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ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ 
 
Κατερίνα Αλεξοποφλου - Γιολάντα Δήμου 

1. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ 

 

1.1 Σίτλοσ διδακτικοφ ςεναρίου 

«Με κλωςτι και με βελόνι»…. 

Μια διακεματικι προςζγγιςθ για τθν ενδυμαςία με χριςθ ζξι (6) διαφορετικϊν 

λογιςμικϊν. 

 

1.2 Εμπλεκόμενεσ γνωςτικζσ περιοχζσ 

Σο ςυγκεκριμζνο ςενάριο περιλαμβάνει δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ καλφπτουν τα 

γνωςτικά αντικείμενα που προβλζπει το ΔΕΠΠ για το νθπιαγωγείο. Δθλαδι 

Γλϊςςα, Μακθματικά, Μελζτθ Περιβάλλοντοσ, Δθμιουργία και Ζκφραςθ και 

Πλθροφορικι. 

 

1.3 Σάξεισ ςτισ οποίεσ μπορεί να απευκφνεται  

Σο ςενάριο απευκφνεται ςε νιπια θλικίασ 4-6 χρόνων που παρακολουκοφν 

ολοιμερο ι κλαςςικό τμιμα φοίτθςθσ. 

 

1.4 υμβατότθτα με το Α.Π.. και το Δ.Ε.Π.Π.. 

Θ διδακτικι προςζγγιςθ που ακολουκείται ςτο ςενάριο είναι αυτι τθσ διακεματικισ 

προςζγγιςθσ, ςφμφωνα με το ΔΕΠΠ (2003) για το νθπιαγωγείο. Σο ςενάριο είναι 

ςυμβατό με το ΔΕΠΠ του Νθπιαγωγείου, κακϊσ οι δραςτθριότθτεσ και το λογιςμικό 

που χρθςιμοποιείται παρζχουν κατάλλθλεσ ευκαιρίεσ ςτα παιδιά να αναπτφςςουν 

τθ γλϊςςα και τθν επικοινωνία, να αξιοποιοφν τθ τεχνολογία, να 

διθγοφνται/αφθγοφνται, να «πειραματίηονται» με διάφορα υλικά και χρϊματα για 

να ςχεδιάηουν και να ηωγραφίηουν, να αναπαράγουν δεδομζνα μοτίβα, να 

γνωρίςουν το ανκρωπογενζσ και φυςικό περιβάλλον. (ΑΠ/ΔΕΠΠ, 2003: 586, 587, 

604, 607).  
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1.5 Οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ & απαιτοφμενθ υλικοτεχνικι υποδομι 

Οργάνωςη τησ Διδαςκαλίασ 

Οι δραςτθριότθτεσ του ςεναρίου αναπτφςςονται μζςα ςτθν τάξθ, ςτθν οποία ζχει 

γίνει θ κατάλλθλθ διαρρφκμιςθ του χϊρου ϊςτε ο υπολογιςτισ να αποτελεί «ςθμείο 

αναφοράσ» τθσ κακθμερινισ πρακτικισ των νθπίων (γωνιά υπολογιςτι), ζτςι ϊςτε 

οι δραςτθριότθτεσ ς’ αυτι τθ γωνιά να είναι κοινωνικζσ και να αφοροφν το ςφνολο 

τθσ τάξθσ (Κόμθσ, 2004: 47). 

Σα νιπια οργανϊνονται ομάδεσ 3-4 μακθτϊν, προκειμζνου να επιτευχκεί 

ομαδοςυνεργατικι μάκθςθ (κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ για τθ δθμιουργία και 

ςθματοδότθςθ τθσ γνϊςθσ) (Κοινωνικοπολιτιςμικζσ κεωρίεσ μάκθςθσ) κατά τθ 

χριςθ του λογιςμικοφ δθμιουργίασ θλεκτρονικϊν αςκιςεων, του λογιςμικοφ 

επεξεργαςίασ υπολογιςτικοφ φφλλου, του λογιςμικοφ δθμιουργίασ παηλ και τθσ 

χριςθσ του διαδικτφου. 

Σα νιπια οργανϊνονται ςε ολομζλεια κατά τθ χριςθ του λογιςμικοφ εννοιολογικισ 

χαρτογράφθςθσ, του λογιςμικοφ παρουςίαςθσ και του διαδικτφου (παραμφκι), 

προκειμζνου να ανακοινϊςουν, να οργανϊςουν, να επεξεργαςτοφν και να 

επιχειρθματολογιςουν για τισ ιδζεσ τουσ (κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ για τθ 

δθμιουργία και ςθματοδότθςθ τθσ γνϊςθσ) (Κοινωνικοπολιτιςμικζσ κεωρίεσ 

μάκθςθσ). 

 

Γνωςτικά Προαπαιτοφμενα 

Θ διερεφνθςθ των πρότερων ιδεϊν, αντιλιψεων και αναπαραςτάςεων των νθπίων 

ςχετικά με τθν ζννοια τθσ «Ενδυμαςίασ» επιτυγχάνεται με τθ χριςθ εννοιολογικοφ 

χάρτθ (Kidspiration). Κατά τθν επεξεργαςία του χάρτθ θ εκπαιδευτικόσ προϊδεάηει τα 

νιπια για τα νζα γνωςτικά αντικείμενα ςτα οποία κα εξακτινωκεί θ ζννοια και 

ςυνδζει τισ γνϊςεισ, ιδζεσ, αντιλιψεισ των νθπίων με προχπάρχουςεσ γνϊςεισ από 

τθ μελζτθ ςυναφϊν εννοιϊν π.χ. «Κατοικία», «Ανκρϊπινο ϊμα». 
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Απαιτοφμενη Τλικοτεχνική Τποδομή 

Θ απαιτοφμενθ υλικοτεχνικι υποδομι είναι ζνασ υπολογιςτισ (γωνιά υπολογιςτι 

ςτθν τάξθ) με ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο, προβολικό μθχάνθμα και ςαρωτισ1. χετικά 

με το εκπαιδευτικό λογιςμικό, ο υπολογιςτισ κα πρζπει να διακζτει: 

 Λογιςμικό ανάπτυξθσ τθσ ζκφραςθσ και τθσ δθμιουργικότθτασ (Tux Paint). 

 Λογιςμικό Εννοιολογικισ Χαρτογράφθςθσ (Kidspiration). 

 Λογιςμικό δθμιουργίασ αςκιςεων (Hot Potatoes). 

 Λογιςμικό δθμιουργίασ παηλ (jigsawcreator) 

 Λογιςμικό παρουςίαςθσ (Power Point). 

 Λογιςμικό επεξεργαςίασ υπολογιςτικοφ φφλλου (Excel). 

 

1.6 κοπόσ και ςτόχοι 

1.6.1 κοπόσ 

κοπόσ του ςυγκεκριμζνου ςεναρίου είναι να προςεγγίςουν τθν ζννοια ενδυμαςία 

και να διευρφνουν τισ γνϊςεισ τουσ.  

 

1.6.2 Διδακτικοί ςτόχοι 

Σα νιπια επιδιϊκεται: 

Α. Ωσ προσ το γνωςτικό αντικείμενο 

 Να προςδιορίηουν, να ονομάηουν και να γράφουν τα είδθ των ενδυμάτων για 

κάκε μζροσ του ςϊματοσ και για κάκε φφλο (γλϊςςα).  

 Να αναδιθγοφνται/αφθγοφνται το παραμφκι «Σα καινοφρια ροφχα του 

αυτοκράτορα», να το ςυςχετίηουν με δικζσ τουσ εμπειρίεσ ςε ςχζςθ με τθν 

ζνδυςι τουσ («καινοφρια ροφχα»), να ςυμμετζχουν ςε ςυηθτιςεισ και να 

χρθςιμοποιοφν ςτοιχειϊδθ επιχειρθματολογία για τισ ενδυματολογικζσ τουσ 

επιλογζσ (γλϊςςα). 

 Να αρικμοφν διαφορετικζσ ποςότθτεσ απεικονιςμζνων υλικϊν ραπτικισ 

(κουμπιά), να τα ςυγκρίνουν και να τα διατάςςουν (μακθματικά).  

                                                
1 ημείωςη: Θ χριςθ του ςαρωτι χρθςιμοποιείται ςτθ διαφοροποιθμζνθ 3θ 

διδακτικι παρζμβαςθ μόνο από τθν Γ. Διμου. 
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 Να κατατάςςουν τα υλικά ραπτικισ (καρφίτςεσ, ψαλίδι, μεηοφρα, κουμπιά, 

κτλ.) ςε μαγνθτιηόμενα και μθ υλικά και να τα τοποκετοφν ςε πίνακα διπλισ 

ειςόδου (μακθματικά). 

 Να αναπτφςςουν τισ ςυνδυαςτικζσ ικανότθτεσ, τοποκετϊντασ κομμάτια 

ενδφματοσ (παηλ) ςε ζνα ολοκλθρωμζνο ενδυματολογικό ςφνολο κατά το 

πρότυπο ενόσ «ράφτθ» (μακθματικά). 

 Να ταξινομοφν είδθ ζνδυςθσ ςφμφωνα με διαφοροποιθμζνεσ καιρικζσ 

ςυνκικεσ (ιλιοσ, βροχι, χιόνι, ςυννεφιά) (μακθματικά, μελζτθ 

περιβάλλοντοσ-βιολογία). 

 Να ανακαλφπτουν τα βαςικά χαρακτθριςτικά και τισ διαφορζσ των 

ενδυμαςιϊν ςε διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ και να διερευνοφν τισ γνϊςεισ 

τουσ για το ανκρωπογενζσ περιβάλλον (μελζτθ περιβάλλοντοσ-γεωγραφία). 

 Να αντιλθφκοφν ότι πολλζσ ενδυμαςίεσ – ςτολζσ τθσ Αποκριάσ, ζχουν 

ταυτότθτα και ιςτορία (μελζτθ περιβάλλοντοσ-ιςτορία). 

 Να αντιλθφκοφν τθ μεταβολι και εξζλιξθ των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν του 

ελλθνικοφ ενδφματοσ ςτον ιςτορικό χρόνο και να αναγνωρίςουν τθν ελλθνικι 

παραδοςιακι ενδυμαςία ωσ ςτοιχείο πολιτιςτικισ ταυτότθτασ (μελζτθ 

περιβάλλοντοσ-ιςτορία). 

 Να περιγράφουν απόψεισ και ςυναιςκιματα και να καλλιεργοφν τθν 

αιςκθτικι τουσ ζκφραςθ, παρακολουκϊντασ φωτογραφικά ςτιγμιότυπα από 

κεατρικά ζργα τθσ Commedia del’ Arte, να δείχνουν ενδιαφζρον, να 

περιγράφουν και να παρατθροφν εικαςτικζσ αναπαραςτάςεισ μζςω τθσ 

φιγοφρασ του Αρλεκίνου και να απολαμβάνουν τα μουςικά ακοφςματα που 

ςυνοδεφουν τθν παρουςίαςθ (δθμιουργία και ζκφραςθ). 

 Να πειραματίηονται και να αποκωδικοποιοφν βαςικζσ μορφζσ και ςχιματα 

(ρόμβοι) και να αντλοφν κζματα για τθ ηωγραφικι από δραςτθριότθτεσ τθσ 

κεματικισ ενότθτασ (δθμιουργία και ζκφραςθ). 

Β. Ωσ προσ τθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν 

 Να γνωρίςουν τισ κυριότερεσ μονάδεσ του υπολογιςτι και τον υπολογιςτι 

ωσ ενιαίο ςφςτθμα. 
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 Να εξοικειωκοφν – να χρθςιμοποιοφν το ποντίκι. Μετακίνθςθ εικόνων ι 

αντικειμζνων με τθ μζκοδο ‘‘drag ’n drop’’ (πατάω, ςζρνω και αφινω).  

 Να αντιγράφουν απλζσ λζξεισ χρθςιμοποιϊντασ το πλθκτρολόγιο. 

 Να ταυτίηουν τον υπολογιςτι ωσ μια μθχανι που βοθκάει τον άνκρωπο ςτθν 

εργαςία του. 

Γ. Ωσ προσ τθ μακθςιακι διαδικαςία 

 Να ςυνεργάηονται κατά ομάδεσ για μία κοινι εργαςία. 

 Να περιμζνουν τθ ςειρά τουσ. 

 

1.7 Εκτιμϊμενθ διάρκεια 

Θ εκτιμϊμενθ διάρκεια του ςεναρίου είναι δζκα (10) διδακτικζσ ϊρεσ. Οι 

δραςτθριότθτεσ ζχουν διάρκεια που κυμαίνεται από είκοςι ζωσ ςαράντα λεπτά. Θ 

διακεματικι προςζγγιςθ τθσ ζννοιασ ολοκλθρϊνεται εντόσ τριϊν ι τεςςάρων 

εβδομάδων, ςε ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο του ζτουσ, που ξεκινά από τθν 

τελευταία εβδομάδα τθσ Αποκριάσ και περιλαμβάνει τον εορταςμό τθσ 25θσ 

Μαρτίου. Σθ ςυγκεκριμζνθ περίοδο, τα ερεκίςματα που δζχονται τα νιπια, τόςο 

από το ςχολικό όςο και από το ευρφτερο κοινωνικοπολιτιςμικό περιβάλλον, 

εντείνουν το ενδιαφζρον τουσ ςε κζματα που αφοροφν ςτθν ζννοιεσ Ζνδυμα-

Κοςτοφμι-τολι και Ελλάδα-Πατρίδα-Παράδοςθ. Θ διακεματικι προςζγγιςθ τθσ 

ζννοιασ «Ενδυμαςία» ςυνοδεφεται ακόμα από ποικίλεσ άλλεσ δραςτθριότθτεσ, 

όπωσ πειράματα, δραςτθριότθτεσ με εμπράγματουσ χειριςμοφσ, καταςκευζσ, 

αναγνϊςεισ παραμυκιϊν, δραματοποίθςθ, κτλ.  

 

2. Διδακτικι προςζγγιςθ 

Θεωρητική - Μεθοδολογική προςζγγιςη 

Θ διδακτικι προςζγγιςθ που ακολουκείται ςτο ςενάριο είναι αυτι τθσ διακεματικισ 

προςζγγιςθσ, ςφμφωνα με το ΔΕΠΠ για το νθπιαγωγείο. Πρόκειται για μια 

διερεφνθςθ ενόσ κζματοσ (Θ Ενδυμαςία) που «επιλζγει να προτείνει θ 

εκπαιδευτικόσ, το οποίο ενδιαφζρει τα παιδιά και κεωρείται παιδαγωγικά 

κατάλλθλο. Θ εκπαιδευτικόσ ζχει ςχεδιάςει τθν πορεία και ζχει προςδιορίςει τθ 

χρονικι διάρκεια και τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ που κα επιδιϊξει να κατακτιςουν 

τα παιδιά» (ΑΠ-ΔΕΠΠ, 2003: 586, 587). 
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Θ μάκθςθ ςυντελείται μζςα ςε ςυγκεκριμζνα πολιτιςμικά πλαίςια και δθμιουργείται 

από τθν αλλθλεπίδραςθ του ατόμου με άλλα άτομα, ςε ςυγκεκριμζνεσ 

επικοινωνιακζσ περιςτάςεισ και μζςω τθσ υλοποίθςθσ κοινϊν δραςτθριοτιτων. Θ 

κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ αποτελεί κακοριςτικό παράγοντα, κακϊσ το υποκείμενο 

καταςκευάηει τθν προςωπικι γνϊςθ μζςα ςε ζνα πολιτιςμικό και επικοινωνιακό 

περιβάλλον. Οι κεωρίεσ του L. Vygotsky αποδίδουν ςθμαςία ςτθ γλϊςςα ωσ 

παράγοντα για τθ μάκθςθ και ςτθρίηονται ςτθν υπόκεςθ τθσ «ηϊνθσ επικείμενθσ 

ανάπτυξθσ», ςφμφωνα με τθν οποία, ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ και γενικότερα του 

ςχολείου και του περιβάλλοντοσ μζςα ςτο οποίο ηει και μακαίνει ο μακθτισ είναι 

ιδιαίτερα ςθμαντικόσ (Δαγδιλζλθσ & άλ., 2010:29, 30). Θ μάκθςθ είναι πρωτίςτωσ 

μία κοινωνικι δραςτθριότθτα και θ ςυμμετοχι ςτθν κοινωνικι ηωι του ςχολείου 

είναι βαςικι για να υπάρξει μάκθςθ. 

Θ μάκθςθ ςφμφωνα με τισ γνωςτικζσ κεωρίεσ (Piaget) αποτελεί μία διαδικαςία 

προςωπικισ καταςκευισ τθσ γνϊςθσ, θ οποία οικοδομείται ςε προθγοφμενεσ 

γνϊςεισ. Θ μάκθςθ απαιτεί τθν αναδιάταξθ και αναδόμθςθ των νοθτικϊν δομϊν του 

αναπτυςςόμενου νθπίου, οι οποίεσ εντάςςουν τθ «νζα» μάκθςθ ςτισ υφιςτάμενεσ 

νοθτικζσ δομζσ. Δθλαδι, το κάκε νιπιο μακαίνει ςε ζνα περιβάλλον με ποικίλα 

εξωτερικά ερεκίςματα και αλλθλεπιδρά μζςω αυτϊν.  

Θ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν προςζγγιςθ του κζματοσ προςδίδει νζα διάςταςθ ςτισ 

αναπτυςςόμενεσ δραςτθριότθτεσ και ενιςχφει τθ δυναμικι του διερευνθτικοφ-

δθμιουργικοφ παιχνιδιοφ. Ο υπολογιςτισ, κακϊσ αξιοποιείται ςε κατάλλθλα 

οργανωμζνο μακθςιακό περιβάλλον, ενκαρρφνει τισ αλλθλεπιδράςεισ των νθπίων 

και διευκολφνει τισ διερευνιςεισ, τισ αναηθτιςεισ και τισ παραγωγζσ τουσ (Οδθγόσ 

Νθπιαγωγοφ, 2003: 350-351).  

 

Ρόλοσ εκπαιδευτικοφ 

Ο ρόλοσ τθσ νθπιαγωγοφ είναι διαμεςολαβθτικόσ, βοθκθτικόσ, υποςτθρικτικόσ και 

ςυμβουλευτικόσ. Ενκαρρφνει τα νιπια να ςυμμετζχουν ςε ςυηθτιςεισ, να 

επιχειρθματολογοφν και να εκκζτουν τισ ιδζεσ τουσ, να διατυπϊνουν υποκζςεισ και 

να εκφράηονται μζςω τθσ τζχνθσ.  
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2.1 Διδακτικι προςζγγιςθ με ΣΠΕ 

1. Για τθν υλοποίθςθ του ςεναρίου κα χρθςιμοποιθκεί από τθ νθπιαγωγό, 

αρχικά το διαδίκτυο για τθν ανεφρεςθ ςχετικοφ εποπτικοφ υλικοφ που κα 

αποτελζςει τθν εφόρμθςθ και κα εμπλουτίςει τθ διδαςκαλία (πλθροφορίεσ, 

πίνακεσ ηωγραφικισ και φωτογραφίεσ με κζμα τθν Ζνδυςθ). Σα νιπια 

παρατθροφν, περιγράφουν, εξθγοφν, ερμθνεφουν και ςυηθτοφν, 

διατυπϊνουν ερωτιματα και επιχειρθματολογοφν για τισ απόψεισ τουσ. 

2. τθ ςυνζχεια κα χρθςιμοποιθκεί το λογιςμικό ανάπτυξθσ τθσ ζκφραςθσ και 

τθσ δθμιουργικότθτασ Tuxpaint, ςτο οποίο τα νιπια κα ηωγραφίςουν. Σα 

προγράμματα ηωγραφικισ βοθκοφν ςτθν ανάπτυξθ τθσ φανταςίασ, τθσ 

δθμιουργικότθτασ και τθσ καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ των νθπίων, μζςα από τθ 

δθμιουργία εικόνων ι τθν αλλθλουχία οπτικϊν αναπαραςτάςεων, για τθ 

μελζτθ ενόσ κζματοσ, ςυγκεκριμζνα εδϊ για τθν Ενδυμαςία – το κοςτοφμι 

του Αρλεκίνου. 

3. Σο λογιςμικό εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ Kidspiration κα χρθςιμοποιθκεί 

επίςθσ, και ςφμφωνα με τθ δομι αυτοφ του λογιςμικοφ, το νιπιο καλείται: 

 Να καταςκευάςει ζνα νοθτικό χάρτθ για τθ ςυγκεκριμζνθ ζννοια που 

ζχει οριςτεί από τθ νθπιαγωγό. 

 Να ςυμπλθρϊςει τθ δομι ενόσ νοθτικοφ χάρτθ, που επίςθσ ζχει δοκεί 

από τθν εκπαιδευτικό, τοποκετϊντασ τισ ζννοιεσ – εικόνεσ ςτθ κζςθ 

που εκείνο κεωρεί ςωςτι. 

4. Σο λογιςμικό εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ Kidspiration κα χρθςιμοποιθκεί 

από το νιπιο, για να ταξινομιςει μζςα ς’ ζνα ςφνολο αντικείμενα που ζχουν 

μια κοινι ιδιότθτα, τθν οποία θ νθπιαγωγόσ ζχει ορίςει, επιλζγοντάσ τα μζςα 

από μία πλθκϊρα εικόνων. Πρόκειται για ζνα λογιςμικό με τθ βοικεια του 

οποίου μπορεί να καλυφκεί θ διδακτικι προςζγγιςθ διάφορων γνωςτικϊν 

αντικειμζνων, ενϊ παράλλθλα υποβοθκά τον ενεργθτικό τρόπο μάκθςθσ. Σα 

νιπια δρουν πάνω ς’ αυτά και πειραματίηονται με αυτά. 

5. Λογιςμικό παρουςίαςθσ (PowerPoint). Σα νιπια και θ νθπιαγωγόσ 

δθμιουργοφν τθ δικι τουσ ιςτορία αξιοποιϊντασ όλθ τθν προθγοφμενθ 

διδακτικι εμπειρία και τθν παρουςιάηουν ςτθν ολομζλεια. 
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6. Λογιςμικό δθμιουργίασ παηλ (jigsaw). Σα νιπια χειρίηονται κομμάτια εικόνασ, 

προκειμζνου να ςυνκζςουν μία πρότυπθ εικόνα που αφορά ςτθν ενδυμαςία. 

Σα λογιςμικά δθμιουργίασ παηλ αναπτφςςουν ςυνδυαςτικζσ δεξιότθτεσ ςτθ 

ςφνκεςθ οπτικϊν αναπαραςτάςεων.  

7. Λογιςμικό επεξεργαςίασ υπολογιςτικοφ φφλλου (Excel), το οποίο 

προςφζρεται για τθ δθμιουργία πίνακα διπλισ ειςόδου, όπου είναι δυνατόν 

να ςυνυπάρχουν γραπτόσ λόγοσ και εικόνα. 

8. Λογιςμικό δθμιουργίασ αςκιςεων (Hot Potatoes) κατάλλθλο για τθν 

εμπζδωςθ των γνϊςεων και τθσ αξιολόγθςθσ.  

 

2.2 Σο προτεινόμενο ςενάριο 

 

2.1.α ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

 

1θ Διδακτικι παρζμβαςθ: Αποκριζσ - Φυλετικι ενδυμαςία 

 

Θ νθπιαγωγόσ παρουςιάηει με το λογιςμικό power point εικόνεσ από τθν ενδυμαςία 

διαφορετικϊν πολιτιςμϊν ανά τθν υφιλιο, ενκαρρφνει τα νιπια να εκκζςουν 

γνϊςεισ, ιδζεσ και αντιλιψεισ που είχαν για τουσ ςυγκεκριμζνουσ πολιτιςμοφσ, να 

κάνουν ςχόλια, ερωτιςεισ, προςωπικζσ αφθγιςεισ και ςυηθτιςεισ, τα παροτρφνει 

να εντοπίςουν ομοιότθτεσ και διαφορζσ ςτα χαρακτθριςτικά τθσ ενδυμαςίασ 

ανάμεςα ςτουσ διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ, να ςυςχετίςουν τα χαρακτθριςτικά 

αυτά με τισ γεωγραφικζσ ιδιαιτερότθτεσ των τόπων ςτισ οποίεσ αντιςτοιχοφν, να 

κάνουν υποκζςεισ για τουσ λόγουσ που επιβάλλουν αυτζσ τισ διαφορζσ, τα 

τροφοδοτεί με πλθροφορίεσ και τα βοθκά να ςυνδζςουν τισ πλθροφορίεσ που 

παίρνουν με άλλεσ γνϊςεισ από κεματικζσ ενότθτεσ που ζχουν επεξεργαςτεί ςτθν 

τάξθ. 
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2θ Διδακτικι παρζμβαςθ: Αποκριζσ - ο Αρλεκίνοσ 

 

Θ νθπιαγωγόσ παρουςιάηει με το λογιςμικό power point εικόνεσ του «Αρλεκίνου» 

από τθν Ιςτορία τθσ Ηωγραφικισ και του Θεάτρου, ενκαρρφνει τα νιπια ςε ςχόλια, 

ερωτιςεισ, προςωπικζσ αφθγιςεισ και ςυηθτιςεισ, τα παροτρφνει να τισ 

περιγράψουν, να εντοπίςουν ομοιότθτεσ και διαφορζσ μεταξφ τουσ, να 

επικεντρωκοφν ςτα μοτίβα που χαρακτθρίηουν το κοςτοφμι του, τα τροφοδοτεί με 

πλθροφορίεσ και τα βοθκά να ςυνδζςουν τισ πλθροφορίεσ που παίρνουν, με εκείνεσ 

που πιραν κατά τθν ανάγνωςθ του παραμυκιοφ που προθγικθκε τθσ 

δραςτθριότθτασ, κακϊσ και με άλλεσ γνϊςεισ ιδζεσ και αντιλιψεισ που είχαν για τθ 

φιγοφρα του Αρλεκίνου. 

Θ νθπιαγωγόσ αφινει τα νιπια να ξαναδοφν τθν παρουςίαςθ ςε ρυκμό προβολισ, 

ϊςτε να αποκομίςουν τθν αιςκθτικι απόλαυςθ από τθν εικόνα και τθ μουςικι που 

τθ ςυνοδεφει, όςεσ φορζσ επικυμοφν2. 

 

3θ Διδακτικι παρζμβαςθ: Αποκριζσ – Οι Αρλεκίνοι τθσ τάξθσ μασ Κ. Αλεξοποφλου 

Οι Απλεκίνοι τηρ τάξηρ μαρ

 

                                                
2
 ημείωςη: Προθγείται θ δραςτθριότθτα τθσ ανάγνωςθσ του παραμυκιοφ «Ο 

Αρλεκίνοσ» τθσ Η. αρρι. Θ δραςτθριότθτα πραγματοποιείται τθν περίοδο πριν τθν 

τελευταία Κυριακι τθσ Αποκριάσ κατά τθν οποία τα νιπια δείχνουν το μζγιςτο 

ενδιαφζρον για το κζμα. 
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Θ νθπιαγωγόσ παρουςιάηει ςτα νιπια τθ χριςθ και τισ δυνατότθτεσ του λογιςμικοφ 

ζκφραςθσ και δθμιουργίασ Tuxpaint, και τα καλεί ςτθ δθμιουργία του δικοφ τουσ 

Αρλεκίνου ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι. Σα νιπια δουλεφουν ςε μικρζσ ομάδεσ 

ςτον υπολογιςτι, βοθκοφν το ζνα το άλλο, δοκιμάηουν και προτείνουν επιλογζσ 

εργαλείων από το μενοφ, ενϊ θ νθπιαγωγόσ τα ενκαρρφνει ςε εξερευνιςεισ των 

δυνατοτιτων του προγράμματοσ. 

Όταν ολοκλθρωκοφν οι εργαςίεσ των νθπίων, θ νθπιαγωγόσ καταςκευάηει ζνα 

αρχείο με τισ ηωγραφιζσ τουσ ςτο λογιςμικό power point, και το τοποκετεί ςτθν 

επιφάνεια εργαςίασ δίπλα ςτο εικονίδιο με τθν αρχικι παρουςίαςθ του κζματοσ 

«Αρλεκίνοσ» που είχε καταςκευάςει θ ίδια και το οποίο αποτζλεςε ζναυςμα 

δθμιουργίασ για τα νιπια. Σα νιπια, μποροφν να ανατρζχουν οποιαδιποτε ςτιγμι 

και ςτισ 2 παρουςιάςεισ και να τισ απολαμβάνουν. 

 

3Η Διδακτικι παρζμβαςθ: Αποκριζσ - Οι Αρλεκίνοι τθσ τάξθσ μασ Γ. Διμου 

 

Θ νθπιαγωγόσ καλεί τα νιπια να δθμιουργιςουν τον δικό τουσ Αρλεκίνο με τα υλικά 

τθσ ηωγραφικισ. Σα νιπια επιλζγουν χαρτί Α4 και μαρκαδόρουσ. Δουλεφουν ατομικά 

ςτα ζργα τουσ, τα ολοκλθρϊνουν και γράφουν το όνομά τουσ. Μετά το τζλοσ τθσ 

ηωγραφικισ θ νθπιαγωγόσ ενκαρρφνει τα νιπια να μιλιςουν για το ζργο τουσ και 

καταγράφει τα λεγόμενα των νθπίων. 

Θ νθπιαγωγόσ παρουςιάηει ςτα νιπια τισ δυνατότθτεσ του ςαρωτι και τα 

ενκαρρφνει να παρακολουκιςουν τθ διαδικαςία τθσ ςάρωςθσ των «Αρλεκίνων» 

τουσ. τθ ςυνζχεια, καταςκευάηει ζνα αρχείο με τισ ηωγραφιζσ ςτο λογιςμικό power 

point, γράφει μετά από κάκε εικόνα τισ «ιςτορίεσ» των νθπίων για τον Αρλεκίνο, και 

το τοποκετεί ςτθν επιφάνεια εργαςίασ δίπλα ςτο εικονίδιο με τθν αρχικι 

παρουςίαςθ του κζματοσ «Αρλεκίνοσ» που είχε καταςκευάςει θ ίδια και το οποίο 
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αποτζλεςε ζναυςμα δθμιουργίασ για τα νιπια. Σα νιπια, μποροφν να ανατρζχουν 

οποιαδιποτε ςτιγμι και ςτισ 2 παρουςιάςεισ και να τισ απολαμβάνουν. 

 

4Η Διδακτικι παρζμβαςθ: Σα ροφχα και οι εποχζσ 

 

Θ νθπιαγωγόσ αναηθτά ςτο διαδίκτυο ςχετικό εποπτικό υλικό για είδθ ενδυμαςίασ 

που χρθςιμοποιοφνται ανάλογα με τισ εποχζσ, κακϊσ και χαρακτθριςτικζσ εικόνεσ 

για κάκε εποχι. Χρθςιμοποιεί το λογιςμικό εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ 

Kidspiration και μζςω των δυνατοτιτων του προγράμματοσ καταςκευάηει 

προςωπικό αρχείο με το εποπτικό υλικό («βιβλιοκικθ ροφχων»). Δθμιουργεί φφλλα 

εργαςίασ με εικόνεσ των εποχϊν και εικόνεσ ροφχων. Καλεί τα νιπια αρχικά, να 

παρατθριςουν τα είδθ ενδφματοσ, τα ενκαρρφνει να ςυηθτιςουν, να  

επιχειρθματολογιςουν, και να ταξινομιςουν τα ροφχα ανάλογα με τθν κοινι τουσ 

ιδιότθτα, αυτι τθσ καταλλθλότθτασ τουσ για κάκε εποχι. τθ ςυνζχεια, τα νιπια 

δουλεφουν ςε μικρζσ ομάδεσ των 3-4 ςτον υπολογιςτι, βοθκοφν το ζνα το άλλο, 

χρθςιμοποιοφν τθ μζκοδο ‘‘drag ’n drop’’ (πατάω, ςζρνω και αφινω) και 

τοποκετοφν τα ροφχα κάτω από κάκε εικόνα εποχισ. Θ δραςτθριότθτα 

ολοκλθρϊνεται με τθ ταξινόμθςθ όλων των ροφχων ανάλογα με τθν εποχι και θ 

νθπιαγωγόσ ενκαρρφνει τα νιπια ςε περαιτζρω ςχόλια, ερωτιςεισ, προςωπικζσ 

αφθγιςεισ και ςυηθτιςεισ ςε ςχζςθ με τα ροφχα που φοροφν τα ίδια ςε κάκε εποχι.  

Box 

ΡΟΤΥΑ ΓΖΑ ΣΕ  ΒΡΟΥΕ 
ΩΖΒΖΟ  

ΓΖΘΓΗΟ ΦΑΝΕΛΑΚΙ 
ΦΟΡΓΙΑ 

ΠΑΘΣ
Ο 

ΙΠΟΤΦΑΚΑΗΖ 

ΒΓΡΙΟΤΔΑ 
ΠΟΤΗΑΙΖΟ 

ΗΑΠΓΘΟ 

ΦΟΡΙΑ 

ΦΟΤΣΑ 

ΓΑΚΣΖΑ 
ΙΠΘΟΤΔΑΗΖ 

ΑΙΠ
Ω ΙΑΓΖΟ 

ΠΓΔΖΘΑ 

ΙΠΑΘΑΡΖΚΓ 
ΒΑΣΡΑΥ ΟΠΓΔΖΘ
Α 

ΙΑΓΖΩ 

ΦΟΡΓΙΑ 
ΔΓΣΑ  

ΠΑΚΣΟΦΘΑΗΖΑ 

ΑΓΖΟΚΑΡΓ 

ΓΖΘΓΗΟ 

ΗΟΤΦΟ 

ΠΟΤΘΟΒΓΡ 
ΙΠΟΣΓ 

ΙΑΗΑ 

ΗΑΘΣΓ 

ΟΙΠΡΓΘΑ 

ΓΑΘΟΣΓ 
ΙΠΟΤΦΑΚ 

ΗΑΗΟΘ 

ΑΔΖΑΒΡΟΥΟ 



ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ «Η ενδυμαςία» 

 

Κατερίνα Αλεξοποφλου - Γιολάντα Διμου 13 

 

5Η Διδακτικι παρζμβαςθ: Σι φοράει αυτόσ – Σι φοράει αυτι; 

 

Θ νθπιαγωγόσ καταςκευάηει ςτο λογιςμικό εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ 

Kidspiration μία εικόνα αγοριοφ και κοριτςιοφ και εξακτινϊνει βζλθ από ςθμεία του 

ςϊματόσ τουσ ςτα οποία τοποκετεί ερωτιςεισ/κείμενα που αφοροφν ςε είδθ 

ροφχων για κάκε μζροσ του ςϊματοσ. Καλεί τθν ολομζλεια των νθπίων να 

παρατθριςει αρχικά τθν εικόνα του κοριτςιοφ, να κάνει υποκζςεισ για το 

περιεχόμενο των κειμζνων, να αναγνωρίςει πικανζσ οικείεσ λζξεισ, να επιχειριςει 

να αποκωδικοποιιςει και «να διαβάςει» το κείμενο. Θ διαδικαςία επαναλαμβάνεται 

για τθν εικόνα του αγοριοφ. Θ νθπιαγωγόσ ενκαρρφνει τθν ολομζλεια να αναφζρουν 

είδθ ενδυμαςίασ που χρθςιμοποιοφνται ανά φφλο και μζροσ του ςϊματοσ. 

Παροτρφνει τθν ολομζλεια των νθπίων ςε περαιτζρω ςχόλια, ερωτιςεισ και 

ςυηθτιςεισ ςε ςχζςθ με τα ροφχα που φοροφν τα φφλα. τθ ςυνζχεια, τα νιπια 

εργάηονται ςε μικρζσ ομάδεσ των 3-4 και με τθ βοικεια τθσ νθπιαγωγοφ 

πλθκτρολογοφν/γράφουν λζξεισ (ονομαςίεσ) ροφχων για κάκε μζροσ του ςϊματοσ 

ςτο κορίτςι και ςτο αγόρι. Θ δραςτθριότθτα ολοκλθρϊνεται ςτθν ολομζλεια, όπου 

τα νιπια καλοφνται να «διαβάςουν» τισ λζξεισ που κατζγραψαν.  

 

6Η Διδακτικι παρζμβαςθ: «Σα ροφχα του βαςιλιά» 

Θ νθπιαγωγόσ καλεί τα νιπια ςε ολομζλεια, ανοίγει το πρόγραμμα περιιγθςθσ ςτο 

διαδίκτυο και μεταβαίνει ςτθ διεφκυνςθ http://www.paramithia.net/and3.html για 

ακρόαςθ του παραμυκιοφ του Χ. Άντερςεν «Σα καινοφρια ροφχα του αυτοκράτορα». 

Θ νθπιαγωγόσ διαβάηει το παραμφκι και ενκαρρφνει τα ςχόλια και τισ παρατθριςεισ 

τθσ ολομζλειασ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, ενκαρρφνει ατομικά τα 

http://www.paramithia.net/and3.html
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νιπια να αναδιθγθκοφν το παραμφκι με τθ χριςθ του ποντικιοφ. Προςκζτει τθ 

διεφκυνςθ του παραμυκιοφ ςτα «αγαπθμζνα» και επιτρζπει ςτα νιπια να επιλζγουν 

τθ διεφκυνςθ κάκε φορά που κα επικυμοφν να «διαβάςουν» το παραμφκι.  

 

7θ Διδακτικι παρζμβαςθ: Παιχνίδια με τα ραφτικά 

 
 

 

 ΤΕΛΟΣ  ΠΑΛΘ   
Θ νθπιαγωγόσ παρουςιάηει αναλυτικά το λογιςμικό Hot Potatoes- JMatch & JMix 

ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ. Θ νθπιαγωγόσ εξθγεί ςτα νιπια τα «ςφμβολα – εικόνεσ 

του snoopy” που χρθςιμοποιοφνται ςτθ κζςθ «κουμπιά ενεργειϊν», εξθγεί το 

ηθτοφμενο του παιχνιδιοφ, τισ δυνατότθτεσ ςτθ χριςθ του λογιςμικοφ και τα πικανά 

αποτελζςματα. τθ ςυνζχεια τα νιπια ςε μικρζσ ομάδεσ χρθςιμοποιοφν τθν 

εφαρμογι, αρικμϊντασ, ςυγκρίνοντασ και ταξινομϊντασ το υλικό και προςπακοφν 

να πετφχουν το ςωςτό αποτζλεςμα που επιβραβεφεται από τθν εικόνα του 

χαροφμενου snoopy. τθ διαδικαςία αυτι ακολουκοφν ςυγκεκριμζνθ ςειρά: πρϊτα 

«παίηουν» ςτθν εφαρμογι Jmatch ϊςτε να εξοικειωκοφν με το πλικοσ των 

αντικειμζνων (κουμπιά) που εικονίηονται και κατόπιν «παίηουν» ςτθν εφαρμογι 

Jmix ϊςτε να αςκθκοφν ςτθ ςειροκζτθςθ με κριτιριο το πλικοσ των αντικειμζνων3.  

 

 

                                                
3
 ημείωςη: Σθσ ςυγκεκριμζνθσ δραςτθριότθτασ προθγοφνται υποχρεωτικά, 

μακθματικζσ δραςτθριότθτεσ κατά τισ οποίεσ τα νιπια αςκοφνται ςε εμπράγματουσ 

χειριςμοφσ με το φυςικό υλικό-κουμπιά, πραγματοποιϊντασ, ομαδοποίθςθ, 

διάταξθ, με διάφορα κριτιρια (χρϊμα, μζγεκοσ, πλικοσ, ςχιμα, κλπ.), αραίωςθ-

πφκνωςθ, αρίκμθςθ, αρικμθτικζσ πράξεισ, κλπ. 
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8θ Διδακτικι παρζμβαςθ: Ε! Ραφτάκο, μάηεψε τισ βελόνεσ ςου! 

 

Θ νθπιαγωγόσ παρουςιάηει ςτα νιπια τθ χριςθ και τισ δυνατότθτεσ του λογιςμικοφ 

επεξεργαςίασ υπολογιςτικϊν φφλλων (excel) και τα καλεί να καταγράψουν τα 

αποτελζςματα του πειράματοσ μαγνθτιςμοφ ςτον πίνακα διπλισ ειςόδου που 

δθμιοφργθςε για αυτι τθ δραςτθριότθτα. 

ΜΑΓΝΗΤΘΖΟΝΤΑΘ 

ΝΑΗ 
 

Θ ολομζλεια τθσ τάξθσ παρακολουκεί μικρζσ ομάδεσ νθπίων που επιλζγουν ζνα από 

τα εικονιηόμενα αντικείμενα τα οποία εξετάςτθκαν ςτο πείραμα, το τοποκετεί ςτθ 

ςειρά (μαγνθτίηονται-δεν μαγνθτίηονται) που επιλζγει και καταγράφει (αντιγραφι) 

με ΝΑΙ ι ΟΧΙ τθ ςυμπεριφορά του ςτο πείραμα4. 

 

9θ Διδακτικι παρζμβαςθ: Παηλ 

Θ νθπιαγωγόσ, κυμίηει ςτα νιπια τον τρόπο που ενεργεί ο ράφτθσ όταν δθμιουργεί 

ζνα πατρόν και κατόπιν ενϊνει τα κομμάτια του για να ςυνκζςει το ζνδυμα που 

ςχεδίαςε. Κατόπιν προςκαλεί τα νιπια ςτθ δθμιουργία παηλ ςτον θλεκτρονικό 

υπολογιςτι. Παρουςιάηει τθ χριςθ και τισ δυνατότθτεσ του λογιςμικοφ δθμιουργίασ 

και εκτζλεςθσ παηλ και τα καλεί να ενϊςουν τα κομμάτια από διαφορετικζσ εικόνεσ 

ενδυμάτων, ςυνεργαηόμενα ςε μικρζσ ομάδεσ. 

 

                                                
4
 ημείωςη: Σθσ δραςτθριότθτασ προθγείται υποχρεωτικά πείραμα μαγνθτιςμοφ 

(«βοθκάμε το ράφτθ να μαηζψει τα ραφτικά του») με τα υλικά που αργότερα 

εμφανίηονται ωσ εικονίδια ςτθν θλεκτρονικι καταγραφι των αποτελεςμάτων του 

πειράματοσ. 
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10θ Διδακτικι παρζμβαςθ: θ Ελλθνικι ενδυμαςία 

 

 

…και ο Αίσωπος τα παραμύθια τοσ

κοντά στην Ακρόπολη…. 

  

 

Κόκκινη κλωςτή δεμζνη, ςτην ανζμη τυλιγμζνη, 

για ταξίδι ξεκινά. Τι φοροφςανε παλιά; 

 

Θ νθπιαγωγόσ παρουςιάηει με το λογιςμικό power point εικόνεσ από τθν ιςτορία τθσ 

ελλθνικισ ενδυμαςίασ από τθν αρχαιότθτα μζχρι τθ ςφγχρονθ εποχι, ενκαρρφνει τα 

νιπια ςε ςχόλια, ερωτιςεισ, προςωπικζσ αφθγιςεισ και ςυηθτιςεισ, τα παροτρφνει 

να εντοπίςουν ομοιότθτεσ και διαφορζσ ςτθν εξζλιξι τθσ, τα τροφοδοτεί με 

πλθροφορίεσ και τα βοθκά να ςυνδζςουν τισ πλθροφορίεσ που παίρνουν με άλλεσ 

γνϊςεισ που αποκόμιςαν κατά τθ διάρκεια μελζτθσ του ςεναρίου5. 

 

2.3. Φφλλα εργαςίασ δραςτθριοτιτων 

(βλ. τζλοσ εργαςίασ) 

 

2.4 Επζκταςθ - Αξιολόγθςθ 

2.4.α Επζκταςθ 

Σο ςενάριο κα μποροφςε να επεκτακεί και ςε άλλα κζματα ςχετικά με τθν παιδικι 

εργαςία ςτθ βιομθχανία του ενδφματοσ, τθν εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ, τθν 

                                                
5
 ημείωςη: Θ δραςτθριότθτα ςυνδζεται άμεςα με τισ ζννοιεσ που προςεγγίηονται 

ςτθν τάξθ τθν περίοδο εορταςμοφ τθσ επετείου τθσ 25θσ Μαρτίου γι’ αυτό και 

πραγματοποιείται τθν περίοδο αυτι. 
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ανακφκλωςθ των ενδυμάτων και των υλικϊν τουσ, κλπ., ανάλογα με το ενδιαφζρον 

των νιπια και τθ διάρκεια του ςεναρίου.  

Οι ιδθ υπάρχουςεσ δραςτθριότθτεσ κα μποροφςαν να επεκτακοφν ωσ εξισ: 

Α) Δθμιουργία θλεκτρονικισ αφίςασ με τισ ηωγραφιζσ του αρλεκίνου για τον 

Αποκριάτικο χορό και αποςτολι με email ςτουσ γονείσ των νθπίων. 

Β) Δθμιουργία αφίςασ για τθν ανακφκλωςθ των ροφχων και ανταλλαγι με email με 

άλλα νθπιαγωγεία. 

Γ) Παηάρι ανταλλαγισ ροφχων.  

Δ) Επζκταςθ των μακθματικϊν δραςτθριοτιτων ςτο Hot Potatoes με αφξθςθ του 

βακμοφ δυςκολίασ ςτισ αςκιςεισ τουσ ο ίδιο και θ δραςτθριότθτα με το παηλ. 

Ε) Παρακίνθςθ, εμψφχωςθ και πθγι ζμπνευςθσ από τθ δραςτθριότθτα που 

ςχετίηεται με τθν Ελλθνικι Ενδυμαςία, προκειμζνου να αποτελζςει αναφορά για 

καταςκευζσ και δθμιουργίεσ των νθπίων, κακϊσ και ζκκεςθ των ζργων των νθπίων. 

τ) Δθμιουργία ενόσ «Μικροφ Λεξικοφ Ενδυμαςίασ» από τα νιπια, εικονογραφθμζνο 

από τα ίδια, ςτον υπολογιςτι, κλπ. 

 

2.4.β Αξιολόγθςθ 

1. Διαμορφωτική 

Κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ςεναρίου παρουςιάςτθκε ςυχνά και επιτακτικά θ 

ανάγκθ για τθν αναβάκμιςθ και ςυντιρθςθ του υπολογιςτι τθσ τάξθσ και για 

μεγαλφτερθ οκόνθ.  

Σα νιπια εξοικειϊκθκαν ςφντομα με τθ χριςθ του υπολογιςτι και τισ δυνατότθτζσ 

του και ςυχνά περίμεναν από τθ νθπιαγωγό να τουσ δείξει νζεσ δραςτθριότθτεσ με 

τον υπολογιςτι.  

Απζκτθςαν προτιμιςεισ ςε λογιςμικά. Ζδειξαν υπομονι και παρακολουκοφςαν με 

προςοχι τισ οδθγίεσ για τθ χριςθ των λογιςμικϊν και ζτςι δεν δυςκολεφτθκαν. Σα 

νιπια που απζκτθςαν γρθγορότερα ευκολία ςτθ χριςθ, βοθκοφςαν τα άλλα και ζτςι 

θ νθπιαγωγόσ οργάνωνε τθ μελζτθ του κζματοσ ςε μικρζσ ομάδεσ με ςιγουριά.  

 

2. Σελική 

Θ χριςθ των ΣΠΕ ςτθν εφαρμογι του ςεναρίου, ζδωςε τθ δυνατότθτα ςτθ 

νθπιαγωγό να τροφοδοτιςει τα νιπια με ζνα πλοφςιο ςε ζκταςθ και ποικιλία υλικό 
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από εικόνεσ που αποτζλεςαν ςθμαντικά ερεκίςματα, τόςο ςε εφροσ όςο και ςε 

ποιότθτα, για τθν εναςχόλθςθ των νθπίων με τθ κεματικι ενότθτα. 

Οι γνωςτικοί ςτόχοι ικανοποιικθκαν ςτο ςφνολό τουσ, ενϊ αρκετά κζματα που 

αναδείχτθκαν ςτθν πορεία εκτζλεςθσ του ςεναρίου από το ενδιαφζρον και τισ 

ερωτιςεισ των νθπίων, ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν ενότθτα «Επζκταςθ του 

ςεναρίου».  

Σα νιπια ςυνεργάςτθκαν με πολφ καλά αποτελζςματα. 

Οι δεξιότθτεσ που αποκτικθκαν ςτθ χριςθ του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι ιταν 

περιςςότερεσ από τθν αρχικι ςτοχοκζτθςθ. 

Σο ενδιαφζρον των νθπίων παρζμεινε αμείωτο κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εφαρμογισ 

του ςχεδίου μακιματοσ, ενϊ ςυχνά τα νιπια ανζτρεχαν ςτα εικονίδια που 

βρίςκονταν ςτθν επιφάνεια εργαςίασ του υπολογιςτι για να «ξαναπαίξουν» τισ 

δραςτθριότθτεσ που γνϊριηαν, ςτθ διάρκεια του ελεφκερου χρόνου τουσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
 

ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 1 
3θ Διδακτικι παρζμβαςθ: Αποκριζσ – Οι Αρλεκίνοι τθσ τάξθσ μασ  
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4Η Διδακτικι παρζμβαςθ: Σα ροφχα και οι εποχζσ 
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5Η Διδακτικι παρζμβαςθ: Σι φοράει αυτόσ – Σι φοράει αυτι; 
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ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 2 
8θ Διδακτικι παρζμβαςθ: Ε! Ραφτάκο, μάηεψε τισ βελόνεσ ςου! 

    ΠΗΝΑΚΑ ΜΑΓΝΖΣΗΜΟΤ     

ΤΛΗΚΑ 
ΜΑΓΝΖΣΗΕΟΝΣΑΗ; 

 

ΚΟΤΜΠΗΑ 
 

 

ΚΑΡΦΗΣΔ 
 

ΜΔΕΟΤΡΑ 

 

ΜΟΛΤΒΗΑ 
 

 

ΦΑΛΗΓΗ 
 

 

ΝΑΗ 
 

      

ΟΥΗ 

      
 


