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ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ 

Μοβζεζιάν Λουζία 

1.ΟΡΚΜΝΠΖΗΕ ΝΑΞΜΡΟΖΑΟΕ ΠΜΡ ΟΓΚΑΞΖΜΡ 

 

1.1 ΠΖΠΘΜΟ ΔΖΔΑΗΠΖΗΜΡ ΟΓΚΑΞΖΜΡ 

‘’Σρεθόμαζηε ζωζηά χηίδουμε ζώμαηα γερά’’. Ιηα ζεμαηηθή πνμζέγγηζε γηα 

ηεκ δηαηνμθή με ηε πνήζε ιμγηζμηθχκ πνμζπμιηθήξ αγςγήξ. 

 

1.2 ΓΙΝΘΓΗΜΙΓΚΓΟ ΓΚΩΟΠΖΗΓΟ ΝΓΞΖΜΓΟ 

Πμ ζεκάνημ πενηιαμβάκεη δναζηενηυηεηεξ πμο ακαθένμκηαη ζηα γκςζηηθά 

ακηηθείμεκα ημο ΔΓΝΝΟ γηα ημ κεπηαγςγείμ. Δειαδή γιχζζα, μαζεμαηηθά, 

μειέηε πενηβάιιμκημξ, δναζηενηυηεηεξ δεμημονγίαξ θαη έθθναζεξ θαη 

πιενμθμνηθή. 

 

1.3 ΠΑΛΓΖΟ ΟΠΖΟ ΜΝΜΖΓΟ ΙΝΜΞΓΖ ΚΑ ΑΝΓΡΘΡΚΓΠΑΖ 

Πμ ζεκάνημ απεοζφκεηαη ζε παηδηά πνμζπμιηθήξ ειηθίαξ. 

 

1.4 ΟΡΙΒΑΠΜΠΕΠΑ ΙΓ ΠΜ Α.Ν.Ο. ΗΑΖ ΠΜ ΔΓΝΝΟ 

Πμ ζεκάνημ είκαη ζομβαηυ με ημ ΑΝΟ/ΔΓΝΝΟ ημο κεπηαγςγείμο, αθμφ 

πενηιαμβάκεη δναζηενηυηεηεξ πμο θαιφπημοκ ηα γκςζηηθά ακηηθείμεκα πμο 

εθείκμ πνμβιέπεη με δηαζεμαηηθυ ηνυπμ. Νημ ζογθεθνημέκα αθμιμοζεί ηηξ 

παναθάης βαζηθέξ ανπέξ ημο (ΑΝΟ-ΔΓΝΝΟ Κεπηαγςγείμο, 2003:586): 

 ζέηεη νεαιηζηηθμφξ ζηυπμοξ θαη ιαμβάκεη οπυρε ηηξ ακάγθεξ, ηα 

εκδηαθένμκηα θαη ηηξ ηθακυηεηεξ ηςκ παηδηχκ αοηήξ ηεξ ειηθίαξ  

 πνμζανμυδεηαη µε εοειηλία ζηηξ ακάγθεξ, ζηηξ ηθακυηεηεξ θαη ζηηξ 

θιίζεηξ ημο θάζε παηδημφ θαη ελαζθαιίδεη ηεκ εκενγεηηθή ζομμεημπή 

υιςκ ηςκ παηδηχκ 

 βαζίδεηαη ζηηξ πνμτπάνπμοζεξ γκχζεηξ θαη εμπεηνίεξ θαη ζοκδέεη ηε 

γκχζε µε ηεκ θαζεμενηκή πναθηηθή ζημ ζπμιείμ  

 εκηζπφεη ηεκ αιιειεπίδναζε ηςκ παηδηχκ μεηαλφ ημοξ  

 εκηαημπμηεί ηε γκχζε, πνμάγεη ηε δηαζεμαηηθυηεηα  

 πνμθαιεί ημ εκδηαθένμκ γηα ηε μάζεζε θαη πνμάγεη, ηε γκχζε, ηεκ 

θαηακυεζε θαη ηεκ ακάπηολε θαη θαιιηένγεηα δελημηήηςκ, ζηάζεςκ θαη 

αληχκ  
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 εκζαννφκεη ηεκ πνυζβαζε ζε πμηθίιεξ πεγέξ ηεξ γκχζεξ, ηεκ επηιμγή 

θαη ηε πνήζε πμηθίιμο οιηθμφ ηεκ πνμζέγγηζε θαη πανμοζίαζε ημο 

ζέμαημξ µε πμιιμφξ ηνυπμοξ 

 ζηενίδεη ημ νυιμ ηεξ γιχζζαξ ζε υια ηα πνμγνάμμαηα  

 ακαδεηθκφεη ημ παηπκίδη ςξ ημκ πονήκα ημο υιμο πνμγνάμμαημξ  

 εκζςμαηχκεη ηεκ ηεπκμιμγία ζηηξ δηάθμνεξ δναζηενηυηεηεξ ημο 

πνμγνάμμαημξ 

 εκζςμαηχκεη ηεκ αλημιυγεζε ζημ πνυγναμμα 

 

1.5 ΜΞΓΑΚΩΟΕ ΠΕΟ ΔΖΔΑΟΗΑΘΖΑΟ ΗΑΖ ΡΘΖΗΜΠΓΚΖΗΕ ΡΝΜΔΜΙΕ 

Μνγάκςζε ηεξ δηδαζθαιίαξ 

Μη δναζηενηυηεηεξ ημο ζεκανίμο ακαπηφζζμκηαη μέζα ζηεκ ηάλε, θονίςξ ζηεκ 

εηδηθά δηαμμνθςμέκε γςκηά ημο οπμιμγηζηή πμο απμηειεί ακαπυζπαζημ 

θμμμάηη με ηηξ οπυιμηπεξ γςκηέξ ηεξ ηάλεξ. Ρπμζηενηθηηθέξ δναζηενηυηεηεξ 

γίκμκηαη θαη ζε άιιεξ γςκηέξ ηεξ ηάλεξ υπςξ ημ δηάβαζμα βηβιίςκ 

(παναμφζηα, ηζημνίεξ, πιενμθμνίεξ πμο θένκμοκ ηα παηδηά απυ ημ ζπίηη) ζηεκ 

γςκηά ζοδήηεζεξ, θαηαζθεοή αθίζαξ με ηηξ δηάθμνεξ μμάδεξ ηνμθίμςκ με ηε 

μέζμδμ ημο θμιάδ, παηπκίδηα επηηναπέδηα, θανηέιεξ με ηε δηαδηθαζία 

παναγςγήξ δηάθμνςκ ηνμθχκ, εηθυκεξ (π.π. μεζμγεηαθήξ ποναμίδαξ ηεξ 

δηαηνμθήξ). 

 

Γκςζηηθά πνμαπαηημφμεκα 

Απιέξ δεληυηεηεξ ζηε πνήζε ημο οπμιμγηζηή (πνήζε πμκηηθημφ-μεηαθίκεζε 

ακηηθεημέκςκ-άκμηγμα θιείζημμ παναζφνςκ). 

 

Ριηθμηεπκηθή οπμδμμή 

Μνγακςμέκε γςκηά οπμιμγηζηή (Ηεκηνηθή μμκάδα-μζυκε-πμκηίθη-

πιεθηνμιυγημ-επεία-βηκηεμπνμβμιέαξ). Γπίζεξ μ οπμιμγηζηήξ δηαζέηεη 

ζφκδεζε με ημ δηαδίθηομ θαη εγθαηεζηεμέκεξ ηηξ παναθάης θαηεγμνίεξ 

εθπαηδεοηηθχκ ιμγηζμηθχκ: 

 Γκκμημιμγηθήξ ανημγνάθεζεξ (Kidspiration) 

 Θμγηζμηθυ δεμημονγίαξ ηζημζειίδαξ (Front Page) 

 Νανμοζίαζεξ (PowerPoint). 

 Δεμημονγίαξ ειεθηνμκηθχκ αζθήζεςκ (Hot Potatoes) 

 Δεμημονγίαξ ειεθηνμκηθμφ πάδι ( Jigsaw puzzle) 
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1.6 ΔΖΔΑΗΠΖΗΜΖ ΟΠΜΜΖ 

• Ωξ πνμξ ημ γκςζηηθυ ακηηθείμεκμ 

• Ωξ πνμξ ηε πνήζε ηςκ κέςκ ηεπκμιμγηχκ 

• Ωξ πνμξ ηε μαζεζηαθή δηαδηθαζία 

Γκςζηηθυ Ακηηθείμεκμ 

• Κα ακαγκςνίδμοκ ηηξ ηνμθέξ θαη κα ηηξ ηαληκμμμφκ ζηηξ δηάθμνεξ μμάδεξ 

(παηδί θαη γιχζζα, μαζεμαηηθά) 

• Κα απμθηήζμοκ ζεηηθέξ δηαηνμθηθέξ ζοκήζεηεξ (μειέηε πενηβάιιμκημξ) 

• Κα δηαθνίκμοκ ηηξ ηνμθέξ ζε ογηεηκέξ θαη βιαβενέξ (παηδί & μαζεμαηηθά) 

• Κα πενηγνάθμοκ ηνυθημα θαη κα επηπεηνεμαημιμγμφκ γηα ημ ακ είκαη 

ογηεηκά ή υπη (παηδί θαη γιχζζα) 

• Κα αθμφκ θαη κα θαηακμμφκ μηα δηήγεζε (παηδί θαη γιχζζα) 

• Κα δηεονφκμοκ ηηξ γκχζεηξ ημοξ ζπεηηθά με ηεκ πνμέιεοζε ηςκ ηνμθχκ 

(παηδί θαη θοζηθυ πενηβάιιμκ, γιχζζα) 

• Κα ακαγκςνίδμοκ ηηξ μκμμαζίεξ ηςκ ηνμθχκ (παηδί θαη γιχζζα) 

• Κα μνγακχκμοκ θαη κα επεθηείκμοκ ηηξ γκχζεηξ ημοξ ζπεηηθά με ημοξ 

ανηζμμφξ (παηδί θαη μαζεμαηηθά) 

• Κα γκςνίζμοκ ένγα μεγάιςκ δςγνάθςκ (δεμημονγία θαη έθθναζε)  

Κέεξ Πεπκμιμγίεξ 

 Κα ένζμοκ ζε επαθή με ημκ ειεθηνμκηθυ οπμιμγηζηή, κα ελμηθεηςζμφκ 

με ημ πμκηίθη.  

 Κα ελμηθεηςζμφκ με ηε πνήζε ημο πμκηηθημφ ζηε μεηαθίκεζε εηθυκςκ ή 

ακηηθεημέκςκ με ηε μέζμδμ παηάς, ζένκς θαη αθήκς (πιενμθμνηθή) 

• Κα ελμηθεηςζμφκ με ηε πνήζε θαηάιιειςκ ιμγηζμηθχκ γηα κα εθηειέζμοκ 

παηπκίδηα επίιοζεξ απιχκ πνμβιεμάηςκ 

• Κα αλημπμημφκ ηεκ ηεπκμιμγία 

Ιαζεζηαθή Δηαδηθαζία 

• Κα ακαπηφλμοκ ηθακυηεηεξ ζοκενγαζίαξ 

• Κα ζέβμκηαη ηηξ απυρεηξ θαη ηεκ ενγαζία ηςκ άιιςκ 

• Κα μαζαίκμοκ παίδμκηαξ  

• Κα ηενμφκ θακυκεξ ςξ πνμξ ημ κα πενημέκμοκ ηε ζεηνά ημοξ 

 

1.7 EKTIMΩMENΕ ΞΜΚΖΗΕ ΔΖΑΞΗΓΖΑ 

Μη δναζηενηυηεηεξ πμο ακαπηφζζμκηαη δηανθμφκ πενίπμο ηνηάκηα ιεπηά θάζε 

θμνά. Ε δηάνθεηά ημοξ υμςξ μπμνεί κα πμηθίιεη ακάιμγα με ημ εκδηαθένμκ θαη 

ηεκ εκενγή ζομμεημπή ηςκ παηδηχκ. 
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2.ΔΖΔΑΗΠΖΗΕ ΝΞΜΟΓΓΓΖΟΕ 

Θεςνεηηθή πνμζέγγηζε 

Ε Θεςνεηηθή πνμζέγγηζε υπςξ αοηή μνίδεηαη ηυζμ απυ ημ ΔΓΝΝΟ γηα ημ 

Κεπηαγςγείμ υζμ θαη απυ ημκ Μδεγυ Κεπηαγςγμφ βαζίδεηαη ζηεκ επίδναζε 

ηςκ ζεςνηχκ μάζεζεξ ημο Piaget θαη ημο Vygotsky. Οογθεθνημέκα πνμςζεί 

ηεκ ακηίιερε υηη «ε μάζεζε ζεςνείηαη θμηκςκηθή δναζηενηυηεηα, είκαη δειαδή 

μηα δηαδηθαζία πμο ακαπηφζζεηαη θαηά ηε ζοκακαζηνμθή ημο αηυμμο με άιιμοξ 

θαη ζε αιιειεπίδναζε με ημ πενηβάιιμκ ημο. Ηαηά ζοκέπεηα εοκμείηαη θαη 

εκζαννφκεηαη ε ακάπηολε αιιειεπηδνάζεςκ ηυζμ ακάμεζα ζημοξ εκειίθμοξ 

θαη ηα παηδηά, υζμ θαη ηςκ παηδηχκ μεηαλφ ημοξ, με ηα οιηθά θαη με ημ πχνμ» 

(Μδεγυξ Κεπηαγςγμφ. Γθπαηδεοηηθμί ζπεδηαζμμί. Δεμημονγηθά πενηβάιιμκηα 

μάζεζεξ 2007:10). 

 

Ιεζμδμιμγηθή πνμζέγγηζε 

Ε δηδαθηηθή πνμζέγγηζε πμο αθμιμοζεί ημ ζεκάνημ είκαη αοηή ηεξ ζεμαηηθήξ 

πνμζέγγηζεξ ζφμθςκα με ημ ΔΓΝΝΟ γηα ημ κεπηαγςγείμ. Ννυθεηηαη γηα μηα 

δηενεφκεζε ημο ζέμαημξ «Πνεθυμαζηε ζςζηά πηίδμομε ζχμαηα γενά» πμο 

ζοκδέεηαη άμεζα με ηα ΔΓΝΝΟ γηα ημ κεπηαγςγείμ θαη ζογθεθνημέκα ζημ 

θεθάιαημ «Ναηδί θαη Νενηβάιιμκ»: Ννυγναμμα ζπεδηαζμμφ θαη ακάπηολεξ 

δναζηενημηήηςκ μειέηεξ πενηβάιιμκημξ, υπμο ηα κήπηα θαιμφκηαη «κα μάζμοκ 

βαζηθμφξ θακυκεξ ογηεηκήξ θαη πνμζηαζίαξ» (ΔΓΝΝΟ Κεπηαγςγείμο, 

2003:601). 

Ε ζεμαηηθή πνμζέγγηζε δίκεη έμθαζε ζηε δηαζεμαηηθυηεηα, ηεκ μιηζηηθή 

ακηίιερε ηεξ γκχζεξ θαη ηεκ αλημπμίεζε ημο εκδηαθένμκημξ θαη ηςκ ηδεχκ 

ηςκ παηδηχκ ζηε δηαδηθαζία ηεξ μάζεζεξ (ΔΓΝΝΟ Κεπηαγςγείμο, 

2003:591). Μη δναζηενηυηεηεξ ακαπηφζζμκηαη ηυζμ ζημ ζφκμιμ ηεξ ηάλεξ υζμ 

θαη ζε μηθνέξ μμάδεξ ηςκ δφμ-ηνηχκ αηυμςκ γηα κα εοκμείηαη ε επηθμηκςκία, ε 

αιιειεπίδναζε θαη ε ζοκενγαζία μεηαλφ ηςκ παηδηχκ.  

Ε κεπηαγςγυξ έπεη ζπεδηάζεη ηεκ πμνεία θαη έπεη πνμζδημνίζεη ηε πνμκηθή 

δηάνθεηα θαη ημοξ μαζεζηαθμφξ ζηυπμοξ πμο ζα επηδηχλεη κα θαηαθηήζμοκ ηα 

παηδηά (ΑΝΟ-ΔΓΝΝΟ Κεπηαγςγείμο, 2003:586-587). 

 

2.1 ΔΖΔΑΗΠΖΗΕ ΝΞΜΟΓΓΓΖΟΕ ΙΓ ΠΝΓ 

Γηα ηεκ οιμπμίεζε ημο ζεκανίμο ε κεπηαγςγυξ μνγάκςζε μηα ζειίδα 

θοιιμμεηνεηή πμο δηαμμνθχζεθε ζημ Front Page, ε μπμία πενηιαμβάκεη 

υιμοξ ημοξ ηίηιμοξ ηςκ δναζηενημηήηςκ πμο οιμπμηήζεθακ ζηεκ ηάλε. Μη 
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ηίηιμη αοημί με οπενζοκδέζεηξ εμθακίδμοκ ηηξ δναζηενηυηεηεξ. Ιε αοηυ ημκ 

ηνυπμ ηα παηδηά επηιέγμοκ θάζε θμνά ηε δναζηενηυηεηα με ηεκ μπμία ζα 

αζπμιεζμφκ.  Οηε ζοκέπεηα ζα πνεζημμπμηεζμφκ δηάθμνα εθπαηδεοηηθά 

ιμγηζμηθά γηα ηεκ ακάπηολε ημο ζέμαημξ υπςξ (Θμγηζμηθά Γκκμημιμγηθήξ 

ανημγνάθεζεξ - Kidspiration, Ννυγναμμα Νανμοζίαζεξ - Power-Point, 

Δεμημονγίαξ ειεθηνμκηθχκ αζθήζεςκ - Hot Potatoes, Δεμημονγίαξ 

ειεθηνμκηθμφ πάδι - Jigsaw puzzle). Μη δηδαθηηθέξ πανεμβάζεηξ 

πενηγνάθμκηαη ακαιοηηθά ζηηξ δναζηενηυηεηεξ πμο αθμιμοζμφκ. 

 

2.2 ΠΜ ΝΞΜΠΓΖΚΜΙΓΚΜ ΟΓΚΑΞΖΜ 

2.2.1 ΝΞΜΠΓΖΚΜΙΓΚΓΟ ΔΞΑΟΠΕΞΖΜΠΕΠΓΟ 

 

Α. 1ε ΔΖΔΑΗΠΖΗΕ ΝΑΞΓΙΒΑΟΕ 

Οηεκ πνχηε δηδαθηηθή πανέμβαζε υια ηα παηδηά ηεξ ηάλεξ ζογθεκηνχκμκηαη 

γφνς απυ ημκ Ε/Ρ. Γίκεηαη ακαθμνά υηη ζα αζπμιεζμφμε με ημ ζέμα ηεξ 

«Δηαηνμθήξ» θαη ζέης ημ ενχηεμα ηη γκςνίδμοκ γη’ αοηυ θαη ηη εκκμμφμε με 

ηε ιέλε «δηαηνμθή». Πα παηδηά δίκμοκ ημκ μνηζμυ υηη είκαη ηνμθέξ πμο μαξ 

δίκμοκ βηηαμίκεξ θαη ανπίδεη έκαξ θαηαηγηζμυξ απυ ηνμθέξ πμο θαηά ηε γκχμε 

ημοξ μαξ δίκμοκ βηηαμίκεξ. Όιεξ μη απακηήζεηξ ηςκ παηδηχκ θαηαγνάθμκηαη 

(ιέλε θαη εηθυκα) ζημκ Ρπμιμγηζηή ζημ ιμγηζμηθυ εκκμημιμγηθήξ 

πανημγνάθεζεξ kidspiration. Ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ ακηπκεφμκηαη μη πνυηενεξ 

γκχζεηξ ηςκ παηδηχκ ζπεηηθά με ηηξ ηνμθέξ.  
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Β. 2ε ΔΖΔΑΗΠΖΗΕ ΝΑΞΓΙΒΑΟΕ 

Οηε δεφηενε δηδαθηηθή πανέμβαζε ε κεπηαγςγυξ πνμεημημάδεη οιηθυ (εηθυκεξ 

απυ ημ Δηαδίθηομ) με ηηξ δηάθμνεξ μμάδεξ ηνμθχκ θαζχξ θαη με μηα εηθυκα 

ηεξ Ιεζμγεηαθήξ Δηαηνμθηθήξ Νοναμίδαξ θαη ηηξ απμζεθεφεη ζε θάθειμ. 

Οηεκ ζειίδα ημο θφιιμ-μεηνεηή πμο έπεη θαηαζθεοαζηεί ζημ Front Page 

δεμημονγεί ε κεπηαγςγυξ οπέν-ζοκδέζεηξ ζηηξ ακηίζημηπεξ εηθυκεξ. Ανπηθά 

πανμοζηάδεηαη ε ζειίδα ζε υια ηα παηδηά ηεξ ηάλεξ θαη μ ηνυπμξ πμο μπμνμφκ 

κα πενηεγεζμφκ ζε αοηήκ θαη φζηενα υπμημ παηδί επηζομεί αζπμιείηαη μυκμ ημο 

ή ζε μμάδεξ ηςκ 2-3 αηυμςκ, έηζη χζηε ηα παηδηά κα μπμνμφκ μυκα ημοξ κα 

πενηεγεζμφκ ζημ οιηθυ θαη κα ακαθαιφπημοκ πιενμθμνίεξ. Οηε ζογθεθνημέκε 

δναζηενηυηεηα ηα παηδηά έθακακ πενηήγεζε ζηεκ εκυηεηα Γηθυκεξ. 

 

 
Ανπηθή ζειίδα 

   
Γηθυκα με θνμφηα   Γηθυκα με ρανηθά 
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Γ. 3ε ΔΖΔΑΗΠΖΗΕ ΝΑΞΓΙΒΑΟΕ 

Γηα ηεκ ηνίηε δηδαθηηθή πανέμβαζε επηιέπζεθε ημ εθπαηδεοηηθυ ιμγηζμηθυ 

Γκκμημιμγηθήξ ανημγνάθεζεξ Kidspiration, ζημ μπμίμ ε κεπηαγςγυξ 

δεμημφνγεζε άζθεζε μμαδμπμίεζεξ ηνμθχκ. Πα παηδηά θιήζεθακ κα 

ημπμζεηήζμοκ, μεηαθηκχκηαξ εηθυκεξ με ηε δηαδηθαζία “drag and drop” (ζφνε 

θαη άζε), ζε πνμεπηιεγμέκα μνζμγχκηα πιαίζηα ζογθεθνημέκεξ ηνμθέξ μη 

μπμίεξ βνίζθμκηακ ζε μηα μπάνα ανηζηενά ζηε ζειίδα ηεξ μζυκεξ. Μη μδεγίεξ 

ηεξ άζθεζεξ επμγναθήζεθακ γηα κα μπμνμφκ ηα παηδηά κα εθηειμφκ ηεκ 

άζθεζε μυκα ημοξ, πςνίξ ηε βμήζεηα ηεξ κεπηαγςγμφ. Πα παηδηά 

ζοκενγάζηεθακ ζε μμάδεξ ηςκ 2-3 αηυμςκ.  

Οειίδα θοιιμμεηνεηή: Γκυηεηα Αζθήζεηξ 

 

ΑΞΖΗΕ ΙΜΞΦΕ ΑΟΗΕΟΕΟ 

 
 

ΙΜΞΦΕ ΑΟΗΕΟΕΟ ΡΘΜΝΜΖΕΙΓΚΕ ΑΝΜ ΠΑ ΝΑΖΔΖΑ 
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Δ. 4ε ΔΖΔΑΗΠΖΗΕ ΝΑΞΓΙΒΑΟΕ 

Οηεκ ηέηανηε δηδαθηηθή πανέμβαζε ε κεπηαγςγυξ ζανχκμκηαξ ηηξ εηθυκεξ ημο 

παναμοζημφ «Μ Ιάθεξ Γκδομάθεξ θαη ε μάπε ζημ ζημμάπη» (Ξάζειμακ, Ά., 

1996) δηαμυνθςζε ζημ Power Point ηεκ πανμοζίαζε ημο παναμοζημφ 

επεκδομέκε με θίκεζε θαη ήπμοξ. Ε πανμοζίαζε πναγμαημπμηήζεθε ζηεκ 

μιμμέιεηα με πνήζε βηκηεμπνμβμιέα. Γπίζεξ είπε πνμεγεζεί ζηεκ ηάλε ε 

εκαζπυιεζε με ημ ζέμα «Πμ ζχμα» θαη ηα παηδηά ήηακ ήδε ελμηθεηςμέκα με 

ηηξ έκκμηεξ: μηζμθάγμξ, ζημμάπη, έκηενμ (παπφ θαη ιεπηυ) θιπ. 

Οειίδα θοιιμμεηνεηή: Γκυηεηα Ναναμφζη 

 
 

Γ. 5ε ΔΖΔΑΗΠΖΗΕ ΝΑΞΓΙΒΑΟΕ 

Οε αοηή ηεκ δηδαθηηθή πανέμβαζε με ηε πνήζε ημο Power Point ηα παηδηά ζε 

δεογάνηα παναηενμφκ δηάθμνα ημπία με θνμφηα θαη ιαπακηθά. 

νεζημμπμηχκηαξ ημ πμκηίθη λεθοιιίδμοκ ηηξ ζειίδεξ θαη ζπμιηάδμοκ. Ε 

πενηγναθή ηεξ θάζε εηθυκαξ πμο παναηενμφκ ζοκμδεφεηαη απυ επμγνάθεζε 

πμο έπεη θάκεη ε κεπηαγςγυξ γηα κα θαηακμμφκ ηεκ θάζε εηθυκα πςνίξ ηεκ 

πανμοζία ηεξ κεπηαγςγμφ.  

Οειίδα θοιιμμεηνεηή: Γκυηεηα Σοπαγςγία 
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ΟΠ. 6ε ΔΖΔΑΗΠΖΗΕ ΝΑΞΓΙΒΑΟΕ 

Οε αοηήκ ηεκ δηδαθηηθή πανέμβαζε ε κεπηαγςγυξ δηαμυνθςζε ζημ ιμγηζμηθυ 

δεμημονγίαξ ειεθηνμκηθχκ αζθήζεςκ Hot Potatoes (JMatch) δναζηενηυηεηα 

με ενςηήζεηξ πμιιαπιήξ επηιμγήξ. Πα παηδηά θιήζεθακ κα επηιέλμοκ ηε 

ζςζηή απάκηεζε ζε ζπέζε με ηεκ πνμέιεοζε μνηζμέκςκ ηνμθχκ (π.π. πμημ 

δχμ μαξ δίκεη ημ γάια ή απυ πμημ θοηυ θηηάπκεηαη ημ ιάδη). Οηεκ άζθεζε αοηή 

εθηυξ απυ ηα θείμεκα οπάνπμοκ θαη μη εηθυκεξ ηςκ ηνμθχκ γηα κα 

δηεοθμιφκμκηαη ηα παηδηά ςξ πνμξ ηεκ ακάγκςζε θαη θαηακυεζε ηςκ 

ενςηήζεςκ θαη ςξ πνμξ ηεκ επηιμγή ηεξ θαηάιιειεξ απάκηεζεξ. 

Οηεκ ηάλε είπε πνεζημμπμηεζεί πανάιιεια οπμζηενηθηηθυ οιηθυ με θάνηεξ 

πμο απεηθμκίδμοκ ηε δηαδηθαζία παναζθεοήξ δηαθυνςκ ηνμθχκ (γάια, μέιη, 

ρςμί) υπμο ηα παηδηά ημπμζεημφζακ ηηξ θάνηεξ ζε ζςζηή πνμκηθή ζεηνά 

(Ναηπκίδη με θάνηεξ, Zaro & Nita, akros educativo, Spain). 

Οειίδα θοιιμμεηνεηή: Γκυηεηα Αζθήζεηξ 
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Δ. 7ε ΔΖΔΑΗΠΖΗΕ ΝΑΞΓΙΒΑΟΕ 

Οε αοηήκ ηεκ δηδαθηηθή πανέμβαζε ε κεπηαγςγυξ δηαμυνθςζε ζημ ιμγηζμηθυ 

δεμημονγίαξ ειεθηνμκηθχκ αζθήζεςκ Hot Potatoes (JQuiz) μηα 

δναζηενηυηεηα ακηηζημίπεζεξ. Πα παηδηά θιήζεθακ πνχηα κα μεηνήζμοκ θαη 

μεηά κα ακηηζημηπίζμοκ ζφκμια θνμφηςκ θαη ιαπακηθχκ με ημκ θαηάιιειμ 

ανηζμυ, πνεζημμπμηχκηαξ ημ πμκηίθη με ηε δηαδηθαζία «ζφνε θαη άζε».  

Οειίδα θοιιμμεηνεηή: Γκυηεηα Αζθήζεηξ 

 

ΑΞΖΗΕ ΙΜΞΦΕ ΑΟΗΕΟΕΟ 
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ΠΓΘΖΗΕ ΙΜΞΦΕ ΑΟΗΕΟΕΟ 

 
 

Ε. 8ε ΔΖΔΑΗΠΖΗΕ ΝΑΞΓΙΒΑΟΕ 

Οε αοηήκ ηεκ δηδαθηηθή πανέμβαζε ηα παηδηά θιήζεθακ κα παίλμοκ ζημ Power 

Point δφμ παηπκίδηα.  

α) Έκα παηπκίδη θαηάηαλεξ ηνμθίμςκ ζε ποναμίδα με βάζε ηε Ιεζμγεηαθή 

Δηαηνμθή υπμο ημ παηδί με ηεκ βμήζεηα επμγναθεμέκςκ μδεγηχκ επέιεγε ηε 

ζςζηή θάζε θμνά ηνμθή. Πμ παηπκίδη δηαμμνθχζεθε απυ ηε κεπηαγςγυ.  

Οειίδα θοιιμμεηνεηή: Γκυηεηα Ναηπκίδηα 

 

ΑΞΖΗΕ ΙΜΞΦΕ ΝΑΖΚΖΔΖΜΡ 
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ΠΓΘΖΗΕ ΙΜΞΦΕ ΝΑΖΚΖΔΖΜΡ 

 
 

β) Έκα παηπκίδη με ηίηιμ «Ιάκηερε πμημ είκαη» υπμο ηα παηδηά αθαηνμφκ 

πιαθίδηα θαη απυ πίζς απμθαιφπημκηαη θνμφηα θαη ιαπακηθά. Όηακ 

απμθαιφπηεηαη υιε ε εηθυκα ακαγνάθεηαη θαη ε μκμμαζία ημο ηνμθίμμο. Πμ 

ζογθεθνημέκμ παηπκίδη ζοκμδεφεηαη θαη απυ μμοζηθή. Ε κεπηαγςγυξ ημ 

θαηέβαζε απυ ηεκ ηζημζειίδα: Effiekyr.wordpress.com/tag/ογηεηκή δηαηνμθή. 

 

ΑΞΖΗΕ ΙΜΞΦΕ ΝΑΖΚΖΔΖΜΡ 
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ΠΓΘΖΗΕ ΙΜΞΦΕ ΝΑΖΚΖΔΖΜΡ  

 
 

Θ. 9ε ΔΖΔΑΗΠΖΗΕ ΝΑΞΓΙΒΑΟΕ 

Οε αοηήκ ηεκ δηδαθηηθή πανέμβαζε ηα παηδηά παναηενμφκ ημκ πίκαθα ημο 

Θευθηιμο «Ιέγα Ανημπμηείμ» με πνήζε ημο βίκηεμ-πνμβμιέα θαη μέζα απυ 

θαηάιιειεξ ενςηήζεηξ ακαθαιφπημοκ πιενμθμνίεξ γηα ηεκ παναζθεοή ημο 

ρςμημφ, ημκ ηνυπμ ιεηημονγίαξ ηςκ θμφνκςκ ηεξ επμπήξ εθείκεξ, ημκ ηνυπμ 

έκδοζεξ ημο θμφνκανε θαη ηςκ οπυιμηπςκ ενγαδυμεκςκ ζημ θμφνκμ, 

ζπμιηάδμοκ ημκ ηνυπμ πανάηαλεξ θαη ημ ζπήμα ηςκ πνμσυκηςκ ζηα νάθηα, ηα 

μεηνμφκ θαη ηέιμξ δναμαημπμημφκ ημ πίκαθα με ηα ζχμαηα ημοξ θαη με ηεκ 

αλημπμίεζε δηαθυνςκ επίπιςκ θαη οιηθμφ ηεξ ηάλεξ.  

Οειίδα θοιιμμεηνεηή: Γκυηεηα Νίκαθεξ Πέπκεξ 
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Ζ. 10ε ΔΖΔΑΗΠΖΗΕ ΝΑΞΓΙΒΑΟΕ 

Οηεκ ηειεοηαία δηδαθηηθή πανέμβαζε ε κεπηαγςγυξ δηαμμνθχκεη ζημ 

ιμγηζμηθυ δεμημονγίαξ ειεθηνμκηθμφ πάδι (Jigsaw puzzle) δφμ παδι ζπεηηθά 

με ημ ζέμα. Πα παηδηά θιήζεθακ κα θηηάλμοκ υπμημ παδι ήζειακ. Πμ έκα παδι 

απεηθμκίδεη θνμφηα θαη ιαπακηθά θαη ημ άιιμ μηα αηγοπηηαθή ημηπμγναθία με 

ηίηιμ «Μ Πνφγμξ» (εηθυκεξ πμο είπε επηιέλεη ε κεπηαγςγυξ απυ ημ 

Δηαδίθηομ). Πμ 1μ πάδι απμηειείηαη απυ εκκέα μεγάια θμμμάηηα εκχ ημ 2μ απυ 

μθηχ μηθνά θμμμάηηα. 

1Μ ΝΑΔΘ 

 
 

2Μ ΝΑΔΘ 

 



ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ‘’Σρεφόμαστε σωστά χτίζουμε σώματα γερά’’. 

 

Μοβσεσιάν Λουσία 16 

 

2.3 ΓΝΓΗΠΑΟΕ - ΑΛΖΜΘΜΓΕΟΕ 

2.3.1 ΓΝΓΗΠΑΟΕ 

Πμ πανυκ εθπαηδεοηηθυ ζεκάνημ μπμνεί κα εθανμμζηεί με δηάθμνεξ 

παναιιαγέξ, κα εμπιμοηηζηεί θαη κα δχζεη κέεξ δοκαηυηεηεξ δηενεφκεζεξ 

ακάιμγα πάκηα με ημ εκδηαθένμκ ηςκ παηδηχκ. Ωξ πηζακή επέθηαζε ζα 

πνυηεηκα ηεκ εθανμμγή ηεξ άζθεζεξ ζςζηήξ αθμιμοζίαξ πμο οπάνπεη ήδε 

δηαμμνθςμέκε ζηε ζειίδα ημο θοιιμμεηνεηή με βάζε ημ ιμγηζμηθυ δεμημονγίαξ 

ειεθηνμκηθχκ αζθήζεςκ Hot Potatoes (JMix). Ννυθεηηαη γηα άζθεζε 

ημπμζέηεζεξ εηθυκςκ ζε ζςζηή πνμκμιμγηθή ζεηνά με ζέμα: «Απυ ημ αμπέιη 

ζημ θναζί». 

 

2.3.2 ΑΛΖΜΘΜΓΕΟΕ 

1. Ανπηθή 

Ε πνχηε δηδαθηηθή πανέμβαζε πμο πναγμαημπμηήζεθε με ηα παηδηά ήηακ μ 

θαηαηγηζμυξ ηδεχκ γηα κα ακηπκεοζμφκ μη πνυηενεξ γκχζεηξ ηςκ παηδηχκ. Οηε 

θάζε αοηή δηαπηζηχζεθε υηη ηα παηδηά γκχνηδακ ανθεηέξ ηνμθέξ ςζηυζμ δεκ 

ήηακ ζε ζέζε κα ηηξ μμαδμπμημφκ ζε μμάδεξ με ελαίνεζε ηεκ μμάδα ηςκ 

θνμφηςκ. Γπηπιέμκ ζε αοηή ηεκ πνχηε απυπεηνα πνμζέγγηζεξ ημο ζέμαημξ 

ζεςνμφζακ ςξ ογηεηκή ηνμθή ηηξ πίηζεξ θαη ηα παγςηά. Πμ ζπμοδαηυηενμ απυ 

υια ήηακ υηη ημ ζέμα εκζμοζίαζε θαη θέκηνηζε ημ εκδηαθένμκ ηςκ παηδηχκ απυ 

ηεκ πνχηε ζηηγμή.  

 

2. Δηαμμνθςηηθή 

Πα παηδηά εθδήιςζακ ηδηαίηενμ εκδηαθένμκ θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ 

πναγμαημπμίεζεξ ηςκ δηδαθηηθχκ πανεμβάζεςκ. Οομμεηείπακ υια με δηθή 

ημοξ επηζομία. Οεβυκημοζακ ηε ζεηνά πνμηεναηυηεηαξ ηςκ μμάδςκ πμο 

αζπμιμφκηακ θάζε θμνά ζημκ οπμιμγηζηή θαη πενίμεκακ ηε ζεηνά ημοξ. Μ 

νυιμξ ηεξ κεπηαγςγμφ ήηακ πάκηα βμεζεηηθυξ ζηα πνχηα βήμαηα ηεξ θάζε 

πανέμβαζεξ θαη μεηά δίκμκηακ πιήνε ειεοζενία ζηα παηδηά κα αζπμιεζμφκ 

μυκα ημοξ. Ε πανέμβαζε ηεξ κεπηαγςγμφ γηκυηακ πάκηα υηακ ηε πνεηάδμκηακ 

ηα παηδηά. Ε κεπηαγςγυξ θαηά ηε δηάνθεηα αοηήξ ηεξ θάζεξ έθνηκε ζθυπημμ κα 

αιιάλεη ζηεκ δεφηενε δηδαθηηθή πανέμβαζε «Γηθυκεξ με ηνυθημα» ηεκ εηθυκα 

με ηα δομανηθά αθμφ δηαπίζηςζε υηη δεκ ήηακ θαηακμεηή απυ ηα παηδηά. Πέιμξ 

ηα παηδηά ζηηξ ειεφζενεξ δναζηενηυηεηεξ δεημφζακ κα παίλμοκ θονίςξ με ηα 

παηπκίδηα (8ε δηδαθηηθή πανέμβαζε), ηα πάδι (10ε δηδαθηηθή πανέμβαζε) θαη 

ηεκ άζθεζε πμιιαπιχκ ενςηήζεςκ (6ε δηδαθηηθή πανέμβαζε). Μη δηδαθηηθέξ 
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πανεμβάζεηξ πμο αθμνμφζακ ηεκ εθηέιεζε αζθήζεςκ (Hot Potatoes) θαη ήηακ 

θονίςξ αζθήζεηξ εμπέδςζεξ θαη αλημιυγεζεξ πναγμαημπμηήζεθακ με επηηοπία 

απυ ηα παηδηά. 

 

3. Πειηθή 

Οηε θάζε αοηή πανμοζηάζηεθε ζηα παηδηά με ηε πνήζε βίκηεμ-πνμβμιέα ημ 

ανπείμ πμο είπε δηαμμνθςζεί απυ θμηκμφ με ηα παηδηά ζηεκ 1ε δηδαθηηθή 

πανέμβαζε ημο θαηαηγηζμμφ ηδεχκ. Αθμιμφζεζε ζοδήηεζε γηα ημ πμηέξ ηνμθέξ 

απυ αοηέξ είκαη πενηζζυηενμ ογηεηκέξ θαη πμηεξ ιηγυηενμ ογηεηκέξ θαη ηα 

παηδηά θαηάθενακ με εοθμιία πηα κα ηηξ λεπςνίζμοκ.  
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