Στη δραστηριότητα αυτή, τα τρία παιδιά επισκέπτονται τη γιαγιά του ενός από αυτά. Μπαίνουν
στην αποθήκη της και ανοίγουν ένα παλιό σεντούκι. Εκεί ανακαλύπτουν το ηµερολόγιο που
κρατούσε η γιαγιά, όταν ήταν µικρή.
Το χαρτί έχει φθαρεί και λείπουν κοµµάτια από το
κείµενο. Οι µαθητές θα πρέπει να ταιριάξουν τα
κοµµάτια του χαρτιού στα σηµεία που έχουν κενό,
ώστε να καταλάβουν το κείµενο. Κάνοντας κλικ σε
ένα κοµµάτι χαρτιού, το επιλέγουν και κατόπιν θα
πρέπει να κάνουν κλικ πάνω στο σηµείο που θέλουν
να το αφήσουν. Το λογισµικό κάνει αυτόµατο έλεγχο
και απορρίπτει τις λάθος λέξεις.

2η ∆ραστηριότητα - Η Φωτογραφία

Στη δεύτερη δραστηριότητα τα παιδιά βρίσκουν
µια φωτογραφία της γιαγιάς. Το ένα από αυτά
προτρέπει να γράψουν στο ηµερολόγιό τους τη
συνάντηση
Εµφανίζεται

µε
το

τη

γιαγιά,

ηµερολόγιο

την
και

κυρά
οι

Φιλιώ.
µαθητές

µπορούν να γράψουν µε τη µορφή διαλόγου ένα
ελεύθερο κείµενο. Στην αρχή δίνονται κάποιες
κατευθύνσεις για βοηθηθούν οι µαθητές.
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3η ∆ραστηριότητα - Η µαντίλα

Στην τρίτη δραστηριότητα τα παιδιά παρατηρούν
ότι η γιαγιά φορά µια µαντίλα στο κεφάλι της.
Αποφασίζουν

να

ψάξουν

στο

λεξικό

για

συνώνυµα της λέξης αυτής. Οι µαθητές θα
πρέπει σ’ αυτό το σηµείο να ανοίξουν το λεξικό
της εφαρµογής.
Αφού

διαβάσουν

τα

σχετικά

λήµµατα,

στη

συνέχεια θα πρέπει να πληκτρολογήσουν πέντε
λέξεις

συνώνυµες

της

«µαντίλας»

στο

«συννεφάκι» που εµφανίζεται.

Υποενότητα «Ερηµωµένα χωριά»
Στόχοι
Οι µαθητές:
-Να γνωρίσουν το πρόβληµα της ερήµωσης των χωριών στην ελληνική ύπαιθρο.
-Να αναζητήσουν τα αίτια του προβλήµατος.
-Να αντικαταστήσουν λέξεις και φράσεις κειµένου µε τα αντώνυµά τους.
-Να διατυπώσουν προτάσεις για την αντιµετώπιση του προβλήµατος και την αντιστροφή της
κατάστασης.
-Να διαβάσουν και να κατανοήσουν κείµενο αφηγηµατικής περιγραφής.
-Να εκφραστούν µε το γραπτό λόγο, συντάσσοντας-δηµιουργώντας κείµενο αφηγηµατικής
περιγραφής.
Παιδαγωγική προσέγγιση
Τα παιδιά «βοηθούν» ένα εγκαταλειµµένο χωριό να αποκτήσει ζωή. Αντικαθιστούν τις
µαρκαρισµένες λέξεις και φράσεις ενός κειµένου που το περιγράφει µε τις αντίθετες λέξεις και
φράσεις, επιλέγοντας από ένα γλωσσάρι που υπάρχει κάτω από το κείµενο. Ουσιαστικά, επίθετα,
µετοχές σε θέση επιθέτων αποτελούν το τροποποιούµενο γλωσσικό υλικό. Η αλλαγή του χωριού,
όσο η δραστηριότητα εξελίσσεται, στηρίζει τις αρχές της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Στη
συνέχεια δίνεται ένα κείµενο, µε θέµα και πάλι τα εγκαταλειµµένα χωριά, αλλά µε ύφος
λογοτεχνίζον: Γιάννη Ντρενογιάννη, εφ. ΝΕΑ, 8/6/2000. Τα παιδιά καλούνται να αξιοποιήσουν
το λεξιλόγιο και τις εικόνες των δύο κειµένων και να γράψουν ένα κείµενο για το παλιό σπίτι, µε
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τίτλο: «Η ιστορία του παλιού σπιτιού», ο οποίος παραπέµπει στη Γραµµατική της Φαντασίας: Τι
θα συνέβαινε αν…το παλιό σπίτι µπορούσε να µας διηγηθεί την ιστορία του;
Στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός θεωρεί απαραίτητη την καθοδήγηση-υποστήριξη των
παιδιώ,ν προκειµένου να ανταποκριθούν στη δραστηριότητα, σηµειώνουµε τα εξής:
Α. Μπορούν να χρησιµοποιήσουν το «µοντέλο» περιγραφής κτιρίου-οικοδοµήµατος (Η.
Ματσαγγούρα, ο.π., σ.393).
Το παλιό σπίτι µπορεί να αφηγηθεί το ένδοξο παρελθόν του µε σηµείο αναφοράς την αρχική του
µορφή:
1. Πρόλογος
α. Ένταξη στο γεωγραφικό χώρο
β. Είδος κτίσµατος και γενική εντύπωση
γ. Μικρό ιστορικό
2. Ανάπτυξη
α. Συνολική εξωτερική εικόνα, γενικά χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικής και υλικών
κατασκευής
β. Πρόσοψη και άλλες χαρακτηριστικές πλευρές του
γ. Εσωτερική διαρρύθµιση
δ. Πλεονεκτήµατα-µειονεκτήµατα
ε. Από τη ζωή του σπιτιού
3. Επίλογος
α. ∆εσµοί µε το κτίριο
β. Σκέψεις και προτάσεις
Β. Στο πλαίσιο µιας αισθητηριο-κεντρικής προσέγγισης του θέµατος, θα µπορούσε να διαρθρωθεί
γύρω από τον άξονα του πριν και του τώρα:
-Ήχοι-µυρουδιές και χρώµατα στο σπίτι, όταν ήταν γεµάτο ζωή.
-Ήχοι-µυρουδιές και χρώµατα στο σπίτι, το ερειπωµένο, σήµερα.
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Οδηγίες χρήσης
1η ∆ραστηριότητα - Το ερηµωµένο χωριό
Στο πρώτο επίπεδο της δραστηριότητας εµφανίζεται
ένα ερηµωµένο χωριό και από κάτω µια περιγραφή
του. Οι µαθητές µπορούν να επιλέξουν µε το ποντίκι
τους τις γαλάζιες λέξεις ή φράσεις που βρίσκονται
στο

κάτω

µέρος

του

κειµένου

και

να

αντικαταστήσουν µ’ αυτές τις ανάλογες κόκκινες
λέξεις

του

περιγραφή

κειµένου.
του

Καθώς

χωριού,

αλλάζει

αλλάζει

πλέον

η

ταυτόχρονα

αντίστοιχα και η εµφάνισή του και το χωριό παύει να
είναι ερηµωµένο.

2η ∆ραστηριότητα - Η ιστορία του σπιτιού
Στο

δεύτερο

επίπεδο

της

δραστηριότητας

εµφανίζεται η φωτογραφία ενός παλιού σπιτιού από
ένα ερηµωµένο χωριό. ∆ίπλα του υπάρχει µια
περιγραφή. Οι µαθητές θα πρέπει να κάνουν κλικ
στο τετράδιο «Σηµειώσεις» και να γράψουν στο
παράθυρο που θα εµφανιστεί τη δική τους εκδοχή
για την ιστορία του σπιτιού.

Υποενότητα «Ο Βόλος»
Στόχοι
Οι µαθητές:
-Να φιλοτεχνήσουν µια ταµπέλα καταστήµατος.
-Να επιλέξουν και να παραγγείλουν τα φαγητά της προτίµησής τους, επιλέγοντας το κατάλληλο
ύφος και λεξιλόγιο.
-Να µάθουν τρόπους ανταπόκρισης σε διάλογο ανάλογα µε την περίσταση επικοινωνίας.
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Παιδαγωγική προσέγγιση
Τα παιδιά, πεινασµένα, σταµατάνε σε µια γραφική ταβέρνα του Βόλου. ∆εν υπάρχει όµως
ταµπέλα και αποφασίζουν να βοηθήσουν τον καταστηµατάρχη να τη φιλοτεχνήσει. Με τη χρήση
των δυνατοτήτων που παρέχει ο Η/Υ φιλοτεχνούν την ταµπέλα. Ουσιαστικά πρόκειται για
δηµιουργία ιδιότυπου (διαφηµιστικού) κειµένου, κειµένου «επιχειρηµάτων», στο οποίο µε
συντοµία αναφέρεται η θέση-άποψη των παιδιών για την «αξία» της ταβέρνας (∆ιαφήµιση,
ιδιότυπη επιχειρηµατολογία, χρήση επιθέτων, ουσιαστικών και αντωνυµιών κατ’ επιλογή,
εικαστική δραστηριότητα). Στη συνέχεια καλούνται να µελετήσουν τον κατάλογο µε τα
προσφερόµενα φαγητά. Ο κατάλογος των φαγητών τα φέρνει σε επαφή µε ένα απαριθµητικό
(πληροφοριακό) κείµενο. Πρόκειται για άσκηση καλλιέργειας-υποστήριξης της αναγνωστικής
δεξιότητας. Η παραγγελία πρέπει να γίνει µε την επιλογή µιας ευγενικής έκφρασης (γλωσσική
πράξη). Η επιλογή των φαγητών οδηγεί και στην κλίση των ουσιαστικών του καταλόγου. Ένα
δηµοτικό τραγούδι της Θεσσαλίας συνοδεύει την απόλαυση του φαγητού. Η δυνατότητα
επέκτασης της δραστηριότητας είναι προφανής: θεατρική απόδοση του διαλόγου µε το
σερβιτόρο, εµπλουτισµός του καταλόγου µε φαγητά και προϊόντα της περιοχής, συλλογή και
καταγραφή παραδοσιακών συνταγών µαγειρικής της περιοχής, όπου χρησιµοποιείται το
λογισµικό, και των χωρών προέλευσης των παιδιών της τάξης κλπ.
Οδηγίες χρήσης
1η ∆ραστηριότητα - Η ταµπέλα

Τα τρία παιδιά επισκέπτονται µια ταβέρνα στο Βόλο και καλούνται να φιλοτεχνήσουν την
ταµπέλα της. Χρησιµοποιώντας τα εργαλεία στο κάτω µέρος της ταµπέλας µπορούν (µε τη σειρά
που αυτά εµφανίζονται):
α) Να πληκτρολογήσουν το όνοµα της ταβέρνας
β) Να επιλέξουν τη γραµµατοσειρά, µε την οποία
θα εµφανίζεται το όνοµα και το χρώµα των
γραµµάτων.
γ) Να αλλάξουν τη µορφή των γραµµάτων
έντονα ή πλαγιαστά.
δ) Να αλλάξουν το χρώµα της ταµπέλας
ε) Να προσθέσουν µια εικόνα

2 η ∆ραστηριότητα - Η παραγγελία
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Στη συνέχεια της δραστηριότητας τα παιδιά κάθονται
στην ταβέρνα και παραγγέλνουν φαγητό. Θα πρέπει
να επιλέξουν µε ποιον τρόπο θα παραγγείλουν
κάνοντας κλικ σε µια από τις τέσσερις φράσεις στο
κάτω µέρος:
-

Θα µπορούσα να έχω ……..;

-

Θα ήθελα να µου φέρετε ……..

-

Θέλω ……….

-

Φέρε µου ………

Στη συνέχεια θα πρέπει να συµβουλευτούν τον κατάλογο της ταβέρνας, που εµφανίζεται επάνω
δεξιά, και να πληκτρολογήσουν την επιλογή τους.
Ο σερβιτόρος αντιδρά ανάλογα µε τον τρόπο που του µιλούν τα παιδιά και επίσης ελέγχει την
ορθότητα αυτών που παραγγέλνουν.
Αφού πληκτρολογήσουν σωστά κάτι από τον κατάλογο, εµφανίζονται και νέες επιλογές, όπου
δηλώνουν ότι τελείωσαν την παραγγελία τους.
Στο ραδιόφωνο κάτω αριστερά µπορούν να επιλέξουν το κουµπί µε το βελάκι για να ακούσουν
ένα παραδοσιακό τραγούδι της Θεσσαλίας.

∆ραστηριότητα «Φυσικό τοπίο»
Στόχοι
Οι µαθητές:
-Να χρησιµοποιήσουν-συνδυάσουν ουσιαστικά και επίθετα.
-Να συνειδητοποιήσουν τη λειτουργία των επιθέτων στο λόγο.
-Να φιλοτεχνήσουν ένα φυσικό τοπίο (αξιοποίηση σηµαινόµενων µε την επιλογή σηµαινόντων).
-Να συντάξουν το κείµενο µιας κάρτας (λόγος προσωπικός, συναισθηµατικός, βιωµατικός).
Παιδαγωγική προσέγγιση
Το κάθε παιδί ή οµάδα παιδιών καλείται να φιλοτεχνήσει µια κάρτα. Η δραστηριότητα αφορά τη
χρήση

ουσιαστικών

και

επιθέτων

για

τη

δηµιουργία-περιγραφή

ενός

τοπίου.

Αριθµός-

πληθικότητα των στοιχείων του τοπίου, χρώµα, ιδιότητα-ενέργεια για το καθένα αποτελούν τη
βάση επιλογής για τη σύνθεση της προσωπικής εικόνας. Όταν θεωρηθεί ότι είναι ικανοποιητικό
το αποτέλεσµα, καλείται το παιδί ή η οµάδα των παιδιών να χρησιµοποιήσει τη δηµιουργική του
σκέψη και φαντασία για να γράψει ένα κείµενο και να βοηθήσει τα παιδιά του σεναρίου να
στείλουν την κάρτα στη θεία-µετανάστρια. Στη συνέχεια το κάθε παιδί µπορεί να δηµιουργήσει
το δικό του τοπίο, να συντάξει ένα σύντοµο κείµενο και να στείλει την κάρτα σε όποιον/α
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επιθυµεί. Συνολικά σε όλη την ενότητα υλοποιείται µια εικαστική δραστηριότητα, υποστηρικτική
της δηµιουργίας συνθήκης επικοινωνίας.
Το κείµενο σε µια κάρτα δεν έχει αυστηρή δοµή. Το περιεχόµενό της εξαρτάται από το πρόσωποπαραλήπτη και τη σχέση του µε το πρόσωπο-αποστολέα. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να φέρει
παραδείγµατα στην τάξη, ακριβώς για να τονίσει τη δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης.
Για παράδειγµα, στη θεία των παιδιών του σεναρίου θα µπορούσε να αποσταλεί µια κάρτα µε το
εξής κείµενο:
Αγαπηµένη µου θεία,
δες τι όµορφος που είναι ο τόπος µας!
Σε περιµένουµε να τον δεις από κοντά.
Ο ανιψιός σου
Ή
Αγαπητή θεία Μαρία,
η άνοιξη ήρθε για τα καλά!
Μας λείπεις πολύ!
Έχεις χαιρετισµούς από όλους!
Φιλιά
Ο ανιψιός σου κλπ.
Οδηγίες χρήσης
Σ’ αυτή τη δραστηριότητα τα παιδιά δηµιουργούν µια
κάρτα για να τη στείλουν στη θεία τους στη
Γερµανία.

Οι µαθητές

θα πρέπει να επιλέξουν

ουσιαστικά από την καρτέλα στο κάτω µέρος.
Κάνοντας

κλικ

σε

ένα

ουσιαστικό,

εµφανίζεται

αυτόµατα η ανάλογη εικόνα στην κάρτα. Οι µαθητές
µπορούν να µετακινήσουν, κάνοντας κλικ πάνω
τους,

τα

δέντρα

και

τα

λουλούδια

για

να

διαµορφώσουν καλύτερα την εµφάνιση της κάρτας.
Στη συνέχεια κάνοντας κλικ στην καρτέλα µε τα επίθετα µπορούν να επιλέξουν επίθετα που
χαρακτηρίζουν τα ουσιαστικά που χρησιµοποίησαν στην κάρτα, για να τροποποιήσουν την
εµφάνισή τους. Για παράδειγµα, επιλέγοντας πυκνά ή γκρίζα, τα σύννεφα αλλάζουν ανάλογα
κλπ.
Τέλος οι µαθητές θα πρέπει να πληκτρολογήσουν στο χώρο δεξιά, ένα ελεύθερο κείµενο ως
γράµµα σε µια θεία τους στη Γερµανία.
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∆ραστηριότητα «Η Πάτρα»
Στόχοι
Οι µαθητές:
-Να γνωρίσουν το πατρινό καρναβάλι.
-Να έρθουν σε επαφή µε το λαϊκό πολιτισµό και µάλιστα µε αφορµή µια εκδήλωση που
προσελκύει ξένους και Έλληνες επισκέπτες.
-Να χρησιµοποιήσουν σωστά τους τύπους του επιθέτου: καρναβαλικός.
-Να αντλήσουν πληροφορίες από το πρόγραµµα των εκδηλώσεων και να το συµπληρώσουν.
Παιδαγωγική προσέγγιση
Τα παιδιά ταξιδεύουν ως την Πάτρα. Πρέπει να βοηθήσουν τους Πατρινούς να ολοκληρώσουν το
πρόγραµµα του καρναβαλιού, που είναι µισοτελειωµένο. Τα κενά πρέπει να συµπληρωθούν µε
τους τύπους της λέξης καρναβάλι (κλίση ουσιαστικού) και λέξεις από το «γλωσσάρι» του
καρναβαλιού: καρναβαλιστής, καρναβαλικός (εξοικείωση µε λεξιλόγιο διάφορων θεµατικών).
Ο εκπαιδευτικός έχει την ευκαιρία να χρησιµοποιήσει τη δραστηριότητα για να δηµιουργήσουν τα
παιδιά τα προγράµµατα των σχολικών εκδηλώσεων.
Οδηγίες χρήσης
Οι µαθητές θα πρέπει να πληκτρολογήσουν τις ορθές
πτώσεις των λέξεων καρναβάλι, καρναβαλιστής,
καρναβαλικός. Το λογισµικό ελέγχει αυτόµατα τη
λέξη που πληκτρολογείται και αλλάζει το χρώµα της
σε µαύρο, στην περίπτωση που είναι ορθή.
Στη

συνέχεια

µπορούν

να

καλλωπίσουν

το

πρόγραµµα προσθέτοντας εικόνες, περιγράµµατα και
χρώµα.

Υποενότητα «Η Αθήνα»
Στόχοι
Οι µαθητές:
-Να γνωρίσουν πληροφορίες για τον Παρθενώνα.
-Να διαβάσουν και να κατανοήσουν κείµενο ιστορικών πληροφοριών.
-Να συµπληρώσουν κενά, διασφαλίζοντας την κειµενική συνοχή.

Σελίδα

41

Οδηγός χρήσης

Εκπαιδευτικό Λογισµικό Γλώσσα Γ'- ∆' ∆ηµοτικού

-Να χρησιµοποιήσουν τα σωστά παραθετικά των επιθέτων.
-Να διαβάσουν λογοτεχνικό κείµενο.
-Να αντικαταστήσουν εκφραστικά µέσα (µεταφορές, παροµοιώσεις, προσωποποιήσεις) µε άλλα
αντίστοιχα ή µε κυριολεκτικές εκφράσεις.
-Να ευαισθητοποιηθούν σε θέµατα προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς της χώρας, όπου
ζουν.
Παιδαγωγική προσέγγιση
Τα παιδιά, σύµφωνα µε το σενάριο, φτάνουν στην Ακρόπολη. ∆ιαβάζουν ένα κείµενο και
καλύπτουν τα κενά µε επιλογές που αφορούν τη χρήση των παραθετικών για τα επίθετα που
λείπουν. Το κείµενο παρουσιάζει συγκριτικά το µνηµείο του σήµερα και του χθες, της εποχής του
Περικλή. Μουσειακή εκπαίδευση, διαπολιτισµική εκπαίδευση, περιβαλλοντική εκπαίδευση, χρήση
παραθετικών, κειµενική συνοχή είναι µερικές περιοχές στόχων της ενότητας. Ο εκπαιδευτικός
µπορεί να αξιοποιήσει τη δραστηριότητα για να εµπεδώσουν τα παιδιά τη χρήση όλων των τύπων
του συγκριτικού και του υπερθετικού βαθµού των επιθέτων του κειµένου. Είναι άσκηση
αυξηµένου βαθµού δυσκολίας και µάλλον απευθύνεται σε παιδιά της ∆΄τάξης.
Ακολουθεί η ανάγνωση-κατανόηση αποσπάσµατος λογοτεχνικού κειµένου «Μισή µαγική ώρα
στην Ακρόπολη», Κατερίνα Σέρβη, Πατάκης. Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται µε µια άσκηση
εντοπισµού-αναγνώρισης

και

χρήσης

παροµοιώσεων,

µεταφορών,

προσωποποιήσεων.

Η

ζωγραφική απόδοση του περιεχοµένου του κειµένου υποστηρίζει τη διαθεµατικότητα στόχων και
δραστηριοτήτων.
Οδηγίες χρήσης
1 η ∆ραστηριότητα - Ο Παρθενώνας
Οι ήρωες της εφαρµογής επισκέπτονται τον Παρθενώνα. Αν επιλέξουν κάνοντας κλικ στον
Παρθενώνα, τους ζητείται να συµπληρώσουν τα επίθετα που λείπουν σε ένα κείµενο
χρησιµοποιώντας το σωστό βαθµό (θετικό, συγκριτικό ή υπερθετικό).
Οι µαθητές θα πρέπει να κάνουν κλικ στη λίστα µε
τα επίθετα στο κάτω µέρος της οθόνης για να
επιλέξουν ένα από αυτά. Στη συνέχεια θα πρέπει να
κάνουν πάλι κλικ σε ένα κενό πεδίο για να το
αφήσουν εκεί. Το λογισµικό ελέγχει αυτόµατα την
ορθότητα των επιθέτων και απορρίπτει τις λάθος
επιλογές. Αντίθετα τις ορθές τις ενσωµατώνει στο
κείµενο.
Αν ολοκληρωθεί το κείµενο, ο Παρθενώνας θα
αλλάξει και θα πάρει τη µορφή που είχε παλιά.
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2 η ∆ραστηριότητα - Το βιβλίο
Κάνοντας κλικ στο βιβλίο, τα παιδιά βλέπουν ένα
απόσπασµα από ένα λογοτεχνικό κείµενο, στο
οποίο αναφέρεται η Ακρόπολη. Στο κείµενο αυτό
υπάρχουν ορισµένες υπογραµµισµένες εκφράσεις,
οι οποίες περιέχουν µεταφορές και παροµοιώσεις.
Οι

µαθητές

θα

πρέπει

να

κάνουν

κλικ

στις

εκφράσεις αυτές και να πληκτρολογήσουν δικό
τους κείµενο που αποδίδει το ίδιο νόηµα.
Στη συνέχεια µπορούν να ζωγραφίσουν δεξιά µια
εικόνα που να έχει σχέση µε το κείµενο.

Υποενότητα «Η Ζάκυνθος»
Στόχοι
Οι µαθητές:
-Να αποκτήσουν γνώσεις για τη χελώνα καρέττα –καρέττα.
-Να ευαισθητοποιηθούν σε θέµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης: προστασία ειδών υπό
εξαφάνιση.
-Να συµπληρώσουν άρθρα και καταλήξεις σε κείµενα.
-Να συµπληρώσουν διαλόγους.
Παιδαγωγική προσέγγιση
Στον κόλπο του Λαγανά της Ζακύνθου τα παιδιά συναντούν µια οµάδα οικολόγων, από το
σύλλογο ΑΡΧΕΛΩΝ. Τους δίνουν ένα φυλλάδιο για να γνωρίσουν τη χελώνα καρέττα-καρέττα και
να ευαισθητοποιηθούν όσον αφορά την προστασία της. Πρέπει να συµπληρώσουν τα άρθρα και
τις καταλήξεις ουσιαστικών, επιθέτων, αντωνυµιών για το διαβάσουν και να συζητήσουν µε τους
οικολόγους (εσωτερίκευση κλιτικού σχήµατος πτωτικών). Στο διάλογο που ακολουθεί δίνονται οι
απαντήσεις και πρέπει να συνταχτούν οι αντίστοιχες-κατάλληλες ερωτήσεις ή αντίστροφα. Οι
µαθητές ασκούνται στη χρήση του διαλόγου στο γραπτό λόγο. Ο εκπαιδευτικός έχει τη
δυνατότητα αξιοποίησης της δραστηριότητας για τη διατύπωση όλων των πιθανών ερωτήσεων
και απαντήσεων, εξοικειώνοντας τα παιδιά στη χρήση της γλώσσας για την αποτελεσµατική
επικοινωνία.
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Η δυνατότητα πρόσβασης σε βάση πληροφοριών για την υιοθέτηση µιας καρέττα-καρέττα ή της
συµπλήρωσης

δελτίου

εγγραφής

µέλους

στον

ΑΡΧΕΛΩΝΑ

ενισχύει

τους

στόχους

της

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και υποστηρίζει την αποτελεσµατική χρήση της γλώσσας για την
τέλεση γλωσσικών πράξεων.
Οδηγίες χρήσης
1 η ∆ραστηριότητα - Το φυλλάδιο
Τα τρία παιδιά βρίσκονται στη Ζάκυνθο, στον
κόλπο του Λαγανά, την περιοχή που προτιµούν να
γεννούν τα αυγά τους οι θαλάσσιες χελώνες
Caretta-Caretta. Εκεί συναντούν δύο εθελοντές,
που ανήκουν στο σύλλογο «Αρχέλων», ο οποίος
έχει αντικείµενο τη µελέτη και την προστασία των
χελωνών.
Κάνοντας κλικ στο χαρτί που βρίσκεται στην άµµο,
εµφανίζεται

ένα

φυλλάδιο

του

συλλόγου

µε

κείµενα για τις χελώνες.

Οι µαθητές θα πρέπει να συµπληρώσουν τα άρθρα
και τις σωστές καταλήξεις των ουσιαστικών. Το
λογισµικό

ελέγχει

πληκτρολογούνται

αυτόµατα
και

τα

µετατρέπει

γράµµατα
σε

που

µαύρο

το

χρώµα των ορθών. Το φυλλάδιο έχει δύο σελίδες.
Με το βελάκι δεξιά µετακινούνται στη δεύτερη
σελίδα.
Καθώς τα κείµενα συµπληρώνονται, εµφανίζονται
στο φυλλάδιο εικόνες σχετικές µε τις χελώνες.
Αφού ολοκληρωθεί η δραστηριότητα, οι µαθητές µπορούν να κάνουν κλικ πάνω στο εικονίδιο
του συλλόγου για να επισκεφθούν την ιστοσελίδα τους στο διαδίκτυο.
2 η ∆ραστηριότητα - Η συνοµιλία
Στη δραστηριότητα αυτή τα τρία παιδιά ανοίγουν ένα διάλογο µε τους δύο εθελοντές. Οι µαθητές
θα πρέπει να πληκτρολογήσουν το ένα µέρος της συζήτησης ανάλογα µε την ερώτηση ή την
απάντηση, συµπληρώνοντας άλλοτε τα λεγόµενα των παιδιών και άλλοτε των εθελοντών.
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Κάνοντας κλικ πάνω σε κάθε παιδί εµφανίζεται η ερώτηση που θέτει το κάθε ένα.

Υποενότητα «Η Πελοπόννησος»
Στόχοι
Οι µαθητές:
-Να γνωρίσουν την Πελοπόννησο.
-Να µάθουν την κλίση του επιθέτου πολύς-πολλή-πολύ.
-Να συµπληρώσουν τα κενά κειµένου για την Πελοπόννησο µε τον κατάλληλο τύπο του επιθέτου
πολύς-πολλή-πολύ.
-Να κατανοήσουν το κείµενο, να αντλήσουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για να
συµπληρωθεί ακροστιχίδα.
-Να συµπληρώσουν κείµενο αφηγηµατικής περιγραφής-µύθο που αφορά άθλο του Ηρακλή.
Παιδαγωγική προσέγγιση
Ένα κείµενο, όπου παρουσιάζεται συνοπτικά η Πελοπόννησος σε επίπεδο κυρίως γεωφυσικού
χώρου, πρέπει να συµπληρωθεί µε όλους τους τύπους του επιθέτου πολύς-πολλή-πολύ. Η
κατανόησή του θα επιτρέψει τη συµπλήρωση της ακροστιχίδας: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ.
Στη συνέχεια τα παιδιά καλούνται να συµπληρώσουν την αφήγηση του άθλου του Ηρακλή:
Στυµφαλίδες Όρνιθες. Στην αρχή δίνονται τα πρώτα επεισόδια µε εικόνα και κείµενο. Στη
συνέχεια δίνονται οι εικόνες και πρέπει να συµπληρωθεί το κείµενο, διασφαλίζοντας τη συνέχεια
της αφήγησης και την κειµενική συνοχή. Στο τέλος του µύθου παρατίθεται η τελευταία
παράγραφος και ζητείται η εικονογραφική της υποστήριξη. Πρόκειται ουσιαστικά για µια
εφαρµογή της «τράπουλας του Πρόπ» στην εκδοχή της Γραµµατικής της Φαντασίας του Τζ.
Ροντάρι.
Η συµπλήρωση του κειµένου, όπου περιγράφεται µε εικονογραφική υποστήριξη ένας άθλος του
Ηρακλή και η εικονογράφηση της τελευταίας ενότητας, αποτελούν την ουσιαστική επιβράβευση
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των παιδιών (Οι απίθανες περιπέτειες του Ηρακλή, εκδ. Χελώνα). Χρήση ουσιαστικών, επιθέτων,
αντωνυµιών για τη συνέχεια, τη συνοχή κειµένου και εικόνας, αποτελούν σηµαντικούς στόχους
των δραστηριοτήτων της ενότητας.
Οδηγίες χρήσης
1 η ∆ραστηριότητα - Η ακροστιχίδα
Τα τρία παιδιά φτάνουν σε ένα πυργόσπιτο στην
Πελοπόννησο.
ακροστιχίδα,

Στην
την

πόρτα
οποία

θα

υπάρχει
πρέπει

µια
να

συµπληρώσουν σωστά, ώστε να µπορέσουν να
µπουν µέσα στο σπίτι.
Για να συµπληρώσουν την ακροστιχίδα θα πρέπει
να αντλήσουν πληροφορίες από ένα σηµείωµα που
βρίσκεται δίπλα από την πόρτα.

Κάνοντας κλικ στο σηµείωµα, αυτό ανοίγει και
εµφανίζει ένα κείµενο για την Πελοπόννησο. Το
σηµείωµα

αυτό

είναι

µισοτελειωµένο

και

οι

µαθητές θα πρέπει να συµπληρώσουν τις λέξεις
που

λείπουν

τοποθετώντας

τη

σωστή

µορφή

(γένος, πτώση, αριθµό) του επιθέτου πολύς.
Το λογισµικό ελέγχει αυτόµατα τις λέξεις που
πληκτρολογούνται στα κενά πεδία και επισηµαίνει
τις ορθές εγγραφές, αλλάζοντας το χρώµα τους
από γκρι σε µαύρο.
Αφού συµπληρώσουν το κείµενο, οι µαθητές θα πρέπει να κάνουν κλικ στο εικονίδιο

, για να

κλείσουν το παράθυρο του σηµειώµατος και να συµπληρώσουν την ακροστιχίδα.
Κάνοντας κλικ σε µια λέξη, µπορούν να δουν τον ορισµό της στο πλαίσιο που υπάρχει κάτω από
την ακροστιχίδα. Κατόπιν θα πρέπει να πληκτρολογήσουν τα σωστά γράµµατα στα κενά
τετράγωνα ώστε να σχηµατιστεί η λέξη που λείπει. Το λογισµικό επισηµαίνει τα σωστά γράµµατα
που πληκτρολογούνται, αλλάζοντας το χρώµα τους από γκρι σε µαύρο.
Μόλις ολοκληρωθεί ορθά η δραστηριότητα, η πόρτα του πυργόσπιτου ανοίγει και τα παιδιά
προχωρούν στο εσωτερικό του.
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2 η ∆ραστηριότητα - Ο άθλος του Ηρακλή
Στο

εσωτερικό

του

σπιτιού

τα

παιδιά

ανακαλύπτουν ένα βιβλίο µε την εικονογραφηµένη
ιστορία «Οι όρνιθες της Στυµφαλίας». Σε ορισµένα
σηµεία

του

βιβλίου

υπάρχουν

εικόνες,

χωρίς

αντίστοιχες περιγραφές, ενώ σε άλλα υπάρχει
περιγραφή αλλά λείπει η εικόνα. Οι µαθητές θα
πρέπει να πληκτρολογήσουν ελεύθερο κείµενο στα
αντίστοιχα σηµεία καθώς και να ζωγραφίσουν µια
εικόνα για το τέλος της ιστορίας.

Υποενότητα «Η Κρήτη»
Στόχοι
Οι µαθητές:
-Να γνωρίσουν την Κρήτη.
-Να ασκηθούν στην επιλογή κατάλληλων εκφράσεων για συγκεκριµένη συνθήκη επικοινωνίας.
-Να αναγνώσουν και να κατανοήσουν ποιητικά κείµενα.
-Να αναγνώσουν εικόνες και να συγκρίνουν το περιεχόµενό τους.
-Να δηµιουργήσουν το «γλωσσάρι» της θάλασσας.
-Να δηµιουργήσουν κείµενο µε βάση ελεύθερη επιλογή του τόπου, του/των προσώπου/ων και
της ενέργειας.
-Να έρθουν σε επαφή µε έργα ζωγραφικής.
Παιδαγωγική προσέγγιση
Τα παιδιά φτάνουν στην Κρήτη. Βρίσκονται στο µυθικό λαβύρινθο. Ο Μινώταυρος, κουρασµένος
από την αποµόνωση, τα περιµένει µε «ειρηνική» πρόταση. Πρέπει να αρνηθούν ευγενικά τη
φιλία του (γλωσσική επικοινωνιακή πράξη). Μια σειρά δοκιµασίες τα περιµένει µέχρι την έξοδο
από το λαβύρινθο.
Από ποιήµατα του Οδ. Ελύτη και του Ν. Γκάτσου πρέπει να βρουν συγκεκριµένα νησιά (επαφή µε
τη λογοτεχνία-ποίηση, κατανόηση του ποιητικού κειµένου, άντληση πληροφοριών, κύρια
ουσιαστικά). Με τη βοήθεια ενός πίνακα ζωγραφικής και ενός ποιήµατος του Ν. Τυπάλδου θα
συλλέξουν το «γλωσσάρι» της θάλασσας. Έχουν ακόµα τη βοήθεια τριών φακέλων:
•

Πού; (ο χώρος: θάλασσα).

•

Ποιος; (τα πρόσωπα, µε έµφαση στην οικογένεια. Πίνακες ζωγραφικής-επαφή µε την
τέχνη).
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Τι κάνει; (συγκεκριµένα ρήµατα περιγράφουν την ενέργεια ή την κατάσταση του ή των
προσώπων).

Με την επιλογή µιας κάρτας κάθε φορά από κάθε φάκελο προκύπτουν διαφορετικοί συνδυασµοί.
Το γλωσσάρι της θάλασσας θα συνεισφέρει µε το λεξιλογικό του υλικό, ο συνδυασµός από τα
περιεχόµενα των φακέλων θα προσφέρει τη βάση για τον προσδιορισµό των στοιχείων
υπερδοµής για τα αφηγηµατικά κείµενα και τα παιδιά καλούνται να δηµιουργήσουν τη δική τους
ιστορία. Πρόκειται για την ιδιότυπη εφαρµογή της «πέτρας στη λίµνη» από τη Γραµµατική της
φαντασίας του Τζ. Ροντάρι.
Οδηγίες χρήσης
1 η ∆ραστηριότητα - ο Μινώταυρος
Οι ήρωες της εφαρµογής βρίσκονται στο λαβύρινθο
και συναντούν το Μινώταυρο. Ο Μινώταυρος ζητά
από τα παιδιά να συζητήσουν µαζί του. Αυτά θα
πρέπει

να

αρνηθούν,

χωρίς

όµως

να

επιλέξουν

να

τον

προσβάλουν και θυµώσει.
Οι

µαθητές

θα

πρέπει

τι

θα

απαντήσουν στο Μινώταυρο ανάµεσα από επτά
διαφορετικές

φράσεις,

που

φαίνονται

κάτω

αριστερά.
Ο Μινώταυρος αντιδρά ανάλογα µε την απάντηση που του δίνουν τα παιδιά. Αν αυτά του
µιλήσουν ευγενικά, τότε τους υπόσχεται να τους δείξει το δρόµο για να βγουν από το λαβύρινθο,
αν λύσουν τους γρίφους που θα τους βάλει.
Από την αίθουσα αυτή τα παιδιά µπορούν να επιλέξουν τις δοκιµασίες-δραστηριότητες, κάνοντας
κλικ στα ενεργά σηµεία (ταµπέλα, χάρτης, 2 πύλες)
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2 η ∆ραστηριότητα - Ο χάρτης
Στη δραστηριότητα αυτή εµφανίζεται απόσπασµα
από το «Κυκλαδίτικο» του Νίκου Γκάτσου καθώς
και ένας χάρτης των Κυκλάδων. Οι µαθητές θα
πρέπει να εντοπίσουν, στο χάρτη δεξιά, τα νησιά
που δεν αναφέρονται στους στίχους.
Αφού επισηµάνουν αυτά τα νησιά κάνοντας κλικ
επάνω

τους,

στη

συνέχεια

θα

πρέπει

να

πληκτρολογήσουν την ονοµασία των νησιών στην
επιγραφή επάνω από το χάρτη.

3 η ∆ραστηριότητα - Οι τοιχογραφίες
Στη δραστηριότητα αυτή τα παιδιά βλέπουν δύο
τοιχογραφίες, µια από τη Σαντορίνη και µια από
την Κρήτη. Οι µαθητές θα πρέπει να περιγράψουν
τις διαφορές και τις οµοιότητες ανάµεσα στις δύο
τοιχογραφίες, γράφοντας ελεύθερο κείµενο στο
τετράδιο των σηµειώσεων στο κάτω µέρος της
οθόνης.

4 η ∆ραστηριότητα - Η µαντινάδα
Στην

επόµενη

δραστηριότητα

παρατίθεται

µια

κρητική µαντινάδα. Οι µαθητές θα πρέπει να
φτιάξουν µια δική τους µαντινάδα για τη Ρόδο και
να την πληκτρολογήσουν στον ανάλογο χώρο.
Μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες

από τη

σελίδα στο διαδίκτυο που τους προτείνει ο βοηθός.
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5 η ∆ραστηριότητα - Θάλασσα
Στη δραστηριότητα αυτή οι µαθητές βλέπουν µια
θαλασσογραφία.

Καλούνται

σκέψεις

κάνοντας

τους,

να

σηµειώσουν

κλικ

στην

τις

καρτέλα

«σηµειωµατάριο» και γράφοντας τις λέξεις που τους
έρχονται στο µυαλό.

Κατόπιν κάνοντας κλικ στο βελάκι

εµφανίζεται

ένα ποίηµα για τη θάλασσα. Οι µαθητές καλούνται
να σηµειώσουν νέες λέξεις στο σηµειωµατάριό τους.

Στη συνέχεια εµφανίζεται ένας χώρος, όπου οι
µαθητές θα πρέπει να γράψουν µια δική τους ιστορία
για τη θάλασσα. Ως πηγές έµπνευσης µπορούν να
έχουν

το

σηµειωµατάριο

µε

τις

λέξεις

που

συγκέντρωσαν καθώς και τα κουµπιά «Ποιος», «Τι»
και «Πού» στο επάνω µέρος της οθόνης. Κάνοντας
κλικ σ’ αυτά τα κουµπιά, εµφανίζονται εικόνες ή
ρήµατα, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως
ιδέες για τη συγγραφή της ιστορίας.
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Θεµατική ενότητα «Η εργασία»
Γενικά
Η συγκεκριµένη ενότητα παρουσιάζει το θέµα της εργασίας. Περιλαµβάνει κείµενα περιγραφικά,
αφηγηµατικά, κατευθυντικά και πολυτροπικά και στοχεύει γενικά στην ενηµέρωση των παιδιών
σε θέµατα που αφορούν την αξία της εργασίας, τα επαγγέλµατα, παραδοσιακά και σύγχρονα, την
ευαισθητοποίησή τους σε ζητήµατα ισότητας των δύο φύλων στον εργασιακό χώρο, στο σοβαρό
πρόβληµα της παιδικής εργασίας-εκµετάλλευσης, στην κριτική αντιµετώπιση των κοινωνικών
προκαταλήψεων για ανώτερα και κατώτερα επαγγέλµατα. Επιδιώκεται µέσω των προτεινόµενων
δραστηριοτήτων να εξοικειωθούν οι µαθητές µε τις γλωσσικές δοµές, τα κειµενικά είδη και το
λεξιλόγιο που σχετίζεται µε την εργασία. Ως προς τη γραµµατική και το συντακτικό η ενότητα
στοχεύει στην εµπέδωση, µε επαναληπτικές ασκήσεις, των γνώσεων που ήδη αποτέλεσαν τη
βασική στοχοθεσία προηγούµενων ενοτήτων (1η ενότητα) και στην εσωτερίκευση του κλιτικού
σχήµατος του ρήµατος στην ενεργητική και την παθητική φωνή, στην οριστική. Τα παιδιά πρέπει
να συνειδητοποιήσουν το ρόλο του ρήµατος στο σχηµατισµό της πρότασης. Ως προς τη
διαθεµατική κατεύθυνση της στοχοθεσίας, η ελληνική οικογένεια, τα δικαιώµατα γυναικών και
παιδιών αποτελούν τα βασικά σηµεία αναφοράς.
Κεντρική οθόνη ενότητας
Η

κεντρική

οθόνη

της

παρούσας

ενότητας

εµφανίζει

τις

επιλογές

για

τις

ανάλογες

δραστηριότητες. Η ενότητα αποτελείται από 9 δραστηριότητες.
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Βασικά εικονίδια πλοήγησης της ενότητας
Κάνοντας κλικ στο καπέλο, εµφανίζεται ο βοηθός και προσφέρει βοήθεια για το
τρέχον σηµείο της εφαρµογής.
Η επιστροφή στο κεντρικό µενού της εφαρµογής γίνεται κάνοντας κλικ στην
πόρτα κάτω δεξιά.
Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο µε το ΑΒ, εµφανίζεται το λεξικό της εφαρµογής.
Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο των βιβλίων, εµφανίζεται η εγκυκλοπαίδεια της
εφαρµογής.
Στις δραστηριότητες, όπου εµφανίζεται ο εκτυπωτής, τα παιδιά µπορούν να
εκτυπώσουν την εργασία τους.
Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο
«Αλλάζοντας τις λέξεις».

του

κύβου,

εµφανίζεται

η

δραστηριότητα

Τα βελάκια µεταφέρουν το χρήστη στην αµέσως προηγούµενη ή αµέσως
επόµενη οθόνη της εφαρµογής.
Το εικονίδιο των επαγγελµάτων επιστρέφει στην κεντρική οθόνη της ενότητας
«Επαγγέλµατα».
Όταν εµφανίζεται το σύµβολο αυτό σε κάθε µενού επιλογής δραστηριοτήτων,
δηλώνει ότι η συγκεκριµένη δραστηριότητα έχει ολοκληρωθεί µε επιτυχία.
Το κουµπί µε το Χ κλείνει όποιο παράθυρο είναι την στιγµή εκείνη ανοικτό.
Στο λογισµικό προσφέρεται και εναλλακτικός τρόπος πλοήγησης µέσα από το
κυλιόµενο µενού «επιλογές».

∆ραστηριότητα «Το παραµύθι του παππού»
Στόχοι
Οι µαθητές:
-Να ακούσουν και να κατανοήσουν το παραµύθι.
-Να συντάξουν περιεκτικό αφηγηµατικό κείµενο.
-Να εντοπίσουν τη συνέχεια και το τέλος του παραµυθιού στο γραπτό κείµενο.
-Να µεταφέρουν τους χρόνους του ρήµατος και να µεταγράψουν παράγραφο.
-Να ασκηθούν στη χρήση των µορφών των χρόνων του ρήµατος σε επίπεδο λέξης.
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Παιδαγωγική προσέγγιση
∆ύο παιδιά, αδέρφια ή συγγενικά πρόσωπα (τα παιδιά οριοθετούν τη σχέση), συζητούν µε τον
παππού τους τη σχολική εργασία που ανέλαβαν. Ο παππούς, µέσα από το διάλογο που
παρατίθεται, θέτει από την αρχή το θέµα της αξιοπρεπούς αντιµετώπισης-θεώρησης κάθε
επαγγέλµατος. Ο διάλογος βασίζεται σε καθηµερινές βιωµατικές καταστάσεις, προκειµένου να
αποφευχθεί, κατά το δυνατόν, ο διδακτισµός. Για την επίλυση των παιδικών αποριών επιλέγει
την αφήγηση του παραµυθιού «Η γλύκα της δουλειάς». Τα παιδιά ακούνε την αφήγηση
(καλλιέργεια της ακρόασης) και παρακολουθούν την εµφάνιση υποστηρικτικών εικόνων που
ουσιαστικά ακολουθούν την πλοκή της ιστορίας. Πρόκειται για την εφαρµογή της θεωρίας των
λειτουργιών των λαϊκών παραµυθιών στην κατανόηση της δοµής και του περιεχοµένου τους,
όπως την προσάρµοσε για τη διδακτική αξιοποίηση κάθε παραµυθιού ο Τζ. Ροντάρι (Γραµµατική
της φαντασίας, ΤΕΚΜΗΡΙΟ, 1985, 91).
Ο παππούς κοιµάται και αφήνει την ιστορία µισοτελειωµένη. Τα παιδιά, ζητώντας υποστήριξη από
την απασχοληµένη µητέρα, πρέπει σύντοµα να της δώσουν την υπόθεση. Καλούνται να
συντάξουν µε λίγες προτάσεις ένα σύντοµο, περιεκτικό κείµενο. Ο εκπαιδευτικός, προκειµένου
να βοηθήσει τα παιδιά, µπορεί να τα ενηµερώσει ότι ένας τρόπος για να το πετύχουν είναι να
συντάξουν προτάσεις-υπότιτλους για κάθε εικόνα που συνόδευε την αφήγηση του παππού. Η
µητέρα καταλαβαίνει. Τα παραπέµπει στη βιβλιοθήκη µε έµµεσο στόχο τη στήριξη της
φιλαναγνωσίας. Τα παιδιά βρίσκουν το τέλος της ιστορίας και προκαλούνται-προσκαλούνται να
µεταφέρουν το περιεχόµενο του τέλους στο σήµερα. Μπορούν να αλλάξουν τα πρωταγωνιστικά
πρόσωπα µε άλλα σύγχρονα και να µεταφέρουν τα ρήµατα από τους παρελθοντικούς στους
παροντικούς χρόνους. Αν τα πρόσωπα µείνουν ίδια, η άσκηση µπορεί να στηρίξει τη διδακτική
προσέγγιση του ιστορικού ενεστώτα.

Οδηγίες χρήσης
Οι µαθητές ακούν την ιστορία από τον παππού και βλέπουν εικόνες που υποστηρίζουν την
αφήγηση.

Σελίδα

53

Οδηγός χρήσης

Όταν

πλέον

Εκπαιδευτικό Λογισµικό Γλώσσα Γ'- ∆' ∆ηµοτικού

ο

παππούς

κοιµάται

αφήνοντας

µισοτελειωµένη την ιστορία, τα παιδιά πηγαίνουν
στη µητέρα να τους πει αν ξέρει τη συνέχεια. Για να
γίνει αυτό πρέπει οι µαθητές να γράψουν µια µικρή
περίληψη στο πλαίσιο στο κάτω µέρος της οθόνης.
Όταν ολοκληρώσουν το κείµενό τους, πρέπει να
κάνουν κλικ πάνω στη µητέρα για να συνεχίσει η
ροή της ιστορίας.

Τα παιδιά ακούν από τη µητέρα πού µπορούν να
βρουν το βιβλίο µε την ιστορία που τους αφηγήθηκε
ο παππούς. Το βιβλίο ανοίγει και οι µαθητές ακούν
και διαβάζουν το τέλος της ιστορίας. Η µαµά τους
ζητά να ξαναγράψουν το τέλος της ιστορίας σαν να
γινόταν όλα σήµερα κι έτσι θα ζωντανέψει. Οι
µαθητές βλέπουν το κείµενο από αριστερά όπως
ήταν γραµµένο και δεξιά το ίδιο κείµενο, όπου τα
ρήµατα,

που

λείπουν,

πρέπει

να

µπουν

στον

ενεστώτα.
Όταν

οι

µαθητές

γράψουν

όλα

τα

ρήµατα

σωστά,

βλέπουν

το

τέλος

της

ιστορίας

εικονογραφηµένο και το ακούνε όπως το γράψανε.

∆ραστηριότητα «Ο Μετεωρολόγος»
Στόχοι
Οι µαθητές:
-Να γνωρίσουν το επάγγελµα του µετεωρολόγου.
-Να γνωρίσουν τα στοιχεία που συνθέτουν τον καιρό.
-Να γνωρίσουν το λεξιλόγιο, το οποίο χρησιµοποιείται για τη σύνταξη ενός δελτίου καιρού.
-Να εµπεδώσουν τους ρηµατικούς τύπους του στιγµιαίου και του εξακολουθητικού µέλλοντα.
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Παιδαγωγική προσέγγιση
Στην ενότητα αυτή επιχειρείται η εξοικείωση των παιδιών µε το ειδικό λεξιλόγιο ενός δελτίου
καιρού. Ο µετεωρολόγος είναι το πρόσωπο κλειδί, το οποίο και πρωταγωνιστεί στην ενότητα. Το
παιδί διαµορφώνει, κατά την προσωπική του επιλογή, το χάρτη µε τα καιρικά φαινόµενα και
τοποθετεί τα αντίστοιχα σύµβολα. Κάθε σύµβολο για τον καιρό θα πρέπει να συνοδεύεται και από
τις κατάλληλες λέξεις και φράσεις. Ο χρόνος αύριο και την άλλη εβδοµάδα προσανατολίζει το
παιδί στη χρήση του στιγµιαίου και του εξακολουθητικού µέλλοντα.
Οδηγίες χρήσης
Ο µετεωρολόγος µας ζητά από τα παιδιά να φτιάξουν
µαζί

το

δελτίο

επιλέξουν

καιρού.

εικονίδια

Οι µαθητές

από

την

πρέπει να

κυλιόµενη

λίστα

αριστερά. Για κάθε εικονίδιο/σύµβολο που επιλέγουν
αλλάζει και ο χάρτης της Ελλάδας.
Στη συνέχεια θα πρέπει να πληκτρολογήσουν τα
ρήµατα στα λόγια του µετεωρολόγου έτσι ώστε να
ταιριάζουν µε τα σύµβολα αλλά και µε τη χρονική
περίοδο που αναφέρεται στην αρχή.
Πατώντας τα κουµπιά «Αύριο» και «Επόµενη Εβδοµάδα», θα πρέπει οι µαθητές να κάνουν το ίδιο
γράφοντας τα ρήµατα στους ανάλογους χρόνους. Το λογισµικό ελέγχει την ορθότητα των
ρηµάτων ως προς τα σύµβολα που έχουν επιλεγεί αλλά και ως προς τον χρόνο.

∆ραστηριότητα «Εργασιακό δέντρο»
Στόχοι
Οι µαθητές:
-Να καλλιεργήσουν τον προφορικό τους λόγο και να χρησιµοποιήσουν τη συνέντευξη για την
άντληση πληροφοριών.
-Να γνωρίσουν επαγγέλµατα.
-Να εµπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους.
-Να συντάξουν κείµενο βιωµατικής αναδιήγησης-αφήγησης.
Παιδαγωγική προσέγγιση
Τα παιδιά καλούνται να δηµιουργήσουν το εργασιακό δέντρο της οικογένειάς τους. Για να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εργασίας πρέπει να ζητήσουν πληροφορίες από τους γονείς
τους σχετικά µε τα πρόσωπα, τη συγγενική σχέση µαζί τους και το επάγγελµα του καθενός και
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της καθεµιάς. Οι φιγούρες που θα υποστηρίξουν τη δηµιουργία του δέντρου θα συνοδεύονται
από το επάγγελµα που άσκησε ή ασκεί ή φιλοδοξεί και προσδοκά να ασκήσει το εικονιζόµενο
πρόσωπο. Έτσι ανατρέχοντας στη γενιά του προπαππού και της προγιαγιάς, σίγουρα θα έρθει το
κάθε παιδί σε επαφή µε επαγγέλµατα παραδοσιακά, επαγγέλµατα που πιθανόν σήµερα να
θεωρούνται παρωχηµένα ή κατώτερα. Θα προβληµατιστεί και θα οδηγηθεί σε διαπιστώσεις και
σχηµατισµό προσωπικών αξιολογικών κρίσεων και στάσεων. Όταν το δέντρο ολοκληρωθεί
καλείται να καταγράψει σε συνεχή λόγο τα ευρήµατά του, µε άλλα λόγια να συντάξει ένα κείµενο
χρησιµοποιώντας

τα

στοιχεία-πληροφορίες

του

εργασιακού

δέντρου.

Οι

εκπαιδευτικοί

καθοδηγούν τα παιδιά να αρχίσουν από τα χαµηλότερα κλαδιά από την αρχή της ιστορίας και να
προχωρήσουν προς το σήµερα, το τέλος (τεχνική της αφήγησης: εξελικτική ή ευθύγραµµη).
Μπορεί όµως να επιλέξουν ως σηµείο εκκίνησης το σήµερα και η αφήγηση να ακολουθήσει
αντίστροφη πορεία (τεχνική της αφήγησης: από το τέλος) ή από τη µέση περίπου (τεχνική της
αφήγησης: in media res), και να αφηγηθούν έτσι όσα προηγήθηκαν και όσα έπονται. Τα ρήµατα
του κειµένου θα καλύπτουν παρελθοντικούς, παροντικούς και µελλοντικούς χρόνους και τα
παιδιά θα ασκηθούν στη χρήση του αφηγηµατικού χρόνου.
Οδηγίες χρήσης
Οι µαθητές καλούνται να δηµιουργήσουν το εργασιακό δέντρο της οικογένειάς τους. Το δέντρο
ξεκινά από τη βάση του από τους προπαππούδες και προγιαγιάδες και φθάνει µέχρι τα ίδια τα
παιδιά και τα αδέλφια τους.
Οι µαθητές επιλέγουν από την κυλιόµενη λίστα προσώπων και τοποθετούν µέσα στο δέντρο στα
οβάλ σχήµατα τα πρόσωπα της οικογένειάς τους.
Πρώτα πρέπει να ξεκινήσουν από τη βάση του
δέντρου.

Όταν

τοποθετούν

ένα

πρόσωπο

εµφανίζεται από κάτω ένα πλαίσιο µε το βαθµό
συγγένειας

και

ένα

δεύτερο,

όπου

πρέπει

να

πληκτρολογήσουν το επάγγελµα του εικονιζόµενου
προσώπου.

Όταν

ολοκληρώσουν

τη

µια

γενιά,

εµφανίζονται τα κλαδιά για να δηµιουργηθεί η
επόµενη. Τα χρώµατα που υπάρχουν πίσω από τα
πρόσωπα είναι ενδεικτικά της συγγένειας εξ αίµατος
που υπάρχει από γενιά σε γενιά.
Αφού οι µαθητές ολοκληρώσουν το εργασιακό δέντρο, κάνουν κλικ πάνω στο κουµπί µε τις
σηµειώσεις. Ανοίγει ένα παράθυρο και οι µαθητές καλούνται να γράψουν ένα µικρό κείµενο,
όπου θα περιγράφουν την «εργασιακή» πορεία της οικογένειάς τους µέσα στο χρόνο. Μπορούν
να ξεκινήσουν από τα παλιά, από την εποχή των προπαππούδων και να φτάσουν µέχρι σήµερα.
Μπορούν όµως να ξεκινήσουν από το σήµερα και να πάνε πίσω στο χρόνο. Ακόµα µπορούν να
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ξεκινήσουν από τη µέση του εργασιακού δέντρου και να γράψουν µια παράγραφο για το πριν και
µια παράγραφο για το µετά.

∆ραστηριότητα «Μαγικές Εικόνες»
Στόχοι
Οι µαθητές:
-Να γνωρίσουν επαγγέλµατα που διαχρονικά υπάρχουν, τουλάχιστον στην ελληνική κοινωνία.
-Να εµπεδώσουν τη χρήση παροντικών, παρελθοντικών και µελλοντικών χρόνων ανάλογα µε
την προθετικότητα του κειµένου.
-Να συνειδητοποιήσουν το ρόλο των χρονικών προσδιορισµών στη χρήση του λόγου.
-Να εκφραστούν δηµιουργικά.
Παιδαγωγική προσέγγιση
Η ενότητα ως θεµατική επιλέγει την παρουσίαση επαγγελµάτων του παρελθόντος που ασκούνται
και σήµερα µε διαφοροποιήσεις και που θα υπάρχουν και στο µέλλον: του γεωργού, του κουρέα
και του κρεοπώλη. ∆ίνονται οι φωτογραφίες εκπροσώπων των επαγγελµάτων. Κάθε φωτογραφία
συνοδεύεται από ένα σύντοµο κείµενο, το οποίο παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία του
επαγγέλµατος. Το παιδί καλείται να µεταγράψει το κείµενο έτσι ώστε να περιγράφει το
αντίστοιχο επάγγελµα σήµερα. Πρέπει να αντικαταστήσει φράσεις και επιρρήµατα, επιλέγοντας
από µια τράπεζα γλωσσικού υλικού που παρατίθεται και να πληκτρολογήσει τα ρήµατα
µεταφέροντάς τα σε παροντικούς χρόνους. Έτσι θα συνειδητοποιήσει τη λειτουργία των
χρονικών

αυτών

προσδιορισµών

στη

χρήση

του

λόγου,

σε

επίπεδο

κειµένου

και

αποτελεσµατικότητάς του. Η αλλαγή της εικόνας υποστηρίζει σηµαντικά την εµπέδωση της
έννοιας των χρόνων του ρήµατος. Στη συνέχεια το παιδί βρίσκεται σε ένα περιβάλλον, όπου το
κείµενο µεταγράφεται µε τα ρήµατα σε µελλοντικούς χρόνους και παρουσιάζεται το επάγγελµα
µε τις προοπτικές του µέλλοντος, τις οποίες λεξιλογικά και σηµασιολογικά οριοθετεί το παιδίσυνδηµιουργός. Του δίνεται έτσι η ευκαιρία να καταθέσει γνώση, προβληµατισµό, φαντασία και
δηµιουργικότητα

τόσο

σε

επίπεδο

συµπλήρωσης

του

κειµένου

όσο

και

σε

επίπεδο

εικονογραφικής υποστήριξης της πρόβλεψης-πρότασης.
Οδηγίες χρήσης
Σε αυτή τη δραστηριότητα οι µαθητές καλούνται να επιλέξουν ποιο από 3 προτεινόµενα
επαγγέλµατα θέλουν να ασχοληθούν: γεωργός, κρεοπώλης, κουρέας.
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Αφού επιλέξουν ένα από αυτά, βλέπουν στην οθόνη
τους µια εικόνα από το επάγγελµα αυτό, όπως
γινόταν πριν από πολλά χρόνια. Κάτω από την
εικόνα υπάρχει µια παράγραφος, όπου τους δίνει
κάποιες πληροφορίες για το επάγγελµα αυτό. Στον
παράγραφο αυτή κάποιες λέξεις είναι µε µπλε
χρώµα. Αυτές πρέπει να τις αντικαταστήσουν µε τις
ταιριαστές µπλε λέξεις που υπάρχουν από κάτω.

Για κάθε µια από αυτές, που τοποθετείται σωστά, αλλάζει το κείµενο καθώς και η εικόνα και
γίνεται η σηµερινή εικόνα του επαγγέλµατος. Για να ολοκληρωθεί η δραστηριότητα πρέπει οι
µαθητές να πληκτρολογήσουν τα ρήµατα, που είναι µε κόκκινο χρώµα, στο σωστό χρόνο.
Στη συνέχεια αφού οι µαθητές έχουν ολοκληρώσει
την

πρώτη

δραστηριότητα,

καλούνται

να

µεταφερθούν στο µέλλον κάνοντας κλικ πάνω στο
κουµπί της χρονοµηχανής
επαγγέλµατος

είναι

. Το µέλλον του

άγνωστο,

αλλά

οι

µαθητές

µπορούν να επιστρατεύσουν τη φαντασία τους και
να

πληκτρολογήσουν

µικρές

προτάσεις

συµπληρώνοντας το κείµενο.
Το ρήµατα, που είναι µε κόκκινο χρώµα, πρέπει πάλι να τα µεταφέρουν στο σωστό χρόνο.
Τέλος συµπληρώνουν την εικόνα µε αυτό που φαντάστηκαν και το εκτυπώνουν.
Οι µαθητές µε το βελάκι µπορούν να επιστέψουν στην προηγούµενη οθόνη και µε το εικονίδιο
να κλείσουν το παράθυρο του ενεργού παραθύρου και να επιστρέψουν στην κεντρική οθόνη
της ενότητας από όπου µπορούν να επιλέξουν ένα άλλο επάγγελµα.

∆ραστηριότητα «Κρυπτόλεξο»
Στόχοι
Οι µαθητές:
-Να αναγνωρίσουν-εντοπίσουν ρηµατικούς τύπους.
-Να συνδέσουν ρήµατα µε αντίστοιχα επαγγέλµατα.
-Να διαβάσουν και να κατανοήσουν κείµενο.
-Να συντάξουν «∆ελτία ταυτότητας» επαγγελµατιών.
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Παιδαγωγική προσέγγιση
Η ενότητα ασχολείται µε τα επαγγέλµατα: µοδίστρα, φούρναρης, γαλατάς, δάσκαλος. Σηµεία
αναφοράς

το κρυπτόλεξο

και φωτογραφίες

εκπροσώπων

του επαγγέλµατος.

Σε άλλες

οριοθετείται το επάγγελµα ως παραδοσιακό και σε άλλες ως σύγχρονο. Τα παιδιά αναζητούν,
εντοπίζουν και συλλέγουν όλα τα ρήµατα του κρυπτόλεξου, άρα καλούνται να αναγνωρίσουν
τους ρηµατικούς τύπους που υπάρχουν σ’ αυτό. Στη συνέχεια καλούνται να επιλέξουν τα
κατάλληλα ρήµατα και να τα αντιστοιχήσουν µε την ταιριαστή φωτογραφία, συµµετέχοντας
ουσιαστικά στην «ανάγνωση» και την υποστήριξη των πολυτροπικών αυτών κειµένων. Τέλος το
παιδί συντάσσει το «∆ελτίο ταυτότητας» κάθε επαγγέλµατος. Οι πληροφορίες εκµαιεύονται από
κείµενο, το οποίο δίνεται µε τη µορφή εγκυκλοπαιδικού ερµηνεύµατος. Άλλες απαντήσεις µπορεί
να είναι µονολεκτικές και άλλες να δίνονται µε τη µορφή ολοκληρωµένων προτάσεων. Στη
συµπλήρωση του τελευταίου στοιχείου: βασικά στάδια, πρέπει να χρησιµοποιηθούν τα
παράγωγα ουσιαστικά των ρηµάτων του κειµένου.
Οδηγίες χρήσης
Σε αυτή τη δραστηριότητα οι µαθητές βλέπουν 4 εικόνες από επαγγέλµατα. Κάποια από αυτά
έχουν εκλείψει, όπως ο γαλατάς, και κάποια από αυτά έχουν εξελιχθεί από το παρελθόν, όπως ο
φούρναρης.
∆εξιά

της

οθόνης

υπάρχει

ένα

κρυπτόλεξο.

Κρύβονται ρήµατα ταιριαστά µε τα επαγγέλµατα και
οι µαθητές πρέπει να τα ανακαλύψουν, ψάχνοντας
οριζόντια και κάθετα. Όταν εντοπίσουν ένα ρήµα,
πρέπει να κάνουν κλικ στο πρώτο του γράµµα και
µετά κλικ στο τελευταίο. Το ρήµα γίνεται κόκκινο και
εµφανίζεται στην λίστα κάτω από το κρυπτόλεξο.
Στη συνέχεια οι µαθητές πρέπει να µεταφέρουν τα
ταιριαστά ρήµατα κάτω από την κάθε εικόνα.
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Οι

εικόνες

κοµβικά

των

σηµεία,

µεταφέρονται

επαγγελµάτων
όπου

στην

µε

αποτελούν

κλικ

επόµενη

οι

οθόνη,

και

µαθητές
όπου

εµφανίζεται το δελτίο ταυτότητας του επαγγέλµατος.
Τα ρήµατα που έχουν ήδη βρει θα τους βοηθήσουν
να το συµπληρώσουν. Αν θέλουν, µπορούν να
ανοίξουν και την εγκυκλοπαίδεια και να διαβάσουν
επιπλέον πληροφορίες.

∆ραστηριότητα «Χρυσός Οδηγός»
Στόχοι
Οι µαθητές:
-Να γνωρίσουν το Χρυσό Οδηγό ως πληροφοριακό έντυπο υλικό.
-Να γνωρίσουν τη µικρή αγγελία ως κειµενικό είδος.
-Να διαπιστώσουν-συνειδητοποιήσουν τη λειτουργία του ρήµατος που υπονοείται στην πρόταση.
-Να εντοπίσουν την προστακτική και την υποτακτική.
Παιδαγωγική προσέγγιση
Το παιδί έρχεται ως αναγνώστης σε επαφή µε το κειµενικό είδος της µικρής αγγελίας.
Παραδείγµατα µικρών αγγελιών από το Χρυσό Οδηγό και η βοήθεια στην επόµενη δραστηριότητα
οριοθετούν τα βασικά γνωρίσµατα του είδους. Εντοπίζει τη έλλειψη ρηµάτων, ή τη χρήση της
προστακτικής και της υποτακτικής στο σηµείο της διατύπωσης των επιχειρηµάτων υποστήριξης
του συγκεκριµένου κάθε φορά επαγγελµατία. Το παιδί καλείται να συντάξει µικρή αγγελία. Η
γνώση για το επάγγελµα το οποίο θα προβληθεί διασφαλίζεται, αφού θα αναφερθεί στο
επάγγελµα της µητέρας ή του πατέρα του ή στο επάγγελµα που θα ήθελε το ίδιο να
ακολουθήσει. Για να συντάξει το κείµενο ακολουθεί οδηγίες. Πρέπει να αναφέρει τα κύρια
στοιχεία του προσώπου-επαγγελµατία, αλλά και επιχειρήµατα µε συντοµία για να πείσει τους
αναγνώστες του Χρυσού Οδηγού και πιθανούς «πελάτες».
Οδηγίες χρήσης
Σε αυτή τη δραστηριότητα οι µαθητές έρχονται σε επαφή µε ένα µέσο προβολής και διαφήµισης
επαγγελµατιών, το Χρυσό Οδηγό. Στην πρώτη οθόνη βλέπουν µια σελίδα του και παρατηρούν
διάφορες καταχωρίσεις.
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Στη συνέχεια καλούνται να φτιάξουν µια δική τους
καταχώριση, σύµφωνα µε αυτά που παρατήρησαν
και µε τις οδηγίες του βοηθού µας. Μπορούν να
επιλέξουν τα επάγγελµα του µπαµπά ή της µαµάς ή
και το µελλοντικό δικό τους. Στο τέλος µπορούν να
φιλοτεχνήσουν την καταχώριση ζωγραφίζοντας µια
εικόνα, αλλάζοντας τα γράµµατα, το χρώµα τους και
το χρώµα του φόντου. Όταν η καταχώριση είναι
έτοιµη, µπορούν να τη δηµοσιεύσουν στον χρυσό
οδηγό κάνοντας κλικ στο κουµπί δηµοσίευση ή και
να την εκτυπώσουν.

∆ραστηριότητα «Παιδική εργασία»
Στόχοι
Οι µαθητές:
-Να γνωρίσουν την παιδική εργασία.
-Να ευαισθητοποιηθούν στο θέµα της παιδικής εκµετάλλευσης-εργασίας.
-Να διαβάσουν και να κατανοήσουν κείµενο βιωµατικής αφήγησης.
-Να ’ρθουν σε επαφή µε πολυτροπικά κείµενα, στα οποία η σχέση εικόνας και κειµένου ή
λεζάντας δεν είναι αµφίσηµη.
-Να συντάξουν κείµενο βιωµατικής αφήγησης.
-Να ασκηθούν στην αναγνώριση του ρόλου του κατηγορούµενου στην πρόταση.
-Να συντάξουν λεζάντα φωτογραφίας-κειµένου.
Παιδαγωγική προσέγγιση
Οι δραστηριότητες επιχειρούν να ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά στο πολύ σηµαντικό ζήτηµα της
παιδικής εκµετάλλευσης-εργασίας. Σε πρώτο επίπεδο βλέπουν µια φωτογραφία παιδιών
εργαζόµενων και διαβάζουν το συνοδευτικό κείµενο, το οποίο έχει τη µορφή βιωµατικής
αφήγησης και είναι αυτοβιογραφικό, αποδιδόµενο στα εικονιζόµενα πρόσωπα. ∆ίνονται µετοχές
σε θέση επιθέτων, τα οποία συναπαρτίζουν το κατηγόρηµα κάθε πρότασης. Το παιδί µπορεί να
γράψει οποιαδήποτε µετοχή προκύπτει από τα ρήµατα που παρατίθενται και αποτελούν µια βάση
γλωσσικού υλικού, η οποία εννοιολογικά καταγράφει το πώς αισθάνονται τα παιδιά της
φωτογραφίας και γενικότερα όσα είναι θύµατα εκµετάλλευσης. Προϋπόθεση αποτελεί η
διασφάλιση νοήµατος στο κείµενο. Στη συνέχεια δίνονται οι ίδιες φιγούρες µε τη µορφή σκίτσων,
αλλά η περιγραφόµενη κατάσταση έχει ανατραπεί. ∆ίνεται µόνο το αρχικό ρήµα, ίδιο µε αυτό του
προηγούµενου

κειµένου:

Νιώθουµε.

Τα

παιδιά
Σελίδα
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περιγράφοντας τη συγκεκριµένη πλέον εικόνα. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να τα καθοδηγήσει να
χρησιµοποιήσουν τις αντίθετες µετοχές από αυτές του προηγούµενου κειµένου. Καλούνται και να
τιτλοφορήσουν την εικόνα, να δηµιουργήσουν την κατάλληλη λεζάντα, αφού ολοκληρώσουν το
κείµενο.
Οδηγίες χρήσης
Στην πρώτη οθόνη της δραστηριότητας οι µαθητές παρατηρούν µια εικόνα από εργαζόµενα
παιδιά. Κάτω από την εικόνα υπάρχουν δύο προτάσεις όπου πρέπει να συµπληρώσουν οι µαθητές
για περιγράψουν τι αισθάνονται αυτά τα παιδιά. Βλέπουν τα ρήµατα που υπάρχουν κάτω από το
κείµενο, διαλέγουν τα ταιριαστά ρήµατα για την κάθε πρόταση και πληκτρολογούν τη µετοχή του
ρήµατος. Όταν συµπληρώσουν το κείµενο, πρέπει να επιλέξουν και έναν ήχο ταιριαστό µε την
εικόνα από τα κουµπάκια του ήχου αριστερά. Ο ήχος ακούγεται καθώς θα περνάνε το ποντίκι
τους πάνω από την εικόνα. Τέλος πρέπει να προσθέσουν κι ένα ταιριαστό χρώµα στο φόντο της
εικόνας.

Με το βελάκι επόµενο εµφανίζεται µαζί µε την εικόνα και το κείµενο, που δηµιούργησαν οι
µαθητές, µια νέα εικόνα, όπου δείχνει τα ίδια παιδιά να παίζουν. Οι µαθητές πρέπει να γράψουν
από κάτω τι αισθάνονται τα παιδιά που παίζουν, να προσθέσουν τον ταιριαστό ήχο και χρώµα.

∆ραστηριότητα «Αφίσα»
Στόχοι
Οι µαθητές:
-Να γνωρίσουν την προκήρυξη ως κειµενικό είδος.
-Να συµπληρώσουν τα κενά κειµένου µε τον κατάλληλο ρηµατικό τύπο.
-Να ευαισθητοποιηθούν σε σχέση µε τα δικαιώµατα του παιδιού.
-Να εκφράσουν την προσωπική τους άποψη για την ποιότητα της ζωής και τα δικαιώµατά τους.
Σελίδα
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-Να φιλοτεχνήσουν αφίσα.
-Να γνωρίσουν τη λεζάντα ως κειµενικό είδος.
-Να συντάξουν λεζάντες µε βάση το περιεχόµενο εικόνων.
Παιδαγωγική προσέγγιση
Η ενότητα αφορά την υποστήριξη των δικαιωµάτων του παιδιού. Το παιδί έρχεται σε επαφή µε το
κειµενικό είδος της προκήρυξης. Πρέπει να συµπληρώσει τα κενά. Σε κάθε κενό εντοπίζεται το
ρήµα που λείπει σε όλα τα πρόσωπα και πρέπει να επιλέξει το κατάλληλο για να διασφαλισθεί η
κειµενική συνοχή. Στη συνέχεια καλείται να φιλοτεχνήσει µια αφίσα µε θέµα τα δικαιώµατα του
παιδιού. Έχει στη διάθεσή του µια τράπεζα πληροφοριών, την οποία απαρτίζουν εικόνες που
αναφέρονται σε βιώµατα και εµπειρίες από την καθηµερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου. Το
παιδί επιλέγει τις εικόνες που θεωρεί σηµαντικότερες για να διατυπώσει επιγραµµατικά κάτω από
την κάθε µία το δικαίωµα που παραβιάζεται ή που υποστηρίζεται σ’ αυτήν. Συντάσσει µε άλλα
λόγια προτάσεις-λεζάντες και εξοικειώνεται µε το κειµενικό είδος της λεζάντας, µε το σύντοµο,
περιεκτικό και περιγραφικό της λόγο.
Οδηγίες χρήσης
Τα παιδιά διαβάζουν µια πρόσκληση της Unicef για
δηµιουργία

παιδικής

αφίσας

σχετικά

µε

τα

δικαιώµατα των παιδιών. Στην πρόσκληση αυτή
λείπουν τα ρήµατα. Κάνοντας κλικ πάνω στα κενά,
εµφανίζεται µια λίστα µε το ρήµα σε διάφορες
κλίσεις. Οι µαθητές θα πρέπει να διαλέξουν αυτό
που ταιριάζει σύµφωνα µε την υπόλοιπη πρόταση.

Στην επόµενη οθόνη οι µαθητές θα δηµιουργήσουν
τη δική τους αφίσα µε τα δικαιώµατά τους. Πρέπει
να

επιλέξουν

αριστερά

και

τέσσερις
να

εικόνες

γράψουν

το

από

την

δικαίωµα

λίστα
που

παραβιάζεται ή υποστηρίζεται από την εικόνα. Στο
τέλος προσθέτουν έναν τίτλο για την αφίσα, τη
φιλοτεχνούν και την εκτυπώνουν. Αν συναντούν
δυσκολίες,

µπορούν

σηµειώσεις

κάνοντας

να

συµβουλευτούν
κλικ

στο

τις

εικονίδιο

«σηµειώσεις».
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∆ραστηριότητα «Εργασία και γυναίκα»
Στόχοι
Οι µαθητές:
-Να ευαισθητοποιηθούν σε ζητήµατα ισότητα των δύο φύλων.
-Να συµπληρώσουν ένα ιδιότυπο ερωτηµατολόγιο.
-Να διαβάσουν και να κατανοήσουν κόµικ.
-Να γράψουν τµήµα του διαλόγου σε κόµικ.
Παιδαγωγική προσέγγιση
∆ίνεται στα παιδιά µια λίστα επαγγελµάτων. Πρέπει να επιλέξουν την κατάλληλη φιγούρα,
ανάλογα µε την άποψή τους για το φύλο στο οποίο ταιριάζει το συγκεκριµένο επάγγελµα. Τα
επαγγέλµατα στην ουσία αφορούν και τα δύο φύλα και σ’ αυτό το συµπέρασµα αναµένεται να
καταλήξουν τα παιδιά. Η όλη διαδικασία επιτρέπει τη διατύπωση προβληµατισµών, διαφωνιών,
την ανάπτυξη συζητήσεων και επιχειρηµάτων. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να ζητήσει τη γραπτή
παράθεση των επιχειρηµάτων, που υποστηρίζουν µια συγκεκριµένη άποψη. Η κατάληξη της
αντιστοίχησης επίσης µπορεί να αποτυπωθεί σε επιγραµµατικές προτάσεις: Νηπιαγωγός µπορεί
να είναι άντρας ή γυναίκα κλπ. Η προσπάθεια ολοκληρώνεται µε την εµφάνιση φωτογραφιώναποδεικτικών της ορθότητας του συµπεράσµατος.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα απόσπασµα του εξαιρετικού κόµικ: «Εγώ ρατσιστής», που
αποτελεί έντυπο της Ε.Ε. (Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) και
απευθύνεται στο αναγνωστικό κοινό όλων των χωρών µελών. Επιλέχτηκε η σελίδα που αφορά
την ισότητα των δύο φύλων στον εργασιακό χώρο. Τα παιδιά διαβάζουν το διαλογικό κείµενο. Οι
άντρες πρωταγωνιστές λειτουργούν ως εκφραστές των κοινωνικά διαµορφωµένων απόψεων. Η
εικόνα λειτουργεί ως ερέθισµα του νου και της φαντασίας, παρέχοντας συµπυκνωµένη
πληροφορία που µε τη συνεπικούρηση του λόγου προκαλεί το ενδιαφέρον και τη δηµιουργική
αντίδραση στο επίπεδο της παραγωγής λόγου αλλά και της υιοθέτησης στάσεων ζωής. Στην
τελευταία εικόνα το παιδί καλείται να «αποκρυπτογραφήσει» την αρνητική στάση, η οποία
δίνεται µε µια αντίδραση και όχι µε δήλωση. Καλείται να αλλάξει το λόγο σ’ αυτή την εικόνα,
ώστε να συµβαδίζει (ιδεολογικά) µε όσα καταγράφονται στα προηγούµενα πλάνα.
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Οδηγίες χρήσης
Στην πρώτη ενότητα αυτής της δραστηριότητας οι
µαθητές βλέπουν έξι επαγγέλµατα. ∆ίπλα στο κάθε
ένα υπάρχουν 3 επιλογές. Άνδρας, γυναίκα, άνδρας
και γυναίκα. Πρέπει να επιλέξουν την κατάλληλη
φιγούρα ανάλογα µε την άποψή τους για το φύλο
στο οποίο ταιριάζει το συγκεκριµένο επάγγελµα. Με
κάθε επιλογή εµφανίζεται και µια εικόνα πάνω από
το επάγγελµα, όπου απεικονίζει άνδρες και γυναίκες
να ασκούν το συγκεκριµένο επάγγελµα.
Όταν

ολοκληρώσουν

όλη

τη

δραστηριότητα,

ο

βοηθός προτρέπει τους µαθητές να πατήσουν το
βελάκι δεξιά και να µεταφερθούν στην επόµενη
οθόνη, όπου παρουσιάζεται ένα απόσπασµα από
κόµικ.

Οι

µαθητές,

αφού

το

διαβάσουν,

στο

τελευταίο σκίτσο αλλάζουν τα λόγια του άνδρα έτσι
ώστε να συµβαδίζουν µε τα προηγούµενα λεγόµενά
του. Κάνοντας κλικ πάνω στον άντρα που µιλά,
επιλέγουν ένα από τα τρία διαθέσιµα σκίτσα του
άνδρα έτσι ώστε να ταιριάζει το ύφος και η στάση
του µε τα λόγια που οι µαθητές έχουν γράψει.
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Θεµατική ενότητα «Παιχνίδια του κόσµου»
Γενικά
Η

συγκεκριµένη

θεµατική

παρουσιάζει

την

ενότητα:

Παιχνίδια

του

κόσµου.

Παιχνίδια

παραδοσιακά και παιχνίδια από άλλες χώρες προσφέρουν γνώση και ευκαιρίες ενεργοποίησης
των παιδιών, για την ικανοποίηση των στόχων της γλωσσικής διδασκαλίας στις τάξεις Γ΄ και ∆΄.
Το παιδί-αναγνώστης έρχεται σε επαφή µε κειµενικά είδη που έχει ήδη γνωρίσει σε άλλες
ενότητες (1η και 2η αν η σειρά πρόσβασης-χρήσης του λογισµικού είναι γραµµική) αλλά και µε
κείµενα οδηγιών, ρεπορτάζ για την καταγραφή-περιγραφή αθλητικού γεγονότος κ.ά. Οι εργασίες
αφορούν την εµπέδωση όσων ήδη έχουν διδαχθεί. Η λέξη, η πρόταση και το κείµενο,
αφηγηµατικό, διαλογικό, πολυτροπικό, κόµικ, µε επίκεντρο το ρόλο και την κλίση για
ουσιαστικά, επίθετα και ρήµατα επανέρχονται στις δραστηριότητες. Επιλέχτηκαν παιχνίδια, που
παραδοσιακά θεωρούνταν ότι είναι παιχνίδια κοριτσιών ή αγοριών. Η συµµετοχή παιδιών και των
δύο φύλων στην οµάδα των πρωταγωνιστών αποτελεί ουσιαστική υποστήριξη της µη σεξιστικής
αντιµετώπισης ι των παιχνιδιών.

Κεντρική οθόνη ενότητας

Στην

κεντρική

οθόνη

της

παρούσας

ενότητας

εµφανίζεται ένα παιδικό δωµάτιο και 3 παιδιά που
δεν έχουν τι να παίξουν. Το κοριτσάκι προτείνει ένα
βιβλίο

µε

παλιά

παιχνίδια.

Η

κεντρική

οθόνη

λειτουργεί ως εισαγωγική ιστορία και ως οθόνη
επιλογής δραστηριοτήτων. Οι µαθητές µπορούν να
επιλέξουν δραστηριότητες από το βιβλίο, από τους
πίνακες

και

από

την

τηλεόραση.

Η

ενότητα

αποτελείται από 5 δραστηριότητες.
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Βασικά εικονίδια πλοήγησης της ενότητας

Κάνοντας κλικ στο καπέλο, εµφανίζεται ο βοηθός και προσφέρει βοήθεια για το
τρέχον σηµείο της εφαρµογής.
Η επιστροφή στο κεντρικό µενού της εφαρµογής γίνεται κάνοντας κλικ στην
πόρτα κάτω δεξιά.
Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο µε το ΑΒ, εµφανίζεται το λεξικό της εφαρµογής.
Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο των βιβλίων, εµφανίζεται η εγκυκλοπαίδεια της
εφαρµογής.
Στις δραστηριότητες, όπου εµφανίζεται ο εκτυπωτής, τα παιδιά µπορούν να
εκτυπώσουν την εργασία τους.
Τα βελάκια µεταφέρουν το χρήστη στην αµέσως προηγούµενη ή αµέσως
επόµενη οθόνη της εφαρµογής.
Το εικονίδιο των επαγγελµάτων επιστρέφει στην κεντρική οθόνη της ενότητας
«Επαγγέλµατα».
Όταν εµφανίζεται το σύµβολο αυτό σε κάθε µενού επιλογής δραστηριοτήτων,
δηλώνει ότι η συγκεκριµένη δραστηριότητα έχει ολοκληρωθεί µε επιτυχία.
Το κουµπί µε το Χ κλείνει όποιο παράθυρο είναι την στιγµή εκείνη ανοικτό.
Στο λογισµικό προσφέρεται και εναλλακτικός τρόπος πλοήγησης µέσα από το
κυλιόµενο µενού «επιλογές».

Βιβλίο
Όταν επιλέξουν το βιβλίο βλέπουν τα περιεχόµενα από όπου µπορούν να διαλέξουν ένα από τα 3
παιχνίδια.
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∆ραστηριότητα «Τα πεντόβολα»
Στόχοι
Οι µαθητές:
-Να γνωρίσουν ένα παραδοσιακό παιχνίδι.
-Να κατανοήσουν περιγραφικό-αφηγηµατικό κείµενο.
-Να συντάξουν κείµενο οδηγιών.
-Να ασκηθούν στη χρήση της κατάλληλης έγκλισης του ρήµατος ανάλογα µε τη συνθήκη
επικοινωνίας.
-Να ασκηθούν στη χρήση των επιθετικών και επιρρηµατικών προσδιορισµών.
Παιδαγωγική προσέγγιση
Τα παιδιά επιλέγουν από ένα βιβλίο µε παιχνίδια τα πεντόβολα. Βλέπουν-διαβάζουν και ακούνε
κείµενο αφηγηµατικό-περιγραφικό, το οποίο περιλαµβάνει τις οδηγίες και τους κανόνες του
παιχνιδιού («Παραδοσιακά παιχνίδια», Καραντζέλη Αλεξάνδρα, Τύµπα Ευαγγελία). Καλούνται να
το υλοποιήσουν συµµετέχοντας. Από την επιλογή των απαραίτητων υλικών-στοιχείων του
παιχνιδιού στο περιβάλλον του δωµατίου, στο οποίο υπάρχουν και άλλα πολλά, µέχρι τη
σταδιακή συγγραφή των σταδίων εξέλιξης του παιχνιδιού, τα παιδιά πρέπει να αποδεικνύουν µε
τις επιλογές τους ότι έχουν κατανοήσει το αρχικό κείµενο-οδηγό. Οι πληροφορίες-γνώσεις αυτές
µετατρέπονται σε κείµενο οδηγιών, το οποίο απαιτεί την ανάλογη χρήση των ρηµάτων
(υποτακτική ή και προστακτική, δεύτερο ενικό ή δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο κλπ.) και των
επιθετικών και επιρρηµατικών προσδιορισµών. Ο εκπαιδευτικός έχει µε τη συγκεκριµένη
δραστηριότητα την ευκαιρία να ασκήσει τα παιδιά στη χρήση των εγκλίσεων. Π.χ. Πρέπει να
καθίσετε αντικριστά. Ή: Καθίστε τώρα αντικριστά κλπ. Η όλη προσπάθεια υποστηρίζεται
ουσιαστικά από τη σύνδεση εικόνας-κίνησης-δράσης και κειµένου. Η τελική εµφάνιση του
παιχνιδιού κατά επεισόδιο-πράξη µε εικόνα και µε το κείµενο των οδηγιών που συνέγραψε
σταδιακά το παιδί-χρήστης του λογισµικού, καθώς και η δυνατότητα εκτύπωσης αποτελούν
θετικά κίνητρα για την προσπάθεια ανταπόκρισης στη δραστηριότητα.
Οδηγίες χρήσης
Η δραστηριότητα «πεντόβολα» ξεκινά µε τις οδηγίες του παιχνιδιού, όπως είναι γραµµένες στο
βιβλίο. Οι µαθητές µπορούν να διαβάσουν ή και να ακούσουν τις οδηγίες. Αφού κατανοήσουν τις
οδηγίες, κλείνουν το βιβλίο κάνοντας κλικ στο Χ πάνω δεξιά.
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Το παιχνίδι αρχίζει. Ο Γιώργος αναλαµβάνει να δώσει
οδηγίες στα άλλα παιδιά. Οι µαθητές πρέπει βήµα βήµα να καθοδηγούν τα παιδιά για το πώς θα πρέπει
να παίξουν το παιχνίδι, είτε γράφοντας στο πλαίσιο
που

εµφανίζεται

πάνω

από

τον

Γιώργο

είτε

επιλέγοντας κάποιο αντικείµενο. Στο 1ο βήµα πρέπει
να διαλέξουν από τα παιχνίδια και τα αντικείµενα
που υπάρχουν στο δωµάτιο αυτό που πρέπει για να
ξεκινήσει το παιχνίδι.
Για κάθε λάθος επιλογή ακούγεται ένα από τα παιδιά να σχολιάζει την επιλογή αυτή και δεν
γίνεται αποδεχτή.
Όταν οι µαθητές επιλέξουν τις πετρούλες και τις
τοποθετήσουν ανάµεσα από τα παιδιά, βγαίνει ένα
πλαίσιο στο Γιώργο και πρέπει να γράψουν τι
οδηγίες θα έδινε ο Γιώργος στα άλλα παιδιά για το
ποιο αντικείµενο θα πάρουν και πώς πρέπει να
σταθούν. Όταν ολοκληρώσουν την πρόταση, πρέπει
να κάνουν κλικ πάνω σε κάποιο από τα παιδιά για να
συνεχίσουν στο επόµενο βήµα. Ανά πάσα στιγµή, αν
οι µαθητές δυσκολεύονται να θυµηθούν το παιχνίδι,
µπορούν να κάνουν κλικ πάνω στο βιβλίο και να
ξαναδιαβάσουν το κείµενο.
Στο 2ο βήµα πρέπει ο Γιώργος να δώσει οδηγίες για
το πώς θα γίνει η επιλογή του παίχτη που θα παίξει
πρώτος.

Όταν

οι

µαθητές

ολοκληρώσουν

την

πρόταση πρέπει να κάνουν κλικ πάνω σε κάποιο από
τα παιδιά για να δουν τα παιδιά να παίζουν.
Οι µαθητές συνεχίζουν µε τον ίδιο τρόπο για όλα τα
βήµατα του παιχνιδιού.

Σελίδα

69

Οδηγός χρήσης

Εκπαιδευτικό Λογισµικό Γλώσσα Γ'- ∆' ∆ηµοτικού

Στο τέλος εµφανίζεται µια οθόνη µε τα βασικά
βήµατα του παιχνιδιού σε εικόνες και από κάτω τις
οδηγίες που γράψανε οι µαθητές. Από εδώ µπορούν
να εκτυπώσουν τη δική τους εικονογραφηµένη
έκδοση του παιχνιδιού. Με το κουµπί επιστροφή
γυρνάνε στην κεντρική οθόνη, από όπου µπορούν
να επιλέξουν πάλι το βιβλίο για να παίξουν ένα άλλο
παιχνίδι ή τους πίνακες ή την τηλεόραση.

∆ραστηριότητα «Η πάνινη κούκλα»
Στόχοι
Οι µαθητές:
-Να γνωρίσουν ένα ακόµα παραδοσιακό παιχνίδι.
-Να ασκηθούν στην κλίση ρηµάτων.
-Να δηµιουργήσουν το παιχνίδι.
-Να διαβάσουν παραµύθι.
-Να αποκαταστήσουν τη δοµή παραµυθιού.
Παιδαγωγική προσέγγιση
Τα παιδιά έρχονται απευθείας σε επαφή µε τα υλικά κατασκευής (κείµενο απαριθµητικό) και το
κείµενο µε τις οδηγίες κατασκευής (κείµενο πληροφοριακό). Πηγή: «Παραδοσιακά παιχνίδια»,
Καραντζέλη Αλεξάνδρα, Τύµπα Ευαγγελία. Καλούνται να το µετατρέψουν, αφού εµφανίζεται ως
κείµενο βιωµατικής αναδιήγησης των παιδιών που έπαιξαν αυτό το παιχνίδι σε παλιότερες
εποχές. Προκειµένου να γίνει αποτελεσµατικό ως κείµενο οδηγιών για τα παιδιά της εποχής µας,
τα ρήµατα ξαναγράφονται στο δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο. Για κάθε παράγραφο, όπου το
εγχείρηµα έχει θετική έκβαση, επιφυλάσσεται µια σηµαντική επιβράβευση: εµφανίζεται το υπό
κατασκευή παιχνίδι στο στάδιο που έχει προχωρήσει η κατασκευή, ανάλογα µε τις οδηγίες που
ακολουθούνται. Τα παιδιά εµπεδώνουν το κλιτικό σχήµα της οριστικής και της υποτακτικής του
ενεστώτα των ρηµάτων. Στην τελική φάση και αφού η κούκλα έχει ολοκληρωθεί, το παιδί
καλείται να δηµιουργήσει το πρόσωπό της, επιλέγοντας ένα επίθετο ή µια µετοχή από τα
προσφερόµενα για να προσδιορίσει µέσω αυτής την κατάσταση στην οποία βρίσκεται
συναισθηµατικά η κούκλα. Είναι εφαρµογή της τεχνικής «το γυάλινο ανθρωπάκι» από τη
γραµµατική της φαντασίας του Τζ. Ροντάρι: Ο επιθετικός προσδιορισµός προσδίδει πληθώρα
ιδιοτήτων και τρόπους συµπεριφοράς και δράσης που αποδίδονται στην«πάνινη»
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πρωταγωνίστρια. Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να προχωρήσουν τη δραστηριότητα ζητώντας τη
συγγραφή κειµένου µε τον τίτλο που θα προκύψει από την επιλογή του επιθέτου ή της µετοχής.
Ως επιβράβευση το παιδί έχει τη δυνατότητα να διαβάσει ένα παραµύθι µε σχετικό περιεχόµενο,
µόνο που του δίνεται ως σύνολο παραγράφων που πρέπει να τοποθετηθούν στη σειρά ώστε να
προκύψει κείµενο µε χρονική και λογική αλληλουχία. Γίνονται δεκτές όλες οι επιλογές, αλλά
στόχος της δραστηριότητας είναι η αποκατάσταση της δοµής του αρχικού παραµυθιού. ∆ιασκευή
από «Οι τρεις φίλοι και η κούκλα» - Παραδοσιακή κεραµική, Φωτεινή Οικονοµίδου-Μπούσιου και
συνεργάτες από εκπαιδευτικό πρόγραµµα για την Α’ ∆ηµοτικού.
Οδηγίες χρήσης
Εµφανίζονται
πάνινης

οδηγίες

κούκλας.

για
Οι

την

κατασκευή

µαθητές

πρέπει

µιας
να

µετατρέψουν τα ρήµατα στο δεύτερο πληθυντικό
πρόσωπο. Για κάθε σωστή παράγραφο εµφανίζεται
και ένα σκίτσο που υποστηρίζει το κείµενο. Οι
οδηγίες συνεχίζουν και σε επόµενη σελίδα.

Στο τελευταίο κενό της τελευταίας παραγράφου οι
µαθητές µπορούν να επιλέξουν από µια λίστα ένα
επίθετο για την κούκλα και να σχεδιάσουν το
πρόσωπό της ανάλογα.
Όταν έχει ολοκληρωθεί η δραστηριότητα, δίπλα
στην κούκλα εµφανίζεται ένα µαγικό ραβδί, όπου
οδηγεί στο παραµύθι «Οι τρεις φίλοι και η κούκλα».
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Σε αυτή τη δραστηριότητα το παραµύθι χωρισµένο
σε παραγράφους έχει µπερδευτεί. ∆ίπλα σε κάθε
παράγραφο υπάρχουν δύο βελάκια. Ένα βελάκι που
δείχνει προς τα επάνω και ένα προς τα κάτω. Με τα
βελάκια

αυτά

οι

µαθητές

µετακινούν

τις

παραγράφους πάνω ή κάτω για να τις βάλουν στη
σωστή θέση.

Όταν πιστεύουν ότι όλα είναι σωστά, µε το βελάκι
στην µπάρα εργαλείων βλέπουν και ακούνε το
παραµύθι µε τη σειρά που επιλέξανε. Αν είναι
λάθος,,

ο

βοηθός

τους

προτρέπει

να

ξαναπροσπαθήσουν κάνοντας κλικ στο βελάκι πάνω
στη µπάρα.

∆ραστηριότητα «Οι παπουτσωµένες καρέκλες»
Στόχοι
Οι µαθητές:
-Να γνωρίσουν ένα παιχνίδι άλλης χώρας.
-Να κατανοήσουν αφηγηµατικό-περιγραφικό κείµενο.
-Να ακολουθήσουν προφορικές ή προφορικές και γραπτές οδηγίες για την υλοποίηση του
παιχνιδιού.
-Να συντάξουν κείµενο οδηγιών, καταγράφοντας τη γνώση και τη εµπειρία από το παιχνίδι που
προηγήθηκε.
Παιδαγωγική προσέγγιση
Τα παιδιά έρχονται σε επαφή µε ένα παιχνίδι άλλης χώρας. ∆ιαβάζουν και κατανοούν το
αφηγηµατικό-περιγραφικό κείµενο το οποίο παρουσιάζει τον τρόπο και τους κανόνες του
παιχνιδιού. Το κείµενο είναι από το διµηνιαίο περιοδικό για τα παιδιά της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Παίζω άρα Υπάρχω» (Θεσσαλονίκη 1997, τεύχος 3). Τα παιδιά
πρωταγωνιστές στην ενότητα τροποποιούν τους κανόνες και βάζουν τους δικούς τους. Τα παιδιά
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χρήστες-χειριστές του λογισµικού συµµετέχουν ακολουθώντας γραπτές οδηγίες. Οι σωστές
επιλογές προϋποθέτουν αποκωδικοποίηση των πληροφοριών που εµπεριέχουν οι εντολές του
παιχνιδιού και στηρίζονται στη λειτουργία των προσδιορισµών κάθε φορά. Στο τέλος καλούνται
να γράψουν τις οδηγίες του παιχνιδιού, όπως το διαµόρφωσαν, και να δώσουν το δικό τους τίτλο
στο παιχνίδι. Η καθιέρωση αυτού του τίτλου στην κεντρική σελίδα του βιβλίου-ευρετηρίου
αποτελεί και την ουσιαστική τους επιβράβευση.
Οδηγίες χρήσης
Εµφανίζονται οδηγίες για το παιχνίδι και τα παιδιά
τις διαβάζουν.
Όταν κλείσουν το βιβλίο κάνοντας κλικ στο Χ πάνω
δεξιά, βλέπουν τα παιδιά να είναι έτοιµα να παίξουν
το παιχνίδι αλλά µε δικούς τους κανόνες.

Το κορίτσι τους εξηγεί. Οι µαθητές ξεκινούν το
παιχνίδι κάνοντας κλικ πάνω στο κορίτσι. Πρέπει να
επιλέξουν τα παπούτσια που περιγράφει και να τα
βάλουν στα πόδια της καρέκλας, πριν τελειώσει ο
χρόνος.

Όταν τελειώσει το παιχνίδι, οι µαθητές καλούνται να
γράψουν τους νέους κανόνες του παιχνιδιού που
µόλις έπαιξαν και να τους εκτυπώσουν. Οι νέες
οδηγίες µπαίνουν στα περιεχόµενα του βιβλίου.
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∆ραστηριότητα «Οι πίνακες»
Στόχοι
Οι µαθητές:
-Να παρατηρήσουν και να ανακαλύψουν σε εικόνες γνωστά παιχνίδια.
-Να διατυπώσουν λεζάντες σχετικές µε το περιεχόµενο εικόνων.
Παιδαγωγική προσέγγιση
Τα παιδιά έρχονται σε επαφή µε τρεις εικόνες, των οποίων το περιεχόµενο αφορά το παιδικό
παιχνίδι. Τα παιχνίδια που απεικονίζονται είναι θα λέγαµε «κλασικά» για τα παιδιά όλου του
κόσµου και γνωστά. Τα παιδιά καλούνται να «αναγνώσουν» την κάθε εικόνα, να αναγνωρίσουν
το παιχνίδι που αποτελεί κεντρική αναφορά του θέµατος και να συντάξουν µια λεζάντα, έναν
σύντοµο, περιγραφικό τίτλο για τον κάθε πίνακα.
Οδηγίες χρήσης
Σε αυτή τη δραστηριότητα παρουσιάζονται τρεις
εικόνες

από

παιδιά

που

παίζουν.

Οι

µαθητές

καλούνται, αφού τις παρατηρήσουν προσεχτικά, να
γράψουν στο πλαίσιο κάτω από κάθε µια εικόνα ένα
τίτλο.

Με

τα

βελάκια

δεξιά

και

αριστερά

περιηγούνται και στους υπόλοιπους πίνακες.

∆ραστηριότητα «Οι αγώνας»
Στόχοι
Οι µαθητές:
-Να ακούσουν και να αποκτήσουν πληροφορίες από την περιγραφή αγώνα µπάσκετ.
-Να συντάξουν κείµενο αφηγηµατικό-περιγραφικό.
-Να εµπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους και να χρησιµοποιήσουν τις κατάλληλες για την περιγραφή
των φάσεων του αγώνα.
-Να συντάξουν ερωτηµατικές προτάσεις, οι οποίες να ανταποκρίνονται στο περιεχόµενο
συγκεκριµένων απαντήσεων.
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Παιδαγωγική προσέγγιση
Τα παιδιά αρχικά ακούνε τη µετάδοση του ηµιτελικού αγώνα µπάσκετ της εθνικής µας οµάδας µε
την αντίστοιχη εθνική οµάδα της Γαλλίας, στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Euro basket του
2005. Είναι η περιγραφή του τελευταίου - και καθοριστικού για την έκβαση - λεπτού του αγώνα.
Καλούνται να ακούσουν προσεκτικά. Στη συνέχεια τους δίνονται τέσσερις φωτογραφίες, οι
οποίες οπτικοποιούν τις φάσεις του συγκεκριµένου λεπτού. Τα παιδιά θα πρέπει να περιγράψουν
κάτω από την κάθε εικόνα τη αντίστοιχη φάση.
Όλα τα παιδιά της οµάδας των πρωταγωνιστών θα ήθελαν να είχαν την ευκαιρία να πάρουν
συνέντευξη από τον προπονητή της εθνικής οµάδας. Η Αθηνά τα καταφέρνει, αλλά ξεχνά τις
ερωτήσεις. Τα παιδιά χρήστες του λογισµικού καλούνται να διατυπώσουν ερωτήσεις ανάλογα µε
το περιεχόµενο των απαντήσεων.
Οδηγίες χρήσης
Σε αυτή τη δραστηριότητα οι µαθητές ακούν την
αναµετάδοση

του

δευτερόλεπτα.

αγώνα

τα

Ταυτόχρονα

τελευταία
βλέπουν

κρίσιµα
τέσσερις

φωτογραφίες. Καλούνται να γράψουν κάτω από
κάθε φωτογραφία µια µικρή περιγραφή, όπως θα
έκαναν

αν

ήταν

δηµοσιογράφοι.

Ο

ήχος

της

µετάδοσης του αγώνα, που µπορούν να τον ακούν
όσες φορές θέλουν, και η παρατήρηση των εικόνων
θα τους βοηθήσει.

Στη συνέχεια πατώντας το βελάκι δεξιά, τα παιδιά
πρωταγωνιστές φαντάζονται µια συνέντευξη µε τον
προπονητή της εθνικής οµάδας µπάσκετ Παναγιώτη
Γιαννάκη. Οι απαντήσεις του προπονητή υπάρχουν
(Συνέντευξη
26/9/2005)

Παναγιώτη
και

οι

Γιαννάκη

µαθητές

news

θα

πρέπει

in.gr
να

πληκτρολογήσουν τις ερωτήσεις της Αθηνάς. Με τα
βελάκια

δεξιά

προχωρούνε

στις

επόµενες

δύο

ερωτήσεις.
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Θεµατική ενότητα «Ιστορία της γραφής»
Κεντρική οθόνη ενότητας

Η κεντρική οθόνη της παρούσας ενότητας εµφανίζει
ένα χάρτη της ευρύτερης περιοχής των χωρών της
Μεσογείου.

Η

ενότητα

αποτελείται

από

7

υποενότητες, οι οποίες συνδέονται θεµατικά µε µια
περιοχή του χάρτη.

Επιλογή δραστηριότητας
Η πλοήγηση σ’ αυτή την ενότητα γίνεται µε τους εξής τρόπους:
Α) Κάνοντας κλικ σε ένα από τα εικονίδια πάνω στο χάρτη.
Β) Εναλλακτικά, κάνοντας κλικ στο µενού «Επιλογές» και επιλέγοντας δραστηριότητα.

Βασικά εικονίδια πλοήγησης της ενότητας
Κάνοντας κλικ στο καπέλο, εµφανίζεται ο βοηθός και προσφέρει βοήθεια για το
τρέχον σηµείο της εφαρµογής.
Η επιστροφή στο κεντρικό µενού της εφαρµογής γίνεται κάνοντας κλικ στην
πόρτα κάτω δεξιά.
Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο µε το ΑΒ, εµφανίζεται το λεξικό της εφαρµογής.
Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο των βιβλίων, εµφανίζεται η εγκυκλοπαίδεια της
εφαρµογής.
Στις δραστηριότητες, όπου εµφανίζεται ο εκτυπωτής, τα παιδιά µπορούν να
εκτυπώσουν την εργασία τους.
Το εικονίδιο του χάρτη επιστρέφει στην κεντρική οθόνη της ενότητας «Ιστορία
της γραφής».
Τα βελάκια µεταφέρουν το χρήστη στην αµέσως προηγούµενη ή αµέσως
επόµενη οθόνη της εφαρµογής.
Κάνοντας κλικ στο κόκκινο βιβλίο, οι µαθητές µπορούν να ανοίξουν το κείµενο
µε την παρουσίαση της ιστορίας της γραφής. Με κλικ είτε πάνω στο εικονίδιο
είτε πάνω στο κείµενο µπορούν να το κλείσουν
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είτε πάνω στο κείµενο µπορούν να το κλείσουν.
Όταν εµφανίζεται το σύµβολο αυτό σε κάθε µενού επιλογής δραστηριοτήτων,
δηλώνει ότι η συγκεκριµένη δραστηριότητα έχει ολοκληρωθεί µε επιτυχία.
Το κουµπί µε το Χ κλείνει όποιο παράθυρο είναι την στιγµή εκείνη ανοικτό.
Στο λογισµικό προσφέρεται και εναλλακτικός τρόπος πλοήγησης µέσα από το
κυλιόµενο µενού «επιλογές».

Υποενότητα «Γαλλία» - Βραχογραφίες
Στόχοι
Οι µαθητές:
-Να γνωρίσουν τις βραχογραφίες.
-Να συµπληρώσουν κενά προτάσεων µε λέξεις από το αρχικό κείµενο.
-Να εµπεδώσουν την κλίση των ουσιαστικών στον ενικό και πληθυντικό αριθµό.
-Να βάλουν στη σειρά λέξεις, για να σχηµατίσουν προτάσεις και στη συνέχεια σε σειρά τις
προτάσεις ώστε να προκύπτει κείµενο µε συνοχή και µε µια λογική αλληλουχία.
-Να αναγνώσουν και να συντάξουν πρόσκληση.
Παιδαγωγική προσέγγιση
Κάθε ενότητα του λογισµικού διαδραµατίζεται και σε µια χώρα. Η ενότητα «Βραχογραφίες»
διαδραµατίζεται στη Γαλλία.
Το πρώτο κείµενο το οποίο συνοδεύεται, όπως και όλα τα άλλα, µε αφήγηση για την επίτευξη
στόχων λειτουργίας του µαθητή-ακροατή καταγράφει τις πρώτες προσπάθειες του ανθρώπου να
επικοινωνήσει.
-Η πρώτη άσκηση αφορά τη συµπλήρωση κενών σε προτάσεις. Οι προτάσεις συνιστούν την
περίληψη του κειµένου και τα κενά αφορούν ρήµατα και ουσιαστικά των προτάσεων. Πρόκειται
για άσκηση κατανόησης του περιεχοµένου και της δοµής του κειµένου και της λειτουργίας
ρήµατος και ονόµατος (διαισθητικά) στην πρόταση.
-Στη συνέχεια οι ίδιες προτάσεις µεταφέρονται «από το ένα στα πολλά» από τους µαθητές.
Εφαρµόζονται οι γνώσεις που ήδη έχουν αποκτηθεί (βλ. πίνακα περιεχοµένων και Α.Π.) όσον
αφορά την εσωτερίκευση κλιτικού σχήµατος ρήµατος και πτωτικών. Επαγωγικά και µε τη µέθοδο
απάντησης: Σωστό- Λάθος τα παιδιά διαπιστώνουν τις αλλαγές στα κλιτικά µέρη µε τη
µετατροπή-µεταφορά της πρότασης από το ένα στα πολλά.
-Η άσκηση που ακολουθεί είναι κλιµακούµενη ως προς τους στόχους και την εξέλιξή της:
α. Ο µαθητής τοποθετεί στη σωστή σειρά λέξεις για να σχηµατίσει προτάσεις (αναδόµηση
πρότασης).
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β. Ο µαθητής βάζει τις προτάσεις που σχηµάτισε στη σωστή σειρά, ώστε να προκύψει κείµενο. Η
λογική και η χρονική αλληλουχία των νοηµάτων αποτελεί σηµείο αναφοράς-καθοδήγησης για
την επίτευξη του σκοπού.
γ. Ο µαθητής επιλέγει ανάµεσα σε πολλές απαντήσεις τη σωστή για να προσδιορίσει την
ταυτότητα του κειµένου που προέκυψε.
Είναι προφανές ότι µε τη συγκεκριµένη άσκηση επιχειρείται η εµπέδωση των γνώσεων των
παιδιών σε σχέση µε τη δοµή της πρότασης, τη λειτουργία των όρων της, το µετασχηµατισµό
των λέξεων, τη δοµή κειµένου. Ταυτόχρονα διδάσκεται η πρόσκληση ως κειµενικό είδος.
δ. Ο µαθητής συντάσσει πρόσκληση και προσαρµόζει τις γλωσσικές του επιλογές για τη
συγκεκριµένη περίσταση επικοινωνίας.
Οδηγίες χρήσης
Εµφανίζεται

ένα

ανοικτό

βιβλίο,

το

οποίο

στην

αριστερή σελίδα έχει ένα κείµενο σχετικό µε τις
βραχογραφίες, ενώ στη δεξιά υπάρχουν δύο εικόνες
µε βραχογραφίες. Οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να
εκτυπώσουν την ιστορία, επιλέγοντας το εικονίδιο του
εκτυπωτή που βρίσκεται κάτω δεξιά.
Αν ο χρήστης επιθυµεί να σταµατήσει η παρουσίαση
της ιστορίας για να ξεκινήσει η πρώτη δραστηριότητα,
θα πρέπει να επιλέξει το κόκκινο βιβλίο, ενώ, για να
οδηγηθεί στο κεντρικό µενού, να επιλέξει το χάρτη.

1η ∆ραστηριότητα - Η σπασµένη πινακίδα
Στο επίπεδο αυτό εµφανίζεται ο αρχαιολόγος ντυµένος homo Sapiens. ∆ίπλα του πέφτει και
σπάει ένας βράχος (σκαλισµένος µε πολύτιµες πληροφορίες) και ο αρχαιολόγος καλείται να τον
συναρµολογήσει.
Στην οθόνη εµφανίζεται το πάνω µέρος του βράχου,
στο οποίο είναι γραµµένη µια πρόταση και τις λείπουν
κάποιες λέξεις. Ο υπόλοιπος είναι σκεπασµένος µε
χώµα. Στο κάτω µέρος της οθόνης παραθέτονται
λέξεις γραµµένες σε µικρά κοµµάτια του βράχου. Ο
µαθητής

θα

πρέπει

να

επιλέξει

τις

λέξεις

που

ταιριάζουν και να τις τοποθετήσει στο κατάλληλο
κενό. Μόλις συµπληρωθεί η πρώτη πρόταση, ένα
σκουπάκι

σκουπίζει

το

χώµα

και

εµφανίζεται

η

επόµενη πρόταση.
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2 η ∆ραστηριότητα - Από τα πολλά στα λίγα

Εµφανίζονται

δύο

πλάκες

µε

τις

προτάσεις

της

προηγούµενης άσκησης. Στην αριστερή οι προτάσεις
είναι ολοκληρωµένες και χρησιµοποιείται πληθυντικός
αριθµός.

Στη

καλούνται

να

δεξιά

υπάρχουν

κενά,

συµπληρώσουν

οι

τα

οποία

µαθητές

πληκτρολογώντας σε κάθε κενή θέση την αντίστοιχη
λέξη της αριστερής πλάκας στον ενικό, π.χ µιλούσαν –
µιλούσε.
Κατά την πληκτρολόγηση µιας λέξης τα γράµµατα είναι κόκκινα, αλλά µόλις ολοκληρωθεί και
είναι σωστή τα γράµµατα γίνονται µαύρα και ο δροµέας µετακινείται αυτόµατα στο επόµενο κενό.
Μόλις

συµπληρωθούν

όλα

τα

κενά

σωστά,

ο

αρχαιολόγος

ρωτάει

τι

είδους

λέξεις

χρησιµοποίησαν, ρήµατα ή ουσιαστικά. Οι µαθητές θα πρέπει να επιλέξουν και να πατήσουν
«Εντάξει». Ακολουθεί επιβράβευση από τον αρχαιολόγο.

3 η ∆ραστηριότητα - Η αρχαία πρόσκληση
Στο επίπεδο αυτό ο αρχαιολόγος ανακαλύπτει ένα κοµµάτι πέτρα µε σχέδια και ζητάει τη βοήθεια
των µαθητών για να το διαβάσει.
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Στην οθόνη εµφανίζεται ένα σπιράλ τετράδιο µε
τέσσερις σειρές από κενές παύλες, κάτω από τις οποίες
υπάρχουν ανακατεµένες λέξεις. Ζητείται από τους
µαθητές να τοποθετήσουν τις λέξεις στη σωστή θέση,
ώστε να σχηµατιστούν ολοκληρωµένες προτάσεις.

Στη συνέχεια στην οθόνη βρίσκεται πάλι το σπιράλ
τετράδιο του αρχαιολόγου, µε τις προτάσεις που
σχηµάτισαν οι µαθητές στην προηγούµενη άσκηση
και µεγάλες κενές γραµµές. Οι µαθητές θα πρέπει να
βάλουν τις προτάσεις στη σειρά, τοποθετώντας την
κάθε µια στη σωστή θέση, ώστε να δηµιουργηθεί µια
παράγραφος. Στην κορυφή της σελίδας υπάρχει η
πέτρα µε τα σχήµατα που βρήκε ο αρχαιολόγος και
οι µαθητές µπορούν να τη συµβουλευτούν για να
φτάσουν στη λύση.

Μόλις

µπουν

αρχαιολόγος
προσδιορίσουν

οι προτάσεις

στη

ζητάει

από

την

ταυτότητα

σωστή

τους
του

σειρά,

ο

µαθητές

να

κειµένου

που

προέκυψε: επιστολή, παραµύθι, πρόσκληση, ποίηµα ή
είδηση.
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4η ∆ραστηριότητα - Πρόκληση σε πάρτι
Οι µαθητές καλούνται να συντάξουν µια πρόσκληση
για το πάρτι τους. Το κείµενο είναι ελεύθερο και δεν
ελέγχεται. Στην οθόνη δεξιά υπάρχει µια λευκή κάρτα,
όπου

θα

πρόσκλησης

πληκτρολογήσουν
και

αριστερά

το
το

κείµενο

µέρος

που

της
θα

τοποθετήσουν µια από τις τέσσερις διαθέσιµες εικόνες.
Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή κάτω δεξιά,
οι µαθητές µπορούν να εκτυπώσουν την πρόσκληση.

Υποενότητα «Αίγυπτος» - Ιερογλυφικά
Στόχοι
Οι µαθητές:
-Να γνωρίσουν την ιερογλυφική γραφή.
-Να συνειδητοποιήσουν τη σχέση επιθέτου-ουσιαστικού.
-Να συµπληρώσουν κενά κειµένου µε ουσιαστικά, επίθετα, ρήµατα.
-Να εµπεδώσουν τη δοµή της πρότασης.
-Να αντιστοιχίσουν λήµµατα-ερµηνεύµατα.
-Να βάλουν στη σειρά παραγράφους κειµένου.
-Να δώσουν πλαγιότιτλους στις παραγράφους και τίτλο στο κείµενο.
Παιδαγωγική προσέγγιση
Το δεύτερο κείµενο αναφέρεται στην αρχαία Αίγυπτο και στην ιερογλυφική γραφή, καθώς και
στην αποκωδικοποίησή της. Οι ασκήσεις που το συνοδεύουν αφορούν την εµπέδωση της σχέσης
επιθέτου-ουσιαστικού και τη θέση τους στην πρόταση.
α. Τα παιδιά καλούνται να δηµιουργήσουν, µε βάση το περιεχόµενο του κειµένου, τα κατάλληλα
(νοηµατικά) ζεύγη επιθέτων-ουσιαστικών.
β. Στη συνέχεια επιλέγουν τα ζεύγη που πρέπει για να συµπληρώσουν κενά στο κείµενο που
ακολουθεί και αποτελεί περίληψη του 2ου κειµένου της ευρύτερης θεµατικής. Όπου χρειάζεται
συµπληρώνουν και ρήµατα από έναν αντίστοιχο κατάλογο.
γ. Τα παιδιά καλούνται να αντιστοιχήσουν λήµµατα (λέξεις του κειµένου) µε ερµηνεύµατα.
(διδασκαλία-κατανόηση της σηµασίας λέξεων, επαφή µε το λόγο των λεξικών).
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δ. Το κείµενο «Η εφεύρεση της γραφής» (Πλάτωνα, Φαίδρος, Στα πολύ παλιά χρόνια, Ιστορία Γ΄
∆ηµοτικού) χρησιµοποιείται για την κατανόηση της δοµής κειµένου µε βάση τη θέση των
παραγράφων.
-Ο µαθητής πρέπει να βάλει στη σειρά τις παραγράφους (δίνονται µπερδεµένες).
-∆ιατυπώνει-γράφει έναν τίτλο για την κάθε µια.
-∆ιατυπώνει-γράφει έναν τίτλο για το κείµενο.
Πρόκειται για γλωσσική δραστηριότητα µε διαθεµατική στοχοθεσία από το µάθηµα της Ιστορίας.
Οδηγίες χρήσης
Εµφανίζεται

ένα

ανοικτό

βιβλίο

το

οποίο

στην

αριστερή σελίδα έχει ένα κείµενο σχετικό µε τα
ιερογλυφικά, ενώ στη δεξιά σελίδα µια εικόνα µε
ιερογλυφικά. Οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να
εκτυπώσουν το κείµενο επιλέγοντας το εικονίδιο του
εκτυπωτή, που βρίσκεται στο κάτω δεξιά µέρος
βιβλίου.

1η ∆ραστηριότητα - Το λεξικό
Εµφανίζεται ένα βιβλίο που στην αριστερή σελίδα έχει
τέσσερα λήµµατα (λέξεις του κειµένου) και στη δεξιά
υπάρχουν

τα

ερµηνεύµατά

τους

µπερδεµένα.

Οι

µαθητές θα πρέπει να αντιστοιχήσουν κάθε λήµµα µε
το σωστό ερµήνευµα. Για να το κάνουν αυτό θα
χρησιµοποιήσουν το ποντίκι, επιλέγοντας αρχικά το
κυκλάκι του λήµµατος και συνδέοντάς το µε το
κυκλάκι της αντίστοιχης ερµηνείας.
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2 η ∆ραστηριότητα - Οι πάπυροι
Στο

επίπεδο

αυτό,

εµφανίζονται

στην

οθόνη

δύο

πάπυροι. Ο ένας περιέχει ουσιαστικά και ο άλλος
επίθετα. Σο κάτω µέρος της οθόνης υπάρχει ένα
τετράδιο που περιέχει µισοτελειωµένες φράσεις. Οι
µαθητές θα πρέπει να επιλέξουν µια λέξη από κάθε
πάπυρο για να τις συνδυάσουν µεταξύ τους και να
δηµιουργήσουν ζεύγη επιθέτων-ουσιαστικών.

Στη συνέχεια προστίθεται και ένας τρίτος πάπυρος που
περιέχει ρήµατα. Οι µαθητές καλούνται να επιλέξουν µια
λέξη από κάθε πάπυρο για να τις συνδυάσουν µεταξύ
τους και να συνθέσουν προτάσεις. Τα πράσινα κενά στο
τετράδιο αντιστοιχούν στα ρήµατα.

3 η ∆ραστηριότητα - Η εύρεση της γραφής

Πρόκειται για γλωσσική δραστηριότητα µε διαθεµατική στοχοθεσία από το ιστορικό µάθηµα και
αποτελείται από δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος οι µαθητές καλούνται να βάλουν τις παραγράφους
στη σωστή σειρά. Η επιλογή, η µετακίνηση και η τοποθέτηση γίνονται µε το ποντίκι, βάζοντας τη
µια στη θέση της άλλης.
Στο δεύτερο µέρος ζητείται από τους µαθητές να γράψουν ένα τίτλο για κάθε παράγραφο και ένα
για όλο το κείµενο. Στη δραστηριότητα αυτή τα κείµενα που πληκτρολογούν οι µαθητές είναι
ελεύθερα και δεν ελέγχονται.
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Υποενότητα «Κρήτη» - Η γραµµική γραφή Α και Β
Στόχοι
Οι µαθητές:
-Να γνωρίσουν τη γραµµική γραφή Α και Β.
-Να βάλουν στη σειρά προτάσεις µε βάση τη χρονική αλληλουχία.
-Να γνωρίσουν την αλληλουχία, ως αρετή µιας παραγράφου.
-Να επιλέξουν θεµατική πρόταση παραγράφου.
-Να αναγνώσουν και να συντάξουν επιστολή.
Παιδαγωγική προσέγγιση
Το κείµενο καταγράφει και παρουσιάζει συνοπτικά στα παιδιά τη συνέχεια «Της ιστορίας της
γραφής» στην Κρήτη. Οι ασκήσεις επικεντρώνονται στη διδασκαλία των δοµικών στοιχείων της
παραγράφου.
α. Τα παιδιά καλούνται να τοποθετήσουν στο χάρτη της Ελλάδας τις αρχαίες πόλεις που
αναφέρονται στο κείµενο (∆ιαθεµατική δραστηριότητα-Γεωγραφία).
β. Βάζουν στη σωστή σειρά τις προτάσεις, οι οποίες αναφέρονται σε δραστηριότητες των Κρητών
της εποχής του κειµένου. Η χρονική κυρίως αλληλουχία υποστηρίζει την προσπάθεια των
µαθητών.
γ. Επιλέγουν από ένα σύνολο συγγενών ως προς το περιεχόµενο προτάσεων την καταλληλότερη
ως θεµατική πρόταση της παραγράφου.
δ. Τα παιδιά διαβάζουν µια επιστολή προς το Μίνωα, βασιλιά της Κρήτης. (Ανάγνωση-κατανόηση
επιστολής. ∆ιδασκαλία του κειµενικού είδους).
ε. Συντάσσουν µε τη µορφή επιστολής την απάντηση. (Συγγραφή αντίστοιχου κειµένου προς το
διδασκόµενο. ∆ιδασκαλία επιλογής του κατάλληλου ύφους και λεξιλογίου για την περίσταση
επικοινωνίας).
Οδηγίες χρήσης
Εµφανίζεται ένα ανοικτό βιβλίο, το οποίο στην αριστερή σελίδα έχει ένα κείµενο σχετικό µε τα
ιερογλυφικά και τη γραµµική Α΄ και Β΄, ενώ στη δεξιά µια εικόνα του δίσκου της Φαιστού. Οι
µαθητές έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώσουν το κείµενο επιλέγοντας το εικονίδιο του
εκτυπωτή, που βρίσκεται στο κάτω δεξιά µέρος βιβλίου.

Σελίδα

84

Οδηγός χρήσης

Εκπαιδευτικό Λογισµικό Γλώσσα Γ'- ∆' ∆ηµοτικού

1η ∆ραστηριότητα - Ο χάρτης
Στην οθόνη εµφανίζεται ένας χάρτης της Ελλάδας και τα
ονόµατα τεσσάρων πόλεων. Ζητείται από τους µαθητές
να τις τοποθετήσουν στο σωστό σηµείο στο χάρτη.

2η ∆ραστηριότητα - Οι Κρήτες

∆ίνονται πέντε προτάσεις, οι οποίες αναφέρονται σε δραστηριότητες των Κρητών της εποχής του
κειµένου και πέντε κενές σειρές. Ζητείται από τους µαθητές να βάλουν τις προτάσεις στη σωστή
σειρά, τοποθετώντας την κάθε µία στη σωστή θέση, ώστε να δηµιουργήσουν µια παράγραφο.
Ο αρχαιολόγος επιβραβεύει τους µαθητές για την επιτυχία τους και τους ζητάει να επιλέξουν µια
από τις τρεις προτάσεις που παραθέτονται για να τη χρησιµοποιήσουν ως τίτλο της παραγράφου
που δηµιούργησαν.
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3η ∆ραστηριότητα - Η επιστολή του Μίνωα

Ο αρχαιολόγος επιβραβεύει τους µαθητές για την
επιτυχία τους στην προηγούµενη άσκηση και ως βραβείο
τους αποκαλύπτει µια επιστολή του Φαραώ προς το
Μίνωα, η οποία εµφανίζεται στην οθόνη.
Όταν

οι

µαθητές

ολοκληρώσουν

την

ανάγνωση,

επιλέγουν το βελάκι και περνούν στη δεύτερη οθόνη,
οπού καλούνται να γράψουν την απάντηση του Μίνωα
προς το Φαραώ.

Το κείµενο είναι ελεύθερο και δεν ελέγχεται. Για την
προσφώνηση και για το χαιρετισµό οι µαθητές µπορούν
να επιλέξουν ανάµεσα από τις φράσεις που είναι
διαθέσιµες. ∆εν είναι επιλέξιµες όλες οι φράσεις, παρά
µόνο αυτές που έχουν το, ύφος που αρµόζει στη σχέση
των δύο βασιλιάδων: για προσφώνηση «αξιότιµε /
αγαπητέ / αγαπητέ Φαραώ» και για χαιρετισµό «σε
χαιρετώ, Μίνωας / µε τιµή, Μίνωας».

Υποενότητα «Μεσοποταµία» - Η σφηνοειδής γραφή
Στόχοι
Οι µαθητές:
-Να γνωρίσουν τη σφηνοειδή γραφή.
-Να µετατρέψουν αφηγηµατικό κείµενο σε διαλογικό µε τη µορφή του κόµικς.
-Να διαγράψουν προτάσεις, οι οποίες διασπούν την ενότητα της παραγράφου.
-Να βάλουν στη σειρά προτάσεις, δηµιουργώντας παράγραφο µε αλληλουχία.
-Να συντάξουν παράγραφο, συγκεντρώνοντας πληροφορίες από εικόνες.
-Να τοποθετήσουν στη σειρά τις παραγράφους για να έχουν ενιαίο κείµενο τριών παραγράφων.
-Να τοποθετήσουν στη σειρά τις εικόνες για να δηµιουργήσουν κόµικς.
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Παιδαγωγική προσέγγιση
Στο κείµενο καταγράφεται η αλλαγή στο χώρο της γραφής: από τις εικόνες στα σχήµατα. Οι
ασκήσεις αποτελούν προσπάθεια συγγραφής κειµένου µε βάση εικόνες και πληροφορίες. Οι
µαθητές κινούνται µεταξύ του κόµικς και του αφηγηµατικού κειµένου σε συνεχή λόγο.
α. ∆ίνονται µε τη µορφή του κόµικς, αλλά χωρίς λόγια στα µπαλονάκια, τα δύο πρώτα επεισόδια
µιας ιστορίας. Τα παιδιά καλούνται :
-Να επιλέξουν τις κατάλληλες προτάσεις και να συµπληρώσουν τα µπαλονάκια του κόµικς.
-Να εντοπίσουν και να διαγράψουν τις άσχετες προτάσεις (ενότητα της παραγράφου) στην
παράγραφο, η οποία δίνεται κάτω από τις εικόνες και καταγράφει το περιεχόµενό τους.
β. Σε εικόνα δίνεται η συνέχεια της ιστορίας. Κάτω, όπως και πριν, δίνεται σε συνεχή λόγο το
περιεχόµενο της εικόνας. Οι προτάσεις είναι µπερδεµένες. Τα παιδιά πρέπει:
-Να βάλουν στη σωστή σειρά τις προτάσεις (αλληλουχία της παραγράφου).
γ. ∆ίνονται δύο εικόνες µε τη συνέχεια της ιστορίας. Από µια τράπεζα φράσεων και προτάσεων
τα παιδιά συµπληρώνουν τα µπαλονάκια στις εικόνες. Κατόπιν καλούνται µε τη βοήθειά τους να
γράψουν τη συνέχεια και το τέλος της ιστορίας.
Στο τέλος της διαδικασίας έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώσουν τις παραγράφους και να
έχουν δηµιουργήσει ένα κείµενο τριών παραγράφων ή να τοποθετήσουν στη σειρά τις εικόνες,
όπως τις συµπλήρωσαν µε λόγο, και να έχουν το δικό τους κόµικς.
Οδηγίες χρήσης
Εµφανίζεται

ένα

ανοικτό

βιβλίο,

το

οποίο

στην

αριστερή σελίδα έχει ένα κείµενο σχετικό µε τη
σφηνοειδή γραφή, ενώ στη δεξιά ένα δείγµα της
σφηνοειδούς

γραφής.

Οι

µαθητές

έχουν

τη

δυνατότητα να εκτυπώσουν το κείµενο επιλέγοντας το
εικονίδιο του εκτυπωτή, που βρίσκεται στο κάτω δεξιά
µέρος βιβλίου.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται µια ιστορία, σε µορφή κόµικς, µε θέµα τα γενέθλια του βασιλιά
σε µια αρχαία πόλη της Μεσοποταµίας. Οι δραστηριότητες αποτελούν προσπάθεια δηµιουργίας
κειµένου µε βάση εικόνες και πληροφορίες.
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∆ραστηριότητα: Τα γενέθλια του βασιλιά
Στο 1ο επίπεδο δίνονται µε τη µορφή κόµικς, αλλά χωρίς
λόγια, τα δύο πρώτα επεισόδια της ιστορίας. Οι µαθητές
καλούνται να βάλουν το καθένα απ’ τα κείµενα που
παραθέτονται στο κατάλληλο «συννεφάκι», ώστε να
δηµιουργηθεί η αρχή της ιστορίας για τα γενέθλια του
βασιλιά.

Στη

συνέχεια

εµφανίζεται

και

ένα

κείµενο

που

περιγράφει τι διαδραµατίζεται στις εικόνες. Ζητείται από
τους µαθητές να επιλέξουν τις προτάσεις που δεν
ταιριάζουν µε την ιστορία. Όταν επιλέξουν µια σωστή
πρόταση, αυτή παίρνει γκρι απόχρωση.

Στη συνέχεια οι µαθητές καλούνται να τοποθετήσουν
στη σωστή σειρά τις προτάσεις που παραθέτονται,
ώστε

να

δηµιουργήσουν

µια

παράγραφο

µε

τη

συνέχεια της ιστορίας.
Στην οθόνη παραµένει η ολοκληρωµένη παράγραφος,
ενώ εµφανίζεται και µια ακόµη εικόνα µε το βασιλιά
σκεπτικό και ένα συννεφάκι σκέψης. Οι µαθητές
πρέπει να τοποθετήσουν στη σωστή σειρά, µέσα στο
συννεφάκι, τις προτάσεις που αναφέρονται στην
σκέψη του βασιλιά.
Στη συνέχεια εµφανίζονται δύο ακόµη εικόνες και
προτάσεις, τις οποίες οι µαθητές καλούνται να βάλουν
στα κατάλληλα συννεφάκια για να ολοκληρωθεί η
ιστορία.
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Τέλος ζητείται από τους µαθητές να περιγράψουν τις
εικόνες

που

συµπλήρωσαν

στην

προηγούµενη

δραστηριότητα. Το κείµενο είναι ελεύθερο και δεν
ελέγχεται.
Όταν ολοκληρωθεί η δραστηριότητα, εµφανίζεται µια
οθόνη

που

ολοκληρωµένη

περιλαµβάνει
και

ενσωµατωµένα.

µε
Οι

τα

όλη
κείµενα

µαθητές

την

ιστορία

των

µαθητών

µπορούν

να

χρησιµοποιήσουν το εικονίδιο του εκτυπωτή για να
την εκτυπώσουν.

Υποενότητα «Φοινίκη» - Το φοινικικό αλφάβητο
Στόχοι
Οι µαθητές:
-Να συντάξουν παραγράφους µε περιεχόµενο αφηγηµατικής περιγραφής.
-Να αξιοποιήσουν λεξιλόγιο και εικόνα για τη συγγραφή κάθε παραγράφου.
Παιδαγωγική προσέγγιση
Τα παιδιά µε τη βοήθεια εικόνας φοινικικού λιµανιού και κατάλληλου λεξιλογίου (ουσιαστικά,
επίθετα, ρήµατα από το «αρχαίο τετράδιο») συγγράφουν περιγραφικό κείµενο, βασισµένο στον
άξονα του χώρου αλλά και του χρόνου. Καλούνται να συµπληρώσουν τα κενά της παραγράφου
µε ουσιαστικά, επίθετα και ρήµατα. Να συγγράψουν περιγραφική παράγραφο µε τη βοήθεια
εικόνας και λεξιλογίου και αρχικών προτάσεων. Συγγραφή τελικής παραγράφου µε τη βοήθεια
εικόνας λεξιλογίου και αρχικών προτάσεων. Υπάρχει συνοδευτικό κείµενο για τον εµπλουτισµό
του προτεινόµενου λεξιλογίου της τελικής παραγράφου: Απόσπασµα από την Οδύσσεια (µτφρ.
Γεωργία ∆εληγιάννη-Αναστασιάδη, εκδ. ΜΙΝΩΑΣ)
Οδηγίες χρήσης
Εµφανίζεται ένα ανοικτό βιβλίο, το οποίο στην αριστερή σελίδα έχει ένα κείµενο για το φοινικικό
αλφάβητο ενώ στη δεξιά µια σχετική εικόνα. Οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώσουν το
κείµενο επιλέγοντας το εικονίδιο του εκτυπωτή, που βρίσκεται στο κάτω δεξιά µέρος βιβλίου.

Σελίδα

89

Οδηγός χρήσης

Εκπαιδευτικό Λογισµικό Γλώσσα Γ'- ∆' ∆ηµοτικού

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται µια ιστορία µε θέµα
ένα εµπορικό ταξίδι από την Κρήτη στη Φοινίκη. Τα
παιδιά

µε

τη

βοήθεια

εικόνων

και

κατάλληλου

λεξιλογίου (ουσιαστικά, επίθετα, ρήµατα από το «αρχαίο
τετράδιο»)

συγγράφουν

περιγραφικό

κείµενο,

βασισµένο στον άξονα του χώρου, αλλά και του χρόνου.

1η ∆ραστηριότητα - Το ταξίδι

Στη δραστηριότητα αυτή ζητείται από τους µαθητές να
συµπληρώσουν τα κενά της αρχικής παραγράφου της
ιστορίας µε τις λέξεις που παραθέτονται. Μπορούν να
χρησιµοποιήσουν όλα τα επίθετα που προτείνονται για
κάθε περίπτωση, δηλαδή έχουν παραπάνω από µια
επιλογή για κάθε κενό, π.χ καλοτάξιδο καράβι, γρήγορο
καράβι: και τα δύο θεωρούνται σωστά.

2 η ∆ραστηριότητα - Το φοινικικό λιµάνι
Σ’ αυτό το επίπεδο εµφανίζεται µια εικόνα φοινικικού
λιµανιού µε τρία αριθµηµένα σηµεία. Σε καθένα από
αυτά αντιστοιχεί από µια άσκηση, που αναφέρεται σε
διαφορετικό χρονικό σηµείο της ιστορίας. Οι µαθητές
θα

πρέπει

να

επιλέξουν

µε

τη

σειρά

τα

τρία

αριθµηµένα σηµεία.

Η πρώτη άσκηση, στην οποία µεταβαίνουµε πατώντας στο σηµείο µε τον αριθµό «1»,
αναφέρεται στην άφιξη των Κρητών στο φοινικικό λιµάνι. Ζητείται από τους µαθητές να
συντάξουν µία ή παραπάνω προτάσεις, για να περιγράψουν την εικόνα που εµφανίζεται στην
οθόνη.

Μπορούν

να

χρησιµοποιήσουν

λέξεις

Σελίδα
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ταξινοµηµένες σε ουσιαστικά, επίθετα και ρήµατα. Στη συνέχεια µπορούν να δουν τις ανάλογες
προτάσεις που έγραψε ο αρχαιολόγος, επιλέγοντας το κουµπάκι «η πρόταση µου».

Όταν ολοκληρώσουν την πρώτη άσκηση, οι µαθητές θα
πρέπει να επιλέξουν το βελάκι που βρίσκεται αριστερά,
στη

µέση

της

οθόνης,

για

να

επιστρέψουν

στην

κεντρική εικόνα µε το φοινικικό λιµάνι. Εκεί επιλέγοντας
το σηµείο µε τον αριθµό «2», οδηγούνται στη δεύτερη
άσκηση, που αναφέρεται στην περιγραφή της πόλης.
Ζητείται

από

τους

µαθητές

να

συντάξουν

µια

ή

παραπάνω προτάσεις, για να περιγράψουν την εικόνα
που εµφανίζεται στην οθόνη.
Μπορούν να χρησιµοποιήσουν λέξεις που τους προτείνονται σε ένα πίνακα ταξινοµηµένες σε
ουσιαστικά, επίθετα και ρήµατα. Στη συνέχεια µπορούν να δουν τις ανάλογες προτάσεις που
έγραψε ο αρχαιολόγος, επιλέγοντας το κουµπάκι «η πρόταση µου» ή να διαβάσουν τι έχει
γράψει ο Όµηρος, επιλέγοντας το κουµπάκι «δες και αυτό».
Επιλέγοντας το βελάκι που βρίσκεται αριστερά, στη
µέση

της

κεντρική

οθόνης,
εικόνα

οι
µε

µαθητές
το

επιστρέφουν

φοινικικό

λιµάνι.

στην
Εκεί,

επιλέγοντας το σηµείο µε τον αριθµό «3», οδηγούνται
στη τρίτη άσκηση που αναφέρεται στην αγορά της
πόλης.

3 η ∆ραστηριότητα - Η επιστροφή
Η δραστηριότητα αυτή αναφέρεται στην επιστροφή
των Κρητών στο νησί τους. Ζητείται από τους µαθητές
να γράψουν την τελική παράγραφο της ιστορίας µε τη
βοήθεια της εικόνας, της αρχικής πρότασης και του
προτεινόµενου λεξιλογίου. Στη συνέχεια µπορούν να
δουν

τις

ανάλογες

προτάσεις

που

έγραψε

ο

αρχαιολόγος, επιλέγοντας το κουµπάκι «η πρότασή
µου» ή να διαβάσουν τι έχει γράψει ο Όµηρος,
επιλέγοντας το κουµπάκι «δες και αυτό».
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Υποενότητα «Το ελληνικό αλφάβητο»
Στόχοι
Οι µαθητές:
-Να γνωρίσουν την ιστορία του ελληνικού αλφάβητου.
-Να αποδώσουν περιεχόµενο παραγράφου µε µια πρόταση.
-Να αποδοµήσουν προτάσεις.
-Να συντάξουν περίληψη κειµένου µε πλαγιότιτλους παραγράφων.
-Να διαβάσουν και να κατανοήσουν αποσπάσµατα λογοτεχνικών κειµένων.
-Να συντάξουν είδηση, η οποία αποδίδει περιληπτικά το περιεχόµενο κειµένου.
-Να δηµιουργήσουν ακροστιχίδα κατανοώντας λογοτεχνικό κείµενο, δηµιουργώντας ιδιότυπη
περίληψή του.
Παιδαγωγική προσέγγιση
Ένα κείµενο («Μια περιπέτεια χωρίς τέλος - η ιστορία της γραφής και του βιβλίου», ∆ιονύσης
Βαλάσης, εκ. ΚΕ∆ΡΟΣ, 1985) πληροφορεί τα παιδιά για τις σηµαντικές εξελίξεις στην ιστορία της
γραφής και µάλιστα στο χώρο όπου ζούνε σήµερα. Το κείµενο είναι δοµηµένο σε τρεις
παραγράφους. Για την πρώτη παράγραφο τα παιδιά πρέπει να αποδώσουν το περιεχόµενό της µε
µια πρόταση. Στη δεύτερη πρέπει πρώτα να την ξαναγράψουν, κάνοντας µικρότερες τις
προτάσεις της. Στη συνέχεια αποδίδουν το περιεχόµενο µε µια πρόταση, όπως συµβαίνει και µε
την τρίτη παράγραφο. Οι τρεις προτάσεις συγκεντρώνονται και αποτελούν την περίληψη του
κειµένου.
Τα παιδιά διαβάζουν το κείµενο: «Α,β,γ,δ,…» του Πάολο Κοέλο, µτφρ. Ερ. Σακελλαροπούλου.
Γράφουν, ό,τι αναφέρεται στο κείµενο, µε τη µορφή της είδησης για τη µαθητική εφηµερίδα.
Το απόσπασµα από το βιβλίο: «Ο κόσµος βαριέται να διαβάζει θλιβερές ιστορίες», της Μαρούλας
Κλιάφα, εκ. ΚΕ∆ΡΟΣ, αναφέρεται σε µια τσιγγάνικη παράδοση για «τις αλφαβήτες». Ως άσκηση
ελέγχου της αναγνωστικής ικανότητας των παιδιών προτείνεται η συµπλήρωση ακροστιχίδαςπροσώπου του κειµένου, γράφοντας µια ή δύο προτάσεις, των οποίων η πρώτη λέξη να αρχίζει
από γράµµατα της ακροστιχίδας.
Οδηγίες χρήσης
Εµφανίζεται ένα ανοικτό βιβλίο, το οποίο στην αριστερή σελίδα έχει ένα κείµενο για το ελληνικό
αλφάβητο ενώ στη δεξιά µια σχετική εικόνα. Οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώσουν το
κείµενο επιλέγοντας το εικονίδιο του εκτυπωτή, που βρίσκεται στο κάτω δεξιά µέρος βιβλίου.
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1η ∆ραστηριότητα - Το ελληνικό αλφάβητο
Στο

επίπεδο

αυτό

οι

µαθητές

καλούνται

να

διαβάσουν µια παράγραφο από το αρχικό κείµενο και
κατόπιν να γράψουν µια πρόταση που να περικλείει
το νόηµα της παραγράφου.

Στο επόµενο επίπεδο οι µαθητές θα πρέπει να
χωρίσουν τις προτάσεις της παραγράφου που τους
δίνεται σε µικρότερες προτάσεις και να τις γράψουν
στο τετράδιο.
Στη συνέχεια θα πρέπει πάλι να γράψουν µια
πρόταση

που

να

περικλείει

το

νόηµα

της

παραγράφου.
Κατόπιν θα πρέπει να επαναλάβουν τη διαδικασία για
µια

ακόµα

παράγραφο.

Θα

πρέπει

πρώτα

να

διαχωρίσουν τις προτάσεις.
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Μετά από αυτό, θα πρέπει πάλι να γράψουν µια
πρόταση

που

να

περικλείει

το

νόηµα

της

παραγράφου.
Στο επόµενο επίπεδο οι µαθητές θα πρέπει να
βάλουν τις τρεις προτάσεις που δηµιούργησαν στη
σωστή σειρά, ώστε να δηµιουργήσουν µια νέα
σύντοµη παράγραφο.

2η ∆ραστηριότητα - Το άρθρο
Στο επίπεδο αυτό οι µαθητές διαβάζουν ένα απόσπασµα από ένα λογοτεχνικό κείµενο.
Χρησιµοποιώντας τα βελάκια στο κάτω µέρος του κειµένου, µπορούν να γυρίζουν τις σελίδες του
βιβλίου.
Αφού ολοκληρώσουν την ανάγνωση, θα πρέπει να
κάνουν κλικ στο κουµπί

, για να το κλείσουν. Στη

συνέχεια καλούνται να γράψουν ένα άρθρο για την
ιστορία

που

περιγράφεται

απαντώντας

στις

ερωτήσεις:
- Πού έγινε το γεγονός;
- Πότε;
- Ποια πρόσωπα κάνουν τι;
- Ποιο είναι το αποτέλεσµα;
Για να ξαναδιαβάσουν το κείµενο, αρκεί να κάνουν κλικ στο βιβλίο δεξιά.
3η ∆ραστηριότητα - Οι τσιγγάνοι και το αλφάβητο
Στο

επίπεδο

αυτό

οι

µαθητές

διαβάζουν

ένα

απόσπασµα από ένα ακόµα λογοτεχνικό κείµενο.
Χρησιµοποιώντας τα βελάκια στο κάτω µέρος του
κειµένου, µπορούν να γυρίζουν τις σελίδες του
βιβλίου.
Αφού ολοκληρώσουν την ανάγνωση, θα πρέπει να
κάνουν κλικ στο κουµπί
συνέχεια

καλούνται

να

, για να το κλείσουν. Στη
γράψουν

µια

ή

δύο

προτάσεις, των οποίων η πρώτη λέξη να αρχίζει από
τα γράµµατα της λέξης Θεός.
Για να συµβουλευτούν ξανά το κείµενο, µπορούν να κάνουν κλικ στο βιβλίο δεξιά.
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Υποενότητα «Τα υλικά της γραφής»
Στόχοι
Οι µαθητές:
-Να γνωρίσουν τα υλικά της γραφής στην ιστορική τους εξέλιξη.
-Να διαβάσουν, να κατανοήσουν και να τιτλοφορήσουν κείµενο.
-Να συντάξουν κείµενο µε συγκεκριµένο θέµα ή παράγραφο µε συγκεκριµένη θεµατική πρόταση.
-Να αξιοποιήσουν πληροφορίες κειµένων της ενότητας για τη συγγραφή δικού τους κειµένου.
Παιδαγωγική προσέγγιση
Τα υλικά της γραφής παρουσιάζονται σε ένα κείµενο, διασκευή από το βιβλίο «Μια περιπέτεια
χωρίς τέλος- η ιστορία της γραφής και του βιβλίου», ∆ιονύσης Βαλάσης, εκ. ΚΕ∆ΡΟΣ, 1985). Τα
παιδιά το διαβάζουν. Στη συνέχεια διαβάζουν και το κείµενο του Ηροδότου (Ηρόδοτος, Μούσες,
µτφρ. Ευάγ. Πανέτσος) και το τιτλοφορούν. Με τις πληροφορίες που συλλέγουν και από τα δύο
καλούνται να συγγράψουν ένα δικό τους κείµενο µε τίτλο που ορίζεται και αφορά το
περιεχόµενο της τελευταίας ενότητας.
Οδηγίες χρήσης
Εµφανίζεται ένα ανοικτό βιβλίο, το οποίο εµφανίζει
κείµενο για τα υλικά της γραφής καθώς και µια
σχετική εικόνα. Οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να
εκτυπώσουν το κείµενο επιλέγοντας το εικονίδιο του
εκτυπωτή, που βρίσκεται στο κάτω δεξιά µέρος
βιβλίου.

∆ραστηριότητα - Ο Ηρόδοτος
Οι µαθητές καλούνται να διαβάσουν ένα κείµενο του Ηροδότου και κατόπιν να πληκτρολογήσουν
έναν τίτλο γι’ αυτό.
Στη συνέχεια θα πρέπει να γράψουν ένα δικό τους κείµενο σύµφωνα µε αυτά που διάβασαν και
σύµφωνα µε τον τίτλο που τους δίνεται.
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Θεµατική ενότητα «Το εργαστήρι µου»
Γενικά
Στη θεµατική αυτή ενότητα επιδιώκεται να εφαρµόσουν τα παιδιά, µέσα από τα εργαλεία που
τους παρέχονται, ό,τι διδάχτηκαν σε προηγούµενες θεµατικές. Σε επίπεδο γραπτής έκφρασης
καλούνται να χρησιµοποιήσουν τις γνώσεις που ήδη κατέχουν και να ανταποκριθούν στις
ανάγκες ανάλογων επικοινωνιακών περιστάσεων-καταστάσεων. Επιλέχτηκαν τύποι κειµένων που
αντιστοιχούν

στις

συχνότερα,

για

την

ηλικία

των

παιδιών,

εµφανιζόµενες

«ανάγκες»

επικοινωνίας.
Κεντρική οθόνη ενότητας

Στην κεντρική οθόνη οι µαθητές µπορούν να επιλέξουν από πέντε δραστηριότητες.
Βασικά εικονίδια πλοήγησης της ενότητας
Κάνοντας κλικ στο καπέλο, εµφανίζεται ο βοηθός και προσφέρει βοήθεια για το
τρέχον σηµείο της εφαρµογής.
Η επιστροφή στο κεντρικό µενού της εφαρµογής γίνεται κάνοντας κλικ στην πόρτα
κάτω δεξιά.
Στις δραστηριότητες, όπου εµφανίζεται ο εκτυπωτής, τα παιδιά µπορούν να
εκτυπώσουν την εργασία τους.
Τα βελάκια µεταφέρουν το χρήστη στην αµέσως προηγούµενη ή αµέσως επόµενη
οθόνη της εφαρµογής.
Το κουµπί µε το Χ κλείνει όποιο παράθυρο είναι την στιγµή εκείνη ανοικτό.
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∆ραστηριότητα «Η κάρτα»
Στόχοι
Οι µαθητές µπορούν και αναµένεται:
- Nα ανταποκριθούν σε επικοινωνιακές ανάγκες, όσον αφορά την έκφραση ευχών σε
ονοµαστικές γιορτές, γενέθλια, επετείους γονέων και άλλων, γιορτές παγκόσµια καθιερωµένες
(π.χ. γιορτή της µητέρας), σε περιπτώσεις ασθένειας- απουσίας φίλων κλπ.
-

Nα

εκφράσουν

τα

συναισθήµατά

τους

για

πρόσωπα

του

οικογενειακού

ή

φιλικού

περιβάλλοντος.
- Nα συνδυάσουν το περιεχόµενο του κειµένου µε την κατάλληλη εικόνα.
- Nα συντάξουν και να χρησιµοποιήσουν προτάσεις επιθυµίας.
- Nα συντάξουν αποτελεσµατικό συναισθηµατικό κείµενο.
- Να κατανοήσουν διαισθητικά το ρόλο της εικαστικής υποστήριξης στην ανάδειξη των
συµβολισµών σε ένα κείµενο συναισθηµάτων.
Παιδαγωγική προσέγγιση
Τα παιδιά συνάντησαν την κάρτα στη θεµατική «Γνωρίζοντας τον τόπο µας» και συγκεκριµένα
στην ενότητα «Φυσικό τοπίο». Εκεί, µέσω των οδηγιών, επιδιώχτηκε η επαφή των παιδιών µε τη
δηµιουργία της κάρτας και µε τη χρήση του συνοδευτικού «συναισθηµατικού» κειµένου. Στη
συγκεκριµένη δραστηριότητα του εργαστηρίου υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης αυτού του
τρόπου επικοινωνίας-έκφρασης συναισθηµάτων για όλες τις περιστάσεις

του εµπειρικού-

βιωµατικού κόσµου των χειριστών –χρηστών του λογισµικού. Τα παιδιά, ακολουθώντας τις
οδηγίες που τους δίνονται, προσαρµόζουν τη λειτουργία της κάρτας στις προσωπικές τους
επικοινωνιακές ανάγκες. Η δραστηριότητα δε σχετίζεται µε τους διδακτικούς στόχους του
λογισµικού αλλά επιτρέπει την εξατοµικευµένη «χρήση».
Οδηγίες χρήσης
Εµφανίζεται

στην

οθόνη

µια

ευχετήρια

κάρτα

ανοιχτή. Οι µαθητές καλούνται να δηµιουργήσουν
τη δική τους κάρτα µε όποιο θέµα επιθυµούν, γι΄
αυτό και στην στήλη εικονιδίων υπάρχουν πολλές
επιλογές

(γενέθλια,

Χριστούγεννα,

γιορτή

της

µητέρας …).
Στην αριστερή πλευρά της κάρτας η οποία είναι
κενή, οι µαθητές µπορούν, κάνοντας κλικ πάνω στα
εικονίδια που εµφανίζονται στη στήλη που βρίσκεται
δεξιά, να τα µεταφέρουν µέσα στην κάρτα.
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Στις κενές γραµµές στα δεξιά της κάρτας οι µαθητές γράφουν τις ευχές τους.
Από την µπάρα που βρίσκεται στο κάτω µέρος της οθόνης οι µαθητές :
Επιλέγοντας το εικονίδιο

µπορούν να επιλέξουν από την παλέτα των τεσσάρων χρωµάτων,

που εµφανίζονται, το χρώµα των γραµµάτων.
µπορούν να επιλέξουν τον τρόπο γραφής του κειµένου τους

Επιλέγοντας το εικονίδιο
(γραµµατοσειρά).
Επιλέγοντας τα εικονίδια

µπορούν να κάνουν πιο έντονα τα γράµµατα του κειµένου τους

ή να γράψουν µε πλάγια γράµµατα.
Επιλέγοντας το εικονίδιο

µπορούν να επιλέξουν από την παλέτα των οχτώ χρωµάτων το

φόντο που επιθυµούν να έχει η κάρτα τους.
Επιλέγοντας το εικονίδιο

µπορούν να επιλέξουν το πλαίσιο που επιθυµούν να έχει η κάρτα

τους.
Με το εικονίδιο

οι µαθητές µπορούν να σβήσουν ό,τι έχουν δηµιουργήσει και να ξεκινήσουν

µια νέα κάρτα από την αρχή.
Επιλέγοντας την βοήθεια οι µαθητές µπορούν να έχουν έµµεσα µια πρόταση για την σύνταξη της
κάρτας τους.
Τέλος οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώσουν την κάρτα τους, επιλέγοντας το εικονίδιο
του εκτυπωτή.

∆ραστηριότητα «Η πρόσκληση»
Στόχοι
Οι µαθητές αναµένεται:
- Να γίνουν αποτελεσµατικοί στην ικανοποίηση των επικοινωνιακών τους στόχων µε τη σύνταξη
και τη χρήση µιας πρόσκλησης.
-Να προσαρµόσουν σε επίπεδο προσωπικών επικοινωνιακών αναγκών τη σύνταξη και τη χρήση
του κειµένου κάθε πρόσκλησης κατά περίσταση.
-Να εµπεδώσουν µε την άσκηση και τη χρήση τις κειµενικές συµβάσεις της πρόσκλησης.
-Να γίνουν αποτελεσµατικοί χειριστές του Η/Υ για να ικανοποιήσουν επικοινωνιακούς στόχους.
-Να λειτουργήσει η ικανοποίηση των επικοινωνιακών τους στόχων ανατροφοδοτικά για τη
συνειδητοποίηση της χρησιµότητας του Η/Υ.
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Παιδαγωγική προσέγγιση
Τα παιδιά συνάντησαν την πρόσκληση ως κείµενο στη θεµατική «Η ιστορία της γραφής» και
συγκεκριµένα στην ενότητα «Βραχογραφίες». Με τη συγκεκριµένη δραστηριότητα καλούνται να
αξιοποιήσουν τις πληροφορίες που δέχτηκαν σε προηγούµενη θεµατική του λογισµικού αλλά και
σε αναφορές-δραστηριότητες των βιβλίων για τη γλωσσική διδασκαλία. Λειτουργεί εποµένως ως
εµπεδωτική άσκηση, ικανοποιώντας στόχους αποτελεσµατικής χρήσης της γλώσσας σε επίπεδο
εξατοµικευµένων επικοινωνιακών αναγκών-προσδοκιών.
Οδηγίες χρήσης
Οι

µαθητές

καλούνται

να

δηµιουργήσουν

µια

πρόσκληση µε όποιο θέµα επιθυµούν.
Στην

οθόνη

εµφανίζεται

µια

πρόσκληση

που

µπορούµε να δούµε το εξώφυλλο, το οπισθόφυλλο
καθώς επίσης και το εσώφυλλό της, που αποτελείται
από τη σελίδα 1 και τη σελίδα 2.
Οι µαθητές µπορούν να δηµιουργήσουν, επιλέγοντας
ελεύθερα το θέµα της πρόσκλησης σ΄ όλες τις
πλευρές της κάρτας, δίνοντας περισσότερο έµφαση
στο εσώφυλλο.
Οι µαθητές µπορούν, κάνοντας κλικ πάνω στα εικονίδια που εµφανίζονται στη στήλη που
βρίσκεται δεξιά της πρόσκλησης, να τα µεταφέρουν µέσα στην πρόσκληση. Αν θέλουν να
αλλάξουν το εικονίδιο που έχουν ήδη τοποθετήσει, θα πρέπει να κάνουν κλικ στο καινούργιο
εικονίδιο που θέλουν να µεταφέρουν και να το τοποθετήσουν πάνω στο παλιό.
Οι µαθητές µπορούν να γράψουν κείµενο µόνο στις δύο ετικέτες της πρόσκλησης, στη µία που
βρίσκεται στο εξώφυλλο και στην άλλη που βρίσκεται στο εσώφυλλο, σελίδα 2.
Στην ετικέτα που βρίσκεται στο εξώφυλλο, το κείµενο πρέπει να είναι σύντοµο. Μπορεί να
αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του προσκεκληµένου ή το θέµα της πρόσκλησης.
Μπορούν οι µαθητές να προσθέσουν κάποια εικόνα
και στο εξώφυλλο και στο οπισθόφυλλο, αλλά όπως
προαναφέρθηκε το βάρος του σχεδιασµού πρέπει να
δοθεί στο εσώφυλλο της πρόσκλησης.
Στην ετικέτα του εσώφυλλου, σελίδα 2, το κείµενο
που θα γράψουν οι µαθητές είναι περίπου εννιά
σειρές

και

θα

µπορούν

σ΄

αυτό

να

δώσουν

πληροφορίες για την τοποθεσία που θα λάβει µέρος
η εκδήλωση, την ώρα κ.ά.
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Σ΄ αυτό το φύλλο δεν µπορούµε να µεταφέρουµε εικόνες. Μπορούµε να φιλοτεχνήσουµε το
κυρίως θέµα της πρόσκλησης µας στη σελίδα 1.
Από την µπάρα που βρίσκεται στο κάτω µέρος της οθόνης οι µαθητές :
Επιλέγοντας το εικονίδιο

µπορούν να επιλέξουν από την παλέτα των τεσσάρων χρωµάτων,

που εµφανίζονται, το χρώµα των γραµµάτων.
Επιλέγοντας το εικονίδιο

µπορούν να επιλέξουν τον τρόπο γραφής του κειµένου τους

(γραµµατοσειρά).
Επιλέγοντας τα εικονίδια

µπορούν να κάνουν πιο έντονα τα γράµµατα του κειµένου τους

ή να γράψουν µε πλάγια γράµµατα.
Επιλέγοντας το εικονίδιο

µπορούν να επιλέξουν από την παλέτα των οχτώ χρωµάτων το

φόντο που επιθυµούν να έχει η κάρτα τους
Επιλέγοντας το εικονίδιο

µπορούν να επιλέξουν το πλαίσιο που επιθυµούν να έχει η κάρτα

τους.
Με το εικονίδιο

οι µαθητές µπορούν να σβήσουν ό,τι έχουν δηµιουργήσει και να ξεκινήσουν

µια νέα κάρτα από την αρχή.
Επιλέγοντας την βοήθεια οι µαθητές µπορούν να έχουν έµµεσα µια πρόταση για την σύνταξη της
πρόσκλησής τους.
Τέλος οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώσουν την πρόσκληση και από τις δύο πλευρές,
επιλέγοντας το εικονίδιο του εκτυπωτή.

∆ραστηριότητα «Η σύνθεση»
Στόχοι
Οι µαθητές αναµένεται:
-Να συνθέσουν µια εικόνα, καταγράφοντας εικονικά δράση ή δράσεις.
-Να συνειδητοποιήσουν την αφηγηµατική δυναµική της εικόνας.
-Να αξιοποιήσουν το προσφερόµενο υλικό και να δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις συνύπαρξης
«προσώπων» σε συγκεκριµένο χώρο.
-Να αξιοποιήσουν γνώσεις σχετικά µε τις δυνατότητες του Η/Υ.
-Να περιγράψουν σε συνεχή λόγο την εικόνα που δηµιούργησαν.
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Παιδαγωγική προσέγγιση
Στη δραστηριότητα αυτή τα παιδιά καλούνται να δηµιουργήσουν µια εικόνα. Για τον εκπαιδευτικό
αυτή η εικόνα µπορεί να αποτελέσει την αφορµή για την ανάπτυξη πολλαπλών δραστηριοτήτων
γραπτής έκφρασης. Μπορεί για παράδειγµα να ορισθεί ως η αρχή, ως το τέλος ή ως το σηµείο
κορύφωσης µιας αφήγησης. Σε επίπεδο τάξης ή οµάδων µπορεί να αναπτυχθεί δραστηριότητα
διδασκαλίας των δοµών της αφήγησης και τα παιδιά να δηµιουργήσουν ιστορίες σε επίπεδο
προφορικού ή και γραπτού λόγου. Μπορεί να δηµιουργηθεί µια ιστορία σε συνέχειες µε τις
εικόνες οµάδων παιδιών, αν έχουν ορισθεί στοιχεία της πλοκής. Ή πιο απλά να ζητήσει ο
εκπαιδευτικός από τα παιδιά να περιγράψουν την εικόνα που δηµιούργησαν.
Οδηγίες χρήσης
Εµφανίζεται στην οθόνη µια λευκή σελίδα, όπου οι µαθητές καλούνται να συνθέσουν µια εικόνα
µε τα σχέδια που βρίσκονται στη στήλη δεξιά της σελίδας. Μπορούν οι µαθητές να χωριστούν σε
οµάδες και ο εκπαιδευτικός να τους αναθέσει ένα θέµα για να το επεξεργαστούν.
Αφού συνθέσουν την εικόνα που επιθυµούν ή που
τους έχει ανατεθεί, θα πρέπει µετά στο πλαίσιο που
βρίσκεται κάτω από την σελίδα τους να γράψουν µια
ή δύο προτάσεις ως µια σύντοµη περιγραφή ή έναν
τίτλο για τη σύνθεσή τους.
Τα διαθέσιµα σχέδια έχουν χωριστεί σε οµάδες για
την πιο εύκολη αναζήτησή τους.
Οι µαθητές, αφού µεταφέρουν ένα σχέδιο στην
επιφάνεια εργασίας, µπορούν κάνοντας κλικ πάνω
του να το βάλουν σε ένα κόκκινο πλαίσιο.

Όταν η εικόνα είναι σε αυτή την κατάσταση, µπορούν να κάνουν τις παρακάτω αλλαγές :
Με τα εικονίδια

µπορούν αντίστοιχα να µεγεθύνουν ή να µικρύνουν την επιλεγµένη

εικόνα.
Με τα εικονίδια
Και τέλος µε το εικονίδιο
Επιλέγοντας το εικονίδιο

η επιλεγµένη εικόνα µεταφέρεται σε πρώτο πλάνο ή στο φόντο.
η επιλεγµένη εικόνα αφαιρείται.
οι µαθητές µπορούν να σβήσουν ό,τι έχουν δηµιουργήσει και να

ξεκινήσουν µια νέα σύνθεση από την αρχή.
Τέλος οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώσουν τη σύνθεσή τους επιλέγοντας το εικονίδιο
του εκτυπωτή.
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∆ραστηριότητα «Το ηµερολόγιο»
Στόχοι
Η δραστηριότητα αυτή ικανοποιεί πολλαπλούς στόχους.
Οι µαθητές:
-Να εµπεδώσουν την οριοθέτηση και τον προσδιορισµό του χρόνου σε ένα ηµερολόγιο.
-Να ’ρθουν σε επαφή και να γνωρίσουν Έλληνες ποιητές.
-Να επιλέξουν µε ποιον ποιητή να ασχοληθούν και ή να διατυπώσουν-εκφράσουν ή να
διαµορφώσουν σταδιακά κριτήρια επιλογής όσον αφορά την ανάγνωση ποιηµάτων.
-Να εκφράσουν εικαστικά τα συναισθήµατα και τις σκέψεις τους µετά την ανάγνωση ενός
ποιήµατος και µε σηµείο αναφοράς το περιεχόµενο συγκεκριµένου στίχου.
-Να «αναγνώσουν» το περιεχόµενο πινάκων ζωγραφικής και να αναζητήσουν αντιστοιχήσεις µε
στίχους του ποιήµατος που επέλεξαν.
-Να συν-κινηθούν διαβάζοντας ποίηση και απολαµβάνοντας παράλληλα πίνακες ζωγραφικής.
-Να γίνουν συνειδητοί και δια βίου αναγνώστες.
Παιδαγωγική προσέγγιση
Η δραστηριότητα αυτή ικανοποιεί πολλαπλούς στόχους. Τα παιδιά καλούνται να ακολουθήσουν
τις οδηγίες και να δηµιουργήσουν το δικό τους «δηµιουργικό» ηµερολόγιο. Έχουν τη δυνατότητα
να πληροφορηθούν για το έργο σηµαντικών Ελλήνων ποιητών. Η επιλογή ενός µήνα ή µιας
ηµέρας για κάθε µήνα καταγράφει τις ήδη αποκτηµένες γνώσεις τους και οδηγεί στην αξιοποίηση
προσωπικών κριτηρίων επιλογής. Η όλη διαδικασία στοχεύει και στην ενεργοποίηση του
ενδιαφέροντος των παιδιών για την ποίηση και τον εµπλουτισµό των αναγνωστικών τους
εµπειριών. Η αναζήτηση ποιητικών έργων στο διαδίκτυο προσδίδει τη γοητεία της ανακάλυψης.
Η αναζήτηση έργου ή έργων των ποιητών στη σχολική βιβλιοθήκη ενισχύει προσπάθειες για τη
στήριξη και την ανάπτυξη της βιβλιο-αγάπης και της φιλαναγνωσίας. Η επιλογή ενός
αντιπροσωπευτικού στίχου, που γράφεται-αντιστοιχείται µε το όνοµα του ποιητή, στην ουσία
αξιοποιεί την

ατοµική

αξιολόγηση

αναγνωστική

διαδικασία.

Η

του έργου, όπως προέκυψε

εικαστική

απόδοση

µπορεί

να

από την συγκεκριµένη

αφορά

ολόκληρο

ποίηµα

ή

συγκεκριµένο στίχο. Υποστηρίζει την έκφραση της συν-κίνησης που προκλήθηκε και αναδεικνύει
το ρόλο του αναγνώστη στην ανάγνωση της λογοτεχνίας.
Οδηγίες χρήσης
Σε αυτή τη δραστηριότητα οι µαθητές καλούνται να δηµιουργήσουν το ηµερολόγιο των ποιητών.
Είναι µια δραστηριότητα που µπορεί να επαναλαµβάνεται κάθε µήνα µέχρι να συµπληρωθούν
όλοι οι µήνες του σχολικού έτους. Οι µαθητές µπορούν να χωριστούν σε οµάδες και η κάθε
οµάδα να δηµιουργήσει το δικό της µήνα στο ηµερολόγιο. Για κάθε µήνα πρέπει να επιλέξουν
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έναν ποιητή από τη λίστα των ποιητών αριστερά της οθόνης. Οι ποιητές έχουν καταχωρισθεί
σύµφωνα µε το µήνα γέννησής τους.
Οι µαθητές επιλέγοντας ένα µήνα και κάποιο ποιητή, που έχει γεννηθεί στον αντίστοιχο µήνα,
αυτόµατα το όνοµα του µήνα εµφανίζεται πάνω στο ηµερολόγιο και το όνοµα του ποιητή
εµφανίζεται στο πλαίσιο που βρίσκεται αριστερά στην οθόνη.
Οι µαθητές καλούνται, αφού συµπληρώσουν το
ηµερολόγιο µε το έτος και τις ηµεροµηνίες, να
ανατρέξουν στη βιβλιογραφία του ποιητή είτε µέσα
από το διαδίκτυο µε τη βοήθεια του δασκάλου τους
είτε από τη βιβλιοθήκη του σχολείου τους και να
συµπληρώσουν στο µικρό πλαίσιο κάτω από το
όνοµά του ένα τετράστιχο.
Στη συνέχεια οι µαθητές καλούνται να ζωγραφίσουν
κάποιο θέµα σχετικό µε το τετράστιχο που έχουν
επιλέξει.
Επιλέγοντας το εικονίδιο

µπορούν να επιλέξουν τα χρώµατα για την ζωγραφιά τους από την

παλέτα των χρωµάτων και να ζωγραφίσουν.
Επιλέγοντας το εικονίδιο

µπορούν να σβήσουν ό,τι δεν τους αρέσει από αυτά που έχουν

σχεδιάσει.
Επιλέγοντας το εικονίδιο

οι µαθητές µπορούν να σβήσουν ό,τι έχουν σχεδιάσει και γράψει και

να ξεκινήσουν τη δηµιουργία του µήνα αυτού από την αρχή.
Τέλος οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώσουν το ηµερολόγιο τους και να το
αναρτήσουν στην τάξη.
Σε κάποιους µήνες στο πλαίσιο της σχεδίασης
εµφανίζονται

ζωγραφικοί πίνακες και οι µαθητές

καλούνται να βρουν ένα τετράστιχο από τους
προτεινόµενους ποιητές του µήνα, που να ταιριάζει
µε το θέµα του πίνακα, µε τη βοήθεια του
δασκάλου τους και να το πληκτρολογήσουν στο
πλαίσιο που βρίσκεται αριστερά.

Παρακάτω προτείνονται σελίδες από το διαδίκτυο µε έργα και βιογραφικά στοιχεία των ποιητών.
Επειδή, όµως, υπάρχει δυναµική στους κόµβους του διαδικτύου και οι προτεινόµενες σελίδες να
µην είναι πλέον σε ισχύ, παρακαλούµε να γίνει πρώτα έλεγχος από τον εκπαιδευτικό πριν
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δοθούν στους µαθητές. Εναλλακτικά θα µπορούσε ο ίδιος ο εκπαιδευτικός να κάνει την
αναζήτηση, να εκτυπώσει τα ποιήµατα και να τα µοιράσει στις οµάδες των µαθητών.
•

Κώστας Καβάφης

http://cavafis.compupress.gr/index3.htm
•

Μαρία Πολυδούρη

http://www.papaki.panteion.gr/_private/polydouri/polyindex.htm
•

Νίκος Εγγονόπουλος

http://www.engonopoulos.gr/_homeEL/
•

Οδυσσέας Ελύτης

http://durabond.ca/gdouridas/elytis.html
•

Νικηφόρος Βρεττάκος

http://durabond.ca/gdouridas/brettakos.html
•

Οι υπόλοιποι στην εξής διεύθυνση:

http://www.sarantakos.com/arxim/
•

Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου περιέχει κατάλογο ιστότοπων

µε υλικό και κείµενα ανοικτής πρόσβασης που αφορούν στην ελληνική λογοτεχνία.
http://www.pi-schools.gr/library/pi-lib/hb_s_logotexnia.htm

∆ραστηριότητα «Κόµικ»
Στόχοι
Οι µαθητές επιδιώκεται:
-Να χρησιµοποιήσουν τη φαντασία και τη δηµιουργική τους σκέψη.
-Να γνωρίσουν και να χρησιµοποιήσουν τις συµβάσεις ενός κόµικ.
-Να δηµιουργήσουν ένα κόµικ.
-Να επιλέξουν πρόσωπα και χώρο για να δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις µιας υπόθεσης µε
πλοκή και δράση.
-Να κατανοήσουν τη λειτουργία του τόπου, του χρόνου και των προσώπων στην αφήγηση.
-Να εξασφαλίσουν χρονική και λογική αλληλουχία στην ιστορία που δηµιουργούν
-Να ακολουθήσουν τις συµβάσεις ενός κόµικ.
Σελίδα
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-Να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του Η/Υ.
-Να χαρούν την αίσθηση της πρωτότυπης δηµιουργίας.
Παιδαγωγική προσέγγιση
Η συγκεκριµένη δραστηριότητα µάλλον θα αποτελέσει πόλο έλξης για τα παιδιά, αφού
ανταποκρίνεται στην αγάπη τους για τα κόµικς και τους δίνει την ευκαιρία να λειτουργήσουν
απέναντί τους όχι ως αναγνώστες αλλά ως δηµιουργοί. Στο πλαίσιο λειτουργίας της
δραστηριότητας τους δίνεται βάση δεδοµένων που αφορά κυρίως το «ποιος» πρωταγωνιστεί ή
δευτεραγωνιστεί στην ιστορία που εξελίσσεται µε τη δική τους πρωτοβουλία. Τα «πρόσωπα»
είναι άνθρωποι αλλά και εκπρόσωποι της πανίδας και της χλωρίδας. Υπάρχει και υποστήριξη της
διάστασης του χώρου στο δηµιουργούµενο κόµικ. Απουσιάζει βάση δεδοµένων που αφορά το
«τι» και το «πότε» της υπόθεσης µε κύρια επιδίωξη τη µείωση του βαθµού καθοδήγησης των
παιδιών. Η δραστηριότητα µπορεί να υποστηρίξει την αξιοποίηση της δηµιουργικής φαντασίας,
εµπειριών και βιωµάτων, να αξιοποιήσει τις αναγνωστικές τους προεµπειρίες στο χώρο των
κόµικς. Μπορεί, βέβαια, να αξιοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό και για να εξοικειωθούν τα παιδιά
µε τις διάφορες συµβάσεις και τη λειτουργία τους στο κόµικ:
-καρέ ή βινιέτα (το επαναλαµβανόµενο πλαίσιο που αποτελεί και την κύρια αφηγηµατική
µονάδα).
-πλάνα (γενικά: δείχνουν ολόκληρο το χώρο, όπου διαδραµατίζεται η ιστορία, το σκηνικό
µεσαία δείχνουν συγκεκριµένα στοιχεία του χώρου, τη δράση του ήρωα.
κοντινά: δείχνουν µεγάλα πρόσωπα ή αντικείµενα, τη συναισθηµατική κατάσταση ενός
προσώπου).
-κίνηση (τα παιδιά βρίσκουν σε ποια πλάνα υπάρχει κίνηση).
-ήχο (πώς «µιλάει» το κείµενο).
-οπτική γωνία (σκηνές όπου τα πρόσωπα φαίνονται κανονικά ή παράξενα-µεγάλα ή µικρά). Η
χρήση των γνώσεων αυτών στη δηµιουργία του κόµικ αποτελεί προφανή στόχο.
-ηχοποιήσεις (έκφραση συναισθηµάτων, καταγραφή συναισθηµατικής κατάστασης ήρωα µε
ηχοποιήσιες: κλαψ, γκρρρ, σνιφ κλπ.).
-ρόλος των χρωµάτων στην έκφραση συναισθηµάτων.
Οδηγίες χρήσης
Εµφανίζεται στην οθόνη µια σελίδα όµοια µε τις σελίδες των κόµικς. Οι µαθητές καλούνται να
συνθέσουν µια ιστορία µε διάλογους µεταξύ των ηρώων που θα επιλέξουν και να την
απεικονίσουν µέσα στα πλαίσια που έχει η σελίδα της οθόνης τους, να γράψουν δηλαδή µια
ιστορία κόµικ.
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Αν η ιστορία τους είναι µεγαλύτερη, µπορούν να τη
συνεχίσουν στις επόµενες σελίδες. Μπορούν οι
µαθητές

να

χωριστούν

σε

οµάδες

και

ο

εκπαιδευτικός να τους αναθέσει ένα θέµα για να το
επεξεργαστούν. Αφού συνθέσουν µε εικόνες την
ιστορία που τους έχει ανατεθεί, θα πρέπει µετά να
γράψουν τους διάλογους.

Οι διαθέσιµες εικόνες

έχουν χωριστεί σε οµάδες για την πιο εύκολη
αναζήτησή τους.

Επιλέγοντας το εικονίδιο

οι µαθητές τοποθετούν ένα συννεφάκι διαλόγου στα πλαίσια

του κόµικ και στη συνέχεια, κάνοντας κλικ πάνω του, µπορούν να πληκτρολογήσουν το κείµενο
διαλόγου για τον κάθε ήρωα της ιστορίας τους. Ανάλογα µε την επιλογή της µορφής του
εικονιδίου µπορούν να παρουσιάσουν τον ήρωα τους να µιλάει ή να σκέφτεται.

Οι µαθητές αφού µεταφέρουν την εικόνα τους στην
επιφάνεια εργασίας µπορούν κάνοντας κλικ πάνω
της να την βάλουν σε ένα κόκκινο πλαίσιο. Όταν η
εικόνα είναι σε αυτή την κατάσταση µπορούν να
κάνουν τις παρακάτω αλλαγές :

Επιλέγοντας το εικονίδιο

οι µαθητές µπορούν να σβήσουν ό,τι έχουν δηµιουργήσει και να

ξεκινήσουν µια νέα σελίδα από την αρχή.

Με τα εικονίδια

µπορούν αντίστοιχα να µεγεθύνουν ή να µικρύνουν την επιλεγµένη

εικόνα.
Με τα εικονίδια
Επιλέγοντας το εικονίδιο

η επιλεγµένη εικόνα µεταφέρεται σε πρώτο πλάνο ή στο φόντο.
η επιλεγµένη εικόνα αφαιρείται.

Τέλος οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώσουν την ιστορία τους.
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Θεµατική ενότητα «Ασκήσεις»
Γενικά
Σε αυτή την ενότητα καλύπτεται η ανάγκη για πιο ενεργή συµµετοχή του δασκάλου µέσα από το
λογισµικό. Έχουν δηµιουργηθεί 9 ανοικτές δραστηριότητες στις οποίες εισαγάγει το πρωτογενές
υλικό ο ίδιος ο δάσκαλος. Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει δραστηριότητες µε τις οποίες οι µαθητές
έχουν ήδη έρθει σε επαφή µέσα από τις προηγούµενες ενότητες. Εδώ όµως δίνεται η δυνατότητα
στο δάσκαλο να προσθέσει ο ίδιος το πρωτογενές υλικό ανάλογα µε αυτό που θέλει να διδάξει. Η
ενότητα αυτή έχει δύο σκέλη. Το πρώτο είναι το περιβάλλον που βλέπει και δουλεύει ο µαθητής
και το δεύτερο είναι το περιβάλλον διαχείρισης των ασκήσεων από το δάσκαλο. Πολλές από τις
δραστηριότητες αυτές µπορούν να αξιοποιηθούν µε πολλούς τρόπους από το δάσκαλο. Π.χ. στη
δραστηριότητα «Αλλάζοντας τις λέξεις» ο δάσκαλος µπορεί να δηµιουργήσει µια άσκηση µε την
κλίση των ουσιαστικών ή επιθέτων ή ρηµάτων. Στη δραστηριότητα «Συµπλήρωση κενών» ο
δάσκαλος µπορεί να ζητά από τους µαθητές να συµπληρώσουν τα κενά µε ένα γράµµα ή µε µια
συλλαβή ή µε µια λέξη.
Γι’ αυτό το λόγο οι δραστηριότητες αυτές περιλαµβάνουν γενικές προφορικές οδηγίες, ενώ οι
ειδικότερες αφήνονται στο δάσκαλο.
Επίσης πρέπει να σηµειωθεί ότι η ενότητα αυτή λειτουργεί σε περιβάλλον διαδικτύου
και δε µπορεί να λειτουργήσει σε µεµονωµένο υπολογιστή χωρίς σύνδεση στο
Internet.

Περιβάλλον εργασίας µαθητή

Ο

µαθητής

επιλέγοντας

να

ασχοληθεί

µε

την

ενότητα ασκήσεις καλείται να δώσει έναν αριθµό
(κωδικός ID) για να µεταφερθεί στις δραστηριότητες
που έχει καταχωρίσει ο δάσκαλός του. Τον αριθµό
αυτό

τον

γνωρίζει

ο

δάσκαλος

και

τον

έχει

χρησιµοποιήσει για την πρόσβαση στο περιβάλλον
διαχείρισης και καταχώρισης των δραστηριοτήτων.
Στο κεντρικό µενού ο µαθητής έχει να επιλέξει από 9
δραστηριότητες.
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Βασικά εικονίδια πλοήγησης της ενότητας

Κάνοντας κλικ στο καπέλο, εµφανίζεται ο βοηθός και προσφέρει βοήθεια για το τρέχον
σηµείο της εφαρµογής.
Η επιστροφή στο κεντρικό µενού της εφαρµογής γίνεται κάνοντας κλικ στην πόρτα
κάτω δεξιά.
Στις δραστηριότητες, όπου εµφανίζεται ο εκτυπωτής, τα παιδιά µπορούν να
εκτυπώσουν την εργασία τους.
Τα βελάκια µεταφέρουν το χρήστη στην αµέσως προηγούµενη ή αµέσως επόµενη
οθόνη της εφαρµογής.
Το κουµπί µε το Χ κλείνει όποιο παράθυρο είναι την στιγµή εκείνη ανοικτό.

∆ραστηριότητα: Ιστορία
Περιγραφή:
Σ’

αυτή

χωρισµένη

τη
σε

δραστηριότητα

υπάρχει

ενότητες-παραγράφους.

µια

ιστορία

Οι

µαθητές

βλέπουν τις ενότητες ανακατεµένες και θα πρέπει να τις
τοποθετήσουν στη σωστή σειρά κάνοντας κλικ στα
βελάκια δίπλα από την κάθε παράγραφο. Όταν είναι
έτοιµοι µε το βελάκι, βλέπουν και ακούν την ιστορία
που δηµιούργησαν.

∆ραστηριότητα: Φτιάχνω προτάσεις
Περιγραφή:
Η άσκηση αυτή αφορά στην τοποθέτηση λέξεων στη
σωστή σειρά για τη δηµιουργία προτάσεων.
Οι µαθητές µπορούν να χρησιµοποιήσουν το βελάκι για
να δουν µια νέα πρόταση.
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∆ραστηριότητα: Κρυπτόλεξο
Περιγραφή:
Σε αυτή τη δραστηριότητα οι µαθητές θα πρέπει να λύσουν ένα κλασικό κρυπτόλεξο. Βλέποντας
την εικόνα, θα πρέπει να ψάξουν και να βρουν τις λέξεις που κρύβονται στο κρυπτόλεξο που
είναι συναφείς µε αυτή.
Όταν ανακαλύψουν µια λέξη, κάνουν κλικ επάνω στο
πρώτο της γράµµα και στη συνέχεια κλικ στο τελευταίο.
Αν είναι σωστή, αυτή µεταφέρεται στο πλαίσιο κάτω από
το κρυπτόλεξο. Αυτή η δραστηριότητα θα µπορούσε να
επεκταθεί στην τάξη. Ο εκπαιδευτικός θα µπορεί να
χρησιµοποιήσει την εικόνα και τις λέξεις, που θα
ανακαλύψουν τα παιδιά, και να τους καθοδηγήσει να
γράψουν µια µικρή ιστορία.

∆ραστηριότητα: Παιχνίδι µε τις λέξεις
Περιγραφή:
Αυτό είναι ένα παιχνίδι λέξεων. Οι µαθητές πρέπει να βρουν τη λέξη που κρύβεται πίσω από τα
κενά τετραγωνάκια πριν τελειώσει ο χρόνος. Τα γράµµατα που εµφανίζονται µε κόκκινο χρώµα
είναι σωστά, αλλά σε λάθος θέση.
Για κάθε λέξη έχουν 5 προσπάθειες. Αν οι µαθητές
δυσκολεύονται, µπορούν να κάνουν κλικ πάνω στον
παπαγάλο, ο οποίος θα τους δώσει βοήθεια για ένα
γράµµα. Όταν βρουν τη λέξη, ανοίγει µια µπανάνα στο
πάνω µέρος της οθόνης και συνεχίζουν µε την επόµενη
λέξη. Η ερµηνεία της λέξης εµφανίζεται σε ένα πινακάκι
δεξιά, όταν αποκαλυφθεί η λέξη, είτε την έχουν βρει οι
µαθητές είτε όχι. Στο τέλος του παιχνιδιού υπάρχει και
πίνακας µε τις καλύτερες επιδόσεις.
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∆ραστηριότητα: Αντιστοίχηση
Περιγραφή:
Σε

αυτή

τη

δραστηριότητα

αντιστοιχήσουν

λήµµατα

µε

οι
τα

µαθητές

πρέπει

ερµηνεύµατά

να

τους.

Ενώνουν µε µια γραµµή το σωστό λήµµα µε το σωστό
ερµήνευµα.

∆ραστηριότητα: Συµπλήρωση κενών
Περιγραφή:
Οι µαθητές πρέπει να συµπληρώσουν τις συλλαβές ή τις
λέξεις

που

λείπουν

από

µια

πρόταση.

Όσο

πληκτρολογούν, τα γράµµατα φαίνονται γκρι. Όταν τα
ολοκληρώσουν σωστά, γίνονται µπλε. Αν είναι λάθος,
παραµένουν γκρι.

∆ραστηριότητα: Η ακροστιχίδα
Περιγραφή:
Οι µαθητές πρέπει να λύσουν την ακροστιχίδα βλέποντας
τα

πρώτα

γράµµατα

των

λέξεων.

Οι

λέξεις

της

ακροστιχίδας βασίζονται σε ένα κείµενο που οι µαθητές
µπορούν ανά πάσα στιγµή να διαβάσουν. Η περιγραφή για
την κάθε µια λέξη εµφανίζεται στο κάτω µέρος της
οθόνης, όταν οι µαθητές κάνουν κλικ πάνω σε ένα
τετραγωνάκι της λέξης που θέλουν να βρουν. Αν το
γράµµα

που

πληκτρολογήσουν

είναι

λάθος,

αυτό

εµφανίζεται µε γκρι χρώµα. Αν είναι σωστό, γίνεται
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µαύρο.

∆ραστηριότητα: Αλλάζοντας την πρόταση
Περιγραφή:
Σ’ αυτή τη δραστηριότητα οι µαθητές βλέπουν τέσσερα
πλαίσια που µπορούν να τα γυρίζουν. Μέσα στα πλαίσια
αυτά εµφανίζονται λέξεις από προτάσεις ανακατεµένες.
Οι µαθητές κυλάνε τα πλαίσια κι όταν ο συνδυασµός
τους είναι σωστός, πληκτρολογούν την πρόταση που
σχηµάτισαν.
Σκοπός της δραστηριότητας είναι να πειραµατιστούν οι
µαθητές

και

στο

τέλος

να

ανακαλύψουν

όσες

περισσότερες προτάσεις µπορούν.

∆ραστηριότητα: Αλλάζοντας τις λέξεις
Περιγραφή:
Σ’ αυτή τη δραστηριότητα οι µαθητές βλέπουν τρία
πλαίσια που µπορούν να τα γυρίζουν. Μέσα στα πλαίσια
αυτά µπορεί να υπάρχουν το άρθρο, το θέµα και τη
κατάληξη ενός ουσιαστικού ή επιθέτου. Αλλά µπορεί να
εµφανίζει ρήµατα, τις κλίσεις τους ή τους χρόνους. Οι
µαθητές κυλάνε τα πλαίσια κι όταν ο συνδυασµός τους
είναι σωστός η λέξη αλλάζει χρώµα. Σκοπός της
δραστηριότητας είναι να πειραµατιστούν οι µαθητές και
στο τέλος να ανακαλύψουν και να γράψουν τον
κανόνα.
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Περιβάλλον εργασίας δασκάλου
Για να συνδεθείτε στο περιβάλλον εργασίας του δασκάλου, θα πρέπει ο υπολογιστής σας να έχει
σύνδεση µε το Internet και να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση που θα σας δοθεί από το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Θα εµφανιστεί η παρακάτω οθόνη. Αν έχετε ήδη δηµιουργήσει λογαριασµό, πληκτρολογείτε το iD
και τον κωδικό.

Αλλιώς πρέπει να δηµιουργήσετε νέο λογαριασµό, κάνοντας κλικ πάνω στο «δηµιουργία
λογαριασµού». Στη φόρµα που εµφανίζεται καταχωρίζετε τα στοιχεία που ζητούνται και δίνετε
έναν κωδικό. Αφού ολοκληρώσετε την καταχώριση κάντε κλικ στο κουµπί «∆ηµιουργία
λογαριασµού».

Όταν πατήσετε το κουµπί «∆ηµιουργία λογαριασµού», εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη, όπου σας
πληροφορεί ότι η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώθηκε επιτυχώς και σας δίνει ένα ID, το οποίο
µαζί µε τον κωδικό που ήδη καταχωρίσατε σας δίνει πρόσβαση στο περιβάλλον εργασίας του
δασκάλου. Επιλέξτε «Μετάβαση στην κεντρική σελίδα» και πληκτρολογήστε στη φόρµα το ID και
τον κωδικό σας. Στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουµπί «Εισαγωγή στο σύστηµα».
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Από το κυλιόµενο µενού επιλέξτε ποια δραστηριότητα θέλετε να δηµιουργήσετε και κάντε κλικ
στο κουµπί «επιλογή».

∆ραστηριότητα: Ιστορία
Σ’ αυτή τη δραστηριότητα µπορείτε να καταχωρίσετε µια ιστορία χωρισµένη σε ενότητεςπαραγράφους. Κάθε ενότητα πρέπει να έχει και την αντίστοιχη εικόνα και αφήγηση. Ο µαθητής
θα βλέπει τις ενότητες ανακατεµένες και θα πρέπει να τις τοποθετήσει στη σωστή σειρά. Μόλις
γίνει αυτό, βλέπει και ακούει την ιστορία.
Προετοιµασία:
Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία δηµιουργίας της δραστηριότητας, πρέπει πρώτα να έχετε
προετοιµαστεί για το τι θέλετε να περιέχει. Επιλέξετε την ιστορία. Χωρίστε την σε παραγράφους.
Στη συνέχεια πρέπει να δηµιουργήσετε ή να βρείτε και τις ταιριαστές εικόνες που θα
εµφανίζονται για κάθε παράγραφο της ιστορίας. Αν έχετε τη δυνατότητα, ηχογραφήστε την
ιστορία σας (είναι προαιρετικό).
Το κείµενο έχει τους εξής περιορισµούς:
α) Η κάθε µια παράγραφος µπορεί να έχει το µέγιστο 130 χαρακτήρες µαζί µε τα κενά.
Β) Μπορείτε να καταχωρίσετε το πολύ µέχρι 6 παραγράφους.
Οι εικόνες έχουν τους εξής περιορισµούς:
α) Το µέγεθος του αρχείου πρέπει να είναι το µέγιστο 100 kb.
β) Ο τύπος του αρχείου εικόνας να είναι σε .jpg.
γ) Το µέγιστο µέγεθος της εικόνας πρέπει να είναι 800 pixels πλάτος µε 540 pixels ύψος. Σε
περίπτωση που σας είναι δύσκολο να επεξεργασθείτε µια εικόνα, το λογισµικό δέχεται και
µεγαλύτερου

µεγέθους

εικόνες

και

στην

εµφάνισή

τους

στο

περιβάλλον

του

µαθητή

προσαρµόζονται στο επιθυµητό µέγεθος, αλλά χάνουν την ποιότητά τους.
δ) Τα ονόµατα των αρχείων πρέπει να είναι µε λατινικούς χαρακτήρες.
Στο τέλος, αν θέλετε και έχετε τη δυνατότητα, µπορείτε να ηχογραφήσετε και την κάθε
παράγραφο ξεχωριστά και να αποθηκεύσετε τα αρχεία ήχου.
Οι ήχοι έχουν τους εξής περιορισµούς:
α) Το µέγεθος του αρχείου πρέπει να είναι το µέγιστο 100 kb.
β) Ο τύπος του αρχείου ήχου πρέπει να είναι σε .mp3.
δ) Τα ονόµατα των αρχείων πρέπει να είναι µε λατινικούς χαρακτήρες.
Όταν η προετοιµασία έχει ολοκληρωθεί προχωρήστε στην καταχώριση των δεδοµένων σας.
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Εισαγωγή δεδοµένων:
Εµφανίζεται ο παρακάτω πίνακας. Κάντε κλικ πάνω στην επιλογή «Νέα εγγραφή».

Εµφανίζεται ο πίνακας εισαγωγής δεδοµένων. Στο πρώτο πεδίο «Ιστορία» πληκτρολογείτε τον
αύξοντα αριθµό της ιστορίας, όπου θα αναφέρεται η συγκεκριµένη παράγραφος. Οι παράγραφοι
που θα έχουν τον ίδιο αριθµό στο πεδίο «Ιστορία», θα εµφανίζονται µαζί.
Στο δεύτερο πεδίο «Σειρά εµφάνισης» εισάγετε τον αριθµό, που θα καθορίζει τη σωστή θέση της
παραγράφου της ιστορίας.
Στο πεδίο «Παράγραφος» είτε πληκτρολογείτε είτε µε αντιγραφή και επικόλληση από
προϋπάρχον αρχείο εισάγετε την παράγραφο.

Στο

πεδίο

«Εικόνα»

επιλέγετε

«Εισαγωγή

εικόνας»

για

να

προσθέσετε την αντίστοιχη εικόνα. Θα εµφανιστεί η οθόνη, που
απεικονίζεται

δίπλα.

Πατώντας

στο

κουµπί

«browse»

θα

µεταφερθείτε στον υπολογιστή σας και θα επιλέξετε, από τον φάκελο
όπου έχετε αποθηκεύσετε τα αρχεία µε τις εικόνες σας, την ταιριαστή
εικόνα. Για να γίνει η µεταφορά επιλέξτε το κουµπί «Αποστολή». Αν
η εικόνα σας έχει µέγεθος αρχείου µεγαλύτερο από τα 100 kb, το
σύστηµα

δεν

θα

σας

επιτρέψει

να

κάνετε

την

αποστολή.

Τροποποιήστε το αρχείο και επαναλάβετε τη διαδικασία.
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Με τον ίδιο τρόπο εισάγετε και αρχείο ήχου για τη συγκεκριµένη παράγραφο. Στο τέλος η οθόνη
σας θα έχει την παρακάτω µορφή. Κάντε κλικ στο κουµπί «Αποθήκευση» και η καταχώρισή σας
ολοκληρώθηκε.

Μπορείτε τώρα ή να κάνετε νέα εγγραφή για να καταχωρίσετε µια νέα λέξη ή να διορθώσετε την
υπάρχουσα εγγραφή κάνοντας κλικ στην επιλογή «Επεξεργασία» ή να διαγράψετε την
υπάρχουσα εγγραφή. Στο πεδίο του ήχου έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε τον ήχο µε το
κουµπάκι play κάτω από το όνοµα του αρχείου.
Στην επιλογή για εµφάνιση διαλέγετε ποια ιστορία θέλετε να εµφανιστεί στο περιβάλλον που θα
δουλέψουν οι µαθητές (µια επιτρέπεται κάθε φορά) και πατήστε Αποθήκευση.

∆ραστηριότητα: Φτιάχνω προτάσεις
Η άσκηση αυτή αφορά στην τοποθέτηση λέξεων στη σωστή σειρά για τη δηµιουργία προτάσεων.
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Προετοιµασία:
Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία δηµιουργίας της δραστηριότητας, πρέπει πρώτα να έχετε
προετοιµαστεί για το τι θέλετε να περιέχει. Επιλέξετε τις προτάσεις. Στη συνέχεια πρέπει να
δηµιουργήσετε ή να βρείτε και τις ταιριαστές εικόνες που θα εµφανίζονται δίπλα στις προτάσεις.
Ο µέγιστος αριθµός των χαρακτήρων της πρότασης είναι 36.
Οι εικόνες έχουν τους εξής περιορισµούς:
α) Το µέγεθος του αρχείου πρέπει να είναι το µέγιστο 100 kb.
β) Ο τύπος του αρχείου εικόνας να είναι σε .jpg.
γ) Το µέγιστο µέγεθος της εικόνας πρέπει να είναι 140 pixels πλάτος µε 280 pixels ύψος. Σε
περίπτωση που σας είναι δύσκολο να επεξεργασθείτε µια εικόνα, το λογισµικό δέχεται και
µεγαλύτερου

µεγέθους

εικόνες

και

στην

εµφάνισή

τους

στο

περιβάλλον

του

µαθητή

προσαρµόζονται στο επιθυµητό µέγεθος, αλλά χάνουν την ποιότητά τους.
δ) Τα ονόµατα των αρχείων πρέπει να είναι µε λατινικούς χαρακτήρες.
Στο τέλος ,αν θέλετε και έχετε τη δυνατότητα, µπορείτε να ηχογραφήσετε και την πρόταση και
να την αποθηκεύσετε. Τα αρχεία ήχου έχουν τους εξής περιορισµούς:
α) Το µέγεθος του αρχείου πρέπει να είναι το µέγιστο 100 kb.
β) Ο τύπος του αρχείου ήχου πρέπει να είναι σε .mp3.
γ) δ) Τα ονόµατα των αρχείων πρέπει να είναι µε λατινικούς χαρακτήρες.
Όταν η προετοιµασία έχει ολοκληρωθεί προχωρήστε στην καταχώριση των δεδοµένων σας.
Εισαγωγή δεδοµένων:
Εµφανίζεται ο παρακάτω πίνακας. Κάντε κλικ πάνω στην επιλογή «Νέα εγγραφή».

Εµφανίζεται ο πίνακας εισαγωγής δεδοµένων. Στο πρώτο πεδίο «Λέξεις» πληκτρολογείτε την
πρόταση, χωρισµένη σε λέξεις µε διαχωριστικό το ελληνικό ερωτηµατικό «;». Η πρόταση πρέπει
να έχει µέγιστο αριθµό χαρακτήρων 36, µαζί µε τα σύµβολα «;».
Στο δεύτερο πεδίο «Εικόνα» µπορείτε να εισάγετε νέα εικόνα πατώντας πάνω στην «Εισαγωγή
Εικόνας».
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Θα εµφανιστεί η οθόνη, που απεικονίζεται δίπλα. Πατώντας στο
κουµπί «browse» θα µεταφερθείτε στους φακέλους του υπολογιστή
σας και θα επιλέξετε, από το φάκελο όπου έχετε αποθηκεύσει τα
αρχεία µε τις εικόνες σας, την ταιριαστή εικόνα. Για να γίνει η
µεταφορά επιλέξτε το κουµπί «Αποστολή». Αν η εικόνα σας έχει
µέγεθος αρχείου µεγαλύτερο από τα 100 kb, το σύστηµα δε θα σας
επιτρέψει να κάνετε την αποστολή. Τροποποιήστε το αρχείο και
επαναλάβετε τη διαδικασία.
Με τον ίδιο τρόπο εισάγετε και αρχείο ήχου για τη συγκεκριµένη πρόταση. Στο πεδίο
«Εµφάνιση» επιλέγετε Ναι ή Όχι, ανάλογα αν θέλετε η συγκεκριµένη εγγραφή σας να εµφανιστεί
στη δραστηριότητα ή όχι. Αν επιλέξετε όχι, η καταχώριση διατηρείται αλλά δεν θα εµφανίζεται
στους µαθητές µέχρι να επιλέξετε το Ναι. Κάντε κλικ στο κουµπί «Αποθήκευση» και η
καταχώρισή σας ολοκληρώθηκε.
Η οθόνη σας θα έχει την παρακάτω µορφή. Μπορείτε τώρα ή να κάνετε νέα εγγραφή για να
καταχωρίσετε µια νέα πρόταση ή να διορθώσετε την υπάρχουσα εγγραφή κάνοντας κλικ στην
επιλογή «Επεξεργασία» ή να διαγράψετε την υπάρχουσα εγγραφή. Στο πεδίο του ήχου έχετε τη
δυνατότητα να ακούσετε τον ήχο µε το κουµπάκι play κάτω από το όνοµα του αρχείου.
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∆ραστηριότητα: Κρυπτόλεξο
Οι µαθητές θα πρέπει να λύσουν ένα κλασικό κρυπτόλεξο. Μπορείτε να εισάγετε και µια εικόνα
αναφοράς των λέξεων που θα κρύβονται µέσα στο κρυπτόλεξο για να βοηθήσετε τους µαθητές.
Π.χ. η εικόνα µπορεί να είναι µια εικόνα θάλασσας και οι λέξεις να περιγράφουν ή να αφορούν
τη θάλασσα.

Προετοιµασία:
Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία δηµιουργίας της δραστηριότητας, πρέπει πρώτα να έχετε
προετοιµάσει τι θα περιέχει. Επιλέξετε το θέµα που θέλετε να επεξεργαστείτε και βρείτε τις λέξεις
που θα κρύβονται στο κρυπτόλεξο. Αν θέλετε επιλέξτε και την σχετική εικόνα.

Εισαγωγή δεδοµένων:
Εµφανίζεται ο παρακάτω πίνακας. Κάντε κλικ πάνω στην επιλογή «Νέα εγγραφή».

Εµφανίζεται ο πίνακας εισαγωγής δεδοµένων. Στο πρώτο πεδίο «Γρίφος» πληκτρολογείτε τον
αύξοντα αριθµό του κρυπτολέξου.
Στο δεύτερο πεδίο «Λέξεις» πληκτρολογείτε τις λέξεις που θα κρύβονται στο κρυπτόλεξο. Οι
λέξεις πρέπει να είναι η µια κάτω από την άλλη. Μπορείτε να καταχωρίσετε µέχρι 15 λέξεις µε
µέγιστο αριθµό γραµµάτων για κάθε λέξη 10.
Στο τρίτο πεδίο «Εικόνα» εισάγετε αρχείο εικόνας, πατώντας πάνω στην «Εισαγωγή Εικόνας».
Θα εµφανιστεί η οθόνη που απεικονίζεται δίπλα. Πατώντας στο
κουµπί «browse» θα µεταφερθείτε στον υπολογιστή σας και θα
επιλέξετε, από τον φάκελο όπου έχετε αποθηκεύσετε τα αρχεία µε
τις εικόνες σας, την ταιριαστή εικόνα και πατάτε το κουµπί
«Αποστολή». Αν η εικόνα σας έχει µέγεθος αρχείου µεγαλύτερο από
το 100 kb, το σύστηµα δεν θα σας επιτρέψει να κάνετε την
αποστολή. Τροποποιήστε το αρχείο και επαναλάβετε τη διαδικασία.

Στο τέλος η οθόνη σας θα έχει την παρακάτω µορφή. Κάντε κλικ στο κουµπί «Αποθήκευση» και
η καταχώρισή σας ολοκληρώθηκε.
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Η Οθόνη σας θα έχει την παρακάτω µορφή. Μπορείτε τώρα ή να κάνετε νέα εγγραφή για να
καταχωρίσετε ένα νέο κρυπτόλεξο, να διορθώσετε το υπάρχον κάνοντας κλικ στην επιλογή
«Επεξεργασία» ή να το διαγράψετε.

Στην επιλογή για εµφάνιση διαλέγετε ποιο κρυπτόλεξο θέλετε να εµφανιστεί στο περιβάλλον που
θα δουλέψουν οι µαθητές και πατήστε Αποθήκευση.
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∆ραστηριότητα: Παιχνίδι µε τις λέξεις
Αυτό είναι ένα παιχνίδι λέξεων. Οι µαθητές πρέπει να βρουν τη λέξη που κρύβεται πίσω από τα
κενά τετραγωνάκια πριν τελειώσει ο χρόνος.

Προετοιµασία:
Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία δηµιουργίας της δραστηριότητας, πρέπει πρώτα να βρείτε τις
λέξεις που θα εµφανίζονται στο παιχνίδι ανάλογα µε το ηλικιακό επίπεδο των µαθητών.
Οι λέξεις έχουν τον εξής περιορισµό:
α) Το σύνολο γραµµάτων πρέπει να είναι το µέγιστο 7 γράµµατα.
β) Πρέπει να είναι οπωσδήποτε κεφαλαία.
γ) Πρέπει να δώσετε τουλάχιστον 9 λέξεις.

Εισαγωγή δεδοµένων:
Εµφανίζεται ο παρακάτω πίνακας. Κάντε κλικ πάνω στην επιλογή «Νέα εγγραφή».

Εµφανίζεται ο πίνακας εισαγωγής δεδοµένων. Στο πεδίο «Λέξη» πληκτρολογείτε την λέξη που
επιθυµείτε. Προσοχή τα ψηφία πρέπει να είναι το µέγιστο 7. Στο πεδίο «Ερµηνεία» εισάγετε την
ερµηνεία της λέξης.

Συνεχίζετε µε αυτόν τον τρόπο να καταχωρίζετε όσες περισσότερες λέξεις µπορείτε. Όταν
ολοκληρωθούν οι καταχωρίσεις σας, η οθόνη θα έχει την παρακάτω µορφή. Μπορείτε τώρα ή να
κάνετε νέα εγγραφή για να καταχωρίσετε µια νέα λέξη ή να διορθώσετε την υπάρχουσα εγγραφή
κάνοντας κλικ στην επιλογή «Επεξεργασία» ή να διαγράψετε την υπάρχουσα εγγραφή.
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∆ραστηριότητα: Αντιστοίχηση
Σε αυτή τη δραστηριότητα οι µαθητές πρέπει να αντιστοιχήσουν λήµµατα µε τα ερµηνεύµατά
τους.
Προετοιµασία:
Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία δηµιουργίας της δραστηριότητας, πρέπει πρώτα να έχετε ετοιµάσει
τα λήµµατα που θέλετε µε τα ερµηνεύµατά τους.

Εισαγωγή δεδοµένων:
Εµφανίζεται ο παρακάτω πίνακας. Κάντε κλικ πάνω στην επιλογή «Νέα εγγραφή».

Εµφανίζεται ο πίνακας εισαγωγής δεδοµένων. Στο πρώτο πεδίο «Λέξεις» πληκτρολογείτε τα
λήµµατα το ένα κάτω από το άλλο. Μπορείτε να καταχωρίσετε για κάθε οθόνη µέχρι 4 λήµµατα
και τις αντίστοιχες ερµηνείες τους µε µέγιστο ληµµάτων χαρακτήρων ανά λήµµα 10 και ανά
ερµηνεία 40.
Στο δεύτερο πεδίο «Ερµηνείες» πληκτρολογείτε τα ερµηνεύµατα µε την ίδια σειρά που
πληκτρολογήσατε και τα λήµµατα. Ο µέγιστος αριθµός χαρακτήρων ανά λήµµα είναι 40.
Στο πεδίο «Εµφάνιση» επιλέξτε Ναι ή όχι, ανάλογα αν θέλετε να εµφανιστεί η καταχώρισή σας ή
όχι.
Στο τέλος η οθόνη σας θα έχει την παρακάτω µορφή. Κάντε κλικ στο κουµπί «Αποθήκευση» και
η καταχώρισή σας ολοκληρώθηκε.
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Όταν ολοκληρωθούν οι καταχωρίσεις σας, η οθόνη θα έχει την παρακάτω µορφή. Μπορείτε τώρα
ή να κάνετε νέα εγγραφή για να καταχωρίσετε µια νέα λέξη ή να διορθώσετε την υπάρχουσα
εγγραφή κάνοντας κλικ στην επιλογή «Επεξεργασία» ή να διαγράψετε την υπάρχουσα εγγραφή.

∆ραστηριότητα: Συµπλήρωση κενών
Οι µαθητές να συµπληρώσουν τις συλλαβές ή τις λέξεις που λείπουν από µια πρόταση.

Προετοιµασία:
Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία δηµιουργίας της δραστηριότητας, πρέπει πρώτα να έχετε
προετοιµάσει τι θα περιέχει. Επιλέξετε τις προτάσεις ή τις παραγράφους σύµφωνα µε το
αντικείµενο που θέλετε να δουλέψετε.

Εισαγωγή δεδοµένων:
Εµφανίζεται ο παρακάτω πίνακας. Κάντε κλικ πάνω στην επιλογή «Νέα εγγραφή».

Εµφανίζεται ο πίνακας εισαγωγής δεδοµένων. Στο πρώτο πεδίο «Κείµενο χωρίς συλλαβές»
πληκτρολογείτε το κείµενό σας και στην θέση των συλλαβών ή λέξεων, που θέλετε να
πληκτρολογήσουν οι µαθητές, θα βάλετε τον χαρακτήρα _
Στο δεύτερο πεδίο «Συλλαβές-λέξεις» πληκτρολογήστε τις συλλαβές ή τις λέξεις που λείπουν
από την πρόταση µε την σειρά.
Στο πεδίο «Εµφάνιση» επιλέγετε Ναι ή Όχι, ανάλογα αν θέλετε η συγκεκριµένη εγγραφή σας να
εµφανιστεί στη δραστηριότητα ή όχι. Αν επιλέξετε όχι, η καταχώριση διατηρείται αλλά δεν θα
εµφανίζεται στους µαθητές µέχρι να επιλέξετε το Ναι. Στο τέλος η οθόνη σας θα έχει την
παρακάτω µορφή. Κάντε κλικ στο κουµπί «Αποθήκευση» και η καταχώρισή σας ολοκληρώθηκε.
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Η οθόνη σας θα έχει την παρακάτω µορφή. Μπορείτε τώρα ή να κάνετε νέα εγγραφή για να
καταχωρίσετε µια νέα λέξη ή να διορθώσετε την υπάρχουσα εγγραφή κάνοντας κλικ στην
επιλογή «Επεξεργασία» ή να τη διαγράψετε. Ελέγχεται πάντα από το περιβάλλον εργασίας του
µαθητή το µέγεθος των κειµένων σας. Αν οι εγγραφές σας ξεπερνούν το ύψος της οθόνης,
επιλέξετε να µην εµφανιστεί µια από αυτές.

∆ραστηριότητα: Η ακροστιχίδα
Οι µαθητές πρέπει να λύσουν την ακροστιχίδα βλέποντας τα πρώτα γράµµατα των λέξεων. Οι
λέξεις της ακροστιχίδας βασίζονται σε ένα κείµενο που οι µαθητές µπορούν ανά πάσα στιγµή να
διαβάσουν.
Προετοιµασία:
Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία δηµιουργίας της δραστηριότητας, πρέπει πρώτα να έχετε ετοιµάσει
στο χαρτί λυµένη την ακροστιχίδα σας.
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Εισαγωγή δεδοµένων:
Εµφανίζεται ο παρακάτω πίνακας. Κάντε κλικ πάνω στην επιλογή «Νέα εγγραφή».

Εµφανίζεται ο πίνακας εισαγωγής δεδοµένων. Στο πρώτο πεδίο «Λέξεις» πληκτρολογείτε τις
λέξεις της ακροστιχίδας την µία κάτω από την άλλη. Μέγιστος αριθµός λέξεων 11 µε µέγιστο
αριθµό χαρακτήρων 10 ανά λέξη.
Στο δεύτερο πεδίο «Ερµηνείες» εισάγετε τις ερµηνείες των λέξεων
Στο τρίτο επίπεδο «κείµενο» θα εισάγετε το κείµενο που θα βοηθά τους µαθητές να λύσουν την
ακροστιχίδα. Μέγιστος αριθµός χαρακτήρων µαζί µε τα κενά 500.
Στο τέλος η οθόνη σας θα έχει την παρακάτω µορφή. Κάντε κλικ στο κουµπί «Αποθήκευση» και
η καταχώρισή σας ολοκληρώθηκε.

Μπορείτε τώρα ή να κάνετε νέα εγγραφή για να καταχωρίσετε µια νέα λέξη ή να διορθώσετε την
υπάρχουσα εγγραφή κάνοντας κλικ στην επιλογή «Επεξεργασία» ή να διαγράψετε την
υπάρχουσα εγγραφή. Με την εισαγωγή νέας ακροστιχίδας εµφανίζεται στο περιβάλλον των
µαθητών βελάκι (επόµενη).
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∆ραστηριότητα: Αλλάζοντας την πρόταση
Σ’ αυτή τη δραστηριότητα οι µαθητές βλέπουν τέσσερα πλαίσια που µπορούν να τα γυρίζουν.
Μέσα στα πλαίσια αυτά εµφανίζονται λέξεις από προτάσεις ανακατεµένες. Οι µαθητές κυλάνε τα
πλαίσια κι όταν ο συνδυασµός τους είναι σωστός, πληκτρολογούν την πρόταση που σχηµάτισαν.
Σκοπός της δραστηριότητας είναι να πειραµατιστούν οι µαθητές και στο τέλος να ανακαλύψουν
όσες περισσότερες προτάσεις µπορούν.
Προετοιµασία:
Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία δηµιουργίας της δραστηριότητας, πρέπει πρώτα να έχετε
προετοιµάσει τι θα περιέχει. Επιλέξετε τις προτάσεις που θέλετε να εµφανίζονται ανακατεµένες.
Έχουµε τους εξής περιορισµούς:
α) Αριθµός λέξεων ανά πρόταση 4
β) Αριθµός χαρακτήρων λέξεων 9
Όταν η προετοιµασία έχει ολοκληρωθεί προχωρήστε στην καταχώριση των δεδοµένων σας.
Εισαγωγή δεδοµένων:
Εµφανίζεται ο παρακάτω πίνακας. Κάντε κλικ πάνω στην επιλογή «Νέα εγγραφή».

Εµφανίζεται ο πίνακας εισαγωγής δεδοµένων. Στο πρώτο πεδίο «Προτάσεις» πληκτρολογείτε τη
πρότασή σας µε µέγιστο αριθµό ψηφίων ανά λέξη 8. Θα πρέπει να χωρίζονται οι λέξεις που θα
εµφανίζονται σε διαφορετικό πλαίσιο µε το σύµβολο ;. Με enter καταχωρίζετε την επόµενη
πρόταση.
Στο πεδίο « όλες οι αποδεκτές» πληκτρολογείτε όλους τους πιθανούς συνδυασµούς προτάσεων
που σχηµατίζονται.
Στο πεδίο «Εµφάνιση» επιλέγετε Ναι ή Όχι, ανάλογα αν θέλετε η συγκεκριµένη εγγραφή σας να
εµφανιστεί στη δραστηριότητα ή όχι. Αν επιλέξετε όχι, η καταχώριση διατηρείται αλλά δεν θα
εµφανίζεται στους µαθητές µέχρι να επιλέξετε το Ναι. Στο τέλος η οθόνη σας θα έχει την
παρακάτω µορφή. Κάντε κλικ στο κουµπί «Αποθήκευση» και η καταχώρισή σας ολοκληρώθηκε.
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Η Οθόνη σας θα έχει την παρακάτω µορφή. Μπορείτε τώρα ή να κάνετε νέα εγγραφή για να
καταχωρίσετε µια νέα οµάδα λέξεων, να διορθώσετε την υπάρχουσα εγγραφή κάνοντας κλικ
στην επιλογή «Επεξεργασία» ή να τη διαγράψετε.

∆ραστηριότητα: Αλλάζοντας τις λέξεις
Σ’ αυτή τη δραστηριότητα οι µαθητές βλέπουν τρία πλαίσια που µπορούν να τα γυρίζουν. Μέσα
στα πλαίσια αυτά µπορείτε να βάλετε το άρθρο, το θέµα και την κατάληξη µιας λέξης αν θέλετε
να διδάξετε τις κλίσεις. Αλλά µπορείτε να διδάξετε τα ρήµατα, τις κλίσεις τους ή τους χρόνους.
Οι µαθητές κυλάνε τα πλαίσια κι όταν ο συνδυασµός τους είναι σωστός η λέξη αλλάζει χρώµα.
Σκοπός της δραστηριότητας είναι να πειραµατιστούν οι µαθητές και στο τέλος να ανακαλύψουν
και να γράψουν τον κανόνα.
Προετοιµασία:
Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία δηµιουργίας της δραστηριότητας πρέπει πρώτα να έχετε
προετοιµάσει τι θα περιέχει. Επιλέξετε αν θα ασχοληθείτε µε ρήµατα, ουσιαστικά ή επίθετα και µε
ποια οµάδα.
Έχουµε τον εξής περιορισµό:
Το πλήθος των χαρακτήρων στο πρώτο µέρος πρέπει να είναι 5 στο δεύτερο 8 και στο τρίτο 4.
Όταν η προετοιµασία έχει ολοκληρωθεί προχωρήστε στην καταχώριση των δεδοµένων σας.
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Εισαγωγή δεδοµένων:
Εµφανίζεται ο παρακάτω πίνακας. Κάντε κλικ πάνω στην επιλογή «Νέα εγγραφή».

Εµφανίζεται ο πίνακας εισαγωγής δεδοµένων. Στο πρώτο πεδίο «Λέξεις» πληκτρολογείτε τη λέξη
µε µέγιστο αριθµό χαρακτήρων στο πρώτο µέρος 5 στο δεύτερο 8 και στο τρίτο 4. Θα πρέπει να
χωρίζονται τα µέρη της λέξης που θα εµφανίζονται σε διαφορετικό πλαίσιο µε το σύµβολο ;. Με
Enter καταχωρίζετε την επόµενη λέξη.
Στο πεδίο «Εµφάνιση» επιλέγετε Ναι ή Όχι, ανάλογα αν θέλετε η συγκεκριµένη εγγραφή σας να
εµφανιστεί στη δραστηριότητα ή όχι. Αν επιλέξετε όχι, η καταχώριση διατηρείται αλλά δεν θα
εµφανίζεται στους µαθητές µέχρι να επιλέξετε το Ναι. Στο τέλος η οθόνη σας θα έχει την
παρακάτω µορφή. Κάντε κλικ στο κουµπί «Αποθήκευση» και η καταχώρισή σας ολοκληρώθηκε.

Μπορείτε τώρα ή να κάνετε νέα εγγραφή για να καταχωρίσετε µια νέα οµάδα λέξεων, να
διορθώσετε την υπάρχουσα εγγραφή κάνοντας κλικ στην επιλογή «Επεξεργασία» ή να τη
διαγράψετε.
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Πολιτισµού, Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραµµάτων,
Λευκωσία, 1998
Ηµερολόγιο της UNICEF, 1997

Καρέττα:

Οι Ερευνητές-Καθηµερινή σελ.4, 23/5/99
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ΑΡΧΕΛΩΝ, Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας,
http://www.archelon.gr/

Ενότητα: Εργασία
Πηγές κειµένων
ΣΑΡΗΣΑΒΒΑΣ Β., Μνήµες και Θύµησες, «Το όργωµα» σελ. 130, εκδόσεις PROFIL, Θεσσαλονίκη 2001
Ευρυτανικές Σελίδες, Τα επαγγέλµατα, http://www.evrytan.gr/
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ., Η γλύκα της δουλειάς, Αγγελικής Βαρελλά, Αναγνωστικό Γ΄ ∆ηµοτικού, ΟΕ∆Β, 1982
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, «ΕΓΩ, ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ;!»
Πηγές εικόνων
Το όργωµα: ΣΑΡΗΣΑΒΒΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Μνήµες και Θύµησες, εκδόσεις PROFIL, Θεσσαλονίκη 2001
Κρεοπώλης, Κουρέας: Ευρυτανικές Σελίδες, Τα επαγγέλµατα, http://www.evrytan.gr/
Κόµικ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
«ΕΓΩ, ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ;!»
Παιδική εργασία: Επίσηµη σελίδα των Ηνωµένων Εθνών - Human Rights and Children,
http://www.un.org/av/photo/subjects/childwork.htm
Ενότητα: Παιχνίδια του κόσµου
Πηγές κειµένων
ΚΑΡΑΝΤΖΕΛΗ Α., ΤΥΜΠΑ Ε., Παιδικά παραδοσιακά παιχνίδια, 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Συκεών,
πρόγραµµα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 2001-02
ΜΟΥΣΑΙΟΥ Κ.-ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ, Τα Παραµύθια του Λιβισιού και της Μάκτης, Παραδοσιακή
κεραµική, Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για την Α’ ∆ηµοτικού
Παπουτσωµένες καρέκλες, «Παγώνι» - ∆ιµηνιαίο περιοδικό για παιδιά της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης. σελ 28, Τεύχος 3, Θεσσαλονίκη, 1997
Συνέντευξη Παναγιώτη Γιαννάκη, News in.gr, 26/9/2005,

http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=652279&lngDtrID=246
Πηγές εικόνων
Ηµερολόγιο της UNICEF, 1997
ΕΤ1 video αγώνα Ελλάδα-Γαλλία Eurobasket 2005
Ενότητα: Η ιστορία της γραφής
Πηγές κειµένων
ΒΑΛΑΣΗΣ ∆., Μια περιπέτεια χωρίς τέλος-Η Ιστορία της γραφής και του βιβλίου, εκδόσεις
Κέδρος, Αθήνα, 1985
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ΚΛΙΑΦΑ Μ., Ο κόσµος βαριέται να διαβάζει θλιβερές ιστορίες, εκδόσεις ΚΕ∆ΡΟΣ,1986
ΠΑΟΛΟ ΚΟΕΛΟ, Μετ. Ερ. Σακελλαροπούλου, «Α,β,γ,δ...», βιβλίο του δασκάλου, στο Κουτί της
Γραφής της Μπίλης Βέµη, εκδόσεις Καλειδοσκόπιο
Τα γράµµατα του αλφαβήτου, Ηροδότου, Μούσες. Μετ Ευάγ. Πανέτσος., βιβλίο Ε΄, Τόµος ΣΤ΄,
εκδόσεις Ζαχαρόπουλος
ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑ∆Α, Μετ. Σακελλαρίου Χ., εκδόσεις
Πηγές εικόνων
ΒΑΛΑΣΗΣ ∆., Μια περιπέτεια χωρίς τέλος-Η Ιστορία της γραφής και του βιβλίου, εκδόσεις
Κέδρος,1986
Ενότητα: Το εργαστήρι µου
Πηγές εικόνων
ΠΑΡΘΕΝΗΣ Κ., «Ο Ευαγγελισµός», Καθηµερινή, Επτά ηµέρες, Μάρτιος 2001 σελ. 37
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Ε, «Χελµός», Βουλή των Ελλήνων, http://www.parliament.gr/
ΦΩΤΑΚΗΣ Ν. «Τοπίο», Η Ελλάδα που αλλάζει, Τελλόγλειο ίδρυµα τεχνών, 2002
ΑΛΤΑΜΟΥΡΑΣ Ι., «Ιστιοφόρα», Η συλλογή ∆ηµητρίου Τσάµη στο Τελλόγλειο, Τελλόγλειο ίδρυµα
τεχνών, 2002
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