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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στη συγκεκριμένη εργασία ερευνάται εάν στο σχολικό βιβλίο της Γλώσσας

της  Στ’  τάξης  του  δημοτικού  υπάρχουν  δραστηριότητες,  οι  οποίες  προωθούν  το

παιδαγωγικό παιχνίδι, μια που ως γνωστό το σχολικό εγχειρίδιο αναλαμβάνει μεγάλο

βάρος της προσπάθειας του σχολείου για την επίτευξη των σκοπών της εκπαίδευσης

και της αγωγής. Αυτή η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη, στο πρώτο περιλαμβάνεται η

βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφορικά με τα σχολικά εγχειρίδια, κυρίως εκείνο της

Γλώσσας της Στ’ τάξης του δημοτικού και τα παιδαγωγικά παιχνίδια.  Το δεύτερο

μέρος της εργασίας, αφορά την έρευνα στις ενότητες του σχολικού εγχειριδίου της

Στ’ τάξης δημοτικού για το εάν υπάρχουν σ’ αυτές δραστηριότητες που προάγουν τα

παιδαγωγικά  παιχνίδια.  Ακολουθεί  η  αναδόμηση  ορισμένων  ενοτήτων  από  το

συγκεκριμένο  βιβλίο,  με  γνώμονα  την  προώθηση  των  παιδαγωγικών  παιχνιδιών.

Τέλος ακολουθούν τα συμπεράσματα της μελέτης και οι προτάσεις μας.

Λέξεις  -  κλειδιά: σχολικό  εγχειρίδιο,  παιδαγωγικά  παιχνίδια,  αναδόμηση,

Γλώσσα,  Στ’ τάξη

ABSTRACT 

In the present study we investigated if the course of the school textbook of the

language in the 6th grade of elementary school promotes activities with pedagogical

games, which as is well known that the school textbook try to educate and treat the

kids. This work composed of two parts, in the first there is a literature review on

school textbooks, mainly this of the language of the 6th grade of the primary education

and the pedagogical games. The second part in the study, refers if this book promotes

activities with pedagogical games. Follows the reconstruction of some chapters of this

book, based on the promotion of the pedagogical games. Finally the following are the

conclusions of the study and our suggestions. 

Key Words: school textbooks, pedagogical games, reconstruction, language, 6th grade

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Η  συγκεκριμένη  εργασία  εκπονήθηκε  στο  πλαίσιο  του  Μεταπτυχιακού

Προγράμματος Σπουδών του Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής  εκπαίδευσης του

Πανεπιστημίου  Κρήτης  στο  Ρέθυμνο  στις  Επιστήμες  της  Αγωγής  με  τίτλο  «Η

Παιδαγωγική ως επιστήμη και πράξη σε σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης». Αυτό το

μεταπτυχιακό πρόγραμμα ξεκίνησε το χειμερινό εξάμηνο το 2018 με διάρκεια 2 ετών.

Η  παρούσα  εργασία  έχει  ως  τίτλο  «Σχολικό  εγχειρίδιο  της  γλώσσας  Στ΄

δημοτικού και παιδαγωγικό παιχνίδι».  Για να διερευνηθεί  σε βάθος το θέμα αυτό

αξιοποιήθηκαν  βιβλία,  σχολικά  εγχειρίδια,  λεξικά,  διαδικτυακές  πηγές,  άρθρα,  τα

οποία αναφέρονται ως παραπομπές πάνω στο κείμενο, αλλά παρουσιάζονται και στην

βιβλιογραφία στο τέλος της εργασίας. 

Για τη συγκεκριμένη εργασία τα δεδομένα συλλέχθηκαν τόσο με τη βοήθεια

των  καθηγητών/-τριών  του  Παιδαγωγικού  τμήματος  δημοτικής  εκπαίδευσης  του

Πανεπιστημίου  Κρήτης  στο  Ρέθυμνο,  όσο  και  των  καθηγητών/-τριών  του

Παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου στο Πρέσοβ της

Σλοβακίας, όπου το εαρινό εξάμηνο του 2020 διετέλεσα το πρόγραμμα Erasmus στα

πλαίσια του μεταπτυχιακού μου προγράμματος.

Συνεπώς  αφού  πραγματοποιήθηκε  αναλυτική  συζήτηση  του  θέματος  της

εργασίας μου τόσο με τους καθηγητές/-τριες του Πανεπιστημίου Κρήτης όσο και του

Πανεπιστημίου  του  Πρέσοβ,  το  συγκεκριμένο  θέμα  προσεγγίζεται  σφαιρικά,

πολύπλευρα και αντικειμενικά.

Η μελέτη αυτή χωρίζεται σε τρία μεγάλα μέρη, στο θεωρητικό πλαίσιο, στο

μεθοδολογικό πλαίσιο και στις αναδομημένες ενότητες. Κάθε μέρος αποτελείται από

επιμέρους  κεφάλαια.  Επομένως  αυτή  η  εργασία  εμβαθύνει  στα  τρία  τεύχη  των

βιβλίων ύλης των σχολικών εγχειρίδιων της Γλώσσας Στ’ τάξης του δημοτικού και

στα  παιδαγωγικά  παιχνίδια  σε  θεωρητικό  και  μεθοδολογικό  επίπεδο.  Στο  τέλος

βέβαια  δημιουργούνται  εκ  νέου  γλωσσικές  ενότητες,  οι  οποίες  απευθύνονται  σε

μαθητές/-τριες της Στ’ τάξης.

Περιεχόμενα
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Θεωρητικό Πλαίσιο

Κεφάλαιο 1ο

1.1 Το σχολικό εγχειρίδιο
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Για το σχολικό εγχειρίδιο υπάρχουν πολλοί ορισμοί τόσο στην ελληνική όσο

και  στην  ξενόγλωσση  βιβλιογραφία.  Ένας  ορισμός  σύμφωνα  με  το  διαδικτυακό

λεξικό  (“textbook”,  n.d.,  σσ.1),   είναι  ότι  «το  σχολικό  εγχειρίδιο  είναι  ένα  είδος

βιβλίου,  το  οποίο  προορίζεται  για  να  χρησιμοποιηθεί  σε  σχολεία».  Με βάση άλλο

ορισμό  «αυτή  η  έννοια  υποδηλώνει  ένα  τύπο  βιβλίου,  που  περιλαμβάνει  κάποιες

πληροφορίες  προς  τους  αναγνώστες  του  για  ένα  συγκεκριμένο  θέμα  ή  γνωστικό

αντικείμενο»  (“Definition of textbook”,  n.d.,  σσ.  2).  Επιπρόσθετα  ως  σχολικό

εγχειρίδιο έχει οριστεί «το βιβλίο, το οποίο βοηθά ένα παιδί να αντιληφθεί σφαιρικά

ένα θέμα» (“Textbook: Definition and Meaning”, 2014, σσ. 1). 

Εκτός από αυτό το σχολικό βιβλίο συντελεί και στον τρόπο με τον οποίο θα

εκλάβει το παιδί το συγκεκριμένο ζήτημα  (Behnke, 2020).  Με λίγα λόγια σχολικό

εγχειρίδιο είναι κάθε τυπωμένο και βιβλιοδετημένο «τεχνούργημα», που χρειάζεται

να έχει ο/η μαθητής/-τρια στο κάθε γνωστικό αντικείμενο. Το κάθε μάθημα έχει το

δικό  του  σχολικό  εγχειρίδιο,  το  οποίο  περιλαμβάνει  πληροφορίες  και  ασκήσεις

σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο όπου αναφέρεται (Tanner, 2020). Το σχολικό

βιβλίο περιλαμβάνει το βιβλίο ύλης, το τετράδιο εργασιών του/ της μαθητή/-τριας, το

βιβλίο του δασκάλου/-ας και το διδακτικό βοήθημα (Ξωχέλλης, 2005).

Σύμφωνα με το λεξικό του Μπαμπινιώτη σχολικό εγχειρίδιο είναι «ένα είδος

βιβλίου, το οποίο πραγματεύεται θέματα σχετικά με το σχολείο και τους/ τις μαθητές/

τριές του» (Μπαμπινιώτης, 2008, σσ.1729). Ενώ γενικά με τον όρο βιβλίο εννοείται

«μία πιο ευρεία σημασία, η οποία δηλώνει το σύνολο ίδιου μεγέθους φύλλων χαρτιού

που ενώνονται με συρραπτικό και καλύπτονται από εξώφυλλο» (Μπαμπινιώτης, 2008,

σσ.361).  Βιβλίο  ακόμη  μπορεί  να  θεωρηθεί «κάθε  εργασία,  η  οποία  κυκλοφορεί

βιβλιοδετημένη». «Το σύνολο επίσης των χαρτιών στα οποία καταγράφονται χρήσιμες

σημειώσεις  όπως  λογαριασμοί»  (Μπαμπινιώτης,  2008,  σσ.361).  Γενικά  είναι

οτιδήποτε καλλιεργεί πνευματικά το άτομο. Συνεπώς ο όρος βιβλίο είναι πιο γενικός,

απ’  ότι  το  σχολικό  βιβλίο  που αποτελεί  ένα  πιο  ειδικό  όρο.  Επομένως  υπάρχουν

πολλά διαφορετικά  είδη  βιβλίων,  ένα  από αυτά είναι  το  σχολικό (Μπαμπινιώτης,

2008).

Οπότε ένα σχολικό βιβλίο διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από τα υπόλοιπα είδη

συγγραμμάτων.  Τα  γνωρίσματα  τα  οποία  το  καθιστούν  διαφορετικό  είναι  ότι  το

περιεχόμενο  του  βασίζεται  σ’  ένα  συγκεκριμένο  πρόγραμμα  σπουδών.  Για  τη
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συγγραφή του λοιπόν καθορίζεται μια ομάδα συγγραφέων, η οποία είναι υπεύθυνη να

συγγράψει τα σχολικά εγχειρίδια με βάση το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών που

ονομάζεται  Αναλυτικό  Πρόγραμμα  (Α.Π.).  Έτσι  το  σχολικό  βιβλίο  αποτελεί  το

βασικότερο  μέσο  διδασκαλίας  (Tanner,  2020).  Γι’  αυτό  όλες  οι  βαθμίδες  έχουν

σχολικά  εγχειρίδια,  τα  οποία  στη  χώρα  μας  διανέμονται  δωρεάν  από  τους/τις

εκπαιδευτικούς  στους/στις  μαθητές/-τριες  με  την  έναρξη  της  σχολικής  χρονιάς

(Καψάλης & Χαραλάμπους, 2007).  Σ’ ένα σχολικό εγχειρίδιο, επίσης η εξωτερική

εμφάνιση  παίζει  καθοριστικό  ρόλο,  για  ελκύσει  ενδιαφέρον  των  μαθητών/-τριών.

Συνεπώς  τα  σχολικά  βιβλία  πρέπει  να  έχουν  έντονα  χρώματα,  εικόνες  και

διαγράμματα (“Textbook: Definition and Meaning”, 2014).

Πίνακας 1 Διάκριση βιβλίου - σχολικού εγχειριδίου

Χαρακτηριστικά Βιβλίο Σχολικό εγχειρίδιο

Γενικό 

Ειδικό 

για όλες τις ηλικίες 

για μαθητές 

βασίζεται στο Αναλυτικό
Πρόγραμμα



δίνονται δωρεάν 

Τόμος 

(Πηγή: “Textbook: Definition and Meaning”, 2014)

  

Τα σχολικά εγχειρίδια χρησιμοποιούνται  διεθνώς από τα αρχαία χρόνια.  Η

χρήση  τους  λοιπόν  είναι  καθολική.  Τα  σχολικά  συγγράμματα  βοηθούν  τους/  τις

εκπαιδευτικούς  για  να  υλοποιούν  πιο  αποτελεσματικές  διδασκαλίες.  Εκτός  από

εργαλεία  μάθησης  τα  σχολικά  εγχειρίδια  είναι  μέσα,  τα  οποία  απεικονίζουν  την

πολιτική αντίληψη μίας ομάδας. Επιπλέον τα σχολικά εγχειρίδια διαμορφώνουν το

περιεχόμενο,  τη  μορφή  και  τη  διαδικασία  της  διδασκαλίας  και  της  μάθησης.

Ταυτόχρονα  το  σχολικό  βιβλίο  παγιώνει  αξίες,  δεξιότητες  και  στάσεις

(Ματσαγγούρας, 2004).
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Το σχολικό βιβλίο λοιπόν είναι ένα πνευματικό έργο με μεγάλο οικονομικό

κόστος,  το  οποίο  προκύπτει  από  τη  μεγάλη  ποσότητα  εκτυπώσεων.  Βέβαια  το

σχολικό βιβλίο αποτελεί και ένα παιδαγωγικό μέσο, με το οποίο προσλαμβάνεται η

γνώση από τα παιδιά. Εκτός αυτού τα σχολικά συγγράμματα αποτελούν και εργαλεία

εξουσίας,  διότι  εξαρτώνται  σε  μεγάλο  βαθμό  από  την  κάθε  κοινωνική  συγκυρία

(Τουμασάτος, 2015).

Πίνακας 2 Το σχολικό εγχειρίδιο ως εργαλείο

Εργαλείο Λόγος

Πνευματικό Γνώσεις και Πληροφορίες

Παιδαγωγικό Καλλιέργεια παιδιών

Εξουσίας Κοινωνική συγκυρία

Οικονομικό Πολλά αντίτυπα

Πολιτικό Αντίληψη μιας ομάδας

         (Πηγή: Τουμασάτος, 2015)

Κάθε  φορά  που  συγγράφεται  ένα  σχολικό  εγχειρίδιο  ο/η  συγγραφέας  ή  η

ομάδα συγγραφέων οφείλουν να λάβουν υπόψη τους ορισμένα κριτήρια συγγραφής.

Αυτά τα  κριτήρια  εξαρτώνται  από το μάθημα και  την τάξη,  όπου αναφέρεται  το

εκάστοτε σχολικό εγχειρίδιο. Τα κριτήρια συγγραφής σχετίζονται με το περιεχόμενο,

την παιδαγωγική προοπτική, τη δομή και την εικονογράφηση. Παράλληλα τα σχολικά

εγχειρίδια  οφείλουν  να  χαρακτηρίζονται  από  επιστημονική  εγκυρότητα,  δηλαδή

αλληλουχία  ανάμεσα στην προγενέστερη  και  την  επόμενη γνώση.  Αυτή η γνώση

όμως πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πραγματικότητα και να προάγει

την  αλήθεια, τις αξίες και την κριτική ικανότητα. Ένα ακόμη κριτήριο συγγραφής

των σχολικών βιβλίων είναι  η εξωτερική τους εμφάνιση,  η οποία πρέπει να είναι

ελκυστική και να σχετίζεται  με την ηλικία των παιδιών για τα οποία προορίζεται

(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009).  

Ως προς τα κριτήρια συγγραφής, τα σχολικά βιβλία πρέπει να συγγράφονται

με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε τα παιδιά να ανακαλούν και να εφαρμόζουν εύκολα τη νέα
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γνώση, να επιλύουν προβλήματα και να υιοθετούν δεξιότητες μέσα από τη χρήση

τους. Επομένως το σχολικό βιβλίο χρειάζεται να συγγράφεται με τέτοιο τρόπο ώστε

να προωθείται η ενεργή συμμετοχή των παιδιών στη διαδικασία της μάθησης. Για να

προωθεί  τη  μαθητοκεντρική  διδασκαλία  ένα  σχολικό  βιβλίο  πρέπει  να  είναι

κατανοητό από τους  αποδέκτες  του και  να είναι  διαθεματικό  ακολουθώντας  τους

διδακτικούς  στόχους  του  Αναλυτικού  Προγράμματος.  Παράλληλα  τα  σχολικά

εγχειρίδια είναι αναγκαίο να γραφτούν έτσι ώστε να προωθούν τη συνεργατική και τη

βιωματική  μάθηση  (Συρίου,  Κατσαντώνη  &  Λουκέρη,  2015).  Επιπρόσθετα  οι

συγγραφείς  των  σχολικών  βιβλίων  προτού  ξεκινήσουν  να  τα  γράφουν  πρέπει  να

λάβουν υπόψη τη μεθοδολογία του γνωστικού αντικειμένου, τη θέση του μαθήματος

στα  διδακτικά  πλαίσια  και  την  ιδιομορφία  της  διδακτέας  ύλης  (Καψάλης  &

Χαραλάμπους,  2007).  Ακολουθεί  ένας  πίνακας,  ο  οποίος  παρουσιάζει  τον  τρόπο

σχεδιασμού ενός σχολικού εγχειριδίου (Συρίου, Κατσαντώνη & Λουκέρη, 2015).

Πίνακας 3 Κριτήρια συγγραφής σχολικού εγχειριδίου

Θέματα Στοιχεία Συσχέτιση

Κατανόηση Περιεχόμενο
σχετικό με τις
ανάγκες και τα

ενδιαφέροντα των
παιδιών 

Λέξεις

Φράσεις

Κείμενα

Λειτουργικά
εργαλεία

Αναλυτικό
Πρόγραμμα

Επιστημονική
γνώμη

Παιδαγωγικά
μοντέλα

Αξίες

Δεξιότητες

Στάσεις

Περιγραφή

Αφήγηση

Μαθητοκεντρική
εκπαίδευση

Ενεργή συμμετοχή
των παιδιών

Εμβάθυνση στο
κάθε μάθημα

Αναστοχασμός

Σύνδεση

Προσαρμογή

(Πηγή: Συρίου, Κατσαντώνη & Λουκέρη, 2015)

Αναφορικά με τις λειτουργίες του σχολικού συγγράμματος, εκείνες ποικίλουν

σύμφωνα με το μάθημα και την ηλικία των παιδιών. Ως προς το περιεχόμενο του
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σχολικού εγχειριδίου, εκείνο πρέπει να συμβαδίζει με τους διδακτικούς στόχους του

Αναλυτικού  Προγράμματος,  να  εισάγει  τη  νέα  πληροφορία  μ’  ένα  επιστημονικά

δικαιολογημένο τρόπο και να είναι κατανοητό για τους/ τις μαθητές/ -τριες. Όταν η

πληροφόρηση είναι έγκυρη και έγκαιρη  τότε και οι μαθητές/-τριες κατανοούν τη νέα

γνώση σε μεγαλύτερο βαθμό. Επίσης το εκάστοτε σχολικό βιβλίο οφείλει να προάγει

την κριτική ικανότητα και νέες στρατηγικές διδασκαλίας. Συνεπώς οι λειτουργίες του

κάθε σχολικού βιβλίου επηρεάζονται από το χαρακτήρα του γνωστικού αντικειμένου,

από  τα  γνωρίσματά  του  και  από  τη  μεθοδολογία  του  (Συρίου,  Κατσαντώνη  &

Λουκέρη, 2015). 

Η εικονογράφηση ακόμη του σχολικού εγχειριδίου πρέπει να είναι καλή και οι

ασκήσεις με ορθό τρόπο δομημένες, ώστε στο τέλος της κάθε ενότητας να προωθείται

ο  αναστοχασμός  και  η  μετασχηματιστική  γνώση.  Για  να  είναι  η  εικονογράφηση

ικανοποιητική  τότε  το  κάθε  σχολικό  βιβλίο  πρέπει  να  περιλαμβάνει  ένα  οπτικό

ερέθισμα  που  να  ελκύει  το  ενδιαφέρον  των  παιδιών  (Συρίου,  Κατσαντώνη  &

Λουκέρη,  2015).  Πρέπει  λοιπόν  ο  εικονογράφος  του  σχολικού  βιβλίου  να

ακολουθήσει  τους  κανόνες  της  σχεδίασης  των  απεικονίσεων.  Ειδικότερα  να

τοποθετούνται οι κατάλληλες εικόνες στο πάνω και στο κάτω μέρος μίας σελίδας και

στο  σωστό  άξονα  ανάλογα  με  το  μήνυμα  που  θέλει  να  περαστεί  στους/  στις

μαθητές/τριες.  Οι  εικόνες  επίσης  πρέπει  να  είναι  εκφραστικές,  ώστε  να

αποτυπώνονται  στη  μνήμη  των  παιδιών,  να  έχουν  χρώματα  και  ουσιαστικό

περιεχόμενο (Καψάλης & Χαραλάμπους, 2007).

Επιπρόσθετα στις λειτουργίες του σχολικού εγχειριδίου εντάσσονται και τα

παρακάτω:  να προβάλλουν την αλήθεια  στους/  στις  μαθητές/  -τριες  μέσα από το

περιεχόμενό τους. Να προετοιμάζουν τη διδασκαλία, ώστε να διευκολύνεται μ’ αυτό

τον  τρόπο  η  διαδικασία  μάθησης.  Να  ενεργοποιούν  τους  μαθητές/τριες  ώστε  να

συμμετέχουν βιωματικά στη διαδικασία μάθησης. Η παροχή κινήτρων στους/ στις

μαθητές/-τριες μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από ιστορικές αναδρομές και μέσα από τη

σύνδεση  του  γνωστικού  αντικειμένου  με  τα  ενδιαφέροντα  και  τις  ανάγκες  των

παιδιών (Καψάλης & Χαραλάμπους, 2007).

Μία  ακόμη  λειτουργία  των  σχολικών  βιβλίων  είναι  η  διαφοροποιημένη

διδασκαλία. Αυτού του είδους η μάθηση μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την ύπαρξη

ασκήσεων αναλόγων των επιδόσεων των μαθητών/-τριών. Ταυτόχρονα τα σχολικά
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εγχειρίδια οφείλουν να καθιστούν προσιτή την κατάκτηση της γνώσης από τα παιδιά

μέσα από διάφορες εργασίες, αλλά και να αποτελούν ένα προϊόν κοινωνικοποίησης

(Καψάλης & Χαραλάμπους, 2007). Συνεπώς τα σχολικά εγχειρίδια για να καλύπτουν

όλες τις λειτουργίες τους, πρέπει να έχουν ορισμένα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Τα γνωρίσματα αυτά είναι ότι το σχολικό βιβλίο χρειάζεται να είναι επιστημονικά

έγκυρο,  με  συνεκτικό  περιεχόμενο,  να  αποτελεί  κοινωνικό  προϊόν  και  να

επικεντρώνεται στις ανάγκες του παιδιού (Συρίου, Κατσαντώνη & Λουκέρη, 2015).

Στη συνέχεια παρατίθεται ένας πίνακας με τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά των

σχολικών βιβλίων (Συρίου, Κατσαντώνη & Λουκέρη, 2015).

Πίνακας 4 Λειτουργίες και Χαρακτηριστικά σχολικών συγγραμμάτων

Λειτουργίες Σχολικών Εγχειριδίων Χαρακτηριστικά

Προβολή της αλήθειας στα παιδιά Ευανάγνωστο

Επιστημονικά έγκυρο

Καθοδήγηση της διαδικασίας μάθησης Κάλυψη διδακτικών στόχων

Δημιουργία κινήτρων για τα παιδιά Εικονογράφηση

Ενδιαφέρον περιεχόμενο

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Εκπαιδευτικό υλικό ανάλογα με το
επίπεδο του παιδιού

Εμβάθυνση/ Αξιολόγηση Με διάφορες μορφές και είδη
αξιολόγησης

Κοινωνικοποίηση Αποτελεί κοινωνικό προϊόν

Διαθεματικότητα/ Ολιστικότητα Σχετίζεται με τα υπόλοιπα γνωστικά
αντικείμενα

Μορφή Συνοχή

Δομή

Στρατηγικές μάθησης Καλλιέργεια κριτικής ικανότητας

Αξίες Γαλούχηση των παιδιών με αξίες, αγαθά,
αρετές

(Πηγή: Συρίου, Κατσαντώνη & Λουκέρη, 2015)
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Μέσω της αξιολόγησης των σχολικών εγχειριδίων, εκτιμάται ο βαθμός στον

οποίο το συγκεκριμένο βιβλίο είναι  ποιοτικό.  Μ’ αυτό τον τρόπο υπολογίζεται  η

εγκυρότητα και η αξιοπιστία του κάθε σχολικού εγχειριδίου (Hanski, 2020). Με τον

όρο εγκυρότητα δηλώνεται «όταν ένα σχολικό βιβλίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους

κανόνες  που  έχουν  τεθεί» (Μπαμπινιώτης,  2008,  σσ.545).  Με τον  όρο αξιοπιστία

εννοείται ότι «όλα τα μέλη της εκπαίδευσης εμπιστεύονται τα συγκεκριμένα σχολικά

βιβλία για να τα χρησιμοποιήσουν εφόσον έχουν εκτιμηθεί μέσα από τη διαδικασία της

αξιολόγησης» (Μπαμπινιώτης, 2008, σσ.218). 

Τα  κριτήρια  αξιολόγησης  λοιπόν  επισημαίνουν  εξίσου  τα  θετικά  και  τα

αρνητικά  στοιχεία  ενός  σχολικού  βιβλίου  (Hanski,  2020).  Κάποιες  κλίμακες

αξιολόγησης  ελέγχουν  τα  είδη  των  πληροφοριών  που  παρέχονται  στα  παιδιά,  οι

οποίες οφείλουν να κινούν το ενδιαφέρον των μαθητών/-τριών και να συνδέονται με

την καθημερινότητα τους. Ακολουθεί ένας πίνακας με τις κατηγορίες και τις κλίμακες

αξιολόγησης του σχολικού συγγράμματος (Συρίου, Κατσαντώνη & Λουκέρη, 2015).

Πίνακας 5 Κατηγορίες και κλίμακες αξιολόγησης σχολικού εγχειριδίου

Κατηγορίες Κλίμακες αξιολόγησης

Γνώσεις ανάκλησης Παροχή πλούσιου λεξιλογίου 

Απαραίτητες διευκρινήσεις

Γνώσεις εφαρμογής Σύνδεση της διδαχθείσας ύλης με την

καθημερινή ζωή των παιδιών 

Διασαφήνιση όρων

Γνώσεις συνθετικής σκέψης Όξυνση κριτικής ικανότητας

Ασκήσεις επίλυσης προβλήματος

Στρατηγικές πρόσληψης της νέας γνώσης

και αξιών

Ενθάρρυνση στους/ στις μαθητές/-τριες

Καλλιέργεια αξιών, κλίσεων, δεξιοτήτων 

Τοποθέτηση διδακτικού σκοπού Να παρουσιάζονται με σαφήνεια ο

διδακτικός σκοπός και οι διδακτικοί

στόχοι 
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Ενεργοποίηση παιδιών Το περιεχόμενο να είναι ελκυστικό και

να σχετίζεται με τις εμπειρίες των

παιδιών

(Πηγή: Συρίου, Κατσαντώνη & Λουκέρη, 2015)

Αυτές οι κλίμακες αξιολόγησης του σχολικού εγχειριδίου, διαπιστώνουν αν το

σχολικό βιβλίο διασαφηνίζει τους όρους κλειδιά, αν παρουσιάζει δομή,  συνοχή και

οργάνωση, καθώς και αν αποφεύγονται παγίδες όπως είναι οι ασπρόμαυρες εικόνες

και  οι  συναισθηματικά  φορτισμένες  λέξεις  (Hanski,  2020).  Άλλα  κριτήρια

αξιολόγησης  του  σχολικού  εγχειριδίου  είναι  το  αν  εκείνο  προσφέρει  στα  παιδιά

διάφορες στρατηγικές πρόσκτησης της γνώσης, αν αυτές οι στρατηγικές συνδέονται

με  το  Αναλυτικό  Πρόγραμμα  και  αν  καθορίζονται  με  σαφήνεια  ο  ρόλος  του/της

μαθητή/-τριας και του/της δασκάλου/-ας (Συρίου, Κατσαντώνη & Λουκέρη, 2015).

Σύμφωνα με τα παραπάνω βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα ότι τα σχολικά

εγχειρίδια πρέπει  να συγγράφονται μ’ ένα συγκεκριμένο τρόπο και ακολουθώντας

κάποιους κανόνες. Συνεπώς υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να επιτευχθεί αυτό

όταν ένα σχολικό εγχειρίδιο έχει συνταχθεί από μια συγγραφική ομάδα παρά από ένα

μεμονωμένο συγγραφέα. Επομένως τα σχολικά συγγράμματα είναι πιο ποιοτικά όταν

συντάσσονται ομαδικά (Καψάλης & Χαραλάμπους, 2007). 

1.2 Βιβλίο- Σχολικό εγχειρίδιο

Στα  αρχαία  χρόνια  η  διδασκαλία  των  παιδιών  γινόταν  προφορικά.  Αυτό

συνέβαινε, διότι δεν είχε επινοηθεί ακόμη η γραφή. Τότε λοιπόν όλες οι γνώσεις, οι

πληροφορίες, οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα κάθε έθνους μεταδιδόταν από τους

γηραιότερους  στους  νεότερους  «από στόμα σε στόμα».  Από αυτή  την προφορική

παράδοση έχει προκύψει η έκφραση «έπεα πτερόεντα- φτερωτά λόγια» (Κακριδής,

2020). Ωστόσο και μετά την επινόηση της γραφής επικρατούσε ακόμη η προφορική

παράδοση. Για παράδειγμα όπως ο Ιησούς που δίδασκε προφορικά τους μαθητές του

αλλά και ο Σωκράτης εφάρμοζε την ίδια μέθοδο (Παττακός, 2011).

Οπότε για να δημιουργηθούν τα πρώτα σχολικά εγχειρίδια έπρεπε πρώτα να

κατασκευαστεί το χαρτί. Η πρώτη μορφή χαρτιού που φτιάχτηκε, ήταν ο πάπυρος.
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Γύρω  στα  2.500  π.Χ.  στην  Αίγυπτο  ξεκίνησαν  να  κατασκευάζουν  τους  πρώτους

παπύρους. Ειδικότερα οι πάπυροι εκεί δημιουργούταν από ένα φυτό και κολλούσαν

τα κομμάτια του από το χυμό του. Μετά στην Κίνα ο πάπυρος είχε πιο εξελιγμένη

μορφή. Ήταν ένα μείγμα από ίνες φλοιού μουριάς, κομμάτια από σχοινιά και ρακή.

Έτσι  από  την  Κίνα  διαδόθηκε  και  στις  υπόλοιπες  ασιατικές  χώρες  (Βλέσσας  &

Μαλακού,  2010).  Σχολικά  εγχειρίδια  δεν  είχαν  κατασκευαστεί  ακόμη  αλλά  οι

πληροφορίες που γράφονταν στους παπύρους στόχευαν στην εκπαίδευση (Καψάλης

& Χαραλάμπους, 2007).      

Μετά από την Ασία η  διάδοση του παπύρου έγινε και στη Δύση από τους

Άραβες.  Ο πάπυρος όμως αυτός  ήταν κατασκευασμένος  από λινό.  Αυτό το είδος

παπύρου  δημιουργήθηκε  πρώτα  στη  Συρία  και  στην  Παλαιστίνη  (Μαντάνη  &

Παπαδοπούλου, 2004). Επίσημα η τυπογραφία στην Ευρώπη εμφανίστηκε τον 15αι

σε  μία  πόλη  της  Γερμανίας  από  τον  Ιωάννη  Γουτεμβέργιο.  Η  τυπογραφία

μεταφέρεται στην Ιταλία, οπού εκεί εξελίσσεται περισσότερο αλλά η διαδικασία αυτή

εξακολουθεί  να  πραγματοποιείται  με  το  χέρι  (Βικιπαίδεια,  2016).  Σύντομα  η

τυπογραφία φτάνει και στην Ελλάδα. Το πρώτο ελληνικό βιβλίο που εκδόθηκε ήταν

εκείνο  του  Εμμανουήλ  Χρυσολωρά  το  1475-1476  με  τίτλο  «Ερωτήματα».

(Κεχαγιόγλου, 2020). Στο εξής η παραγωγή των βιβλίων γινόταν πολύ εύκολα, με

αποτέλεσμα να εκδοθούν πολλά ελληνικά και ιταλικά βιβλία.  Έτσι η διάδοση του

βιβλίου πραγματοποιήθηκε πολύ γρήγορα στη Δυτική Ευρώπη (Βικιπαίδεια, 2016). 

Το  1886  εφευρέθηκε  η  λινοτυπική  μηχανή.  Αυτή  η  μηχανή  είχε  ως

αποτέλεσμα να δημιουργούνται αράδες κειμένου που χυτευόταν μόνο μία φορά. Το

πληκτρολόγιο  της  λινοτυπικής  μηχανής  έμοιαζε  πολύ  με  το  αντίστοιχο  της

γραφομηχανής. Στην περίπτωση που γινόταν κάποιο λάθος, τότε η αράδα έπρεπε να

πληκτρολογηθεί και να χυτευτεί από την αρχή. Το 1897 εμφανίστηκε μια νέα μέθοδος

έκδοσης βιβλίων που ονομαζόταν μονοτυπία.  Η μονοτυπική μηχανή δημιουργούσε

ξεχωριστά τυπογραφικά στοιχεία, που χρησιμοποιούνταν μόνο για μία εκτύπωση. Η

συγκεκριμένη  μηχανή  επέτρεπε  τη  διόρθωση  με  το  χέρι  ενός  στοιχείου  που  είχε

πληκτρολογηθεί λανθασμένα. Συνεπώς μ’ αυτή τη μηχανή ο χρόνος στοιχειοθεσίας

γινόταν πολύ πιο γρήγορα και πιο εύκολα.  Εκτός  από τις  πλάκες υπήρχαν και  τα

κλισέ,   με τα οποία σχεδιαζόταν κάποια ιδιαίτερα γράμματα, λογότυπα ή εικόνες.

Μόλις  η  διαδικασία  πληκτρολόγησης  ολοκληρωνόταν,  τότε  ακολουθούσε  η

εκτύπωση με τη χρήση του πιεστηρίου (Μπιτζένης, 2020). 
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Μέχρι  τα  τέλη  του  20ου αιώνα,  η  «παραδοσιακή»  τυπογραφία

πραγματοποιούνταν  από  κινητά  μεταλλικά  στοιχεία.  Τα  συγκεκριμένα  στοιχεία

τοποθετούνταν στους σελιδοθέτες και μετά στο πιεστήριο για εκτύπωση. Αντίθετα

στη  σύγχρονη  στοιχειοθεσία,  οι  σελιδοθέτες  αντικαταστάθηκαν  από  τις

φωτογραφικές διαφάνειες και τη λιθογραφία. Σχετικά με τα κινητά στοιχεία τη θέση

τους  πήραν  οι  ηλεκτρονικές  γραμματοσειρές.  Το  κοινό  χαρακτηριστικό  της

παραδοσιακής και  της σύγχρονης τυπογραφίας είναι  το πιεστήριο (Barrett-Forrest,

2017).

Σχετικά  με  την  ιστορία  των  σχολικών  εγχειριδίων,  εκείνη  ξεκινά  από  την

αρχαιότητα.  Στην  αρχαία  Ελλάδα  δεν  υπήρχαν  σχολικά  εγχειρίδια.  Αντίθετα  ως

σχολικά  βιβλία  οι  εκπαιδευτικοί  χρησιμοποιούσαν τα  ομηρικά  έπη,  αποσπάσματα

από τα οποία οι νέοι ήταν υποχρεωμένοι να απομνημονεύουν. Στην αρχαία Ρώμη οι

δάσκαλοι είχαν ως σχολικά εγχειρίδια κείμενα του ποιητή Βιργίλιου και του Ομήρου.

Επίσης  στις  μεγαλύτερες  τάξεις  οι  μαθητές/-τριες  είχαν  ως  σχολικά  βιβλία  τους

ρωμαϊκούς νόμους. Οι πλούσιοι ρωμαίοι απευθύνονταν σε σοφούς εκείνης της εποχής

και τους ανέθεταν να γράψουν συμβουλές με κώδικες για τη γαλούχηση των παιδιών

τους. Αυτές οι συμβουλές αναφερόταν σε θέματα όπως είναι η υγεία, η γεωργία και η

ρητορική. Οι μαθητές στην αρχαία εποχή κρατούσαν σημειώσεις πάνω σε παπύρους.

Όμως ο πάπυρος ήταν δύσχρηστος,  διότι  αφενός  καταστρεφόταν  εύκολα από την

υγρασία και αφετέρου οι μαθητές έπρεπε με το ένα χέρι τους να τυλίγουν τον πάπυρο

και με το άλλο να το ξετυλίγουν ταυτόχρονα. Γι’ αυτό το λόγο το 2ο μ.Χ. αιώνα οι

πάπυροι  τεμαχιζόταν  στη  μέση  και  έπειτα  ραβόταν.  Μ’  αυτό  τον  τρόπο

δημιουργήθηκε η προγενέστερη μορφή του τετραδίου (Τότσικας, 2015).

Οι συγκεκριμένες σημειώσεις από κάποιους θεωρούνται σχολικά εγχειρίδια.

Όμως εκείνα βασίζονταν στην προφορική παράδοση. Ως πρώτα σχολικά εγχειρίδια

μπορεί  να θεωρηθούν  οι  επιστολές  των Αποστόλων και  οι  ρητορικοί  λόγοι,  διότι

στόχευαν στη νουθεσία των νεότερων (Καψάλης & Χαραλάμπους, 2007). Ωστόσο

στην αρχαία Ρώμη τον 3ο π.Χ. αιώνα συγγράφεται το πρώτο σχολικό εγχειρίδιο, το

οποίο ήταν δίγλωσσο και στόχευε στην εκμάθηση της ελληνικής και τη ρωμαϊκής

γλώσσας. Όσον αφορά το Βυζάντιο σχολικά βιβλία δεν υπήρχαν. Οι εκπαιδευτικοί

χρησιμοποιούσαν  ως  σχολικά  εγχειρίδια  Γλώσσας  τα  ιερά  βιβλία,  καθώς  και  τα

ομηρικά έπη (Τότσικας, 2015).
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Ο  Κομένιος  πρότεινε  τη  συγγραφή  των  σχολικών  εγχειριδίων  για  όλους

(Gladys,  2009).  Θεωρείται  ο  πατέρας  της  σύγχρονης  εκπαίδευσης,  διότι  ο  ίδιος

παρουσίασε καινοτομίες στο συγκεκριμένο τομέα. Εκείνος ήταν Τσέχος φιλόσοφος,

εκπαιδευτικός και θεολόγος (Wikipedia, 2020). Πιο συγκεκριμένα έγραψε ένα βιβλίο

με τίτλο «Pampedia», με το οποίο συνιστά τη διαμόρφωση σχολικών μονάδων για

όλες  τις  ηλικίες  (Gladys,  2009).  Το όραμα του Κομένιους  προέβλεπε  την ίδρυση

σχολείων  για  όλες  τις  ηλικίες,  για  όλες  τις  περιοχές,  για  όλες  τις

κοινωνικοοικονομικές  ομάδες  και  για  τα  δύο  φύλα.  Σύμφωνα  με  τον  ίδιο,  τα

συγκεκριμένα  σχολεία  για  να  ανταποκριθούν  στις  διάφορες  απαιτήσεις  ήταν

απαραίτητο να περιλαμβάνουν πλήρως καταρτισμένο εκπαιδευτικό  προσωπικό και

κατάλληλο  διδακτικό  υλικό  για  όλους  (Gladys,  2009).  Σχετικά  με  τους

εκπαιδευτικούς  εκείνοι  όφειλαν  να  διέπονται  από  κάποιες  αξίες  όπως  είναι  η

ειλικρίνεια και η και η επιμέλεια. Χρέος τους ήταν αν διδάξουν στους μαθητές τους

τις νέες γνώσεις με απλότητα και με αυθορμητισμό. Το διδακτικό υλικό συνίστατο

από σχολικά εγχειρίδια με θέμα την πορεία εξέλιξης της ανθρώπινης ζωής, γραμμένα

με  απλό  λεξιλόγιο.  Επίσης  ο  ίδιος  φρόντισε  να  εκδοθούν  σχολικά  εγχειρίδια  με

εικόνες,  γραμμένα  και  σε  άλλες  γλώσσες  πέρα των λατινικών  (Wikipedia,  2020).

Στην  πράξη  η  πρόθεση  του  Κομένιους  αλλοιώθηκε  και  το  σχολικό  εγχειρίδιο

παρουσίαζε  έμμεσα  την  πραγματικότητα.  Μ’  αυτό  τον  τρόπο  εμποδίζονταν  η

εξατομίκευση της διδασκαλίας (Καψάλης & Χαραλάμπους, 2007). 

Το 1481 εκδίδεται ένα ελληνικό βιβλίο. Ήταν ένα ψαλτήρι σε έντυπη μορφή,

το οποίο κυκλοφόρησε στην Ιταλία την περίοδο της Αναγέννησης. Το 1497 εκδίδεται

ένα άλλο ψαλτήρι στο Τυπογραφείο του Αλέξανδρου του Γεωργίου στον Χάνδακα

της Κρήτης. Τα συγκεκριμένα ψαλτήρια τα χρησιμοποιούσαν για εκκλησιαστικούς

και εκπαιδευτικούς λόγους στην περίοδο της Τουρκοκρατίας  (Μπερεδήμας, 2013).

Το 1499 κυκλοφορεί στην Βενετία το Μέγα Ετυμολογικόν (Αδάμ, 2012). Ενώ στο

Παρίσι το έτος 1507, κυκλοφορεί το πρώτο ελληνικό αλφαβητάρι με τίτλο Alfabetum

Graecum από τον Gilles de Gourmont. Το 1516 εκδίδεται από τον Johan  Froben, η

γραμματική του συγγραφέα Θ. Γαζή. Εικονογράφος αυτού του βιβλίου ήταν ο Hans

Holbein. Λίγα χρόνια αργότερα το 1543 ο V.Ickelsamer συγγράφει και κυκλοφορεί το

πρώτο αλφαβητάρι στη Γερμανία. Το 1641 όπου η Ελλάδα βρίσκονταν ακόμη υπό

τον  Τούρκικο  ζυγό,  ο  Γλυκύς  Ν.  εκδίδει  ένα  αλφαβητάρι  στην  Βενετία  με  τίτλο

«Χρήσιμον  Παιδαγωγία»  (Μπερεδήμας,  2013). Το  πρώτο  ελληνικό  αναγνωστικό
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εκδόθηκε στη Βιέννη το 1771 από το Μιχαήλ παπά- Γεωργίου του Σιατιστέως με

τίτλο «Αλφαβητάριον εν ω περιέχονται  τα εικοσιτέσσερα γράμματα». Ως προς τη

μορφή το συγκεκριμένο σχολικό βιβλίο ήταν απλό, καθώς αποτελούνταν από σελίδες

χαρτιού,  ραμμένες  με βελόνα και κλωστή. Το περιεχόμενο του πρώτου ελληνικού

αναγνωστικού βασιζόταν στον ορθόδοξο χριστιανισμό (Τότσικας, 2015).

Πίνακας 6 Ενδεικτικά σχολικά εγχειρίδια του δημοτικού από το έτος 1481- 1771

Τίτλος Τάξη Έτος Έκδοση

Ψαλτήρι χ.α. 1481 Bonus Accursius,

Ιταλία

Ψαλτήρι χ.α. 1497 Αλέξανδρος του

Γεωργίου

Χάνδακας Κρήτη

Μέγα

Ετυμολογικόν

χ.α. 1499 Βενετία

Alphabetum

Graecum

χ.α. 1507 Gilles de

Gourmont, Παρίσι

Γραμματική χ.α. 1516 Johan Froben,

Βασιλεία, Ελβετία

Αλφαβητάριο χ.α. 1543 V.Ickelsamer,

Γερμανία

Χρήσιμον

Παιδαγωγία

χ.α. 1641 Γλυκύς Ν., Βενετία

Αλφαβηταριον εν

ω περιέχονται τα

εικοσιτέσσερα

γράμματα

χ.α. 1771 «εν  Βιέννη  της

Αυστρίας»

(Πηγή: Τότσικας, 2015)
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Το  έτος  1789  εκδίδεται  ένα  εικονογραφημένο  Αλφαβητάρι  στην

Κωνσταντινούπολη.  Το  συγκεκριμένο  αλφαβητάρι  είχε  ως  συγγραφέα  τον  Ι.

Κοκκώνη.  Το 1807 εκδίδονται  στην Βιέννη  δύο ακόμη σχολικά  εγχειρίδια.  Αυτά

ήταν: το αλφαβητάριο με συγγραφέα τον Ευθυμίου, Νεοφύτου Δούκα και το σχολικό

εγχειρίδιο  με τίτλο:  «Η ποικίλη  διδασκαλία» με  συγγραφέα τον  πάτερα Πολυζώη

Κοντό. Τα χρόνια 1815- 1831 εκδίδονται πολλά σχολικά εγχειρίδια από αγγλικές και

αμερικανικές  ιεραποστολές (Μπερεδήμας,  2013).   Εκείνη  την  εποχή  τα  σχολικά

βιβλία  που  κυκλοφορούσαν  στην  Ελλάδα  είχαν  λίγες  εικόνες.  Οι  συγκεκριμένες

εικόνες ήταν διακοσμητικές και σχετίζονταν με τον χριστιανισμό. Η γλώσσα, η οποία

χρησιμοποιούνταν στα σχολικά εγχειρίδια τότε ήταν καθαρεύουσα με αρχαϊζούσης

μορφής λέξεις (Αδάμ, 2012).

Πάντως  τα  σχολικά  εγχειρίδια  επηρεάζονταν  από  τις  επικροτούσες

καταστάσεις.  Ειδικότερα όταν ο Όθωνας ήταν βασιλιάς  της  Ελλάδας,  τα σχολικά

συγγράμματα εκτυπώνονταν από το βασιλικό βιβλιοπωλείο κατά τα έτη 1836-1838.

Στη συνέχεια το 1838 καταργείται το βασιλικό βιβλιοπωλείο και αντικαθιστάται από

δυο  εκδοτικούς  οίκους  του  Κορομηλά  και  του  Βλαστού,  οι  οποίοι  εξέδιδαν  τα

σχολικά βιβλία (Τότσικας, 2015).  Το έτος 1840 κυκλοφορεί το σχολικό εγχειρίδιο με

τίτλο «Πινακίδες» με συγγραφέα τον Ι. Κοκκώνη. Την χρονιά 1856 εκδίδονται δύο

σχολικά  βιβλία,  τα  οποία  ήταν  η  «Ταχυμαθηματική  του  Αναγιγνώσκειν»  και  οι

«Οδηγίες». Τον ίδιο χρόνο εκδίδεται ένα Ψαλτήρι, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως

σχολικό βιβλίο. Αυτό το ψαλτήρι εκδόθηκε στη Βενετία. (Αδάμ, 2012).  

Ωστόσο  από  το  έτος  1859  αποφασίστηκε  κατόπιν  βασιλικής  διαταγής,  να

υλοποιείται  διαγωνισμός για την συγγραφή των σχολικών εγχειριδίων.  Αυτό όμως

ήταν δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη. Γι’ αυτό το λόγο το 1867 θεσπίζεται ένας

νέος νόμος σύμφωνα με τον οποίο τα σχολικά εγχειρίδια,  πριν εφαρμοστούν στην

τάξη, θα περνούσαν από μια κριτική επιτροπή, η οποία θα όριζε την καταλληλότητά

τους.  Το  1863  εκδόθηκε  το  σχολικό  βιβλίο  με  τίτλο  «Πινακίδες  ή  Νέον

Αλφαβητάριον»,  το οποίο προοριζόταν για τους  μαθητές  δημοτικού και  εκδόθηκε

από τον Κορομηλά, Α. στην Πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα (Αδάμ, 2012).

Πίνακας 7 Ενδεικτικά σχολικά εγχειρίδια του δημοτικού από το έτος 1789- 1863

Τίτλος Τάξη Έτος Έκδοση
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Αλφαβητάρι χ.α. 1789 Κοκκώνης, Ι.,
Κωνσταντινούπολη

Αλφαβητάριο χ.α. 1807 Ευθυμίου, Ν.,
Βιέννη

Ποικίλη
Διδασκαλία

χ.α. 1807 Πατήρ Κοντός, Π.,
Βιέννη

Πινακίδες χ.α. 1840 Κορομηλάς, Α.,
Πλατεία

Συντάγματος,
Αθήνα

Ταχυμαθηματικήν
του Αναγιγνώσκειν

χ.α. 1856 χ.α.

Οδηγίες χ.α. 1856 χ.α.

Ψαλτήριον χ.α. 1856 Βενετία

Πινακίδες ή Νεόν
Αλφαβητάριον

χ.α. 1863 Κορομηλάς, Α.,
Πλατεία

Συντάγματος,
Αθήνα

(Πηγή: Τότσικας, 2015)

Τα έτη 1870-1880 καταργήθηκαν όλα τα παλαιά βιβλία και δημιουργήθηκαν

καινούρια. Ένα σχολικό βιβλίο εκείνης της περιόδου ήταν το «Ασμάτια Παιδαγωγικά

προς  χρήσιν  των  Νηπιαγωγείων  και  των  Δημοτικών  σχολείων»,  το  οποίο  και

εκδόθηκε  το  1876  στην  Αθήνα  (Ατσαβέ,  2020).   Παράλληλα  προβλεπόταν  ένα

σχολικό εγχειρίδιο για κάθε γνωστικό αντικείμενο, τα οποία θα εκδίδονταν στην αρχή

του κάθε  σχολικού  έτους.  Τα σχολικά εγχειρίδια  από το  έτος  του 1880 και  εξής

ελέγχονταν σε πολύ μεγάλο βαθμό από το κράτος. Πιο συγκεκριμένα η κυβέρνηση

του Τρικούπη, προέβλεπε ότι τα σχολικά βιβλία θα εφαρμόζονται μόνο μετά από την

αναλυτικό έλεγχο του κράτους (Τότσικας, 2015). 

Παράδειγμα  τέτοιου  σχολικού  εγχειριδίου,  είναι  το  αναγνωστικό  «Νέον

Ελληνικόν  Αλφαβητάριον  μετ’  εικόνων  συντεταγμένων  κατά  τας  απαιτήσεις  της

ψυχολογίας», το οποίο περιλάμβανε γράμματα, συλλαβές και ασκήσεις συλλαβισμού.

Αυτό  το  αλφαβητάρι  εκδόθηκε  το  1892 στην Αθήνα από τον  Α.  Κωνσταντινίδη.
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Συγγραφέας  του  συγκεκριμένου  βιβλίου  ήταν  ο  Θ.  Μιχαλόπουλος.  Τα

χαρακτηριστικά  του  ήταν  ότι  είχε  μαλακό  εξώφυλλο,  ότι  αποτελούνταν  από  16

σελίδες και ότι ήταν 21 εκατοστά. Άλλα στοιχεία του ήταν ότι φτιάχτηκε για την Α’

τάξη  του  Δημοτικού  και  ότι  ήταν  γραμμένο  στην  καθαρεύουσα  (Μιχαλόπουλος,

1892).

Αυτή η τακτική του αυστηρού ελέγχου των σχολικών βιβλίων από το κράτος

διήρκησε  μέχρι  το  1895,  όπου  ο  Θ.  Δεληγιάννης  επέτρεψε  τη  χρήση  στην

πρωτοβάθμια  εκπαίδευση  ταυτόχρονα  πολλών  διαφορετικών  βιβλίων.  Την  ίδια

χρονιά οι εκπαιδευτικοί του γυμνασίου μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε

σχολικό βιβλίο επιθυμούσαν. Μέχρι το 1907 ίσχυσε ο νόμος της ελεύθερης επιλογής

σχολικών  βιβλίων.  Ο  νέος  νόμος  του  1907,  αναφέρει  ότι  θα  υπάρχει  μόνο  ένα

σχολικό βιβλίο, το οποίο θα είναι βραβευμένο και το κράτος θα έχει το δικαίωμα να

κάνει τις αλλαγές που επιθυμεί ώστε να μετατραπεί σε σχολικό σύγγραμμα. Από το

1911-  1917  τα  σχολικά  εγχειρίδια  εκδιδόταν  από  τον  εκπαιδευτικό  όμιλο.  Μέλη

αυτού του οργανισμού ήταν εκπαιδευτικοί και πολιτικοί που στόχευαν στη βελτίωση

του  ελληνικού  εκπαιδευτικού  συστήματος.  Κάποιοι  απ’  αυτούς  ήταν  ο

Τριανταφυλλίδης Μ., ο Δελμούζος Α. και ο Γληνός Δ. (Τότσικας, 2015).

Ένα βιβλίο που χρησιμοποιήθηκε ως σχολικό σύγγραμμα, το συγκεκριμένο

χρονικό  διάστημα  είναι  το  Αναγνωστικό   Α’  δημοτικού  με  τίτλο  «Η  εποπτική

διδασκαλία της Νεοελληνικής  Γλώσσης», το οποίο εκδόθηκε το 1911 από τον Α.

Ζάλλη  στο Μοναστήρι.  Τα χαρακτηριστικά  του ήταν ότι  είχε  μαλακό  εξώφυλλο,

έγχρωμα  σχέδια  και  ότι  αποτελούνταν  από  66  σελίδες.  Αυτό  το  βιβλίο  περιείχε

γράμματα,  συλλαβές,  λέξεις  και  ασκήσεις  συλλαβισμού.  Συγγραφέας  αυτού  του

βιβλίου  ήταν  ο  Τ.  Μπέσσας.  Στις  τελευταίες  σελίδες  του  συγκεκριμένου  βιβλίου

γινόταν  αναφορά  στην  αισθητηριακή  και  καλαίσθητη  εικόνα  του  συγκεκριμένου

αναγνωστικού (Μπέσσας, 1911).  

Το 1917 πραγματοποιείται η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης του

Ε.  Βενιζέλου  σε  συνεργασία  με  τον  εκπαιδευτικό  όμιλο.  Με  τη  συγκεκριμένη

μεταρρύθμιση  τα  σχολικά  βιβλία  συγγραφόταν  στη  δημοτική  και  μονάχα  τα

συγγράμματα της Ε’ και της Στ’ τάξης ήταν γραμμένα στην καθαρεύουσα. Επίσης

στα πλαίσια αυτής της αλλαγής παρεχόταν μεγαλύτερη ελευθερία στους συγγραφείς

και το κράτος δεν επενέβαινε. Ορισμένα από τα σχολικά βιβλία αυτής της χρονικής
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περιόδου είναι «Το αλφαβητάρι με τον ήλιο» και «Τα ψηλά βουνά». Τα βιβλία αυτής

της περιόδου ήταν σίγουρα πιο σύγχρονα από τα προηγούμενα. Όμως ακόμη και τα

συγκεκριμένα  εξακολουθούσαν να πραγματεύονται  τα θέματα Θρησκεία,  Πατρίδα

και  Οικογένεια.  Το  1920  όταν  άλλαξε  το  πολίτευμα  της  Ελλάδας  ταυτόχρονα

τροποποιήθηκε και το εκπαιδευτικό σύστημα. Τα νέα εκπαιδευτικά βιβλία πλέον θα

περνούσαν από έλεγχο. Όμως η μικρασιατική καταστροφή του 1922 καθυστέρησε

την εφαρμογή του νέου αυτού νόμου στο εκπαιδευτικό σύστημα (Τότσικας, 2015).

Για  παράδειγμα  το  παιδαγωγικό  βοήθημα  με  τίτλο  τα  «Νέα Αλφαβητάρια

Οδηγίες για τη διδασκαλία τους», εκδόθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο το 1923

στην Αθήνα και  ενσωμάτωνε  όλα τα στοιχεία  της  προηγούμενης  μεταρρύθμισης..

Συγγραφείς αυτού του συγγράμματος ήταν ο Γ. Ανδρεάδης, ο Α. Δελμούζος, ο Π.

Νιρβάνας, ο Ζ. Παπαντωνίου, ο Κ. Τριανταφυλλίδης και ο Κ. Μαλέας. Βασικά του

γνωρίσματα ήταν ότι είχε μαλακό εξώφυλλο, 23 σελίδες και ότι ήταν γραμμένο στη

δημοτική. Το συγκεκριμένο βοήθημα αποτελούνταν από 2 μέρη, στο πρώτο υπήρχαν

προασκήσεις και στο δεύτερο οριζόταν ο τρόπος διδασκαλίας του. Επίσης αυτό το

σχολικό  εγχειρίδιο  περιελάμβανε  την  παρτιτούρα του  τραγουδιού  «Η πεταλούδα»

Ανδρεάδης, κ.ά., 1923). 

Ο  νόμος  για  τα  σχολικά  βιβλία  το  1924  καθιέρωσε  τη  γραφή  όλων  των

σχολικών εγχειριδίων στη δημοτική γλώσσα και έθεσε ως απαραίτητη προϋπόθεση

την έγκριση των σχολικών βιβλίων από το κράτος προτού αυτά εφαρμοστούν στο

σχολικό  πλαίσιο.  Στη  συνέχεια  το  1926  αλλάζει  το  πολίτευμα  της  Ελλάδας  και

επέρχεται  δικτατορία,  η οποία επιβάλλει σε κάθε τάξη δύο σχολικά εγχειρίδια,  τα

οποία  σχετίζονταν  με  τη  Θρησκεία,  την  Πατρίδα  και  το  Πολίτευμα.  Το  1927

θεσπίζεται νέος νόμος για τα σχολικά βιβλία στην Ελλάδα, με βάση τον οποίο σε

κάθε τάξη θα αντιστοιχούσαν μέχρι 3 σχολικά βιβλία, τα οποία πιο πρώτα θα είχαν

εγκριθεί από τους αρμόδιους (Τότσικας, 2015). 

Όμως  η  πολιτική  της  Ελλάδας  ανατρέπεται  το  1929,  κάτι  που  έχει  ως

αποτέλεσμα την τροποποίηση και τον σχολικών συγγραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα το

έτος 1929 εισάγονται τρεις ομάδες σχολικών εγχειριδίων. Αυτές είναι τα διδακτικά

βιβλία, τα βοηθήματα και τα ελεύθερα αναγνώσματα. Αυτά τα τρία είδη σχολικών

εγχειριδίων προτού εισαχθούν στα πλαίσια της τάξης πρώτα έπρεπε να εγκριθούν από

το  κράτος  (Τότσικας,  2015).Ένα  παράδειγμα  βοηθήματος  που  χρησιμοποιούνταν
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εκείνη την εποχή είναι το «Οδηγίαι δια την μεθοδικήν διδασκαλία του Αλφαβηταρίου

του εγκεκριμένου δια τη δεκαετίαν 1927-1937», το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα από

τον  εκδοτικό  οίκο  Δημητράκου.  Συγγραφέας  του  συγκεκριμένου  παιδαγωγικού

βοηθήματος  ήταν  ο  Δ.  Ανδρεάδης.  Χαρακτηριστικά  αυτού  του  βιβλίου  ήταν  ότι

αποτελούνταν από μαλακό εξώφυλλο, ότι περιείχε 66 σελίδες και ότι ήταν γραμμένο

στην καθαρεύουσα.  Σχετικά με το περιεχόμενο του,  εκείνο  σχετιζόταν με οδηγίες

προς τους εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία του αλφαβηταρίου (Ανδρεάδης, χ.χ.).

Βέβαια με το νόμο του 1931, τίθεται  μια πιο κριτική  στάση απέναντι  στα

σχολικά  βιβλία.  Με  βάση  αυτό  το  νόμο  οι  εκπαιδευτικοί,  αλλά  και  οι  μαθητές

μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα την άποψή τους για το κάθε σχολικό εγχειρίδιο, ενώ

ταυτόχρονα  έχουν  τη  δυνατότητα  να  χρησιμοποιούν  και  άλλα  εργαλεία  ως  μέσα

εκπαίδευσης.  Σύμφωνα  μ’  αυτό  το  νόμο  σε  κάθε  εκπαιδευτική  μονάδα,

δημιουργήθηκε και μία βιβλιοθήκη από την οποία μπορούσε ο κάθε εκπαιδευτικός να

δανείζεται βιβλία, ώστε να τα χρησιμοποιεί στη διδασκαλία του μαζί με το βασικό

εγχειρίδιο της τάξης (Τότσικας, 2015).

Δύο παραδείγματα σχολικών εγχειριδίων εκείνης της χρονικής περιόδου είναι

το αλφαβητάριο με τίτλο «Η χαρά μας μέρος Α και Β, σημειώσεις και οδηγίαι» και το

αναγνωστικό της Στ’ δημοτικού με τίτλο «Οδηγοί της ζωής, αναγνωστικόν διά της

Στ’ δημοτικού». Αναφορικά με το Αλφαβητάριο «Η χαρά μας», αυτό αποτελούσε τη

2η έκδοση,  η  οποία  πραγματοποιήθηκε  στην  Αθήνα  από  τον  εκδοτικό  οίκο

Δημητράκου Α.Ε. το 1934. Συγγραφείς αυτού του βιβλίου ήταν ο Δ. Ζήσης και ο Δ.

Δαμασκηνός. Τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου παιδαγωγικού βοηθήματος ήταν

ότι είχε σκληρό εξώφυλλο, 16 σελίδες, ότι ήταν 22 εκατοστά και ότι ήταν γραμμένο

στην καθαρεύουσα. Αυτό το βιβλίο περιλάμβανε και οδηγίες για τη διδασκαλία του

(Ζήσης & Δαμασκηνός, 1934). Σχετικά με το σχολικό εγχειρίδιο «Οδηγοί της ζωής,

αναγνωστικόν διά της Στ’ δημοτικού», αυτό εκδόθηκε σε 7.000 αντίτυπα 25 ημέρες

νωρίτερα από την 4η Αυγούστου 1936. Όσον αφορά τη 2η έκδοση του συγκεκριμένου

βιβλίου,  αυτή πραγματοποιήθηκε με εκδότη τον Ι.  Σιδέρη στην Αθήνα.  Η πορεία

αυτού του σχολικού βιβλίου ήταν πολύ μικρή, καθώς την επόμενη σχολική χρονιά

διδάχτηκε ελάχιστα, λόγω της επιβολής της δικτατορίας στην Ελλάδα. Συγγραφέας

αυτού  του  σχολικού  βιβλίου  ήταν ο  Χ.  Δημητρακόπουλος  και  εικονογράφος  ο  Ι.

Μεσσηνέζης.  Τα  χαρακτηριστικά  του  βιβλίου  «Οδηγοί  της  Ζωής»  ήταν  ότι  είχε

26



σκληρό  εξώφυλλο,  303  σελίδες,  ασπρόμαυρες,  έγχρωμες  εικόνες  και  ήταν  20

εκατοστά. Παράλληλα είχε γραφτεί στην καθαρεύουσα (Δημητρακόπουλος, 1936).

Έτσι το 1937 θεσπίζεται ένας νέος νόμος σχετικά με τα σχολικά εγχειρίδια, ο

οποίος υποχρέωνε όλα τα σχολικά εγχειρίδια να περνούν από αξιολόγηση προτού

χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία. Παράλληλα τον ίδιο χρόνο ιδρύεται ο Οργανισμός

Εκδόσεως  Σχολικών  Βιβλίων,  ο  οποίος  σε  συνεργασία  με  το  τότε  Υπουργείο

Παιδείας ενέκριναν και εξέδιδαν τα ελληνικά σχολικά βιβλία για όλες τις βαθμίδες.

(Τότσικας, 2015). Ένα τέτοιο βιβλίο ήταν το «Αναγνωστικό για τη Στ’ Δημοτικού»,

το οποίο εκδόθηκε το 1947 στην Αθήνα από τον Οργανισμό Εκδόσεως Σχολικών

Βιβλίων.  Συγγραφείς  του  συγκεκριμένου  βιβλίου  ήταν  ο  Δ.  Κοντογιάννης,  ο  Π.

Νιρβάνας, Δ. Ζήσης και ο Ν. Κοντόπουλος. Εικονογράφος ήταν ο Λυδάκης Γ. Τα

χαρακτηριστικά  του  συγκεκριμένου  σχολικού  εγχειριδίου  ήταν  ότι  έχει  σκληρό

εξώφυλλο, 224 σελίδες, εικόνες ασπρόμαυρες, έγχρωμες, κείμενα στη δημοτική και

ότι ήταν 20 εκατοστά. Αναφορικά με το περιεχόμενό του περιείχε πεζά και ποιήματα

Ελλήνων λογοτεχνών (Κοντογιάννης, κ.ά., 1947).

Πίνακας 8 Ενδεικτικά σχολικά εγχειρίδια του δημοτικού από το έτος 1876- 1947

Τίτλος Τάξη Έτος Έκδοση

Ασμάτια
Παιδαγωγικά προς

χρήσιν των
Νηπιαγωγείων και

των Δημοτικών
σχολείων

χ.α. 1876 Τύποις, Χ. Ν.
Φιλαδέλφεως

Νέον ελληνικόν
Αλφαβητάριον
μετ’ εικόνων

συντεταγμένων
κατά τας

απαιτήσεις της
ψυχολογίας

Α’ 1892 Κωνσταντινίδης,Αθήνα

Η εποπτική
διδασκαλία

Α’ 1911 Ζάλλης, Μοναστήρι

Νέα αλφαβητάρια
οδηγίες για τη

διδασκαλία τους

Α’ 1923 Εθνικό Τυπογραφείο,
Αθήνα
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Οδηγίαι δια την
Μεθοδικήν

Διδασκαλίαν του
Αλφαβηταρίου του
εγκεκριμένου διά
τη δεκαετία 1927-

1937

Α’ 1927-1937 Δημητράκου, Αθήνα

Η χαρά μας μέρος
Α’ και Β’

σημειώσεις και
οδηγίαι

Α’ 1934 Δημητράκου, Αθήνα

Οδηγοί της ζωής
αναγνωστικόν διά
της Στ’ δημοτικού

Στ’ 1936 Σιδέρη, Αθήνα

Αναγνωστικό για
τη Στ’ δημοτικού

Στ’ 1947 Οργανισμός Εκδόσεως
Σχολικών Βιβλίων,

Αθήνα

(Πηγή: Τότσικας, 2015)

Στη συνέχεια ο Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων μετονομάστηκε σε

Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ) (Τότσικας, 2015). Ένα από τα

πρώτα  σχολικά  εγχειρίδια  που  εξέδωσε  ο  συγκεκριμένος  οργανισμός  ήταν  το

αλφαβητάριο  με  τίτλο  «Τα  καλά  παιδιά»,  το  οποίο  εκδόθηκε  1η φορά  το  1950.

Συγγραφέας του συγκεκριμένου βιβλίου ήταν ο Ε. Γεραντώνης. Τα χαρακτηριστικά

του Αλφαβηταρίου «Τα καλά παιδιά» ήταν ότι είχαν σκληρό εξώφυλλο, έγχρωμες

εικόνες και ότι αποτελούνταν από 173 σελίδες. Αυτό το σχολικό σύγγραμμα στόχευε

στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας μέσα από ποιήματα και πεζά, αλλά και στην

ταυτόχρονη  εκμάθηση  των  αξιών  όπως  ήταν  η  καλοσύνη,  η  υπευθυνότητα,  η

εργατικότητα, η αγάπη για τα ζώα και η διασκέδαση (Γεραντώνης, 1950). Τα σχολικά

βιβλία που εκδόθηκαν το 1954 διδάσκονταν για 10 ολόκληρα χρόνια, πιο πολύ καιρό

απ’  όλα  τα  άλλα  σχολικά  εγχειρίδια  στην  ιστορία  της  ελληνικής  εκπαίδευσης

(Τότσικας, 2015). 

Ένα  παράδειγμα  τέτοιου  εγχειρίδιου  το  «Αναγνωστικό  Β’  δημοτικού».  Το

συγκεκριμένο βιβλίο κυκλοφόρησε σε πολλές εκδόσεις. Λόγου χάρη η 3η έκδοση,

πραγματοποιήθηκε το 1961 στην Αθήνα από τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών

Βιβλίων. Το συγκεκριμένο σχολικό εγχειρίδιο είχε ως συγγραφέα τον Β. Οικονομίδη

και ως εικονογράφο τον Γ. Μανουσάκη. Τα χαρακτηριστικά αυτού του αναγνωστικού
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ήταν ότι αποτελούνταν από  σκληρό εξώφυλλο, από 222 σελίδες και από έγχρωμες

εικόνες. Άλλο ένα γνώρισμά του ήταν ότι είχε γραφτεί στη δημοτική γλώσσα. Όσον

αφορά το περιεχόμενό του περιελάμβανε θέματα σχετικά με τις εποχές του χρόνου, τη

θρησκεία, το έθνος και την καθημερινή ζωή των Ελλήνων (Οικονομίδης, 1961). 

Το  έτος  1964  αλλάζει  η  κυβέρνηση,  με  αποτέλεσμα  να  υπάρξουν

μεταρρυθμίσεις και στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι αλλαγές που έγιναν τότε

με το «νόμο της μεταρρύθμισης Παπανδρέου-Παπανούτσου» ήταν πολύ καινοτόμες

για την εποχή. Πιο συγκεκριμένα μ’ αυτές τις τροποποιήσεις καθιερώθηκε η δωρεάν

εκπαίδευση, η εκμάθηση της δημοτικής Γλώσσας, η εισαγωγή νέων μαθημάτων, ο

ξεκάθαρος  διαχωρισμός  των  βαθμίδων  σε  Δημοτικό-  Γυμνάσιο-  Λύκειο  και  η

δημιουργία  τεχνικών  σχολών  (Τότσικας,  2015).  Ένα  σχολικό  βιβλίο,  το  οποίο

εκδόθηκε  στα  πλαίσια  αυτής  της  ριζοσπαστικής  μεταρρύθμισης  ήταν  το

«Αναγνωστικό  Στ’  δημοτικού».  Η  1η έκδοση  του  συγκεκριμένου  συγγράμματος,

πραγματοποιήθηκε το 1965 από τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων στην

Αθήνα. Το συγκεκριμένο βιβλίο γράφτηκε από μια ομάδα συγγραφέων, μεταξύ των

οποίων ήταν ο Ε. Φωτιάδης, ο Η. Μηνιάτης και ο Γ. Μέγας. Τα χαρακτηριστικά του

βιβλίου αυτού ήταν ότι  είχε σκληρό εξώφυλλο,  305 σελίδες,  έγχρωμα σκίτσα και

κείμενα  στη  δημοτική.  Σχετικά  με  το  περιεχόμενό  του,  αυτό  αναφερόταν  στην

ελληνική  θρησκεία,  στην  ιστορία,  στην  οικογένεια  και  στην  επαγγελματική  ζωή

(Φωτιάδης, κ.ά., 1965).  

Το 1967 η δικτατορία που διήρκησε στην Ελλάδα μέχρι το έτος 1974, είχε ως

αποτέλεσμα όλες οι καινοτομίες  που είχαν πραγματωθεί  στην εκπαίδευση, με την

προηγούμενη  κυβέρνηση  να  καταργηθούν  ξανά.  Οι  εκπαιδευτικοί  στα  ελληνικά

σχολεία εκείνη την περίοδο δέχονταν λογοκρισία και τα σχολικά εγχειρίδια άλλαξαν

ριζικά. Τα βιβλία  γράφτηκαν ξανά στην καθαρεύουσα, μ’ αποτέλεσμα οι μαθητές να

μπερδεύονται (Τότσικας, 2015). Ένα παράδειγμα σχολικού εγχειριδίου στη περίοδο

της δικτατορίας ήταν το «Αναγνωστικό Στ’ Δημοτικού» που εκδόθηκε το 1967 από

τον Οργανισμό Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων στην Αθήνα. Τότε έγινε η 6η έκδοση

του συγκεκριμένου συγγράμματος. Στο συγκεκριμένο βιβλίο ήταν συγγραφείς ο Ε.

Φωτιάδης, ο Η. Μηνιάτης, ο Γ. Μέγας, ο Δ. Οικονομίδης και ο Θ. Παρασκευόπουλος.

Εικονογράφος  αυτού του βιβλίου  ήταν ο Α.  Αστεριάδης.  Τα χαρακτηριστικά  του

συγκεκριμένου σχολικού συγγράμματος ήταν ότι είχε σκληρό εξώφυλλο, 334 σελίδες

και  έγχρωμα  σκίτσα.  Αναφορικά  με  το  περιεχόμενο  του  Αναγνωστικού  Στ’

29



δημοτικού αυτό σχετιζόταν με την ελληνική θρησκεία, την οικογένεια, την κοινωνική

και την επαγγελματική ζωή (Φωτιάδης, κ.ά., 1967).

 Άλλη  εκδοχή  αυτού  του  σχολικού  βιβλίου  ήταν  η  10η  έκδοση,  η  οποία

κυκλοφόρησε το 1970 από τον Οργανισμό Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων. Συγγραφείς

και εικονογράφος του συγκεκριμένου σχολικού εγχειριδίου ήταν οι ίδιοι όπως και

στην 6η έκδοση. Τα στοιχεία αυτής της έκδοσης ήταν ότι είχε μαλακό εξώφυλλο, 340

σελίδες,  έγχρωμα  σκίτσα  και  κείμενα  γραμμένα  στην  καθαρεύουσα.  Ως  προς  το

περιεχόμενό του εκείνο σχετιζόταν με την ελληνική θρησκεία, την οικογένεια,  την

ιστορία  και  την  καθημερινή  ζωή.  Αυτό  το  βιβλίο  αποτελούσε  το  σύμβολο  της

δικτατορίας  (Φωτιάδης,  κ.ά.,  1970).  Το ίδιο  σύγγραμμα κυκλοφόρησε  και  σε  11η

έκδοση το 1972 και  πάλι  από τον  Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων.  Οι

συγγραφείς  και   ο  εικονογράφος  ήταν  οι  ίδιοι  με  τη  6η,  10η έκδοση.  Τα

χαρακτηριστικά αυτού του βιβλίου διέφεραν λίγο από τις  προηγούμενες  εκδόσεις,

καθώς  οι  σελίδες  ήταν  περισσότερες  και  το  περιεχόμενο  επικεντρωνόταν  στην

ελληνική καθημερινή ζωή. Όμως και η 11η έκδοση αυτού του βιβλίου εξακολουθούσε

να περιέχει  κείμενα στην καθαρεύουσα και να φέρει  το σύμβολο της δικτατορίας

(Φωτιάδης, κ.ά., 1972)  

Το δεύτερο παράδειγμα σχολικού βιβλίου στην περίοδο της χούντας ήταν το

«Αλφαβητάριο Α’ τάξης». Η Α’ έκδοση πραγματοποιήθηκε το 1973 στην Αθήνα από

τον  Οργανισμό  Εκδόσεως  Διδακτικών  Βιβλίων.  Σ’  αυτό  το  σχολικό  εγχειρίδιο

συγγραφέας ήταν ο Κ. Κολοβός, ο Α. Παπανδρέου και η Ιωάννα Ανδρουτσοπούλου-

Τσουρέκη.  Εικονογράφος του βιβλίου αυτού ήταν ο Ι. Κατσούρης. Χαρακτηριστικά

αυτού  του  συγγράμματος  ήταν  ότι  είχε  κείμενα  στην  καθαρεύουσα.  Άλλα

γνωρίσματα αυτού του Αλφαβηταρίου ήταν ότι είχε μαλακό εξώφυλλο, 127 σελίδες

και έγχρωμες εικόνες. Αξιοσημείωτο ήταν το γεγονός ότι αυτό το βιβλίο αποτελούσε

το  σύμβολο  της  δικτατορίας.  Ως  προς  το  περιεχόμενό  του,  αυτό  περιελάμβανε

γράμματα, συλλαβές, λέξεις, προτάσεις και κείμενα σχετικά με την καθημερινή ζωή

του  ελληνικού  έθνους  (Κολοβός,  Παπανδρέου  &  Ανδρουτσοπούλου-  Τσουρέκη,

1973).

Αυτά τα βιβλία εφαρμόστηκαν μέχρι το 1974 που «έπεσε» η δικτατορία. Από

το έτος 1975 και έπειτα βελτιώθηκαν οι συνθήκες στην εκπαίδευση. Τα μέτρα που

λήφθηκαν  ήταν  η  καθιέρωση  της  9-  χρονης  εκπαίδευσης,  της  εκμάθησης  της
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δημοτικής γλώσσας και της ύπαρξης μαθημάτων επιλογής (Τότσικας, 2015). Κάποια

σχολικά βιβλία που εφαρμόστηκαν τη συγκεκριμένη σχολική περίοδο είναι τα εξής.

Το «Αλφαβητάριο», το οποίο εκδόθηκε το 1975. Πρόκειται για τη 13η έκδοση που

πραγματοποιήθηκε  από  τον  Οργανισμό  Εκδόσεως  Διδακτικών  Βιβλίων.  Το

συγκεκριμένο  εγχειρίδιο  χρησιμοποιήθηκε  ως  αναγνωστικό  της  Α’  τάξης  του

Δημοτικού. Οι ήρωες στο Αναγνωστικό αυτού ήταν ο Μίμης και η Άννα. Σκοπός του

συγκεκριμένου σχολικού εγχειριδίου ήταν να μάθουν τα παιδιά την ελληνική γλώσσα

μέσα από γράμματα, συλλαβές, λέξεις, προτάσεις, ποιήματα και πεζά. Οι ενότητες

στο βιβλίο αυτό αναφερόταν στη θρησκεία, στην οικογένεια και στο ελληνικό έθνος.

Συγγραφείς του συγκεκριμένου αναγνωστικού ήταν ο Ι. Γιαννέλης και ο Γ. Σακκάς.

Τα χαρακτηριστικά αυτού του αναγνωστικού ήταν ότι τα κείμενα που περιλάμβαναν

ήταν γραμμένα στη δημοτική γλώσσα, ότι είχε μαλακό εξώφυλλο, έγχρωμες εικόνες

και 208 σελίδες (Γιαννέλης & Σακκάς, 1975). 

Πίνακας 9 Ενδεικτικά σχολικά εγχειρίδια του δημοτικού από το έτος 1950- 1975

Τίτλος Τάξη Έτος Έκδοση

Τα καλά παιδιά Α’ 1950 Οργανισμός
Εκδόσεως

Σχολικών Βιβλίων,
Αθήνα

Αναγνωστικό Β’
δημοτικού

Β’ 1961 Οργανισμός
Εκδόσεως

Σχολικών Βιβλίων,
Αθήνα

Αναγνωστικό Στ’
Δημοτικού

Στ’ 1965 Οργανισμός
Εκδόσεως

Σχολικών Βιβλίων,
Αθήνα

Αναγνωστικό Στ’
Δημοτικού

Στ’ 1967 Οργανισμός
Εκδόσεως

Σχολικών Βιβλίων,
Αθήνα

Αναγνωστικό Στ’
Δημοτικού

Στ’ 1970 Οργανισμός
Εκδόσεως

Διδακτικών
Βιβλίων, Αθήνα
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Αναγνωστικό Στ’
Δημοτικού

Στ’ 1972 Οργανισμός
Εκδόσεως

Διδακτικών
Βιβλίων, Αθήνα

Αλφαβητάριο Α’
τάξης

Α’ 1973 Οργανισμός
Εκδόσεως

Διδακτικών
Βιβλίων, Αθήνα

Το αλφαβητάριο Α’ 1975 Οργανισμός
Εκδόσεως

Διδακτικών
Βιβλίων, Αθήνα

(Πηγή: Τότσικας, 2015)

Άλλο σχολικό βιβλίο  εκείνης  της  εποχής  ήταν το «Αναγνωστικό Ε’  τάξης

δημοτικού» που εκδόθηκε το 1976 από τον Οργανισμό Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων.

Αυτό  αποτελούσε  την  16η έκδοση.  Το  βιβλίο  επιμελήθηκε  από  μια  ομάδα

συγγραφέων. Κάποιοι απ’ αυτούς ήταν ο Γ. Καλαματιανός, ο Θ. Γιαννόπουλος, ο Δ.

Δούκας και ο Δ. Δεληπέτρος.  Εικονογράφος του Αναγνωστικού της Ε’ δημοτικού

ήταν ο Α. Αλεξανδράκης και το εξώφυλλο εικονογραφήθηκε από τον Τ. Χατζή. Τα

χαρακτηριστικά αυτού του βιβλίου ήταν ότι αποτελούνταν από μαλακό εξώφυλλο,

από 335 σελίδες και από έγχρωμα σχέδια.  Σχετικά με το περιεχόμενο του, εκείνο

περιελάμβανε κείμενα στη δημοτική με θέμα την ελληνική καθημερινότητα και την

ελληνική ιστορία (Καλαματιανός, κ.ά., 1976).  Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε  και το

«Ανθολόγιο  για  τα  παιδιά  του  Δημοτικού  μέρος  Γ».  Ήταν  η  2η έκδοση  και

πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τον Οργανισμό Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων.

Το βιβλίο γράφτηκε από μια ομάδα συγγραφέων.  Κάποιοι  απ’ αυτούς  ήταν ο Μ.

Στασινόπουλος και ο Γ. Σαββίδης. Εικονογράφος του βιβλίου ήταν ο Α. Αστεριάδης.

Τα χαρακτηριστικά  του  συγκεκριμένου  Ανθολογίου  ήταν ότι  διέθετε  κείμενα στη

Δημοτική,  ότι  είχε  μαλακό  εξώφυλλο,  351  σελίδες  και  έγχρωμα  σκίτσα,  και

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην Ε’ και στην Στ’ τάξη. Ως προς το περιεχόμενο,

περιείχε  πεζά  και  ποιήματα  της  Νέας  Ελληνικής  Λογοτεχνίας.  Αυτά  τα  κείμενα

σχετίζονταν  με  την  καθημερινή  ζωή  των  παιδιών,  την  ελληνική  οικογένεια,  τις

εορτές, το παιχνίδι, τα ήθη και τα έθιμα. Επίσης περιελάμβανε πέντε κείμενα στην
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καθαρεύουσα  με  θέμα  την  κοινωνική  και  εθνική  ζωή.  Το  Ανθολόγιο  αυτό  είχε

αφιερωθεί στη μνήμη της Π. Δέλτα (Στασινόπουλος, κ.ά., 1976). 

Το επόμενο έτος το 1977 κυκλοφόρησε η 5η έκδοση του «Αναγνωστικό Γ’

δημοτικού»,  η  οποία  πραγματοποιήθηκε  το  1977  από  τον  Οργανισμό  Εκδόσεως

Διδακτικών βιβλίων. Το συγκεκριμένο βιβλίο είχε ως συγγραφέα την Α. Βαρελλά και

ως εικονογράφο τον Π. Βαλασάκη. Χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου βιβλίου ήταν

ότι αποτελούνταν από μαλακό εξώφυλλο, από 280 σελίδες και από έγχρωμες εικόνες.

Σχετικά με το περιεχόμενο του συγκεκριμένου αναγνωστικού ήταν ότι περιελάμβανε

πεζά  και  ποιήματα  με  θέμα  την  κοινωνική,  θρησκευτική,  οικογενειακή  ζωή  της

Ελλάδας.  Για  να  επιτευχθεί  η  καλύτερη  κατανόηση  της  νέας  γνώσης  από  τους

μαθητές,  το  συγκεκριμένο  σχολικό  εγχειρίδιο  περιείχε  ερωτήσεις  κατανόησης  και

λεξιλογικές ασκήσεις (Βαρελλά, 1977). Άλλο σχολικό εγχειρίδιο εκείνης της εποχής

ήταν  το  «Αναγνωστικό  Στ’  δημοτικού»,  το  οποίο  εκδόθηκε  το  1979  από  τον

Οργανισμό  Εκδόσεως  Διδακτικών  Βιβλίων  και  αποτελούσε  τη  19η έκδοση.

Συγγραφείς  αυτού του βιβλίου ήταν μια επιστημονική ομάδα. Κάποιοι απ’ αυτούς

ήταν ο Ε. Φωτιάδης και ο Η. Μηνιάτης. Εικονογράφος ήταν ο Α. Αστεριάδης. Τα

χαρακτηριστικά  του συγκεκριμένου  βιβλίου ήταν ότι  είχε  μαλακό εξώφυλλο,  303

σελίδες, έγχρωμα σχέδια και κείμενα στη δημοτική. Αναφορικά με το περιεχόμενό

του  εκείνο  σχετιζόταν  με  τη  θρησκεία  και  τη  σύγχρονη  ελληνική  ιστορία.

Περιλάμβανε ακόμη και παράρτημα με λεξιλόγιο (Φωτιάδης, κ.ά., 1979).

Το  1982  καταργείται  το  αλφαβητάρι  και  στη  θέση  του  εφαρμόζεται  το

σχολικό  βιβλίο  με  τίτλο  η  «Γλώσσα  μου».  Αυτό  το  βιβλίο  στηριζόταν  στην

αναλυτικοσυνθετική  μέθοδο  της  εκμάθησης  της  δημοτικής  γλώσσας.  Τα  κείμενα

σχετίζονταν με την καθημερινή ζωή. Το συγκεκριμένο βιβλίο χρησιμοποιούνταν στη

πρωτοβάθμια εκπαίδευση και είχε κείμενα στη δημοτική. Η 1η έκδοση του βιβλίου

«Η  Γλώσσα  μου»  πραγματοποιήθηκε  στην  Αθήνα  το  1982  από  τον  Οργανισμό

Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων (Βελαλίδης, Καπλανίδας & Κανάκης, 1982). Μαζί με

το συγκεκριμένο βιβλίο εκδόθηκε και η «Γραμματική της Νεοελληνικής Γλώσσας»

του Μ. Τριανταφυλλίδη (Τότσικας, 2015). Ένα βιβλίο που εκδόθηκε το 1982 ήταν το

«Αναγνωστικό  Στ’  δημοτικού».  Αυτό  ήταν  η  3η έκδοση  με  συγγραφείς  του

συγκεκριμένου εγχειριδίου τους  Π. Νικόδημος,  Α.  Βαρελλά,  ο Ι.  Θεοχάρης και  ο

Σακελλαρίου  Χ.  Εικονογράφος  ήταν  ο  Α.  Απέργης.  Χαρακτηριστικά  του

συγκεκριμένου αναγνωστικού ήταν ότι είχε μαλακό εξώφυλλο, 342 σελίδες, έγχρωμα
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σχέδια  και  κείμενα  στη  δημοτική.  Σχετικά  με  το  περιεχόμενο  του  εκείνο

περιελάμβανε ποιήματα και πεζά από την καθημερινή ζωή των Ελλήνων, τη θρησκεία

τους, τα ολυμπιακά ιδανικά και τα προβλήματά τους (Νικόδημος, κ.ά., 1982). 

Επίσης τότε κυκλοφόρησαν τα νέα εγχειρίδια της Ιστορίας του δημοτικού και

τα  «Κείμενα  Νεοελληνικής  Λογοτεχνίας»  για  τους  μαθητές  Γυμνασίου.  Το  2003

εκδόθηκαν  νέα  βιβλία  για  την  πρωτοβάθμια  και  τη  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση

(Τότσικας, 2015). Για παράδειγμα το βιβλίο η Γλώσσα μου για την Α’ δημοτικού,

εκδόθηκε το 2003 και ήταν παρόμοιο με την προηγούμενη έκδοση, και αποτελούνταν

από τρία τεύχη. Το σχολικό εγχειρίδιο η Γλώσσα μου εκδόθηκε από τον Οργανισμό

Εκδόσεως  Διδακτικών  Βιβλίων.  Συγγραφείς  αυτού  του  αναγνωστικού  ήταν  ο  Α.

Βελαλιδης,  ο  Κ.  Καλαπανίδας  και  ο  Ν.  Κανάκης.  Η  εικονογράφηση

πραγματοποιήθηκε  από  τον  Ε.  Μωραϊτη  (Βελαλίδης,.  Καλαπανίδας  &  Κανάκης,

2003).

Οι εκδόσεις των σχολικών εγχειριδίων πραγματοποιούνταν μέχρι το 2012 από

τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων. Στη συνέχεια την κυκλοφορία των

σχολικών  εγχειριδίων  ανέλαβε  το  «Ινστιτούτο  Τεχνολογίας  Υπολογιστών

Διαόφαντος»  (Τότσικας,  2015). Ένα  παράδειγμα  σχολικού  εγχειριδίου  το  οποίο

διδάσκεται σήμερα είναι τα Μαθηματικά Β’ τάξη του δημοτικού. Αυτό το σχολικό

εγχειρίδιο  αποτελείται  από  δύο  τεύχη.  Συγγραφείς  του  βιβλίου  αυτού  είναι  ο  Γ.

Καργιωτάκης, η Α. Μαραγκού, Ν. Μπελίτσου και η Β. Σοφού. Η εικονογράφηση

πραγματοποιήθηκε από τη Σ. Τουλιάτου. Το συγκεκριμένο βιβλίο εκδόθηκε από το

Ινστιτούτο  Τεχνολογίας  υπολογιστών  και  εκδόσεων  «Διόφαντος»  το  2016

(Καργιωτάκης, κ.ά., 2016).

Άλλο ένα παράδειγμα σχολικού εγχειριδίου, το οποίο διδάσκεται σήμερα και

πάνω σ’ αυτό στηρίζεται η παρούσα διπλωματική εργασία είναι το σχολικό εγχειρίδιο

της Γλώσσας Στ’ τάξης του δημοτικού. Αυτό το βιβλίο αποτελείται από τρία τεύχη

και  εκδόθηκε  το  έτος  2016  από  το  Ινστιτούτο  Τεχνολογίας  υπολογιστών  και

εκδόσεων «Διόφαντος». Συγγραφείς του συγκεκριμένου βιβλίου είναι Α. Ιορδανίδου,

Ν. Κανελλοπούλου, Ε. Κοσμά, Β. Κουταβά, Π. Οικονόμου και Κ. Παπαϊωάννου. Η

εικονογράφηση  του  πραγματοποιήθηκε  από  τον  Γ.  Πισκοπάνη  (Ιορδανίδου,  κ.ά.,

2016). 
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Πίνακας 10 Ενδεικτικά σχολικά εγχειρίδια του δημοτικού από το έτος 1976 - 2016

Τίτλος Τάξη Έτος Έκδοση

Αναγνωστικό της
Ε’ τάξης του
δημοτικού

Ε’ 1976 Οργανισμός
Εκδόσεως

Διδακτικών
Βιβλίων, Αθήνα

Αναγνωστικό Γ’
δημοτικού

Γ’ 1977 Οργανισμός
Εκδόσεως

Διδακτικών
Βιβλίων, Αθήνα

Αναγνωστικό Στ’
δημοτικού

Στ’ 1979 Οργανισμός
Εκδόσεως

Διδακτικών
Βιβλίων. Αθήνα

Η Γλώσσα μου Α’ 1982 Οργανισμός
Εκδόσεως

Διδακτικών
Βιβλίων, Αθήνα

Αναγνωστικό Στ’
δημοτικού

Στ 1982 Οργανισμός
Εκδόσεως

Διδακτικών
Βιβλίων, Αθήνα

Η Γλώσσα μου Α’ 2003 Οργανισμός
Εκδόσεως

Διδακτικών
Βιβλίων, Αθήνα

Μαθηματικά Β’ 2016 Ινστιτούτο
Τεχνολογίας

υπολογιστών και
εκδόσεων

«Διόφαντος»,
Αθήνα

Γλώσσα Στ’ 2016 Ινστιτούτο
Τεχνολογίας

υπολογιστών και
εκδόσεων

«Διόφαντος»,
Αθήνα

(Πηγή: Τότσικας, 2015)
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Η  επιλογή  των  ενδεικτικών  σχολικών  εγχειριδίων,  που  βρίσκονται  στο

συγκεκριμένο  κεφάλαιο  και  στους  5  πίνακες,  πραγματοποιήθηκε  βάσει  των

διαθέσιμων  πηγών και  των χρονολογιών  τους.  Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω βγαίνει

αβίαστα το συμπέρασμα ότι η ιστορία του σχολικού εγχειριδίου αποτελείται από δύο

περιόδους. Η πρώτη ξεκινά από το 16ο αιώνα και διαρκεί μέχρι το 19ο αιώνα. Εκείνη

η χρονική περίοδος συνδέεται με την ανακάλυψη της τυπογραφίας. Αναφορικά με τη

δεύτερη περίοδο,  αυτή είναι  από το  19ο αιώνα μέχρι  τα τέλη  του 20ου αιώνα και

σχετίζεται με την παγίωση του θεσμού της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Καψάλης &

Χαραλάμπους, 2007).  

Ωστόσο το μέλλον των έντυπων σχολικών εγχειριδίων είναι δυσοίωνο. Αυτό

προκύπτει  από  το  γεγονός  ότι  η  είσοδος  του  ηλεκτρονικού  σχολικού  βιβλίου

πραγματοποιείται δυναμικά. Το ηλεκτρονικό βιβλίο προάγει στους μαθητές τη γνώση

μ’ ένα εντυπωσιακό, διαδραστικό τρόπο. Επίσης με τα ψηφιακά σχολικά βιβλία οι

μαθητές  θα  έχουν  τη δυνατότητα να  λαμβάνουν  άμεση ανατροφοδότηση από τον

εκπαιδευτικό  και  ταυτόχρονα το  περιεχόμενο  αυτών των βιβλίων  θα  ανανεώνεται

συνεχώς. Για τα ψηφιακά σχολικά εγχειρίδια έχει πραγματοποιηθεί έρευνα από το

Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον (Ribbonfish, 2016). Σε πολλές χώρες του κόσμου οι

σχολικές  μονάδες  έχουν  αγοράσει  ψηφιακά  εργαλεία  ή  προγράμματα  για  τη

διδασκαλία (Trucano, 2012). 

Όμως για την παγίωση των ψηφιακών σχολικών βιβλίων θα περάσουν πολλά

χρόνια, διότι το εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι ακόμη έτοιμο. Οι εκπαιδευτικοί, οι

μαθητές/--τριες  και  οι  γονείς  συχνά  δεν  έχουν  κατάρτιση  στα  τεχνολογικά  μέσα.

Αλλά και οι υποδομές σε κάποιες περιοχές δεν είναι οι κατάλληλες για την ύπαρξη

ψηφιακών σχολικών βιβλίων. Παρ’ όλα αυτά κάποιοι επιστήμονες έχουν δημοσιεύσει

άρθρα σχετικά με τα ψηφιακά βιβλία του μέλλοντος. Σύμφωνα με τα συγκεκριμένα

δημοσιεύματα τα ψηφιακά εγχειρίδια θα είναι γραμμένα όλα στα αγγλικά, τα οποία

θα καθιστούν αυτή τη γλώσσα ως διεθνή. Το ψηφιακό βιβλίο θα ανταποκρίνεται στις

ανάγκες  του  κάθε  παιδιού.  Νέες  εταιρείες  θα  δημιουργηθούν,  οι  οποίες  θα

κατασκευάζουν  αυτά  τα  ψηφιακά  συγγράμματα.  Πάντως  για  να  καθιερωθεί  το

ψηφιακό βιβλίο,  πρέπει να τροποποιηθεί  ολικά το εκπαιδευτικό σύστημα (Piesing,

2016).  

36



Ο Αμερικάνικος εκδοτικός οίκος  Pearson σκοπεύει να κυκλοφορήσει τα νέα

βιβλία του σε ηλεκτρονική μορφή. Ο συγκεκριμένος οίκος θα προβεί σ’ αυτή την

ενέργεια, καθώς τα κέρδη του έχουν μειωθεί πάρα πολύ λόγω του ότι οι μαθητές δεν

αγοράζουν πλέον καινούργια βιβλία. Εκτός από αυτό αυτός ο οίκος θα επωφεληθεί μ’

αυτή την αλλαγή, διότι δεν θα γίνονται εκτυπώσεις και έτσι θα εξοικονομείται χαρτί.

Επίσης  ο  εκδοτικός  οίκος  Pearson επισήμανε  ότι  αν  αντικατασταθούν  τα  έντυπα

σχολικά εγχειρίδια από τα ψηφιακά τότε οι μαθητές δε θα πρέπει να μεταφέρουν κάθε

μέρα  τη  βαριά  τσάντα  τους.  Βέβαια  αν  παγιωθεί  η  χρήση  των  ηλεκτρονικών

σχολικών  εγχειριδίων  τότε  οι  μαθητές  θα  αποκτήσουν  αρκετά  οφέλη,  γιατί  η

ανανέωση των βιβλίων μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά. Συν τοις άλλοις με τη χρήση

των ηλεκτρονικών βιβλίων οι μαθητές θα έχουν πρόσβαση σε διαδραστικά κείμενα

(Leith, 2019). 

1.3 Ο ρόλος του σχολικού εγχειριδίου στη διδασκαλία

Σύμφωνα  με  τη βιβλιογραφία  το  σχολικό εγχειρίδιο  είναι  η  «καρδιά» των

σχολικών μονάδων και χωρίς αυτό δε θα υφίστανται σχολεία με τη μορφή, με την

οποία  είναι  τώρα  ευρέως  γνωστά  (Khan,  2020).  Τα  σχολικά  εγχειρίδια

χρησιμοποιούνται  σε  όλα  τα  είδη  των  εκπαιδευτικών  συστημάτων,  τόσο  στις

δημόσιες όσο και στις ιδιωτικές σχολικές μονάδες παγκοσμίως (Ranjav, 2014). Σε

ορισμένα  σχολεία  του  κόσμου  οι  εκπαιδευτικοί  έχουν  το  προνόμιο  να  επιλέγουν

εκείνοι τα σχολικά βιβλία που θα χρησιμοποιήσουν. Ωστόσο στη μεγάλη πλειοψηφία

των εκπαιδευτικών συστημάτων, αυτά έχουν πρώτα εγκριθεί από αρμόδιες επιτροπές

(Witchalls, 2015).

Η  σημασία  των  σχολικών  εγχειριδίων  στα  πλαίσια  της  διδασκαλίας  είναι

σίγουρα πολύ μεγάλη. Τα σχολικά βιβλία είναι αναντικατάστατα, ακόμη και από τα

πιο  εξελιγμένα  τεχνολογικά  μέσα.  Τα  σχολικά  συγγράμματα  είναι  πρακτικά  και

βολικά στη χρήση τους τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους/ τις μαθητές/-

τριες. Πριν από τη χρήση των σχολικών βιβλίων δεν προηγείται κάποια διαδικασία

ενεργοποίησής τους. Οι μαθητές/ -τριες μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν εύκολα για

να  κρατήσουν  σημειώσεις,  να  υπογραμμίσουν  και  να  ανατρέξουν  σ’  αυτά

οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν (Sharma, 2017). Οι εκπαιδευτικοί με τη χρήση των

σχολικών βιβλίων κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας μπορούν να αντικαταστήσουν ή

να τροποποιήσουν μία άσκηση και επίσης έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το
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σχολικό βιβλίο ως βασικό εργαλείο και άλλα μέσα για να το εμπλουτίσουν. Μ’ αυτό

τον τρόπο οι εκπαιδευτικοί  μπορούν να προσαρμόζουν το σχολικό εγχειρίδιο  στις

ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του κάθε παιδιού (Herlinda, 2014).  Οι εκπαιδευτικοί

μπορούν  μέσα  στην  τάξη  να  βασίζονται  στο  σχολικό  βιβλίο  και  ταυτόχρονα  να

χρησιμοποιούν και τα πολυμέσα. Μ’ αυτό τον τρόπο οι δάσκαλοι/-ες διευκολύνουν

την  ανακάλυψη  και  τη  διάδοση  της  γνώσης,  βοηθώντας  ταυτόχρονα  τόσο  τη

διδασκαλία όσο και τη μάθηση (Herrell, 2000). 

Ορισμένα  πολυμέσα  που  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  στα  πλαίσια  της

διδασκαλίας είναι το Internet και το video. Ωστόσο η χρήση των πολυμέσων πρέπει

να  γίνεται  με  τον  κατάλληλο  τρόπο,  ώστε  να  επιτευχθεί  ο  εκάστοτε  διδακτικός

στόχος.  Για  τη  σωστή  χρήση  των  πολυμέσων,  ο/η  εκπαιδευτικός  χρειάζεται  να

ακολουθήσει  ορισμένα  βήματα.  Αρχικά  πρέπει  να  γνωρίζει  τη  λειτουργία  και  τη

χρήση του πολυμέσου που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει στη διδασκαλία. Μ’ αυτό τον

τρόπο οι οδηγίες θα είναι πιο σαφείς προς τους μαθητές. Το δεύτερο βήμα είναι να

εισάγει αργά στην τάξη το κάθε πολυμέσο για να μην υπάρξει σύγχυση. Μετά καλό

είναι  να  υπενθυμίσει  τον  τρόπο  λειτουργίας  του  πολυμέσου  που  επιλέχθηκε.  Το

επόμενο βήμα είναι να παρέχει ελεύθερο χρόνο, ώστε οι μαθητές/-τριες να κάνουν

πρακτική ως προς τη χρήση του εξοπλισμού που τους δόθηκε, προτού προχωρήσουν

στην διεκπεραίωση της εργασίας τους. Το πέμπτο στάδιο είναι να χωρίσουν τα παιδιά

σε ομάδες. Κάθε ομάδα θα περιλαμβάνει μαθητές/-τριες έμπειρους στη χρήση της

τεχνολογίας αλλά και αρχάριους/-ες. Όταν τα παιδιά παρουσιάσουν την εργασία τους,

τότε ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να τους ζητήσει να χρησιμοποιήσουν τα μέσα και με

ποιο  σύνθετο  τρόπο.  Με  τη  χρήση  των  πολυμέσων  στα  πλαίσια  της  τάξης,

πραγματοποιείται η διάδοση της πληροφορίας ανάμεσα στα παιδιά. Όλα αυτά όμως

πρέπει να γίνονται παράλληλα με τη χρήση του σχολικού εγχειριδίου (Herrell, 2000). 

Οι  δάσκαλοι/-ες  στα  πλαίσια  μιας  τάξης  και  κατά  τη  διάρκεια

διαπραγμάτευσης  του  σχολικού  βιβλίου,  πρέπει  να  αναλάβουν  πολλούς

διαφορετικούς ρόλους, προκειμένου η διδασκαλία να στεφθεί με επιτυχία. Αυτοί οι

ρόλοι  χωρίζονται  σε  τρεις  κατηγορίες:  εκπαιδευτικός  ως  ειδικός,  ως  συντονιστή/-

στρια,  ως  σύμβουλο.  Στον  πρώτο  ρόλο  του  ο/η  εκπαιδευτικός  χρειάζεται  να

αποφασίσει για το αντικείμενο που θα διδάξει, με ποιες μεθόδους και πως θα εξελίξει

τη διαδικασία της διδασκαλίας. Ο δεύτερος ρόλος είναι εκείνος του/της συντονιστή/-

στριας,  όπου  θέτει  τους  κανόνες.  Εδώ  ο/η  εκπαιδευτικός  πρέπει  να  θέσει  τους

38



κανόνες  της  τάξης  και  τις  διαδικασίες  μάθησης.  Ο  δεύτερος  ρόλος  είναι  αρκετά

σύνθετος, διότι αυτός πρέπει να διερευνά αν οι ομάδες λειτουργούν ορθά και αν τα

μέλη της κάθε ομάδας τηρούν τους κανόνες. Συγχρόνως ο/η εκπαιδευτικός οφείλει να

διαμορφώσει κατάλληλα το χώρο της τάξης, ώστε η γνώση να αποκτηθεί πιο εύκολα

από  τα  παιδιά.  Τέλος,  ως  συντονιστή/-στρια  χρειάζεται  να  εμφυσήσει  στους/στις

μαθητές/-τριές του/της μια θετική στάση για τη διαδικασία της μάθησης. Εκτός από

όλα  αυτά  καθήκον  του  εκπαιδευτικού  είναι  να  ρυθμίζει  τη  γραφική  δουλειά.

Επιπρόσθετα  ως  σύμβουλος,  οφείλει  να  παρατηρεί  τις  συμπεριφορές  και  τα

συναισθήματα  των  παιδιών  και  όταν  υφίστανται  συμπεριφορικά  οφείλει  να  τα

συμβουλέψει κατάλληλα, ώστε να αντιμετωπιστούν με επιτυχία αυτές οι δυσκολίες.

Πολλές  φορές  ο/η  εκπαιδευτικός  θα  χρειαστεί  να  συμβουλεύσει  τα  παιδιά,  τους

γονείς, τους συναδέρφους ή το διευθυντή/-ντρια (Moore, 1992).

Αν ο/η δάσκαλος/-α συναντήσει κάποια δυσκολία σ’ ένα από τους βασικούς

του/της ρόλους μπορεί να ανατρέξει στο σχολικό εγχειρίδιο ώστε να ανιχνεύσει τη

λύση.  Μ’  αυτό  τον  τρόπο  το  σχολικό  βιβλίο  συμβάλλει  στο  σχεδιασμό  της

διδασκαλίας  και  στην καθοδήγηση των εκπαιδευτικών.  Αλλά και  τα παιδιά με τη

βοήθεια  των  σχολικών  βιβλίων  εξασκούνται  στο  γνωστικό  αντικείμενο  που

εκπροσωπεί το κάθε εγχειρίδιο (Herlinda, 2014). Τα σχολικά βιβλία βοηθούν τους

μαθητές/ τριες να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους. Αυτό προκύπτει από το γεγονός

ότι  τα  σχολικά  συγγράμματα  βοηθούν  τα  παιδιά  να  κατανοήσουν  σε  μεγαλύτερο

βαθμό τους διδακτικούς στόχους σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας.

Αυτό συμβαίνει, διότι όταν τα παιδιά δουν μία φωτογραφία για παράδειγμα μέσα στο

βιβλίο τότε αυτόματα καλλιεργούν με τη φαντασία τους μια εικόνα σχετική με το

μάθημα  και  αποτυπώνουν  καλύτερα  τη  γνώση.  Συνεπώς  όταν  ο/η  μαθητής/-τρια

δημιουργήσει  στο  μυαλό  του,  αυτή  την  εικόνα  τότε  ο/η  εκπαιδευτικός  τον/την

ενθαρρύνει να την περιγράψει στους υπόλοιπους. Μ’ αυτό τον τρόπο ο/η δάσκαλος/-α

διαπιστώνει το τι κατάλαβε το κάθε παιδί από την αντίστοιχη ενότητα. Έτσι γίνεται

φανερό αν υπάρχουν κάποιες παρανοήσεις. Για κάποιους/-ες μαθητές/-τριες ίσως να

είναι  βοηθητικό  προτού  σχηματίσουν  μια  εικόνα  στο  μυαλό  τους  να  την

αποτυπώσουν σ’ ένα χαρτί (Herrell, 2000).

Επιπρόσθετα το κάθε βιβλίο πρέπει να χρησιμοποιείται σωστά (Stara, Chval,

& Stary, 2019). Ο/η εκπαιδευτικός είναι αναγκαίο να γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο

θα χρησιμοποιεί το σχολικό βιβλίο (Ranjav, 2014). Σίγουρα η χρήση των σχολικών
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βιβλίων  στη  διδασκαλία  εξαρτάται  από  τις  προτεραιότητες  που  βάζει  ο/η  κάθε

εκπαιδευτικός, από τον χρόνο που διαθέτει και από τις δεξιότητες που επιθυμεί να

καλλιεργήσει στα παιδιά (Herlinda, 2014). Σίγουρα μία βασική δεξιότητα, την οποία

οφείλουν να καλλιεργήσουν οι εκπαιδευτικοί στα παιδιά με τη χρήση των σχολικών

συγγραμμάτων είναι η επικοινωνία. Οι δάσκαλοι/-ες πρέπει να επικοινωνούν με τα

παιδιά κατά τη διάρκεια της μάθησης. Ο/η δάσκαλος/-α αλληλεπιδρά με τα παιδιά με

λεκτικά  και  με  μη  λεκτικά  μηνύματα,  μεταφέροντας  στα  παιδιά  γνώσεις  που

αναγράφονται  στα  σχολικά  βιβλία.  Η επικοινωνία  είναι  το βασικό συστατικό  της

διδασκαλίας. Ο/η εκπαιδευτικός όμως δεν πρέπει να μιλά ακατάπαυστα, γιατί είναι

απαραίτητο  και  να  ακούει  τα  παιδιά.  Μόνο  τότε  θα  αναπτυχθεί  μια  γνήσια

επικοινωνία (Moore, 1992).

Συν τοις άλλοις τα σχολικά εγχειρίδια είναι σημαντικά, διότι ενθαρρύνουν,

εξελίσσουν και διαμορφώνουν τη διαδικασία της διδασκαλίας. Παράλληλα βοηθούν

τους/ τις «οπτικούς» μαθητές/-τριες και τους αρχάριους δασκάλους/-ες Stara, Chval,

& Stary, 2019). Στις μέρες μας πολλοί υποστηρίζουν ότι ένα καλογραμμένο σχολικό

εγχειρίδιο γράφεται σύμφωνα με τους πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης του Gardner,

που ταυτίζονται με τους τρόπους, που ένα άτομο προσλαμβάνει αποτελεσματικά μία

πληροφορία. Σύμφωνα με το  Gardner οι τύποι νοημοσύνης είναι οκτώ: γλωσσική,

λογικομαθηματική,  μουσική,  χωρική,  κιναισθητική,  ενδοπροσωπική,  διαπροσωπική

και φυσιοκρατική (Herrell, 2000).

Τα  παιδιά,  στα  οποία  υπερτερεί  η  κιναισθητική  νοημοσύνη,  έχουν  την

ικανότητα να μαθαίνουν μέσα από την κίνηση.  Οπότε ο/η εκπαιδευτικός  κατά τη

διάρκεια της διδασκαλίας σ’ αυτά τα παιδιά μπορεί να εισάγει δραστηριότητες που

συνδέονται με την κίνηση και το παιχνίδι των ρόλων. Ως προς την ενδοπροσωπική

νοημοσύνη, οι μαθητές/-τριες με το συγκεκριμένο τύπο νοημοσύνης κατακτούν τη

νέα πληροφορία με το δικό τους τρόπο, ο οποίος καλύπτει τις δικές τους ανάγκες. Σ’

αυτές  τις  περιπτώσεις  μαθητών/-τριών  ο/η  δάσκαλος/-α  οφείλει  να  τους  παρέχει

ατομικά  προγράμματα διδασκαλίας  και  αυτό-αξιολόγηση.  Αντίθετα  τα παιδιά  στα

οποία υπερισχύει η διαπροσωπική νοημοσύνη είναι πιο αποδοτικά όταν δουλεύουν σε

ομάδες. Οπότε στους/στις μαθητές/-τριες αυτούς/-ες ο/η δάσκαλος/-α χρειάζεται να

τους/τις  τοποθετεί  σε  ομάδες  ώστε  να  αποκτούν  σε  μεγαλύτερο  βαθμό τη  γνώση

(Herrell, 2000).  
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Άλλος  τύπος  νοημοσύνης  είναι  η  γλωσσική.  Τα  συγκεκριμένα  παιδιά

χειρίζονται με ευχέρεια τη γλώσσα και τα διάφορα νοήματά της. Στα παιδιά αυτά, ο/η

εκπαιδευτικός χρειάζεται να ενθαρρύνει την επιπρόσθετη γραφή και ανάγνωση. Όσον

αφορά  τη  λογικομαθηματική  νοημοσύνη,  τα  συγκεκριμένα  παιδιά  χειρίζονται  με

άνεση τους  αριθμούς  και  τις  σχέσεις  που  αναπτύσσονται  μεταξύ  τους.  Επομένως

ένας/μια δάσκαλος/-α πρέπει να τους παρέχει ξεκάθαρες οδηγίες για κάθε εργασία.

Αυτές οι οδηγίες μπορεί να έχουν και κάποιους μαθηματικούς όρους. Άλλος τύπος

νοημοσύνης είναι  η μουσική,  όπου οι  μαθητές/-τριες  εκφράζονται  καλύτερα μέσα

από το ρυθμό και τη μελωδία. Ο/η εκπαιδευτικός σ’ αυτά τα παιδιά μπορεί να εισάγει

το ρυθμό και να τους δίνει οδηγίες σε μορφή ποιήματος ή τραγουδιού. Τα παιδιά με

ανεπτυγμένη τη χωρική νοημοσύνη προσλαμβάνουν καλύτερα τη γνώση μέσα από

την  τέχνη  και  τις  οπτικές  απεικονίσεις.  Οι  εκπαιδευτικοί  μπορούν  να  διδάξουν

τους/τις συγκεκριμένους/-ες μαθητές/-τριες μέσα από τις εικόνες και τις ζωγραφιές

(Herrell, 2000). Τέλος ως προς τη φυσιοκρατική νοημοσύνη έχει καταδειχθεί, ότι τα

παιδιά στα οποία υπερτερεί, μαθαίνουν καλύτερα στο φυσικό περιβάλλον. 

Εντούτοις  ο/η  εκπαιδευτικός  πρέπει  να  συνειδητοποιήσει  ότι  σε  μία  τάξη,

ακόμη και στο ίδιο το παιδί εμφανίζονται όλοι οι τύποι νοημοσύνης. Γι’ αυτό ο/η

εκπαιδευτικός,  αλλά και  τα σχολικά  εγχειρίδια  οφείλουν  να τους  λάβουν σοβαρά

υπόψη. Η φρασεολογία που θα χρησιμοποιηθεί χρειάζεται να είναι κατάλληλη για την

τάξη που έχει αναλάβει ο/η δάσκαλος/-α. Στη συνέχεια καθήκον του/της δασκάλου/-

ας  είναι  να  παρατηρήσει  τους/τις  μαθητές/-τριες  και  τις  επιλογές  τους,  ώστε  να

καταλήξει σε ποιο ή ποιους τύπους νοημοσύνης έχει κυρίαρχους ο/η κάθε μαθητής/-

τρια. Συνεπικουρικά μπορεί να δώσει στα παιδιά να συμπληρώσουν ένα τεστ. Όταν η

διδασκαλία στηρίζεται στους πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης τότε οι επιδόσεις των

μαθητών/-τριών βελτιώνονται (Herrell, 2000).

Τα σχολικά εγχειρίδια συμβάλλουν επίσης, στην ανάπτυξη της μάθησης που

είναι δομημένα σε κεφάλαια, σε βιβλία ύλης, σε τετράδια εργασιών και σε βιβλία

δασκάλων (Stara,  Chval, &  Stary, 2019).  Στο πλαίσιο αυτό χρειάζεται να υπάρχει

αλληλεπίδραση ανάμεσα στους/στις μαθητές/-τριες και σύνδεση της προγενέστερης

με τη νέα γνώση. Χρέος του/της δασκάλου/-ας είναι να ενημερώνει τα παιδιά για τους

διδακτικούς στόχους του εκάστοτε μαθήματος. Επιπρόσθετα η διδασκαλία χρειάζεται

να είναι προσαρμοσμένη στα μέτρα του κάθε παιδιού και οι οδηγίες να είναι σαφείς

(Fairbairn&Jones-Vo,  2010).  Επίσης  τα  εγχειρίδια  πολλές  φορές  αποτελούν  μέσα
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διαβούλευσης, καθώς περιέχουν μία πληθώρα γνώσεων για ένα συγκεκριμένο τομέα

(Stara, Chval, & Stary, 2019).

Με  τη  χρήση  του  σχολικού  εγχειριδίου  ο/η  εκπαιδευτικός  γνωρίζει  το

περίγραμμα του κάθε γνωστικού αντικειμένου, το οποίο έχει μία λογική συνοχή, με

αποτέλεσμα να κερδίζει πολύτιμο χρόνο, μια που το εκάστοτε βιβλίο αποτελεί την

βασική πηγή των γνώσεων (Stara,  Chval, &  Stary, 2019). Αυτό συμβαίνει,  διότι η

κατασκευή ολόκληρου του εκπαιδευτικού υλικού είναι μία επίπονη διαδικασία, την

οποία δεν έχει χρόνο ο/ η εκπαιδευτικός να πραγματώσει εξ’ ολοκλήρου. Παράλληλα

τα σχολικά εγχειρίδια παίζουν καθοριστικό ρόλο σε μία κοινωνία, καθώς αποτελούν

μία  μορφή  οικονομικής  και  πολιτικής  επένδυσης.  Συν  τοις  άλλοις  τα  σχολικά

εγχειρίδια κατέχουν πρωταρχικό ρόλο στην  εκμάθηση των γλωσσικών μαθημάτων.

Τα  παιδιά  μικρής  ηλικίας  μαθαίνουν  μέσα  από  τα  βιβλία  να  διαβάζουν  και  να

εμβαθύνουν στη γλώσσα. Το ίδιο ισχύει και με τους/τις μαθητές/-τριες που μαθαίνουν

μία νέα γλώσσα, αλλά και στα παιδιά των αλλοεθνών που μαθαίνουν τα ελληνικά ως

δεύτερη ξένη γλώσσα (Ranjav, 2014). 

Ταυτόχρονα τα σχολικά εγχειρίδια βοηθούν να διαμορφώνεται μία πιο δίκαιη

και ποιοτική διαδικασία μάθησης. Αυτό συμβαίνει, διότι με τη χρήση των σχολικών

βιβλίων  στα  παιδιά  τίθενται  σε  ίδιες  ή  παρόμοιες  ασκήσεις,  ανάλογα  με  τις

δυνατότητές τους (Witchalls, 2015). Ο/η δάσκαλος/-α χρειάζεται να διαβεβαιωθεί ότι

όλοι  οι  ακαδημαϊκοί  στόχοι  που  υπάρχουν  στο  σχολικό  βιβλίο  έχουν  το  ίδιο

ακαδημαϊκό περιεχόμενο για όλα τα παιδιά. Συν τοις άλλοις καλείται να προσαρμόσει

την  αξιολόγηση  ανάλογα  με  το  επίπεδο  κάθε  παιδιού.  Χρειάζεται  επίσης  να

διαβεβαιωθεί ότι οι οδηγίες είναι σαφείς. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης οφείλει

να ενθαρρύνει τους/τις μαθητές/-τριες να παρουσιάσουν σ’ αυτή τη διαδικασία τις

γνώσεις  τους,  τις  δεξιότητές  τους  και  τις  ικανότητές  τους  (Fairbairn&Jones-Vo,

2010).

Τα  σχολικά  εγχειρίδια  ακόμη  είναι  οικονομικά  και  εύχρηστα,  διότι

διανέμονται δωρεάν από το κράτος, στη χώρα μας και μεταφέρονται εύκολα. Βέβαια

σε κάποιες άλλες χώρες του κόσμου τα σχολικά βιβλία είναι πολύ ακριβά (Ranjav,

2014). Για  παράδειγμα  στη  Νότια  Αφρική  είναι  πολύ  ακριβά,  με  αποτέλεσμα  η

πλειοψηφία του πληθυσμού να είναι αναλφάβητη (Witchalls, 2015). Άλλο στοιχείο,

το  οποίο  καταδεικνύει  την  σπουδαιότητα  των  σχολικών  εγχειριδίων  είναι  ότι  η
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πρόσβαση σ’ αυτά είναι πολύ απλή, διότι μπορούν να διαβαστούν απ’ όλα τα άτομα,

τα οποία γνωρίζουν τη γλώσσα. Επιπρόσθετα το κάθε παιδί έχει τη δυνατότητα να

διαβάσει  το  σχολικό  εγχειρίδιο  σε  όποια  χρονική  στιγμή και  τοποθεσία  επιθυμεί,

χωρίς  να  είναι  αναγκαία  η  χρήση  κάποιου  τεχνολογικού  μέσου.  Έρευνες  ακόμη

αποδεικνύουν ότι τα παιδιά που βασίζεται η εκπαίδευσή τους στα σχολικά εγχειρίδια,

έχουν  καλύτερες  επιδόσεις  από  εκείνα  που  δε  διαθέτουν  σχολικά  συγγράμματα

(Witchalls, 2015).Τα σχολικά συγγράμματα επίσης παρουσιάζουν τις πληροφορίες με

μία χρονολογική σειρά. Οι ασκήσεις και οι δραστηριότητες των σχολικών βιβλίων

συνήθως στηρίζονται σε διάφορες στρατηγικές έρευνας(Teacher Vision Staff, 2020). 

Με λίγα  λόγια το  σχολικό βιβλίο  είναι  ένα  εργαλείο  του οποίου η χρήση

εξαρτάται από τον/ την εκπαιδευτικό που το χρησιμοποιεί. Ορισμένοι/-ες δάσκαλοι/-

ες  χρησιμοποιούν τα σχολικά συγγράμματα σε υπέρμετρο βαθμό,  ενώ κάποιοι/-ες

άλλοι/-ες καθόλου (Teacher Vision Staff, 2020). Καλό είναι ο/η εκπαιδευτικός να μην

βασιστεί  αποκλειστικά  μόνο  στα  σχολικά  εγχειρίδια,  διότι  κανένα  σχολικό

σύγγραμμα δεν είναι πλήρες. Χρέος του/ της δασκάλου/-ας είναι να χρησιμοποιεί το

εγχειρίδιο ως ένα κατευθυντήριο οδηγό. Επίσης ο/η δάσκαλος/-α είναι ελεύθερος να

πραγματοποιήσει τις απαραίτητες τροποποιήσεις, αλλά και τη χρήση επιπρόσθετου

υλικού  (Teacher Vision Staff,  2020).  Παρακάτω  υπάρχει  ένας  πίνακας  με  τα

πλεονεκτήματα του σχολικού εγχειριδίου (Yusof, 2020).

Πίνακας 11 Τα οφέλη του σχολικού εγχειριδίου
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Οφέλη σχολικού βιβλίου

για εκπαιδευτικό

Οφέλη σχολικού βιβλίου

για μαθητή/ -τρια

Περιέχουν κείμενα και

δραστηριότητες

Επιτρέπουν στα παιδιά να

είναι ανεξάρτητα

Βελτιώνουν τη διδασκαλία Ωφελούνται όλοι οι τύποι

νοημοσύνης 

Έχουν δομή και συνοχή Ενθαρρύνουν τα παιδιά

Χρήσιμα κυρίως για τους

άπειρους εκπαιδευτικούς

Ανατρέχουν σ’ αυτά

οποιαδήποτε στιγμή



             (Πηγή: Yusof, 2020)

Ωστόσο κάποια σχολικά βιβλία μπορεί να μην είναι αποτελεσματικά κατά τη

διδασκαλία.  Αυτό  ίσως  να  προκύπτει  λόγω  του  ότι  τα  κείμενα  των  σχολικών

εγχειριδίων μπορεί να είναι δυσνόητα και να επικεντρώνονται σε άσχετα θέματα ως

προς τα ενδιαφέροντα των μαθητών/-τριών.  Πιθανόν τα σχολικά συγγράμματα να

είναι  παρωχημένα  και  οι  ερωτήσεις  να  μην  ανταποκρίνονται  στην  συγκεκριμένη

ηλικία στην οποία βρίσκονται τα παιδιά ή στην πραγματικότητα την οποία βιώνουν

εκτός σχολείου. Παράλληλα τα σχολικά βιβλία ίσως να μην οξύνουν την κριτική του

ικανότητα,  με  αποτέλεσμα  οι  μαθητές/-τριες  να  θεωρούν  ότι  η  μάθηση είναι  μία

ανούσια  διαδικασία  σωστών-  λανθασμένων  απαντήσεων  (Teacher Vision Staff,

2020).  Ακολουθεί ένας πίνακας με τα μειονεκτήματα του σχολικού εγχειριδίου και

προτείνονται κάποιες λύσεις (Teacher Vision Staff, 2020).

Πίνακας 12 Τα μειονεκτήματα του σχολικού εγχειριδίου και πιθανές λύσεις

Μειονεκτήματα

Σχολικών Εγχειριδίων

Δυσχέρειες μαθητών/-

τριών

Λύσεις

Καταιγισμός πληροφοριών Τα παιδιά

αντιλαμβάνονται μόνο μία

πτυχή για κάθε ζήτημα

Χρήση πολλών πηγών

γνώσεων

Παρωχημένα Οι πληροφορίες είναι

άσχετες με τα

ενδιαφέροντα των παιδιών

Χρήση του σχολικού

εγχειριδίου με κατάλληλο

τρόπο

Χαμηλού επιπέδου

ασκήσεις

Οι μαθητές/-τριες

πιστεύουν ότι η μάθηση

είναι μία βαρετή

διαδικασία

Παροχή ασκήσεων που

κεντρίζουν την κριτική

σκέψη και τη φαντασία

των παιδιών. Χρήση

παιδαγωγικών παιχνιδιών

Εστίαση στις λεπτομέρειες Ο/η εκπαιδευτικός Έρευνα για τις
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συνήθως δεν προσαρμόζει

τη διδασκαλία στις

ανάγκες των παιδιών

προγενέστερες γνώσεις

των μαθητών/-τριών

Δυσνόητο κείμενο Οι μαθητές/-τριες δεν

κατανοούν βασικούς

όρους

Χρήση επιπρόσθετων

υλικών

Υπάρχουν οι απαντήσεις

των ερωτήσεων

Τα παιδιά

αντιλαμβάνονται τη

διδασκαλία ως μια

χρησιμοθηρική

διαδικασία.

Επέκταση

δραστηριοτήτων

(Πηγή: Teacher Vision Staff, 2020)

Συνοψίζοντας  τα  όσα  προαναφέρθηκαν  οφείλουμε  να  επισημάνουμε  ότι  η

αξία του σχολικού βιβλίου είναι πολύ μεγάλη. Ένα σχολικό εγχειρίδιο μπορεί να είναι

καλογραμμένο ή όχι.  Ωστόσο ακόμα και  τα κακογραμμένα σχολικά συγγράμματα

μπορούν να εξελιχθούν σε χρήσιμα εργαλεία στη διάρκεια της διδασκαλίας, όταν ο/ η

εκπαιδευτικός τα χρησιμοποιεί με κατάλληλο τρόπο (Teacher Vision Staff, 2020). Σε

συνδυασμό με τεχνολογικές εφαρμογές, διότι τα διαφορετικά πολυμέσα ελκύουν την

προσοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών (Moore, 1992). 

Επιπρόσθετα, ο ενθουσιασμός του/της δασκάλου/-ας, μπορεί να βελτιώσει τη

διαδικασία  της  διδασκαλίας,  μια  που  με  αυτό  τον  τρόπο  διατηρούν  αμείωτο  το

ενδιαφέρον  των  μαθητών/-τριών.  Οι  ενθουσιώδεις  δάσκαλοι/-ες  κατορθώνουν  να

τραβούν  το  ενδιαφέρον  των  παιδιών  και  να  τους  μεταφέρουν  τον  ενθουσιασμό

τους(Moore,  1992).  Τέλος  πέρα  από  ένα  καλό  σχολικό  βιβλίο  τα  παιδιά  συχνά

χρειάζονται από το/τη δάσκαλο/-α ενθάρρυνση για να συνεχίσουν μία προσπάθεια. Ο

έπαινος είναι η επιβράβευση που λαμβάνει το παιδί όταν τελειώσει την εργασία του,

συνιστούν δύο αποτελεσματικά διδακτικά εργαλεία που πρέπει ο/η δάσκαλος/-α να

χρησιμοποιεί προσεκτικά (Moore, 1992).  

Κεφάλαιο 2ο

2.1 Παιδαγωγικό Παιχνίδι Ορισμός
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Για  τον  ορισμό  του  παιδαγωγικού  παιχνιδιού  πολλοί  παιδαγωγοί  έχουν

εκφέρει  την  άποψή τους.  Σύμφωνα  με  τη  Maria  Montessori  το  παιχνίδι  είναι  «η

δουλειά  του  κάθε  παιδιού» (Montessori,  1979).  Με  βάση  τον  Paulo  Freire  το

παιδαγωγικό  παιχνίδι  είναι  μία  διαδικασία  μέσα  από  την  οποία  ανυψώνεται  ο

διάλογος  και  η  αυτονομία  του  παιδιού.  Εκτός  αυτού  μέσα  από  το  παιδαγωγικό

παιχνίδι ο Paulo Freire αναφέρει ότι τα παιδιά κατορθώνουν να αντιλαμβάνονται την

υπαρξιακή τους φύση και να τονώνονται  πολιτικά. Ο ίδιος επίσης επισημαίνει ότι

μόνο μέσα από τα παιδαγωγικά παιχνίδια η διδασκαλία καθίσταται ουδέτερη (Freire,

2006).

Επιπρόσθετα  ως  παιδαγωγικό  δηλώνεται  «αυτό  που  σχετίζεται  με  το

εκπαιδευτικό  σύστημα» (Μπαμπινιώτης,  2008,  σσ.1300).  Με  τη  λέξη  παιχνίδι,

φανερώνεται  «κάθε  ενέργεια,  η  οποία  υλοποιείται  με  ορισμένους  κανόνες  ή  με  τη

χρήση  κάποιων  αντικειμένων  και  αποσκοπεί  στην  κάλυψη  κάποιου  σκοπού  ή  στη

διασκέδαση» (Μπαμπινιώτης, 2008, σσ.1304). 

Συνεπώς με το παιδαγωγικό παιχνίδι εννοείται το παιχνίδι, το οποίο στοχεύει

στη  ψυχαγωγία  του  παιδιού  και  ταυτόχρονα  στην  πρόσκτηση  της  νέας  γνώσης

(Youthworkpractice,  2012).  Η  ενσωμάτωση  των  παιδαγωγικών  παιχνιδιών  στη

διδασκαλία, αποτελεί μία διδακτική προσέγγιση, η οποία προάγει την κατάκτηση της

νέας γνώσης μέσα από όλων των ειδών τα παιδαγωγικά παιχνίδια (Igiglobal, 2020).

Η  εφαρμογή  παιδαγωγικών  παιχνιδιών  στο  σχολικό  πλαίσιο  σημαίνει

βελτίωση  της  διδακτικής  και  μαθησιακής  διαδικασίας.  Μία  πρόκληση  που

καλύπτεται με τα παιδαγωγικά παιχνίδια είναι η διδασκαλία μίας μεγάλης σχολικής

τάξης, η οποία αποτελείται από πολλούς διαφορετικούς χαρακτήρες. Το παιδαγωγικό

παιχνίδι  καλύπτει  αυτή  τη  μεγάλη  πρόκληση,  καθώς  αυτό  το  είδος  παιχνιδιού

κατορθώνει  να  κερδίσει  το  ενδιαφέρον  όλων  των  μαθητών/-τριών  ανεξαιρέτως.

Επομένως  είναι  αναγκαίο  ο/η  εκπαιδευτικός  να  χρησιμοποιεί  στα  πλαίσια  της

διδασκαλίας του/της παιδαγωγικά παιχνίδια, δηλαδή καλά σχεδιασμένα παιχνίδια, τα

οποία προάγουν έμμεσα διάφορες μαθησιακές εργασίες (Dadheech, 2018).

Ένα καλά οργανωμένο παιδαγωγικό παιχνίδι,  το οποίο χρησιμοποιείται από

το/ τη δάσκαλο/-α στη διδασκαλία έχει τη δυνατότητα να συνδέσει τους διδακτικούς

στόχους  του  αναλυτικού  προγράμματος  με  την  ψυχαγωγία  των  εμπορικών

παιχνιδιών.  Τα παιδαγωγικά παιχνίδια  λοιπόν είναι  εκείνα  τα οποία  ενεργοποιούν
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το/τη  μαθητή/-τρια  να  ανακαλύψει  μόνος/-η  του/της  τη  νέα  γνώση,  επιλύοντας

διάφορα προβλήματα που προκύπτουν (Dadheech, 2018).

Με την αναφορά της φράσης «εφαρμογή παιδαγωγικών παιχνιδιών», έρχονται

στο προσκήνιο τρεις προσεγγίσεις. Η πρώτη προοπτική πραγματεύεται το γεγονός ότι

οι ίδιοι οι μαθητές/-τριες κατασκευάζουν τα παιδαγωγικά παιχνίδια ανάλογα με τις

ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Η δεύτερη προσέγγιση αναφέρεται στους/ στις

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι/ -ες σχεδιάζουν τα παιδαγωγικά παιχνίδια από το μηδέν και

τα  προσαρμόζουν στο μορφωτικό  επίπεδο των μαθητών/-τριών τους.  Και  η  τρίτη

προοπτική είναι όταν ο/η δάσκαλος/-α χρησιμοποιούν διάφορα εμπορικά παιχνίδια,

με σκοπό την κατάκτηση της νέας γνώσης (Dadheech, 2018). 

Επιπρόσθετα  με  τον  όρο  παιδαγωγικά  παιχνίδια  εννοείται  το  εργαλείο,  το

οποίο  προάγει  τη  συνεργασία,  την  επικοινωνία  και  την  καλλιέργεια  της  κριτικής

ικανότητας  στα παιδιά κατά τη διάρκεια  της  διδασκαλίας.  Το συγκεκριμένο μέσο

μπορεί  να  προσαρμοστεί  στο  κάθε  γνωστικό  αντικείμενο,  να  δώσει  άμεση

ανατροφοδότηση  στο  κάθε  μαθητή/-τρια  και  να  κατορθώσει  να  συνδέσει

συναισθηματικά  το  παιδί  με  το  κάθε  μάθημα  (Dadheech,  2018).  Εκτός  αυτού  το

παιδαγωγικό  παιχνίδι  βελτιώνει  τη  μνήμη  των  παιδιών  και  τους  μαθαίνει  να

σκέφτονται με στρατηγική, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται διάφορες καταστάσεις

που τους τυχαίνουν (Chimpz, 2019). Κάτι το οποίο δεν το πετυχαίνει στη σύγχρονη

εποχή μία διάλεξη, μία παράδοση ή μία γραπτή εργασία (Dadheech, 2018).

Παράλληλα  με  τη  φράση  παιδαγωγικά  παιχνίδια  μπορεί  να  εννοούνται

παιχνίδια ατομικά ή ομαδικά, με διάσταση γνωστική, κοινωνική ή συναισθηματική

και  με  μαθησιακούς στόχους.  Ένα παιδαγωγικό παιχνίδι  στοχεύει  οργανωμένα να

διδάξει τα παιδιά ένα συγκεκριμένο ζήτημα ή/και μία δεξιότητα. Με άλλα λόγια το

παιδαγωγικό  παιχνίδι  είναι  μία  διαδραστική  μορφή  διασκέδασης,  μια  μορφή

παιχνιδιού,  το  οποίο  αποτελείται  από  κανόνες,  στόχους,  σχόλια,  πρόκληση,

αλληλεπίδραση και αναπαράσταση (Ramboyong, 2014).   

Τα  παιδαγωγικά  παιχνίδια  επίσης  έχουν  κανόνες,  με  τους  οποίους

επισημαίνεται ποιες κινήσεις επιτρέπονται και ποιοι είναι οι περιορισμοί που τίθενται.

Τα  παιδαγωγικά  παιχνίδια,  ακόμη  χαρακτηρίζονται  από  πρόκληση,  φαντασία,

ασφάλεια και  διασκέδαση. Ειδικότερα τα παιδαγωγικά παιχνίδια έχουν πρόκληση,

διότι τα παιδιά θέλουν να πετύχουν ένα σκοπό και παίζοντας θα διαπιστώσουν αν
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μπορούν να το καταφέρουν αυτό. Επιπλέον οι μαθητές/-τριες παίζοντας καλλιεργούν

τη φαντασία τους μέσα από τα κίνητρα που τους παρέχει το εκάστοτε παιδαγωγικό

παιχνίδι.  Συγχρόνως  τα  παιδιά  διασκεδάζουν  με  ασφάλεια,  καθώς  εκείνα

συμμετέχουν στα παιδαγωγικά παιχνίδια χωρίς να κινδυνεύουν (Kohler, 2009).

Όταν  ο/η  εκπαιδευτικός  οργανώνει  στα  πλαίσια  της  τάξης  παιδαγωγικά

παιχνίδια, οφείλει να αναλογιστεί ποια είναι τόσα τα ενδιαφέροντα των μαθητών/-

τριών όσο και τα χαρακτηριστικά τους. Για παράδειγμα ο/η δάσκαλος/-α πρέπει να

σκεφτεί ποιοι/-ες είναι οι δυνατοί/-ες και αντίστοιχα οι αδύναμοι/-ες, την ηλικία τους,

τις εμπειρίες και τα συναισθήματα τους. Ταυτόχρονα ο/η εκπαιδευτικός χρειάζεται να

λάβει υπόψη του/της το διδακτικό σκοπό που θέλει να επιτύχει μέσα από το κάθε

παιχνίδι,  τα  υλικά  που  θα  χρειαστούν,  το  χώρο  όπου  θα  διαδραματιστεί  το

παιδαγωγικό  παιχνίδι  και  το  χρόνο  διάρκειας  του  εκάστοτε  παιχνιδιού

(Youthworkpractice, 2012). 

Ακόμη ο/η δάσκαλος/-α οφείλει  να εξηγήσει στα παιδιά με σαφήνεια τους

κανόνες του παιδαγωγικού παιχνιδιού και να χωρίσει τα παιδιά σε ομάδες. Όλες οι

ομάδες είναι αναγκαίο να έχουν κάποιες αρμοδιότητες σχετικά με τη διεξαγωγή του

παιχνιδιού.  Πάντως ανεξάρτητα από το είδος του παιδαγωγικού παιχνιδιού,  εκείνο

πρέπει  να  είναι  ενδιαφέρον  και  να  ελκύει  τα  παιδιά.  Αναγκαίο  επίσης  είναι  να

υπάρχει καλή προετοιμασία από τους/τις εκπαιδευτικούς, ώστε η μετάβαση από το

ένα παιχνίδι στο άλλο να πραγματοποιείται ομαλά (Youthworkpractice, 2012).

Συνοψίζοντας προκύπτει το συμπέρασμα ότι με τον όρο παιδαγωγικό παιχνίδι,

εννοείται  το  παιχνίδι  το  οποίο  εφαρμόζεται  στη  διδασκαλία  και  στοχεύει  στην

υλοποίηση διαδραστικών εκπαιδευτικών στόχων. Με το παιδαγωγικό παιχνίδι λοιπόν

εξασφαλίζεται  μία  ποιοτική  μαθησιακή  διδασκαλία,  στα  πλαίσια  της  οποίας  οι

μαθητές/-τριες αποκτούν γνώσεις, αξίες και δεξιότητες (Chimpz, 2019). Βέβαια ο/η

εκπαιδευτικός πρέπει να έχει πάντα υπόψη του/ της ότι η εφαρμογή του παιδαγωγικού

παιχνιδιού στη διδασκαλία δεν είναι  μία εύκολη διαδικασία,  διότι τα παιδαγωγικά

παιχνίδια δεν ταιριάζουν πάντα με το χρονοδιάγραμμα μίας διδακτικής ώρας. Αλλά

και πολλές φορές όταν ένα παιδαγωγικό παιχνίδι παίζεται από τα παιδιά στα πλαίσια

της μαθησιακής διαδικασίας μπορεί να προκύψει υπερβολική χρήση του παιχνιδιού

(Ramboyong, 2014).    

2.2 Τα είδη του παιδαγωγικού παιχνιδιού
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Στα αρχαία χρόνια υπήρχαν τα παιχνίδια (Βελαώρας, 2016). Εκείνα τα χρόνια

αναπτύχθηκε ένας λαμπρός πολιτισμός στην Κρήτη, ο μινωικός. Η Κρήτη η οποία

είναι στο κέντρο της Μεσογείου, αποτέλεσε μία μεγάλη δύναμη. Αυτό διαπιστώθηκε

και  από τα πνευματικά παιχνίδια,  τα οποία έπαιζαν οι άνθρωποι  στα πλαίσια του

μινωικού  πολιτισμού  (Μαϊστρέλλης,  Καλύβη & Μιχαήλ,  2013).   Ένα πνευματικό

παιχνίδι που αναπτύχθηκε τότε ήταν το ζατρίκιον. Το παιχνίδι αυτό συνηθίζονταν να

παίζεται από τους βασιλιάδες και τους αριστοκράτες. Στις ανασκαφές της Κνωσού,

βρέθηκε μία μεγάλη μπλε πλάκα με χρυσά φύλλα, η οποία παρέπεμπε στο «Μέγα

Ζατρίκιον».  Το  συγκεκριμένο  παιχνίδι  έμοιαζε  σε  μεγάλο  βαθμό  με  το  σημερινό

σκάκι (Χουρδάκης, 2000).

Επιπλέον από τις ανασκαφές στην Κνωσό βρέθηκαν και οι πεσσοί, οι οποίοι

αποδεικνύουν την πνευματικότητα των παιχνιδιών στη μινωική Κρήτη.  Οι  πεσσοί

χρησιμοποιούνταν ως πιόνια στο αντίστοιχο τότε σκάκι ή ως πούλια στο ανάλογο

τάβλι. Παράλληλα τα αγγεία που εντοπίστηκαν από τις ανασκαφές απεικονίζουν τους

ήρωες  να  παίζουν  ένα  ακόμη  πνευματικό  παιχνίδι  το  «Πεντάγραμμον»,  το  οποίο

παίζονταν με πεσσούς δηλαδή πιόνια ή πούλια και κύβους δηλαδή ζάρια. Άλλο ένα

παιχνίδι που έπαιζαν τα παιδιά στα αρχαία χρόνια ήταν οι «Αστράγαλοι». Τα παιδιά

έκοβαν τους αστραγάλους από τα πίσω πόδια των αρνιών, των κατσικιών και έτσι

έπαιζαν το παιχνίδι τους. Τα ταυροκαθάψια ακόμη ήταν ένα παιχνίδι που παίζονταν

στη μινωική Κρήτη και συνδύαζε την υψηλές γυμναστικές επιδόσεις με τον οξυδερκή

νου και την πειθαρχία (Χουρδάκης, 2000).

Στα κλασικά έτη το παιχνίδι σχετιζόταν κυρίως με τη γυμναστική. Ωστόσο

στο  Μεσαίωνα  επικρατούσε  η  άποψη  ότι  τα  παιχνίδια,  ήταν  ανούσια  και  το

σημαντικό ήταν η πνευματική καλλιέργεια.  Στα βυζαντινά χρόνια υπήρχαν κάποια

παιχνίδια όπως ήταν το κουτσό και η τυφλόμυγα. Στην περίοδο της Αναγέννησης

εμφανίζονται για πρώτη φορά τα τεχνικά παιχνίδια όπως το σκάκι. Το παιχνίδι πλέον

συνδυάζει  τη  σωματική  άσκηση  και  την  απόκτηση  της  νέας  γνώσης.  Ο  μεγάλος

παιδαγωγός  ο  J.  Dewey  υποστήριξε  ότι  το  παιχνίδι  είναι  το  αποτελεσματικότερο

εργαλείο σωστής διαπαιδαγώγησης ενός παιδιού (Βελαώρας, 2016). 

Τα διάφορα είδη των παιχνιδιών καθορίζονται από το βασικό γνώρισμά τους.

Όταν γίνεται η διάκριση του παιχνιδιού με βάση τον αριθμό των παιδιών που παίζουν

τότε  αυτά  χωρίζονται  σε  ατομικά  και  ομαδικά.  Στην  περίπτωση  που  το  παιχνίδι
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διαχωριστεί  ανάλογα με  τον  τρόπο οργάνωσης,  τότε  διακρίνεται  σε  ελεύθερο  και

οργανωμένο. Άλλος τρόπος διαχωρισμού των παιχνιδιών είναι η διάκρισή τους με

βάση τα δύο φύλα. Δηλαδή υπάρχουν παιχνίδια για αγόρια και για κορίτσια. Άλλο

ένα κριτήριο διάκρισης των παιχνιδιών είναι ο τόπος, καθώς υπάρχουν τα παιχνίδια

που συμβαίνουν σε εξωτερικούς χώρους και σε εσωτερικούς (Βελαώρας, 2016). 

Βέβαια  μπορεί  να  τεθεί  ως  κριτήριο,  το  αν  χρησιμοποιείται  κάποιο

αντικείμενο  για  τη  διεξαγωγή του.  Σ’  αυτή  την περίπτωση υπάρχει  το  κοινωνικό

παιχνίδι  με  κανόνες  στα  πλαίσια  του  οποίου  το  παιδί  τηρώντας  τους  κανόνες

καταφέρνει να κοινωνικοποιηθεί. Επιπλέον είναι το παιχνίδι με αντικείμενα, το οποίο

εξασκεί  την  κριτική  ικανότητα,  τη  μνήμη  και  την  κινητικότητα  των  παιδιών.  Το

παιχνίδι περιπέτειας, όπου αναπτύσσεται κυρίως σωματικά το παιδί, όπως είναι τα

παιχνίδια σε μία  παιδική  χαρά,  δηλαδή η κούνια  και  η τραμπάλα.  Μετά είναι  το

συμβολικό  παιχνίδι,  το οποίο αναπτύσσει  την αφαιρετική  σκέψη των παιδιών και

πραγματοποιείται όταν το παιδί πραγματώνει διάφορους φανταστικούς ρόλους, έτσι

ώστε  να  εκφράσει  τα  συναισθήματά  του  (Βελαώρας,  2016).  Επίσης  άλλη  μία

κατηγορία είναι το παιχνίδι με τα ζώα. Σ’ αυτή την ομάδα παιχνιδιού ανήκει και η

φροντίδα  των  ζώων  από  τα  παιδιά  (Klinger,  2016).  Ένα  πολύ  σημαντικό  είδος

παιχνιδιού  είναι  το  παιδαγωγικό,  το  οποίο  πραγματεύεται  και  η  συγκεκριμένη

εργασία. Αυτό το είδος παιχνιδιού στοχεύει στην εκτόνωση και στη διαπαιδαγώγηση

των παιδιών (Βελαώρας, 2016). 

Ο Piaget J. επίσης διακρίνει τα παιχνίδια με βάση την ηλικιακή ομάδα των

παιδιών.  Ειδικότερα  στην  ηλικία  0-2,5  ετών  είναι  τα  παιχνίδια  άσκησης,  όπου

καλλιεργείται ο αισθητικοκινητικός τομές του παιδιού (Βελαώρας, 2016). Σ’ αυτή τη

χρονική περίοδο το βρέφος συμμετέχει σε διάφορες δραστηριότητες όπως είναι το

σκαρφάλωμα, το τρέξιμο, ώστε να εξασφαλίσει αλληλεπιδραστικές εμπειρίες με τους

γύρω του (Αναστασιάδη, 2018). Στα έτη 2-7 είναι το συμβολικό παιχνίδι κατά το

οποίο το παιδί μεταφέρει σκηνές της πραγματικής ζωής στα παιχνίδια του. Από τα 7

έτη  και  έπειτα  είναι  το  παιχνίδι  των  κανόνων  στα  πλαίσια  του  οποίου  τα  παιδί

αναπτύσσει την ενσυναίσθηση (Βελαώρας, 2016). 

Άλλος  διαχωρισμός  των  παιχνιδιών  σχετίζεται  με  το  βαθμό  ένταξης  του

παιδιού σ’ αυτό. Αυτή η διάκριση είναι η ακόλουθη: το μοναχικό παιχνίδι,  για το

οποίο είναι στο παιχνίδι μόνο του, το παιχνίδι παρατήρησης, κατά το οποίο το παιδί
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παρατηρεί τους άλλους/ -ες να παίζουν χωρίς να συμμετέχει εκείνο και το παράλληλο

παιχνίδι,  σύμφωνα  με  το  οποίο  το  ένα  παιδί  παίζει  με  τα  δικά  του  παιχνίδια

παράλληλα  με  κάποιο  άλλο.  Επίσης  άλλη  κατηγορία  παιχνιδιού  με  βάση  το  ίδιο

κριτήριο  ένταξης,  είναι  το  συσχετιστικό  παιχνίδι,  στο  οποίο  υπάρχουν  πολλοί/-ες

συμμετέχοντες/-ουσες  οι  οποίοι  αλληλεπιδρούν  μεταξύ  τους.  Αλλά  και  το

συνεργατικό  παιχνίδι,  κατά  το  οποίο  τα  παιδιά  είναι  χωρισμένα  σε  ομάδες  και

συνεργάζονται ώστε να κερδίσουν (Καλπογιάννη, Φύσσα & Αβδελίδου, 2017).

Ως προς τα παιδαγωγικά παιχνίδια,  βασικότερος  υποστηρικτής των οποίων

ήταν  ο  παιδαγωγός  Pestalozzi,  διακρίνονται  από  πολλά  διαφορετικά  είδη.  Πιο

συγκεκριμένα είναι τα παιχνίδια γνώσεων, με τα οποία οι μαθητές/-τριες καλλιεργούν

τις  γνώσεις  τους.  Τέτοια  παιχνίδια  είναι  τα  αινίγματα,  τα  κρυπτόλεξα  και  τα

σταυρόλεξα.  Είναι  επίσης  τα  καλλιτεχνικά  παιχνίδια,  τα  οποία  σχετίζονται  με  τη

μουσική  και  τη  ζωγραφική.  Τα  παιδαγωγικά  παιχνίδια  που  σχετίζονται  με  τα

αντικείμενα, όπως είναι οι χειροτεχνίες. (Βελαώρας, 2016).

Τα  παιδαγωγικά  παιχνίδια,  επίσης  διακρίνονται  και  με  βάση  το  γνωστικό

αντικείμενο. Υπάρχουν τα μαθηματικά παιδαγωγικά παιχνίδια, τα οποία μπορεί να

είναι παζλ, γρίφοι, το παιχνίδι με το περίπτερο και τις συναλλαγές ή ένα παραμύθι.

Τα γλωσσικά  παιχνίδια,  όπως  είναι  εκείνα  τα  οποία παρουσιάζονται  σ’  αυτή την

εργασία και στοχεύουν στην κατάκτηση νέων γλωσσικών δεξιοτήτων με ευχάριστο

τρόπο. Γλωσσικά παιχνίδια μπορεί να είναι τα σταυρόλεξα, τα κρυπτόλεξα.  Άλλη

κατηγορία παιδαγωγικού παιχνιδιού είναι τα θεατρικά παιχνίδια. Μ’ αυτό το είδος

παιχνιδιού, οι μαθητές/-τριες καλλιεργούν διάφορες πολύτιμες δεξιότητες, όπως είναι

η δεξιότητα απόκτησης νέας γνώσης και η επικοινωνία.  Τα θεατρικά παιδαγωγικά

παιχνίδια περιλαμβάνουν στοιχεία από τέχνη και παιδαγωγική επιστήμη (Βελαώρας,

2016). 

Άλλα  παιδαγωγικά  παιχνίδια  είναι  τα  ηλεκτρονικά  παιχνίδια  τα  οποία

παίζονται από τους/τις μαθητές/-τριες στα πλαίσια της διδασκαλίας και αποτελούν

εκπαιδευτικά  προγράμματα.  Τα  συγκεκριμένα  παιχνίδια  μπορεί  να  είναι  sudoku,

scrable ή κρεμάλα. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ελκύουν το

ενδιαφέρον των μαθητών/ τριών. Επιπλέον στο γνωστικό αντικείμενο της φυσικής

αγωγής  μπορούν  να  εφαρμοστούν  διάφορα  παιδαγωγικά  παιχνίδια,  τα  οποία
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συντελούν  στην  εξέλιξη  των  παιδιών  και  στην  ανάπτυξη  των  κινητικών  τους

δεξιοτήτων (Βελαώρας, 2016). 

Εκτός από αυτά τα παιδαγωγικά παιχνίδια υπάρχουν και άλλα, όπως είναι τα

παιχνίδια  ρόλων  του  Bruner,  τα  οποία  κατατάσσονται  στη  δομιστική  προσέγγιση

(Μακρής, 2015). Η δομιστική θεωρία, περιέχει «τις διάφορες νοητικές λειτουργίες που

χρησιμοποιεί  το  άτομο  για  να  προσαρμοστεί  στις  νέες  συνθήκες»  (Μακρής,  2015,

σσ.2). Η συγκεκριμένη κατηγορία παιχνιδιών περιλαμβάνει τα παιχνίδια ρόλων, από

τα οποία οι μαθητές/-τριες μέσα από την προσομοίωση ανακαλύπτουν τη νέα γνώση

(Μακρής, 2015). 

Άλλο  είδος  παιδαγωγικού  παιχνιδιού  είναι  τα  παιχνίδια  εμπιστοσύνης-

ενθάρρυνσης. Μέσα από αυτά τα παιχνίδια, τα παιδιά μυούνται σε διάφορες αξίες,

όπως  είναι  η  συνεργασία,  η  αλληλεγγύη,  η  ενσυναίσθηση,  η  συλλογικότητα,  η

υπευθυνότητα,  το  θάρρος  και  η  εμπιστοσύνη.  Τα  παιδαγωγικά  παιχνίδια

εμπιστοσύνης-  ενθάρρυνσης  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  από  τους/  τις

εκπαιδευτικούς σ’ όλα τα μαθήματα, ώστε να αποφορτιστούν οι μαθητές/-τριες και να

εξασφαλιστεί ένα αρμονικό κλίμα μέσα στην τάξη (Τομπούλογλου, 2015). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα ότι τα παιχνίδια

διαχωρίζονται  σε  πολλά  διαφορετικά  είδη,  ώστε  να  χρησιμοποιηθούν  σε  κάθε

περίσταση τα κατάλληλα εργαλεία και να βοηθηθούν τα παιδιά σε όλες τις πτυχές της

ζωής τους. Τα παιδιά συχνά αρέσκονται από μόνο ένα είδος παιχνιδιού ανάλογα τη

προσωπικότητά  και  τις  ευκαιρίες  τους.  Ωστόσο  καλό  είναι  τα  παιδιά  να  έχουν

εμπειρίες από όλα τα είδη παιχνιδιών, γιατί μόνο έτσι θα κατορθώσουν να εξελιχθούν

ομαλά (Καλπογιάννη, Φύσσα & Αβδελίδου, 2017). 

2.3 Παιδαγωγικό παιχνίδι και η σημασία του

Η διαδικασία της μάθησης είναι αποτελεσματική μόνο όταν το παιδί αποκτά

κριτική σκέψη (Crowell, 2019). Οι αρχαίοι έλληνες φιλόσοφοι όπως ο Σωκράτης, ο

Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης επισήμαναν τη σπουδαιότητα του παιχνιδιού για την

σωματική και ψυχική καλλιέργεια των παιδιών. Βέβαια ο Πλάτωνας στο έργο του με

τίτλο Πολιτεία, τονίζει ότι μέσα από το παιχνίδι μπορούν τα άτομα φροντίδας των

παιδιών  και  οι  παιδαγωγοί  να  εντοπίσουν  το  επάγγελμα  που  θα  ταιριάζει  στην

προσωπικότητα  των  παιδιών  τους  όταν  εκείνα  μεγαλώσουν.  Η  μεγάλη  σύγχρονη
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παιδαγωγός Maria Montessori ανέφερε ότι μέσα από το παιχνίδι ο/η κάθε μαθητής/-

τρια μπορεί να υιοθετήσει αρχές, αξίες και να καλλιεργήσει τις δεξιότητές, τις κλίσεις

του/ της, ώστε να είναι σε θέση να ανακαλύψει μόνος/-η του/ της τον κόσμο. Ακόμη

οι  ψυχολόγοι  Piaget J.  και  Freud S.  υποστήριξαν  ότι  το  παιχνίδι  βελτιώνει  την

ψυχολογική κατάσταση των παιδιών. Ο Rousseau επίσης δήλωσε ότι παιδική ηλικία

χωρίς παιχνίδι δεν πρέπει να νοείται (Βελαώρας, 2016).  

Για το παιχνίδι υπάρχουν πέντε διαφορετικές προσεγγίσεις.  Αρχικά είναι  η

βιολογική θεώρηση σύμφωνα με την οποία τα παιδιά παίζουν λόγω ενστίκτου, λόγω

κληρονομικότητας  από  τους  προγόνους  και  λόγω  εκτόνωσης.  Σύμφωνα  με  την

πολιτισμική  θεωρία,  το  παιχνίδι  αποτελεί  μέσο  πολιτισμού.  Με  βάση  την

ψυχαναλυτική προσέγγιση το παιχνίδι είναι ένα εργαλείο μέσα από το οποίο το παιδί

μπορεί  να εκφράσει  τα  συναισθήματα και  τις  σκέψεις  του.  Οι  συμπεριφοριστικές

θεωρίες αναφέρουν ότι το παιχνίδι βοηθά το παιδί να εξερευνήσει τον κόσμο. Ενώ η

γνωστική  προσέγγιση επισημαίνει  ότι  το παιχνίδι  συμβάλλει  στο  να  βελτιώσει  το

παιδί τις γλωσσικές του δεξιότητες (Βελαώρας, 2016).  

Η σημασία του παιχνιδιού είναι πολύ μεγάλη. Σύμφωνα με σχετικές μελέτες

το άτομο όντας ακόμη έμβρυο ξεκινά να παίζει μέσα στην κοιλιά της μητέρας του με

διάφορες  κινήσεις.  Μετά  τα  βρέφη  εξοικειώνονται  να  παίζουν  με  διάφορα

αντικείμενα  και  μ’  αυτό  τον  τρόπο  μαθαίνουν  κάποιες  έννοιες  και  γενικότερα

εξελίσσονται.  Αντίθετα  σε  παιδιά,  στα  οποία  δεν  δίνονται  ευκαιρίες  για  παιχνίδι

εξαιτίας ποικίλων λόγων, συνήθως υστερούν στην ανάπτυξη ορισμένων δεξιοτήτων,

όπως είναι ο συντονισμός κίνησης και όρασης. Στη νηπιακή ηλικία το παιχνίδι είναι

πιο δημιουργικό και καλλιεργεί τη φαντασία. Όσο όμως μεγαλώνουν τα παιδιά τόσο

εντάσσεται  η  έννοια  του  ομαδικού  παιχνιδιού  και  του  επιτραπέζιου.  Το  παιχνίδι

παίζει καθοριστικό ρόλο στην ομαλή ανάπτυξη όλων των παιδιών (Βελαώρας, 2016). 

Το παιχνίδι λοιπόν βοηθά την ανάπτυξη όλων των τομέων ενός ατόμου, του

συναισθηματικού, του κοινωνικού, του προσωπικού, του γνωστικού, του σωματικού

και του πνευματικού. Ο συναισθηματικός τομέας καλλιεργείται λόγω του ότι το παιδί

αποκτά  αυτοπεποίθηση,  ασφάλεια,  σιγουριά  και  αποφασιστικότητα  παίζοντας.

Σχετικά με τον κοινωνικό τομέα το παιδί μαθαίνει να συνεργάζεται, να χάνει και να

αναπτύσσει ευγενή άμιλλα. Αναφορικά με το γνωστικό επίπεδο το παιδί καλλιεργεί

τις γλωσσικές του δεξιότητες μέσα από την επικοινωνία με τους/ τις συμπαίκτες/-
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τριες  του.  Ατομικά  το  παιδί  μέσα  από  το  παιχνίδι  κατορθώνει  να  εντοπίζει  τις

δυνατότητες  και  τις  αδυναμίες  του   και  να  επιλύει  τα  διάφορα  προβλήματα  που

τίθενται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού (Βελαώρας, 2016). Τα παιχνίδια συντελούν

στην καλλιέργεια της αυτοκριτικής των παιδιών. Επιπλέον μέσα από το παιχνίδι οι

μαθητές/-τριες ψυχαγωγούνται, βιώνουν νέες εμπειρίες και ανακαλύπτουν τον κόσμο

(Salter, 2020). Επιπλέον μέσα από το παιχνίδι το παιδί αναπτύσσεται σωματικά, αφού

παίζοντας αθλείται, μαθαίνει το σώμα του και καλλιεργεί τον προσανατολισμό του

(Φραγκουδάκη, Μίμηνα & Τριανταφύλλου, 2015).

Σύμφωνα με το Vygotsky το παιχνίδι αποτελεί μοχλό έναρξης για την ομαλή

ανάπτυξη του παιδιού. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι το παιδί μέσα στο παιχνίδι

ξεπερνάει  την  ηλικία  του  και  διαμορφώνει  τη  ζώνη  επικείμενης  ανάπτυξης.

Επιπρόσθετα με βάση το Vygotsky το παιδί μέσα από το παιχνίδι αποκτά αυτοέλεγχο

και  είναι  η  πρώτη  φορά  που  χειραφετείται  από  τους  ποικίλους  εξωτερικούς

περιορισμούς.  Παράλληλα  το   παιδί  παίζοντας  κατορθώνει  να  μαθαίνει  διάφορες

κοινωνικοπολιτικές θεωρίες (Παύλου, 2015).

Όσον αφορά την αξία του παιδαγωγικού παιχνιδιού, πρώτα χρειάζεται να τη

συνειδητοποιήσει  ο/η  ίδιος/-α  ο/η  εκπαιδευτικός.  Μόνο  όταν  αντιληφθεί  τη

σπουδαιότητα του ο/η ίδιος/-α θα το συνειδητοποιήσουν και οι μαθητές/-τριες. Ο/η

δάσκαλος/-α πρέπει να δημιουργήσει ένα ευχάριστο κλίμα στην τάξη, να ενημερώσει

τα παιδιά και να διαμορφώσει κατάλληλα το χώρο προτού παίξουν το παιδαγωγικό

παιχνίδι  (Βελαώρας,  2016).  Τα παιδιά επίσης μέσα από τα παιδαγωγικά παιχνίδια

εμπλουτίζουν  την  προσωπικότητά  τους,  καθώς  μέσα  από  το  εκάστοτε  παιχνίδι

αντιλαμβάνονται τις κλίσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους. Παράλληλα τα

παιδαγωγικά  παιχνίδια  είναι  διαδραστικά,  αφού  τα  παιδιά  δέχονται  άμεση

ανατροφοδότηση. Εκτός αυτού τα παιδαγωγικά παιχνίδια προβλέπουν τη σταδιακή

πρόοδο των μαθητών/ -τριών, επειδή αν ένας/ μια μαθητής/-τρια δεν αποκτήσει μια

δεξιότητα  αδυνατεί  να  προχωρήσει  στο  επόμενο  επίπεδο  του  παιχνιδιού  (Salter,

2020).       

Επιπρόσθετα  μέσα από το  παιδαγωγικό παιχνίδι  ο/η  μαθητής/-τρια  έχει  τη

δυνατότητα να παρουσιάσει την αυτοτέλειά του/της. Αυτό προκύπτει λόγω του ότι

μέσα  από  τα  παιδαγωγικά  παιχνίδια  τα  παιδιά  μπορούν  να  κατασκευάσουν  τους

δικούς τους κανόνες, να βάλουν τους δικούς τους σκοπούς και να θέσουν τα ίδια τα
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μέσα  υλοποίησής  τους.  Μέσα  λοιπόν  από  τα  παιδαγωγικά  παιχνίδια  τα  παιδιά

μπορούν  να  διαμορφώσουν  την  ταυτότητά  τους.  Επιπλέον  με  τα  παιδαγωγικά

παιχνίδια  τα  παιδιά  ανακαλύπτουν  το  περιβάλλον  γύρω  τους,  καλλιεργούν  τη

διαδικασία  του  συμβολισμού  και  αισθάνονται  πληρότητα  όταν  επιτυγχάνουν  το

σκοπό τους (Παύλου, 2015).

Το παιδαγωγικό παιχνίδι επίσης μπορεί να λειτουργήσει και ως θεραπευτικό

μέσο.  Αυτό  συμβαίνει  διότι  μέσα  από  το  παιδαγωγικό  παιχνίδι  όλα  τα  παιδιά

εξωτερικεύουν τη συμπεριφορά τους. Αλλά ταυτόχρονα αν ένας/ μια μαθητής/-τρια

είναι αγχώδης ή έχει διάφορες νευρώσεις τότε εκείνος/-η μπορεί να τις διοχετεύσει

στο παιδαγωγικό παιχνίδι. Συνεπώς όταν δημιουργείται ένα είδος παιγνιοθεραπείας

μέσα στην τάξη, τότε εκδηλώνονται τυχόν εσωτερικές συγκρούσεις που έχει το παιδί

(Λυμπεροπούλου, 2014).  

Σχετικά με την αξία του παιδαγωγικού παιχνιδιού για το/τη δάσκαλο/-α είναι

πολύ μεγάλη. Ο/η εκπαιδευτικός μέσα από το παιδαγωγικό παιχνίδι μπορεί να δει

σφαιρικά τα παιδιά της τάξης και να συνειδητοποιήσει τις διαφορές του ενός παιδιού

από  το  άλλο.  Αυτές  οι  διαφορές  μπορεί  να  είναι  συναισθηματικές,  κοινωνικές,

γνωστικές, ατομικές ή αθλητικές. Μ’ αυτό τον τρόπο ο/η κάθε παιδαγωγός μπορεί να

δει ολοκληρωμένα το δυναμικό της τάξης, αλλά και μεμονωμένα (Παύλου, 2015).

Συν  τοις  άλλοις  ο/η  παιδαγωγός  μέσα  από  τα  παιδαγωγικά  παιχνίδια  μπορεί  να

αντιληφθεί ποια παιδιά δυσκολεύονται στη σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων, ποια

παιδιά  αδυνατούν  να  συγκεντρωθούν  και  να  ανακαλύψει  τα  ενδιαφέροντα  των

μαθητών/-τριών (Πετκοπούλου, 2018). 

Συνοψίζοντας  το  παιχνίδι  διαδραματίζει  καθοριστικό  ρόλο  για  την

φυσιολογική ανάπτυξη ενός παιδιού. Γι’ αυτό οι παιδαγωγοί και οι γονείς οφείλουν

να  συνειδητοποιήσουν  ότι  το  παιχνίδι  και  κυρίως  το  παιδαγωγικό  παιχνίδι  είναι

άρρηκτα συνδεδεμένο με την πρόσκτηση της νέας γνώσης. Όταν τα παιχνίδια είναι

ενδιαφέροντα τότε τα παιδιά μπορούν εύκολα να κατανοήσουν τη διαδικασία της

μάθησης. Χρειάζεται ακόμη οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να αντιλαμβάνονται τα

παιδαγωγικά παιχνίδια ως μία φυσική τεχνική, κατά την οποία τα παιδιά μέσα από τις

εμπειρίες μαθαίνουν. Γι’ αυτό η διδασκαλία του κάθε γνωστικού αντικειμένου πρέπει

να περιλαμβάνει πληθώρα παιδαγωγικών παιχνιδιών (Παύλου, 2015).
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Συνεπώς το παιχνίδι είναι ένα αναφαίρετο δικαίωμα των παιδιών, το οποίο

πολλές  φορές  παραμελείται.  Αυτό  συμβαίνει  λόγω  της  ταχύτητας  της

καθημερινότητας και της ψηφιοποίησης που κυριαρχεί. Το σχολείο ακόμη είναι πολύ

απαιτητικό με αποτέλεσμα τα παιδιά να μην έχουν ελεύθερο χρόνο για παιχνίδι. Όταν

όμως μέσα στα διδακτικά πλαίσια υπάρχουν παιδαγωγικά παιχνίδια τότε τα παιδιά θα

εξελιχθούν  ομαλά,  θα  αποκτήσουν  τη  νέα  γνώση  και  θα  βιώνουν  τη  χαρά  του

παιχνιδιού (Σταμοπούλου, 2019).

2.4 Παιδαγωγικό παιχνίδι και κοινωνικοποίηση  

Σύμφωνα  με  το  λεξικό  του  Μπαμπινιώτη  «Κοινωνικοποίηση  είναι  η

διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο υιοθετεί την αποδεκτή συμπεριφορά, ώστε να

ενταχθεί ομαλά στην κοινωνία, όπου γίνεται ενεργό μέλος της» (Μπαμπινιώτης, 2008,

σσ.912).  Από  τη  στιγμή  που  γεννιέται  το  παιδί,  δεν  έχει  ολοκληρωμένη

προσωπικότητα και αδυνατεί να λάβει μέρος στην κοινωνική ζωή. Κατά τη διάρκεια

της ζωής του το παιδί μέσα από τις κοινωνικές ομάδες μαθαίνει να περπατά, να μιλά

και να συνάπτει σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους (Τσατσούρης, 2017). 

Η λέξη  κοινωνικοποίηση  παρουσιάστηκε  πρώτη φορά στις  αρχές  του  20ου

αιώνα από το γάλλο φιλόσοφο, κοινωνιολόγο Εμίλ Ντιρκέμ. Ο ίδιος χρησιμοποίησε

αυτό  τον  όρο  για  να  επισημάνει  τη  διαδικασία  μέσα  από  την  οποία  το  άτομο

προσπαθεί  και  κατορθώνει  να  γίνει  κοινωνικό  ον.  Το  άτομο  το  καταφέρνει  αυτό

υιοθετώντας  αξίες  και  κανόνες,  ώστε  να  ενταχθεί  ομαλά  στην  κοινωνία

(Καραγιώργου, 2020). 

Σύμφωνα με το Δαρβίνο η εξέλιξη του ανθρώπου προκύπτει λόγω βιολογικών

αλλαγών  και  κοινωνικής  ζωής  εκατομμυρίων  ετών.  Ταυτόχρονα  μέσα  από  τη

διαδικασία της κοινωνικοποίησης μεταφέρεται ο κάθε πολιτισμός, ο οποίος είναι ένα

σύνολο  από  αξίες  και  πληροφορίες.  Εκτός  αυτού  το  παιδί  συνειδητοποιεί  ποιες

συμπεριφορές  είναι  αρεστές  στην  κοινωνία  και  ποιες  όχι.  Όταν  ένα  άτομο  έχει

κοινωνικοποιηθεί  σωστά  μόνο  τότε  διέπεται  από  τη  φωνή  της  συνείδησης

(Τσατσούρης, 2017).

Ως  προς  τα  χαρακτηριστικά  της  κοινωνικοποίησης  είναι  ότι  αυτή

χαρακτηρίζεται ως μια δυναμική διαδικασία, η οποία εξαρτάται από την κοινωνία,

από την εποχή και από τη χώρα. Η συγκεκριμένη διαδικασία λαμβάνει χώρα σ’ όλη
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τη  διάρκεια  της  ζωής  του  ατόμου,  καθώς  ο/η  καθένας/-μια  αλληλεπιδρά  με  την

κοινωνία. Μέσα από την κοινωνικοποίηση το άτομο περνά από την ατομικότητα στη

συλλογικότητα. Ο δεύτερος βασικότερος φορέας κοινωνικοποίησης του ατόμου μετά

από  την  οικογένεια  είναι  το  σχολείο  (Τσατσούρης,  2017).  Συνεπώς  το  σχολείο

πραγματεύεται τη δευτερογενή μορφή κοινωνικοποίησης  (Γαλάνης, 2020), ως ένας.

από  τους  σημαντικότερους  τυπικούς  φορείς  κοινωνικοποίησης  του  παιδιού.  Αυτό

προκύπτει από το γεγονός ότι το παιδί εγκαταλείπει για πρώτη φορά το οικογενειακό

περιβάλλον και  δοκιμάζει  για πρώτη φορά την κοινωνικότητα που έλαβε από την

οικογένεια στο σχολικό πλαίσιο (Τσατσούρης, 2017).

Στο  σχολικό  πλαίσιο  το  παιδί  μαθαίνει  τους  κοινωνικούς  ρόλους  και  τα

διάφορα  πολιτιστικά  ιδεώδη.  Στη  διαδικασία  της  κοινωνικοποίησης  ο/η

εκπαιδευτικός  είναι  ο  κυριότερος  φορέας  μεταλαμπάδευσης  αξιών.  Η  σχολική

επίδοση, ακόμη τοποθετεί την κοινωνική κατάταξη των παιδιών. Σπουδαίο ρόλο στην

κοινωνικοποίηση των μαθητών/τριών έχουν οι παρέες των συνομηλίκων, μέσα από

τις  οποίες  τα  παιδιά  διαμορφώνουν  τη  συμπεριφορά  τους.  Οι  θεσμοθετημένες

λειτουργίες  της  εκπαίδευσης  είναι  η  διδασκαλία  δηλαδή  η  μετάδοση  των  νέων

πληροφοριών,  η  κοινωνικοποίηση  και  η  επιλογή,  η  οποία  είναι  η  κατανομή  των

ρόλων στο κοινωνικό πλαίσιο (Γαλάνης, 2020).

Στην  κοινωνικοποίηση  ενός  ατόμου  έχει  καταλυτικό  ρόλο  και  η

συναναστροφή  με  τους  «σημαντικούς  άλλους».  Οι  «σημαντικοί  άλλοι»  είναι  στο

άμεσο  ή  στο  έμμεσο  κοινωνικό  περιβάλλον  ενός  ατόμου.  Κάποια  παραδείγματα

σημαντικών  άλλων  είναι  οι  άνθρωποι  που  προέρχονται  από  την  οικογένεια,  το

σχολείο,  τη  γειτονιά,  τους  συγγενείς,  τις  πολιτιστικές/  αθλητικές  ομάδες,  τους

συνεργάτες  ή  τους  συναδέρφους.  Ως  «σημαντικοί  άλλοι»  μπορεί  να  θεωρηθούν

ορισμένες ομάδες ή άνθρωποι που έχουν τις ίδιες στάσεις, απόψεις και αντιλήψεις με

το άτομο. Όλοι αυτοί οι «σημαντικοί άλλοι» αποτελούν σημεία αναφοράς του ατόμου

(Bem, 2006).

Σχετικά  με  την  κοινωνικοποίηση  του  παιδιού,  αυτή  περιλαμβάνει  τη

φυσιολογική  ανάπτυξη  του  παιδιού  σε  ορισμένους  τομείς.  Αυτοί  οι  κλάδοι

σχετίζονται  με  τις  κινητικές,  τις  γνωστικές,  τις  αισθητηριακές,  τις  γλωσσικές,  τις

διανοητικές και τις κοινωνικές λειτουργίες του παιδιού. Η κοινωνικοποίηση λοιπόν
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είναι  μία  κοινωνική  κληρονομιά  που  μεταφέρεται  από  τη  παλαιότερη  γενιά  στη

νεότερη. Με βάση τον Ericson τα στάδια κοινωνικοποίησης είναι 8 (Γαλάνης, 2020). 

Το πρώτο στάδιο είναι της εμπιστοσύνης. Αυτό διαρκεί στο πρώτο έτος της

ζωής του βρέφους. Σ’ αυτή τη φάση της ζωής του, το μωρό εξαρτάται πλήρως από τα

άτομα φροντίδας. Όταν οι φροντιστές του ανταποκρίνονται στις ανάγκες του, τότε

εκείνο  μαθαίνει  να  εμπιστεύεται  τον  περίγυρό  του.  Το  δεύτερο  επίπεδο  είναι  το

στάδιο  της  αυτονομίας.  Αυτό  το  στάδιο  πραγματώνεται  στη  νηπιακή  ηλικία  του

παιδιού. Σ’ αυτό το πλαίσιο το παιδί αποκτά μεγαλύτερη αίσθηση του προσωπικού

ελέγχου. Το τρίτο στάδιο είναι εκείνο της πρωτοβουλίας. Αυτό πραγματώνεται από

την ηλικία των 3 μέχρι των 5 ετών. Τα παιδιά αισθάνονται μία έντονη αίσθηση αυτό-

πρωτοβουλίας. Σ’ αυτό το πλαίσιο τα παιδιά οργανώνουν εκείνα το παιχνίδι που θα

παίξουν. Το τέταρτο ονομάζεται το στάδιο της φιλοπονίας. Αυτό πραγματώνεται σπό

την  ηλικία  των  6  μέχρι  των  11  ετών.  Στο  συγκεκριμένο  πλαίσιο  τα  παιδιά

συμμετέχουν  σε  κοινωνικές  και  ακαδημαϊκές  δραστηριότητες.  Ανάλογα  όμως  τις

επιδόσεις  τους  καλλιεργούν  μία  αίσθηση  επάρκειας  ή  ανεπάρκειας  αντίστοιχα

(PsychologyNowTeam, 2016).

Το πέμπτο στάδιο είναι εκείνο της ταυτότητας. Σ’ αυτό το στάδιο τα παιδιά

όταν βρίσκονται στην εφηβεία εξερευνούν διάφορες συμπεριφορές και ρόλους. Το

έκτο,  είναι  το  στάδιο  της  οικειότητας.  Στο  συγκεκριμένο  πλαίσιο  το  άτομο

επικεντρώνεται στη σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων. Αυτό το επίπεδο διαρκεί από

την ηλικία 19 μέχρι 40 ετών. Το έβδομο στάδιο είναι εκείνο της παραγωγικότητας.

Αυτό το στάδιο πραγματώνεται στη μέση ηλικία του ατόμου. Το άτομο εστιάζει στη

δημιουργία  και  στη  γαλούχηση πραγμάτων.  Σ’  αυτό  το  στάδιο  περιλαμβάνεται  η

εργασία  και  η  ανατροφή  της  οικογένειας.  Το  όγδοο  ονομάζεται  το  στάδιο  της

ολοκλήρωσης του εγώ. Αυτό το στάδιο διαρκεί από τα 65 έτη μέχρι το θάνατο του

ατόμου.  Σ’  αυτό το στάδιο το άτομο αναστοχάζεται  στιγμές  από τη ζωή του και

αναλογίζεται αν έζησε μία ζωή με νόημα (PsychologyNowTeam, 2016).  

Επιπλέον τα παιδιά από τη στιγμή που γεννιούνται μέχρι 8 μηνών αρχίζουν να

συμμετέχουν στη διαδικασία της κοινωνικοποίησης, μέσα από τη βλεμματική επαφή,

χαμόγελο και επιδίωξη λήψης στοργής. Από τους 9 μέχρι τους 13 μήνες τα παιδιά

μαλώνουν διεκδικώντας τα παιχνίδια των άλλων. Μέχρι τα 4 έτη ελαττώνονται οι

τσακωμοί και το παιδί αναζητά κάποιο άλλο άτομο να παίξει  μαζί του. Από τα 4
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χρόνια και έπειτα τα παιδιά παίζουν συνεργατικά αλλά πάντα υπό την επίβλεψη ενός

ενήλικα.  Από τα 7 έτη και μετά ξεκινούν τα φιλικά, συνεργατικά παιχνίδια και την

πειθαρχία σε κανόνες (Λούβη & Καλύβη, 2018). 

Το παιδί, επίσης μέσα από το σχολείο κοινωνικοποιείται τόσο λόγω του ότι

παίζει στα διαλλείματα με τα υπόλοιπα παιδιά, όσο και στα πλαίσια της διδασκαλίας

κυρίως όταν υπάρχουν παιδαγωγικά παιχνίδια. Συνεπώς ο/η μαθητής/-τρια παίζοντας

αποκτά κοινωνική  συμπεριφορά  και  κοινές  νέες  εμπειρίες,  οι  οποίες  τους  δένουν

μεταξύ  τους.  Επίσης  όταν παίζουν τα  παιδιά  αντιλαμβάνονται  τα δικαιώματα,  τις

υποχρεώσεις  και  όταν  χρειάζεται  συμβιβάζονται  ή  αντιτίθενται  φέροντας  τα

κατάλληλα επιχειρήματα (Τσατσούρης, 2017). 

Το παιδί μέσα στα πλαίσια της τάξης σφυρηλατεί την προσωπικότητά του και

ταυτόχρονα κοινωνικοποιείται. Γι’ αυτό ο/η εκπαιδευτικός πρέπει να βρίσκει τρόπους

ώστε να ενθαρρύνει  τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης για όλους/ όλες τους/τις

μαθητές/-τριες. Τέτοιος τρόπος είναι το παιχνίδι, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί στα

διδακτικά πλαίσια (Μπάμπαλης, 2005). Ο Skinner ανέφερε ότι το παιχνίδι αποτελεί

ένα  μέσο  κοινωνικοποίησης,  καθώς  μέσα  από  αυτό  ο/η  μαθητής/-τρια  λαμβάνει

θετική  ή  αρνητική  ενίσχυση  (Βελαώρας,  2016).   Ως  θετική  ενίσχυση  νοείται  ο

έπαινος μίας συμπεριφοράς, κίνησης, ενώ ως αρνητική δεν υπάρχει καμία αντίδραση.

Αντίθετα στην τιμωρία υπάρχει κάποια ποινή ή κύρωση (Μαυρομάτη, 2017). 

Το παιδί παίζοντας μαθαίνει να είναι κοινωνικό, διότι μέσα από το παιχνίδι

προσαρμόζεται σε κανόνες. Αυτή η διαδικασία είναι δύσκολο να στεφθεί με επιτυχία

από το παιδί. Όταν όμως επιτευχθεί τότε το παιδί έχει κοινωνικοποιηθεί. Μέσα από

το παιχνίδι επίσης το παιδί μυείται σε διάφορες αξίες όπως είναι η συνεργασία και η

σύναψη υγιών  διαπροσωπικών  σχέσεων.  Παράλληλα παίζοντας  ο/η  μαθητής/-τρια

μπορεί  να  μιμηθεί  πολλούς  διαφορετικούς  ρόλους,  όπως  ο  ρόλος  ενός  αυριανού

ενήλικου μέλους της κοινωνίας (Κάρκου, 2015). 

Μέσα από το παιχνίδι  επίσης τα παιδιά λαμβάνουν μηνύματα για την ζωή

τους  ως  ενήλικες,  διότι  στο  παιχνίδι  υπάρχει  ιεραρχία  όπως  συμβαίνει  και  στην

πραγματική  ζωή.  Στις  παλιές  κοινωνίες  δεν  υπήρχαν  τα  καθιερωμένα  παιχνίδια,

αντίθετα τα ίδια τα παιδιά τα επινοούσαν και τα έπαιζαν αυτοσχεδιάζοντας. Αυτά τα

παιχνίδια  όμως  καθόριζαν το  ρόλο και  την  κοινωνικοποίηση των δύο φύλων.  Τα

κοριτσίστικα  παιχνίδια  αφορούσαν  το  σπίτι  και  το  γάμο,  ενώ  τα  αγορίστικα
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σχετιζόταν  με  τις  αγροτικές  εργασίες.   Βέβαια  στη  σημερινή  εποχή κυριαρχεί  το

ηλεκτρονικό  παιχνίδι,  όπου  ακόμη  και  αυτό  κοινωνικοποιεί  σε  μικρότερο  βαθμό

βέβαια,  τα παιδιά.  Αυτό συμβαίνει  λόγω του ότι  τα  ηλεκτρονικά  παιχνίδια  έχουν

κανόνες,  στάσεις,  μηνύματα,  σκοπό  και  στόχο.  Επομένως  και  τα  ηλεκτρονικά

παιχνίδια αποτελούν μέσο κοινωνικοποίησης των παιδιών (Κουρού, 2017).    

Συγχρόνως μέσα από το παιχνίδι το παιδί μαθαίνει να διαπραγματεύεται και

να  συνεργάζεται.  Παίζοντας  το  παιδί  εκφράζει  τις  επιθυμίες,  το  άγχος  και  τα

συναισθήματά του. Γι’ αυτό οι γονείς και οι παιδαγωγοί οφείλουν να ενθαρρύνουν τα

παιδιά για παιχνίδι. Πιο συγκεκριμένα οι ενήλικες χρειάζεται να διαθέτουν χρόνο στα

παιδιά για παιχνίδι και επιπλέον τόσο οι γονείς όσο και οι δάσκαλοι/-ες οφείλουν να

μάθουν  στο  παιδί  να  χάνει  και  να  συμμετέχει  σε  διάφορες  κοινωνικές  δράσεις

(Κουζαπά, 2018).  

Όσον αφορά τα παιδαγωγικά παιχνίδια, αυτά σίγουρα βελτιώνουν τις σχέσεις

ανάμεσα στα παιδιά της τάξης αλλά και τη σχέση του εκπαιδευτικού με τους/ τις

μαθητές/-τριες.  Μέσα  από  αυτά  οι  μαθητές/-τριες  δημιουργούν  μία  κουλτούρα

συνομηλίκων, η οποία χαρακτηρίζεται από τα ενδιαφέροντα και τις εξελισσόμενες

κοινωνικές  τους  σχέσεις.  Παράλληλα  μέσα  από  τα  παιδαγωγικά  παιχνίδια  οι

μαθητές/-τριες αναπτύσσουν την ηθική τους συνείδηση (Καραγιώργου, 2020). 

Μία  έρευνα  πραγματοποιήθηκε  από  το  Πανεπιστήμιο  του  Derby σε

συνεργασία με τρεις σχολικές μονάδες, με σκοπό να διαπιστωθεί αν τα παιδαγωγικά

παιχνίδια κοινωνικοποιούν τα παιδιά. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν

ερωτηματολόγια πριν την εφαρμογή των παιδαγωγικών παιχνιδιών και μετά από την

εφαρμογή.  Το  είδος  του  παιδαγωγικού  παιχνιδιού  που  εφαρμόστηκε  σ’  αυτή  την

έρευνα ήταν το θεατρικό παιχνίδι. Οι ερωτήσεις στα ερωτηματολόγια σχετίζονταν με

τη συμπεριφορά των παιδιών και τις κοινωνικές τους συναναστροφές, έδειξε ότι οι

μαθητές/-τριες είχαν βελτιώσει τις κοινωνικές τους σχέσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό

χάρης στο παιδαγωγικό παιχνίδι (Καραγιώργου, 2020).

Αυτή η έρευνα έκανε φανερό ότι τα παιδιά, ακόμη και εκείνα που αδυνατούν

να συνάψουν διαπροσωπικές σχέσεις μέσα από το παιδαγωγικό παιχνίδι κατόρθωσαν

να κοινωνικοποιηθούν και να συνεργαστούν. Εκτός αυτού τα παιδιά μπόρεσαν μέσα

από  το  παιδαγωγικό  παιχνίδι  να  εκφράσουν  τα  συναισθήματά  τους,  να
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εξωτερικεύσουν τους φόβους τους, τις ιδέες τους, να διοχετεύσουν την ενέργειά τους

και να ψυχαγωγηθούν (Καραγιώργου, 2020).  

Ένα παράδειγμα παιδαγωγικού παιχνιδιού, το οποίο κοινωνικοποιεί τα παιδιά

και  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  από  τον/την  εκπαιδευτικό  είναι  το  παιδαγωγικό

παιχνίδι  με  τη  χρήση  αντικειμένου  και  την  αξιοποίηση  της  φαντασίας  και  των

γνώσεων  των  μαθητών/-τριών.  Μέσα  από  το  συγκεκριμένο  είδος  παιδαγωγικού

παιχνιδιού τα παιδιά μπορούν να παριστάνουν τον/  την εκπαιδευτικό ή τον γονέα

τους. Αυτό το είδος παιδαγωγικού παιχνιδιού φαίνεται πολύ ελεύθερο, ωστόσο δεν

είναι, διότι το παιδί πρέπει να υιοθετήσει εκείνη τη στιγμή τους κανόνες του αληθινού

κόσμου και συγκεκριμένα τις συμπεριφορές των ενηλίκων (Τρούκη, 2020). 

Μέσα από το συγκεκριμένο παιδαγωγικό παιχνίδι λοιπόν, ο/η μαθητής/-τρια

επεξεργάζεται  νοητά  τους  διάφορους  κοινωνικούς  ρόλους  και  μιμείται  τη

συμπεριφορά τους με βάση τις απαιτήσεις των συγκεκριμένων ρόλων. Συνεπώς το

παιδί παίζοντας κάνει πρακτική στους κοινωνικούς ρόλους, υιοθετώντας ακόμα και

τις παραμικρές λεπτομέρειες αυτών των ρόλων όπως είναι το ύφος και οι εκφράσεις.

Σύμφωνα με το Φρόυντ μέσα από αυτό το παιδαγωγικό παιχνίδι, ο/η μαθητής/-τρια

καταφέρνει να εξωτερικεύσει τις ενδόμυχες επιθυμίες του/της, να διαχειρίζεται και να

ξεπερνά τα αρνητικά του/της συναισθήματα (Τρούκη,2020).  

Ωστόσο  υπάρχουν  ορισμένα  παιδιά,  τα  οποία  δυσκολεύονται  στην

κοινωνικοποίηση  και  στη  σύναψη  υγιών  διαπροσωπικών  σχέσεων,  λόγω  του  ότι

μπορεί  να  είναι  συνεσταλμένα,  οξύθυμα,  αδιάφορα  ή  προσκολλημένα  σε  κάποιο

άτομο φροντίδας. Αυτό μπορεί βέβαια να αντιμετωπιστεί μέσα από τα παιδαγωγικά

παιχνίδια. Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα οποία πιθανόν να

μην έχουν καλλιεργήσει τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Μέσα από το παιδαγωγικό

παιχνίδι μπορούν να επιτύχουν την επεξεργασία των πληροφοριών που λαμβάνουν

από το περιβάλλον,  το συντονισμό των κινήσεων,  να οριοθετούν τη συμπεριφορά

τους  και  να  δέχονται  τα  ζεστά  συναισθήματα  της  κοινωνικότητας  (Καραμήτσου,

2017).  

Συμπερασματικά προκύπτει ότι η εμπλοκή των γονέων και των εκπαιδευτικών

είναι  καθοριστική  στην κοινωνική εξέλιξη του παιδιού.  Αυτό όμως δεν πρέπει  να

γίνεται επιτακτικά αλλά συνεργατικά. Τα παιδιά θα βελτιώσουν τις κοινωνικές τους

σχέσεις  μέσα  από  το  παιχνίδι  και  κυρίως  μέσα  από  το  παιδαγωγικό  παιχνίδι.  Σε
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περίπτωση που οι γονείς αδυνατούν να εντάξουν το παιχνίδι στην καθημερινή ζωή

των παιδιών ή στην περίπτωση που οι δάσκαλοι δεν ξέρουν πώς να τοποθετήσουν το

παιδαγωγικό  παιχνίδι  στα  διδακτικά  πλαίσια,  είναι  αναγκαίο  να  απευθυνθούν  σε

ειδικούς ή να παρακολουθήσουν σεμινάρια σχετικά με τα παιδαγωγικά παιχνίδια και

την κοινωνικοποίηση των παιδιών (Δωροθέα, 2017). 

Κεφάλαιο 3ο

Σκοπός της έρευνας

Ο  σκοπός  της  συγκεκριμένης  μελέτης  είναι  να  εξεταστεί  εάν  το  σχολικό

εγχειρίδιο  της  Γλώσσας  Στ’  τάξης  του  δημοτικού  περιλαμβάνει  παιδαγωγικά

παιχνίδια  και  να  αναδομηθούν  ενότητες  αυτού  του  σχολικού  βιβλίου,  ώστε  να

ενταχθούν  σ’  αυτές  αρκετά  παιδαγωγικά  παιχνίδια.  Παράλληλα  σκοπός  της

συγκεκριμένης μελέτης είναι να γίνει αντιληπτό ότι η μετάδοση της νέας γνώσης,

μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από το παιχνίδι και όχι μόνο με τον τυπικό τρόπο

των γραπτών ασκήσεων.

Συν τοις άλλοις μέσα από τη συγκεκριμένη μελέτη προωθούνται και κάποιες

άλλες έννοιες,  μία από αυτές είναι η συνεργατική μάθηση, η οποία στοχεύει στην

ύπαρξη  αλληλεπίδρασης  ανάμεσα  στους/στις  μαθητές/-τριες  (Wiki,  2020).

Αναφορικά μ’ αυτού του είδους τη μάθηση, τα παιδιά μέσα στην τάξη χωρίζονται σε

ομάδες,  σε  κάθε  ομάδα  ανατίθεται  μια  εργασία.  Η  συνεργατική  μάθηση  βοηθά

τους/τις  μαθητές/-τριες  να  επικοινωνήσουν,  να  σχεδιάσουν  και  να  εξερευνήσουν.

Εκτός  από  αυτό  τα  παιδιά  έχουν  τη  δυνατότητα  μέσα  από  αυτού  του  είδους  τη

μάθηση να αναπτύξουν μεταξύ τους αλληλεπιδραστικές σχέσεις (Herrell, 2000). 

Άλλη  έννοια  είναι  οι  στρατηγικές  μάθησης,  δηλαδή  οι  τρόποι  που

χρησιμοποιούν τα παιδιά για να αποκτήσουν τη γνώση, οι οποίες δεν είναι άλλες από

τη μεταγνωστική, τη γνωστική και την κοινωνική/ συναισθηματική στρατηγική. Οι

στρατηγικές μάθησης βοηθούν τα παιδιά να γίνουν πιο υπεύθυνα και να βελτιώσουν

τις επιδόσεις τους στο σχολείο. Μέσα από τις στρατηγικές μάθησης οι μαθητές/-τριες

συνειδητοποιούν τον τρόπο μάθησης που είναι πιο αποτελεσματικός για τους ίδιους/-

ες (Herrell, 2000).

Άλλη  σημασία  που  είναι  φανερή  στη  συγκεκριμένη  εργασία  είναι  η

διδασκαλία ανάμεσα σε συνομηλίκους. Αυτή είναι μια στρατηγική με την οποία ένας/
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μια μαθητής/-τρια έχει αποκτήσει κάποιες δεξιότητες και βοηθά το/τη συμμαθητή/-

τρια του/της να τις κατακτήσει και αυτός/-τη. Η συγκεκριμένη στρατηγική συμβάλλει

στο  να  μαθαίνουν  τα  παιδιά  αποτελεσματικότερα  μια  νέα  πληροφορία,  διότι  οι

απαντήσεις στις απορίες τους είναι πιο άμεσες (Herrell, 2000).

Το  “peer tutoring”  ωφελεί  τα  παιδιά  και  τους/τις  δασκάλους/-ες,  διότι

αποκτούν  επίγνωση,  αυτοπεποίθηση,  οργανωτικές  γνώσεις  και  δεξιότητες.

Παράλληλα  τα  παιδιά-  μαθητές/-τριες  παρακολουθούν  μαθήματα  σ’  ένα  πιο

ξεκάθαρο και λιγότερο αγχωτικό περιβάλλον (Herrell, 2000).

Κεφάλαιο 4ο

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Η παρούσα εργασία είναι μία προσπάθεια ανάλυσης του περιεχομένου του

σχολικού  εγχειριδίου  της  Γλώσσας  Στ’  τάξης  δημοτικού.  Μέσα  από  αυτή  την

ανάλυση διαπιστώνεται ότι υπάρχουν ελάχιστα παιδαγωγικά παιχνίδια στα τρία τεύχη

των βιβλίων ύλης του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου. Γι ‘ αυτό το λόγο σ’

αυτή  τη  διπλωματική  εργασία  επιλέγονται,  αναδομούνται  δέκα  ενότητες  του

μαθήματος της Γλώσσας και εμπλουτίζονται με παιδαγωγικά παιχνίδια. 

Στο  διαδίκτυο  υπάρχει  πλούσιο  εκπαιδευτικό  υλικό  από  διάφορα  σχολεία

αναφορικά με το μάθημα της Γλώσσας Στ’ τάξης του Δημοτικού. Για παράδειγμα το

10ο δημοτικό  Ελευσίνας  έχει  κατασκευάσει  εκπαιδευτικό  λογισμικό  για  όλες  τις

τάξεις του δημοτικού, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον/ την εκπαιδευτικό.

Βέβαια  το  συγκεκριμένο  υλικό  εμπλουτίζει  τα  σχολικά  εγχειρίδια,  ωστόσο

επικεντρώνεται στο είδος του ηλεκτρονικού παιδαγωγικού παιχνιδιού και δεν περιέχει

μία  γκάμα από όλα τα είδη των παιδαγωγικών  παιχνιδιών (10ο δημοτικό σχολείο

Ελευσίνας, 2014).  

Παράλληλα υπάρχει και άλλο διαδικτυακό υλικό στο μάθημα της Γλώσσας,

των  Μαθηματικών,  της  Ιστορίας  και  της  Γεωγραφίας  στις  τάξεις  Α,  Β,  Γ  του

δημοτικού,  το  οποίο  έχει  αναρτηθεί  από  το  Δ’  Δημοτικό  Σχολείο  Πάφου.  Το

συγκεκριμένο λογισμικό απαιτεί όλοι/-ες οι μαθητές/-τριες να έχουν υπολογιστές και

να κατεβάσουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα (Δημοτικό Σχολείο Πάφου Δ’, 2020). 
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Επιπλέον  στη  βιβλιογραφία  συναντάμε  βοηθήματα  για  το  γνωστικό

αντικείμενο της Γλώσσας Στ’ τάξης του Δημοτικού, τα οποία περιλαμβάνουν γραπτές

ασκήσεις για την εξάσκηση των μαθητών/-τριών στις διάφορες γλωσσικές ασκήσεις.

Ένα τέτοιο βοήθημα είναι το «Γράφω καλά στο τεστ της Γλώσσας Στ’ δημοτικού»

(Παπαδόπουλος,  2017).  Άλλο  παράδειγμα  βοηθήματος  είναι  το  βιβλίο  με  τίτλο

«Γλώσσα» (Καλογεράκη & Ταβουλάρη, 2018). Ωστόσο στη βιβλιογραφία εκτός από

τα  βοηθήματα  υπάρχουν  και  τα  λυσάρια,  τα  οποία  αναγράφουν  τις  λύσεις  στο

μάθημα της Γλώσσας. Ένα τέτοιο βιβλίο είναι το «Γλώσσα Στ’ Δημοτικού, λύσεις

ασκήσεων και απαντήσεις βιβλίου» (Συλλογικό, 2014). 

Σχετικά  με  τις  μεταπτυχιακές  εργασίες,  υπάρχουν  ορισμένες  οι  οποίες

αναφέρονται  στα  σχολικά  εγχειρίδια.  Όμως  δεν  γίνεται  σύνδεση  των  σχολικών

εγχειριδίων με τα παιδαγωγικά παιχνίδια αλλά με διαφορετικά θέματα. Όπως είναι η

μεταπτυχιακή εργασία με τίτλο «Η εικόνα στο σχολικό εγχειρίδιο της γλώσσας της Γ’

τάξης Δημοτικού στο πλαίσιο της αξιοποίησης του Οπτικού Γραμματισμού και της

Πολυτροπικότητας.» (Ξενοπούλου, 2018). Αλλά και η μεταπτυχιακή εργασία με τίτλο

«Ανάλυση  περιεχομένου  των  σχολικών  εγχειριδίων  της  Γλώσσας  Δ’  Δημοτικού

σχετικά με την ανάδειξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού και την ευαισθητοποίηση των

μαθητών απέναντι σε αυτά» (Στεφανοπούλου, Τσαμτήρη & Κουμζής, 2017). 

Επιπλέον έχουν γίνει πολλές εργασίες σχετικά με τα σχολικά βιβλία και με

τον τρόπο που παρουσιάζονται τα δύο φύλα. Μία τέτοια διπλωματική εργασία έχει

τίτλο  «Τα  έμφυλα  στερεότυπα  και  κατά  πόσο  αυτά  διαιωνίζονται  μέσα  από  τα

σύγχρονα σχολικά εγχειρίδια της Γλώσσας της Α’, Β’ και Γ’ τάξης του Δημοτικού

Σχολείου.  Οι  στάσεις  και  οι  απόψεις  γονέων,  εκπαιδευτικών  και  Διοίκησης  του

Διεθνούς  Σχολείου  Πειραιά  σχετικά  με  τα  έμφυλα  στερεότυπα  του  σύγχρονου

σχολείου»  (Κανελλοπούλου,  2019).  Επίσης  υφίσταται  ακόμη  μία  διπλωματική

εργασία, η οποία πραγματεύεται την έμφυλη ετερότητα που προβάλλεται στα σχολικά

εγχειρίδια της Γλώσσας της Στ’ τάξης του δημοτικού (Μαντζιάρη, 2018).  

Όσον  αφορά  τα  ακαδημαϊκά  άρθρα  έχουν  δημοσιευθεί  πλείστα  τα  οποία

αναφέρονται στα στερεότυπα που προάγονται από τα σχολικά βιβλία της Γλώσσας.

Αυτά τα άρθρα αναφέρονται και στα στερεότυπα που προωθούνται ανάμεσα στα δύο

φύλα αλλά και στη διαφορετικότητα, όποια και αν είναι αυτή. Ένα τέτοιο άρθρο έχει

τίτλο «Τα στερεότυπα για τους ρόλους των δύο φύλων στα εγχειρίδια του δημοτικού
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σχολείου η Γλώσσα μου» (Δεληγιάννη, 1987).  Ωστόσο το θέμα της ετερότητας στα

σχολικά εγχειρίδια  της Γλώσσας γίνεται  φανερό και  στις  μεταπτυχιακές  εργασίες.

Μία τέτοια είναι «Η ετερότητα στα σχολικά εγχειρίδια της Γλώσσας στη Γ’ και Δ’

τάξη του Δημοτικού σχολείου» (Πουλτουχίδου, 2019).  

Φυσικά έχουν γραφτεί και άρθρα τα οποία αναλύουν την καταλληλότητα των

βιβλίων της Γλώσσας του δημοτικού και τον βαθμό, κατά τον οποίο επαρκούν στη

διαδικασία  της  διδασκαλίας  (Ευσταθιάδου,  2018).  Επιπρόσθετα  υπάρχει  και  η

διδακτορική  διατριβή  με  τίτλο  «Αξιολόγηση  των  δομικών  και  λειτουργικών

χαρακτηριστικών των σχολικών εγχειριδίων νεοελληνικής γλώσσας του δημοτικού

σχολείου»,  η  οποία  αξιολογεί  την  καταλληλότητά  των  σχολικών  βιβλίων  ως

διδακτικά εργαλεία (Ξανθόπουλος, 2010). Αλλά και μία ακόμη διδακτορική διατριβή,

όπου και  εκείνη  αξιολογεί  τα σχολικά βιβλία  του δημοτικού  (Παπαγιαννόπουλος,

2011).  

Αναφορικά με τα παιδαγωγικά παιχνίδια,  η βιβλιογραφία και οι πηγές που

υπάρχουν  γι’  αυτά  είναι  ποικίλες.  Όμως  η  ενυπάρχουσα  βιβλιογραφία,  τα

παρουσιάζει  μεμονωμένα  και  δεν  τα  συνδυάζει  με  κάποιο  συγκεκριμένο  σχολικό

εγχειρίδιο.  Υπάρχει  μια  διαδικτυακή  πηγή,  η  οποία  κατατάσσει  τα  παιδαγωγικά

παιχνίδια  σε  κατηγορίες  και  ταυτόχρονα  αναφέρει  διάφορες  παιδαγωγικές

δραστηριότητες  από κάθε  είδος  (Δημοπούλου,  2016).   Επιπλέον και  στο  εμπόριο

υπάρχουν  διάφορα  παιδαγωγικά  παιχνίδια,  τα  οποία  βοηθούν  τα  παιδιά  να

αποκτήσουν δεξιότητες  (Κλέιδας,  2020).  Αυτά βέβαια είναι  συνήθως δύσκολο να

χρησιμοποιηθούν στο σχολείο λόγω των πολλών μαθητών/-τριών. Εκτός αυτού όμως

κάποιες οικογένειες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τα αγοράζουν συχνά

για να τα παρέχουν στα παιδιά τους.

Υπάρχει και άλλη εργασία, η οποία παρουσιάζει 54 παιδαγωγικά παιχνίδια για

όλες  τις  τάξεις  του δημοτικού  σχολείου  (Λεβεντάκης,  2020).  Επίσης  υπάρχει  ένα

εγχειρίδιο,  που  προβάλλει  την  παιδαγωγική  αξία  των  αθλητικών  παιχνιδιών

(Παντούλας  & Τράγα,  2014).  Αλλά στο διαδίκτυο  υπάρχουν  και  πηγές  οι  οποίες

περιέχουν παιδαγωγικά παιχνίδια,  τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν στο μάθημα

της Φυσικής Αγωγής (Γιαννοπούλου, 2020). 

Από τα όσα προαναφέρθηκαν γίνεται κατανοητό ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί

κάποια αντίστοιχη μελέτη με τη δική μας. Δηλαδή αυτή η εργασία πραγματοποιεί μια
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πρωτότυπη  προσέγγιση  του  σχολικού  εγχειριδίου  της  Γλώσσας  Στ’  τάξης  του

δημοτικού,  καθώς  τη συνδέει  με  τα  παιδαγωγικά παιχνίδια.  Γενικά  υπάρχουν  και

άλλες  πηγές,  οι  οποίες  αναφέρονται  στα  σχολικά  εγχειρίδια  ή  στα  παιδαγωγικά

παιχνίδια, αλλά το κάθε θέμα προσεγγίζεται ξεχωριστά και όχι συνολικά. Μέσα από

τη συγκεκριμένη εργασία αυτό το κενό επιθυμούμε να καλύψουμε.   
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Μέρος Β’

Μεθοδολογικό Πλαίσιο
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Κεφάλαιο 5ο

Επιλογή ερευνητικής μεθόδου και είδους ανάλυσης- συλλογής δεδομένων

Κάθε έρευνα είναι ξεχωριστή, καθώς μια λύση σε μία έρευνα μπορεί να μην

είναι  αποτελεσματική  σε  κάποια  άλλη.  Μια  έρευνα  μπορεί  να  διεξάγεται  για  να

διερευνήσει κάποιες πτυχές της δημόσιας ζωής, της κοινωνιολογικής θεωρίας ή του

αιτίου- αποτελέσματος μιας σχέσης. Ορισμένες έρευνες σχετίζονται με δημογραφικά

χαρακτηριστικά, με γνώμες, με δραστηριότητες και με στάσεις κάποιων ατόμων. Στις

έρευνες  σ’  όλους  τους  συμμετέχοντες  γίνεται  η  ίδια  ερώτηση κάτω από τις  ίδιες

συνθήκες.  Επίσης  οι  ερωτήσεις  πρέπει  να  είναι  σαφείς  για  να  αποφευχθούν  οι

παρανοήσεις.  Οι  ερωτήσεις  συνήθως περιλαμβάνουν  τα «δομικά στοιχεία»,  ποιος,

που, πότε, πως, τι και γιατί. όταν δοθούν οι απαντήσεις αυτές μπορούν να αναλυθούν

και να συγκριθούν (Bell, 2005).

Ως  προς  τη  μεθοδολογία,  οι  μέθοδοι  έρευνας  για  την  απόκτηση  γνώσεων

σχετικά  με  την  εκπαίδευση  ποικίλλουν.  Οι  μέθοδοι  έρευνας  χωρίζονται  σε  δύο

μεγάλες  κατηγορίες  την  ποιοτική  και  την  ποσοτική.  Όσον  αφορά  το  θέμα  της

εκπαίδευσης  μπορούν  να  πραγματοποιηθούν  πολλές  διαφορετικές  έρευνες

(Hendricks, 2009). Για παράδειγμα στην παρούσα εργασία ερευνάται αν στα σχολικά

εγχειρίδια της Στ’ δημοτικού του γνωστικού αντικειμένου της Γλώσσας υπάρχουν

παιδαγωγικά παιχνίδια.

Ανεξάρτητα πάντως από την πτυχή της εκπαίδευσης που προσεγγίζει η κάθε

έρευνα,  εκείνη  μπορεί  να βασίζεται  στην εξελικτική  θεωρία,  στα υποθετικά  τεστ,

στην  μελέτη  περίπτωσης,  στα  διάφορα  εκπαιδευτικά  φαινόμενα  και  στα

αποτελέσματα που δημιουργούνται λόγω των ανθρώπινων ενεργειών. Οι μελέτες που

εστιάζουν σε υποθετικά τεστ ή σε σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών, συνήθως είναι

ποσοτικές. Με τον όρο αυτό εννοείται ότι τα δεδομένα αναλύονται με στατιστικές

μεθόδους (Hendricks, 2009). 

Σκοπός της ποσοτικής  ανάλυσης είναι  να εντοπιστούν είδη δειγμάτων που

χρησιμοποιούνται  σε μια  έρευνα (Παπαγεωργίου,  2014).  Αντίθετα  οι  έρευνες  που

επικεντρώνονται  στην  εξελικτική  μέθοδο  ή  στην  περιγραφή  εκπαιδευτικών

φαινομένων είναι  ποιοτικές  (Hendricks,  2009).  Ο σκοπός της  ποιοτικής  ανάλυσης

είναι να ερμηνεύσει τα διάφορα φαινόμενα, τα οποία διαδραματίζονται σε φυσικές
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συνθήκες. Οπότε οι μελετητές που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο είδος ανάλυσης

στοχεύουν στο να κατανοήσουν τις συνθήκες και όχι στο να γενικεύσουν τα δείγματα

(Hendricks,  2009).  Με  λίγα  λόγια  η  ποσοτική  ανάλυση  συγκρίνει  πολλούς

διαφορετικούς  υποτομείς  στηριζόμενη  σε  καθολικά  κριτήρια.  Στον  αντίποδα  η

ποιοτική ανάλυση εστιάζει στην έρευνα ενός τομέα, βασιζόμενη σε κάποια εσωτερικά

κριτήρια (Ισαρη & Πουρκός,  2015). Στη συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιείται  η

ποιοτική μέθοδος.

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιείται η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου.

Με τον όρο ανάλυση εννοείται «η διαδικασία κατά την οποία ανιχνεύονται τα αίτια τα

αίτια, τα αποτελέσματα, οι παράγοντες που ασκούν επιρροή σε μία δομή και οι δυνατοί

τρόποι  ερμηνείας»  (Μπαμπινιώτης,  2008,  σσ.158).  Συγχρόνως  με  τη  λέξη

περιεχόμενο δηλώνεται «τα αξιόλογα στοιχεία που έχει κάτι»  (Μπαμπινιώτης, 2008,

σσ.1379).  Σ’  αυτή  την  εργασία  λοιπόν  γίνεται  ανάλυση  περιεχομένου  των  τριών

τευχών  των  σχολικών  εγχειριδίων  της  Γλώσσας  Στ’  τάξης  του  δημοτικού.  Πιο

συγκεκριμένα αναλύεται το περιεχόμενό τους, ώστε να διαπιστωθεί αν περιέχονται σ’

αυτά  παιδαγωγικά  παιχνίδια.  Εκτός  από αυτό σκοπός  της  συγκεκριμένης  μελέτης

είναι  να διερευνηθεί  αν τυχόν υπάρχουν σ’  αυτά τα βιβλία ποιοτικά παιδαγωγικά

παιχνίδια και αν εκείνα επαρκούν. Οπότε μονάδα μέτρησης αυτής της μελέτης είναι η

έννοια παιδαγωγικό παιχνίδι.

Επιπλέον σ’ αυτή τη μελέτη τίθεται ένας περιορισμός. Αυτός ο περιορισμός

είναι ότι η εργασία αναφέρεται μόνο στα τρία τεύχη των βιβλίων ύλης της Γλώσσας

της Στ’ τάξης του δημοτικού σχολείου. Δηλαδή δεν έχει πραγματοποιηθεί έρευνα στα

αντίστοιχα  τρία  τεύχη  των  τετραδίων  εργασιών,  διότι  σκοπός  τους  είναι  να

εμπεδώσουν οι μαθητές/-τριες τα διάφορα λεξιλογικά φαινόμενα, μέσα από ασκήσεις.

Οπότε θεωρήσαμε ότι στα τετράδια εργασιών πιθανόν να μην υπάρχουν παιδαγωγικά

παιχνίδια, αλλά και στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν θα είναι ελάχιστα.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και τη διαπίστωση ότι υπάρχουν ελάχιστα

παιδαγωγικά παιχνίδια στα τρία τεύχη της Γλώσσας της Στ’ τάξης του δημοτικού,

πραγματοποιήθηκε  αναδόμηση  των  ενοτήτων  των  βιβλίων  αυτών.  Συγκεκριμένα

αναδομήθηκαν  οι  10  από  τις  17  ενότητές  τους.  Οι  ενότητες  που  αναδομήθηκαν

παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα (Ιορδανίδου, κ.α., 2017).
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Πίνακας 1 Οι ενότητες που αναδομήθηκαν:

Α/Α Ενότητα:

Α’ τεύχος, 1ηενότητα Μεταφορικά μέσα

Α’ τεύχος, 2ηενότητα Κατοικία

Α’ τεύχος, 4ηενότητα Διατροφή

Β’ τεύχος, 9η ενότητα Συσκευές

Β’ τεύχος, 10η ενότητα Ατυχήματα

Β’ τεύχος, 11η ενότητα Συγγενικές σχέσεις

Γ’ τεύχος, 13η ενότητα Επαγγέλματα

Γ’ τεύχος, 15η ενότητα Θέατρο

Γ’ τεύχος, 16η ενότητα Μουσεία

Γ’ τεύχος, 17η ενότητα Πόλεμος- ειρήνη

(Πηγή: Ιορδανίδου, κ.α., 2017)

Οι  ενότητες  αυτές  επιλέχθηκαν  για  αναδόμηση,  με  βάση  το  θέμα  τους.

Ειδικότερα στα θέματα αυτών των ενοτήτων ήταν πιο εύκολο να προσαρμοστούν και

να  ενταχθούν  πολλά  παιδαγωγικά  παιχνίδια.  Αντίθετα  οι  ενότητες  που  δεν

αναδομήθηκαν είναι η ενότητα 3 με τίτλο 28η Οκτωβρίου, η 5η ενότητα με τίτλο 17η

Νοέμβρη, η 6η με όνομα Η ζωή σε άλλους τόπους, η ενότητα 7 με τίτλο Η ζωή έξω

από την πόλη, η 8η ενότητα τα Χριστούγεννα, η 12η ενότητα 25η Μαρτίου και η 14η

ενότητα με τίτλο το Πάσχα. Ωστόσο ανάλυση περιεχομένου πραγματοποιήθηκε σ’

όλες  τις  ενότητες  των  τριών  τευχών,  μόνο  η  αναδόμηση  ήταν  μια  επιλεκτική

διαδικασία.

Όπως προκύπτει αβίαστα από τα ονόματα των τίτλων αποφεύχθηκαν των μη

αναδομημένων ενοτήτων ήταν αυτές που είχαν ως θέμα κάτι πιο συγκεκριμένο και οι
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επετειακές ενότητες.  Αυτό έγινε λόγω του ότι προτιμήσαμε πιο γενικά θέματα, τα

οποία μπορούν να διδαχτούν και να αξιοποιηθούν με τη χρήση των παιδαγωγικών

παιχνιδιών ανά πάσα στιγμή.  

Ως προς την αναδόμηση των ενοτήτων,  εφαρμόσαμε κάποια συγκεκριμένα

κριτήρια.  Ειδικότερα  οι  αναδομημένες  ενότητες  συμφωνούν  με  το  Αναλυτικό

Πρόγραμμα και με την κάλυψη συγκεκριμένων διδακτικών στόχων. Επίσης οι νέες

ενότητες  αποσκοπούν  στην  αυτενέργεια  των  μαθητών/-τριών  και  στην  άμεση

συμμετοχή τους στη διαδικασία μάθησης. Ακόμη οι αναδομημένες ενότητες έχουν

καλαίσθητη εμφάνιση, ώστε να ελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών/-τριών. Αυτό

επιτεύχθηκε με τη χρήση έντονων χρωμάτων και εικόνων από διάφορα κινούμενα

σχέδια. 

Ο/η εκπαιδευτικός καλό είναι να ξεκαθαρίζει στα παιδιά τις οδηγίες που δίνει,

ώστε  εκείνα  να  κατανοήσουν  την  αξία  της  ομαδικής  δουλειάς.  Για  να  διεξαχθεί

ομαλά  η  συνεργατική  μάθηση  χρειάζεται  ο/η  εκπαιδευτικός  να  ακολουθήσει

ορισμένα βήματα. Αρχικά ο/η δάσκαλος/-α οφείλει να χωρίσει την τάξη σε επιμέρους

ομάδες.  Όταν  πραγματοποιηθεί  αυτό  τότε  ο/η  εκπαιδευτικός  πρέπει  να  κάνει  μια

δραστηριότητα  προθέρμανσης  με  τη  βοήθεια  της  οποίας  τα  μέλη  της  ομάδας  θα

συσφίξουν τις σχέσεις τους. Το δεύτερο βήμα είναι να ξεκαθαρίσει ο/η εκπαιδευτικός

το ρόλο και υποχρεώσεις της κάθε ομάδας. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να είναι σαφείς

και οι αρμοδιότητες του κάθε μέλους (Herrell, 2000).

Μ’ αυτό  τον  τρόπο  θα  αποφευχθούν  τυχόν  διενέξεις.  Για  παράδειγμα  ο/η

δάσκαλος/-α μπορεί να μοιράσει κάρτες στα παιδιά για να καταστεί πιο ξεκάθαρη η

διαδικασία. Το επόμενο βήμα είναι να οριστεί ένας/μία συντονιστής/-στρια σε κάθε

ομάδα, ο/η οποίος/-α θα καταγράφει τη διαδικασία και θα φροντίσει η ομάδα του/της

να ολοκληρώσει την υποχρέωσή της εντός των χρονικών πλαισίων. Το τέταρτο βήμα

είναι ο/η εκπαιδευτικός να εποπτεύει ώστε όλες οι ομάδες ώστε να ολοκληρώσουν

την εργασία τους στην χρονική προθεσμία που έχει τεθεί (Herrell, 2000). 

Το  τελευταίο  βήμα  της  συνεργατικής  μάθησης  είναι  η  κάθε  ομάδα  να

εκφράσει μπροστά στους/στις υπόλοιπους/-ες τα αποτελέσματα της δουλειάς της και

τυχόν δυσκολίες που αντιμετώπισαν (Herrell, 2000). Συνεπώς η συνεργατική μέθοδος

είναι  αποτελεσματική  στη  διαδικασία  της  μάθησης.  Κάθε  ομάδα  περιλαμβάνει

μαθητές/-τριες με υψηλές, μέτριες και χαμηλές επιδόσεις. Η κάθε ομάδα στοχεύει να
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διεκπεραιώσει  μία εργασία.  Η συνεργατική  μάθηση έχει  πολλά θετικά στοιχεία,  η

αλήθεια  είναι  ότι  μ’  αυτή  την προσέγγιση οι  μαθητές/-τριες  αποκτούν  καλύτερες

επιδόσεις,  καλλιεργούν  μεταξύ  τους  διαπροσωπικές  σχέσεις,  αναπτύσσουν θετικές

στάσεις  προς  την  εργασία  τους  και  εκείνη  ολοκληρώνεται  πιο  γρήγορα  (Moore,

1992).

Όσον  αφορά  την  κοινωνική/  συναισθηματική  στρατηγική  μάθησης,  αυτή

αποτελείται  από δραστηριότητες προώθησης της αλληλεπίδρασης και  του ελέγχου

των συναισθημάτων. Μέσα από αυτές τα παιδιά αποκτούν αποτελεσματικότερα τη

γνώση.  Τα βήματα που πρέπει  να  ακολουθήσει  ο/η  εκπαιδευτικός  σχετικά  με  τις

στρατηγικές  μάθησης  είναι  τα  ακόλουθα.  Πρώτα  από  όλα  είναι  αναγκαίο  ο/η

εκπαιδευτικός να διαλέξει ποια στρατηγική θέλει να εφαρμόσει σε κάθε περίπτωση

(Herrell, 2000). 

Το δεύτερο βήμα είναι να αναπτύξει την αυτεπίγνωση των παιδιών, ώστε να

κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσουν τη νέα γνώση. Το επόμενο

βήμα  είναι  ο/η  δάσκαλος/-α  να  ξεκαθαρίσει  στους/στις  μαθητές/-τριες  ποια

στρατηγική  χρησιμοποιεί.  Ύστερα  απ’  αυτό,  αναγκαίο  είναι  οι  μαθητές/-τριες  να

εφαρμόσουν  στην  πράξη  τη  συγκεκριμένη  στρατηγική  καθοδηγούμενοι  από  τις

οδηγίες του/της εκπαιδευτικού. Στη συνέχεια ρωτά ο/η δάσκαλος/-α τα παιδιά πως

ενέργησαν και τι τους δυσκόλεψε (Herrell, 2000).

Επιπλέον  το  παιδί  που  προσπαθεί  να  εξηγήσει  στο/στη  συμμαθητή/-τρια

του/της  τις  νέες  γνώσεις  αισθάνεται  αυτοεκτίμηση.  Για  να  επιτύχει  η  διδασκαλία

ανάμεσα  σε  συνομηλίκους,  πρέπει  ο/η  δάσκαλος/-α  να  εντοπίσει  ποια  παιδιά

υπερτερούν στο συγκεκριμένο θέμα και ποια υστερούν. Όταν λοιπόν ανιχνευτούν οι

μαθητές/-τριες  -  «δάσκαλοι/-ες»,  θα  πρέπει  να  καθοδηγηθούν  από  τον/την

εκπαιδευτικό για το πώς να θέτουν ερωτήσεις και με ποιο τρόπο να χωρίσουν την

εργασία σε επιμέρους  κομμάτια.  Ο/η δάσκαλος/-α πρέπει  να χωρίσει  τα ζευγάρια

λαμβάνοντας  υπόψη του κάποια κριτήρια,  όπως είναι  το φύλο,  η προσωπικότητα.

Ύστερα ο/η εκπαιδευτικός οφείλει να παρατηρήσει πως λειτουργεί η κάθε ομάδα. Οι

ταιριαστές ομάδες καλό είναι να διατηρηθούν, ενώ εκείνες που δυσκολεύονται καλό

είναι να τροποποιηθούν (Herrell, 2000).

Συγχρόνως  μέσα  από  τη  συγκεκριμένη  εργασία  γίνεται  φανερό  ότι  ο/η

δάσκαλος/-α  οφείλει  να  κινήσει  το  ενδιαφέρον  των  μαθητών/-τριων  για  να
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υλοποιήσει μία πιο πετυχημένη διδασκαλία. Ο/η δάσκαλος/-α μπορεί να εφαρμόσει

διαφορετικές τεχνικές για να κερδίσει την προσοχή των μαθητών/-τριών. Μια τεχνική

είναι ο/η δάσκαλος/-α να μην κάνει απολύτως τίποτα. Έτσι τα παιδιά θα ξαφνιστούν

και αμέσως θα ησυχάσουν. Άλλος τρόπος είναι ο/η εκπαιδευτικός να μιλά σε πολύ

χαμηλό  τόνο,  για  να  αναγκαστούν  οι  μαθητές/-τριες  να  ησυχάσουν  ώστε  να

ακούσουν. Μόλις η ησυχία επανέλθει στην τάξη τότε ο/η δάσκαλος/-α μπορεί να μιλά

στον  κανονικό  τόνο.  Επίσης  ο/η  εκπαιδευτικός  μέσα  από  τις  χειρονομίες  και  τις

κινήσεις  του  σώματός  του  μπορεί  να  κινήσει  την  προσοχή  των  παιδιών  (Moore,

1992). 

Για να συμμετέχουν τα παιδιά πιο ενεργά στη διαδικασία της μάθησης πρέπει

ο/η  δάσκαλος/-α  να  τους  δίνει  κίνητρα.  Για  παράδειγμα  όταν  ο/η  εκπαιδευτικός

αναφερθεί στο αντικείμενο της διδασκαλίας οφείλει να καταστήσει στα παιδιά σαφές

ότι αυτό το θέμα είναι ζωτικής σημασίας. Συν τοις άλλοις μπορεί ο/η εκπαιδευτικός

να αφουγκράζεται  τις συζητήσεις  των παιδιών και να προσαρμόζει τη διδασκαλία

πάνω σ’ αυτό το θέμα. Το αίσθημα της αγωνίας επίσης ελκύει το ενδιαφέρον των

μαθητών/-τριών (Moore, 1992). 

Για  παράδειγμα  μια  μέρα  μπορεί  να  ξεκινήσει  η  διδασκαλία  με  μια

ενδιαφέρουσα δήλωση του/της  δασκάλου/-ας.  Τα μοντέλα,  τα διαγράμματα και οι

εικόνες κινούν το ενδιαφέρον των παιδιών. Επιπρόσθετα οι ρητορικές ερωτήσεις και

οι  υποθετικές  περιπτώσεις  ενεργοποιούν  τα  παιδιά.  Χρέος  του/της  εκπαιδευτικού

είναι να φτιάχνει ένα σχεδιάγραμμα για την κάθε διδασκαλία.  Με άλλα λόγια ο/η

δάσκαλος/-α οφείλει να είναι οργανωτικός/-η και σε κάθε διδασκαλία χρειάζεται να

έχει διατυπώσει γενικεύσεις, ορισμούς ή αναλογίες (Moore, 1992). 

Επίσης  επισημαίνεται  από  τη  συγκεκριμένη  εργασία,  ότι  ο/η  δάσκαλος/-α

όταν διδάσκει πρέπει να δίνει ζωή στα λόγια του/-της. Ειδικότερα εκείνος/-η οφείλει

να  αλλάζει  συχνά  τον  τόνο  της  φωνής  του/-της  και  να  δίνει  έμφαση  σε  κάποια

σημεία.  Επίσης  ο/η  εκπαιδευτικός  με  τη  χρήση  της  φωνής  του  χρειάζεται  να

αλληλεπιδρά  με  τα  παιδιά.  Όταν  ο/η  δάσκαλος/-α  αναφέρει  στα  παιδιά  κάποια

πληροφορία που δεν είναι  πολύ σημαντική  μπορεί  να τη λέει  με γρήγορο ρυθμό.

Όμως όταν η γνώση είναι σημαντική ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να την παρουσιάζει

αργά, ώστε να αποτυπωθεί στον εγκέφαλο των μαθητών/-τριών (Moore, 1992). 
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Άλλος ένας σκοπός της έρευνας είναι να τονιστεί ότι ένας/-μια δάσκαλος/-α

οφείλει να συμπεριφέρεται ισάξια σ’ όλους τους μαθητές/-τριες. Χρέος του/της κάθε

εκπαιδευτικού είναι να προσαρμόζει τη διδασκαλία στα μέτρα όλων των μαθητών/-

τριών, λαμβάνοντας υπόψη τους τις γνώσεις τους, τις ικανότητές τους, τις δεξιότητες

τους και το επίπεδό τους (Fairbairn&Jones-Vo, 2010).

Επιπρόσθετα  ο/η  δάσκαλος/-α  χρειάζεται  να  υπολογίζει  στη  διδασκαλία

του/της  και  το  διαφορετικό  υπόβαθρο των μαθητών/-τριών.  Ειδικότερα εκείνος/-η

πρέπει  να  σκέφτεται  για  τον/την  κάθε/-μια  μαθητή/-τρια  το  εκπαιδευτικό  του/της

υπόβαθρο, τις εμπειρίες του/της, τον ψυχισμό του/της, τις γνώσεις του/της, τις αξίες

του/της  και  τα  ενδιαφέροντά  του/της.  Ακόμη  ο/η  δάσκαλος/-α  χρειάζεται  να

καθορίσει  τους  μαθησιακούς  στόχους  και  τους  τρόπους  με  τους  οποίους  θα  τους

πραγματοποιήσει.  Πρέπει  επίσης  να  οργανώσει  τα  σχέδια  διδασκαλίας  με  τέτοιο

τρόπο, ώστε να διευκολύνουν τη διαδικασία μάθησης των παιδιών. Καθήκον του/της

δασκάλου/-ας ακόμη είναι να σχεδιάσει την αξιολόγηση των μαθητών/-τριών, ώστε

εκείνος/-η να διατυπώσει αν υπάρχει πρόοδος (Fairbairn&Jones-Vo, 2010).

Οι δάσκαλοι/-ες επίσης χρειάζεται να συμπεριφέρονται ισότιμα σ’ όλους/-ες

τους/τις μαθητές/-τριες. Επιπλέον ο/η ίδιος/-α οφείλει να μη φέρει σε δύσκολη θέση

τα παιδιά. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας καλό είναι ο/η εκπαιδευτικός να έχει

οπτική επαφή με τους/τις μαθητές/-τριες και αν προκύψει κάποιο πρόβλημα ανάμεσα

στα παιδιά, τότε καλό είναι να αφιερωθούν κάποια λεπτά για την επίλυση αυτού του

θέματος.  Επιπρόσθετα ο/η δάσκαλος/-α οφείλει  να αλλάζει τακτικά τις θέσεις  των

μαθητών/-τριών. Το περιβάλλον της τάξης λοιπόν πρέπει να είναι θετικό προς όλα τα

παιδιά.  Ειδικότερα  το  πλαίσιο  της  τάξης  χρειάζεται  να  διέπεται  από  κάποια

χαρακτηριστικά,  τα  οποία  είναι  η  αποδοχή,  η  φροντίδα,  η  άνεση,  η  ασφάλεια,  η

κατανόηση και οι αξίες (Kauchak&Eggen, 1998).

Ταυτόχρονα  χρέος  του/  της  εκπαιδευτικού  είναι  να  δημιουργήσει

πολυεπίπεδες  τάξεις  με  το  να  δίνει  στους/στις  μαθητές/-τριες  διαφορετικά  είδη

εργασιών. Ο χρόνος διδασκαλίας επίσης χρειάζεται να είναι ευέλικτος. Με τη φράση

ευέλικτος  χρόνος  εννοείται  ότι  όταν χορηγηθούν  οι  ίδιες  εργασίες  στους/στις  πιο

αδύναμους/-ες και στους/στις πιο δυνατούς/-ες μαθητές/-τριες, τότε πρέπει να δοθεί

επιπλέον χρόνος στους/στις  αδύναμους/-ες  και  στους/στις  υπόλοιπους/-ες  να δοθεί

extra υλικό (Kauchak&Eggen, 1998).
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Ο/  η  αποτελεσματικός/-η  εκπαιδευτικός πρέπει  να  πληροί  κάποια

συγκεκριμένα  χαρακτηριστικά.  Αρχικά  ο/η  εκπαιδευτικός  χρειάζεται  να  έχει

ενθουσιασμό. Όταν τα παιδιά αντιληφθούν ότι ο/η δάσκαλός/-α τους διακρίνεται από

ενθουσιασμό,  τότε  ελκύονται  πιο  πολύ  από  αυτόν/-ή.  Ένας/μία  ενθουσιώδης

δάσκαλος/-α εντείνει την αυτοπεποίθηση, την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας

και τη σχολική επιτυχία (Kauchak&Eggen, 1998). 

Οι  ενθουσιώδεις  δάσκαλοι/-ες  μπορούν να επικοινωνήσουν με τα παιδιά ή

λεκτικά ή με τη γλώσσα του σώματος και μ’ αυτό τον τρόπο εκφράζουν το γνήσιο

ενδιαφέρον τους για ένα θέμα. Επιπρόσθετα ένας/μια δάσκαλος/-α οφείλει να έχει

προσδοκίες  για  τη  μελλοντική  ακαδημαϊκή  επιτυχία  των  μαθητών/-τριών  του/της.

Ακόμη ο/η εκπαιδευτικός  οφείλει  να θέτει  κανόνες  στην τάξη,  οι  οποίοι  θα είναι

αποδεκτοί από όλους/-ες. Οι πιο σημαντικοί κανόνες είναι η ύπαρξη της ηθικής, της

πειθαρχίας και της ιδιοκτησίας. Ωστόσο ο/η εκπαιδευτικός οφείλει να αξιολογεί και

τις επιδόσεις των παιδιών (Kauchak&Eggen, 1998).

Επιπλέον τα παιδαγωγικά παιχνίδια που υφίστανται στη συγκεκριμένη μελέτη

σχετίζονται  και προάγουν την ταξινόμηση του  Bloom. Εκείνη είναι μια ιεραρχική

ταξινόμηση,  η  οποία  τοποθετεί  σε  κλίμακες  από  το  χαμηλότερο  στο  υψηλότερο

επίπεδο  διαφορετικές  πληροφορίες  σχετικά  με  την  εκπαίδευση.  Στο  χαμηλότερο

επίπεδο είναι η γνώση.  Στη γνώση υπάρχει η αναγνώριση και η ανάκληση. Πιο πάνω

είναι η κατανόηση όπου το νόημα της πληροφορίας είναι σαφές. Στην κατανόηση

υπάρχει η μετάφραση και η ερμηνεία (Kauchak&Eggen, 1998).

Μετά από την κατανόηση είναι  η εφαρμογή.  Η διαδικασία της εφαρμογής

πραγματοποιείται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη τα παιδιά ακολουθούν μια φόρμα για

να εφαρμόσουν τη νέα γνώση. Σχετικά με τη δεύτερη φάση προκύπτει στα παιδιά ένα

νέο πρόβλημα και τους ζητείται να το επιλύσουν εφαρμόζοντας τη νέα γνώση. Στο

επόμενο επίπεδο είναι η σύνθεση. Στη διαδικασία της σύνδεσης γίνεται εστίαση στη

δημιουργικότητα. Συνήθως η σύνθεση υφίσταται στις τέχνες. Το υψηλότερο επίπεδο

της  ταξινόμησης  του  Bloom κατατάσσεται  η  αξιολόγηση.  Σ’  αυτό  το  επίπεδο

διαπιστώνεται αν αξίζει κάποιο αντικείμενο ή δουλειά. Η διαδικασία της αξιολόγησης

υλοποιείται σε δύο στάδια. Το πρώτο είναι να τοποθετηθούν κριτήρια και το δεύτερο

στάδιο είναι  η εφαρμογή αυτών των κριτηρίων σε μία εργασία (Kauchak&Eggen,

1998).
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Εκτός της ταξινόμησης του Bloom, στόχος είναι μέσα αυτής της εργασίας να

προαχθεί  και  η  δομιστική  προσέγγιση.  Η δομιστική  προσέγγιση είναι  μια  θεωρία

κατά  την  οποία  οι  μαθητές/-τριες  χρησιμοποιούν  τη  δική  τους  εμπειρία  για  να

αποκτήσουν  τη  νέα  γνώση.  Σύμφωνα  με  τον  κονστρουκτιβισμό  οι  μαθητές/-τριες

είναι πιο ενεργοί στη διαδικασία της διδασκαλίας, αφού οι ίδιοι/-ες αποκτούν τη νέα

γνώση  και  ύστερα  καλούνται  να  την  εφαρμόσουν  στη  πραγματική  ζωή.  Η

αλληλεπίδραση ανάμεσα στους/στις εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/-τριες και

το  αντίστροφο είναι  το  βασικό στοιχείο  της  δομιστικής  προοπτικής.  Η κοινωνική

αλληλεπίδραση ενθαρρύνει  τους μαθητές/-τριες να εκφράζουν τις  γνώσεις  τους με

μια νέα πληροφορία και να τη συγκρίνουν μεταξύ τους.  Τα παιδιά χωρίζονται σε

ομάδες για να ερευνήσουν ένα θέμα και μετά όταν ολοκληρώσουν την εργασία τους

συζητούν όλες οι ομάδες τα αποτελέσματά τους (Kauchak&Eggen, 1998).

Κεφάλαιο 6ο

Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας

Μετά από μελέτη των τριών τευχών των βιβλίων ύλης του μαθήματος της

Γλώσσας Στ’ τάξης του δημοτικού, προκύπτει το συμπέρασμα ότι τα συγκεκριμένα

σχολικά εγχειρίδια περιέχουν ελάχιστες παιδαγωγικές δραστηριότητες. Αρχικά όσον

αφορά το Α’ τεύχος του γνωστικού αντικειμένου της Γλώσσας της Στ’ τάξης του

δημοτικού διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν μόνο δύο παιδαγωγικά παιχνίδια (βλ. πίνακα

2). Στην 1η ενότητα αυτού του τεύχους με τίτλο «Ταξίδια, Τόποι και Μεταφορικά

Μέσα»  δεν  εντοπίστηκαν  παιδαγωγικά  παιχνίδια.  Ειδικότερα  στη  συγκεκριμένη

ενότητα υφίστανται 4 κείμενα, ασκήσεις κατανόησης που βασίζονται πάνω σ’ αυτά

τα κείμενα, πίνακες με γραμματικά φαινόμενα και 2 ασκήσεις παραγωγής γραπτού

λόγου (Ιορδανίδου, κ.α., 2017). 

Στην  2η ενότητα  του  ίδιου  τεύχους  με  τίτλο  «Κατοικία»  υπάρχει  ένα

παιδαγωγικό παιχνίδι, το οποίο είναι η άσκηση 6α σελίδα 36. Η συγκεκριμένη άσκηση

αποτελείται  από τρία μέρη το α,  το β  και  το γ.  Το πρώτο μέρος  της  άσκησης 6

περιέχει  ένα  κρυπτόλεξο  όπου  κρύβονται  λέξεις  σχετικές  με  την  κατοικία  και  τα

παιδιά πρέπει να τις  βρουν.  Τα άλλα δύο μέρη της συγκεκριμένης  άσκησης είναι

γραπτές τυπικές ασκήσεις που σχετίζονται με λεξιλογικά και γραμματικά φαινόμενα.

Γενικά  η  ενότητα  με  τίτλο  Κατοικία  αποτελείται  από  5  κείμενα,  από  ερωτήσεις

κατανόησης  που  στηρίζονται  στα  κείμενα,  από  πίνακες  πάνω  στους  οποίους
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αναγράφονται γραμματικά φαινόμενα, από γραμματικές, λεξιλογικές ασκήσεις  και

από ασκήσεις παραγωγής γραπτού λόγου (Ιορδανίδου, κ.α., 2017).

Σχετικά με την 3η ενότητα του βιβλίου με τίτλο «28η Οκτωβρίου», ούτε σ’

αυτή  υπάρχουν  παιδαγωγικά  παιχνίδια.  Στη  συγκεκριμένη  ενότητα  υπάρχουν  3

επετειακά  κείμενα,  ερωτήσεις  κατανόησης  και  μία  άσκηση  παραγωγής  γραπτού

λόγου (Ιορδανίδου, κ.α., 2017). 

Η 4η ενότητα με τίτλο «Διατροφή», δεν περιέχει παιδαγωγικά παιχνίδια. Στην

ενότητα  αυτή  υπάρχουν  κείμενα  που  σχετίζονται  με  το  συγκεκριμένο  θέμα,

ερωτήσεις κατανόησης, πίνακες με γραμματικά φαινόμενα, γραμματικές ασκήσεις, 1

άσκηση  παραγωγής  γραπτού  λόγου  και  λεξιλογικές  ασκήσεις  (Ιορδανίδου,  κ.α.,

2017).   

Η 5η ενότητα με τίτλο «17η Νοέμβρη» περιλαμβάνει 1 παιδαγωγικό παιχνίδι.

Αυτή η παιδαγωγική δραστηριότητα είναι η άσκηση 2 σελίδα 74 και προτρέπει τα

παιδιά να δραματοποιήσουν ένα θεατρικό κείμενο σχετικά με την επέτειο της 17ης

Νοέμβρη. Η υπόλοιπη ενότητα περιέχει επετειακά κείμενα, ερωτήσεις κατανόησης,

ένα πίνακα με γραμματικά φαινόμενα και μία γραμματική άσκηση (Ιορδανίδου, κ.α.,

2017). 

Η  6η ενότητα  «Η  ζωή  σε  άλλους  τόπους»,  δεν  έχει  παιδαγωγικές

δραστηριότητες. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα περιέχει κείμενα σχετικά με αυτό το

θέμα, ερωτήσεις κατανόησης, λεξιλογικές ασκήσεις, γραμματικές ασκήσεις, πίνακες

που  αναφέρουν  γραμματικά  φαινόμενα  και  ασκήσεις  παραγωγής  γραπτού  λόγου

(Ιορδανίδου, κ.α., 2017).

Πίνακας 2:

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ Α’ ΤΕΥΧΟΣ

Ενότητα Περιέχει παιδαγωγικά

παιχνίδια

Δεν περιέχει

παιδαγωγικά παιχνίδια

1η: Ταξίδια, τόποι, 

μεταφορικά μέσα

ΟΧΙ
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2η: Κατοικία ΝΑΙ: άσκηση 6α σελίδα 

36

3η: 28η Οκτωβρίου ΟΧΙ

4η: Διατροφή ΟΧΙ

5η: 17η Νοεμβρίου ΝΑΙ: άσκηση 2 σελίδα 74

6η: Η ζωή σε άλλους 

τόπους

ΟΧΙ

(Πηγή: Ιορδανίδου, κ.α., 2017)

Αναφορικά με το Β’ τεύχος του σχολικού βιβλίου της Γλώσσας της Στ’ τάξης

του δημοτικού, εκείνο περιέχει 5 παιδαγωγικές δραστηριότητες (βλ. πίνακα 3). Στην

7η ενότητα με τίτλο «Η ζωή έξω από την πόλη» δεν υπάρχει κανένα παιδαγωγικό

παιχνίδι. Η συγκεκριμένη ενότητα περιέχει κείμενα, ερωτήσεις κατανόησης, πίνακες

με  γραμματικά  φαινόμενα,  γραμματικές,  λεξιλογικές  ασκήσεις  και  ασκήσεις

παραγωγής γραπτού λόγου (Ιορδανίδου, κ.α., 2017). 

Η 8η ενότητα, έχει τίτλο «Χριστούγεννα» και περιλαμβάνει μία παιδαγωγική

δραστηριότητα, η οποία είναι η άσκηση 2 σελίδα 37. Στο συγκεκριμένο παιδαγωγικό

παιχνίδι  τα  παιδιά  καλούνται  να  δραματοποιήσουν  ένα  θεατρικό  σχετικά  με  τα

Χριστούγεννα και να το παρουσιάσουν στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή του σχολείου.

Γενικά στην 8η ενότητα δεν υπάρχουν άλλα παιδαγωγικά παιχνίδια, αλλά υφίστανται

χριστουγεννιάτικα  κείμενα,  ερωτήσεις  κατανόησης  και  μια  άσκηση  παραγωγής

γραπτού λόγου (Ιορδανίδου, κ.α., 2017).

Στην 9η ενότητα με τίτλο «Συσκευές» υπάρχουν 2 παιδαγωγικά παιχνίδια, το

οποία είναι η άσκηση 7 σελίδα 46 και η άσκηση 7 σελίδα 58. Πιο συγκεκριμένα στη

δραστηριότητα 7 σελίδα 46, τα παιδιά χρειάζεται να χωριστούν σε ζευγάρια και να

δραματοποιήσουν  ένα  διάλογο  που  είναι  έτοιμος  γραμμένος  στο  βιβλίο  και

αναφέρεται  στο  διάλογο  ενός/μίας  πελάτη/-ισσας  και  ενός/μίας  πωλητή/-τριας.

Σχετικά με την άσκηση 7 σελίδα 58, τα παιδιά καλούνται να γράψουν μία πρόταση

από τα γράμματα που τους δίνονται σ’ ένα χαρτί. Αυτά τα γράμματα τα γράφει στην

αρχή ο/η  εκπαιδευτικός  και  μετά  το  κάθε  παιδί  για  το/τη  διπλανό/-ή του/της.  Τα

γράμματα  πρέπει  να  είναι  τυχαία.  Η ενότητα  αυτή  περιλαμβάνει  επίσης  κείμενα,
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ερωτήσεις κατανόησης, πίνακες με γραμματικά φαινόμενα,  γραμματικές ασκήσεις,

ασκήσεις  παραγωγής  γραπτού  λόγου  και  λεξιλογικές  ασκήσεις  (Ιορδανίδου,  κ.α.,

2017).

Η  10η ενότητα  με  τίτλο  «Ατυχήματα»  περιέχει  3  παιδαγωγικές

δραστηριότητες.  Αυτές είναι η άσκηση 5δ σελίδα 72, η άσκηση 6 σελίδα 77 και η

άσκηση  9  σελίδα  79.  Η  άσκηση 5δ  σελίδα  ζητά  από  τα  παιδιά  να  υπαγορεύουν

στο/στη διπλανό/-η τους τρεις κινήσεις που αναφέρονται μέσα στο κείμενο. Για να

κερδίσει το κάθε ζευγάρι  πρέπει οι κινήσεις που έχει γράψει να είναι ορθογραφικά

σωστές. Η άσκηση 6 σελίδα 77, με βάση την οποία τα παιδιά πρέπει να χωριστούν σε

2 ομάδες. Η ομάδα που θα γράψει σ’ ένα πίνακα που θα τους έχει δοθεί από τον/την

εκπαιδευτικό τους περισσότερους τοπικούς και χρονικούς προσδιορισμούς θα είναι η

νικήτρια. Αναφορικά με την άσκηση 9 σελίδα 79, εκεί τα παιδιά θα χωριστούν σε δύο

ομάδες. Στην κάθε ομάδα θα δοθεί ένα κείμενο με κάποιες χρωματισμένες λέξεις. Η

κάθε ομάδα οφείλει να αλλάξει τις χρωματισμένες λέξεις με συνώνυμες. Η ομάδα που

θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους θα κερδίσει. Επιπλέον η συγκεκριμένη

ενότητα  περιλαμβάνει  κείμενα,  ερωτήσεις  κατανόησης,  πίνακες  με  γραμματικά

φαινόμενα,  γραμματικές  ασκήσεις,  λεξιλογικές  ασκήσεις  και  ασκήσεις  παραγωγής

γραπτού λόγου (Ιορδανίδου, κ.α., 2017).   

Η  11η ενότητα  «Συγγενικές  σχέσεις»  δεν  περιέχει  παιδαγωγικά  παιχνίδια.

Αυτή  η  ενότητα  έχει  κείμενα,  ερωτήσεις  κατανόησης,  πίνακες  με  γραμματικά

φαινόμενα,  γραμματικές,  λεξιλογικές  ασκήσεις  και  ασκήσεις  παραγωγής  γραπτού

λόγου (Ιορδανίδου, κ.α., 2017). 

Η  12η ενότητα  με  τίτλο  «25η Μαρτίου»  επίσης,  δεν  περιλαμβάνει

παιδαγωγικές  δραστηριότητες.  Η  συγκεκριμένη  ενότητα  έχει  κείμενα,  ερωτήσεις

κατανόησης και  ασκήσεις  σχετικές  με τη συγκεκριμένη επέτειο  (Ιορδανίδου,  κ.α.,

2017).

Πίνακας 3:

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ Β’ ΤΕΥΧΟΣ

Ενότητα Περιέχει παιδαγωγικά Δεν περιέχει
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παιχνίδια παιδαγωγικά παιχνίδια

7η: Η ζωή έξω από την 

πόλη

ΟΧΙ

8η: Χριστούγεννα ΝΑΙ: άσκηση 2 σελίδα 37

9η: Συσκευές ΝΑΙ: άσκηση 7 σελίδα 46,

άσκηση 7 σελίδα 58

10η: Ατυχήματα ΝΑΙ: άσκηση 5δ σελίδα

72, άσκηση 6 σελίδα 77,

άσκηση 9 σελίδα 79

11η: Συγγενικές σχέσεις ΟΧΙ

12η: 25η Μαρτίου ΟΧΙ

(Πηγή: Ιορδανίδου, κ.α., 2017)

Όσον αφορά το Γ’ τεύχος της Γλώσσας, υπάρχουν 4 παιδαγωγικά παιχνίδια

(βλ. πίνακα 4). Η ενότητα 13 με τίτλο «Τρόποι ζωής και επαγγέλματα» περιλαμβάνει

ένα από αυτά. Αυτό είναι η άσκηση 5 σελίδα 21, όπου τα παιδιά θα χωριστούν σε δύο

ομάδες και η κάθε ομάδα οφείλει να βρει όσες περισσότερες σύνθετες λέξεις είναι

δυνατό με πρώτο συνθετικό τη λέξη αέρα. Η ομάδα που θα βρει τις περισσότερες

είναι η νικήτρια.  Η ενότητα αυτή δεν περιέχει άλλο παιδαγωγικό παιχνίδι, αλλά έχει

κείμενα,  ερωτήσεις  κατανόησης,  πίνακες  με  γραμματικά  φαινόμενα,  γραμματικές,

λεξιλογικές  ασκήσεις  και  ασκήσεις  παραγωγής  γραπτού  λόγου  (Ιορδανίδου,  κ.α.,

2017).

Η  14η ενότητα  με  τίτλο  «Πάσχα»  δεν  έχει  παιδαγωγικές  δραστηριότητες.

Ειδικότερα  η  συγκεκριμένη  παιδαγωγική  δραστηριότητα  έχει  κείμενα  που

αναφέρονται στο Πάσχα, ερωτήσεις κατανόησης, και ασκήσεις παραγωγής γραπτού

λόγου με θέμα το Πάσχα (Ιορδανίδου, κ.α., 2017). 

Η  15η ενότητα  με  τίτλο  «Κινηματογράφος-  Θέατρο»  έχει  2  παιδαγωγικές

δραστηριότητες. Αυτές είναι η άσκηση 4β σελίδα 44 και η άσκηση 10 σελίδα 51. Η

παιδαγωγική δραστηριότητα 4β σελίδα 44,ζητά από τα παιδιά να πάρουν δύο μικρά

κείμενα που υπάρχουν στο βιβλίο και να εμπλουτίσουν τις προτάσεις με επιθετικούς
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προσδιορισμούς. Πριν από αυτό θα πρέπει τα παιδιά να χωριστούν σε δύο ομάδες. Η

ομάδα που θα τα καταφέρει θα είναι η νικήτρια. Αναφορικά με την άσκηση 10 σελίδα

51 ζητά από τα παιδιά να ανεβάσουν μία θεατρική παράσταση βασισμένη στο βιβλίο

του Γιώργου Σεφέρη «Ποιήματα με ζωγραφιές σε μικρά παιδιά». Αυτή τη θεατρική

παράσταση οφείλουν να την παρουσιάσουν τα παιδιά σε όλο το σχολείο. Εκτός από

τα  παιδαγωγικά  παιχνίδια  αυτή  η  ενότητα  έχει  κείμενα,  ερωτήσεις  κατανόησης,

πίνακες με γραμματικά φαινόμενα, γραμματικές, λεξιλογικές ασκήσεις και ασκήσεις

παραγωγής γραπτού λόγου (Ιορδανίδου, κ.α., 2017).

Η ενότητα 16 με τίτλο «Μουσεία» δεν περιλαμβάνει παιδαγωγικά παιχνίδια.

Πιο συγκεκριμένα αυτή η ενότητα έχει κείμενα, ερωτήσεις κατανόησης, πίνακες με

γραμματικά φαινόμενα γραμματικές, λεξιλογικές ασκήσεις και ασκήσεις παραγωγής

γραπτού λόγου (Ιορδανίδου, κ.α., 2017). 

Σχετικά με την τελευταία ενότητα του Γ’ τεύχους, δηλαδή τη 17η ενότητα με

τίτλο «Πόλεμος και Ειρήνη», εκείνη έχει μόνο ένα παιδαγωγικό παιχνίδι. Αυτό είναι

η άσκηση 8 σελίδα 79. Η συγκεκριμένη άσκηση αναφέρει ότι τα παιδιά πρέπει να

χωριστούν σε ζευγάρια.  Σε όλα τα ζευγάρια θα δώσει  ο/η εκπαιδευτικός  τις  ίδιες

λέξεις και το κάθε ζευγάρι οφείλει να βρει και άλλες λέξεις της ίδιας οικογένειας για

την εκάστοτε λέξη. η  (Ιορδανίδου, κ.α., 2017). Στη 17η ενότητα δεν υπάρχει άλλη

παιδαγωγική  δραστηριότητα,  όμως  υφίστανται  κείμενα,  ερωτήσεις  κατανόησης,

πίνακες  με  γραμματικά  φαινόμενα,  γραμματικές  και  λεξιλογικές  ασκήσεις  και

ασκήσεις παραγωγής γραπτού λόγου (Ιορδανίδου, κ.α., 2017).

Πίνακας 4:

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ’ ΤΕΥΧΟΣ

Ενότητα Περιέχει παιδαγωγικά

παιχνίδια

Δεν περιέχει

παιδαγωγικά παιχνίδια

13η: Τρόποι ζωής και 

επαγγέλματα

ΝΑΙ: άσκηση 5 σελίδα 21

14η: Πάσχα ΟΧΙ

15η: Κινηματογράφος- ΝΑΙ: άσκηση 4β,σελίδα
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Θέατρο 44, άσκηση 10 σελίδα 51

16η: Μουσεία ΟΧΙ

17η: Πόλεμος και ειρήνη ΝΑΙ: άσκηση 8 σελίδα 79

(Πηγή: Ιορδανίδου, κ.α., 2017)

Κεφάλαιο 7ο

Αναλυτική περιγραφή παιδαγωγικών παιχνιδιών

Α’ τεύχος Γλώσσας

Κεφάλαιο 1ο Ταξίδια, Τόποι, Μεταφορικά μέσα

Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Ο πεζός

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Θα μπορέσεις να περιγράψεις αναλυτικά ένα μεταφορικό μέσο σε 5 λεπτά; Αν

είσαι  καλά  προετοιμασμένος/  -μένη  μπορεί  και  να  προλάβεις!  Ποιο  ζευγάρι  θα

πραγματοποιήσει την καλύτερη περιγραφή;

Σκοπός  του  παιχνιδιού  είναι  το  κάθε  μέλος  του  εκάστοτε  ζευγαριού  να

περιγράψει ένα μεταφορικό μέσο με σωστό γλωσσικό τρόπο μέσα σε πέντε λεπτά.

Αυτή η δραστηριότητα αντικαθιστά τις ασκήσεις 1-4 σελίδες 9, 10 του Α’ τεύχους

της Γλώσσας της ενότητας 1. Παρ’ όλο που οι συγκεκριμένες ασκήσεις του βιβλίου

έχουν  τους  ίδιους  διδακτικούς  στόχους  με  την  προτεινόμενη  δραστηριότητα,  δεν

περιέχουν κανένα παιδαγωγικό παιχνίδι.  Ειδικότερα σ’ αυτές τις ασκήσεις τίθενται

κάποιες ερωτήσεις στα παιδιά σχετικά με τα μεταφορικά μέσα. Μ’ αυτό τον τρόπο

όμως  δεν  καλλιεργείται  η  φαντασία,  το  ενδιαφέρον  και  η  κριτική  ικανότητα  των

μαθητών/-  τριών.  Τα  παιδιά  στην  προτεινόμενη  δραστηριότητα  χωρίζονται  σε

ζευγάρια.  Το  κάθε  μέλος  του  ζευγαριού  παίρνει  μία  κάρτα  πάνω  στην  οποία

αναγράφεται  ένα  μεταφορικό  μέσο.  Το  άλλο  μέλος  δεν  πρέπει  να  ξέρει  τι

αναγράφεται στην κάρτα του/ της συμμαθητή/ -τριάς του/της. Μόλις μοιραστούν οι

κάρτες ξεκινάει το πρώτο ζευγάρι. Το ένα μέλος καλύπτει τα μάτια του και το άλλο

το οδηγεί μέσα στην τάξη για μια υποτιθέμενη βόλτα. Ξαφνικά το παιδί που έχει

ανοικτά  μάτια  «βλέπει»  το  μεταφορικό  μέσο  που  πρέπει  να  περιγράψει.  Το

μεταφορικό μέσο που αρχίζει το παιδί να περιγράφει αναγράφεται στην κάρτα που
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του έχει δοθεί από τον/ την εκπαιδευτικό. Η περιγραφή αυτού του παιδιού πρέπει να

περιλαμβάνει το χρώμα, το σχήμα, την εξωτερική και την εσωτερική εμφάνιση του

μέσου.  Ο/ η μαθητής/-τρια που περιγράφει  χρονομετρείται  από το δάσκαλο και η

περιγραφή του/ της είναι ανάγκη να γίνει μέσα σε πέντε λεπτά. Μετά όταν τελειώσει

το παιδί γίνεται ανταλλαγή ρόλων και το άλλο μέλος του ζευγαριού περιγράφει ένα

διαφορετικό  μεταφορικό  μέσο.  Στον  πίνακα  γράφει  ο/η  εκπαιδευτικός  το  κάθε

ζευγάρι  και  τα  μεταφορικά  μέσα  που  περιγράψανε.  Όταν  τελειώσουν  όλα  τα

ζευγάρια,  θα  πραγματοποιηθεί  ψηφοφορία  από  τα  παιδιά,  κατά  την  οποία  θα

ψηφίσουν το ζευγάρι που είχε τις δύο πιο ενδιαφέρουσες περιγραφές. Για να δούμε

ποιο ζευγάρι θα κερδίσει; Υλικό που χρειάζεται για αυτό το παιχνίδι είναι οι κάρτες

που θα μοιράσει  ο/  η εκπαιδευτικός,  όπου πάνω θα αναγράφεται  ένα μεταφορικό

μέσο.  Κάποια  απ’  αυτά  πιθανόν  να  είναι  αυτοκίνητο,  μηχανάκι,  ταξί,  ποδήλατο,

αεροπλάνο, καράβι,  τρένο, ασθενοφόρο και φορτηγό. Ένα παράδειγμα περιγραφής

είναι το εξής:

Το μηχανάκι του γείτονα

Το μηχανάκι ανήκει στον κρεοπώλη της γειτονιάς. Το συγκεκριμένο όχημα το

λένε Οδυσσέα. Είναι ένα πολύ μοντέρνο μηχανάκι. Το χρώμα του είναι κόκκινο με

μαύρο και  το σχήμα του είναι  παραλληλόγραμμο.  Το κάθισμά του φαίνεται  τόσο

αναπαυτικό. Στο πίσω μέρος έχει αποθηκευτικό χώρο. Επίσης το μηχανάκι αυτό έχει

μπροστά στα πλάγια δυο στρογγυλά καθρεφτάκια. Εξωτερικά είναι τόσο γυαλιστερό

που μερικές φορές πέφτουν οι ακτίνες του ήλιου πάνω του και με τυφλώνουν.

Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Οδηγός και αυτοκίνητο

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Ποιο  ζευγάρι  θα  κάνει  την  καλύτερη  περιγραφή;  Θα  καταφέρει  το  κάθε

ζευγάρι να παριστάνει με επιτυχία τον/ την οδηγό και το αυτοκίνητο; 

Σκοπός του παιχνιδιού είναι να εμπεδώσουν οι μαθητές/ -τριες τον τρόπο με

τον οποίο πραγματοποιείται μια σωστή περιγραφή. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα

αντικαθιστά την άσκηση 1 σελίδα 13, του σχολικού βιβλίου της Γλώσσας του Α’

τεύχους  της  ενότητας  1.  Στην  άσκηση  του  βιβλίου  οι  μαθητές/-τριες  πρέπει
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περιγράψουν το κείμενο μέσα από ερωτήσεις Σωστό/Λάθος. Ωστόσο η προτεινόμενη

δραστηριότητα  διδάσκει  στα  παιδιά  την  περιγραφή  μέσα  από  το  παιδαγωγικό

παιχνίδι.  Σ’ αυτή την παιδαγωγική δραστηριότητα ο/ η δάσκαλος/ -α χωρίζει τους

μαθητές σε ζευγάρια. Το κάθε ζευγάρι αποτελείται από ένα/ μια οδηγό και από ένα

αυτοκίνητο.  Το παιδί-  αυτοκίνητο έχει  καλυμμένα μάτια και  κατευθύνεται  από το

παιδί- οδηγό. Ταυτόχρονα το παιδί που κάνει τον/ την οδηγό περιγράφει τη διαδρομή

στο/ στη συμμαθητή/ -τριά του που παριστάνει το αυτοκίνητο. Ο/ η δάσκαλος/ -α έχει

τοποθετήσει ένα κώνο στο μέσο της διαδρομής, και όταν το κάθε ζευγάρι φτάσει σ’

εκείνο το σημείο τότε αυτόματα αντιστρέφονται οι ρόλοι του κάθε ζευγαριού. Οπότε

το παιδί που έκανε το αυτοκίνητο από εκείνο το σημείο και έπειτα παριστάνει τον

οδηγό και το αντίστροφο, συνεπώς το παιδί που κάνει τώρα τον/ την οδηγό πρέπει να

συνεχίσει την περιγραφή της διαδρομής από εκεί που σταμάτησε ο/ η συμμαθητής/ -

τριά  του.  Συμμετέχουν  όλα  τα  παιδιά  σε  ζευγάρια.  Το  μόνο  υλικό  που  είναι

απαραίτητο για αυτό το  παιδαγωγικό παιχνίδι είναι ο κώνος που θα τοποθετηθεί από

το/ τη δάσκαλο/-α στα μέσα της διαδρομής. Το ζευγάρι που θα πραγματοποιήσει την

πιο  ρεαλιστική  περιγραφή  θα  κερδίσει.  Για  παράδειγμα  το  παιδί-  οδηγός  που

κατευθύνει το/ τη συμμαθητή/ -τριά του μπορεί να λέει ξεκινάμε τη διαδρομή μας

τώρα από το σχολείο, περνάμε την κεντρική πλατεία με την παιδική χαρά, οπού εκεί

κάθεται ένα μωράκι με τη μαμά του. Το μωράκι μόλις μας είδε μας χαμογέλασε. Σ’

αυτό  το  σημείο  γίνεται  η  αντιστροφή  των  ρόλων  και  το  άλλο  παιδί  οφείλει  να

συνεχίσει την περιγραφή από το σημείο που σταμάτησε ο/ η άλλος/ -η μαθητής/ -

τρια.

Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Η διαδρομή του ταξί

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Θα μπορέσει το ταξί να φθάσει εγκαίρως στο/ στη βιαστικό/ -ή πελάτη/ -τισσά

του διαλέγοντας τη σωστή διαδρομή; Για να δούμε ποιο ζευγάρι θα τα καταφέρει;

Σκοπός του παιχνιδιού είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να κάνουν εξάσκηση

στις  χρονικές  προτάσεις.  Η  συγκεκριμένη  δραστηριότητα  βασίζεται  στον  πίνακα

σελίδα 15 και αντικαθιστά την άσκηση 4 σελίδα 16, που βρίσκονται στην 1η ενότητα

του Γ’ τεύχους του σχολικού εγχειριδίου της Γλώσσας της Στ’ τάξης του δημοτικού.
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Ο πίνακας και η άσκηση 4 αναφέρονται στα χρονικά επιρρήματα και στις χρονικές

προτάσεις, μ’ ένα θεωρητικό τρόπο. Αντίθετα στη συγκεκριμένη δραστηριότητα οι

μαθητές/-τριες μαθαίνουν για τις χρονικές προτάσεις μέσα από την ενεργή συμμετοχή

τους. Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε ζευγάρια. Ο/η δάσκαλος/-α έχει απλώσει μέσα

στην  τάξη  τετράγωνους  μουσαμάδες.  Πάνω  στον  κάθε  τετράγωνο  μουσαμά  ο/η

δάσκαλος/-α  έχει  σχεδιάσει  πολλές  διαφορετικές  διαδρομές  αλλά  και  επικίνδυνες

παγίδες.  Το  ίδιο  σχέδιο  υπάρχει  και  σε  πολλές  μικρές  καρτέλες.  Όμως  σε  κάθε

καρτέλα είναι διαφορετικά σχεδιασμένη η σωστή διαδρομή. Οπότε κάθε ζεύγος έχει

διαφορετική πορεία. Στα ζευγάρια, ο/η ένας/μια μαθητής/-τρια έχει την καρτέλα με τη

διαδρομή και ο/η άλλος/-η βαδίζει πάνω στο μουσαμά με βάσει τις οδηγίες του/ της

συμμαθητή/τριάς του/της. Το κάθε παιδί που κρατάει την καρτέλα απαγορεύεται να

πει  τις  λέξεις  ευθεία,  πίσω,  μπροστά,  δεξιά  και  αριστερά.  Άρα  αν  κάποιο  παιδί

ξεχαστεί και πει κάποια από αυτές τις λέξεις, τότε το ζευγάρι καίγεται αμέσως και

βγαίνει από το παιχνίδι. Οπότε πρέπει να περιγράψει τη διαδρομή με άλλο τρόπο. Ο

τρόπος  αυτός  είναι  η  χρήση χρονικών  προτάσεων.  Όμως  το  παιδί  δεν  πρέπει  να

αργήσει γιατί η υπόθεση του παιδαγωγικού παιχνιδιού είναι ένας/ μια οδηγός ταξί που

προσπαθεί να φθάσει στον προορισμό του και να πάρει τον/ την βιαστικό/-ή πελάτη/-

τισσα του/ της. Υλικά που θα χρειαστούν είναι οι καρτέλες με τις διαδρομές και οι

μουσαμάδες. Για παράδειγμα οι οδηγίες που θα μπορούσε να δώσει το ένα παιδί στο

άλλο είναι: Αφού διασχίσεις την πλατεία συνέχισε να περπατάς. Μόλις  περάσεις το

φανάρι, πήγαινε προς τη μεριά που είναι το περίπτερο.

Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Βαρκούλες

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Ξέρεις να κλίνεις σωστά τα ρήματα; Σκοπός του παιχνιδιού είναι οι μαθητές/ -

τριες  να  κάνουν  επανάληψη  στους  χρόνους  των  ρημάτων.  Η  συγκεκριμένη

δραστηριότητα αντικαθιστά την άσκηση 3 σελίδα 15 από την 1η ενότητα του πρώτου

τεύχους της Γλώσσας της Στ’ τάξης δημοτικού και στοχεύει στο να εμπεδώσουν τα

παιδιά τους χρόνους των ρημάτων.  Στο σχολικό βιβλίο υπάρχει  ένας πίνακας στη

σελίδα 14 με τους χρόνους των ρημάτων. Πραγματοποιήθηκε η αντικατάσταση αυτής

της άσκησης, διότι είναι βαρετή και δεν περιέχει κάποιο παιδαγωγικό παιχνίδι. Στην

προτεινόμενη  δραστηριότητα τα  παιδιά  κάθονται  κάτω σχηματίζοντας  μία  βάρκα,
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κινούνται  λοιπόν δεξιά- αριστερά προσπαθώντας να συντονίσουν την κίνησή τους

προς την ίδια κατεύθυνση, αλλά και να την αλλάζουν όταν αυτό είναι απαραίτητο ή

όταν ζητηθεί από το/ τη δάσκαλο/ -α. Ο/η εκπαιδευτικός θα λέει σ’ ένα/ μία μαθητή/ -

τρια ένα ρήμα σε συγκεκριμένο πρόσωπο, χρόνο και αυτό το παιδί θα πρέπει να το

προσαρμόσει στον επόμενο χρόνο. Για να είναι πιο εύκολο μπορεί ο/η εκπαιδευτικός

να  ξεκινάει  σε  όλα  τα  ρήματα  από  τον  ενεστώτα  οριστικής.  Οπότε  ξεκινά  ο/η

εκπαιδευτικός  και  λέει  σ’  ένα/  μια  μαθητή/  -τρια  ένα  ρηματικό  τύπο,  τότε  ο/η

μαθητής-τρια που απευθύνεται λέει το ίδιο ρήμα στο ίδιο πρόσωπο στον παρατατικό,

ο/η διπλανός/-ή του τον ίδιο τύπο στον αόριστο και πάει λέγοντας. Ταυτόχρονα όμως

πρέπει να κινούνται και δεξιά- αριστερά λόγω του ότι βρίσκονται σε μια «βάρκα».

Κάθε  φορά ο/η  εκπαιδευτικός  θα  ξεκινάει  από ένα  τυχαίο  παιδί  για  να  είναι  πιο

δίκαιο. Όποιος δεν τα καταφέρει να συντονιστεί με την κίνηση και να βρει σωστά το

ρηματικό τύπο βγαίνει από το παιχνίδι. Οι τρεις τελευταίοι που θα μείνουν είναι οι

νικητές. Για παράδειγμα λέει ο/η δάσκαλος/-α σ’ ένα/ μια μαθητή/-τρια λύνει, τότε ο/

η μαθητής/ -τρια πρέπει να κινείται δεξιά- αριστερά και να πει έλυνε, ο/η διπλανός/-ή

του έλυσε και με τον ίδιο τρόπο να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Κεφάλαιο 2ο Κατοικία

Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Ιστορίες μ’ ένα κουβάρι

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Θα  καταφέρει  το  κάθε  ζευγάρι  να  περιγράψει  ένα  οικοδόμημα  χωρίς  να

ξεχάσει κανένα από τα βασικά στοιχεία περιγραφής κτιρίου; Αν κάποιο ζευγάρι έχει

διαβάσει το αντίστοιχο μάθημα της Γλώσσας μπορεί και να κερδίσει.

Σκοπός του παιχνιδιού είναι το κάθε ζευγάρι να περιγράψει ένα διαφορετικό

οικοδόμημα περιλαμβάνοντας όλα τα δομικά στοιχεία περιγραφής ενός κτιρίου. Αυτή

η δραστηριότητα αντικαθιστά την άσκηση 1 σελίδα 25, του σχολικού εγχειριδίου της

Γλώσσας, του Α’ τεύχους την 2η ενότητα. Η άσκηση του βιβλίου μέσα από ερωτήσεις

κατανόησης  του  κειμένου,  προσπαθεί  να  διδάξει  στα  παιδιά  την  περιγραφή  ενός

κτιρίου.  Στον  αντίποδα  η  προτεινόμενη  δραστηριότητα,  διδάσκει  στα  παιδιά  την

περιγραφή ενός κτιρίου βιωματικά και μέσα από ένα παιδαγωγικό παιχνίδι. Τα παιδιά

χωρίζονται σε ζευγάρια. Το παιχνίδι αρχίζει με το πρώτο ζευγάρι. Εκείνο κρατάει το
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κουβάρι,  το  ξετυλίγει  και  ξεκινά  μια  ιστορία,  στην  οποία  περιγράφει  ένα  κτίριο.

Πρέπει να θυμούνται ότι η περιγραφή χρειάζεται να περιέχει λεπτομέρειες για το που

βρίσκεται το οικοδόμημα, για το πώς είναι, για το ποια πρόσωπα ζουν σ’ αυτό, για το

πώς χρησιμοποιείται και για το ποια είναι τα συναισθήματά τους γι’ αυτό. Τα ρήματα

που θα χρησιμοποιήσουν για την περιγραφή τους πρέπει να είναι σε χρόνο ενεστώτα.

Όποιο  ζευγάρι  χρησιμοποιήσει  διαφορετικό  χρόνο,  έστω  και  σ’  ένα  ρήμα  τότε

διακόπτεται η περιγραφή του, ακυρώνεται η συμμετοχή του και συνεχίζει το επόμενο

ζευγάρι. Επίσης η κάθε περιγραφή οικοδομήματος είναι αναγκαίο να περιλαμβάνει

τουλάχιστον 3 επίθετα και 3 τοπικούς προσδιορισμούς. Το πρώτο ζευγάρι ξεκινά την

περιγραφή οικοδομήματος και ταυτόχρονα κρατάει ένα κουβάρι. Μ’ αυτό το κουβάρι

το κάθε ζευγάρι σχηματίζει στο πάτωμα το κτίριο που περιγράφει. Μόλις το πρώτο

ζευγάρι ολοκληρώσει την περιγραφή του και εφόσον δεν ακυρωθεί η συμμετοχή του,

τότε  τα  υπόλοιπα  παιδιά  σχολιάζουν  αν  η  συγκεκριμένη  ιστορία  περιελάβανε  τα

απαραίτητα  δομικά  στοιχεία  περιγραφής  κτιρίου,  τα  τρία  επίθετα  και  τους  τρεις

επιθετικούς προσδιορισμούς. Ο/ η εκπαιδευτικός σημειώνει τις ελλείψεις  του κάθε

ζευγαριού. Μετά συνεχίζει το επόμενο ζευγάρι με τη δική του περιγραφή. Σχεδιάζουν

το δικό τους κτίριο με το κουβάρι στο πάτωμα, χωρίς να καταστρέψουν το σχέδιο του

προηγούμενου ζευγαριού. Όποιο ζευγάρι περιγράψει το κτίριο που έχει επιλέξει με

τις λιγότερες ελλείψεις, εκείνο κερδίζει. Στο τέλος όλα τα ζευγάρια παρατηρούν τα

σχέδια των οικοδομημάτων που σχηματίστηκαν με το κουβάρι στο πάτωμα. Υλικό

που θα χρειαστεί γι’ αυτό το παιχνίδι είναι ένα κουβάρι. Ένα παράδειγμα περιγραφής

κτιρίου είναι το ακόλουθο:

Το σπίτι της γιαγιάς μου

Το  σπίτι  της  γιαγιάς  μου  βρίσκεται  σ’  ένα  ορεινό  χωριό  των  Χανίων της

Κρήτης που ονομάζεται Ντερές. Το σπίτι αυτό κτίστηκε γύρω στο 1950, γεγονός που

το  καθιστά  ένα  παλιό  οικοδόμημα.  Το  συγκεκριμένο  οικοδόμημα  είναι  πέτρινο

ισόγειο και έχει μια μεγάλη αυλή. Σ’ αυτό το σπίτι κατοικεί η γιαγιά μου μόνη της.

Βέβαια  απέναντι  μένει  η  αδερφή  της.  Κάθε φορά που επισκέπτομαι  το  σπίτι  της

γιαγιάς μου, μυρίζει παντού η ευωδιά από τα νόστιμα κουλουράκια της.           

Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Ταξιδιώτης
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Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Ποιος  θα  καταλάβει  τη  γλώσσα  του/  της  ταξιδιώτη-  -τισσας;  Άραγε  ποια

ομάδα θα  κερδίσει;  Σκοπός  του  συγκεκριμένου  παιδαγωγικού  παιχνιδιού  είναι  να

εμπεδώσουν τα παιδιά τις ελλειπτικές προτάσεις. Αυτή η δραστηριότητα αντικαθιστά

την  άσκηση  5  σελίδα  31  του  σχολικού  εγχειριδίου  της  Γλώσσας  Στ’  τάξης  του

δημοτικού, από το Α’ τεύχος, τη 2η ενότητα. Ο σκοπός και των δύο ασκήσεων είναι ο

ίδιος. Πραγματοποιήθηκε η αντικατάσταση αυτής της δραστηριότητας, διότι περιέχει

μόνο  τρεις  ελλειπτικές  προτάσεις  και  κανένα  παιδαγωγικό  παιχνίδι.  Σ’  αυτό  το

παιχνίδι ο/η δάσκαλος/ -α έχει γράψει σε κάρτες ορισμένες φράσεις με τα παράπονα

ενός/ μιας τουρίστα/ -τριας που μια μιλάει μόνο τη δική του/ της γλώσσα και καμία

άλλη  προς  τη  ρεσεψιόν  του  ξενοδοχείου.  Ο  λόγος  του/  της  ταξιδιώτη/  -τριας

αποτελείται μόνο από ελλειπτικές προτάσεις. Τα παιδιά θα χωριστούν σε δύο ομάδες.

Το  πρώτο  παιδί  από  μία  ομάδα  επιλέγει  τυχαία  μια  φράση  για  την  οποία

διαμαρτύρεται  ως επισκέπτης/ -τρια στους αντιπάλους.  Η άλλη ομάδα μιμείται  τη

ρεσεψιόν του ξενοδοχείου και καταβάλλει προσπάθειες να αντιληφθεί τις απαιτήσεις

του/της τουρίστα/ -τριας. Οπότε η ομάδα που κάνει τη γραμματεία του ξενοδοχείου

πρέπει  λοιπόν να βρει  ποιος  από τους  βασικούς  όρους  λείπει  από την ελλειπτική

πρόταση του ταξιδιώτη και να τη μετατρέψει σε απλή. Μόλις τελειώσουν όλες τις

κάρτες  οι  δυο ομάδες  παίρνουν  αντίστροφους  ρόλους  και  ο/η  δάσκαλος/  -α  τους

μοιράζει  καινούριες  κάρτες,  οι  οποίες  περιέχουν  διαφορετικά  παράπονα  του/της

ταξιδιώτη/-τριας. Η ομάδα που θα αποκτήσει τους περισσότερους πόντους θα είναι η

νικήτρια.  Υλικό που  απαιτείται  είναι  μόνο  οι  κάρτες  του/  της  δασκάλου/-ας.  Για

παράδειγμα  κάποιες  προτάσεις  που  μπορεί  να  πει  ο/η  ταξιδιώτης/  -τρια  στη

γραμματεία του ξενοδοχείου είναι «Είναι κρύο.», τότε η αντίπαλη ομάδα πρέπει να

πει «Το δωμάτιο είναι κρύο», «Ακούω» τότε θα μετατραπεί «Εγώ ακούω θορύβους».

Κεφάλαιο 4 Διατροφή

Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Το τοτέμ των φρούτων 

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:
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Θα καταφέρετε να συνεργαστείτε και να φτιάξετε  μια μορφή από φρούτα;

Αυτό  το  «πλάσμα»  μπορεί  να  αποτελέσει  το  σύμβολο  της  τάξης  σας.  Θα  το

κατορθώσετε;

Σκοπός αυτού του παιχνιδιού είναι  τα  παιδιά  μέσα από τη  συνεργασία  να

εξασκηθούν  στην  ομοιοκαταληξία,  στο  λεξιλόγιο  και  στην  ορθογραφία.  Αυτή  η

δραστηριότητα αντικαθιστά την άσκηση 7 σελίδα 52 που βρίσκεται στην 4η ενότητα,

του Α’ τεύχους του σχολικού εγχειριδίου της Γλώσσας της Στ’ τάξης του δημοτικού.

Η άσκηση του βιβλίου ζητά να χωριστούν τα παιδιά σε δύο μεγάλες ομάδες και να

βρουν  πληροφορίες  για  τα  τρόφιμα  που  έτρωγαν  οι  αρχαίοι  Έλληνες.  Ωστόσο  η

προτεινόμενη δραστηριότητα προτρέπει τους μαθητές/ -τριες να συνεργαστούν όλοι

μαζί και μέσα από το παιδαγωγικό παιχνίδι να εμπεδώσουν την ομοιοκαταληξία, το

λεξιλόγιο και την ορθογραφία. Όλη μαζί η τάξη πρέπει να συνεργαστεί για να φτιάξει

ένα τοτέμ από φρούτα. Την ώρα όμως που τα παιδιά θα το κατασκευάζουν πρέπει να

επικρατεί ησυχία. Για να στερεώσουν μεταξύ τους τα φρούτα, θα χρησιμοποιήσουν

οδοντογλυφίδες και καλαμάκια από σουβλάκια. Για παράδειγμα υλικά που μπορούν

να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του γλυπτού είναι τα ακόλουθα: φύλλα για

μαλλιά, αχλάδι για μύτη, φέτα πεπόνι για στόμα, κεράσια για μάτια, φέτες λεμόνι για

αφτιά,  καρπούζι  για  κεφάλι,  ένα  δοχείο  για  λαιμό  ντυμένο  με  γκοφρέ  χαρτί

στερεωμένο στο τραπέζι.  Την ώρα που τα παιδιά θα κατασκευάζουν το τοτέμ ο/η

εκπαιδευτικός  μπορεί  να  τους  απαγγέλει  ποιήματα  σχετικά  με  τα  φρούτα.  Όταν

τελειώσουν θα τους μοιράσει τα φυλλάδια με τα ποιήματα και θα συζητήσουν πιο

συγκεντρωμένα για την ομοιοκαταληξία των ποιημάτων. Τα παιδιά μπορούν ακόμη

να συζητήσουν με το/ τη δάσκαλο/-α άγνωστες λέξεις και πιθανόν αυτό τα ποιήματα

να τα έχουν ορθογραφία για την επόμενη φορά. Για παράδειγμα δύο ποιήματα που

μπορούν να αξιοποιηθούν είναι το «Τετράδιο Γυμνασμάτων» του Γ. Σεφέρη και ένα

απόσπασμα από το «Απέθαντο» του Σ. Σκίπη.

Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Αστείες διαφημίσεις

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Μπορείτε να φτιάξετε αστείες διαφημίσεις; Οι συγκεκριμένες όμως πρέπει να

έχουν ομοιοκαταληξία, πλούσιο λεξιλόγιο και σωστή ορθογραφία.
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Σκοπός αυτού του παιδαγωγικού παιχνιδιού, είναι να εξασκηθούν οι μαθητές/

-τριες στην ομοιοκαταληξία, στο πλούσιο λεξιλόγιο και στη σωστή ορθογραφία, μέσα

από τη συγγραφή αστείων διαφημίσεων. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αντικαθιστά

την άσκηση 1 σελίδα 53-56, της ενότητας 4 του Α’ τεύχους της Γλώσσας της Στ’

τάξης  του  Δημοτικού.  Η  δραστηριότητα  του  βιβλίου  περιλαμβάνει  έτοιμες

διαφημίσεις,  πάνω στις  οποίες  χρειάζεται  να  βασιστούν  τα  παιδιά  για  να  λύσουν

κάποιες γραμματικές ασκήσεις. Αντίθετα η προτεινόμενη δραστηριότητα, μέσα από

το παιδαγωγικό παιχνίδι καθιστά πιο αποτελεσματική τη διδασκαλία των διάφορων

γραμματικών φαινομένων. Αυτές οι διαφημίσεις θα προωθούν υγιεινά τρόφιμα. Οι

μαθητές/ -τριες χρειάζεται να χωριστούν σε ομάδες των πέντε ατόμων. Σε κάθε μέλος

της ομάδας θα ανατίθενται  μια αρμοδιότητα ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και  τις

κλίσεις  του.  Ένα  μέλος  θα  σκεφτεί  το  περιεχόμενο  της  διαφήμισης,  άλλο  την

ομοιοκαταληξία,  άλλο το πλούσιο λεξιλόγιο,  άλλο θα ελέγξει την ορθογραφία και

τέλος άλλο τη δομή. Για όλες όμως τις αρμοδιότητες πρέπει να υπάρξει μια άψογη

συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της κάθε ομάδας. Η πιο αστεία διαφήμιση, η οποία

ταυτόχρονα  θα  πληροί  και  όλες  τις  απαραίτητες  προϋποθέσεις  ομοιοκαταληξία,

πλούσιο λεξιλόγιο και σωστή ορθογραφία, θα μπει στον πίνακα ανακοινώσεων του

σχολείου και θα δημοσιευτεί στο σχολικό περιοδικό. Υλικά που θα χρειαστούν για

αυτή τη δραστηριότητα είναι μολύβια και χαρτιά για την κάθε ομάδα.  

Παράδειγμα  διαφήμισης  είναι  η  ακόλουθη,  για  τα  παπούτσια  σαν  θέλεις

κορδόνια, προτίμησε τα μακαρόνια «Σόνια». Και πάλι, αν θες ρούχα να απλώσεις, τα

μακαρόνια «Σόνια να τεντώσεις». Όσο να βράσουνε, γερά δε σπάνε, και αλίμονο σ’

αυτούς που θα τα φάνε. Είναι ολικής θα τα λατρέψεις, θα το δεις. Είναι υγιεινά και

θρεπτικά, αρέσουν και στα μικρά παιδιά.

Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Πες μου τι τρως να σου πω ποιος είσαι

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Πόσο υγιεινά τρέφεσαι; Γνωρίζεις την ορθογραφία των φαγητών που τρως;

Ποιος από εσάς θα τα καταφέρει σ’ αυτό το κουίζ;

Σκοπός του παιχνιδιού είναι κάθε παιδί να εξασκηθεί στην ορθογραφία, να

αντιληφθεί  τους  γραμματικούς  όρους  έναρθρο,  άναρθρο  ουσιαστικό  και  να
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εμπλουτίσει  το  λεξιλόγιό  του.  Η  συγκεκριμένη  δραστηριότητα  αντικαθιστά  την

άσκηση 7 σελίδα 67 που βρίσκεται στην 4η ενότητα του Α’ τεύχους του σχολικού

εγχειριδίου της Γλώσσας της Στ’ τάξης του δημοτικού. Η δραστηριότητα του βιβλίου

στοχεύει στην εκμάθηση του έναρθρου και του άναρθρου ουσιαστικού μέσα από ένα

κείμενο.  Αντίθετα  η  δραστηριότητα  που  προτείνεται  στοχεύει  μέσα  από  το

παιδαγωγικό παιχνίδι στη διδασκαλία του έναρθρου και του άναρθρου ουσιαστικού,

αλλά ταυτόχρονα στην εμπέδωση της σωστής ορθογραφίας και στον εμπλουτισμό του

λεξιλογίου  των  παιδιών.  Αυτό  το  παιδαγωγικό  παιχνίδι  παίζεται  ατομικά.  Ο/  η

εκπαιδευτικός μοιράζει σε κάθε παιδί ένα χαρτί που πάνω έχει κάποιους πίνακες. Οι

πίνακες είναι άδειοι. Ο πρώτος πίνακας έχει τρεις στήλες. Στην κάθε στήλη το παιδί

πρέπει να γράψει με το μολύβι του, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Όταν ο/η μαθητής/ -τρια

το κάνει τότε οφείλει να γράψει κάτω από την κάθε στήλη τι του αρέσει να τρώει.

Μόλις όλοι οι μαθητές/ -τριες συμπληρώσουν τον πρώτο πίνακα, μέσα στην τάξη θα

διαβάσουν τι τους αρέσει να τρώνε. Στη συνέχεια δεν θα υπάρξουν σχόλια, αλλά ο/η

εκπαιδευτικός θα μοιράσει μια σελίδα που θα γράφει συμπέρασμα και χρειάζεται να

συμπληρωθεί από τον/την κάθε/-μια μαθητή/-τρια. Έπειτα κάτω από το συμπέρασμα,

υπάρχει ένας κενός πίνακας. Εκεί το κάθε παιδί γράφει στην πρώτη στήλη τις μέρες

της εβδομάδας τη μία κάτω από την άλλη και στην πρώτη σειρά κάποια χρονικά

διαστήματα όπως 7:00-10:00, 10:00- 13:00, 13:00- 16:00, 16:00- 19:00, 19:00- 21:00

και 21:+. Στο συγκεκριμένο πίνακα θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα όσα φάγανε την

προηγούμενη  εβδομάδα,  δεν  πρέπει  να  ξεχάσουν  τίποτα.  Απαραίτητο  είναι  να

γράψουν ακόμα και τις τσίχλες και τις καραμέλες που έφαγαν. Μόλις ολοκληρώσουν

οι  μαθητές/  -τριες,  ο/η  δάσκαλος/-α  θα  τους  μοιράσει  φυλλάδια,  στα  οποία  θα

αναγράφονται  λίγα  λόγια  για  τα  γαλακτοκομικά,  τα  κρεατικά,  τα  φρούτα,  τα

λαχανικά, τα ζυμαρικά, το ψωμί, τις πατάτες, τα ψάρια, τα μαλάκια, τα γλυκά και τα

παγωτά. Οι μαθητές/ -τριες χρειάζεται να υπογραμμίσουν τις άγνωστες λέξεις. Ο/η

εκπαιδευτικός θα τους εξηγήσει τη σημασία τους. Σ’ αυτό το φυλλάδιο πρέπει να

υπογραμμίσουν όλα τα έναρθρα ουσιαστικά χωρίς να τους ξεφύγει κανένα. Ύστερα

ο/η εκπαιδευτικός θα έχει φτιάξει κάποιες κουκκίδες από χαρτόνι. Τα χρώματα που

θα  έχουν  αυτές  οι  κουκκίδες  είναι  κίτρινο,  πράσινο,  μπλε  και  κόκκινο.  Ο/η

δάσκαλος/-α θα εξηγήσει στα παιδιά ότι κάθε χρώμα κουκκίδας ή κάθε συνδυασμός

από κουκκίδες αντιστοιχεί για παράδειγμα στους υδατάνθρακες, στις βιταμίνες και

στις πρωτεΐνες. Συνεπώς σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν στους μαθητές από

τον εκπαιδευτικό  σχετικά  με  την αντιστοιχία  των θρεπτικών  συστατικών  και  των
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κουκκίδων,  οι  μαθητές/-τριες  καλούνται  να  συμπληρώσουν  ένα  τρίτο  πίνακα,

τοποθετώντας κουκκίδες. Μετά το κάθε παιδί πρέπει να μετρήσει τις κουκκίδες κάθε

χρώματος και ανάλογα πιο χρώμα υπερτερεί τότε είναι φανερό αν ή διατροφή του

είναι  ισορροπημένη ή όχι.  Υλικά που θα χρειαστούν είναι  οι  φωτοτυπίες  με τους

πίνακες  και  το  συμπέρασμα,  οι  χρωματιστές  κουκκίδες,  ένα  μολύβι  και  μία

φωτοτυπία που θα γράφει λίγα στοιχεία για τα διάφορα είδη τροφίμων.

Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Το τραγούδι του σεφ

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Θα καταφέρετε να φτιάξετε ένα τραγούδι με τις ακόλουθες λέξεις; Σίγουρα

δεν θα υπάρξει πρόβλημα αν έχετε διαβάσει. Για να δούμε ποια ομάδα θα κερδίσει; 

Σκοπός  είναι  οι  μαθητές/-τριες  να  κάνουν  εξάσκηση  στις  υποθετικές,

αποτελεσματικές προτάσεις, στα παραθετικά επιθέτων και στην κλίση, ορθογραφία

της  προστακτικής.  Η  συγκεκριμένη  δραστηριότητα  αντικαθιστά  τις  ασκήσεις  5

σελίδα 50, 2β, 2γ σελίδα 57 και άσκηση 5 σελίδα 66. Μ’ αυτή τη δραστηριότητα τα

παιδιά μαθαίνουν πολλούς γραμματικούς κανόνες βιωματικά. Βρες τις λέξεις  στην

κουζίνα του διάσημου μάγειρα Κακοτρίβη Βραζοτρίβη, σύνθεσέ τις ώστε να φτιάξεις

το τραγούδι του. Για μεγαλύτερη ευκολία, μπορείς να προσθέσεις ή να αφαιρέσεις

όσες λέξεις θέλεις. Τα παιδιά πρέπει να χωριστούν σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων.

Το τραγούδι πρέπει να περιλαμβάνει μια υποθετική πρόταση, μια αποτελεσματική,

ένα επίθετο σε θετικό βαθμό, ένα σε συγκριτικό και ένα σε υπερθετικό. Επίσης πρέπει

να περιέχει δύο ρήματα σε προστακτική. Η ομάδα που θα καταφέρει να φτιάξει το

τραγούδι, το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω, έχει νόημα και ολοκληρωθεί

νωρίτερα θα κερδίσει. Για παράδειγμα οι λέξεις που θα δοθούν μπορεί να είναι οι

ακόλουθες:  και, ψήνω, στο, στύβω, στη, κόβω, τις, είμαι, μάγειρας, αξεπέραστος,

λάχανα,  ελιές,  ζεματιστές,  βράζω,  μελιτζάνες,  ζεστά,  μέσα,  σε,  ζουμί,  σουπιές,

λεμόνια,  ψάρια,  να,  τους,  και,  ντομάτες,  μοναδικές,  φωτιά,  πιπεριές,  ξακουστός,

ρολόι, κρέας, ψωμάκια, ρόμβο, κάρβουνα, κοιτάζω, τρίβω, χωρίς. Αυτό το τραγούδι

περιλαμβάνει 1 υποθετική πρόταση «Αν θες… χάσεις», 1 αποτελεσματική «Θα είναι

μέχρι  παιδιά»,  1  επίθετο  στο  θετικό  βαθμό  μοναδικός,  1  επίθετο  στο  συγκριτικό
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«καλύτερος», 1  επίθετο στον υπερθετικό βαθμό «φρεσκότατα»  και 2 ρήματα στη

προστακτική βοήθησε και έλα. Υλικά που είναι αναγκαία ένα χαρτι και ένα μολύβι.

Παράδειγμα τραγουδιού:

Λάχανα τρίβω, λεμόνια  στύβω, ντομάτες  κόβω, τις μελιτζάνες κάνω ρόμβο.

Ελιές και πιπεριές, ζεματιστές σουπιές, μες στο ζουμί τους βράζω, χωρίς ρολόι να

κοιτάζω. Κρέας και ψάρια ψήνω στη φωτιά, ψωμάκια σε κάρβουνα ζεστά.

Βοήθησε και εσύ, μην κάθεσαι εκεί. Θα είναι τόσο νόστιμα όλα αυτά,

που θα τα φάνε όλα τα παιδιά. Μάγειρας είμαι ξακουστός, αξεπέραστος, μοναδικός.

Καλύτερος από το Ρούλη,  που τον φωνάζουν μαγειρούλη.

Τα υλικά μου είναι φρεσκότατα και νοστιμότατα. Αν  θες να δοκιμάσεις, 

έλα μην το χάσεις.

Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Ο καθρέφτης

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Ποιο  ζευγάρι  ξέρει  να  κλίνει  σωστά  την  προστακτική;  Μπορείτε  να

συνδυάσετε την κλίση της προστακτικής με τη γυμναστική; Ή θα λαχανιάσετε και δε

θα μπορείτε να μιλήσετε;

Σκοπός του παιχνιδιού είναι οι μαθητές να κάνουν εξάσκηση στην κλίση της

προστακτικής. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αντικαθιστά την άσκηση 3 σελίδα 49,

η οποία βρίσκεται στην 4η ενότητα του Α’ τεύχους της Γλώσσας Στ’ δημοτικού. Οι

δύο ασκήσεις έχουν τον ίδιο διδακτικό στόχο. Όμως η άσκηση του βιβλίου εστιάζει

μόνο  στο  β’  πληθυντικό  πρόσωπο,  ενώ  η  δραστηριότητα  που  προτείνεται

επικεντρώνεται και στα δύο πρόσωπα. Συνεπώς μέσα από την παιδαγωγικό παιχνίδι

τα  παιδιά  θα  εμπεδώσουν  την  κλίση  της  προστατικής.  Στη  συγκεκριμένη

δραστηριότητα  τα  παιδιά  χωρίζονται  σε  ζευγάρια.  Ένα  μέλος  του  ζευγαριού

τοποθετείται  απέναντι  από το άλλο μέλος.  Το πρώτο μέλος  κάνει  κινήσεις  και το

άλλο χρειάζεται να αναπαράγει κατοπτρικά το άλλο.  Οι κινήσεις όμως πρέπει να

είναι ασκήσεις γυμναστικής όπως π.χ. διατάσεις. Ξεκινάει πρώτα ο/η συντονιστής/-

93



τρια  και  κάνει  τον  καθρέπτη.  Μόλις  οι  μαθητές/  -τριες  καταλάβουν  τι  είδους

ασκήσεις πρέπει να πραγματοποιήσουν, ο/η εκπαιδευτικός τους λέει ότι ταυτόχρονα

με τις ασκήσεις πρέπει να κλίνουν την προστακτική τριών ρημάτων που θα τους πει ο

ίδιος.  Για  παράδειγμα  οι  μαθητές/  -τριες  κάνουν  ακριβώς  τις  ίδιες  ασκήσεις  και

παράλληλα τους ζητάει ο/η δάσκαλος/-α να κλίνουν την προστακτική ενεστώτα του

ρήματος π.χ. ανθίζω. Οπότε τα παιδιά πραγματοποιούν ακριβώς τις ίδιες ασκήσεις

γυμναστικής και το ένα μέλος του ζευγαριού λέει άνθισε και το άλλο ανθίστε. Μετά

ο/η εκπαιδευτικός τους ζητά την προστακτική δύο ακόμα ρημάτων και σημειώνει αν

απαντούν σωστά ή λάθος. Όταν ολοκληρώσει το πρώτο ζευγάρι τότε συνεχίζει  το

δεύτερο. Τα ζευγάρια που θα απαντήσουν σωστά θα περάσουν στην επόμενη φάση.

Στο επόμενο στάδιο θα κάνουν πάλι ασκήσεις γυμναστικής απλά ο/η εκπαιδευτικός

θα ρωτά τους/τις μαθητές/ -τριες πιο δύσκολους ρηματικούς τύπους. Όποιο ζευγάρι

απαντήσει σωστά εκείνο θα κερδίσει. Υλικά που θα χρειαστούν για τη συγκεκριμένη

δραστηριότητα είναι ένα χαρτί και ένα μολύβι για τον/ την εκπαιδευτικό προκειμένου

να σημειώνει τις επιδόσεις των παιδιών.   

Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Αινίγματα

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Θα καταφέρετε να φτιάξετε τα δικά σας αινίγματα τα οποία θα έχουν ως θέμα

τα φρούτα; Για να δούμε ποιο ζευγάρι θα το κατορθώσει;

Σκοπός  είναι  τα  παιδιά  να  εξασκηθούν  στην  ορθογραφία.  Τα  παιδιά

χωρίζονται σε ζευγάρια. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αντικαθιστά την άσκηση 6

σελίδα 50- 51 του σχολικού εγχειριδίου της Γλώσσας Στ’ δημοτικού της 4ης ενότητας

στο Α' τεύχος. Η άσκηση του βιβλίου στοχεύει στη διδασκαλία της ορθογραφίας της

προστακτικής  μέσα  από  ένα  κείμενο.  Αντίθετα  η  προτεινόμενη  δραστηριότητα

στοχεύει γενικά στην εκμάθηση της σωστής ορθογραφίας μέσα από το παιδαγωγικό

παιχνίδι.  Στη  δραστηριότητα  αυτή  κάθε  ζευγάρι  χρειάζεται  να  γράψει  με  σωστή

ορθογραφία  δύο αινίγματα  που  να  σχετίζονται  με  τα  φρούτα.  Αυτά τα  αινίγματα

πρέπει να έχουν ομοιοκαταληξία. Υλικά που θα χρειαστούν είναι ένα μολύβι και ένα

χαρτί για το κάθε ζευγάρι. Για παράδειγμα:1ο αίνιγμα: Αχ και να μπορούσα να βάλω

λίγο λάδι, να μην αναστενάζω μονάχα στο κεφάλι. Ποιο φρούτο είμαι; (αχλάδι)
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2ο αίνιγμα: Σου έστειλα ρόδα από την Κίνα Φρούτα με άρωμα κι εκείνα…

Για ποια φρούτα μιλώ; (ροδάκινα)

Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Υγιεινά και ανθυγιεινά φαγητά 

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Μπορείτε να ξεχωρίζετε τα υγιεινά από τα ανθυγιεινά φαγητά; Αν ναι τότε

μπορεί και η ομάδα σας να κερδίσει. 

Σκοπός του παιχνιδιού είναι να κατανοήσουν σε βάθος οι μαθητές/ -τριες την

κλίση και την ορθογραφία της προστακτικής. Αυτή η δραστηριότατα αντικαθιστά την

άσκηση 8 σελίδα  52 της  4ης ενότητας  του σχολικού εγχειριδίου  της  Γλώσσας Α’

τεύχους  για  τα  παιδιά  της  Στ’  τάξης  του  δημοτικού.  Αυτή  η  αντικατάσταση

πραγματοποιήθηκε λόγω του ότι η άσκηση του σχολικού εγχειριδίου περιέχει  ένα

κείμενο με κενά όπου τα παιδιά πρέπει να συμπληρώσουν τις κατάλληλες καταλήξεις.

Ωστόσο η προτεινόμενη δραστηριότητα μέσα από το παιδαγωγικό παιχνίδι βοηθά τα

παιδιά  να  μάθουν  πιο  αποτελεσματικά  την  κλίση  και  την  ορθογραφία  της

προστακτικής.  Τα  παιδιά  είναι  χωρισμένα  σε  δύο  ομάδες  και  τοποθετούνται

αντίστοιχα σε δύο στήλες. Σε μία μακριά γραμμή απέναντί τους έχουν τοποθετηθεί

φαγητά  υγιεινά  και  ανθυγιεινά.  Τα  παιδιά  πρέπει  να  μαζέψουν  μόνο  τα  υγιεινά

τρόφιμα κα να τα τοποθετήσουν σ’ ένα καλάθι.  Όταν έρθει η σειρά του κάθε παιδιού

θα πηγαίνει στη γραμμή με τα τρόφιμα όχι περπατώντας αλλά  μιμούμενο ένα ζώο,

ανάλογα τι έχει ζητήσει ο/η συντονιστής/-τρια. Σε κάθε εκκίνηση θα ξεκινούν δύο

παιδιά ένα  από κάθε  στήλη.  Όποιο από τα δύο φτάνει  πρώτο μόνο αυτό θα έχει

δικαίωμα να πάρει  υγιεινή  τροφή.  Μόλις  το παιδί  καταφέρει  να βάλει  το υγιεινό

συστατικό στο καλάθι, στο οποίο θα έχει ένα μπλοκάκι με χαρτιά και ένα μολύβι. Ο/η

μαθητής/-τρια οφείλει να γράψει ένα οποιοδήποτε ρήμα στην προστακτική σε όποιο

πρόσωπο επιθυμεί. Όμως αυτό το ρήμα δεν πρέπει να έχει γραφτεί από κάποιον/-α

άλλο/-ή της ομάδας του/της.  Όποια ομάδα γεμίσει  το καλάθι  της  με περισσότερα

υγιεινά τρόφιμα και έχει γράψει και τους περισσότερους ρηματικούς τύπους σωστά

στην προστακτική, θα είναι η νικήτρια. Το έπαθλό της νικήτριας ομάδας είναι να φάει

αυτά τα υγιεινά τρόφιμα που έχει στο καλάθι της. Υλικά που θα χρειαστούν είναι

υγιεινά  και  ανθυγιεινά  τρόφιμα,  δύο  καλάθια,  δύο  μπλοκ  και  δύο  μολύβια.  Για
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παράδειγμα αυτά τα υγιεινά τρόφιμα μπορεί να είναι διάφορα φρούτα ή λαχανικά, τα

οποία τρώγονται ωμά.

Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Ο στόχος 

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Είστε  εύστοχοι;  Γνωρίζετε  τα  παραθετικά  των  επιθέτων;  Όποιο  ζευγάρι

καλύπτει αυτές τις δύο προϋποθέσεις πιθανόν να κερδίσει.

Σκοπός του συγκεκριμένου παιδαγωγικού παιχνιδιού είναι να εμπεδώσουν οι

μαθητές  τα  παραθετικά  των  επιθέτων.  Αυτή  η  δραστηριότητα  αντικαθιστά  την

άσκηση 2α σελίδα 57 του σχολικού εγχειριδίου που βρίσκεται στην 4η ενότητα του Α’

τεύχους  του  βιβλίου  της  Γλώσσας  για  παιδιά  Στ’  τάξης  του  δημοτικού.  Η

δραστηριότητα  του  βιβλίου  και  η  προτεινόμενη  έχουν  τον  ίδιο  σκοπό.  Στην

προτεινόμενη  όμως  δραστηριότητα  η  διδασκαλία  των  παραθετικών  των  επιθέτων

γίνεται  με πιο ευχάριστο τρόπο. Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε ζευγάρια.  Αυτά τα

ζευγάρια τοποθετούνται σε τρεις ομάδες. Κάθε φορά σηκώνονται τρία ζευγάρια. Σε

κάθε ζευγάρι ένας/ μία έχει κλειστά μάτια και ο/η άλλος/-η καθοδηγεί. Κάθε ομάδα

έχει δύο καλάθια. Στο ένα καλάθι πρέπει να βάλει ο/η μαθητής/-τρια με τα κλειστά

μάτια με την καθοδήγηση του άλλου παιδιού ένα φρούτο και στο άλλο καλάθι πρέπει

να βάλει ένα λαχανικό. Μόλις γίνει αυτό με επιτυχία τότε το παιδί που βλέπει ανοίγει

ένα μπλοκάκι στο οποίο έχει ένα επίθετο του οποίου πρέπει το κάθε ζευγάρι να βρει

το συγκριτικό και τον υπερθετικό βαθμό. Όταν τελειώσει ένα ζευγάρι μιας ομάδας,

τότε συνεχίζει το επόμενο. Ο/η δάσκαλος/-α χρονομετρεί και σημειώνει το χρόνο του

κάθε  ζευγαριού.  Όποιο  ζευγάρι  τελειώσει  πιο  γρήγορα  και  έχει  πραγματοποιήσει

σωστά την αποστολή του, τότε αυτό κερδίζει. Υλικά που θα χρειαστούν για αυτή τη

δραστηριότητα είναι δύο καλάθια, φρούτα, λαχανικά, δύο μπλοκάκια, τρία μολύβια,

ένα χρονόμετρο και ένα τετράδιο. Για παράδειγμα το ένα μπλοκάκι μπορεί να γράφει

το  επίθετο  βαρύς,  τα  παιδιά  χρειάζεται  να  συμπληρώσουν  Συγκριτικός  βαθμός:

βαρύτερος και Υπερθετικός βαθμός: βαρύτατος. Για το επόμενο ζευγάρι θα υπάρχει

άλλο επίθετο.
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Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Το μανάβικο

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Πόσο  καλός  είσαι  στα  παζάρια;  Θα  καταφέρεις  να  έχεις  επιτυχημένες

συναλλαγές; Τις υποθετικές προτάσεις τις θυμάσαι; 

Σκοπός του παιχνιδιού είναι οι μαθητές/- τριες να εξασκηθούν στις υποθετικές

προτάσεις.  Αυτή  η  δραστηριότητα  αντικαθιστά  την  άσκηση  6  σελίδα  66  που

βρίσκεται στο Α’ τεύχος της Γλώσσας της Στ’ τάξης του δημοτικού στην 4η ενότητα.

Τόσο η προτεινόμενη δραστηριότητα όσο και η άσκηση του σχολικού βιβλίου έχουν

τον ίδιο στόχο, δηλαδή τη διδασκαλία των υποθετικών προτάσεων. Ειδικότερα στην

άσκηση του βιβλίου η εκμάθηση των υποθετικών προτάσεων πραγματοποιείται μέσα

από ένα κείμενο.  Αντίθετα στην δραστηριότητα που προτείνεται  οι  μαθητές/-τριες

μαθαίνουν  βιωματικά  για  το  συγκεκριμένο  είδος  προτάσεων.  Σ’  αυτό το  παιχνίδι

κάποια παιδιά θα κάνουν τους μανάβηδες και κάποια άλλα τους/τις πελάτες/-τισσες.

Αυτοί  οι  μανάβηδες  όμως  δε  δέχονται  χρήματα  αλλά  μόνο  ξηρούς  καρπούς  για

πληρωμή, όπως είναι τα φιστίκια,  τα αμύγδαλα και τα καρύδια. Το κάθε παιδί θα

παίρνει όποια φρούτα θέλει για να φάει και οι μανάβηδες θα ζητούν ξηρούς καρπούς

για  ανταμοιβή.  Ένα  θρανίο,  θα  είναι  ο  πάγκος  για  τους  μανάβηδες.  Πάνω  στο

υποτιθέμενο πάγκο θα τοποθετηθούν διάφορα φρούτα. Όσα είναι συνολικά τα παιδιά

της τάξης. Τα μισά θα παριστάνουν τους μανάβηδες/-ισσες και τα άλλα μισά τους/ τις

πελάτες/-τισσες.  Θα  σηκώνεται  το  πρώτο  παιδί  και  θα  απευθύνεται  στον/  στην

πρώτο/-η μανάβη/-ισσα με μία υποθετική πρόταση. Ο/η μανάβης/-ισσα θα απαντά με

μία άλλη υποθετική πρόταση. Μετά θα έρχεται το επόμενο παιδί- πελάτης που θα

απευθύνεται στον/ στην επόμενο/-η μανάβη/-ισσα με τον ίδιο τρόπο, όταν τελειώσουν

όλοι οι πελάτες/ -τισσες τότε θα αντιστραφούν οι ρόλοι. Υλικά που απαιτούνται για

το παιχνίδι αυτό είναι ότι χρειάζεται τα παιδιά να φέρουν από το σπίτι τους φρούτα

και  ξηρούς  καρπούς.  Για  παράδειγμα ένας  διάλογος  με  τη χρήση της  υποθετικής

πρότασης είναι η εξής: Πελάτης/-τισσα: - Αν πάρω τρία μήλα, θα σου δώσω τρία

φιστίκια.  Μανάβης/  -ισσα:  -  Αν αγοράσεις  πέντε  μήλα,  θα σου κάνω δώρο άλλα

πέντε.  Οπότε  μ’  αυτό  τον  τρόπο  οι  μαθητές/-τριες  προσπαθούν  να  βρουν  την

καλύτερη  δυνατή λύση και  για  τους  δύο.  Συνεπώς  μετά  το  τέλος  του  παιχνιδιού

μπορούν όλα μαζί τα παιδιά να φάνε τα φρούτα και τους ξηρούς καρπούς.  
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Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Το κρυπτόλεξο των φρούτων

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Ποιο ζευγάρι θα βρει πρώτο τις λέξεις που βρίσκονται στο κρυπτόλεξο; Αυτές

οι λέξεις σχετίζονται με τα φρούτα. Άραγε ποιο ζευγάρι θα κερδίσει;

Σκοπός του παιχνιδιού είναι ένα ζευγάρι να κατορθώσει να βρει σωστά όλες 

τις λέξεις που δηλώνουν φρούτα γρήγορα. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα 

αντικαθιστά την άσκηση 8 σελίδα 67 του σχολικού εγχειριδίου της Γλώσσας Στ’ 

τάξης του δημοτικού στο Α’ τεύχος, 4η ενότητα. Η άσκηση του βιβλίου έχει 5 λέξεις, 

τις οποίες τα παιδιά χρειάζεται να διορθώσουν. Στον αντίποδα η προτεινόμενη 

δραστηριότητα βοηθά να εξασκηθούν οι μαθητές στην ορθογραφία μέσα από μια πιο 

διασκεδαστική διαδικασία. Οι συγκεκριμένες λέξεις βρίσκονται μέσα στο κρυπτόλεξο

οριζόντια και κάθετα. Τα παιδιά πρέπει να χωριστούν σε ζευγάρια. Το ζευγάρι που θα

μπορέσει να τελειώσει πρώτο και θα έχει βρει όλα τα φρούτα τότε εκείνο θα κερδίσει.

Υλικά που είναι απαραίτητα είναι ένα μολύβι για το κάθε ζευγάρι και μια φωτοτυπία 

που θα έχει το κρυπτόλεξο των φρούτων.

Πίνακας 5 Η λίστα των παιδαγωγικών παιχνιδιών σε συγκεκριμένα κεφάλαια του Α’

τεύχους του σχολικού εγχειριδίου του μαθήματος της Γλώσσας Στ’ τάξη

δημοτικού

Κεφάλαιο Παιδαγωγικό παιχνίδι
Διδακτικός στόχος παιδαγωγικού

παιχνιδιού

Ταξίδια, Τόποι,
Μεταφορικά Μέσα

Πεζός Περιγραφή

Οδηγός και αυτοκίνητο Περιγραφή

Η διαδρομή του ταξί χρονικές σχέσεις

Βαρκούλες χρόνοι των ρημάτων

Κατοικία Ιστορίες μ’ ένα κουβάρι περιγραφή οικοδομήματος, επίθετα
και τοπικοί προσδιορισμοί

Ταξιδιώτης ελλειπτικές προτάσεις

28η Οκτωβρίου - -

98



Διατροφή Το τοτέμ των φρούτων ομοιοκαταληξία, λεξιλόγιο,
ορθογραφία

Αστείες διαφημίσεις ομοιοκαταληξία, λεξιλόγιο,
ορθογραφία

Πες μου τι τρως να σου
πω ποιος είσαι

έναρθρο και άναρθρο ουσιαστικό,
ορθογραφία, νέο λεξιλόγιο

Το τραγούδι του σεφ υποθετικές προτάσεις,
αποτελεσματικές προτάσεις,

παραθετικά επιθέτων, η κλίση και η
ορθογραφία της προστακτικής

Ο καθρέφτης η κλίση της προστακτικής

Αινίγματα Ορθογραφία

Υγιεινά και ανθυγιεινά
φαγητά

η κλίση και η ορθογραφία της
προστακτικής

Ο στόχος τα παραθετικά των επιθέτων

Το μανάβικο υποθετικές προτάσεις

Το κρυπτόλεξο των
φρούτων

Ορθογραφία

17η Νοέμβρη - -

Η ζωή σε άλλους
τόπους

- -

Β’ τεύχος Γλώσσας

Κεφάλαιο 9ο Συσκευές

Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Οικιακές συσκευές

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Πώς τα πάτε με τα κείμενα οδηγιών χρήσης μίας οικιακής συσκευής; Θυμάστε

τα βήματα που ακολουθούμε;

Σκοπός του παιδαγωγικού παιχνιδιού είναι να εξασκηθούν οι μαθητές/-τριες

στον τρόπο με τον οποίο δίνονται οι οδηγίες χρήσης μίας οικιακής συσκευής. Αυτή η

δραστηριότητα αντικαθιστά την άσκηση 1 σελίδα 44 που βρίσκεται στην 9η ενότητα

του Β’ τεύχους του σχολικού εγχειριδίου της Γλώσσας Στ’ τάξης του δημοτικού. Η

99



άσκηση του βιβλίου και η προτεινόμενη άσκηση έχουν τον ίδιο διδακτικό στόχο.

Όμως στην δραστηριότητα αυτή πραγματοποιείται ο διδακτικός στόχος μέσα από το

παιδαγωγικό παιχνίδι. Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα τα παιδιά οφείλουν να έχουν

υπόψη  τους  ότι  εκείνα  πρέπει  να  ξεκινήσουν  να  περιγράφουν  μία  συσκευή,  να

αναφερθούν στις  υποδείξεις  ασφαλείας,  στις  οδηγίες της πρώτης χρήσης της,  στις

οδηγίες της διαδικασίας λειτουργίας της, στον τρόπο συντήρησης της συσκευής και

στον  καθαρισμό  της.  Οι  μαθητές/  -τριες  της  τάξης  χωρίζονται  σε  ομάδες  των

τεσσάρων ατόμων. Η κάθε ομάδα θα διαφημίσει μία συσκευή οικιακής χρήσης. Ο/η

δάσκαλος/-α θα δώσει στην κάθε ομάδα μια κάρτα που θα αναγράφει τη συσκευή την

οποία θα περιγράψει η καθεμία. Κατά τη διάρκεια που θα δίνονται οι οδηγίες από την

κάθε ομάδα για μια οικιακή συσκευή, ο/η εκπαιδευτικός θα έχει βάλει στην οθόνη της

τάξης τη συγκεκριμένη συσκευή, ώστε να τη βλέπουν και τα άλλα παιδιά. Υλικά που

είναι αναγκαία για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι χαρτιά και μολύβια για τα

παιδιά, ώστε να συντάξουν τις οδηγίες χρήσης της οικιακής συσκευής που τους έχει

ανατεθεί  και  οι  κάρτες  του/της  δασκάλου/-ας  που  θα  αναγράφουν  την  οικιακή

συσκευή που θα αναλάβει η κάθε ομάδα. Για παράδειγμα αυτό το κείμενο οδηγιών

αναφέρεται σε μία τοστιέρα. Πρώτη χρήση αυτής της τοστιέρας είναι ότι πρέπει να

διαβάσετε  προσεκτικά  τις  οδηγίες  χρήσεως,  να  αφαιρέσετε  όλα  τα  υλικά  της

συσκευασίας όπως είναι τα αυτοκόλλητα στο εσωτερικό και το εξωτερικό μέρος της

συσκευής.  Όσον  αφορά  την  προετοιμασία  του  φαγητού  με  τη  χρήση  αυτής  της

τοστιέρας, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ενδεικτική λυχνία, η οποία δείχνει πότε

αρχίζει  το  ψήσιμο.  Ρυθμίστε  τη  θερμοκρασία  με  τη  χρήση  του  θερμοστάτη.  Το

καθάρισμα  είναι  πολύ  εύκολη  διαδικασία,  γιατί  οι  πλάκες  και  ο  δίσκος  υγρών

μπορούν εύκολα να τοποθετηθούν στο πλυντήριο πιάτων.

Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Προώθηση συσκευών

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Πόσο καλά θυμάστε τις εγκλίσεις  και τις  τελικές  προτάσεις;  Για να δούμε

ποια ομάδα θα κερδίσει;

Σκοπός αυτού του παιδαγωγικού παιχνιδιού είναι να εξασκηθούν οι μαθητές/ -

τριες στην εγκλιτική αντικατάσταση και στη σύνθεση τελικών προτάσεων. Αυτή η
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δραστηριότητα αντικαθιστά την άσκηση 5 σελίδα 45 και την άσκηση 5 σελίδα 52 της

9ης ενότητας του Β’ τεύχους του σχολικού εγχειριδίου της Γλώσσας της Στ’ τάξης του

δημοτικού.  Μέσα  λοιπόν  από  αυτή  τη  δραστηριότητα  που  περιέχει  παιδαγωγικό

παιχνίδι, οι μαθητές/- τριες μαθαίνουν την εγκλιτική αντικατάσταση και τη σύνθεση

των  τελικών  προτάσεων.  Γι’  αυτό  το  παιχνίδι  τα  παιδιά  πρέπει  να  χωριστούν  σε

μικρές  ομάδες.  Στα  παιδιά  δείχνει  ο/η  δάσκαλος/-α  πως  μπορεί  να  γίνει  μία

ανθρώπινη  «μηχανή».  Τα  παιδιά  προτού  καταλήξουν  σε  ποια  μηχανή  θέλουν  να

παριστάνουν πρέπει να λάβουν υπόψη τους κάποιες ερωτήσεις όπως «Ποια συσκευή

θα  προωθήσετε;»,  «Μπορείτε  να  τη  μιμηθείτε;»,  «Από  τι  αποτελείται  αυτή  η

συσκευή;», «Ποιο εξάρτημά της θα είναι ο καθένας;». Πρέπει να δοθεί χρόνος στα

παιδιά να δοκιμάσουν τις μηχανές. Όταν καταλήξουν όλες οι ομάδες στη  συσκευή

την οποία θέλουν να παρουσιάσουν, τότε ο/η δάσκαλος/-α θα απευθύνει στην κάθε

ομάδα ένα ρηματικό τύπο στην οριστική και η κάθε ομάδα θα πρέπει να μετατρέψει

τον  ίδιο  τύπο  στην  υποτακτική  και  στην  προστακτική.  Θα  μπορούσε  ο/η

εκπαιδευτικός σε μία ομάδα να πει πως γίνεται η υποτακτική και η προστακτική του

ρηματικού τύπου δένεις; Τότε η ομάδα πρέπει να απαντήσει ότι  στην υποτακτική

γίνεται  να  δένεις  και  στην  προστακτική  δένε.  Κάθε  ομάδα  που  θα  απαντήσει

λανθασμένα, αποκλείεται  από το παιχνίδι.  Το συγκεκριμένο παιχνίδι δε χρειάζεται

κάποια  υλικά.  Για  παράδειγμα,  ένα  πλυντήριο  ρούχων  αναπαρίσταται  από  δυο

μαθητές, που κάνουν το σχήμα του πλυντηρίου και ένα ακόμη να γυρνά σαν να είναι

η πλύση. Όταν ολοκληρώσουν τη μίμηση πρέπει το κάθε παιδί να πει μια τελική

πρόταση  που  να  φανερώνει  το  σκοπό  αυτής  της  μηχανής.  Οι  άλλες  ομάδες

προσπαθούν να βρουν ποια συσκευή είναι αυτή που παρουσιάζεται. Δηλαδή αν μία

ομάδα έχει μιμηθεί το πλυντήριο ρούχων, τότε οι τελικές προτάσεις που μπορούν να

χρησιμοποιηθούν είναι οι  εξής 1) Αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται για να πλένει

ρούχα. 2) Προτού βάλετε τα ρούχα μέσα στη συγκεκριμένη συσκευή, να ελέγξετε τις

ετικέτες  τους,  ώστε  να  αποφευχθούν  τυχόν  ατυχήματα.3)  Όταν  λειτουργεί  η

συγκεκριμένη  μηχανή  τα  μικρά  παιδιά  πρέπει  να  απομακρύνονται  για  να  μη

χτυπήσουν. Η ομάδα που θα παρουσιάσει ορθά τη συσκευή της, θα χρησιμοποιήσει

σωστά τις εγκλίσεις και τις τελικές προτάσεις θα είναι η νικήτρια.

Κεφάλαιο 10ο Ατυχήματα
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Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Ο κύκλος

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Πόσο θα ταλαντευτείς άραγε; Αυτό εξαρτάται από το πόσο καλά γνωρίζεις 

τους χρονικούς και τους τοπικούς προσδιορισμούς.  

Σκοπός του συγκεκριμένου παιδαγωγικού παιχνιδιού είναι να γίνει επανάληψη

στους  χρονικούς  και  στους  τοπικούς  προσδιορισμούς.  Η  συγκεκριμένη

δραστηριότητα αντικαθιστά την άσκηση 6 σελίδα 77 που βρίσκεται στην 10η ενότητα

του Β’ τεύχους  του σχολικού εγχειρίδιου της  Γλώσσας Στ’ τάξης  του δημοτικού.

Τόσο  η  προτεινόμενη  δραστηριότητα  όσο  και  η  άσκηση  του  σχολικού  βιβλίου

στοχεύουν  στη  διδασκαλία  των  χρονικών  και  των  τοπικών  προσδιορισμών.  Στην

άσκηση του βιβλίου τα παιδιά μαθαίνουν τους συγκεκριμένους προσδιορισμούς μέσα

από τη  συμπλήρωση ενός  πίνακα  που  βασίζεται  σ’  ένα  κείμενο.  Αντίθετα  με  τη

συμβολή  αυτής  της  δραστηριότητας  οι  μαθητές/  -τριες  θα  εμπεδώσουν  τους

προσδιορισμούς  παίζοντας.  Κάποιοι  χρονικοί  προσδιορισμοί  που  μπορούν  να

χρησιμοποιηθούν  είναι  πρωί,  μεσημέρι,  βράδυ,  απόγευμα,  νύχτα,  διετής,  ισόβιος,

επόμενος, προηγούμενος και ετήσιος. Κάποιοι τοπικοί προσδιορισμοί είναι εδώ, εκεί,

πίσω, αριστερά, δεξιά, μπροστά, επάνω, κάτω, μέσα και έξω. Τα παιδιά κρατιούνται

για  να  δημιουργήσουν  ένα  κύκλο.  Στη  μέση του  κύκλου  βρίσκεται  ένα  παιδί  με

καλυμμένα μάτια. Αυτός ο/η μαθητής/-τρια πέφτει μαλακά προς τα πίσω. Τότε ο/η

εκπαιδευτικός θα ρωτήσει το συγκεκριμένο παιδί κάποιους προσδιορισμούς και ο/η

μαθητής/-τρια πρέπει να πει αν είναι χρονικός ή τοπικός. Αν απαντήσει σωστά και για

τους τρεις προσδιορισμούς τότε ανοίγει τα μάτια του, πάει στον κύκλο και σηκώνεται

ο/η επόμενος/-η. Αν όμως απαντήσει λάθος τότε σε κάθε λάθος του θα ταλαντεύεται

από  τον  κύκλο  των  παιδιών.  Ο/η  εκπαιδευτικός  σε  κάθε  παιδί  θα  λέει  τρεις

προσδιορισμούς.  Οι  προσδιορισμοί  θα  είναι  χρονικοί  ή  τοπικοί.  Υλικά  δε  θα

χρειαστούν για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Παίζοντας με το φουσκωμένο μπαλόνι

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:
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Μπορείτε να ξεχωρίσετε τους τοπικούς από τους χρονικούς προσδιορισμούς

και το αντίστροφο; Για να δούμε πόσο καλά τους ξέρετε; 

Σκοπός του παιχνιδιού είναι να εμπεδώσουν οι μαθητές/-τριες τους τοπικούς

και τους χρονικούς προσδιορισμούς. Η προτεινόμενη δραστηριότητα αντικαθιστά την

άσκηση 7 σελίδα 78, της 10ης ενότητας του Β’ τεύχους του σχολικού εγχειριδίου της

Γλώσσας Στ’ τάξης του δημοτικού. Τόσο η άσκηση του σχολικού εγχειριδίου όσο και

η  προτεινόμενη  δραστηριότητα στοχεύουν  στη  διδασκαλία  των χρονικών  και  των

τοπικών  προσδιορισμών.  Ωστόσο  μέσα  από  τη  συγκεκριμένη  δραστηριότητα  οι

μαθητές/ -τριες μαθαίνουν γι’ αυτούς βιωματικά. Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια.

Ένα είναι το μπαλόνι και το άλλο είναι το άτομο που το φουσκώνει. Το παιδί που

είναι  δίπλα  στο  παιδί-  μπαλόνι  πρέπει  να  του  λέει  τοπικούς  ή  χρονικούς

προσδιορισμούς.  Όταν  του  λέει  τοπικούς  τότε  αυτόματα  το  παιδί  πρέπει  να

φουσκώνει, ενώ όταν του λέει χρονικούς οφείλει να ξεφουσκώνει. Οπότε το παιδί -

μπαλόνι  σε  κάθε  ζευγάρι  πρέπει  να  ξεχωρίζει  τους  τοπικούς  από τους  χρονικούς

προσδιορισμούς, ώστε να προβεί στην αντίστοιχη κίνηση. Σε κάθε ζευγάρι και τα δύο

μέλη θα κάνουν και τους δύο ρόλους, έτσι ώστε να διαπιστωθεί ότι όλα τα παιδιά

ξέρουν τους τοπικούς και τους χρονικούς προσδιορισμούς.

Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Πετσέτες και μπάλες

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Πόσο καλά γνωρίζετε τις αντωνυμίες; Αυτό θα διαπιστωθεί από την ακόλουθη

δραστηριότητα.

Σκοπός του παιδαγωγικού παιχνιδιού είναι οι μαθητές/-τριες να εμπεδώσουν

τις αντωνυμίες. Αυτή η δραστηριότητα αντικαθιστά την άσκηση 3α σελίδα 72 που

βρίσκεται στην 10η ενότητα του Β’ τεύχους του σχολικού εγχειριδίου της Γλώσσας

Στ’ τάξης του δημοτικού. Στην άσκηση του βιβλίου τα παιδιά πρέπει να βρουν τις

αντωνυμίες από το κείμενο. Ωστόσο στην προτεινόμενη δραστηριότητα μέσα από το

παιδαγωγικό παιχνίδι οι μαθητές/-τριες μαθαίνουν όλα τα είδη των αντωνυμιών. Πιο

συγκεκριμένα μέσα από αυτή τη δραστηριότητα θα διαπιστωθεί αν οι μαθητές/-τριες

γνωρίζουν όλα τα είδη των αντωνυμιών δηλαδή τις προσωπικές, τις αυτοπαθείς, τις

δεικτικές,  τις  ερωτηματικές,  τις  κτητικές,  τις  οριστικές,  τις  αναφορικές  και  τις
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αόριστες. Οι μαθητές/-τριες χωρίζονται σε ζεύγη από τον/την εκπαιδευτικό. Το κάθε

ζευγάρι κρατάει μια λεπτή πετσέτα. Πάνω στην πετσέτα βρίσκεται μια μεγάλη μπάλα.

Κάθε δυάδα μετακινεί την πετσέτα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην πέσει κάτω. Κάθε

φορά που πέφτει από ένα ζευγάρι η μπάλα στο πάτωμα ή στην περίπτωση που οι

μαθητές/-τριες την ακουμπήσουν με τα χέρια τους, τότε φεύγουν από το παιχνίδι. Θα

τους  δοθεί  η  ευκαιρία  όμως  να  ξαναμπούν.  Για  να  μπουν  ξανά  στο παιχνίδι  ο/η

εκπαιδευτικός  θα  λέει  στο  κάθε  μέλος  του  ζευγαριού  μια  αντωνυμία  και  ο/η

μαθητής/-τρια  πρέπει  να  την  αναγνωρίσει.  Αν  οι  μαθητές/-τριες  τις  βρουν  τότε

μπαίνουν ξανά στο παιχνίδι διαφορετικά όχι. Υλικά που θα χρειαστούν γι’ αυτή τη

δραστηριότητα είναι μια λεπτή πετσέτα και μια μεγάλη φουσκωτή μπάλα για κάθε

ζευγάρι.

Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Εμπόδια

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Το  λεξιλόγιό  σας  είναι  πλούσιο;  Μπορείτε  να  χρησιμοποιείτε  νέες  λόγιες

λέξεις με ευχέρεια; Ή δυσκολεύεστε;

Σκοπός του συγκεκριμένου παιδαγωγικού παιχνιδιού είναι οι μαθητές/-τριες

να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αντικαθιστά την

άσκηση 5α σελίδα 72 που βρίσκεται στην 10η ενότητα του σχολικού εγχειριδίου, Β’

τεύχους της Γλώσσας Στ’ τάξης του δημοτικού. Και οι δύο ασκήσεις έχουν τον ίδιο

διδακτικό στόχο. Ωστόσο στην άσκηση του βιβλίου οι λέξεις  είναι περιορισμένες,

γιατί  αντλούνται  από  το  κείμενο.  Αντίθετα  στην  προτεινόμενη  δραστηριότητα

υπάρχει πληθώρα λέξεων και η διδασκαλία τους γίνεται μέσα από την ενεργή δράση

των μαθητών. -τριών. Τα παιδιά στέκονται όλα σε μια πλευρά. Ο/η εκπαιδευτικός

οφείλει να εξηγήσει στα παιδιά ότι θα φτιάξει εμπόδια  χρησιμοποιώντας ανθρώπους.

Ο/η  δάσκαλος/-α  βάζει  ένα/μια  μαθητή/-τρια  για  εμπόδιο  και  εξηγεί  στο/στην

επόμενο/-η ότι  θα  κινηθεί  ανάλογα με  τις  οδηγίες  που θα  λάβει  απ’  το  εμπόδιο.

Ωστόσο οι οδηγίες που θα του λέει το παιδί-εμπόδιο θα έχουν εκφραστεί με τη χρήση

νέων  λογίων  λέξεων.  Ο/η  μαθητής/-τρια  που  ξεπερνά  το  πρώτο  εμπόδιο,  εκείνος

γίνεται  το  δεύτερο  και  έπειτα  έπεται  το  επόμενο.  Μετά  που  θα  περάσει  και  το

τελευταίο  παιδί,  το  πρώτο  οφείλει  να  ξεπεράσει  όλα  τα  εμπόδια.  Υλικά  δε
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χρειάζονται για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Για παράδειγμα κάποιες λόγιες λέξεις που

μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  είναι  διασχίζω,  βόρεια,  δυτικά,  ανατολικά,  νότια,

κατευθύνομαι, στρίβω ελαφρώς και προορισμός.

Κεφάλαιο 11ο Συγγενικές σχέσεις

Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Τα χαρτάκια

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Ποια είναι η σχέση σου με την περιγραφή; Η συγκεκριμένη δραστηριότητα

στοχεύει στη διδασκαλία της σωστής ορθογραφίας και της ορθής περιγραφής, όπως

και  η  άσκηση  3  σελίδα  86  του  σχολικού  εγχειριδίου  της  Γλώσσας  Στ’  τάξης

δημοτικού του Β’ τεύχους στην 11η ενότητα. Η άσκηση του βιβλίου προσπαθεί να

διδάξει  στους  μαθητές/  -τριες  τη  σωστή  περιγραφή.  Ωστόσο  η  προτεινόμενη

δραστηριότητα επιδιώκει το ίδιο, αλλά και την εκμάθηση σωστής ορθογραφίας μέσα

από το παιδαγωγικό παιχνίδι. Ο/η εκπαιδευτικός μοιράζει σε όλα τα παιδιά χαρτάκια

και  μολύβια.  Πάνω στο κάθε  χαρτί  οι  μαθητές/-τριες  ανώνυμα  αποτυπώνουν  ένα

συναίσθημά τους για ένα μέλος της  οικογένειάς  τους.  Όμως αυτό το συναίσθημα

πρέπει να γραφτεί ορθογραφικά σωστά και με τη χρήση ορθής περιγραφής. Τα χαρτιά

τοποθετούνται σ’ ένα δοχείο και μόλις ανακατευτούν μοιράζονται με τυχαία σειρά

στους/στις μαθητές/ -τριες. Κάθε παιδί αφού αναγνώσει το χαρτί που τράβηξε στα

πλαίσια  της  τάξης,  προσπαθεί  να  ερμηνεύσει  τα  συναισθήματα  εκείνου/  -ης  που

έγραψε το συγκεκριμένο χαρτί. Αξιολογεί ακόμη την ορθογραφία και την περιγραφή.

Υλικά που θα χρειαστούν είναι χαρτιά και μολύβια για τα παιδιά.

Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Το παιχνίδι με τις φωτογραφίες

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Έχεις φαντασία; Μπορείς να αφηγηθείς μια ιστορία με επιτυχία; Για να δούμε

ποιο ζευγάρι άραγε θα τα καταφέρει;

Σκοπός  αυτής  της  παιδαγωγικής  δραστηριότητας  είναι  να  εξασκηθούν  οι

μαθητές/-τριες  στην  αφήγηση.  Η  συγκεκριμένη  δραστηριότητα  αντικαθιστά  την
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άσκηση 4 σελίδα 92 της 11ης ενότητας του Β’ τεύχους του σχολικού εγχειριδίου της

Γλώσσας Στ’ τάξης του δημοτικού. Στην άσκηση του βιβλίου έχει μία φωτογραφία με

την οποία πρέπει να ασχοληθούν όλα τα παιδιά. Στον αντίποδα στην προτεινόμενη

δραστηριότητα  θα  μοιραστούν  πολλές  φωτογραφίες,  ώστε  να  πραγματοποιηθούν

διάφορες  αφηγήσεις.  Τα  παιδιά  χωρίζονται  από  την  αρχή  σε  ζευγάρια.  Ο/η

δάσκαλος/-α δίνει στα παιδιά φωτογραφίες με συγγενικές σχέσεις, αφού πρώτα τις

έχει ανακατεύσει. Οι εικόνες είναι τόσες όσα και τα μέλη της τάξης. Κάθε μαθητής/-

τρια τραβάει  μια εικόνα.  Κάθε ζευγάρι  οφείλει  να βρει  μια μικρή ιστορία για να

ταιριάξει τις δύο εικόνες. Υλικά που χρειάζονται για το συγκεκριμένο παιδαγωγικό

παιχνίδι  είναι  μόνο οι φωτογραφίες  με τις  συγγενικές  σχέσεις.  Το ζευγάρι με την

καλύτερη  αφήγηση,  το  οποίο  θα  έχει  κατορθώσει  να  ενώσει  με  επιτυχία  τις  δύο

φωτογραφίες  θα κερδίσει.  Για παράδειγμα οι  συγγενικές  σχέσεις  που μπορούν να

χρησιμοποιήσουν οι μαθητές στην αφήγησή τους είναι αδέρφια, εγγόνια, προπάππος,

προγιαγιά,  πατριός,  συννυφάδες,  μπατζανάκης,  πεθερός,  πεθερά,  συμπέθερος,

κουνιάδος, κουμπάρος, παράνυφος, νονός, θετοί γονείς, θετό παιδί, υιοθετημένος και

ετεροθαλής. Ανάλογα με τις δύο φωτογραφίες που θα δοθούν στο κάθε ζευγάρι, τα

παιδιά θα δομήσουν και  την αφήγησή τους. Το ζευγάρι με την πιο ενδιαφέρουσα

αφήγηση θα κερδίσει. 

Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Το σενάριο

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Μπορείτε να δώσετε τις κατάλληλες συμβουλές σε παιδιά που τις χρειάζονται;

Θα τα καταφέρετε να ολοκληρώσετε με επιτυχία αυτή την αποστολή;

Σκοπός αυτού του παιδαγωγικού παιχνιδιού είναι να εμπεδώσουν οι μαθητές/

-τριες την παρατακτική και την υποτακτική σύνδεση, τους αντιθετικούς συνδέσμους

και  τις  εναντιωματικές  προτάσεις.  Η συγκεκριμένη δραστηριότητα βασίζεται  στον

πίνακα σελίδα 91 και αντικαθιστά την άσκηση 3 σελίδα 92 και την άσκηση 2 σελίδα

95, που βρίσκονται στο σχολικό εγχειρίδιο της Γλώσσας Στ’ τάξης του δημοτικού στο

Β’ τεύχος  στην 11η ενότητα.  Στο σχολικό βιβλίο  υπάρχει  ένας  πίνακας,  ο  οποίος

αναφέρεται σε θεωρητικό πλαίσιο στις εξαρτημένες προτάσεις. Με τη συγκεκριμένη

δραστηριότητα  οι  μαθητές/  -τριες  μπορούν  να  εμβαθύνουν  στις  εναντιωματικές
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προτάσεις. Εκτός από αυτό μέσα από την προτεινόμενη δραστηριότητα τα παιδιά θα

χρησιμοποιήσουν  έμπρακτα  την  παρατακτική,  υποτακτική  σύνδεση  και  τους

αντιθετικούς συνδέσμους. Ο/η δάσκαλος/-α χωρίζει την τάξη σε δύο ομάδες. Κάθε

ομάδα λαμβάνει ένα σενάριο- πρόβλημα, το οποίο χρειάζεται να επιλύσει. Το πρώτο

σενάριο είναι  το ακόλουθο,  στο οποίο οι  δάσκαλοι/-ες  και  οι  μαθητές/-τριες  μιας

τάξης επιθυμούν να βοηθήσουν έναν συμμαθητή τους, ο οποίος έχασε πρόσφατα τον

πατέρα του.  Το όνομα αυτού του  αγοριού  είναι  Γιάννης.  Η μητέρα  του  τον  είχε

εγκαταλείψει από όταν εκείνος ήταν μωρό. Μετά από την απώλεια του πατέρα του,

την κηδεμονία του την έχουν αναλάβει οι παππούδες του από την πλευρά του πατέρα.

Οι  παππούδες  του  είναι  ευκατάστατοι,  ωστόσο  λόγω  του  ότι  είναι  ηλικιωμένοι

αδυνατούν να τον φροντίσουν σε ικανοποιητικό βαθμό. Τον τελευταίο καιρό κάποια

παιδιά από το γυμνάσιο, προσπαθούν να τον πλησιάσουν, ώστε να εκμεταλλεύονται

τα χρήματά του.  Το δεύτερο σενάριο είναι ότι η Γιώτα ένα πολύ ήσυχο και ήρεμο

κορίτσι,  η  οποία  δέχεται  σωματική  βία  από  τον  πατέρα  της.  Η  Γιώτα  είναι

μοναχοπαίδι.  Παράλληλα ο πατέρας της ασκεί σωματική βία και στη μητέρα της.

Μητέρα και κόρη να φοβούνται να φανερώσουν την αλήθεια, και δεν έχουν συγγενείς

για να τις βοηθήσουν. Υλικά για αυτή τη δραστηριότητα είναι χαρτιά και μολύβια για

την ομάδα. Κάθε σενάριο πρέπει να περιλαμβάνει παρατακτική-υποτακτική σύνδεση,

αντιθετικούς συνδέσμους και εναντιωματικές προτάσεις. Η ομάδα που θα καταφέρει

να συντάξει τις πιο αποτελεσματικές λύσεις για το σενάριο που της έχει δοθεί και

ταυτόχρονα το κείμενό της θα περιέχει όλα τα απαραίτητα γραμματικά φαινόμενα

που έχουν ζητηθεί, εκείνη θα είναι η νικήτρια.

Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Το κρυπτόλεξο με τις συγγενικές σχέσεις

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Ποιο ζευγάρι θα κατορθώσει να βρει πρώτο τις λέξεις  που βρίσκονται στο

κρυπτόλεξο;  Αυτές  οι  λέξεις  αναφέρονται  στις  συγγενικές  σχέσεις.  Άραγε  ποιο

ζευγάρι θα νικήσει;

Σκοπός του παιχνιδιού είναι ένα ζευγάρι να κατορθώσει να βρει σωστά όλες

τις λέξεις που δηλώνουν συγγενικές σχέσεις γρήγορα, έτσι ώστε να εμπεδώσει νέες

λόγιες λέξεις. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αντικαθιστά την άσκηση 3 σελίδα 95
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του σχολικού εγχειριδίου της Γλώσσας Στ’ τάξης του δημοτικού του Β’ τεύχους της

11ης ενότητας.  Αυτή  η  δραστηριότητα  είναι  πιο  διασκεδαστική  και  πιο

αποτελεσματική από την άσκηση του βιβλίου. Αυτές οι  λέξεις βρίσκονται μέσα στο

κρυπτόλεξο οριζόντια και κάθετα. Τα παιδιά πρέπει να χωριστούν σε ζευγάρια. Το

ζευγάρι που θα μπορέσει να τελειώσει πρώτο και θα έχει βρει όλες τις συγγενικές

σχέσεις τότε εκείνο θα κερδίσει. Υλικά που είναι απαραίτητα είναι ένα μολύβι για το

κάθε ζευγάρι και μια φωτοτυπία που θα έχει το κρυπτόλεξο των συγγενικών σχέσεων.

Πίνακας 6 Η λίστα των παιδαγωγικών παιχνιδιών σε συγκεκριμένα κεφάλαια του Β’

τεύχους του σχολικού εγχειριδίου του μαθήματος της Γλώσσας Στ’ τάξη δημοτικού

Κεφάλαιο Παιδαγωγικό παιχνίδι
Διδακτικός στόχος παιδαγωγικού

παιχνιδιού

Η ζωή έξω από την
πόλη

- -

Χριστούγεννα - -

Συσκευές Οικιακές συσκευές κείμενα οδηγιών

Προώθηση συσκευών εγκλίσεις, τελικές προτάσεις

Ατυχήματα Ο κύκλος χρονικοί και τοπικοί προσδιορισμοί

Παίζοντας με το
φουσκωμένο μπαλόνι

χρονικοί και τοπικοί προσδιορισμοί

Πετσέτες και μπάλες Αντωνυμίες

Εμπόδια νέες λόγιες λέξεις

Συγγενικές σχέσεις Τα χαρτάκια Περιγραφή

Το παιχνίδι με τις
φωτογραφίες

Αφήγηση

Το σενάριο παρατακτική – υποτακτική
σύνδεση, αντιθετικοί σύνδεσμοι,

εναντιωματικές προτάσεις

Το κρυπτόλεξο με τις
συγγενικές σχέσεις

νέες λόγιες λέξεις

25η Μαρτίου - -
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Γ’ τεύχος Γλώσσας

Κεφάλαιο 13ο Τρόποι ζωής και επαγγέλματα

Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Συνέντευξη

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Έχετε  δώσει  ποτέ  συνέντευξη;  Θα καταφέρετε  να  μιλήσετε  μπροστά στην

κάμερα ή θα αγχωθείτε; Για να δούμε τι θα γίνει.

Σκοπός αυτού του παιδαγωγικού παιχνιδιού είναι να κατανοήσουν οι μαθητές/

-τριες την έννοια της συνέντευξης και πως αυτή πραγματοποιείται. Η συγκεκριμένη

δραστηριότητα αντικαθιστά την άσκηση 1 σελίδα 9 και την άσκηση 2 σελίδα 12 της

ενότητας 13, του Γ’ τεύχους του σχολικού βιβλίου της Γλώσσας της Στ’ τάξης του

δημοτικού.  Στις  ασκήσεις  του  βιβλίου  υπάρχουν  έτοιμες  συνεντεύξεις,  ενώ  στην

προτεινόμενη  δραστηριότητα  καλείται  ο  ίδιος  ο  μαθητής  να  δώσει  τη  δική  του

συνέντευξη. Ο/η δάσκαλος/-α με το κινητό του/ της ή με μια κάμερα παριστάνει το/

τη δημοσιογράφο και ρωτά κάθε/ -μια μαθητή/- τρια, ποιο επάγγελμα θα ήθελε να

ακολουθήσει  μεγαλώνοντας  και  γιατί;  Μετά αυτά τα βίντεο  θα  προβληθούν στην

ολομέλεια της τάξης και ο/η δάσκαλος/-α θα ρωτήσει τα παιδιά για τα δομικά μέρη

μιας  συνέντευξης.  Υλικά  που  θα  χρειαστούν  για  τη  συγκεκριμένη  παιδαγωγική

δραστηριότητα είναι ένα κινητό ή μια κάμερα, καλώδια για σύνδεση της κάμερας με

την  οθόνη  του  ηλεκτρονικού  υπολογιστή  και  ένας  ηλεκτρονικός  υπολογιστής

συνδεμένος με μια οθόνη τηλεόρασης. Παράδειγμα μιας συνέντευξης ενός παιδιού θα

μπορούσε  να  είναι  η  ακόλουθη  Δασκάλα  κα.  Μαρίνα  :  Πώς  σε  λένε;  Μαθητής:

Γιώργο,  Δασκάλα  κα.  Μαρίνα:  Πόσο  χρονών  είσαι;  Μαθητής:  Είμαι  12  ετών.

Δασκάλα κα. Μαρίνα: Ποιο επάγγελμα θα ήθελες να ακολουθήσεις όταν μεγαλώσεις;

Μαθητής: Θα ήθελα να γίνω πιλότος σε μια μεγάλη αεροπορική εταιρεία. Δασκάλα

κα. Μαρίνα: Για ποιο λόγο θέλεις να γίνεις πιλότος; Μαθητής: Οι λόγοι που θα ήθελα

να γίνω πιλότος είναι πολλοί. Αρχικά την ώρα που θα εργάζομαι θα έχω μια υπέροχη

θέα πάνω από τα σύννεφα. Μέσα από τη συγκεκριμένη εργασία επίσης θα έχω την

ευκαιρία να κάνω πολλά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Ακόμη με το επάγγελμα του

πιλότου  θα  γνωρίσω  νέους  ανθρώπους  από  διάφορες  χώρες  και  από  πολλά

διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα.
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Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Σε ποιο κατάστημα εργάζεστε; 

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Θα καταλάβετε  άραγε ποιο  επάγγελμα μιμείται  η αντίπαλη ομάδα.  Πρέπει

όμως  να  είστε  προσεκτικοί,  διότι  δεν  αρκεί  μόνο  αυτό,  χρειάζεται  να

χρησιμοποιήσετε σωστά τον ευθύ και τον πλάγιο λόγο, ώστε να πάρετε ένα πόντο.

Σκοπός του συγκεκριμένου παιδαγωγικού παιχνιδιού είναι οι μαθητές/-τριες

να  κάνουν  επανάληψη  στον  ευθύ  και  στον  πλάγιο  λόγο.  Αυτή  η  δραστηριότητα

αντικαθιστά την άσκηση 5 σελίδα 13, της ενότητας 13 του Γ’ τεύχους του σχολικού

βιβλίου της Γλώσσας Στ’ τάξης του δημοτικού. Στην άσκηση του βιβλίου υπάρχει

ένα κείμενο το οποίο πρέπει να μετατρέψουν οι μαθητές τον πλάγιο σε ευθύ λόγο. Ο

διδακτικός στόχος της προτεινόμενης δραστηριότητας είναι ο ίδιος, απλά οι μαθητές/

-τριες μέσα από το παιδαγωγικό παιχνίδι θα αντιληφθούν σε μεγαλύτερο βαθμό τον

ευθύ και τον πλάγιο λόγο. Χωρίζεται η τάξη σε δύο ομάδες. Κάθε ομάδα διαλέγει ένα

μαγαζί, δηλαδή ένα θρανίο και στέκεται από πίσω. Στη συνέχεια η ομάδα αποφασίζει

ποιους  υπαλλήλους  του  καταστήματος   θέλουν  να  μιμηθούν.  Δίνεται   από  το/τη

δάσκαλο/-α  χρόνος,  ώστε  η κάθε  ομάδα να σκεφτεί  το κατάστημα,  που θέλει  να

μιμηθεί. Μόλις αναλάβουν τους ρόλους, εναλλάξ δείχνουν αυτό που ετοίμασαν και η

αντίπαλη ομάδα οφείλει  να  μαντέψει  σωστά.  Υλικά που απαιτούνται  γι’  αυτό  το

παιδαγωγικό παιχνίδι είναι δύο θρανία τα οποία θα αποτελούν τα καταστήματα. Για

παράδειγμα τα καταστήματα θα μπορούσαν να ήταν ένα σούπερ- μάρκετ και ένας

μεγάλος φούρνος. Οπότε πιθανόν να ξεκινούσε η παντομίμα από την ομάδα με το

σούπερ- μάρκετ. Δύο παιδιά  ενδεχομένως να μιμούνταν το κρεοπωλείο του σούπερ-

μάρκετ. Άρα τα δύο παιδιά θα μιμούνταν δύο κρεοπώληδες που συζητούν και κόβουν

ταυτόχρονα κρέας. Η αντίπαλη ομάδα οφείλει να βρει ότι οι μαθητές μιμούνται τους

κρεοπώληδες του σούπερ- μάρκετ. Αφού η απάντηση είναι σωστή τότε κάνουν την

ίδια μίμηση οι ίδιοι μαθητές απλά μιλούν κανονικά στον ευθύ λόγο. Και η επόμενη

ομάδα πρέπει  να  μετατρέψει  τον  ευθύ  σε  πλάγιο  λόγο.  Αν η  ομάδα βρει  και  το

επάγγελμα και τον πλάγιο λόγο τότε μόνο παίρνει ένα βαθμό κάθε φορά.

Κεφάλαιο 15οΘέατρο

Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Κρύψε το αντικείμενο 
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Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Πόσο καλά κρυμμένο είναι το αντικείμενο; Θα το βρει ο/η συμμαθητής/-τριά

σας άραγε εύκολα;

Σκοπός  αυτής  της  παιδαγωγικής  δραστηριότητας  είναι  να  εξασκήσουν  οι

μαθητές/-τριες  την  κριτική  τους  ικανότητα.  Η  συγκεκριμένη  δραστηριότητα

αντικαθιστά  την  άσκηση  1  σελίδα  39,  η  οποία  βρίσκεται  στην  ενότητα  15  του

σχολικού  εγχειριδίου  της  Γλώσσας  Στ’  τάξης  του  δημοτικού,  του  Γ’  τεύχους.  Η

άσκηση  του  βιβλίου  περιέχει  μόνο  ερωτήσεις  κατανόησης  του  κειμένου.  Ωστόσο

αυτή η δραστηριότητα ωθεί τα παιδιά να ασκήσουν κριτική μέσα από το παιχνίδι.

Ένα παιδί βγαίνει έξω από την τάξη για να μην ακούει και να μην βλέπει τι κάνει η

υπόλοιπη  ομάδα.  Τα  υπόλοιπα  παιδιά  παίρνουν  ένα  μικρό  αντικείμενο  και  το

κρύβουν σ’ ένα σημείο της τάξης. Μόλις το κρύψουν, κάποιος/-α φωνάζει το παιδί

που ήταν έξω από την τάξη να μπει μέσα. Το παιδί που ήταν έξω ψάχνει να βρει το

κρυμμένο  αντικείμενο.  Όταν  είναι  πολύ  κοντά  στο  σημείο  που  βρίσκεται  το

αντικείμενο οι μαθητές/-τριες τραγουδούν πολύ δυνατά ένα τραγούδι. Αν όμως το

παιδί που το ψάχνει δεν είναι κοντά στο κρυμμένο αντικείμενο, τότε οι υπόλοιποι/-ες

μαθητές/-τριες δεν τραγουδούν. Αν το παιδί περνά από κοντά τότε οι μαθητές/-τριες

τραγουδούν ψιθυριστά. Γι’ αυτό το παιχνίδι το μόνο υλικό που θα χρειαστεί είναι το

αντικείμενο που θα κρύψουν οι μαθητές/-τριες για παράδειγμα αυτό μπορεί να είναι

ένα μαντήλι, μια γόμα ή μία ξύστρα. Όταν ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη παιδαγωγική

δραστηριότητα, ο/η κάθε/-μία μαθητής/-τρια θα ασκήσει μια κριτική σχετικά μ’ αυτό

το παιχνίδι.

Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Παιχνίδι κατασκόπων

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Μπορείτε να μπείτε στη θέση ενός/ μίας κατασκόπου ή θα αποκαλυφθείτε;

Πρέπει να είστε απόλυτα διακριτικοί και προσεκτικοί.

Σκοπός  του  συγκεκριμένου  παιχνιδιού  είναι  οι  μαθητές/-τριες  να  κάνουν

επανάληψη στην άσκηση κριτικής. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αντικαθιστά την

άσκηση 2β σελίδα 39 που βρίσκεται στην ενότητα 15 του Γ’ τεύχους του σχολικού
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εγχειριδίου της Γλώσσας Στ’ τάξης του δημοτικού. Οι μαθητές/-τριες μέσα από ένα

κείμενο πρέπει να κρίνουν και να επιλέξουν μία ταινία. Αντίθετα στη προτεινόμενη

δραστηριότητα  τα  παιδιά  οφείλουν  να  ασκήσουν  κριτική  στο  παιχνίδι,  το  οποίο

έπαιξαν. Αυτό το παιδαγωγικό παιχνίδι πραγματοποιείται ατομικά. Ο/η δάσκαλος/-α

ζητά από τα παιδιά να βάλουν στο μυαλό τους ένα/ μια συμμαθητή/-τριά τους που θα

ήθελαν να παρακολουθήσουν.  Ο/η εκπαιδευτικός τονίζει ότι πρέπει να είναι μόνο

ένας/μία και ότι χρειάζεται να μην τον/την αποκαλύψουν σε κανένα/-μία. Μόλις όλοι

αποφασίσουν  τους  εξηγεί  ότι  θα  σκορπιστούν  στο  χώρο  και  θα  αρχίσουν  να

παρακολουθούν αυτόν/αυτήν που σκέφτηκαν προσπαθώντας να μην τους καταλάβει.

Θα πρέπει να έχουν διακριτική οπτική επαφή και κάθε φορά που εκείνος/-η θα γυρνά

πίσω, αυτά θα αλλάζουν το βλέμμα τους. Ταυτόχρονα θα προσπαθούν να καταλάβουν

ποιος/-α τους παρακολουθεί. Το παιχνίδι των κατασκόπων διαρκεί λίγα λεπτά. Ο/η

δάσκαλος/-α συγκεντρώνει τα παιδιά σε κύκλο και ζητάει από κάθε/-μια μαθητή-τρια

να αποκαλύψουν το όνομα εκείνου/-ης που παρακολουθούν και το όνομα εκείνου/-ης

που τους/τις κατασκοπεύει. Όταν όλοι οι μαθητές/-τριες αποκαλύψουν τα ονόματα,

τότε  ο/η  καθένας/-μία  θα  ασκήσει  κριτική  για  τις  κινήσεις  του  παιδιού  που τους

παρακολουθούσε.  Σ’  αυτό  το  σημείο  ο/η  δάσκαλος/-α  χρειάζεται  να  είναι  πολύ

προσεκτικός/-η γιατί πρέπει να γίνει κριτική για τις κινήσεις του κάθε παιδιού, χωρίς

να ξεφύγει η κριτική σε βάρος της προσωπικότητας κάποιου/-ας. Υλικά γι’ αυτή τη

δραστηριότητα δεν χρειάζονται.

Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Κλέφτης και Αστυνόμος

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Θα κατορθώσει  ο/η αστυνόμος να  ανακαλύψει  τον/την κλέφτη/-φτρα ή θα

ξεγελαστεί; Για να δούμε πόσο ικανός είναι ο/η αστυνόμος.

Σκοπός  του  συγκεκριμένου  παιδαγωγικού  παιχνιδιού  είναι  τα  παιδιά  να

εξασκήσουν  την κριτική  τους  ικανότητα.  Αυτή η δραστηριότητα αντικαθιστά  την

άσκηση 1 σελίδα 41, η οποία βρίσκεται στην 15η ενότητα του σχολικού εγχειριδίου

της Γλώσσας Στ’ τάξης του δημοτικού στο Γ’ τεύχος. Η άσκηση του βιβλίου ζητά

από τους/ τις μαθητές/-τριες να απαντήσουν στις ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου

χωρίς  να  καλλιεργείται  η  κριτική  τους  ικανότητα.  Αντίθετα  στόχος  της
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συγκεκριμένης  δραστηριότητας  είναι  να  καλλιεργηθεί  η  κριτική  σκέψη  όλων

ανεξαιρέτως των παιδιών μέσα από το παιδαγωγικό παιχνίδι. Τα παιδιά στέκονται σ’

έναν κύκλο και ο/η δάσκαλος/-α ζητά από ένα παιδί να βγει έξω από την τάξη και να

κάνει  τον/την αστυνομικό.  Μέσα στον κύκλο γίνεται  ένα παιδί κλέφτης/-φτρα και

κάνει μια ρυθμική επαναλαμβανόμενη κίνηση. Τα υπόλοιπα παιδιά τον/την μιμούνται

και  ο/η  δάσκαλος/-α  καλεί  μέσα  τον/την  αστυνομικό.  Αυτός/-ή  παρακολουθεί

προσεκτικά και προσπαθεί να καταλάβει από τις αντιδράσεις των παιδιών ποιος/-α

μπορεί να είναι ο/η κλέφτης/-φτρα. Κάποια στιγμή αλλάζει ο/η κλέφτης/-φτρα την

κίνηση  και  η  ομάδα  ακολουθεί.  Ο/η  αστυνόμος  πρέπει  να  ανακαλύψει  τον/την

κλέφτη/-φτρα κι αν δεν τα καταφέρει, τα παιδιά τον/την βάζουν να κάνει κάτι αστείο.

Υλικά δε χρειάζονται γ’ αυτό το παιχνίδι. Όταν τελειώσει το παιχνίδι οι μαθητές/-

τριες  οφείλουν  να  ασκήσουν  κριτική  για  το  πώς  τους  φάνηκε  η  συγκεκριμένη

παιδαγωγική δραστηριότητα.

Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Βρες το ζευγάρι σου

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Θα  μπορέσει  ο  καθένας  να  δημιουργήσει  ένα  ζευγάρι  με  το/τη

συμμαθητή/τριά του/ της; Για να δούμε; Τι θα γίνει άραγε στα πλαίσια αυτής της

δραστηριότητας;

Σκοπός του συγκεκριμένου παιδαγωγικού παιχνιδιού είναι οι μαθητές/-τριες

να  εμπεδώσουν  τον  τρόπο με  τον  οποίο  πραγματοποιείται  η  κριτική  θεμάτων.  Η

συγκεκριμένη  δραστηριότητα αντικαθιστά  την άσκηση 1  σελίδα 43 του σχολικού

βιβλίου της Γλώσσας Στ’ τάξης του δημοτικού, του Γ’ τεύχους, της 15ης ενότητας. Η

άσκηση  του  βιβλίου  περιλαμβάνει  κάποιες  ερωτήσεις  κατανόησης  για  τα  παιδιά.

Αντίθετα  η  προτεινόμενη  δραστηριότητα  οξύνει  την  κριτική  ικανότητα  και  τη

δημιουργικότητα των μαθητών/ -τριών. Σ’ αυτή τη δραστηριότητα τα παιδιά ξεκινούν

ατομικά  και  στην  πορεία  γίνονται  ζευγάρια.  Ο/η  δάσκαλος/-α  χρησιμοποιώντας

κάποιο μουσικό θέμα, παράγει ήχο και προτρέπει τους μαθητές να περπατήσουν μέσα

στην τάξη. Τους εξηγεί πώς μόλις ο ήχος σταματήσει εκείνα πρέπει να βρουν ένα

άλλο  συμμαθητή  τους  και  να  δημιουργήσουν  ένα  ζευγάρι.  Άρα πρέπει  κάθε/-μια

μαθητής/-τρια να ενωθεί χρησιμοποιώντας τα μέρη του σώματος που ο/η δάσκαλος/-
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α  θα  πει.  Ο/η  εκπαιδευτικός  ενθαρρύνει  τα  παιδιά  να  αλλάζουν  ζευγάρια  και

επιβλέπει  προσεκτικά  τα  ζεύγη  αγοριών-  κοριτσιών.  Επίσης  τα  προτρέπει  να

δημιουργήσουν περίεργα σχήματα με τα ζευγάρια τους. Υλικά δεν απαιτούνται για το

συγκεκριμένο παιδαγωγικό παιχνίδι. Όταν ολοκληρωθεί αυτό το παιχνίδι πρέπει το

κάθε παιδί να πραγματοποιήσει μια μικρή σύντομη κριτική που θα αφορά αυτή τη

δραστηριότητα.

Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Όχι- όχι εμένα

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Πόσο  καλός/-ή  είσαι  στα  επιχειρήματα;  Σ’  αυτή  την  παιδαγωγική

δραστηριότητα οφείλεις να εκφράσεις την άποψή σου μέσα από καλά τεκμηριωμένες

προτάσεις. Θα τα καταφέρεις;

Σκοπός του συγκεκριμένου παιχνιδιού είναι οι μαθητές/-τριες να εξασκηθούν

στην άσκηση κριτικής. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αντικαθιστά την άσκηση 2

σελίδα 41 του σχολικού βιβλίου της Γλώσσας, της 15ης ενότητας του Γ’ τεύχους. Η

άσκηση του βιβλίου ζητά από τα παιδιά να βρουν από το κείμενο λέξεις, οι οποίες

φανερώνουν  ότι  η  ταινία  σχολιάζεται  θετικά.  Αντίθετα  στην  προτεινόμενη

δραστηριότητα  δεν  κατευθύνονται  οι  μαθητές/-τριες  για  τη  άσκηση  θετικής  ή

αρνητικής κριτικής. Η τάξη χωρίζεται σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Ο/η δάσκαλος/-α

λέει ότι για τις ανάγκες του παιχνιδιού η κάθε ομάδα θα αναπαραστήσει ένα δωμάτιο

του σπιτιού. Τα δωμάτια μπορούν να αναγράφονται σε κάρτες και να μοιράζονται

στην κάθε ομάδα. Κάθε παιδί αποφασίζει τι έπιπλο θέλει να γίνει και παίρνει την

ανάλογη  θέση  με  το  σώμα  του  (πολυθρόνα,  ψυγείο,  κρεβάτι,  νεροχύτης).   Ο/η

δάσκαλος  μπαίνει  μέσα  στο  σπίτι  και  κάθε  φορά  απευθύνεται  σε  μία  ομάδα

ξεχωριστά: «Πω πόσα άχρηστα έπιπλα έχω μαζέψει σ’ αυτό το σπίτι. Είναι καιρός να

ξεφορτωθώ μερικά.» Διαλέγει  ένα μαθητή/-τρια- έπιπλο και προσπαθεί να τον/την

πετάξει.  Ο/η  μαθητής/-τρια  φωνάζει  «όχι,  όχι  εμένα»  και  προσπαθεί  να  δώσει

κάποιους  λόγους,  για  τους  οποίους  δεν  πρέπει  να  πεταχτεί,  χωρίς  όμως  να

αποκαλύψει τι έπιπλο είναι. Ο/η δάσκαλος/-α μπορεί να επιμείνει με αντίλογο, ώστε

να ακούσει πολλά επιχειρήματα. Για παράδειγμα αν ένα παιδί κάνει το κρεβάτι σ’ ένα

υπνοδωμάτιο, τότε όταν ο/η εκπαιδευτικός ετοιμάζεται να το πετάξει, μπορεί να πει
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ο/η μαθητής/-τρια «όχι, όχι εμένα, είμαι το πιο χρήσιμο έπιπλο σ’ αυτό το δωμάτιο.

Εμένα με χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να ξεκουράζονται τη νύχτα. Αν δεν υπάρχω

εγώ  τότε  οι  άνθρωποι  αυτού  του  σπιτιού  θα  είναι  συνέχεια  κουρασμένοι.»  Όταν

τελειώσει  με  όλους,  τα  παιδιά  μαντεύουν  τα  δωμάτια  και  τα  έπιπλα.  Υλικά  που

χρειάζονται γι’ αυτό το παιχνίδι είναι μόνο οι κάρτες που θα γράφουν το όνομα του

κάθε δωματίου. Στο τέλος κάθε παιδί χρειάζεται να ασκήσει μια κριτική σχετικά με

τη συγκεκριμένη παιδαγωγική δραστηριότητα και τη διαδικασία διεξαγωγής της.

Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Μόνο με το σώμα

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Μπορείς μόνο με το σώμα σου να αναπαραστήσεις μια λέξη; Για να γίνει αυτό

επιτυχώς πρέπει να είσαι ακριβής.

Σκοπός αυτής της παιδαγωγικής δραστηριότητας είναι οι  μαθητές/-τριες να

κάνουν  επανάληψη  στην  άσκηση  κριτικής.  Η  συγκεκριμένη  δραστηριότητα

αντικαθιστά την άσκηση 3α σελίδα 41, η οποία βρίσκεται στην ενότητα 15 του Γ’

τεύχους του σχολικού εγχειριδίου της Γλώσσας. Η άσκηση του βιβλίου ζητά από τα

παιδιά να κάνουν κριτική σε ταινίες με βάση το κείμενο. Ωστόσο η προτεινόμενη

δραστηριότητα καλεί τους/ τις μαθητές/-τριες να ασκήσουν κριτική στο συγκεκριμένο

παιδαγωγικό παιχνίδι. Οι μαθητές/-τριες τοποθετούνται σ’ ένα κύκλο και σηκώνονται

με  τη σειρά.  Είναι  προτιμότερο να  ξεκινήσει  με τα πιο τολμηρά παιδιά μέχρι  να

αισθανθούν  άνετα  και  τα  υπόλοιπα.  Ψιθυρίζει  σ’  ένα  παιδί  μια  λέξη  και  εκείνο

προσπαθεί να βρει τρόπο να την αναπαραστήσει χρησιμοποιώντας μόνο το σώμα του

και παράγοντας ένα ήχο, αν  χρειαστεί. Κάνει ένα γύρο στον κύκλο ενώ τα υπόλοιπα

προσπαθούν να μαντέψουν την ίδια λέξη. Αν τα παιδιά δυσκολεύονται με την πρώτη

αναπαράσταση,  σηκώνουμε  και  ένα  δεύτερο  παιδί,  το  οποίο  θα  προσπαθήσει  να

αναπαραστήσει με διαφορετικό τρόπο τη λέξη. Ενδεικτικές λέξεις μπορεί να είναι οι

ακόλουθες όπως κούραση, βαρύ, γρήγορα, δυνατός, πονηρός, αεράκι, μικρός, ήλιος,

καταιγίδα, κύμα, βροχή, ψηλός, κοντός, ευτυχία, ελαφρύ, αργά, φόβος, ευτυχία. Όταν

ολοκληρώσουν  οι  μαθητές/-τριες  το  συγκεκριμένο  παιδαγωγικό  παιχνίδι,  ο/η

καθένας/-μία  ατομικά  θα  ασκήσει  μια  κριτική  γι’  αυτή  τη  δραστηριότητα.  Δε  θα

χρειαστούν επιπρόσθετα υλικά γι’ αυτό το παιχνίδι.
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Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Συζητήσεις με κινήσεις και ήχους

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Έχετε  παρουσιάσει  ποτέ  μπροστά  σε  κοινό;  Είστε  έτοιμοι  για  αυτό  το

παιδαγωγικό παιχνίδι; Το ζευγάρι με την καλύτερη παρουσίαση θα κερδίσει.

Σκοπός  της  συγκεκριμένης  δραστηριότητας  είναι  οι  μαθητές/-τριες  να

κατανοήσουν  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  πραγματοποιούνται  οι  παρουσιάσεις  και  η

κριτική  των  θεαμάτων.  Αυτή  η  δραστηριότητα  αντικαθιστά  την  άσκηση  1  και  2

σελίδα  47,  οι  οποίες  βρίσκονται  στην  ενότητα  15  του  τεύχους  Γ,  του  σχολικού

βιβλίου της Γλώσσας της Στ’ τάξης του δημοτικού. Σ’ αυτές τις ασκήσεις τα παιδιά

κάνουν κριτική θεαμάτων σε παραστάσεις που περιγράφονται μέσα από το κείμενο.

Αντίθετα στην προτεινόμενη δραστηριότητα οι μαθητές/ -τριες αντιλαμβάνονται τον

τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται  οι παρουσιάσεις και οι κριτικές θεαμάτων

βιωματικά. Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια. Σηκώνεται το πρώτο ζευγάρι. Το ένα

μέλος κάνει μια κίνηση, η οποία πιθανόν να συνοδεύεται και από ήχο. Το άλλο μέλος

του ζευγαριού απαντά με μια νέα κίνηση. Κάθε ζευγάρι θα κάνει δύο κινήσεις. Μόλις

το ζευγάρι τελειώσει την κινήσεις του, πρέπει να κάνει μία μικρή  παρουσίαση, για να

εξηγήσει στα υπόλοιπα παιδιά το θέαμα αυτό. Οι υπόλοιποι/-ες μαθητές/ -τριες ως

κριτικοί θεάματος θα εκφράσουν τις εντυπώσεις τους γι’ αυτό το θέαμα. Στη συνέχεια

θα παρουσιάσει το επόμενο ζευγάρι τις δικιές του κινήσεις. Στο τέλος το ζευγάρι που

θα  έχει  το  πιο  ωραίο  θέαμα  και  την  πιο  ενδιαφέρουσα  παρουσίαση  θα  κερδίσει.

Υλικά για το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν χρειάζονται.

Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Με νοιάζει

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Αποστήθισες το νούμερο που σου είπε ο εκπαιδευτικός; Πρέπει να είστε όλοι

σε εγρήγορση και να μην αδρανείτε.

Σκοπός του συγκεκριμένου παιδαγωγικού παιχνιδιού είναι να εξασκηθούν οι

μαθητές/-τριες στην άσκηση κριτικής. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αντικαθιστά
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την άσκηση 8 σελίδα 49, η οποία βρίσκεται στην ενότητα 15 του Γ’ τεύχους του

σχολικού εγχειριδίου της Γλώσσας Στ’ τάξης του δημοτικού. Η άσκηση του βιβλίου

ζητά από τα παιδιά να κρίνουν ποιες λέξεις πρέπει να αλλαχθούν από το κείμενο που

τους δίνεται. Ωστόσο στην προτεινόμενη δραστηριότητα οι μαθητές/-τριες καλούνται

να ασκήσουν κριτική σε κάτι το οποίο έχουν βιώσει. Ο/η δάσκαλος/-α μοιράζει στο

κάθε παιδί ένα χαρτάκι μ’ έναν αριθμό.  Κάθε παιδί διαβάζει  τον αριθμό του,  τον

αποστηθίζει  προσωρινά και  δεν  τον μαρτυράει  σε κανέναν/-μία.  Ο/η δάσκαλος/-α

τους εξηγεί ότι μπορούν να περπατήσουν σε όλο το χώρο της τάξης. Κάθε φορά όμως

που  ο/η  εκπαιδευτικός  θα  φωνάζει  έναν  αριθμό,  ο/η  μαθητής/-τρια  που  τον  έχει

πρέπει  να  λιποθυμήσει  και  οι  υπόλοιποι/-ες  πρέπει  να  προλάβουν  να  τον/  την

κρατήσουν προτού σωριαστεί. Τα παιδιά που σώζονται βγαίνουν έξω ενώ αυτά που

δεν σώζονται παραμένουν κάτω. Στο τέλος μετράμε ποια παιδιά είναι περισσότερα.

Στόχος είναι τα παιδιά που σώζονται να είναι πάντα πιο πολλά. Για να δημιουργηθεί

μεγαλύτερη ένταση, φωνάζει ταυτόχρονα δύο ή τρεις αριθμούς ο/η δάσκαλος/-α. Τα

υλικά που χρειάζονται για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι χαρτάκια και ένα

μολύβι, όπου θα σημειώσει ο/η εκπαιδευτικός το νούμερο του/της κάθε/-μιας μαθητή/

τριας. Όταν ολοκληρωθεί αυτό το παιδαγωγικό παιχνίδι όλα τα παιδιά θα ασκήσουν

κριτική  για  τη  συγκεκριμένη  δραστηριότητα  και  για  το  αν  πραγματοποιήθηκε  με

επιτυχία.

Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Η συνέχεια της πρότασης

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Θα μπορέσετε να συνεχίσετε την πρόταση με επιτυχία; Ή θα αποκλειστείτε

από το παιχνίδι;

Σκοπός αυτού του παιδαγωγικού παιχνιδιού είναι να εμπεδώσουν τα παιδιά

τους  επιθετικούς  και  τους  χρονικούς  προσδιορισμούς.  Η  συγκεκριμένη

δραστηριότητα αντικαθιστά την άσκηση 3 σελίδα 43 που βρίσκεται στην 15η ενότητα

του Γ’ τεύχους του σχολικού εγχειριδίου της Γλώσσας της Στ’ τάξης του δημοτικού.

Αυτή η άσκηση του βιβλίου αναφέρεται  μόνο στους επιθετικούς  προσδιορισμούς,

ενώ  η  προτεινόμενη  δραστηριότητα  περιέχει  και  επιθετικούς  και  χρονικούς

προσδιορισμούς.  Έτσι  οι  μαθητές/-τριες  βιωματικά  θα  εμπεδώσουν  αυτούς  τους
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προσδιορισμούς.  Αυτή  η  δραστηριότητα  πραγματοποιείται  ατομικά  από  τον  κάθε

μαθητή. Οπότε ο/η δάσκαλος/-α ξεκινάει μια συζήτηση για ένα θέμα. Επομένως το

κάθε παιδί με τη σειρά, οφείλει να συνεχίσει  τη συζήτηση με μια φράση  με την

προϋπόθεση το πρώτο γράμμα να τίθεται με αλφαβητική σειρά συγκριτικά με την

πρόταση του προηγούμενου. Ωστόσο δεν αρκεί μόνο αυτό, πρέπει οι μαθητές/ -τριες

με τη σειρά στην πρόταση τους να περιλαμβάνουν ένα επιθετικό προσδιορισμό ή ένα

χρονικό προσδιορισμό εναλλάξ. Αν λοιπόν ο/η πρώτος/-η μαθητής/-τρια βάλει στην

πρόταση  του/της  έναν  επιθετικό  προσδιορισμό,  τότε  ο/η  δεύτερος/η  οφείλει  να

εντάξει  ένα  χρονικό.  Η  κάθε  πρόταση  πρέπει  να  περιλαμβάνει  αυτές  τις  δύο

προϋποθέσεις.  Υλικά για αυτή τη δραστηριότητα δεν χρειάζονται.  Για παράδειγμα

«αύριο λέω να πάω στο θερινό σινεμά.» «Βαριέμαι αφάνταστα αυτή την εβδομάδα»

«Γιατί δεν πάμε να φάμε ένα νόστιμο παγωτό;» κλπ. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα οι

προτάσεις ξεκινούν με τη σειρά με τα γράμματα του αλφαβήτου α, β, γ, και σχετικά

με τους προσδιορισμούς η πρώτη πρόταση έχει τον επιθετικό προσδιορισμό θερινό, η

δεύτερη έχει το χρονικό προσδιορισμό αυτή την εβδομάδα και η τρίτη πρόταση τον

επιθετικό προσδιορισμό νόστιμο.

   

Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Κάθε εικόνα και μια ιστορία

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Έχετε φαντασία; Μπορείτε να γίνετε ηθοποιοί και να παραστήσετε μια σκηνή

από ένα γνωστό παραμύθι της επιλογής σας;  

Σκοπός του συγκεκριμένου παιδαγωγικού παιχνιδιού είναι οι μαθητές/-τριες

να  εξασκηθούν  στους  επιθετικούς  και  τους  χρονικούς  προσδιορισμούς.  Η

συγκεκριμένη δραστηριότητα αντικαθιστά την άσκηση 4 σελίδα 48 που βρίσκεται

στην ενότητα 15 του Γ’ τεύχους του σχολικού εγχειριδίου της Γλώσσας της Στ’ τάξης

του  δημοτικού.  Η  άσκηση  του  σχολικού  εγχειριδίου  ζητά  από  τα  παιδιά  να

υπογραμμίσουν  από  το  κείμενο  τους  χρονικούς  προσδιορισμούς.  Αντίθετα  στην

προτεινόμενη  δραστηριότητα  περιλαμβάνονται  επιθετικοί  και  χρονικοί

προσδιορισμοί, ώστε οι μαθητές/-τριες να τους ξεχωρίζουν με επιτυχία μέσα από το

παιχνίδι. Ο/η δάσκαλος/-α ζητά από ένα παιδί να βγει από την τάξη. Στα υπόλοιπα

εξηγεί ότι πρόκειται να αναπαραστήσουν μία σκηνή από ένα γνωστό παραμύθι. Τους
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εξηγεί ότι μπορούν να έχουν και ρόλο άψυχων αντικειμένων. Τα παιδιά ετοιμάζουν

την  εικόνα  και  ο/η  δάσκαλος/-α  επιμένει  στον  τρόπο  με  τον  οποίο  τα  παιδιά

συσχετίζονται μεταξύ τους. Όταν η εικόνα ολοκληρωθεί ο/η δάσκαλος/-α ζητά από τα

παιδιά να «παγώσουν» και να κρατήσουν την εικόνα σταθερά παγωμένη. Το παιδί

που ήταν έξω μπαίνει  και  προσπαθεί  να αποκρυπτογραφήσει  την  εικόνα ενώ ο/η

δάσκαλος/-α  το  βοηθά  με  τις  κατάλληλες  ερωτήσεις.  Τα  παιδιά  προκειμένου  να

βοηθήσουν το/τη συμμαθητή/-τριά τους να βρει από πού προέρχεται η εικόνα, ο/η

δάσκαλος/-α προτείνει στα παιδιά να εφαρμόσουν την τεχνική ανίχνευσης σκέψεων.

Στα πλαίσια αυτής της τεχνικής κάθε παιδί εκφράζει τα συναισθήματα του ρόλου του

και  θα  πρέπει  αυτή  η  πρόταση  να  περιέχει  ένα  επιθετικό  και  ένα  χρονικό

προσδιορισμό.  Ορισμένοι  επιθετικοί  προσδιορισμοί  που  μπορούν  να

χρησιμοποιηθούν  είναι  από,  για,  χωρίς,  με,  δίχως.  Σχετικά  με  τους  χρονικούς

προσδιορισμούς  κάποιοι  που  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  είναι  πρωί,  βράδυ,

μεσημέρι,  νύχτα,  απόγευμα,  μήνας  και  έτος.  Υλικά  δεν  χρειάζονται  για  αυτή  τη

δραστηριότητα.  Για  παράδειγμα  μια  εικόνα  που  μπορούν  να  παραστήσουν  οι

μαθητές/-τριες είναι από το παραμύθι της Χιονάτης τη σκηνή που η Χιονάτη είναι

λιπόθυμη και τη βρίσκουν οι εφτά νάνοι και ο πρίγκιπας. Άλλοι ρόλοι που μπορούν

να υπάρξουν σ’ αυτή την εικόνα είναι κάποιο παιδί πιθανόν να κάνει το δαγκωμένο

μήλο,  κάποιο  άλλο τη  μάγισσα που κρυφοκοιτάζει  να  δει  τι  θα  γίνει  και  ένα  τη

λιπόθυμη Χιονάτη.   

Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Το παράξενο πλάσμα

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Θα  ανταπεξέλθει  η  κάθε  ομάδα  στην  πρόκληση;  Θα  μπορέσετε  να

συνεργαστείτε επιτυχώς και να διαμορφώσετε ένα πλάσμα; 

Σκοπός  αυτού  του  παιχνιδιού  είναι  τα  παιδιά  να  κάνουν  παρουσιάσεις  με

επιτυχία. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αντικαθιστά την άσκηση 1 σελίδα 45 της

ενότητας 15, του Γ’ τεύχους του σχολικού εγχειριδίου της Γλώσσας της Στ’ τάξης του

δημοτικού.  Η  άσκηση  του  βιβλίου  είναι  γραπτή  και  υλοποιείται  αφού  πρώτα  τα

παιδιά έχουν διαβάσει ένα κείμενο. Αντίθετα στην προτεινόμενη δραστηριότητα οι

μαθητές/  -τριες  παίζοντας κατανοούν σε βάθος πως πραγματοποιούνται  οι σωστές
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παρουσιάσεις.  Τα παιδιά σχηματίζουν μικρές ομάδες των 4 ή 5.  Ο/η δάσκαλος/-α

εξηγεί  στα παιδιά ότι το παιχνίδι που θα παίξουν είναι αρχικά σωματικό, και στο

τέλος λεκτικό. Στην αρχή θα συμμετέχουν μόνο ορισμένα μέλη του σώματος. Τονίζει

επίσης ότι θα χρειαστεί συνεργασία και αρκετή ταχύτητα. Τα μέλη της ομάδας θα

πρέπει να συνεργαστούν ανταλλάσσοντας τις απόψεις τους με σεβασμό. Η ομάδα θα

χρησιμοποιήσει τα σωστά μέρη του σώματος θα είναι η νικήτρια. Όταν όλη η τάξη

καταλάβει τους κανόνες ο/η δάσκαλος/-α δίνει τις οδηγίες. Για παράδειγμα τα παιδιά

καλούνται  να  φτιάξουν  ένα  πλάσμα  που θα  έχει  τα  εξής  μέρη  του  σώματος  στο

πάτωμα.  Η  κάθε  ομάδα  μπορεί  να  επιλέξει  μία  από  τις  ακόλουθες  επιλογές:  Α.

τέσσερα πόδια και τέσσερα χέρια, Β. τρία πόδια και δύο χέρια, Γ. τέσσερα πόδια, δύο

χέρια, έναν αγκώνα, και μία λεκάνη, Δ. τρία πόδια, μία μέση, δύο χέρια και έναν

αγκώνα, Ε. τρία πόδια, ένα χέρι, δύο αγκώνες, δύο λεκάνες και ΣΤ. τρία πόδια, μία

λεκάνη, ένα κεφάλι, δύο χέρια. Όταν η κάθε ομάδα δείξει στα υπόλοιπα παιδιά το

πλάσμα που έφτιαξε, τότε θα γίνει μια ψηφοφορία και θα προκύψει η νικήτρια ομάδα.

Η ομάδα που κέρδισε οφείλει να κάνει μια παρουσίαση στην οποία θα εξηγεί τον

τρόπο με τον οποίο σκέφτηκε,  ενέργησε, συνεργάστηκε, προκειμένου να προκύψει

αυτό το πλάσμα. Υλικά που είναι αναγκαία γι’ αυτή τη δραστηριότητα είναι ένα χαρτί

και ένα μολύβι για να σημειώνει ο/η εκπαιδευτικός τους πόντους της κάθε ομάδας

κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Η ψηφοφορία θα γίνει ατομικά.

Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Βρες που κάθομαι

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Που  κάθεται  ο/η  συμμαθητής/τριά  σας;  Μπορείτε  να  μαντέψετε  ή  είναι

περίπλοκο; Για να δούμε σ’ αυτή τη δραστηριότητα ποιος θα κερδίσει;

Σκοπός αυτού του παιδαγωγικού παιχνιδιού είναι οι μαθητές/-τριες να κάνουν

μια επανάληψη, στον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι παρουσιάσεις. Η συγκεκριμένη

δραστηριότητα αντικαθιστά την άσκηση 9 σελίδα 49 που βρίσκεται στην 15η ενότητα

του Γ’  τεύχους  του σχολικού  εγχειριδίου  της  Γλώσσας Στ’  τάξης  του δημοτικού.

Μέσα από την προτεινόμενη δραστηριότητα τα παιδιά παίζοντας  εμπεδώνουν τον

τρόπο  με  τον  οποίο  γίνονται  οι  παρουσιάσεις.  Στη  συγκεκριμένη  δραστηριότητα

κάθε/-μία μαθητής/-τρια ενεργεί ατομικά. Ο/η δάσκαλος/-α τοποθετεί στο κέντρο της
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τάξης μια καρέκλα. Κάθε παιδί κάθεται στην καρέκλα με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο

και  η  υπόλοιπη  τάξη  καλείται  να  αναγνωρίσει  που  κάθεται  το  κάθε  παιδί.  Ο/η

δάσκαλος/ -α εξηγεί ότι ανάλογα με το είδος της καρέκλας αλλάζει και ο τρόπος που

καθόμαστε-  στην  πολυθρόνα  ξαπλώνουμε,  στην  καρέκλα  του  θρανίου  είμαστε

συγκεντρωμένοι και καθόμαστε προσεκτικά, σ’ ένα θρόνο καθόμαστε επιβλητικά. Το

μέρος που κάθονται τα παιδιά έχει κάτι επάνω του και αυτό επηρεάζει τον τρόπο που

καθόμαστε, αν έχει λάδια γλιστράει, αν έχει καρφιά τσιμπάει, αν έχει λάσπες λερώνει,

αν  έχει  κόλλα  κολλάει,  αν  έχει  μπογιά  βάφει.  Τα  παιδιά  αυτοσχεδιάζουν  και

εμπλουτίζουν  τις  αντιδράσεις  τους.  Την  ώρα  που  το  παιδί  κάνει  τη  μίμηση

απαγορεύεται να μιλάει. Μόλις βρουν τη σωστή απάντηση τα υπόλοιπα παιδιά, ο/η

μαθητής/-τρια πρέπει να κάνει μια παρουσίαση στην οποία θα αιτιολογεί το λόγο που

έκανε  τις  συγκεκριμένες  κινήσεις.  Το παιδί  που θα βρει  τις  περισσότερες  σωστές

απαντήσεις θα είναι ο/η νικητής/-τρια. Οπότε ο/η δάσκαλος/-α πρέπει να σημειώνει

τους  πόντους  του  κάθε  παιδιού  προσεκτικά.  Υλικά  που  θα  χρειαστούν  για  το

συγκεκριμένο παιδαγωγικό παιχνίδι είναι μια απλή καρέκλα σχολείου, ένα χαρτί και

ένα μολύβι για το/τη δάσκαλο/-α.

Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Πέρνα- Πέρνα

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Θα μπορέσεις να συνεργαστείς με τους/τις συμμαθητές/-τριές σου; Θα φτάσει

το αντικείμενο από την αφετηρία στον τερματισμό με επιτυχία;

Σκοπός  είναι  οι  μαθητές/-τριες  να  εξασκηθούν  στην  παρουσίαση.  Η

συγκεκριμένη  δραστηριότητα  αντικαθιστά  την  άσκηση  10  ε  σελίδα  53,  της  15ης

ενότητας  του  Γ’  τεύχους  του  σχολικού  εγχειριδίου  της  Γλώσσας  Στ’  τάξης  του

δημοτικού. Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα τα παιδιά έχοντας ενεργητικό ρόλο,

συνειδητοποιούν πως γίνονται οι παρουσιάσεις. Ο/η δάσκαλος/-α ζητά από τα παιδιά

να κάτσουν σ’ ένα κύκλο και τους εξηγεί ότι πρόκειται να περάσει ένα αντικείμενο

από το ένα στο άλλο με τη φορά του ρολογιού αλλά με ένα συγκεκριμένο τρόπο που

θα  υποδεικνύει  ο/η  δάσκαλος/-α.  Το  αντικείμενο  δεν  πρέπει  να  το  ακουμπήσει

κανείς/-μια με τα χέρια και αν πέσει κάτω τότε πηγαίνει πίσω από αυτόν/ή που έπεσε.

Ο/η δάσκαλος/-α δίνει  το αντικείμενο σε κάποιον/-α και  του/της  δίνει  την πρώτη
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οδηγία: «πέρνα  το αντικείμενο με τους αγκώνες σου». Ο/η δάσκαλος/-α ενθαρρύνει

τα παιδιά να μη βιάζονται και να είναι συγκεντρωμένα σ’ αυτό που κάνουν. Μόλις το

αντικείμενο  φτάσει  πάλι  στην  αρχή,  δίνεται  η  επόμενη  οδηγία:  «μόνο  με  τις

πατούσες». Το παιχνίδι συνεχίζεται με τις ακόλουθες οδηγίες: α) με τα γόνατα, β) με

τους  ώμους  και  το  σαγόνι.  Συνεπώς σε κάθε  γύρο του παιχνιδιού  θα δίνεται  μία

οδηγία.  Τα παιδιά μπορούν να προτείνουν και  άλλους περίεργους τρόπους για να

περάσει το αντικείμενο από τον ένα στον άλλο. Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα

κάθε  παιδί  πρέπει  να  συνεργαστεί  με  επιτυχία  με  τους/τις  συμμαθητές/τριές  του.

Κατά  τη  διάρκεια  που  θα  περνά  το  αντικείμενο  από  το  ένα  παιδί  στο  άλλο,

απαγορεύεται τα παιδιά να μιλάνε. Μόλις το αντικείμενο περάσει από όλα τα παιδιά

με  διάφορους  τρόπους,  τότε  θα  γίνει  μία  μικρή  παρουσίαση  αυτής  της

δραστηριότητας από τον/την κάθε/-μια μαθητή/-τρια. Υλικά που θα χρειαστούν γι’

αυτή τη δραστηριότητα είναι μόνο το αντικείμενο που θα περνά από το ένα παιδί στο

άλλο, για παράδειγμα αυτό θα μπορούσε να είναι ένα ντέφι.

Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Το ύφασμα

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Είσαι  έκτη  τάξη πλέον μπορείς  όμως να συλλαβίσεις  ορθά μια λέξη  ή θα

μπερδευτείς;  Αυτή η δραστηριότητα θα δείξει ποιος/-α είναι ο/η καλύτερος/-η στο

συλλαβισμό. 

Σκοπός του συγκεκριμένου παιδαγωγικού παιχνιδιού είναι οι μαθητές/-τριες

να  εμπεδώσουν  τους  κανόνες  του  συλλαβισμού.  Η  συγκεκριμένη  δραστηριότητα

αντικαθιστά την άσκηση 5 σελίδα 44, η οποία βρίσκεται στην 15η ενότητα, του Γ’

τεύχους του σχολικού εγχειριδίου της Γλώσσας Στ’ τάξης του δημοτικού. Η άσκηση

του  βιβλίου  έχει  μια  στήλη  με  17  λέξεις  τις  οποίες  πρέπει  να  συλλαβίσουν  οι

μαθητές/-τριες. Αντίθετα στην προτεινόμενη δραστηριότητα δεν υπάρχει περιορισμός

λέξεων και τα παιδιά μαθαίνουν βιωματικά μέσα από το παιδαγωγικό παιχνίδι τους

κανόνες συλλαβισμού. Οι μαθητές/-τριες σχηματίζουν ένα κύκλο και ο/η δάσκαλος/-

α δείχνει ένα μεγάλο ύφασμα. Τους λέει ότι το ύφασμα θα περάσει από χέρι σε χέρι

και ο/η καθένας/-μία θα σκεφτεί τι μπορεί να γίνει αυτό το ύφασμα. Το παιδί που

κρατάει τα ύφασμα λέει την ιδέα και κάνοντας ένα γύρο στον κύκλο χρησιμοποιεί το
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ύφασμα ανάλογα (π.χ. παλτό, κουρτίνα). Ο/η μαθητής/τρια που χρησιμοποιεί με ένα

συγκεκριμένο  τρόπο  το  ύφασμα,  οφείλει  μόλις  ολοκληρώσει  την  ιδέα  του  να

συλλαβίσει  σωστά το αντικείμενο  που παριστάνει  αυτό το  ύφασμα.  Λαμβάνοντας

υπόψη του/της τους κανόνες συλλαβισμού. Για παράδειγμα αν ένας/μία μαθητής/-

τρια  αποφασίσει  ότι  το  ύφασμα  που  κρατάει  είναι  ένα  παλτό,  τότε  πρέπει  να

συλλαβίσει τη λέξη παλτό:  πάλ- το. 

Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Φτιάξε μια φωτογραφία

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Έχετε  φτιάξει  ποτέ  αφίσες;  Τώρα  είναι  η  κατάλληλη  ώρα  να  για  να

κατασκευάσετε. Βέβαια αυτή η αφίσα που θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε, θα είναι

ασυνήθιστη, διότι η συγκεκριμένη αφίσα θα διαμορφωθεί από εσάς με τη χρήση του

σώματός σας. Άρα θα υλοποιηθεί μια τρισδιάστατη αφίσα.

Σκοπός του συγκεκριμένου παιδαγωγικού παιχνιδιού είναι οι μαθητές/-τριες

να μάθουν να κατασκευάζουν μια αφίσα με τη χρήση του σώματος τους.  Αυτή η

δραστηριότητα αντικαθιστά την άσκηση 10γ σελίδα 51 του σχολικού εγχειριδίου της

Γλώσσας Στ’ τάξης του δημοτικού, της 15ης ενότητας του Γ’ τεύχους. Η άσκηση του

βιβλίου ζητά από τους μαθητές/-τριες να κατασκευάσουν μία συνηθισμένη αφίσα.

Ωστόσο η συγκεκριμένη δραστηριότητα, προτείνει στα παιδιά να δημιουργήσουν μία

αφίσα  χρησιμοποιώντας  το  σώμα  τους.  Για  να  πραγματοποιηθεί  η  συγκεκριμένη

παιδαγωγική  δραστηριότητα  χρειάζεται  να  συνεργαστούν  όλα  μαζί  τα  μέλη  της

τάξης.  Οι  μαθητές/-τριες  έχουν  σχηματίσει  ένα  ημικύκλιο  και  ο/η  εκπαιδευτικός

μπαίνει στο χώρο και αναπαριστά με το σώμα του μια ιδέα και λέει π.χ. είμαι ένα

δέντρο.  Κάθε  φορά  προστίθεται  ένα  παιδί  στην  εικόνα  προσπαθώντας  να

ολοκληρώσει την αρχική ιδέα. Για παράδειγμα μπορούν να φτιάξουν την αφίσα ενός

πάρκου. Δεν χρειάζονται κάποια υλικά γι’ αυτό το παιχνίδι. 

Κεφάλαιο 16ο Μουσεία

Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Τα αγγεία
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Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Στην τάξη σου υπάρχουν έξι αγγεία. Πρέπει όμως να είσαι προσεκτικός/-ή και

να μην τα σπάσεις, γιατί είναι πολύτιμα.

Σκοπός του συγκεκριμένου παιδαγωγικού παιχνιδιού είναι οι μαθητές/-τριες

να  κάνουν  επανάληψη  στην  ενεργητική  και  παθητική  σύνταξη.  Η  συγκεκριμένη

δραστηριότητα  βασίζεται  στον  πίνακα  σελίδα  62,  ο  οποίος  βρίσκεται  στην  16η

ενότητα  του  Γ’  τεύχους  του  σχολικού  εγχειρίδιου  της  Γλώσσας  Στ’  τάξης  του

δημοτικού. Ο πίνακας του βιβλίου αναφέρεται μόνο θεωρητικά στην ενεργητική και

στην  παθητική  σύνταξη.  Ωστόσο  αυτή  η  δραστηριότητα  βοηθά  τα  παιδιά  να

κατανοήσουν  πλήρως  και  να  εφαρμόσουν  με  επιτυχία  τους  συγκεκριμένους

γραμματικούς κανόνες. Ο/η δάσκαλος/-α έχει τοποθετήσει στην τάξη έξι αγγεία (βάζα

με  κολλημένες  φωτογραφίες  πάνω τους).  Τα παιδιά  χωρισμένα  σε  ομάδες  των  6

ατόμων πρέπει να βρουν ποιοι/ ποιες απεικονίζονται στις φωτογραφίες. Κάθε ομάδα

πρέπει να γράψει σ’ ένα χαρτί που θα έχει δοθεί από το/τη δάσκαλο/-α έξι προτάσεις,

μια  για  κάθε  αγγείο.  Κάποιες  από  αυτές  τις  προτάσεις  πρέπει  να  είναι  στην

ενεργητική  σύνταξη  και  άλλες  στην  παθητική.  Αυτές  θα  φανερώνουν  ποιος/-α

απεικονίζεται στο κάθε αγγείο. Το κάθε μέλος της ομάδας θα γράφει μία πρόταση. Η

ομάδα που θα ολοκληρώσει πρώτη και θα έχει σωστές απαντήσεις είναι η νικήτρια.

Για παράδειγμα δύο προτάσεις που θα μπορούσαν να γραφτούν από τους μαθητές

είναι,  ενεργητική  σύνταξη:  «Ο  Αδαμάντιος  Κοραής  πρότεινε  τη  χρήση  της

καθαρεύουσας.» και παθητική σύνταξη: «Ο Ρήγας Βελεστινλής μαγεύτηκε από την

ιδέα  της  δημιουργίας  ενός  ευνοούμενου  δημοκρατικού  κράτους».  Υλικά  που

χρειάζονται γι’ αυτή τη δραστηριότητα είναι έξι βάζα, έξι φωτογραφίες με ιστορικά

πρόσωπα, χαρτιά και μολύβια.

Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο 

Το κρυπτόλεξο με τα αντικείμενα του μουσείου

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:
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Ποιο  ζευγάρι  θα  μπορέσει  να  βρει  πρώτο  τις  λέξεις  που  βρίσκονται  στο

κρυπτόλεξο; Οι συγκεκριμένες λέξεις σχετίζονται με αντικείμενα του μουσείου. Ποιο

ζευγάρι θα κερδίσει;

Σκοπός αυτού του παιδαγωγικού παιχνιδιού είναι ένα ζευγάρι να καταφέρει να

βρει  σωστά όλες  τις  λέξεις  που  φανερώνουν  αντικείμενα  του  μουσείου  γρήγορα,

προκειμένου  να  εμπεδώσει  νέες  λόγιες  λέξεις.  Η  συγκεκριμένη  δραστηριότητα

αντικαθιστά την άσκηση 4 σελίδα 66, η οποία βρίσκεται στην 16η ενότητα του Γ’

τεύχους του σχολικού βιβλίου της Γλώσσας, Στ’ τάξης του δημοτικού. Στην άσκηση

του  βιβλίου  καλείται  ο/  η  μαθητής/-τρια  να  μάθει  νέες  λέξεις  μέσα  από  την

ορθογραφία. Αντίθετα σ’ αυτή τη δραστηριότητα τα παιδιά καλλιεργούν το λεξιλόγιο

τους με πιο διασκεδαστικό τρόπο, μ’ ένα κρυπτόλεξο. Οι λέξεις υπάρχουν μέσα στο

κρυπτόλεξο  οριζόντια  και  κάθετα.  Οι  μαθητές/-τριες  της  τάξης  χωρίζονται  σε

ζευγάρια.  Το ζευγάρι  που θα τελειώσει  πρώτο και  θα έχει  βρει  όλες τις  σχετικές

λέξεις με τα αντικείμενα του μουσείου θα κερδίσει. Υλικά που είναι απαραίτητα είναι

ένα μολύβι για το κάθε ζευγάρι και μια φωτοτυπία που θα έχει αυτό το κρυπτόλεξο.

Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Τα γλυπτά

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Ξέρετε να κατασκευάζετε μαγικά γλυπτά;  Τα συγκεκριμένα αγάλματα είναι

μαγεμένα, γιατί κάθε μέρα μόλις νυχτώνει εκείνα ζωντανεύουν. 

Σκοπός  του  συγκεκριμένου  παιχνιδιού  είναι  οι  μαθητές/-τριες  να  κάνουν

επανάληψη  στην  ενεργητική-  παθητική  σύνταξη  και  στα  μεταβατικά-  αμετάβατα

ρήματα.  Αυτή η  δραστηριότητα  αντικαθιστά  τις  ασκήσεις  5,6  σελίδα  62 και  την

άσκηση 3 σελίδα 69, οι οποίες είναι στην 16η  ενότητα του σχολικού εγχειριδίου της

Γλώσσας  του  Γ’  τεύχους.  Οι  ασκήσεις  του  βιβλίου  διδάσκουν  τα  γραμματικά

φαινόμενα στα παιδιά μέσα από κείμενα.  Ωστόσο η συγκεκριμένη δραστηριότητα

μέσα από το παιδαγωγικό παιχνίδι διδάσκει στους/ στις μαθητές/-τριες τους κανόνες

γραμματικής. Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια το ένα μέλος του ζευγαριού ακουμπά

τον άλλο σα να είναι πηλός, με τον οποίο θα κατασκευάσει ένα άγαλμα της αρεσκείας

του. Μόλις ολοκληρωθεί ο χρόνος, μένουν στη μέση της τάξης όλα τα αγάλματα και

ο/η  κάθε/-μία  δημιουργός  παρουσιάζει  στους/στις  συμμαθητές/τριές  του/της  το
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γλυπτό του/της.  Κατά την παρουσίαση ο/η γλύπτης πρέπει να χρησιμοποιήσει  μία

πρόταση  που θα σχετίζεται με το γλυπτό και θα περιλαμβάνει ένα μεταβατικό ρήμα.

Στη συνέχεια το παιδί αυτό οφείλει να χρησιμοποιήσει και μια πρόταση, η οποία θα

περιλαμβάνει  ένα  αμετάβατο ρήμα και  θα αναφέρεται  στο γλυπτό.  Ωστόσο μόλις

νυχτώσει τα γλυπτά ζωντανεύουν. Οπότε αφού εκείνα είναι ζωντανά χρειάζεται να

χρησιμοποιήσουν  μια  πρόταση  στην  ενεργητική  σύνταξη  και  μια  πρόταση  στην

παθητική για να εκφράσουν τη διαδικασία κατά την οποία μετατράπηκαν σε γλυπτά.

Υλικά για αυτή τη παιδαγωγική δραστηριότητα δεν απαιτούνται. Για παράδειγμα οι

δύο προτάσεις που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο γλύπτης είναι οι ακόλουθες:

πρόταση  με  μεταβατικό  ρήμα:  «Εγώ  κατασκεύασα  το  συγκεκριμένο  γλυπτό  με

μεγάλη προσοχή»,  πρόταση με  αμετάβατο ρήμα «Το άγαλμα χαμογελάει.».  Όσον

αφορά τις προτάσεις που διατυπώνει το κάθε γλυπτό όταν νυχτώνει για παράδειγμα

θα μπορούσαν να είναι οι εξής: ενεργητική σύνταξη: «Εγώ αγαπάω πολύ το γλύπτη.»

και μία πρόταση με παθητική σύνταξη: «Εγώ φτιάχτηκα από το γλύπτη.»

Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Τα αρχαία νομίσματα

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Γνωρίζεις ότι τον 5ο αιώνα η κάθε πόλη- κράτος είχε το δικό της νόμισμα.

Τέτοιες περιοχές ήταν η Κόρινθος, η Αθήνα, η Ρόδος, η Θήβα και η Κνωσός.

Σκοπός του συγκεκριμένου παιδαγωγικού παιχνιδιού είναι οι μαθητές/-τριες

να  εξασκηθούν  στις  έννοιες  Υποκείμενο-  Ρήμα-  Κατηγορούμενο.  Αυτή  η

δραστηριότητα αντικαθιστά την άσκηση 2 σελίδα 66, η οποία βρίσκεται στην 16η

ενότητα του Γ’ τεύχους του σχολικού βιβλίου της Γλώσσας Στ’ τάξης του δημοτικού.

Στην άσκηση του βιβλίου τα παιδιά πρέπει να συμπληρώσουν ένα πίνακα. Αντίθετα

στην προτεινόμενη δραστηριότητα οι μαθητές/-τριες καλούνται να ξεχωρίζουν τους

όρους  Υποκείμενο-  Ρήμα-  Κατηγορούμενο  μέσα  από  το  παιδαγωγικό  παιχνίδι.  Η

υπόθεση αυτής της παιδαγωγικής δραστηριότητας είναι ότι ο Αρίσταρχος ζει στην

Αθήνα του 5ου αιώνα. Μια μέρα που πήγε με τον πατέρα του στην αγορά, αποφάσισε

να  αγοράσει  ένα  παιχνίδι.  Στον  κουμπαρά  του  βρήκε  πέντε  διαφορετικά  είδη

νομισμάτων. Ο/η δάσκαλος/-α κολλάει στα αληθινά νομίσματα αυτοκόλλητα και το

κάθε ζευγάρι πρέπει να βρει σε ποια πόλη της αρχαίας Ελλάδας ανήκουν. Τα παιδιά
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χωρίζονται σε ζευγάρια. Το κάθε ζευγάρι έχει ένα χαρτί και ένα μολύβι και γράφει

μια πρόταση για το κάθε κέρμα με τη μορφή Υποκείμενο- Ρήμα- Κατηγορούμενο.

Για παράδειγμα μια ομάδα μπορεί να γράψει «Το καφέ νόμισμα φαίνεται Αθηναϊκό»,

«Το χρυσό κέρμα είναι Κορινθιακό». Το ζευγάρι που θα έχει όλες τις απαντήσεις

σωστά και  θα είναι  πιο γρήγορο θα κερδίσει.  Δεν  υπάρχει  πρόβλημα αν σε κάθε

πρόταση υπάρχουν και άλλοι επιπλέον όροι, απλά είναι αναγκαίο μέσα στην κάθε

πρόταση να υφίστανται ξεκάθαρα οι όροι Υποκείμενο- Ρήμα- Κατηγορούμενο. Υλικά

που  είναι  αναγκαία  γι’  αυτό  το  παιχνίδι  είναι  κέρματα,  φωτογραφίες  κερμάτων

αρχαίας Ελλάδας, ζιλοτέιπ, χαρτιά και μολύβια για τα παιδιά.

Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Η έκθεση του μουσείου

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Είσαι σε θέση να ξεχωρίζεις τις διάφορες ιστορικές περιόδους; Αυτές είναι η

προϊστορία, η αρχαία ιστορία που περιέχει την πρώιμη, κλασική και ύστερη εποχή, ο

μεσαίωνας, η πρώιμη νεότερη εποχή, η ύστερη νεότερη εποχή και η σύγχρονη εποχή.

Ποια ομάδα άραγε θα κερδίσει;

Σκοπός του συγκεκριμένου παιδαγωγικού παιχνιδιού είναι οι μαθητές/-τριες

να  κάνουν  επανάληψη  στους  γραμματικούς  όρους  Υποκείμενο-  Ρήμα-

Κατηγορούμενο.  Η συγκεκριμένη δραστηριότητα βασίζεται  στην 2η κουκκίδα  στο

πινακάκι σελίδα 67, που βρίσκεται στην ενότητα 16 του Γ’ τεύχους του σχολικού

βιβλίου της  Γλώσσας,  Στ’  τάξης  του δημοτικού.  Αυτός ο πίνακας έχει  διάφορους

διδακτικούς  στόχους.  Ένας  απ’  αυτούς  είναι  να  μπορούν  οι  μαθητές/-τριες  να

αντιλαμβάνονται  τον  όρο  του  κατηγορούμενου.  Μ’  αυτή  τη  δραστηριότητα

υλοποιείται  ο  συγκεκριμένος  διδακτικός  στόχος.  Η  πλοκή  της  συγκεκριμένης

παιδαγωγικής δραστηριότητας είναι ότι οι αρχαιολόγοι ενός μουσείου αποφάσισαν να

οργανώσουν μια μεγάλη έκθεση αγγείων της κλασικής εποχής. Ζήτησαν λοιπόν από

μερικούς  φοιτητές/-τριες  της  αρχαιολογίας να τους  βοηθήσουν.  Οι  φοιτητές/-τριες

διάλεξαν αγγεία από τις αποθήκες του μουσείου και τα τοποθέτησαν σε βάθρα. Μόλις

όμως τα είδαν οι αρχαιολόγοι, διαπίστωσαν ότι είχαν εκτεθεί αγγεία και από άλλες

ιστορικές περιόδους. Ο/η δάσκαλος/-α έχει τοποθετήσει βάζα που έχουν φωτογραφίες

κολλημένες από διάφορες ιστορικές περιόδους, όπως είναι η πρώιμη εποχή, η ύστερη,
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η αναγέννηση και ο διαφωτισμός. Το κάθε βάζο έχει πάνω του μια φωτογραφία. Τα

παιδιά χωρισμένα σε ομάδες  των 5 ατόμων πρέπει  να βρουν ποια από τα  αγγεία

ανήκουν στην κλασική εποχή και να γράψουν μια πρόταση για το κάθε αγγείο. Κάθε

πρόταση θα έχει  τη μορφή Υποκείμενο-  Ρήμα- Κατηγορούμενο.  Η ομάδα που θα

τελειώσει πρώτη και όλες οι απαντήσεις θα είναι σωστές θα είναι η νικήτρια. Υλικά

που χρειάζονται για αυτό το παιδαγωγικό παιχνίδι είναι βάζα, φωτογραφίες με τις

διάφορες εποχές, ζιλοτέιπ, χαρτιά και μολύβια για την κάθε ομάδα.

Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Το αρχαίο ελληνικό κρυφτό

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Ξέρεις το κρυφτό; Έχεις ξαναπαίξει; Το ήξερες ότι το κρυφτό το έπαιζαν και

στην αρχαιότητα;

Σκοπός της συγκεκριμένης παιδαγωγικής δραστηριότητας είναι οι μαθητές να

εμπεδώσουν  τους  όρους  Υποκείμενο-  Ρήμα-  Αντικείμενο.  Η  συγκεκριμένη

δραστηριότητα αντικαθιστά την άσκηση 2 σελίδα 68, η οποία βρίσκεται στην 16η

ενότητα του σχολικού εγχειριδίου της  Γλώσσας Στ’  τάξης του δημοτικού,  στο Γ’

τεύχος.  Η άσκηση του βιβλίου βασίζεται  σ’ ένα κείμενο,  γεγονός που πιθανόν να

μειώσει το ενδιαφέρον των μαθητών. Αντίθετα η δραστηριότητα αυτή προωθεί την

ψυχαγωγία των παιδιών και τη γνώση ταυτόχρονα. Αυτό το παιχνίδι υποτίθεται ότι

διαδραματίζεται  σ’  ένα  μουσείο.  Οπότε  μετά  από την  υποτιθέμενη  επίσκεψη στο

μουσείο, τα παιδιά θα παίξουν αρχαία ελληνικά παιχνίδια, όπως η αποδιδρασκίνδα, η

οποία είναι το κρυφτό. Στο συγκεκριμένο ομαδικό παιδαγωγικό παιχνίδι οι μαθητές/-

τριες θα παίξουν το γνωστό από την αρχαιότητα κρυφτό, όμως με μια παραλλαγή.

Ένας/μία μαθητής/-τρια μετράει με κλειστά τα μάτια και οι υπόλοιποι/-ες κρύβονται.

Μόλις το παιδί ολοκληρώσει το μέτρημα ανοίγει τα μάτια και προσπαθεί να βρει που

έχουν κρυφτεί οι υπόλοιποι/-ες. Κάθε παιδί που βρίσκει για να ξεφύγει θα πρέπει να

λέει  μια  πρόταση  που  να  περιέχει  μόνο  Υποκείμενο-  Ρήμα-  Αντικείμενο.  Για

παράδειγμα το πρώτο παιδί που θα βρει για να παραμείνει στο παιχνίδι μπορεί να πει

«Ο διευθυντής βράβευσε τους/τις μαθητές/τριες». Όποιο παιδί βρει ο/η μαθητής/-τρια

και δεν απαντήσει σωστά μια πρόταση με Υποκείμενο- Ρήμα- Αντικείμενο θα βγαίνει

από το παιχνίδι.  Οι  τελευταίοι/-ες  πέντε  που θα μείνουν  στο παιχνίδι  θα  είναι  οι
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νικητές/-τριες. Ο/η μαθητής/τρια που θα τα φυλάει στον επόμενο γύρο θα βγαίνει με

κλήρωση.  Αυτή  η  δραστηριότητα  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  στην  αυλή  του

σχολείου. Τα μόνα υλικά που χρειάζονται γι’ αυτό το παιχνίδι είναι χαρτάκια και ένα

κουτί για να γίνεται η κλήρωση, η οποία θα καθορίζει το/τη μαθητή/-τρια που θα τα

φυλάει στον επόμενο γύρο. 

Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Το αρχαίο ελληνικό κουτσό

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Έχεις ξανακούσει ποτέ το παιχνίδι ασκωλιασμός; Πιθανόν να γνωρίζεις ότι ο

ασκωλιασμός είναι το σημερινό κουτσό. 

Σκοπός του συγκεκριμένου παιδαγωγικού παιχνιδιού είναι οι μαθητές/-τριες

να  κάνουν  επανάληψη στις  γραμματικές  έννοιες  Υποκείμενο-  Ρήμα-  Αντικείμενο.

Αυτή  η  δραστηριότητα  βασίζεται  στον  πίνακα  του  βιβλίου  σελίδα  68,  στην  16η

ενότητα, στο βιβλίο της Γλώσσας Στ’ τάξης του δημοτικού, στο Γ’ τεύχος. Ο πίνακας

του βιβλίου αναφέρει μόνο θεωρητικά τους όρους Υποκείμενο- Ρήμα- Αντικείμενο.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα όμως πραγματεύεται αυτούς τους όρους έμπρακτα.

Ειδικότερα  αυτή  η  δραστηριότητα  αναφέρεται  στον  ασκωλιασμό,  που  είναι  μια

παλαιότερη μορφή του κουτσού. Όσοι/-ες έπαιζαν έπρεπε να ισορροπήσουν πάνω σ’

ένα  ασκό  αλειμμένο  με  λάδι.  Όσον αφορά αυτή  την παιδαγωγική  δραστηριότητα

μπορεί να πραγματοποιηθεί στην αυλή του σχολείου. Ωστόσο οι μαθητές/-τριες θα

παίξουν τη σύγχρονη μορφή του κουτσού, κατά την οποία τα παιδιά χαράζουν με

κιμωλία μικρά τετραγωνάκια στα οποία πρέπει να πηδούν με το ένα πόδι. Αυτό το

παιχνίδι παίζεται ατομικά. Κάθε παιδί στο κάθε τετραγωνάκι θα πηδά με το ένα πόδι

και  ταυτόχρονα  θα  λέει  μια  πρόταση  που  να  έχει  μόνο  Υποκείμενο-  Ρήμα-

Αντικείμενο. Συνεπώς όσα θα είναι τα τετράγωνα, τόσες θα είναι και οι προτάσεις με

Υποκείμενο- Ρήμα- Αντικείμενο που θα λέει το κάθε παιδί. Κάθε πρόταση θα πρέπει

να είναι διαφορετική. Η σειρά με την οποία θα παίζει το κάθε παιδί θα αποφασίζεται

με  κλήρωση.  Κάποιες  προτάσεις  που μπορούν να πουν οι  μαθητές/-τριες  είναι  οι

ακόλουθες «Η Μαρία κόβει το λουλούδι», «Ο ζωγράφος ολοκλήρωσε τον πίνακα»

και «Ο γεωργός όργωσε το χωράφι». Υλικά που είναι αναγκαία για το συγκεκριμένο
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παιδαγωγικό παιχνίδι είναι μια κιμωλία με την οποία θα χαραχθούν τα τετράγωνα

στην αυλή, τα χαρτάκια και το κουτί με το οποίο θα γίνει η κλήρωση.

Κεφάλαιο 17ο Πόλεμος και ειρήνη

Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Η λύση στο πρόβλημα

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:

Όλοι  οι  λαοί,  όλες  τις  εποχές  αναζητούν  την  ειρήνη.  Ωστόσο  πάρα  πολύ

άνθρωποι δυστυχώς ακόμα και σήμερα ζουν σε εμπόλεμες ζώνες.

Σκοπός του συγκεκριμένου παιχνιδιού είναι οι μαθητές/-τριες να αντιληφθούν

πλήρως τις  απλές και  τις  επαυξημένες  προτάσεις.  Η συγκεκριμένη δραστηριότητα

αντικαθιστά  τις  ασκήσεις  3 σελίδα 82 και  4  σελίδα 83,  που βρίσκονται  στην 17η

ενότητα  του  Γ’  τεύχους  του  σχολικού  εγχειριδίου  της  Γλώσσας  Στ’  τάξης  του

δημοτικού.  Οι  ασκήσεις  του  βιβλίου  ζητούν  από  τους/  τις  μαθητές/-τριες  να

μετατρέψουν τις επαυξημένες προτάσεις σε απλές και το αντίστροφο. Οι προτάσεις

στις ασκήσεις του βιβλίου είναι 6. Ωστόσο η προτεινόμενη δραστηριότητα καλεί όλα

τα παιδιά να πουν από μια επαυξημένη και μια απλή πρόταση. Τα παιδιά κάθονται με

τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργηθούν δύο ομόκεντροι κύκλοι. Οι μαθητές/-τριες που

βρίσκονται στον εξωτερικό κύκλο αναφέρουν τα δεινά που φέρνει ο πόλεμος με τη

μορφή  απλών  προτάσεων,  ενώ  εκείνοι  του  εσωτερικού  κύκλου  πρέπει  με

επαυξημένες  προτάσεις  να  προτείνουν  μια  λύση  για  κάθε  ένα  απ’  αυτά.  Μόλις

περάσουν 3 λεπτά ο εξωτερικός κύκλος γίνεται εσωτερικός και το αντίστροφο. Για

παράδειγμα  ένας/  μια  μαθητής/-τρια  του  εξωτερικού  κύκλου  μπορεί  να  πει  «Ο

πόλεμος προκαλεί τον θάνατο» και ένα παιδί του εσωτερικού κύκλου πιθανόν απαντά

«Γι’  αυτό  οι  άνθρωποι  οφείλουν  να  συνειδητοποιήσουν  τον  κίνδυνο  και  να

επαγρυπνούν συνεχώς». Υλικά δε χρειάζονται γι’ αυτή τη δραστηριότητα.

Παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο Το τραγούδι για τον πόλεμο

Περιγραφή του παιδαγωγικού παιχνιδιού:
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Θα καταφέρετε να δημιουργήσετε ένα τραγούδι με τις παρακάτω λέξεις; Για

να δούμε ποια ομάδα θα κερδίσει; 

Σκοπός  είναι  οι  μαθητές/-τριες  να  εξασκηθούν  στην  ομοιοκαταληξία.  Η

συγκεκριμένη  δραστηριότητα  αντικαθιστά  την  άσκηση  5  σελίδα  83,  η  οποία

βρίσκεται στην ενότητα 17 του Γ’ τεύχους του σχολικού εγχειριδίου της Γλώσσας Στ’

τάξης του δημοτικού. Η άσκηση του βιβλίου ζητά από τα παιδιά να γράψουν κανόνες

για  την  ειρήνη.  Ωστόσο  σ’  αυτή  η  δραστηριότητα  οι  μαθητές/-τριες  πρέπει  να

γράψουν τραγούδι με ομοιοκαταληξία για την ειρήνη και τον πόλεμο. Σ’ αυτή τη

δραστηριότητα  δίνονται  κάποιες  λέξεις  που  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για  το

τραγούδι. Για μεγαλύτερη ευκολία, μπορούν να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν όσες

λέξεις θέλουν. Τα παιδιά είναι απαραίτητο να χωριστούν σε ομάδες των 4 ατόμων. Το

τραγούδι πρέπει να σχετίζεται με τον πόλεμο και να έχει ομοιοκαταληξία. Η ομάδα

που θα καταφέρει να ολοκληρώσει πρώτη το τραγούδι με ομοιοκαταληξία, το οποίο

θα αναφέρεται στον πόλεμο θα κερδίσει. Για παράδειγμα οι λέξεις που μπορούν να

δοθούν είναι οι  εξής:  κανόνι,  πολυβόλο, πιστόλι,  ντουφέκι,  σημαδεύω, σκοτώνω,

βόλι, μάχη, νίκη, χαρά, φουντώνω, θάνατος και περιστέρια. Υλικά που είναι αναγκαία

ένα χαρτί και ένα μολύβι για κάθε ομάδα.

Παράδειγμα  τραγουδιού  με  τίτλο  Πολεμικά  παιχνίδια:  Με  κανόνια  και

ντουφέκια, πολυβόλα και πιστόλια, τα παιδιά μας σημαδεύουν και σκοτώνουν δίχως

βόλια. Μπουμ! Στη μάχη πέφτει ο φίλος, νίκη κι η χαρά φουντώνει. Την ψυχή ο ένας

του άλλου πως μαθαίνει να σκοτώνει! Τα παιχνίδια του θανάτου απ’ τα παιδικά τα

χέρια παρ’ τα Θεέ, και γέμισέ τα περιστέρια.

Πίνακας 3 Η λίστα των παιδαγωγικών παιχνιδιών σε συγκεκριμένα κεφάλαια του Γ’

τεύχους του σχολικού εγχειριδίου του μαθήματος της Γλώσσας Στ’ τάξη δημοτικού

Κεφάλαιο Παιδαγωγικό παιχνίδι
Διδακτικός στόχος παιδαγωγικού

παιχνιδιού

Τρόποι ζωής και
επαγγέλματα

Συνέντευξη Συνέντευξη

Σε ποιο κατάστημα
εργάζεστε;

ευθύς και πλάγιος λόγος

Πάσχα - -
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Κινηματογράφος
και Θέατρο

Κρύψε το αντικείμενο κριτική θεμάτων

Παιχνίδι κατασκόπων κριτική θεμάτων

Κλέφτης και Αστυνόμος κριτική θεμάτων

Βρες το ζευγάρι σου κριτική θεμάτων

Όχι- όχι εμένα κριτική θεμάτων

Μόνο με το σώμα κριτική θεμάτων

Συζητήσεις με κινήσεις
και ήχους

παρουσίαση και κριτική θεαμάτων

Με νοιάζει κριτική θεμάτων

Η συνέχεια της
πρότασης

επιθετικοί και χρονικοί
προσδιορισμοί

Κάθε εικόνα και μια
ιστορία

επιθετικοί και χρονικοί
προσδιορισμοί

Το παράξενο πλάσμα Παρουσίαση

Βρες που κάθομαι Παρουσίαση

Πέρνα- Πέρνα Παρουσίαση

Το ύφασμα Συλλαβισμός

Φτιάξε μια φωτογραφία Αφίσες

Μουσεία Τα αγγεία ενεργητική- παθητική σύνταξη

Το κρυπτόλεξο με τα
αντικείμενα του

μουσείου

νέες λόγιες λέξεις

Τα γλυπτά ενεργητική- παθητική σύνταξη,
μεταβατικά και αμετάβατα ρήματα

Τα αρχαία νομίσματα υποκείμενο- ρήμα- κατηγορούμενο

Η έκθεση του μουσείου υποκείμενο- ρήμα- κατηγορούμενο

Το αρχαίο ελληνικό
κρυφτό

υποκείμενο- ρήμα- αντικείμενο

Το αρχαίο ελληνικό
κουτσό

υποκείμενο- ρήμα- αντικείμενο

Πόλεμος και ειρήνη Η λύση στο πρόβλημα απλή- επαυξημένη πρόταση
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Το τραγούδι για τον
πόλεμο

Ομοιοκαταληξία

Κεφάλαιο 8  ο  

Αναδόμηση ενοτήτων σχολικού εγχειριδίου Γλώσσας Στ’ Δημοτικού

Γλώσσα - Στ’ δημοτικού

Ενότητα 1: Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα

Υποενότητες:

1η: Παρέα με τους Εσκιμώους

2η: Ταξιδεύοντας στη θάλασσα

«Με τι θα ασχοληθούμε»

Να μπορούν οι μαθητές/-τριες να περιγράφουν

με ακρίβεια ένα αντικείμενο
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Οι μαθητές/-τριες να γνωρίζουν τους χρόνους 

των ρημάτων

Οι μαθητές/-τριες να διακρίνουν με ευκολία 

τις χρονικές σχέσεις

1η Υποενότητα: Παρέα με τους Εσκιμώους
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Μια μέρα εκεί που περπατούσα σκόνταψα σε μία λακκούβα. Αυτή η

λακκούβα  ήταν  μία  καταπακτή,  η  οποία  ξαφνικά  με  οδήγησε  στη

Γροιλανδία  εκεί  που  κατοικούν  οι  Εσκιμώοι.  Οι  Εσκιμώοι  με

καλωσόρισαν  και  με  φιλοξένησαν  σ’  ένα  ιγκλού  για  να  με

προφυλάξουν από το κρύο. 

Σιγά- σιγά άρχισα να καταλαβαίνω τη γλώσσα τους και παρατήρησα ότι 

όλα τα αντικείμενα τα περιγράφουν με μεγάλη ακρίβεια. Επομένως για να 

περιγράψεις ένα αντικείμενο πρέπει πρώτα να σκεφτείς.

Που βρίσκεται;, Πώς το λένε;, Πώς 

είναι;, Σε ποιον ανήκει;, Από τι υλικά 

είναι φτιαγμένο;, Ποια είναι η χρήση 

του;, Συναισθήματα γι’ αυτό.
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Βάλε ένα x στις φράσεις στις οποίες  δηλώνουν περιγραφή.

 πέτρινο σπίτι                                                                                

αυτοκίνητο                                                                                  

ποτήρι                                                                                         

ξύλινο κρεβάτι                                                                            

επιτραπέζιο παιχνίδι                                                                   

ψάθινο καπέλο                                                                             

μολυβοθήκη                                                                                

Στην περιγραφή χρησιμοποιούνται 

ρήματα σε χρόνο ενεστώτα, επίθετα, 

επιθετικοί και τοπικοί προσδιορισμοί.

Τα παιδιά των Εσκιμώων ξέρουν κάνουν εντυπωσιακές περιγραφές! Μου

ζητούν να κάνω και εγώ μία. Για να με βοηθήσουν, μου δίνουν κάποια

ζεύγη λέξεων.

πολική αρκούδα        δέρμα φώκιας      σύντροφος ζωής      πιστός σκύλος

                           

Βοήθησέ με να γράψουμε μαζί την ιστορία.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
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Ένας  σοφός  Εσκιμώος   άρχισε  να  μου  διηγείται  μία  ιστορία.

Παρατήρησα ότι χρησιμοποιεί όλα τα ρήματα σε χρόνο αόριστο. Πως θα

γινόταν  οι  παρακάτω  προτάσεις  αν  τα  ρήματα  γραφόταν  σε  χρόνο

ενεστώτα;

Οι  Εσκιμώοι  κατοικούσαν  στην  Γροιλανδία,  στον  Καναδά,  στην

Αλάσκα και στη Βόρεια Ασία.  

……………………………………………………………………………

Επιζούσαν σε δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες.

…………………………………………………………………………….

Οι Εσκιμώοι χαρακτηρίζονταν από κίτρινο δέρμα και σχιστά μάτια.

…………………………………………………………………………….

Κυνηγούσαν φώκιες και φάλαινες.

………………………………………………………………………….…

Όλοι οι Εσκιμώοι είχαν σκυλιά.

…………………………………………………………………………….
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Τώρα όμως πρέπει να επιστρέψω, γιατί με περιμένουν οι φίλοι μου πίσω 

στην Ελλάδα για να παίξουμε. Οι φίλοι μου οι Εσκιμώοι με αποχαιρετούν 

και λίγο πριν μπω στην καταπακτή για να γυρίσω πίσω με συμβουλεύουν να 

φτιάξουμε ένα φυλακτό, ως ανάμνηση της φιλίας μας.

Πώς θα φτιάξουμε το φυλαχτό μας;

Θα χρειαστείς;

-σκληρό χαρτόνι με διαστάσεις 4*6 εκ.

-άσπρο σπάγκο

-τρία άσπρα πούπουλα

-μαρκαδόρους

                                   

 

 Κάνεις μία τρύπα στη μέση και πέρνα το σπάγκο, ώστε να μπορείς

να το τοποθετήσεις στο λαιμό σου.

 Χρωματίζεις με απαλά χρώματα, τα οποία θυμίζουν ένα παγωμένο

τοπίο, το χαρτόνι και από τις δύο πλευρές. Μπορείς να σχεδιάσεις 

κάτι.

 Κάνεις τρεις τρύπες στο κάτω μέρος του χαρτονιού, περνάς το 

σπάγκο, τον στερεώνεις με κόμπο και δένεις πάνω του τα 

πούπουλα.

Το φυλαχτό είναι έτοιμο!!!
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Γύρισα πίσω στην παρέα μου και τους είπα για την περιπέτεια μου με τους 

Εσκιμώους. Μετά αρχίσαμε να παίζουμε. Παίξτε και εσείς!

«Ο πεζός».

Πρέπει να χωριστείτε σε ζευγάρια. Το κάθε μέλος του εκάστοτε ζευγαριού

θα λάβει μία κάρτα. Στη συγκεκριμένη κάρτα αναγράφεται ένα μεταφορικό

μέσο.  Το άλλο μέλος δεν ξέρει τι αναγράφει η κάρτα του/ της συμμαθητή/-

τριάς του. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία του μοιράσματος των καρτών

ξεκινάει το πρώτο ζευγάρι. Το ένα μέλος κλείνει τα μάτια του και το άλλο

το κατευθύνει μέσα στην τάξη για μια υποτιθέμενη βόλτα. Το παιδί με τα

ανοικτά μάτια «βλέπει», το μεταφορικό μέσο, που πρέπει να περιγράψει και

το  οποίο  αναγράφεται  στην  κάρτα  του.  Η  περιγραφή  αυτή  πρέπει  να

περιέχει  τα  βασικά  στοιχεία  περιγραφής  αντικειμένου,  δηλαδή  χρώμα,

σχήμα, εσωτερική και εξωτερική εμφάνιση. Επιπλέον η περιγραφή πρέπει

να γίνει σωστά και μέσα σε πέντε λεπτά. Όταν τελειώσει το ένα μέλος του

ζευγαριού τότε γίνεται αντιστροφή των ρόλων. Όταν ολοκληρώσουν όλα τα

ζευγάρια πραγματοποιείται ψηφοφορία στην ολομέλεια της τάξης για την

καλύτερη περιγραφή.

Υλικά:

κάρτες που αναγράφουν τα μεταφορικά μέσα

Ένα παράδειγμα περιγραφής είναι το ακόλουθο:

Το όχημα του γείτονα

Αυτό  το  μεταφορικό  μέσο  ανήκει  στον  κρεοπώλη  της  γειτονιάς.  Το

συγκεκριμένο όχημα το λένε Οδυσσέα. Είναι πολύ μοντέρνο. Το χρώμα του

είναι  κόκκινο  με  μαύρο  και  το  σχήμα  του  είναι  παραλληλόγραμμο.  Το

κάθισμά του φαίνεται τόσο αναπαυτικό. Στο πίσω μέρος έχει αποθηκευτικό

χώρο.  Επίσης  έχει  μπροστά  στα  πλάγια  δυο  στρογγυλά  καθρεφτάκια.

Εξωτερικά είναι  τόσο γυαλιστερό που μερικές φορές πέφτουν οι ακτίνες

του ήλιου πάνω του και με τυφλώνουν. 
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Μετά παίξαμε με την παρέα μου και ένα άλλο παιχνίδι. Παίξτε το και εσείς!

«Οδηγός και αυτοκίνητο».

Εδώ χρειάζεται να χωριστείτε σε ζευγάρια. Το ένα μέλος του ζευγαριού είναι

ο/η οδηγός και το άλλο είναι το αυτοκίνητο, το οποίο έχει κλειστά τα μάτια

του/της. Το παιδί- αυτοκίνητο κατευθύνει το/τη συμμαθητή/-τριά του/της και

του/ της περιγράφει τη διαδρομή. Όταν το ζευγάρι φτάσει στο κώνο, που έχει

τοποθετηθεί από τον/την εκπαιδευτικό, τότε αντιστρέφονται οι ρόλοι. 

Υλικά:

κώνος

Ένα παράδειγμα περιγραφής είναι το παρακάτω:

Το παιδί- οδηγός που κατευθύνει το/ τη συμμαθητή/ -τριά του μπορεί να λέει

ξεκινάμε  τη  διαδρομή  μας  τώρα  από  το  σχολείο,  περνάμε  την  κεντρική

πλατεία με την παιδική χαρά, όπου εκεί κάθεται ένα μωράκι με τη μαμά του.

Το  μωράκι  μόλις  μας  είδε  μας  χαμογέλασε.  Σ’  αυτό  το  σημείο  γίνεται  η

αντιστροφή των ρόλων και το άλλο παιδί οφείλει να συνεχίσει την περιγραφή

από το σημείο που σταμάτησε το πρώτο.
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Άλλο παιχνίδι που μπορείτε να παίξετε είναι αυτό!

«Η διαδρομή του ταξί»

Και σ’ αυτή τη δραστηριότητα πρέπει να χωριστείτε σε ζευγάρια. Μέσα στην

τάξη  ο/η  εκπαιδευτικός  έχει  απλώσει  τετράγωνους  μουσαμάδες.  Κάθε

μουσαμάς  έχει  πάνω  του  πολλές  διαφορετικές  πορείες,  αλλά  και  παγίδες.

Ακριβώς  το  ίδιο  σχέδιο  υπάρχει  και  σε  καρτέλες.  Αυτές  οι  καρτέλες  θα

μοιραστούν  στα  ζευγάρια.  Η  κάθε  καρτέλα  αναγράφει  μια  διαφορετική

διαδρομή ως τη σωστή. Στο κάθε ζευγάρι το ένα παιδί κρατάει την καρτέλα

και  το  άλλο  είναι  πάνω στο  μουσαμά.  Ο/η  μαθητής/-τρια  με  την  καρτέλα

μπορεί  να  καθοδηγήσει  το/τη  συμμαθητή/-τριά  του/-της  μόνο  με  τη  χρήση

χρονικών  προτάσεων.  Απαγορεύεται  η  χρήση  των  λέξεων  ευθεία,  πίσω,

μπροστά, δεξιά και αριστερά.

Υλικά:

καρτέλες,

μουσαμάδες

Παράδειγμα:

Οι οδηγίες που θα μπορούσε να δώσει  το ένα παιδί  στο άλλο είναι:  Αφού

διασχίσεις  την πλατεία  συνέχισε  να περπατάς.  Μόλις   περάσεις  το φανάρι,

πήγαινε προς τη μεριά που είναι το περίπτερο.

Να θυμάστε για να δηλώσουμε

χρόνο,  μπορούμε  να

χρησιμοποιούμε  επιρρήματα,

ουσιαστικά  και  χρονικές

προτάσεις.
Επιρρήματα  χρόνου: αργά,

γρήγορα, αρχικά, χθες, σήμερα

Ουσιαστικά:  το  πρωί,  το

βράδυ

Χρονικές  προτάσεις: μόλις

πήγα σπίτι……
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https://www.google.com/search?q=%CF%86%CF%8E%CE%BA%CE%B9%CE%B1&sxsrf=ALeKk02NzU9JZnZAB6IQPL8b_KiHetFYug:1599124644795&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjx3J3D08zrAhUEjosKHS0pBmAQ_AUoAXoECB4QAw&biw=1242&bih=568#imgrc=SHIWbMfB8L1oYM
https://www.google.com/search?q=%CF%86%CF%8E%CE%BA%CE%B9%CE%B1&sxsrf=ALeKk02NzU9JZnZAB6IQPL8b_KiHetFYug:1599124644795&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjx3J3D08zrAhUEjosKHS0pBmAQ_AUoAXoECB4QAw&biw=1242&bih=568#imgrc=SHIWbMfB8L1oYM
https://www.google.com/search?q=%CF%86%CF%8E%CE%BA%CE%B9%CE%B1&sxsrf=ALeKk02NzU9JZnZAB6IQPL8b_KiHetFYug:1599124644795&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjx3J3D08zrAhUEjosKHS0pBmAQ_AUoAXoECB4QAw&biw=1242&bih=568#imgrc=SHIWbMfB8L1oYM
https://www.google.com/search?q=%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B1&sxsrf=ALeKk022LpJb0vEmvtd44IbjxiShBu4axw:1599124606026&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiOxt-w08zrAhUmlYsKHY9YCHYQ_AUoAXoECBkQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=A-CI1FtHZBq1aM
https://www.google.com/search?q=%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B1&sxsrf=ALeKk022LpJb0vEmvtd44IbjxiShBu4axw:1599124606026&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiOxt-w08zrAhUmlYsKHY9YCHYQ_AUoAXoECBkQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=A-CI1FtHZBq1aM
https://www.google.com/search?q=%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B1&sxsrf=ALeKk022LpJb0vEmvtd44IbjxiShBu4axw:1599124606026&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiOxt-w08zrAhUmlYsKHY9YCHYQ_AUoAXoECBkQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=A-CI1FtHZBq1aM


UoAnoECAwQBA&biw=1242&bih=568#imgrc=Jr-

ltOpmpZrN9M&imgdii=WPIpEvR_wwlHlM

https://www.google.com/search?q=%CF%86%CF%8E%CE%BA%CE%B9%CE

%B1&sxsrf=ALeKk02Khz45P4RgziAYQgp7IC5DzZrJVQ:1599124825752&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiY4cKZ1MzrAhUJAcAKHdy3CecQ_AUo

AXoECB8QAw&biw=1242&bih=568#imgrc=t5aEjysXn-aG6M

https://www.google.com/search?q=%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF

%81%CE%BF+xart%3Boni&sxsrf=ALeKk02OovHyEyEFVkAzdjK-

ag1OOV3w5Q:1599125230076&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiU

x6ja1czrAhURqXEKHRoTDSYQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1242&bih=568#imgr

c=UFLizuipvsPl9M&imgdii=qOlZhRUU3o479M

https://www.google.com/search?q=%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%B2%CE

%B1%CF%81%CE%B9+%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE

%BF&sxsrf=ALeKk038xfJCxKgrbv0H5VF1Fchk3dHr7g:1599125278426&source=l

nms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjm1q_x1czrAhVESRUIHYvZDhoQ_AUoAX

oECAwQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=ilBsQpkI2wGlGM&imgdii=IF3Hlb1tSW

ESxM

https://www.google.com/search?q=%CF%86%CF%84%CE%B5%CF%81%CF

%8C+%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE

%BF&tbm=isch&ved=2ahUKEwjpiLSE1szrAhUPNRoKHdt7AqoQ2-

cCegQIABAA&oq=%CF%86%CF%84%CE%B5%CF%81%CF%8C+%CE%BB

%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE

%BF&gs_lcp=CgNpbWcQAzoGCAAQBxAeUPWVAViinwFg6qEBaABwAHgAgA

H0AYgB7QWSAQUwLjQuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=

img&ei=RrdQX-

nNFI_qaNv3idAK&bih=568&biw=1242#imgrc=ZzJaG88esSVCEM

https://www.google.com/search?q=%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE

%B1%CE%B4%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE

%B9&sxsrf=ALeKk022OVeslMCzaMoQ7fftYITK0qpmJQ:1599125372755&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwirgK2e1szrAhWFtXEKHdWfDFoQ_AUoA

XoECAwQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=YrBy8wxtpNe5-M
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https://www.google.com/search?q=%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9&sxsrf=ALeKk022OVeslMCzaMoQ7fftYITK0qpmJQ:1599125372755&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwirgK2e1szrAhWFtXEKHdWfDFoQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=YrBy8wxtpNe5-M
https://www.google.com/search?q=%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9&sxsrf=ALeKk022OVeslMCzaMoQ7fftYITK0qpmJQ:1599125372755&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwirgK2e1szrAhWFtXEKHdWfDFoQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=YrBy8wxtpNe5-M
https://www.google.com/search?q=%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9&sxsrf=ALeKk022OVeslMCzaMoQ7fftYITK0qpmJQ:1599125372755&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwirgK2e1szrAhWFtXEKHdWfDFoQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=YrBy8wxtpNe5-M
https://www.google.com/search?q=%CF%86%CF%84%CE%B5%CF%81%CF%8C+%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%BF&tbm=isch&ved=2ahUKEwjpiLSE1szrAhUPNRoKHdt7AqoQ2-cCegQIABAA&oq=%CF%86%CF%84%CE%B5%CF%81%CF%8C+%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%BF&gs_lcp=CgNpbWcQAzoGCAAQBxAeUPWVAViinwFg6qEBaABwAHgAgAH0AYgB7QWSAQUwLjQuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=RrdQX-nNFI_qaNv3idAK&bih=568&biw=1242#imgrc=ZzJaG88esSVCEM
https://www.google.com/search?q=%CF%86%CF%84%CE%B5%CF%81%CF%8C+%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%BF&tbm=isch&ved=2ahUKEwjpiLSE1szrAhUPNRoKHdt7AqoQ2-cCegQIABAA&oq=%CF%86%CF%84%CE%B5%CF%81%CF%8C+%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%BF&gs_lcp=CgNpbWcQAzoGCAAQBxAeUPWVAViinwFg6qEBaABwAHgAgAH0AYgB7QWSAQUwLjQuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=RrdQX-nNFI_qaNv3idAK&bih=568&biw=1242#imgrc=ZzJaG88esSVCEM
https://www.google.com/search?q=%CF%86%CF%84%CE%B5%CF%81%CF%8C+%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%BF&tbm=isch&ved=2ahUKEwjpiLSE1szrAhUPNRoKHdt7AqoQ2-cCegQIABAA&oq=%CF%86%CF%84%CE%B5%CF%81%CF%8C+%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%BF&gs_lcp=CgNpbWcQAzoGCAAQBxAeUPWVAViinwFg6qEBaABwAHgAgAH0AYgB7QWSAQUwLjQuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=RrdQX-nNFI_qaNv3idAK&bih=568&biw=1242#imgrc=ZzJaG88esSVCEM
https://www.google.com/search?q=%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%B9+%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%BF&sxsrf=ALeKk038xfJCxKgrbv0H5VF1Fchk3dHr7g:1599125278426&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjm1q_x1czrAhVESRUIHYvZDhoQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=ilBsQpkI2wGlGM&imgdii=IF3Hlb1tSWESxM
https://www.google.com/search?q=%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%B9+%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%BF&sxsrf=ALeKk038xfJCxKgrbv0H5VF1Fchk3dHr7g:1599125278426&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjm1q_x1czrAhVESRUIHYvZDhoQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=ilBsQpkI2wGlGM&imgdii=IF3Hlb1tSWESxM
https://www.google.com/search?q=%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%B9+%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%BF&sxsrf=ALeKk038xfJCxKgrbv0H5VF1Fchk3dHr7g:1599125278426&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjm1q_x1czrAhVESRUIHYvZDhoQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=ilBsQpkI2wGlGM&imgdii=IF3Hlb1tSWESxM
https://www.google.com/search?q=%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF+xart%3Boni&sxsrf=ALeKk02OovHyEyEFVkAzdjK-ag1OOV3w5Q:1599125230076&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiUx6ja1czrAhURqXEKHRoTDSYQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=UFLizuipvsPl9M&imgdii=qOlZhRUU3o479M
https://www.google.com/search?q=%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF+xart%3Boni&sxsrf=ALeKk02OovHyEyEFVkAzdjK-ag1OOV3w5Q:1599125230076&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiUx6ja1czrAhURqXEKHRoTDSYQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=UFLizuipvsPl9M&imgdii=qOlZhRUU3o479M
https://www.google.com/search?q=%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF+xart%3Boni&sxsrf=ALeKk02OovHyEyEFVkAzdjK-ag1OOV3w5Q:1599125230076&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiUx6ja1czrAhURqXEKHRoTDSYQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=UFLizuipvsPl9M&imgdii=qOlZhRUU3o479M
https://www.google.com/search?q=%CF%86%CF%8E%CE%BA%CE%B9%CE%B1&sxsrf=ALeKk02Khz45P4RgziAYQgp7IC5DzZrJVQ:1599124825752&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiY4cKZ1MzrAhUJAcAKHdy3CecQ_AUoAXoECB8QAw&biw=1242&bih=568#imgrc=t5aEjysXn-aG6M
https://www.google.com/search?q=%CF%86%CF%8E%CE%BA%CE%B9%CE%B1&sxsrf=ALeKk02Khz45P4RgziAYQgp7IC5DzZrJVQ:1599124825752&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiY4cKZ1MzrAhUJAcAKHdy3CecQ_AUoAXoECB8QAw&biw=1242&bih=568#imgrc=t5aEjysXn-aG6M
https://www.google.com/search?q=%CF%86%CF%8E%CE%BA%CE%B9%CE%B1&sxsrf=ALeKk02Khz45P4RgziAYQgp7IC5DzZrJVQ:1599124825752&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiY4cKZ1MzrAhUJAcAKHdy3CecQ_AUoAXoECB8QAw&biw=1242&bih=568#imgrc=t5aEjysXn-aG6M
https://www.google.com/search?q=%CE%AD%CE%BB%CE%BA%CE%B7%CE%B8%CF%81%CE%BF+%CE%B5%CF%83%CE%BA%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CF%89%CE%BD&sxsrf=ALeKk02sfy_OFhiFqnLj4kMCFxyFELEDgA:1599124772670&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiR4ZqA1MzrAhWFYMAKHc3cDuQQ_AUoAnoECAwQBA&biw=1242&bih=568#imgrc=Jr-ltOpmpZrN9M&imgdii=WPIpEvR_wwlHlM
https://www.google.com/search?q=%CE%AD%CE%BB%CE%BA%CE%B7%CE%B8%CF%81%CE%BF+%CE%B5%CF%83%CE%BA%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CF%89%CE%BD&sxsrf=ALeKk02sfy_OFhiFqnLj4kMCFxyFELEDgA:1599124772670&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiR4ZqA1MzrAhWFYMAKHc3cDuQQ_AUoAnoECAwQBA&biw=1242&bih=568#imgrc=Jr-ltOpmpZrN9M&imgdii=WPIpEvR_wwlHlM


https://www.google.com/search?q=%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF

%81%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B4%CE

%B1&sxsrf=ALeKk03XOXvFhZfPaZkqmfT7lmPeg7XwRA:1599125460822&sourc

e=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwixm6zI1szrAhVCTBUIHfzdBrMQ_AUoA

XoECBUQAw&biw=1242&bih=568

https://www.google.com/search?q=%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE

%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B9+%CE%BA%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE

%B9%CE%BD%CE%BF&sxsrf=ALeKk00hI2O7aUK5-

0u_mJnTRImi098EdQ:1599125507748&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=T6_-

ByI0exrphM%252CZdiq0Y8cMdJwxM%252C_&vet=1&usg=AI4_-

kQakKmRE0l4QySQS6Z1aAuqk9icsQ&sa=X&ved=2ahUKEwiaqtze1szrAhVkqHE

KHYHkCP4Q9QF6BAgJEEQ#imgrc=T6_-ByI0exrphM

https://www.google.com/search?q=%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BB

%CE%B7%CE%B8%CF%81%CE%B1+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CF

%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE

%AC&sxsrf=ALeKk03ikR0LVcQo_7oW80aclpKWi7EaAg:1599125538421&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiCw6zt1szrAhWKaRUIHfijAcUQ_AUoA

XoECAwQAw&biw=1242&bih=568

https://www.google.com/search?

q=girl+to+studycartoon&tbm=isch&ved=2ahUKEwibj-

SR18zrAhUEMRoKHaoaAgsQ2-

cCegQIABAA&oq=girl+to+studycartoon&gs_lcp=CgNpbWcQAzoGCAAQBxAeOg

YIABAIEB46CAgAEAgQBxAeULY3WItFYK9HaABwAHgAgAGLAYgBrAiSAQ

MwLjiYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=brhQX5ugMo

TiaKq1iFg&bih=568&biw=1242#imgrc=uEfXoAuBp-3CiM

https://www.google.com/search?

q=traffic+light+cartoon&tbm=isch&ved=2ahUKEwjS7Oes18zrAhVL4hoKHVEBA-

0Q2-

cCegQIABAA&oq=traffic+light+cartoon&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQEzIECA

AQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAA

QEzIECAAQEzoECCMQJzoCCAA6BQgAELEDOgQIABAeUO45WJ9fYKVhaAB
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https://www.google.com/search?q=traffic+light+cartoon&tbm=isch&ved=2ahUKEwjS7Oes18zrAhVL4hoKHVEBA-0Q2-cCegQIABAA&oq=traffic+light+cartoon&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzoECCMQJzoCCAA6BQgAELEDOgQIABAeUO45WJ9fYKVhaABwAHgAgAGVAogBxBiSAQYwLjIwLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=p7hQX5L9HsvEa9GCjOgO&bih=568&biw=1242
https://www.google.com/search?q=traffic+light+cartoon&tbm=isch&ved=2ahUKEwjS7Oes18zrAhVL4hoKHVEBA-0Q2-cCegQIABAA&oq=traffic+light+cartoon&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzoECCMQJzoCCAA6BQgAELEDOgQIABAeUO45WJ9fYKVhaABwAHgAgAGVAogBxBiSAQYwLjIwLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=p7hQX5L9HsvEa9GCjOgO&bih=568&biw=1242
https://www.google.com/search?q=girl+to+studycartoon&tbm=isch&ved=2ahUKEwibj-SR18zrAhUEMRoKHaoaAgsQ2-cCegQIABAA&oq=girl+to+studycartoon&gs_lcp=CgNpbWcQAzoGCAAQBxAeOgYIABAIEB46CAgAEAgQBxAeULY3WItFYK9HaABwAHgAgAGLAYgBrAiSAQMwLjiYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=brhQX5ugMoTiaKq1iFg&bih=568&biw=1242#imgrc=uEfXoAuBp-3CiM
https://www.google.com/search?q=girl+to+studycartoon&tbm=isch&ved=2ahUKEwibj-SR18zrAhUEMRoKHaoaAgsQ2-cCegQIABAA&oq=girl+to+studycartoon&gs_lcp=CgNpbWcQAzoGCAAQBxAeOgYIABAIEB46CAgAEAgQBxAeULY3WItFYK9HaABwAHgAgAGLAYgBrAiSAQMwLjiYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=brhQX5ugMoTiaKq1iFg&bih=568&biw=1242#imgrc=uEfXoAuBp-3CiM
https://www.google.com/search?q=girl+to+studycartoon&tbm=isch&ved=2ahUKEwibj-SR18zrAhUEMRoKHaoaAgsQ2-cCegQIABAA&oq=girl+to+studycartoon&gs_lcp=CgNpbWcQAzoGCAAQBxAeOgYIABAIEB46CAgAEAgQBxAeULY3WItFYK9HaABwAHgAgAGLAYgBrAiSAQMwLjiYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=brhQX5ugMoTiaKq1iFg&bih=568&biw=1242#imgrc=uEfXoAuBp-3CiM
https://www.google.com/search?q=%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%81%CE%B1+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC&sxsrf=ALeKk03ikR0LVcQo_7oW80aclpKWi7EaAg:1599125538421&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiCw6zt1szrAhWKaRUIHfijAcUQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1242&bih=568
https://www.google.com/search?q=%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%81%CE%B1+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC&sxsrf=ALeKk03ikR0LVcQo_7oW80aclpKWi7EaAg:1599125538421&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiCw6zt1szrAhWKaRUIHfijAcUQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1242&bih=568
https://www.google.com/search?q=%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%81%CE%B1+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC&sxsrf=ALeKk03ikR0LVcQo_7oW80aclpKWi7EaAg:1599125538421&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiCw6zt1szrAhWKaRUIHfijAcUQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1242&bih=568
https://www.google.com/search?q=%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B9+%CE%BA%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF&sxsrf=ALeKk00hI2O7aUK5-0u_mJnTRImi098EdQ:1599125507748&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=T6_-ByI0exrphM%252CZdiq0Y8cMdJwxM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQakKmRE0l4QySQS6Z1aAuqk9icsQ&sa=X&ved=2ahUKEwiaqtze1szrAhVkqHEKHYHkCP4Q9QF6BAgJEEQ#imgrc=T6_-ByI0exrphM
https://www.google.com/search?q=%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B9+%CE%BA%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF&sxsrf=ALeKk00hI2O7aUK5-0u_mJnTRImi098EdQ:1599125507748&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=T6_-ByI0exrphM%252CZdiq0Y8cMdJwxM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQakKmRE0l4QySQS6Z1aAuqk9icsQ&sa=X&ved=2ahUKEwiaqtze1szrAhVkqHEKHYHkCP4Q9QF6BAgJEEQ#imgrc=T6_-ByI0exrphM
https://www.google.com/search?q=%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B9+%CE%BA%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF&sxsrf=ALeKk00hI2O7aUK5-0u_mJnTRImi098EdQ:1599125507748&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=T6_-ByI0exrphM%252CZdiq0Y8cMdJwxM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQakKmRE0l4QySQS6Z1aAuqk9icsQ&sa=X&ved=2ahUKEwiaqtze1szrAhVkqHEKHYHkCP4Q9QF6BAgJEEQ#imgrc=T6_-ByI0exrphM
https://www.google.com/search?q=%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B4%CE%B1&sxsrf=ALeKk03XOXvFhZfPaZkqmfT7lmPeg7XwRA:1599125460822&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwixm6zI1szrAhVCTBUIHfzdBrMQ_AUoAXoECBUQAw&biw=1242&bih=568
https://www.google.com/search?q=%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B4%CE%B1&sxsrf=ALeKk03XOXvFhZfPaZkqmfT7lmPeg7XwRA:1599125460822&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwixm6zI1szrAhVCTBUIHfzdBrMQ_AUoAXoECBUQAw&biw=1242&bih=568
https://www.google.com/search?q=%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B4%CE%B1&sxsrf=ALeKk03XOXvFhZfPaZkqmfT7lmPeg7XwRA:1599125460822&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwixm6zI1szrAhVCTBUIHfzdBrMQ_AUoAXoECBUQAw&biw=1242&bih=568


wAHgAgAGVAogBxBiSAQYwLjIwLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABA

Q&sclient=img&ei=p7hQX5L9HsvEa9GCjOgO&bih=568&biw=1242
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https://www.google.com/search?q=traffic+light+cartoon&tbm=isch&ved=2ahUKEwjS7Oes18zrAhVL4hoKHVEBA-0Q2-cCegQIABAA&oq=traffic+light+cartoon&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzoECCMQJzoCCAA6BQgAELEDOgQIABAeUO45WJ9fYKVhaABwAHgAgAGVAogBxBiSAQYwLjIwLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=p7hQX5L9HsvEa9GCjOgO&bih=568&biw=1242
https://www.google.com/search?q=traffic+light+cartoon&tbm=isch&ved=2ahUKEwjS7Oes18zrAhVL4hoKHVEBA-0Q2-cCegQIABAA&oq=traffic+light+cartoon&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzoECCMQJzoCCAA6BQgAELEDOgQIABAeUO45WJ9fYKVhaABwAHgAgAGVAogBxBiSAQYwLjIwLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=p7hQX5L9HsvEa9GCjOgO&bih=568&biw=1242
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Κάποιος μπορεί να ταξιδέψει στη θάλασσα με πολλούς διαφορετικούς

τρόπους.  Αυτό  συμβαίνει  διότι  χάρη  στην  εξέλιξη  της  τεχνολογίας

υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη σκαφών.  Μερικά από αυτά είναι  η

βάρκα με κουπιά, τα ταχύπλοα, τα φουσκωτά ή τα ιστιοπλοϊκά. 

             

Στα παλιά χρόνια όλα τα σκάφη τα έφτιαχναν από ξύλο, τώρα όμως τα

κατασκευάζουν και από πλαστικό. 
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Αν δε βρίσκεστε κοντά σε λιμάνι, τότε ψάξτε στο Internet, τα υλικά από

τα οποία μπορεί να κατασκευαστεί μία βάρκα. Προσοχή η ορθογραφία

σας πρέπει να είναι σωστή. 

Αν κατοικείτε σε νησί ή σε παραθαλάσσια περιοχή, μπορείτε να πάτε στο

λιμάνι και να σημειώσετε τα υλικά, από τα οποία είναι κατασκευασμένες

οι βάρκες. 

Αποτελέσματα έρευνας:

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

….
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Σε  συνεργασία  με  τους/τις  εκπαιδευτικούς  προγραμματίστε  να

επισκεφτείτε τον πιο κοντινό σε σχέση με το σχολείο σας ιστιοπλοϊκό ή

ναυτικό όμιλο. Εκεί θα σας εξηγήσουν τα μέρη από τα οποία αποτελείται

ένα ιστιοφόρο.

Καταγραφή επιμέρους μερών ιστιοφόρου:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………...

Σήμερα είναι τα γενέθλια του Χρήστου, ο οποίος γίνεται 25 ετών. Στο 

γλέντι των γενεθλίων του θέλει να βάλει και μία φωτογραφία από τότε 

που ήταν μωρό.  Έτσι πάει στη σοφίτα του σπιτιού να βρει το σεντούκι, 

όπου αποθηκεύουν τα παλιά αντικείμενα. Ψάχνοντας ο Χρήστος μένει 

έκπληκτος. Εκεί βρίσκει ένα γράμμα από τον παππού του που ήταν 

ναυτικός.

Το ημερολόγιο ενός ναύτη 

Τρίτη 18 Οκτωβρίου 1930

«Ακόμα  μία  μέρα  πέρασε  στο  απέραντο  γαλάζιο  της  θάλασσας.  Μία

μέρα γεμάτη εκπλήξεις για όλους μας στο πλοίο. Σήμερα συναντήσαμε

στο δρόμο μας στην επιστροφή για την πατρίδα τρομερή τρικυμία, με

αποτέλεσμα  ένας  συμπατριώτης  να  χάσει  τη  ζωή του  στην  θάλασσα.

Επίσης από τον δυνατό αέρα σκίστηκε το ένα από τα δύο μας πανιά με

συνέπεια  να  μειωθεί  η  ταχύτητά  μας.  Μετά  από  πολλές  ώρες

κακοκαιρίας ξαφνικά ησύχασαν όλα τριγύρω. Χωρίς να χάσουμε καιρό

αποκαταστήσαμε τις ζημιές και την επόμενη μέρα, ξεκινήσαμε το ταξίδι

προς  τον  προορισμό  μας.  Ελπίζω  να  έχουμε  ένα  σχετικά  ήρεμο  και

γαλήνιο ταξίδι χωρίς αναποδιές.»   

 (Πηγή: Σταθάκη, 2015)
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Γράψε το δικό σου ημερολόγιο:

«Ακόμα μία μέρα πέρασε στο απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.»

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………...
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«Βαρκούλες»

Πρέπει να χωριστείτε σε ζευγάρια. Τα ζευγάρια χρειάζεται να καθίσουν

στο  πάτωμα  και  να  παριστάνουν  τις  βαρκούλες  κινούμενα   δεξιά-

αριστερά προσπαθώντας να συντονίσουν την κίνησή τους προς την ίδια

κατεύθυνση, αλλά και να την αλλάζουν όταν αυτό είναι απαραίτητο ή

όταν ζητηθεί από το/τη  δάσκαλο/-α. Ο/η εκπαιδευτικός θα λέει σ’ ένα

παιδί  ένα  ρήμα σε  συγκεκριμένο  πρόσωπο,  χρόνο  και  αυτός/-η  ο/η

μαθητής/-τρια θα πρέπει να το προσαρμόσει στον επόμενο χρόνο. Για να

αποφευχθούν τυχόν παρερμηνείες  μπορεί  ο/η δάσκαλος/-α να ξεκινάει

όλα  τα  ρήματα  από  τον  ενεστώτα  οριστικής.  Κάθε  φορά  ο/η

εκπαιδευτικός θα ξεκινάει από ένα τυχαίο παιδί για να είναι πιο δίκαιο.

Όποιος  δεν  τα  καταφέρει  να  συντονιστεί  με  την  κίνηση  και  να  βρει

σωστά το ρηματικό τύπο βγαίνει από το παιχνίδι. Οι τρεις τελευταίοι που

θα μείνουν είναι οι νικητές. Για παράδειγμα τα ρήματα που μπορούν να

χρησιμοποιηθούν είναι: αλλάζω, βρέχω, κολυμπώ, κινώ, πλέω, ταξιδεύω,

ψαρεύω. 

Οι χρόνοι των ρημάτων 

αναφέρονται στο παρελθόν, 

στο παρόν και στο μέλλον.

Παρελθόν: Παρατατικός, Αόριστος, 

Υπερσυντέλικος

Παρόν: Ενεστώτας, Παρακείμενος

Μέλλον: Εξακολουθητικός, Συνοπτικός, 
Συντελεσμένος Μέλλοντας
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https://www.google.com/search?q=%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF&sxsrf=ALeKk01mqNz01euESlTqz9LPrKmx9yBeuw:1596011273594&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=szgkUqtDSNB1-M%252CKrr3tnG6iZckIM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kS2pvXWf7yePdCyiZBqzL11DX0xmg&sa=X&ved=2ahUKEwikm5SohfLqAhXdURUIHU3NAjYQ9QEwBnoECAoQKQ&biw=1366&bih=625#imgrc=mrPyrmCxwE3J4M
https://www.google.com/search?q=%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF&sxsrf=ALeKk01mqNz01euESlTqz9LPrKmx9yBeuw:1596011273594&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=szgkUqtDSNB1-M%252CKrr3tnG6iZckIM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kS2pvXWf7yePdCyiZBqzL11DX0xmg&sa=X&ved=2ahUKEwikm5SohfLqAhXdURUIHU3NAjYQ9QEwBnoECAoQKQ&biw=1366&bih=625#imgrc=mrPyrmCxwE3J4M
https://www.google.com/search?q=%CF%86%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BA%CF%89%CF%84%CE%AE+%CE%B2%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B1&sxsrf=ALeKk00DxoBOleL7rfTDALUER-GDpyIr7w:1599126423503&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=y1f8wuntKd_2pM%252Cx6mcZZMFlZ5cVM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSad0i9onwXYjj6xvbKn49_9ZT86Q&sa=X&ved=2ahUKEwjNxLGT2szrAhXvtYsKHTp1D1gQ9QF6BAgKEBU&biw=1242&bih=568#imgrc=y1f8wuntKd_2pM
https://www.google.com/search?q=%CF%86%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BA%CF%89%CF%84%CE%AE+%CE%B2%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B1&sxsrf=ALeKk00DxoBOleL7rfTDALUER-GDpyIr7w:1599126423503&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=y1f8wuntKd_2pM%252Cx6mcZZMFlZ5cVM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSad0i9onwXYjj6xvbKn49_9ZT86Q&sa=X&ved=2ahUKEwjNxLGT2szrAhXvtYsKHTp1D1gQ9QF6BAgKEBU&biw=1242&bih=568#imgrc=y1f8wuntKd_2pM
https://www.google.com/search?q=%CF%86%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BA%CF%89%CF%84%CE%AE+%CE%B2%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B1&sxsrf=ALeKk00DxoBOleL7rfTDALUER-GDpyIr7w:1599126423503&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=y1f8wuntKd_2pM%252Cx6mcZZMFlZ5cVM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSad0i9onwXYjj6xvbKn49_9ZT86Q&sa=X&ved=2ahUKEwjNxLGT2szrAhXvtYsKHTp1D1gQ9QF6BAgKEBU&biw=1242&bih=568#imgrc=y1f8wuntKd_2pM
https://www.google.com/search?q=%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%83&tbm=isch&ved=2ahUKEwj6wY-A2szrAhUYJxQKHWebCaYQ2-cCegQIABAA&oq=%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%83&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgjECc6BQgAELEDUPwSWKUcYIAeaABwAHgAgAGXAYgBuAaSAQMwLjaYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=b7tQX7rOBZjOUOe2prAK&bih=568&biw=1242
https://www.google.com/search?q=%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%83&tbm=isch&ved=2ahUKEwj6wY-A2szrAhUYJxQKHWebCaYQ2-cCegQIABAA&oq=%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%83&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgjECc6BQgAELEDUPwSWKUcYIAeaABwAHgAgAGXAYgBuAaSAQMwLjaYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=b7tQX7rOBZjOUOe2prAK&bih=568&biw=1242
https://www.google.com/search?q=%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%83&tbm=isch&ved=2ahUKEwj6wY-A2szrAhUYJxQKHWebCaYQ2-cCegQIABAA&oq=%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%83&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgjECc6BQgAELEDUPwSWKUcYIAeaABwAHgAgAGXAYgBuAaSAQMwLjaYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=b7tQX7rOBZjOUOe2prAK&bih=568&biw=1242
https://www.google.com/search?q=%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B1+cartoon&tbm=isch&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwjP0q3zhfLqAhUR3RoKHVisCOoQBXoECAEQKA&biw=1349&bih=625
https://www.google.com/search?q=%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B1+cartoon&tbm=isch&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwjP0q3zhfLqAhUR3RoKHVisCOoQBXoECAEQKA&biw=1349&bih=625
https://www.google.com/search?q=%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B1+cartoon&tbm=isch&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwjP0q3zhfLqAhUR3RoKHVisCOoQBXoECAEQKA&biw=1349&bih=625
https://www.google.com/search?q=blue+crystal+clear+water&sxsrf=ALeKk00Qo82UCoWhhp7gF1Q_cTokilFsMw:1596011151626&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=QhIJ1XH012fsVM%252C9lDOF2jiIh1zuM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRnVPEcqYt2Gpliyyx_ja6r2eFtUw&sa=X&ved=2ahUKEwiB8__thPLqAhVwUBUIHbORAsQQ9QEwAHoECAoQHA&biw=1366&bih=625#imgrc=QhIJ1XH012fsVM&imgdii=HDufSZPQOiErgM
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https://www.google.com/search?q=%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF+&tbm=isch&ved=2ahUKEwj29IKI3MzrAhXjgM4BHTwaCE4Q2-cCegQIABAA&oq=%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF+&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIAFDeKljeKmDnLWgAcAB4AIABmwGIAZsBkgEDMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=mL1QX_bIIOOBur4PvLSg8AQ&bih=568&biw=1242
https://www.google.com/search?q=%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CF%84%CE%B1+%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%95%CE%98%CE%9B%CE%8A%CE%A9%CE%9D+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD&sxsrf=ALeKk03m8GPfwQrqw6x2oQY2Jz0NZC7HwQ:1599126816596&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwipgerO28zrAhXKvosKHSKRB0wQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=pzgJuM043fC_SM&imgdii=A7TffWuDYuXUrM
https://www.google.com/search?q=%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CF%84%CE%B1+%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%95%CE%98%CE%9B%CE%8A%CE%A9%CE%9D+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD&sxsrf=ALeKk03m8GPfwQrqw6x2oQY2Jz0NZC7HwQ:1599126816596&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwipgerO28zrAhXKvosKHSKRB0wQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=pzgJuM043fC_SM&imgdii=A7TffWuDYuXUrM
https://www.google.com/search?q=%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CF%84%CE%B1+%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%95%CE%98%CE%9B%CE%8A%CE%A9%CE%9D+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD&sxsrf=ALeKk03m8GPfwQrqw6x2oQY2Jz0NZC7HwQ:1599126816596&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwipgerO28zrAhXKvosKHSKRB0wQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=pzgJuM043fC_SM&imgdii=A7TffWuDYuXUrM


gQIIxAnOgQIABATOggIABAFEB4QEzoICAAQCBAeEBNQpC9YtD1g2T5oAHA

AeACAAaIBiAHDCJIBAzAuOJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient

=img&ei=ML5QX8SPKozaaeHYrzA&bih=568&biw=1242#imgrc=zmeNQ-

qepRMNqM

https://www.google.com/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE

%B9%CE%BA%CE%AF%CE

%B1&tbm=isch&ved=2ahUKEwiDjtXt3MzrAhXE34UKHbmAARoQ2-

cCegQIABAA&oq=%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BA

%CE%AF%CE

%B1&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzICCAAyAggAMgIIADIGCAAQBRAeMg

YIABAFEB4yBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAFEB4yBggAEAUQHjoFCA

AQsQM6BAgAEEM6CAgAELEDEIMBUOeBAVjzjAFgl44BaABwAHgAgAGbA

YgB2QiSAQMwLjiYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=b

b5QX8OjKsS_lwS5gYbQAQ&bih=568&biw=1242#imgrc=02m_X7FwTs6SiM

Ενότητα 2: Κατοικία
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https://www.google.com/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1&tbm=isch&ved=2ahUKEwiDjtXt3MzrAhXE34UKHbmAARoQ2-cCegQIABAA&oq=%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzICCAAyAggAMgIIADIGCAAQBRAeMgYIABAFEB4yBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAFEB4yBggAEAUQHjoFCAAQsQM6BAgAEEM6CAgAELEDEIMBUOeBAVjzjAFgl44BaABwAHgAgAGbAYgB2QiSAQMwLjiYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=bb5QX8OjKsS_lwS5gYbQAQ&bih=568&biw=1242#imgrc=02m_X7FwTs6SiM
https://www.google.com/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1&tbm=isch&ved=2ahUKEwiDjtXt3MzrAhXE34UKHbmAARoQ2-cCegQIABAA&oq=%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzICCAAyAggAMgIIADIGCAAQBRAeMgYIABAFEB4yBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAFEB4yBggAEAUQHjoFCAAQsQM6BAgAEEM6CAgAELEDEIMBUOeBAVjzjAFgl44BaABwAHgAgAGbAYgB2QiSAQMwLjiYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=bb5QX8OjKsS_lwS5gYbQAQ&bih=568&biw=1242#imgrc=02m_X7FwTs6SiM
https://www.google.com/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1&tbm=isch&ved=2ahUKEwiDjtXt3MzrAhXE34UKHbmAARoQ2-cCegQIABAA&oq=%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzICCAAyAggAMgIIADIGCAAQBRAeMgYIABAFEB4yBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAFEB4yBggAEAUQHjoFCAAQsQM6BAgAEEM6CAgAELEDEIMBUOeBAVjzjAFgl44BaABwAHgAgAGbAYgB2QiSAQMwLjiYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=bb5QX8OjKsS_lwS5gYbQAQ&bih=568&biw=1242#imgrc=02m_X7FwTs6SiM
https://www.google.com/search?q=nemo+cartoon+poster&tbm=isch&ved=2ahUKEwjE58nQ3MzrAhUMbRoKHWHsCwYQ2-cCegQIABAA&oq=nemo+cartoon+poster&gs_lcp=CgNpbWcQAzoGCAAQCBAeOgQIIxAnOgQIABATOggIABAFEB4QEzoICAAQCBAeEBNQpC9YtD1g2T5oAHAAeACAAaIBiAHDCJIBAzAuOJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=ML5QX8SPKozaaeHYrzA&bih=568&biw=1242#imgrc=zmeNQ-qepRMNqM
https://www.google.com/search?q=nemo+cartoon+poster&tbm=isch&ved=2ahUKEwjE58nQ3MzrAhUMbRoKHWHsCwYQ2-cCegQIABAA&oq=nemo+cartoon+poster&gs_lcp=CgNpbWcQAzoGCAAQCBAeOgQIIxAnOgQIABATOggIABAFEB4QEzoICAAQCBAeEBNQpC9YtD1g2T5oAHAAeACAAaIBiAHDCJIBAzAuOJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=ML5QX8SPKozaaeHYrzA&bih=568&biw=1242#imgrc=zmeNQ-qepRMNqM


Υποενότητα

1η: Στο χωριό ενός μάστορα

«Με τι θα ασχοληθούμε»

Να διατυπώνουν τα παιδιά με ευχέρεια την 

περιγραφή ενός οικοδομήματος

Να αναγνωρίζουν τα επίθετα και τους 

τοπικούς προσδιορισμούς

Να αναγνωρίζουν τις ελλειπτικές προτάσεις 

1ηΥποενότητα: Στο χωριό ενός μάστορα
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Το χωριό                    Η γυναίκα του μάστορα    Φορτηγά που μιλάνε
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Καλωσορίσατε στο χωριό του μάστορα!

Εδώ όλοι οι άνθρωποι ξέρουν πώς να χτίζουν κτίρια.

Επίσης, λόγω του ότι όλοι είναι μάστορες, γνωρίζουν πολύ καλά 

πως γίνεται η περιγραφή ενός κτιρίου. 

Όλοι ξέρουν ότι για να περιγράψει κάποιος ένα κτίριο πρέπει να 

αναφέρει:

 που είναι 

 πότε χτίστηκε

 πως είναι εσωτερικά και εξωτερικά

 ποια είναι η ιστορία του 

 ποια είναι τα συναισθήματά γι’ αυτό 

 χρήση επιθέτων 

 χρήση τοπικών προσδιορισμών (π.χ. πάνω, κάτω, πέρα, 

εκεί, ανατολικά, μέσα, έξω, βόρεια, νότια, απέναντι)

Οι  άνθρωποι αυτού του χωριού μιλάνε με τη χρήση ελλειπτικών 

προτάσεων. 

Πρόταση είναι μία ομάδα λέξεων, οι οποίες μπαίνουν η μία 

δίπλα στην άλλη με βάση συντακτικούς, γραμματικούς και 

νοηματικούς κανόνες.
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Απλή πρόταση ονομάζεται εκείνη, η οποία αποτελείται μόνο 

από τους βασικούς όρους δηλαδή το ρήμα, το υποκείμενο και 

το αντικείμενο/ κατηγορούμενο.

Ελλειπτική πρόταση, λέγεται εκείνη η οποία δεν περιέχει κάποιον από 

τους βασικούς όρους διότι εννοούνται εύκολα.

Γράψε και εσύ μία πρόταση, όπως τη γράφουν στο χωριό του μάστορα.

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

….



160

Μπορείς να φανταστείς τι άλλο κάνουν οι άνθρωποι στο συγκεκριμένο 

χωριό; Χρησιμοποίησε επίθετα και τοπικούς προσδιορισμούς.

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

….

Στο χωριό μας πριν και μετά τη δουλειά κάθε μέρα 

παίζουμε. Παίξε και εσύ μαζί μας!!!
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«Ιστορίες μ’ ένα κουβάρι».

Χρειάζεται να χωριστείτε σε ζευγάρια. Το πρώτο ζευγάρι, το οποίο κρατά

ένα κουβάρι, το ξετυλίγει και ξεκινά την περιγραφή ενός κτιρίου. Κάθε

ζευγάρι πρέπει να χρησιμοποιήσει στην περιγραφή του κτιρίου, τα βασικά

στοιχεία  περιγραφής  ενός  οικοδομήματος,  δηλαδή,   ρήματα  σε  χρόνο

ενεστώτα, τρία επίθετα και τρεις τοπικούς προσδιορισμούς. Κάθε ζευγάρι

κρατάει το κουβάρι και ταυτόχρονα σχεδιάζει στο πάτωμα το κτίριο, που

περιγράφει. Όταν το κάθε ζευγάρι τελειώσει την περιγραφή του, τότε ο/η

εκπαιδευτικός  μαζί  με  την  ολομέλεια  της  τάξης  σχολιάζουν  τυχόν

ελλείψεις, τόσο ως προς τη σχεδίασή του όσο και ως προς το περιεχόμενο

της περιγραφής. Μετά συνεχίζει το επόμενο ζευγάρι. 

Υλικά:

κουβάρι

Ένα παράδειγμα περιγραφής κτιρίου:

Το σπίτι της γιαγιάς μου

Το σπίτι της γιαγιάς μου βρίσκεται σ’ ένα ορεινό χωριό των Χανίων της

Κρήτης που ονομάζεται Ντερές. Το σπίτι αυτό κτίστηκε γύρω στο 1950,

γεγονός  που  το  καθιστά  ένα  παλιό  οικοδόμημα.  Το  συγκεκριμένο

οικοδόμημα είναι πέτρινο ισόγειο και έχει μια μεγάλη αυλή. Σ’ αυτό το

σπίτι κατοικεί η γιαγιά μου μόνη της. Βέβαια απέναντι μένει η αδερφή

της.  Κάθε  φορά  που  επισκέπτομαι  το  σπίτι  της  γιαγιάς  μου,  μυρίζει

παντού η ευωδιά από τα νόστιμα κουλουράκια της.           

Πάμε να παίξουμε !!!
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Μπορείς να φανταστείς τον εαυτό σου στο χωριό του μάστορα; Γράψε με 

τον τρόπο που γράφουν οι κάτοικοι του συγκεκριμένου χωριού. Δηλαδή 

με τη χρήση ελλειπτικών προτάσεων.

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

….

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

….

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….

Για να εμπεδώσετε τις ελλειπτικές προτάσεις δείτε το βίντεο από την 

ιστοσελίδα: https://www.youtube.com/watch?v=vhPUynBErQA

https://www.youtube.com/watch?v=vhPUynBErQA
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«Ταξιδιώτης»

Οι μαθητές/-τριες χωρίζονται  σε δύο ομάδες.  Ο/η εκπαιδευτικός δίνει

στα παιδιά κάρτες, στις οποίες αναγράφονται με τη μορφή ελλειπτικών

προτάσεων τα παράπονα του/της πελάτη/-ισσας. Ξεκινά ένα παιδί από

την πρώτη ομάδα το οποίο μιμείται τον/την τουρίστα/-τρια και εκφράζει

το παράπονό του/της με τη χρήση ελλειπτικής πρότασης. Η άλλη ομάδα

παριστάνει  τη  γραμματεία  του ξενοδοχείου και  οφείλει  να  καταλάβει

ποιο είναι το παράπονο του/της, να ανιχνεύσει τους όρους που λείπουν

και να μετατρέψει την ελλειπτική πρόταση σε απλή. Όταν τελειώσουν

όλες οι κάρτες τότε αντιστρέφονται οι ρόλοι ανάμεσα στις δύο ομάδες

και  μοιράζονται  νέες  κάρτες.  Η  ομάδα  που  θα  συγκεντρώσει  τους

περισσότερους πόντους είναι η νικήτρια. 

Υλικά:

κάρτες

Για παράδειγμα:

Κάποιες  προτάσεις  που  μπορεί  να  πει  ο/η  ταξιδιώτης/  -τρια  στη

γραμματεία του ξενοδοχείου είναι «Είναι κρύο.», τότε η αντίπαλη ομάδα

πρέπει να πει «Το δωμάτιο είναι κρύο», «Ακούω» τότε θα μετατραπεί

«Εγώ ακούω θορύβους».

Ώρα να παίξουμε!!!
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https://tsetsosstavros.blogspot.com/2016/03/blog-post_8.html
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20Nea/Protasi-Eidi-protaseon.htm
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https://www.google.com/search?

q=home+cartoon&sxsrf=ALeKk00rJcN5brv8lyeyQbqG-

tiXNdSEVw:1601564316155&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiGs5i

B1JPsAhU6DWMBHex_BP8Q_AUoAXoECAQQAw&biw=1242&bih=568

https://www.google.com/search?q=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF

%80+%CE%BF+%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE

%B1%CF%83+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE

%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiRnO6J3czrAhVa0YUKHZ5QBw0Q2-

cCegQIABAA&oq=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80+%CE%BF+

%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83+

%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE

%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAgQHjoECAAQGFCEKliJN2DwOG

gAcAB4AIABlQGIAboGkgEDMC42mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&

sclient=img&ei=qL5QX5GoMtqilwSeoZ1o&bih=568&biw=1242#imgrc=w3PeshD

WtLi4rM&imgdii=Cn_Q0o0V4u-0VM

https://www.google.com/search?q=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF

%80+%CE%BF+%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE

%B1%CF%83+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE

%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiRnO6J3czrAhVa0YUKHZ5QBw0Q2-

cCegQIABAA&oq=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80+%CE%BF+

%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83+

%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE

%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAgQHjoECAAQGFCEKliJN2DwOG

gAcAB4AIABlQGIAboGkgEDMC42mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&

sclient=img&ei=qL5QX5GoMtqilwSeoZ1o&bih=568&biw=1242#imgrc=w3PeshD

WtLi4rM

https://www.google.com/search?q=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF

%80+%CE%BF+%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE

%B1%CF%83+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE

%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiRnO6J3czrAhVa0YUKHZ5QBw0Q2-

cCegQIABAA&oq=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80+%CE%BF+

%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83+
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https://www.google.com/search?q=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80+%CE%BF+%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiRnO6J3czrAhVa0YUKHZ5QBw0Q2-cCegQIABAA&oq=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80+%CE%BF+%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAgQHjoECAAQGFCEKliJN2DwOGgAcAB4AIABlQGIAboGkgEDMC42mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=qL5QX5GoMtqilwSeoZ1o&bih=568&biw=1242#imgrc=Cn_Q0o0V4u-0VM&imgdii=IQiJ2TxQESiEqM
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gAcAB4AIABlQGIAboGkgEDMC42mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&

sclient=img&ei=qL5QX5GoMtqilwSeoZ1o&bih=568&biw=1242#imgrc=w3PeshD

WtLi4rM&imgdii=rX0Dy6mB1PjSzM

https://www.google.com/search?q=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF

%80+%CE%BF+%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE

%B1%CF%83+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE

%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiRnO6J3czrAhVa0YUKHZ5QBw0Q2-

cCegQIABAA&oq=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80+%CE%BF+

%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83+

%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE

%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAgQHjoECAAQGFCEKliJN2DwOG

gAcAB4AIABlQGIAboGkgEDMC42mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&

sclient=img&ei=qL5QX5GoMtqilwSeoZ1o&bih=568&biw=1242#imgrc=imhFSZG

DS3AU0M

https://www.google.com/search?q=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF

%80+%CE%BF+%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE

%B1%CF%83+%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CE

%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE

%BF%CF%8D%CE

%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiT0PuN3czrAhWD34UKHSDfAO8Q2-

cCegQIABAA&oq=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80+%CE%BF+

%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83+

%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE

%B1%CF%84%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF

%8D%CE

%BD&gs_lcp=CgNpbWcQA1CgqxRY2cQUYPHGFGgAcAB4AIABhwGIAZALkg

EEMC4xMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=sb5QX9O

zGoO_lwSgvoP4Dg&bih=568&biw=1242#imgrc=TRSM77Mp8eOCMM&imgdii=9

SCaJ91XODGLYM
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https://www.google.com/search?q=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80+%CE%BF+%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83+%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiT0PuN3czrAhWD34UKHSDfAO8Q2-cCegQIABAA&oq=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80+%CE%BF+%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83+%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD&gs_lcp=CgNpbWcQA1CgqxRY2cQUYPHGFGgAcAB4AIABhwGIAZALkgEEMC4xMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=sb5QX9OzGoO_lwSgvoP4Dg&bih=568&biw=1242#imgrc=TRSM77Mp8eOCMM&imgdii=9SCaJ91XODGLYM
https://www.google.com/search?q=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80+%CE%BF+%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83+%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiT0PuN3czrAhWD34UKHSDfAO8Q2-cCegQIABAA&oq=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80+%CE%BF+%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83+%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD&gs_lcp=CgNpbWcQA1CgqxRY2cQUYPHGFGgAcAB4AIABhwGIAZALkgEEMC4xMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=sb5QX9OzGoO_lwSgvoP4Dg&bih=568&biw=1242#imgrc=TRSM77Mp8eOCMM&imgdii=9SCaJ91XODGLYM
https://www.google.com/search?q=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80+%CE%BF+%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83+%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiT0PuN3czrAhWD34UKHSDfAO8Q2-cCegQIABAA&oq=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80+%CE%BF+%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83+%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD&gs_lcp=CgNpbWcQA1CgqxRY2cQUYPHGFGgAcAB4AIABhwGIAZALkgEEMC4xMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=sb5QX9OzGoO_lwSgvoP4Dg&bih=568&biw=1242#imgrc=TRSM77Mp8eOCMM&imgdii=9SCaJ91XODGLYM
https://www.google.com/search?q=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80+%CE%BF+%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiRnO6J3czrAhVa0YUKHZ5QBw0Q2-cCegQIABAA&oq=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80+%CE%BF+%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAgQHjoECAAQGFCEKliJN2DwOGgAcAB4AIABlQGIAboGkgEDMC42mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=qL5QX5GoMtqilwSeoZ1o&bih=568&biw=1242#imgrc=imhFSZGDS3AU0M
https://www.google.com/search?q=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80+%CE%BF+%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiRnO6J3czrAhVa0YUKHZ5QBw0Q2-cCegQIABAA&oq=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80+%CE%BF+%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAgQHjoECAAQGFCEKliJN2DwOGgAcAB4AIABlQGIAboGkgEDMC42mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=qL5QX5GoMtqilwSeoZ1o&bih=568&biw=1242#imgrc=imhFSZGDS3AU0M
https://www.google.com/search?q=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80+%CE%BF+%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiRnO6J3czrAhVa0YUKHZ5QBw0Q2-cCegQIABAA&oq=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80+%CE%BF+%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAgQHjoECAAQGFCEKliJN2DwOGgAcAB4AIABlQGIAboGkgEDMC42mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=qL5QX5GoMtqilwSeoZ1o&bih=568&biw=1242#imgrc=imhFSZGDS3AU0M
https://www.google.com/search?q=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80+%CE%BF+%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiRnO6J3czrAhVa0YUKHZ5QBw0Q2-cCegQIABAA&oq=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80+%CE%BF+%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAgQHjoECAAQGFCEKliJN2DwOGgAcAB4AIABlQGIAboGkgEDMC42mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=qL5QX5GoMtqilwSeoZ1o&bih=568&biw=1242#imgrc=w3PeshDWtLi4rM&imgdii=rX0Dy6mB1PjSzM
https://www.google.com/search?q=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80+%CE%BF+%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiRnO6J3czrAhVa0YUKHZ5QBw0Q2-cCegQIABAA&oq=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80+%CE%BF+%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAgQHjoECAAQGFCEKliJN2DwOGgAcAB4AIABlQGIAboGkgEDMC42mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=qL5QX5GoMtqilwSeoZ1o&bih=568&biw=1242#imgrc=w3PeshDWtLi4rM&imgdii=rX0Dy6mB1PjSzM


https://www.google.com/search?q=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF

%80+%CE%BF+%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE

%B1%CF%83+%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CE

%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE

%BF%CF%8D%CE

%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiT0PuN3czrAhWD34UKHSDfAO8Q2-

cCegQIABAA&oq=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80+%CE%BF+

%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83+

%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE

%B1%CF%84%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF

%8D%CE

%BD&gs_lcp=CgNpbWcQA1CgqxRY2cQUYPHGFGgAcAB4AIABhwGIAZALkg

EEMC4xMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=sb5QX9O

zGoO_lwSgvoP4Dg&bih=568&biw=1242#imgrc=9SCaJ91XODGLYM&imgdii=do

C3Y-nsN9ke1M

https://www.google.com/search?

q=bob+the+builder+&tbm=isch&ved=2ahUKEwjWh5-

Q38zrAhUY_hoKHfeNBIsQ2-

cCegQIABAA&oq=bob+the+builder+&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECCMQ

JzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAUJ-

qBFifqgRgp6wEaABwAHgAgAGSAYgBkgGSAQMwLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mt

d2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=z8BQX5bkBJj8a_ebktgI&bih=568&biw=1242

https://www.google.com/search?

q=spiti+sto+xvrio&sxsrf=ALeKk011bscB2twVHLdcagEXE8lO-kkj-

w:1599127859921&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=nt_OEGgHMSUI7M

%252CapbAIalUw47BbM%252C_&vet=1&usg=AI4_-

kQXvDDLJzUEfPROYndVJsZNoqb8Eg&sa=X&ved=2ahUKEwj5s6nA38zrAhXnl

YsKHc7tBhMQ9QF6BAgKECE&biw=1242&bih=568#imgrc=nt_OEGgHMSUI7M

https://www.youtube.com/watch?v=vhPUynBErQA

https://www.google.com/search?

q=bob+the+builder+and+wendy&sxsrf=ALeKk03rWWCaTI_Gbcecz3ruSLl4KKom3

w:1599127925081&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ICtp4dIrVDPO0M
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https://www.google.com/search?q=bob+the+builder+and+wendy&sxsrf=ALeKk03rWWCaTI_Gbcecz3ruSLl4KKom3w:1599127925081&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ICtp4dIrVDPO0M%252CVIoNACveB7h07M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSNqvrL6_ldeZOUYXb4F1kOnqXjBw&sa=X&ved=2ahUKEwiq2rLf38zrAhVpxIsKHV1mBxwQ9QF6BAgKECA&biw=1242&bih=568#imgrc=ICtp4dIrVDPO0M
https://www.google.com/search?q=bob+the+builder+and+wendy&sxsrf=ALeKk03rWWCaTI_Gbcecz3ruSLl4KKom3w:1599127925081&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ICtp4dIrVDPO0M%252CVIoNACveB7h07M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSNqvrL6_ldeZOUYXb4F1kOnqXjBw&sa=X&ved=2ahUKEwiq2rLf38zrAhVpxIsKHV1mBxwQ9QF6BAgKECA&biw=1242&bih=568#imgrc=ICtp4dIrVDPO0M
https://www.youtube.com/watch?v=vhPUynBErQA
https://www.google.com/search?q=spiti+sto+xvrio&sxsrf=ALeKk011bscB2twVHLdcagEXE8lO-kkj-w:1599127859921&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=nt_OEGgHMSUI7M%252CapbAIalUw47BbM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQXvDDLJzUEfPROYndVJsZNoqb8Eg&sa=X&ved=2ahUKEwj5s6nA38zrAhXnlYsKHc7tBhMQ9QF6BAgKECE&biw=1242&bih=568#imgrc=nt_OEGgHMSUI7M
https://www.google.com/search?q=spiti+sto+xvrio&sxsrf=ALeKk011bscB2twVHLdcagEXE8lO-kkj-w:1599127859921&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=nt_OEGgHMSUI7M%252CapbAIalUw47BbM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQXvDDLJzUEfPROYndVJsZNoqb8Eg&sa=X&ved=2ahUKEwj5s6nA38zrAhXnlYsKHc7tBhMQ9QF6BAgKECE&biw=1242&bih=568#imgrc=nt_OEGgHMSUI7M
https://www.google.com/search?q=spiti+sto+xvrio&sxsrf=ALeKk011bscB2twVHLdcagEXE8lO-kkj-w:1599127859921&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=nt_OEGgHMSUI7M%252CapbAIalUw47BbM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQXvDDLJzUEfPROYndVJsZNoqb8Eg&sa=X&ved=2ahUKEwj5s6nA38zrAhXnlYsKHc7tBhMQ9QF6BAgKECE&biw=1242&bih=568#imgrc=nt_OEGgHMSUI7M
https://www.google.com/search?q=bob+the+builder+&tbm=isch&ved=2ahUKEwjWh5-Q38zrAhUY_hoKHfeNBIsQ2-cCegQIABAA&oq=bob+the+builder+&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECCMQJzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAUJ-qBFifqgRgp6wEaABwAHgAgAGSAYgBkgGSAQMwLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=z8BQX5bkBJj8a_ebktgI&bih=568&biw=1242
https://www.google.com/search?q=bob+the+builder+&tbm=isch&ved=2ahUKEwjWh5-Q38zrAhUY_hoKHfeNBIsQ2-cCegQIABAA&oq=bob+the+builder+&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECCMQJzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAUJ-qBFifqgRgp6wEaABwAHgAgAGSAYgBkgGSAQMwLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=z8BQX5bkBJj8a_ebktgI&bih=568&biw=1242
https://www.google.com/search?q=bob+the+builder+&tbm=isch&ved=2ahUKEwjWh5-Q38zrAhUY_hoKHfeNBIsQ2-cCegQIABAA&oq=bob+the+builder+&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECCMQJzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAUJ-qBFifqgRgp6wEaABwAHgAgAGSAYgBkgGSAQMwLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=z8BQX5bkBJj8a_ebktgI&bih=568&biw=1242
https://www.google.com/search?q=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80+%CE%BF+%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83+%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiT0PuN3czrAhWD34UKHSDfAO8Q2-cCegQIABAA&oq=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80+%CE%BF+%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83+%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD&gs_lcp=CgNpbWcQA1CgqxRY2cQUYPHGFGgAcAB4AIABhwGIAZALkgEEMC4xMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=sb5QX9OzGoO_lwSgvoP4Dg&bih=568&biw=1242#imgrc=9SCaJ91XODGLYM&imgdii=doC3Y-nsN9ke1M
https://www.google.com/search?q=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80+%CE%BF+%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83+%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiT0PuN3czrAhWD34UKHSDfAO8Q2-cCegQIABAA&oq=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80+%CE%BF+%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83+%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD&gs_lcp=CgNpbWcQA1CgqxRY2cQUYPHGFGgAcAB4AIABhwGIAZALkgEEMC4xMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=sb5QX9OzGoO_lwSgvoP4Dg&bih=568&biw=1242#imgrc=9SCaJ91XODGLYM&imgdii=doC3Y-nsN9ke1M
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q=bob+the+builder+&tbm=isch&ved=2ahUKEwjWh5-

Q38zrAhUY_hoKHfeNBIsQ2-

cCegQIABAA&oq=bob+the+builder+&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECCMQ

JzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAUJ-
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https://www.google.com/search?q=bob+the+builder+&tbm=isch&ved=2ahUKEwjWh5-Q38zrAhUY_hoKHfeNBIsQ2-cCegQIABAA&oq=bob+the+builder+&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECCMQJzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAUJ-qBFifqgRgp6wEaABwAHgAgAGSAYgBkgGSAQMwLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=z8BQX5bkBJj8a_ebktgI&bih=568&biw=1242
https://www.google.com/search?q=bob+the+builder+&tbm=isch&ved=2ahUKEwjWh5-Q38zrAhUY_hoKHfeNBIsQ2-cCegQIABAA&oq=bob+the+builder+&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECCMQJzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAUJ-qBFifqgRgp6wEaABwAHgAgAGSAYgBkgGSAQMwLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=z8BQX5bkBJj8a_ebktgI&bih=568&biw=1242
https://www.google.com/search?q=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80+%CE%BF+%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83+%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiT0PuN3czrAhWD34UKHSDfAO8Q2-cCegQIABAA&oq=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80+%CE%BF+%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83+%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD&gs_lcp=CgNpbWcQA1CgqxRY2cQUYPHGFGgAcAB4AIABhwGIAZALkgEEMC4xMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=sb5QX9OzGoO_lwSgvoP4Dg&bih=568&biw=1242#imgrc=9SCaJ91XODGLYM&imgdii=doC3Y-nsN9ke1M
https://www.google.com/search?q=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80+%CE%BF+%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83+%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiT0PuN3czrAhWD34UKHSDfAO8Q2-cCegQIABAA&oq=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80+%CE%BF+%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83+%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD&gs_lcp=CgNpbWcQA1CgqxRY2cQUYPHGFGgAcAB4AIABhwGIAZALkgEEMC4xMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=sb5QX9OzGoO_lwSgvoP4Dg&bih=568&biw=1242#imgrc=9SCaJ91XODGLYM&imgdii=doC3Y-nsN9ke1M
https://www.google.com/search?q=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80+%CE%BF+%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83+%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiT0PuN3czrAhWD34UKHSDfAO8Q2-cCegQIABAA&oq=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80+%CE%BF+%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83+%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD&gs_lcp=CgNpbWcQA1CgqxRY2cQUYPHGFGgAcAB4AIABhwGIAZALkgEEMC4xMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=sb5QX9OzGoO_lwSgvoP4Dg&bih=568&biw=1242#imgrc=9SCaJ91XODGLYM&imgdii=doC3Y-nsN9ke1M
https://www.google.com/search?q=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80+%CE%BF+%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83+%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiT0PuN3czrAhWD34UKHSDfAO8Q2-cCegQIABAA&oq=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80+%CE%BF+%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83+%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD&gs_lcp=CgNpbWcQA1CgqxRY2cQUYPHGFGgAcAB4AIABhwGIAZALkgEEMC4xMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=sb5QX9OzGoO_lwSgvoP4Dg&bih=568&biw=1242#imgrc=TRSM77Mp8eOCMM&imgdii=9SCaJ91XODGLYM
https://www.google.com/search?q=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80+%CE%BF+%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83+%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiT0PuN3czrAhWD34UKHSDfAO8Q2-cCegQIABAA&oq=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80+%CE%BF+%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83+%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD&gs_lcp=CgNpbWcQA1CgqxRY2cQUYPHGFGgAcAB4AIABhwGIAZALkgEEMC4xMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=sb5QX9OzGoO_lwSgvoP4Dg&bih=568&biw=1242#imgrc=TRSM77Mp8eOCMM&imgdii=9SCaJ91XODGLYM


qBFifqgRgp6wEaABwAHgAgAGSAYgBkgGSAQMwLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mt

d2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=z8BQX5bkBJj8a_ebktgI&bih=568&biw=1242

https://www.google.com/search?

q=spiti+sto+xvrio&sxsrf=ALeKk011bscB2twVHLdcagEXE8lO-kkj-

w:1599127859921&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=nt_OEGgHMSUI7M

%252CapbAIalUw47BbM%252C_&vet=1&usg=AI4_-

kQXvDDLJzUEfPROYndVJsZNoqb8Eg&sa=X&ved=2ahUKEwj5s6nA38zrAhXnl

YsKHc7tBhMQ9QF6BAgKECE&biw=1242&bih=568#imgrc=nt_OEGgHMSUI7M

https://www.youtube.com/watch?v=vhPUynBErQA

https://www.google.com/search?

q=bob+the+builder+and+wendy&sxsrf=ALeKk03rWWCaTI_Gbcecz3ruSLl4KKom3

w:1599127925081&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ICtp4dIrVDPO0M

%252CVIoNACveB7h07M%252C_&vet=1&usg=AI4_-

kSNqvrL6_ldeZOUYXb4F1kOnqXjBw&sa=X&ved=2ahUKEwiq2rLf38zrAhVpxIs

KHV1mBxwQ9QF6BAgKECA&biw=1242&bih=568#imgrc=ICtp4dIrVDPO0M

https://www.google.com/search?q=%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE

%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B7%CF

%82&tbm=isch&ved=2ahUKEwirv5Wx4MzrAhUMHBoKHZe9A84Q2-

cCegQIABAA&oq=%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B4%CE

%B9%CF%89%CF%84%CE%B7%CF

%82&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzoCCAA6BQgAELEDOgQIABADOgYIAB

AFEB46BAgAEBhQ-

z1Y301glk9oAHAAeACAAZMBiAGtCpIBBDAuMTCYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l

6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=IMJQX6uvIoy4aJf7jvAM&bih=568&biw=1242#i

mgrc=4vjbbvJbDErGhM
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https://www.google.com/search?q=%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%82&tbm=isch&ved=2ahUKEwirv5Wx4MzrAhUMHBoKHZe9A84Q2-cCegQIABAA&oq=%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%82&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzoCCAA6BQgAELEDOgQIABADOgYIABAFEB46BAgAEBhQ-z1Y301glk9oAHAAeACAAZMBiAGtCpIBBDAuMTCYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=IMJQX6uvIoy4aJf7jvAM&bih=568&biw=1242#imgrc=4vjbbvJbDErGhM
https://www.google.com/search?q=%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%82&tbm=isch&ved=2ahUKEwirv5Wx4MzrAhUMHBoKHZe9A84Q2-cCegQIABAA&oq=%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%82&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzoCCAA6BQgAELEDOgQIABADOgYIABAFEB46BAgAEBhQ-z1Y301glk9oAHAAeACAAZMBiAGtCpIBBDAuMTCYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=IMJQX6uvIoy4aJf7jvAM&bih=568&biw=1242#imgrc=4vjbbvJbDErGhM
https://www.google.com/search?q=%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%82&tbm=isch&ved=2ahUKEwirv5Wx4MzrAhUMHBoKHZe9A84Q2-cCegQIABAA&oq=%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%82&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzoCCAA6BQgAELEDOgQIABADOgYIABAFEB46BAgAEBhQ-z1Y301glk9oAHAAeACAAZMBiAGtCpIBBDAuMTCYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=IMJQX6uvIoy4aJf7jvAM&bih=568&biw=1242#imgrc=4vjbbvJbDErGhM
https://www.google.com/search?q=bob+the+builder+and+wendy&sxsrf=ALeKk03rWWCaTI_Gbcecz3ruSLl4KKom3w:1599127925081&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ICtp4dIrVDPO0M%252CVIoNACveB7h07M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSNqvrL6_ldeZOUYXb4F1kOnqXjBw&sa=X&ved=2ahUKEwiq2rLf38zrAhVpxIsKHV1mBxwQ9QF6BAgKECA&biw=1242&bih=568#imgrc=ICtp4dIrVDPO0M
https://www.google.com/search?q=bob+the+builder+and+wendy&sxsrf=ALeKk03rWWCaTI_Gbcecz3ruSLl4KKom3w:1599127925081&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ICtp4dIrVDPO0M%252CVIoNACveB7h07M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSNqvrL6_ldeZOUYXb4F1kOnqXjBw&sa=X&ved=2ahUKEwiq2rLf38zrAhVpxIsKHV1mBxwQ9QF6BAgKECA&biw=1242&bih=568#imgrc=ICtp4dIrVDPO0M
https://www.google.com/search?q=bob+the+builder+and+wendy&sxsrf=ALeKk03rWWCaTI_Gbcecz3ruSLl4KKom3w:1599127925081&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ICtp4dIrVDPO0M%252CVIoNACveB7h07M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSNqvrL6_ldeZOUYXb4F1kOnqXjBw&sa=X&ved=2ahUKEwiq2rLf38zrAhVpxIsKHV1mBxwQ9QF6BAgKECA&biw=1242&bih=568#imgrc=ICtp4dIrVDPO0M
https://www.youtube.com/watch?v=vhPUynBErQA
https://www.google.com/search?q=spiti+sto+xvrio&sxsrf=ALeKk011bscB2twVHLdcagEXE8lO-kkj-w:1599127859921&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=nt_OEGgHMSUI7M%252CapbAIalUw47BbM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQXvDDLJzUEfPROYndVJsZNoqb8Eg&sa=X&ved=2ahUKEwj5s6nA38zrAhXnlYsKHc7tBhMQ9QF6BAgKECE&biw=1242&bih=568#imgrc=nt_OEGgHMSUI7M
https://www.google.com/search?q=spiti+sto+xvrio&sxsrf=ALeKk011bscB2twVHLdcagEXE8lO-kkj-w:1599127859921&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=nt_OEGgHMSUI7M%252CapbAIalUw47BbM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQXvDDLJzUEfPROYndVJsZNoqb8Eg&sa=X&ved=2ahUKEwj5s6nA38zrAhXnlYsKHc7tBhMQ9QF6BAgKECE&biw=1242&bih=568#imgrc=nt_OEGgHMSUI7M
https://www.google.com/search?q=spiti+sto+xvrio&sxsrf=ALeKk011bscB2twVHLdcagEXE8lO-kkj-w:1599127859921&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=nt_OEGgHMSUI7M%252CapbAIalUw47BbM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQXvDDLJzUEfPROYndVJsZNoqb8Eg&sa=X&ved=2ahUKEwj5s6nA38zrAhXnlYsKHc7tBhMQ9QF6BAgKECE&biw=1242&bih=568#imgrc=nt_OEGgHMSUI7M
https://www.google.com/search?q=bob+the+builder+&tbm=isch&ved=2ahUKEwjWh5-Q38zrAhUY_hoKHfeNBIsQ2-cCegQIABAA&oq=bob+the+builder+&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECCMQJzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAUJ-qBFifqgRgp6wEaABwAHgAgAGSAYgBkgGSAQMwLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=z8BQX5bkBJj8a_ebktgI&bih=568&biw=1242
https://www.google.com/search?q=bob+the+builder+&tbm=isch&ved=2ahUKEwjWh5-Q38zrAhUY_hoKHfeNBIsQ2-cCegQIABAA&oq=bob+the+builder+&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECCMQJzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAUJ-qBFifqgRgp6wEaABwAHgAgAGSAYgBkgGSAQMwLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=z8BQX5bkBJj8a_ebktgI&bih=568&biw=1242


Ενότητα 3: Διατροφή

Υποενότητες

1η: Το ιδιαίτερο ξενοδοχείο

2η: Η δίαιτα του γάτου

«Με τι θα ασχοληθούμε»

Να εφαρμόζουν τα παιδιά σωστά τους τύπους 

της προστακτικής

Τα παιδιά να εκτελούν ορθά την ορθογραφία 

διάφορων λέξεων, να διατυπώνουν 

ομοιοκαταληξία και να εμπλουτίσουν το 

λεξιλόγιό τους
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Να εφαρμόζουν σωστά τα παραθετικά των 

επιθέτων

Να διακρίνουν το έναρθρο από το άναρθρο 

ουσιαστικό και το αντίστροφο

Να αναλύουν υποθετικές και αποτελεσματικές 

προτάσεις

1η Υποενότητα: Το ιδιαίτερο ξενοδοχείο
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Υπάρχει ένα διάσημο ξενοδοχείο σ’ ένα απομακρυσμένο χωριουδάκι,

το οποίο προσπαθεί όλες του οι υπηρεσίες να είναι αποτελεσματικές. Γι

αυτό το λόγο όλοι οι υπάλληλοι γνωρίζουν τις αποτελεσματικές και τις

υποθετικές προτάσεις. 



176

Ακόμα και οι μάγειρες/-ισσες γνωρίζουν ότι:

 Αποτελεσματικές  προτάσεις είναι  εκείνες  που  δηλώνουν  το

αποτέλεσμα  της  πράξης  που  φανερώνει  η  κύρια  πρόταση.  Οι

αποτελεσματικές  προτάσεις  εισάγονται  με  τους  συνδέσμους

ώστε, που.

 Υποθετικές  προτάσεις  είναι  εκείνες  που  δείχνουν  ότι  κάτι

πρέπει να γίνει, ώστε να υλοποιηθεί στη συνέχεια το περιεχόμενο

της  κύριας  πρότασης.  Οι  υποθετικές  προτάσεις  εισάγονται  με

τους υποθετικούς συνδέσμους αν, άμα, είτε.. είτε.

Οι υποθετικές προτάσεις αποτελούνται από την υπόθεση και την

απόδοση.

Συμπληρώστε και εσείς την παρακάτω άσκηση με τις αποτελεσματικές

προτάσεις ώστε να διαπιστωθεί αν είστε ικανοί/-ες να  προσληφθείτε

στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο.

 Ήταν τόσο πεινασμένος, ………………………………………

 Έτρωγε τόσο, ……………………………………………

 Μαγειρεύει τόσο καλά, ………………………………………

 Ήταν τόσο λαίμαργος, ………………………………………



177

Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου είναι  τόσο παράξενος.  Γι’  αυτό θα σας

βάλει άλλη μια άσκηση για να βεβαιωθεί ότι μπορείτε να αναλάβετε τη

δουλειά. Μετατρέψτε λοιπόν τις παρακάτω προτάσεις σε υποθετικό λόγο.

 Θα πάτε στο ξενοδοχείο και θα περάσετε ωραία.

…………………………………………………………………………

 Θα  μαγειρέψετε  νόστιμα  φαγητά  και  θα  ευχαριστήσετε  τους

πελάτες/-ισσες.

…………………………………………………………………………

 Θα εργαστείτε στο ξενοδοχείο και θα πάρετε ένα μεγάλο μισθό.

Γιούπι!!! Τα καταφέρατε!!! Προσληφθήκατε στο ξενοδοχείο ως

μάγειρες!!! Πρέπει να ξεκινήσετε αμέσως δουλειά!!!
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Ο  διευθυντής  των  μαγείρων/-ισσων  θέλει  οι  συνεργάτες  του  να

διασκεδάζουν την ώρα που δουλεύουν, να μιλούν καλά ελληνικά και να

μαγειρεύουν  νόστιμα  φαγητά.  Γι’  αυτό  σας  αναθέτει  να  φτιάξετε  μία

σύνθεση από φρούτα η οποία θα κοσμεί την είσοδο του ξενοδοχείου. 
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«Το τοτέμ των φρούτων»

Πρέπει να κατασκευάσετε μία σύνθεση από φρούτα. Τα φρούτα θα τα

ενώσετε με καλαμάκια από σουβλάκια. Ταυτόχρονα ο/η εκπαιδευτικός θα

απαγγέλει  ποιήματα  σχετικά  με  τα  φρούτα..  Όταν  τελειώσετε  την

κατασκευή,  ο/η  δάσκαλος/-α  θα  σας  μοιράσει  τα  φυλλάδια  με  τα

ποιήματα και θα συζητήσετε για την ομοιοκαταληξία των ποιημάτων και

για τις άγνωστες λέξεις. Αυτά τα ποιήματα θα τα έχετε ορθογραφία για

την επόμενη φορά. Δύο ποιήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι

το «Τετράδιο Γυμνασμάτων» του Γ. Σεφέρη και το «Απέθαντο» του Σ.

Σκίπη.

Υλικά:

φύλλα, 

αχλάδι, 

φέτα πεπόνι,

κεράσια,

φέτες λεμόνι, 

καρπούζι, 

ένα δοχείο,

 γκοφρέ χαρτί,

 ένα τραπέζι,

φωτοτυπίες, 

μολύβια
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Μπράβο! Φτιάξατε το τοτέμ των φρούτων! Τώρα ο διευθυντής σας ζητά να

μαγειρέψετε  ο/η  καθένας/μιά  ένα  φαγητό  της  επιλογής  σας  και  να  το

παρουσιάσετε στους πελάτες/-τισσες μέσω μιας διαφήμισης.

«Αστείες διαφημίσεις»

Πρέπει να χωριστείτε σε ομάδες. Κάθε ομάδα θα αποτελείται από πέντε μέλη

και οφείλει να προωθήσει ένα υγιεινό φαγητό. Όλα τα μέλη της κάθε ομάδας

πρέπει να συνεργαστούν.  Ένα παιδί της ομάδας θα σκεφτεί το περιεχόμενο

της διαφήμισης, άλλο την ομοιοκαταληξία, άλλο το πλούσιο λεξιλόγιο, άλλο

θα ελέγξει την ορθογραφία και τέλος άλλο τη δομή. Η πιο αστεία διαφήμιση,

η  οποία  θα  πληροί  και  τις  απαραίτητες  γλωσσικές  προϋποθέσεις  θα

τοποθετηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. 

Υλικά:

μολύβια,

χαρτιά

Παράδειγμα  διαφήμισης  είναι  η  ακόλουθη,  για  τα  παπούτσια  σαν  θέλεις

κορδόνια,  προτίμησε  τα  μακαρόνια  «Σόνια».  Και  πάλι,  αν  θες  ρούχα  να

απλώσεις, τα μακαρόνια «Σόνια να τεντώσεις». Όσο και να βράσουνε, είναι

γερά δε σπάνε, και αλίμονο σ’ αυτούς που θα τα φάνε. Είναι ολικής θα τα

λατρέψεις,  θα το δεις.  Είναι υγιεινά και θρεπτικά,  αρέσουν και στα μικρά

παιδιά.
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Συγχαρητήρια  πέρασε  και  αυτή  η  δοκιμασία  με  επιτυχία!!!  Καθώς

περνούν οι μέρες και κυλούν όλα ομαλά στο ξενοδοχείο, ο διευθυντής

σας επιθυμεί να μάθει ποια είδη φαγητά σας αρέσουν να τρώτε.

«Πες μου τι τρως να σου πω ποιος είσαι»

Σ’  αυτό  το  παιχνίδι  θα  παίξετε  ατομικά.  Πρέπει  να  συμπληρώσετε

κάποιους άδειους πίνακες. Ο πρώτος πίνακας είναι ο ακόλουθος:

Πρωί Μεσημέρι Βράδυ

Πρέπει να συμπληρώσετε τον πίνακα με τα τρόφιμα που σας αρέσουν να

τρώτε. Μόλις το ολοκληρώσετε θα διαβάσετε δυνατά τον πίνακα στα άλλα

παιδιά. Μετά θα υπάρξουν σχόλια και ο/η εκπαιδευτικός θα σας μοιράσει

φυλλάδια στα οποία θα πρέπει να γράψετε τα συμπεράσματά σας.

Συμπέρασμα:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Κάτω από το  συμπέρασμα υπάρχει  ένας  άδειος  πίνακας.  Αυτός  είναι  ο

εξής:
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7:00-

10:00

10:00-

13:00

13:00-

16:00

16:00-

19:00

19:00-

21:00

21:00+

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

Σ’ αυτό τον πίνακα πρέπει να γράψετε όλα όσα φάγατε την προηγούμενη

εβδομάδα,  ακόμα  και  τις  λιχουδιές.  Όταν  συμπληρώσετε  αυτόν  τον

πίνακα,  ο/η  εκπαιδευτικός  θα  σας  δώσει  φυλλάδια  στα  οποία  θα

αναγράφονται πληροφορίες για τα διάφορα είδη των φαγητών. Αυτές οι

πληροφορίες είναι οι ακόλουθες:

Τα  γαλακτοκομικά και  τα  κρεατικά  έχουν  πολλές  πρωτεΐνες  και

συμβάλλουν στην ανάπτυξή μας. Ωστόσο περιέχουν και αρκετά λίπη, τα

οποία μας δίνουν ενέργεια όταν τα τρώμε με μέτρο.

Τα φρούτα και τα λαχανικά έχουν πολλές βιταμίνες και μας βοηθούν να

διατηρούμαστε υγιείς. 

Τα ζυμαρικά, το ψωμί και οι πατάτες περιέχουν υδατάνθρακες, οι

οποίοι μας προσφέρουν ενέργεια. 

Τα ψάρια και τα μαλάκια έχουν πολλές πρωτεΐνες και λιγοστά λίπη. 

Τα γλυκά έχουν πολλά λίπη και υδατάνθρακες.

Τα παγωτά είναι πλούσια μόνο σε λίπη.
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Για την παραπάνω δραστηριότητα να θυμάστε:

Το έναρθρο ουσιαστικό χρησιμοποιείται όταν γίνεται αναφορά σε 

συγκεκριμένο πρόσωπο ή πράγμα.

Το άναρθρο ουσιαστικό χρησιμοποιείται όταν γίνεται αναφορά 

γενικά σε κάποιο πρόσωπο ή πράγμα. 

Στο  παραπάνω  φυλλάδιο  χρειάζεται  να  υπογραμμίζετε  όλες  τις

άγνωστες για εσάς λέξεις, ώστε να σας τις εξηγήσει ο/η εκπαιδευτικός.

Μετά  πρέπει  να  υπογραμμίσετε  όλα  τα  έναρθρα  ουσιαστικά.  Στη

συνέχεια ο/η δάσκαλος/-α θα σας δώσει κίτρινες, πράσινες, μπλε και

κόκκινες  κουκίδες  και  θα  σας  εξηγήσει  ποιο  χρώμα  κουκκίδας

αντιστοιχεί  στους  υδατάνθρακες,  στις  βιταμίνες  και  στις  πρωτεΐνες.

Ανάλογα με τις οδηγίες που θα σας δοθούν θα συμπληρώσετε ένα τρίτο

πίνακα τοποθετώντας τα φαγητά και τις αντίστοιχες κουκκίδες. Όταν

ολοκληρωθεί  η  διαδικασία αυτή κάθε παιδί  οφείλει  να μετρήσει  τις

κουκκίδες  κάθε  χρώματος  και  να  διακρίνει  πιο  χρώμα  επικρατεί,

προκειμένου να διαπιστώσει αν η διατροφή του είναι ισορροπημένη ή

όχι. 

Υλικά:

φωτοτυπίες,

χρωματιστές κουκκίδες από χαρτόνι,

μολύβια
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Ο σεφ του ξενοδοχείου έχει τα γενέθλιά του. Θα του κάνετε έκπληξη 

με τούρτα και κεράκια. Όμως αντί για το κλασσικό τραγούδι θα του 

ευχηθείτε με αυτοσχέδια τραγούδια που θα έχετε συνθέσει.

Παραθετικά επιθέτων:

 Ο  θετικός βαθμός  δηλώνει  το  χαρακτηριστικό  ενός

ουσιαστικού

 Ο  συγκριτικός  βαθμός δηλώνει  ότι  ένα ουσιαστικό έχει  ένα

χαρακτηριστικό  σε  μεγαλύτερο  βαθμό  από  ότι  κάποιο  άλλο

ουσιαστικό

 Ο  υπερθετικός βαθμός δηλώνει  ότι  ένα ουσιαστικό έχει  ένα

χαρακτηριστικό  σε  βαθμό  μεγαλύτερο  από  όλα  τα  άλλα

ουσιαστικά του ίδιου είδους

Η ορθογραφία της προστακτικής:

 όταν το ρήμα τελειώνει σε –ίζω, τότε παραμένει το –ι του 

θέματος

 όταν το ρήμα τελειώνει σε –ω, και είναι ο ρηματικός τύπος 

προστακτική αορίστου ενεργητικής φωνής τότε γράφεται με –η.

Επίσης στην προστακτική τα ρήματα δεν παίρνουν αύξηση.
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«Το τραγούδι του σεφ»

Πρέπει να χωριστείτε σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Θα βρείτε στην

κουζίνα  του  διάσημου  μάγειρα  Κακοτρίβη  Βραζοτρίβη,  διάφορες

λέξεις, ώστε να φτιάξετε το τραγούδι του. Μπορείτε να προσθέσετε και

να  αφαιρέσετε  όσες  λέξεις  θέλετε.  Ωστόσο  το  τραγούδι  πρέπει  να

περιέχει μια υποθετική πρόταση, μια αποτελεσματική, ένα επίθετο σε

θετικό βαθμό, ένα σε συγκριτικό και ένα σε υπερθετικό. Επίσης πρέπει

να  περιλαμβάνει  δύο  ρήματα  σε  προστακτική.  Η  ομάδα  που  θα

καταφέρει  να  γράψει  ένα  τραγούδι,  που  να  περιλαμβάνει  όλα  τα

παραπάνω  και  να  βγάζει  νόημα  θα  κερδίσει.  Κάποιες  λέξεις  που

μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  είναι  οι  ακόλουθες:  και,  ψήνω,  στο,

στύβω,  στη,  κόβω,  τις,  είμαι,  μάγειρας,  αξεπέραστος,  λάχανα,  ελιές,

ζεματιστές,  βράζω,  μελιτζάνες,  ζεστά,  μέσα,  σε,  ζουμί,  σουπιές,

λεμόνια,  ψάρια,  να,  τους,  και,  ντομάτες,  μοναδικές,  φωτιά,  πιπεριές,

ξακουστός, ρολόι, κρέας, ψωμάκια, ρόμβο, κάρβουνα, κοιτάζω, τρίβω,

χωρίς.

Υλικά:

χαρτιά,

μολύβια

Παράδειγμα τραγουδιού:

Λάχανα τρίβω, λεμόνια  στύβω, ντομάτες  κόβω, τις μελιτζάνες κάνω

ρόμβο.

Ελιές  και  πιπεριές,  ζεματιστές  σουπιές,  μες  στο  ζουμί  τους  βράζω,

χωρίς ρολόι να κοιτάζω. Κρέας και ψάρια ψήνω στη φωτιά, ψωμάκια σε

κάρβουνα ζεστά.

Βοήθησε και εσύ, μην κάθεσαι εκεί. Θα είναι τόσο νόστιμα όλα αυτά,

που  θα  τα  φάνε  όλα  τα  παιδιά.  Μάγειρας  είμαι  ξακουστός,

αξεπέραστος, μοναδικός. Καλύτερος από το Ρούλη,  που τον φωνάζουν

μαγειρούλη. Τα υλικά μου είναι φρεσκότατα και νοστιμότατα. Αν  θες

να δοκιμάσεις, έλα μην το χάσεις.
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Ο συγκεκριμένος γάτος τον τελευταίο καιρό τρώει μόνο ανθυγιεινά 

φαγητά και δε γυμνάζεται καθόλου. Μία μέρα λοιπόν βαρέθηκε αυτόν 

τον τρόπο ζωής με αποτέλεσμα να απευθυνθεί σ’ ένα διαιτολόγο ειδικό 

για γάτους/-ες. 

Αυτός ο διαιτολόγος δε δίνει στους/στις πελάτες/-ισσες του μία λίστα με

συγκεκριμένες υγιεινές τροφές,  αλλά τους δίνει γρίφους,  παιδαγωγικά

παιχνίδια και δραστηριότητες με τα υγιεινά τρόφιμα.
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Ο διαιτολόγος λοιπόν είπε στο γάτο ότι στο ακόλουθο κρυπτόλεξο θα

βρει τα ψάρια τα οποία πρέπει να αγοράσεις από το ιχθυοπωλείο. 

Βρες τα ψάρια που πρέπει να αγοράσει ο γάτος: 

Λ Λ Ο Σ Τ Υ Π Ρ Ο Σ Ω Τ Ζ Η Θ Λ Λ

Α Μ Α Ρ Ι Δ Α Μ Α Ν Ξ Υ Π Σ Ο Τ Υ

Β Π Γ Λ Ι Κ Π Ρ Ω Φ Α Γ Κ Ρ Ι Τ Θ

Ρ Ψ Ο Χ Ω Φ Γ Σ Ι Ν Α Γ Ρ Ι Δ Α Ρ

Α Λ Π Ξ Τ Ο Γ Ψ Χ Π Ρ Τ Ο Ψ Λ Χ Ι

Κ Ξ Α Κ Σ Λ Τ Σ Ι Π Ο Υ Ρ Α Κ Λ Ν

Ι Ψ Ο Τ Φ Χ Ε Ζ Τ Λ Ψ Τ Ζ Ψ Ε Μ Ι
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Επίσης ο διαιτολόγος του είπε να σταματήσει την καθιστική ζωή και

να αρχίσει να γυμνάζεται μέσα από παιδαγωγικά παιχνίδια. Ένα από

αυτά είναι το ακόλουθο το οποίο μπορείτε να το παίξετε και εσείς.

«Ο καθρέπτης»

Είναι  αναγκαίο  να  χωριστείτε  σε  ζευγάρια.  Το  κάθε  μέλος  του

ζευγαριού  τοποθετείται  απέναντι  από  το  άλλο.  Το  ένα  παιδί  κάνει

κάποιες  ασκήσεις  γυμναστικής,  τις  οποίες  οφείλει  να  κάνει  και  το

άλλο παιδί. Παράλληλα ο/η εκπαιδευτικός ζητά από το κάθε ζευγάρι

να κλίνουν τρία ρήματα στην προστακτική. 

Υλικά:

μολύβι,

χαρτί

Παράδειγμα:

Οι μαθητές/ -τριες κάνουν ακριβώς τις ίδιες ασκήσεις και παράλληλα 

τους ζητάει ο/η δάσκαλος/-α να κλίνουν την προστακτική ενεστώτα 

του ρήματος π.χ. ανθίζω. Οπότε τα παιδιά πραγματοποιούν ακριβώς 

τις ίδιες ασκήσεις γυμναστικής και το ένα μέλος του ζευγαριού λέει 

άνθισε και το άλλο ανθίστε.
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Ακόμη ο διαιτολόγος  του ζήτησε  να  κατασκευάσει  μόνος

του  αινίγματα  με  φρούτα.  Μόνο  αυτά  τα  φρούτα  που  θα

υπάρχουν  σ’  αυτά  τα  αινίγματα  θα  μπορεί  να  φάει  την

πρώτη εβδομάδα.

«Αινίγματα»

Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια. Κάθε ζευγάρι οφείλει να γράψει

δύο αινίγματα σχετικά με τα φρούτα. Κάθε αίνιγμα πρέπει να έχει

σωστή ορθογραφία και ομοιοκαταληξία. 

Υλικά:

μολύβι,

χαρτί

Παράδειγμα:

1ο αίνιγμα: Αχ  και  να  μπορούσα  να  βάλω  λίγο  λάδι,  να  μην

αναστενάζω μονάχα στο κεφάλι. Ποιο φρούτο είμαι; (αχλάδι)

2ο αίνιγμα: Σου έστειλα ρόδα από την Κίνα Φρούτα με άρωμα κι

εκείνα…

Για ποια φρούτα μιλώ; (ροδάκινα)
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Παράλληλα  ο  διαιτολόγος  του  έβαλε  άλλη  μία

δραστηριότητα  ώστε  να  βεβαιωθεί  ότι  ο  γάτος  είναι  σε

θέση να ξεχωρίζει τα υγιεινά από τα ανθυγιεινά φαγητά. 

«Υγιεινά και ανθυγιεινά φαγητά»

Χωριστείτε σε δύο ομάδες. Κάθε ομάδα θα τοποθετηθεί μπροστά από

μία στήλη. Απέναντι από τις δύο στήλες έχει τοποθετηθεί μία μακριά

γραμμή, η οποία περιλαμβάνει υγιεινά και ανθυγιεινά φαγητά. Εσείς

πρέπει να συλλέξετε μόνο τα υγιεινά φαγητά και να τα βάλετε σ’ ένα

καλάθι.  Σε κάθε ξεκίνημα θα φεύγουν δύο παιδιά από κάθε στήλη,

μιμούμενοι  κάποιο  ζώο,  που  τους  έχει  υποδείξει  ο/η  δάσκαλος/-α.

Όποια ομάδα φτάνει πρώτη κάθε φορά, μόνο εκείνη έχει το δικαίωμα

να πάρει  και  να  τοποθετήσει  το  υγιεινό  φαγητό  στο  καλάθι.  Όταν

τοποθετηθεί το φαγητό στο καλάθι πρέπει τα παιδιά να γράψουν σ’

ένα μπλοκάκι ένα ρηματικό τύπο στην προστακτική. Η ομάδα που θα

κατορθώσει να μαζέψει τα περισσότερα υγιεινά φρούτα και να γράψει

σωστά τους ρηματικούς τύπους στην προτακτική θα είναι η νικήτρια.

Υλικά:

υγιεινά τρόφιμα

ανθυγιεινά τρόφιμα, 

δύο καλάθια, 

δύο μπλοκ,

δύο μολύβια
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Ο διαιτολόγος για να δώσει κίνητρα στο γάτο να τρώει φρούτα, λαχανικά

και ξηρούς καρπούς επινόησε τις ακόλουθες δραστηριότητες:

«Ο στόχος»

Είναι απαραίτητο να χωριστείτε σε ζευγάρια. Τα ζευγάρια τοποθετούνται

σε τρεις στήλες. Κάθε φορά σηκώνονται τρία ζευγάρια. Το ένα μέλος του

ζευγαριού έχει κλειστά μάτια και το άλλο καθοδηγεί. Απέναντι από κάθε

στήλη υπάρχουν δύο καλάθια. Το παιδί που έχει καλύψει τα μάτια του με

τη βοήθεια του/ της συμμαθητή/-τριάς του πρέπει να τοποθετήσει  στο

ένα  καλάθι  τα  φρούτα  και  στο  άλλο  τα  λαχανικά.  Το  παιδί  θα

αναγνωρίζει το κάθε υλικό ψηλαφίζοντάς το, αν δυσκολεύεται πολύ τότε

ο/η βοηθός του θα αρχίσει να του/ της το περιγράφει. Μόλις γίνει αυτό με

επιτυχία, υπάρχει ένα μπλοκάκι όπου πάνω αναγράφεται ένα επίθετο. Το

ζευγάρι  οφείλει  να  βρει  το  συγκριτικό και  τον  υπερθετικό βαθμό του

επιθέτου.  Όταν  ολοκληρώσει  το  ζευγάρι  τότε  ξεκινά  το  επόμενο.

Συγχρόνως ο/η εκπαιδευτικός χρονομετρεί το κάθε ζευγάρι. Το ζευγάρι

που  θα  τελειώσει  πιο  γρήγορα  και  θα  έχει  υλοποιήσει  επιτυχώς  την

δοκιμασία του, εκείνο θα κερδίσει. 

Υλικά:

δύο καλάθια,

φρούτα,

λαχανικά,

δύο μπλοκάκια,

τρία μολύβια,

ένα χρονόμετρο,

ένα τετράδιο
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«Το μανάβικο»

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι θα χωριστείτε σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα

θα είναι οι μανάβες/-ισσες και η άλλη οι πελάτες/-ισσες. Ένα θρανίο θα

είναι  ο  πάγκος  για  τους/τις  μανάβηδες/-ισσες,  ο  οποίος  θα  περιέχει

φρούτα,  τα  οποία  θα  πουλούν  οι  μανάβηδες/-ισσες.  Αυτοί  όμως  δε

δέχονται  χρήματα  για  ανταμοιβή,  αλλά  μόνο  ξηρούς  καρπούς.  Θα

σηκώνεται το πρώτο παιδί από τους πελάτες/-ισσες και θα αγοράζει το

φρούτο  που  επιθυμεί,  θα  πληρώνει  με  ξηρούς  καρπούς.  Ο διάλογος

ανάμεσα στους/στις  μανάβηδες/-ισσες  και  στους/  στις  πελάτες/-ισσες

θα γίνεται μόνο με τη χρήση υποθετικών προτάσεων.  

Υλικά:

φρούτα,

ξηρούς καρπούς

Παράδειγμα:

Πελάτης/-τισσα:  -  Αν πάρω τρία μήλα,  θα σου δώσω τρία  φιστίκια.

Μανάβης/ -ισσα: - Αν αγοράσεις πέντε μήλα, θα σου κάνω δώρο άλλα

πέντε.  Οπότε  μ’  αυτό  τον  τρόπο  οι  μαθητές/-τριες  προσπαθούν  να

βρουν την καλύτερη δυνατή λύση και για τους δύο. μετά το τέλος του

παιχνιδιού μπορούν όλα μαζί τα παιδιά να φάνε τα φρούτα και τους

ξηρούς καρπούς.  
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Το κρυπτόλεξο των φρούτων

Είναι απαραίτητο να χωριστείτε σε ζευγάρια. Σας δίνεται ένα κρυπτόλεξο, 

μέσα στο οποίο υπάρχουν λέξεις οριζόντια και κάθετα, οι οποίες 

αναφέρονται σε φρούτα.  Το ζευγάρι που θα τελειώσει πρώτο και θα βρει 

όλα τα φρούτα κερδίζει. 

Υλικά:

μολύβια,

φωτοτυπίες

Π Α Γ Ο Ρ Σ Υ Κ Α Τ Ο Ν Α Τ

Β Ω Ρ Ι Μ Α Λ Ε Β Ι Σ Τ Ρ Π

Ε Ψ Ι Λ Κ Α Ρ Π Ο Υ Ζ Ι Λ Ε

Λ Α Β Ε Ρ Ι Κ Ο Κ Α Δ Ε Ζ Π

Τ Ε Μ Π Α Ν Α Ν Α Ρ Ι Δ Ε Ο

Σ Τ Ι Μ Χ Ε Λ Ο Ν Τ Α Ν Ο Ν

Ω Σ Μ Υ Λ Ο Π Σ Τ Α Φ Υ Λ Ι

Υ Ρ Ο Δ Α Κ Ι Ν Ο Ξ Ρ Ο Π Α

Ρ Τ Υ Λ Δ Ε Ο Ζ Α Ν Α Ν Α Σ

Ζ Η Ρ Α Ι Ρ Σ Ε Ζ Τ Ο Ρ Ε Τ

Ν Τ Α Ρ Σ Α Ψ Η Κ Ο Υ Ι Μ Ε

Κ Α Π Λ Ε Σ Ζ Ι Μ Η Λ Α Ρ Ο

Α Κ Τ Ι Ν Ι Δ Ι Ο Τ Α Λ Ε Ξ
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https://www.google.com/search?q=garfield&sxsrf=ALeKk020m_A5lk16PZAbh3nYxB_1tIAiCw:1599128845350&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi7oJuW48zrAhVmkosKHQlTBf4Q_AUoAXoECB0QAw&biw=1242&bih=568#imgrc=AZnTp857KuA3pM&imgdii=QqNJWsiOly1VWM
https://www.google.com/search?q=garfield&sxsrf=ALeKk020m_A5lk16PZAbh3nYxB_1tIAiCw:1599128845350&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi7oJuW48zrAhVmkosKHQlTBf4Q_AUoAXoECB0QAw&biw=1242&bih=568#imgrc=AZnTp857KuA3pM&imgdii=QqNJWsiOly1VWM
https://www.google.com/search?q=garfield+eating&sxsrf=ALeKk00aBiJa5yg4N9AFx-eFcT6PNwA83w:1599128877391&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjnk7-l48zrAhWAAxAIHQPLD2cQ_AUoAXoECAoQAw&biw=1242&bih=568
https://www.google.com/search?q=garfield+eating&sxsrf=ALeKk00aBiJa5yg4N9AFx-eFcT6PNwA83w:1599128877391&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjnk7-l48zrAhWAAxAIHQPLD2cQ_AUoAXoECAoQAw&biw=1242&bih=568
https://www.google.com/search?q=garfield+eating&sxsrf=ALeKk00aBiJa5yg4N9AFx-eFcT6PNwA83w:1599128877391&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjnk7-l48zrAhWAAxAIHQPLD2cQ_AUoAXoECAoQAw&biw=1242&bih=568


https://www.google.com/search?

q=garfield+eating+sandwich&tbm=isch&ved=2ahUKEwj6_5Wo48zrAhXNw4UKH

WtFDbQQ2-

cCegQIABAA&oq=garfield+eating+sandwich&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQEzo

ECCMQJzoICAAQCBAeEBNQmO0KWMv_CmCYggtoAHAAeACAAZ8CiAGtCp

IBBTAuOC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=M8VQ

X7oazYeXBOuKtaAL&bih=568&biw=1242#imgrc=wnJ__shVYw8X1M&imgdii=

MfNMcLpWJvvgLM

https://www.google.com/search?q=%CF%86%CF%81%CE%BF%CF%85%CF

%84%CE

%B1&sxsrf=ALeKk03cFonKczpjAEliKloQc533gGpHNg:1599129098155&source=l

nms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj1luGO5MzrAhWmmIsKHYYRCxMQ_AUo

AXoECBYQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=_YCJfhS7DvhvvM

https://www.google.com/search?

q=garfield&sxsrf=ALeKk020m_A5lk16PZAbh3nYxB_1tIAiCw:1599128845350&so

urce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi7oJuW48zrAhVmkosKHQlTBf4Q_A

UoAXoECB0QAw&biw=1242&bih=568#imgrc=YqpcKvLp9s07pM

https://www.google.com/search?

q=garfield&sxsrf=ALeKk020m_A5lk16PZAbh3nYxB_1tIAiCw:1599128845350&so

urce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi7oJuW48zrAhVmkosKHQlTBf4Q_A

UoAXoECB0QAw&biw=1242&bih=568#imgrc=eOzubiiV4vpd7M

https://www.google.com/search?q=%CF%86%CF%81%CE%BF%CF%85%CF

%84%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%BB%CE%B1%CF%87%CE

%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE

%B1&sxsrf=ALeKk00dayEzqhgDR5eOF6CB-

4fRl3EDfw:1599129216327&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=7gJid7qdveqKAM

%252CUxXlBK1E93HtJM%252C_&vet=1&usg=AI4_-

kSuIEPHA2YrjRoCkG8LdeuOuTdV-g&sa=X&ved=2ahUKEwjv-

Y3H5MzrAhVpkosKHX9tDjkQ9QF6BAgKEA8&biw=1242&bih=568#imgrc=7gJid

7qdveqKAM
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https://www.google.com/search?q=garfield&sxsrf=ALeKk020m_A5lk16PZAbh3nYxB_1tIAiCw:1599128845350&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi7oJuW48zrAhVmkosKHQlTBf4Q_AUoAXoECB0QAw&biw=1242&bih=568#imgrc=eOzubiiV4vpd7M
https://www.google.com/search?q=garfield&sxsrf=ALeKk020m_A5lk16PZAbh3nYxB_1tIAiCw:1599128845350&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi7oJuW48zrAhVmkosKHQlTBf4Q_AUoAXoECB0QAw&biw=1242&bih=568#imgrc=eOzubiiV4vpd7M
https://www.google.com/search?q=garfield&sxsrf=ALeKk020m_A5lk16PZAbh3nYxB_1tIAiCw:1599128845350&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi7oJuW48zrAhVmkosKHQlTBf4Q_AUoAXoECB0QAw&biw=1242&bih=568#imgrc=YqpcKvLp9s07pM
https://www.google.com/search?q=garfield&sxsrf=ALeKk020m_A5lk16PZAbh3nYxB_1tIAiCw:1599128845350&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi7oJuW48zrAhVmkosKHQlTBf4Q_AUoAXoECB0QAw&biw=1242&bih=568#imgrc=YqpcKvLp9s07pM
https://www.google.com/search?q=garfield&sxsrf=ALeKk020m_A5lk16PZAbh3nYxB_1tIAiCw:1599128845350&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi7oJuW48zrAhVmkosKHQlTBf4Q_AUoAXoECB0QAw&biw=1242&bih=568#imgrc=YqpcKvLp9s07pM
https://www.google.com/search?q=%CF%86%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B1&sxsrf=ALeKk03cFonKczpjAEliKloQc533gGpHNg:1599129098155&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj1luGO5MzrAhWmmIsKHYYRCxMQ_AUoAXoECBYQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=_YCJfhS7DvhvvM
https://www.google.com/search?q=%CF%86%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B1&sxsrf=ALeKk03cFonKczpjAEliKloQc533gGpHNg:1599129098155&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj1luGO5MzrAhWmmIsKHYYRCxMQ_AUoAXoECBYQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=_YCJfhS7DvhvvM
https://www.google.com/search?q=%CF%86%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B1&sxsrf=ALeKk03cFonKczpjAEliKloQc533gGpHNg:1599129098155&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj1luGO5MzrAhWmmIsKHYYRCxMQ_AUoAXoECBYQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=_YCJfhS7DvhvvM
https://www.google.com/search?q=garfield+eating+sandwich&tbm=isch&ved=2ahUKEwj6_5Wo48zrAhXNw4UKHWtFDbQQ2-cCegQIABAA&oq=garfield+eating+sandwich&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQEzoECCMQJzoICAAQCBAeEBNQmO0KWMv_CmCYggtoAHAAeACAAZ8CiAGtCpIBBTAuOC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=M8VQX7oazYeXBOuKtaAL&bih=568&biw=1242#imgrc=wnJ__shVYw8X1M&imgdii=MfNMcLpWJvvgLM
https://www.google.com/search?q=garfield+eating+sandwich&tbm=isch&ved=2ahUKEwj6_5Wo48zrAhXNw4UKHWtFDbQQ2-cCegQIABAA&oq=garfield+eating+sandwich&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQEzoECCMQJzoICAAQCBAeEBNQmO0KWMv_CmCYggtoAHAAeACAAZ8CiAGtCpIBBTAuOC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=M8VQX7oazYeXBOuKtaAL&bih=568&biw=1242#imgrc=wnJ__shVYw8X1M&imgdii=MfNMcLpWJvvgLM
https://www.google.com/search?q=garfield+eating+sandwich&tbm=isch&ved=2ahUKEwj6_5Wo48zrAhXNw4UKHWtFDbQQ2-cCegQIABAA&oq=garfield+eating+sandwich&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQEzoECCMQJzoICAAQCBAeEBNQmO0KWMv_CmCYggtoAHAAeACAAZ8CiAGtCpIBBTAuOC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=M8VQX7oazYeXBOuKtaAL&bih=568&biw=1242#imgrc=wnJ__shVYw8X1M&imgdii=MfNMcLpWJvvgLM


https://www.google.com/search?q=%CF%86%CF%81%CE%BF%CF%85%CF

%84%CE

%B1&sxsrf=ALeKk03LuQgZi2CaXRcYFZ6csf_7Qwj9wg:1599129250521&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjmkLXX5MzrAhWQw4sKHbiBDDoQ_A

UoAXoECBgQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=5p0HOebFVVBTMM

Ενότητα 4: Συσκευές

Υποενότητα

1η: Στο χωριό των οικιακών συσκευών

«Με τι θα ασχοληθούμε»

Οι μαθητές/-τριες να αναλύουν τα κείμενα 

οδηγιών

Να αναγνωρίζουν τις εγκλίσεις

Να αναλύουν τις τελικές προτάσεις
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https://www.google.com/search?q=%CF%86%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B1&sxsrf=ALeKk03LuQgZi2CaXRcYFZ6csf_7Qwj9wg:1599129250521&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjmkLXX5MzrAhWQw4sKHbiBDDoQ_AUoAXoECBgQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=5p0HOebFVVBTMM
https://www.google.com/search?q=%CF%86%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B1&sxsrf=ALeKk03LuQgZi2CaXRcYFZ6csf_7Qwj9wg:1599129250521&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjmkLXX5MzrAhWQw4sKHbiBDDoQ_AUoAXoECBgQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=5p0HOebFVVBTMM
https://www.google.com/search?q=%CF%86%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B1&sxsrf=ALeKk03LuQgZi2CaXRcYFZ6csf_7Qwj9wg:1599129250521&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjmkLXX5MzrAhWQw4sKHbiBDDoQ_AUoAXoECBgQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=5p0HOebFVVBTMM
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Εδώ οι  οικιακές συσκευές έχουν προσωπικότητα,  συναισθήματα και

ανθρώπινη συμπεριφορά. Κάθε φορά που πηγαίνει στο συγκεκριμένο

χωριό  ένας/μία  νέος/-α  επισκέπτης/-τρια,  τότε  οι  οικιακές  συσκευές

τον/την ξεναγούν, εξηγώντας τις οδηγίες χρήσης της κάθε συσκευής. 
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Κείμενα οδηγιών

Είναι τα κείμενα τα οποία δείχνουν σε κάποιον τι να κάνει και πώς να το

κάνει.  Τα  συγκεκριμένα  κείμενα  αποτελούνται  από  σκοπό  και  από

διδασκαλία εκτέλεσης.

Γράψε και εσύ τις οδηγίες χρήσης αυτής της τσαγιέρας, διότι πονάει ο

λαιμός της και δεν μπορεί να μιλήσει. Συμβουλέψου τον παρακάτω

πίνακα.

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………
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Για να σας ευχαριστήσει η τσαγιέρα για τη βοήθεια που της

παρείχατε  σας  καλεί  να  παίξετε  όλοι  μαζί  το  ακόλουθο

παιχνίδι. 

Οικιακές συσκευές

Πρέπει  να  χωριστείτε  σε  ομάδες  των  τεσσάρων  ατόμων.  Ο/η

εκπαιδευτικός  θα μοιράσει  στην κάθε ομάδα μία κάρτα.  Σ’  αυτή την

κάρτα θα αναγράφεται μία συσκευή οικιακής χρήσης, την οποία πρέπει

να  περιγράψετε  αναλυτικά.  Στην  περιγραφή  σας  οφείλετε  να

συμπεριλάβετε τις υποδείξεις ασφαλείας της συσκευής, τις οδηγίες για

την  πρώτη  χρήση  της,  τη  διαδικασία  λειτουργίας  της,  τον  τρόπο

συντήρησης  της  συσκευής  και  τον  τρόπο  καθαρισμού  της.  Κατά  τη

διάρκεια  της  περιγραφή  σας  ο/η  εκπαιδευτικός  θα  προβάλλει  στην

τηλεόραση τη συγκεκριμένη συσκευή.

Υλικά:

κάρτες,

χαρτιά,

μολύβια

Παράδειγμα

Αυτό το κείμενο οδηγιών χρήσης αφορά μία τοστιέρα. Το πρώτο πράγμα

που πρέπει να κάνετε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, να

αφαιρέσετε όλα τα υλικά της συσκευασίας, όπως π.χ. τα αυτοκόλλητα

στο  εσωτερικό  και  το  εξωτερικό  μέρος  της.  Όσον  αφορά  την

προετοιμασία του φαγητού με τη χρήση αυτής της τοστιέρας, πρέπει να

χρησιμοποιήσετε την ενδεικτική λυχνία, η οποία δείχνει πότε αρχίζει το

ψήσιμο.  Ρυθμίστε  τη  θερμοκρασία  με  τη  χρήση  του  θερμοστάτη.  Το

καθάρισμα είναι πολύ εύκολη διαδικασία, γιατί οι πλάκες και ο δίσκος

υγρών μπορούν εύκολα να τοποθετηθούν στο πλυντήριο πιάτων.

Πάμε να παίξουμε!!!!
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Εγκλίσεις

Είναι οι διάφορες μορφές που λαμβάνει το ρήμα, ώστε να παρουσιαστεί

η στάση του ομιλητή.

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΧΡΟΝΟΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

Οριστική όλα όλοι Πραγματικό,

βέβαιο

Υποτακτική όλα όλοι εκτός

μέλλοντες

ενδεχόμενο,

πιθανό,

επιθυμητό

Προστακτική β’ ενικό και β’

πληθυντικό

μόνο ενεστώτα

και αόριστο

Προσταγή,

προτροπή,

παράκληση,

ευχή,

απαγόρευση

Το κηροπήγιο δυσκολεύεται με δυο ασκήσεις που έχει 

στο σχολείο και ζητά τη βοήθεια σου. Συμβουλέψου 

τους δύο ακόλουθους πίνακες και μετά συμπλήρωσε τις 

δύο ασκήσεις.  



202

Τελικές προτάσεις

 Είναι οι δευτερεύουσες προτάσεις που δηλώνουν σκοπό και εισάγονται

με τους τελικούς συνδέσμους να, για να και έχουν άρνηση μη. 

Υπογράμμισε μόνο τις τελικές προτάσεις: 

 Δεν ήρθε σήμερα στη δουλειά, γιατί ήταν άρρωστη.

 Η θέα του ξενοδοχείου ήταν εξαιρετική, διότι έβλεπες όλο το 

πέλαγος.

 Η δασκάλα είναι εδώ, να σε βοηθήσει σε ό,τι χρειαστείς.

 Αν φτάσω στην ώρα μου, η φίλη μου δε θα με περιμένει.

 Προσπαθούσε τόση ώρα να της φτιάξει τη διάθεση. 

Υπογράμμισε με μπλε χρώμα τα ρήματα που βρίσκονται σε οριστική, με 

κίτρινο χρώμα τα ρήματα που βρίσκονται σε υποτακτική και με κόκκινο 

χρώμα τα ρήματα που βρίσκονται σε προστακτική. 

 Θα φτάσουν στην Αθήνα αύριο το πρωί.

 Ας περάσει ο/η επόμενος/-η.

 Περίμενε δύο λεπτά να ετοιμαστώ.

 Η ανεμοθύελλα πέρασε γρήγορα.

 Μη δεχτείτε την πώληση του οικοπέδου σε φθηνή τιμή.

Πάμε να παίξουμε!!!

Το κηροπήγιο για να σας ευχαριστήσει διοργάνωσε ένα 

παιχνίδι. Πάμε να παίξουμε λοιπόν!!!
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Προώθηση συσκευών

Είναι αναγκαίο να χωριστείτε σε μικρές ομάδες. Κάθε ομάδα θα επιλέξει

μία οικιακή συσκευή την οποία οφείλει να παραστήσει. Για να επιλέξετε

την οικιακή συσκευή ο/η εκπαιδευτικός θα σας θέσει κάποιες ερωτήσεις.

Αφού αποφασίσετε, για να περάσετε στην επόμενη φάση θα πρέπει να

επιτύχετε σε μία δοκιμασία. Αυτή είναι η ακόλουθη, ο/η εκπαιδευτικός

δίνει ένα ρηματικό τύπο στην οριστική στην κάθε ομάδα και αυτή πρέπει

να  βρει  την  υποτακτική  και  την  προστακτική.  Μόλις  τα  παιδιά

αναπαραστήσουν  την  οικιακή  συσκευή,  στη  συνέχεια  θα  την

περιγράψουν στην υπόλοιπη τάξη με τη χρήση τελικών προτάσεων. 

Παράδειγμα

Ένα πλυντήριο ρούχων αναπαρίσταται από δυο μαθητές, που κάνουν το

σχήμα του πλυντηρίου και ένα ακόμη γυρνά σαν να είναι η πλύση. Όταν

ολοκληρώσουν  τη  μίμηση  πρέπει  το  κάθε  παιδί  να  πει  μια  τελική

πρόταση  που  να  φανερώνει  το  σκοπό  αυτής  της  μηχανής.  Οι  άλλες

ομάδες  προσπαθούν  να  βρουν  ποια  συσκευή  είναι  αυτή  που

παρουσιάζεται. Δηλαδή αν μία ομάδα έχει μιμηθεί το πλυντήριο ρούχων,

τότε  οι  τελικές  προτάσεις  που  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  είναι  οι

εξής 1) Αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται για να πλένει ρούχα. 2) Προτού

βάλετε  τα  ρούχα  μέσα  στη  συγκεκριμένη  συσκευή,  να  ελέγξετε  τις

ετικέτες  τους,  ώστε  να  αποφευχθούν  τυχόν  ατυχήματα.  3)  Όταν

λειτουργεί  η  συγκεκριμένη  συσκευή  τα  μικρά  παιδιά  πρέπει  να

απομακρύνονται  για  να μη  χτυπήσουν.  Η ομάδα που θα  παρουσιάσει

ορθά τη συσκευή της και θα χρησιμοποιήσει σωστά τις εγκλίσεις και τις

τελικές προτάσεις θα είναι η νικήτρια.
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https://www.google.com/search?q=beauty+and+the+beast+tea+cup+and+the+child&tbm=isch&ved=2ahUKEwi049285szrAhXB0YUKHdLUBDQQ2-cCegQIABAA&oq=beauty+and+the+beast+tea+cup+and+the+child&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQEzoGCAAQHhATULTjBVjM-QVg6PoFaABwAHgAgAGZAYgBkg-SAQQwLjE0mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=g8hQX_SVGsGjlwTSqZOgAw&bih=568&biw=1242#imgrc=Gdj3Do30C2tpSM&imgdii=pHyPB6IF64dj-M
https://www.google.com/search?q=beauty+and+the+beast+tea+cup+and+the+child&tbm=isch&ved=2ahUKEwi049285szrAhXB0YUKHdLUBDQQ2-cCegQIABAA&oq=beauty+and+the+beast+tea+cup+and+the+child&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQEzoGCAAQHhATULTjBVjM-QVg6PoFaABwAHgAgAGZAYgBkg-SAQQwLjE0mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=g8hQX_SVGsGjlwTSqZOgAw&bih=568&biw=1242#imgrc=Gdj3Do30C2tpSM&imgdii=pHyPB6IF64dj-M
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https://www.google.com/search?q=beauty+and+the+beast+tea+cup+and+the+child&tbm=isch&ved=2ahUKEwi049285szrAhXB0YUKHdLUBDQQ2-cCegQIABAA&oq=beauty+and+the+beast+tea+cup+and+the+child&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQEzoGCAAQHhATULTjBVjM-QVg6PoFaABwAHgAgAGZAYgBkg-SAQQwLjE0mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=g8hQX_SVGsGjlwTSqZOgAw&bih=568&biw=1242
https://www.google.com/search?q=beauty+and+the+beast+tea+cup+and+the+child&tbm=isch&ved=2ahUKEwi049285szrAhXB0YUKHdLUBDQQ2-cCegQIABAA&oq=beauty+and+the+beast+tea+cup+and+the+child&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQEzoGCAAQHhATULTjBVjM-QVg6PoFaABwAHgAgAGZAYgBkg-SAQQwLjE0mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=g8hQX_SVGsGjlwTSqZOgAw&bih=568&biw=1242
https://www.google.com/search?q=beauty+and+the+beast+tea+cup&sxsrf=ALeKk02ahj-TUaO_LaVWRWJ7KUsZYb80lg:1599129727874&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiysoS75szrAhXHlYsKHWLsBNoQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=fvGY5CezxcUFYM
https://www.google.com/search?q=beauty+and+the+beast+tea+cup&sxsrf=ALeKk02ahj-TUaO_LaVWRWJ7KUsZYb80lg:1599129727874&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiysoS75szrAhXHlYsKHWLsBNoQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=fvGY5CezxcUFYM
https://www.google.com/search?q=beauty+and+the+beast+tea+cup&sxsrf=ALeKk02ahj-TUaO_LaVWRWJ7KUsZYb80lg:1599129727874&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiysoS75szrAhXHlYsKHWLsBNoQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=fvGY5CezxcUFYM
https://www.google.com/search?q=the+beauty+and+the+beast+clock+and+candle&tbm=isch&ved=2ahUKEwiQjND-5czrAhUS8RoKHRLLBeEQ2-cCegQIABAA&oq=the+beauty+and+the+beast+clock+and+candle&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoECAAQEzoECAAQHlC21QRYifgEYM_5BGgBcAB4AIABrQGIAaURkgEEMC4xNpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=AchQX9CHC5Lia5KWl4gO&bih=568&biw=1242#imgrc=FNaG9Cq6s8MKWM
https://www.google.com/search?q=the+beauty+and+the+beast+clock+and+candle&tbm=isch&ved=2ahUKEwiQjND-5czrAhUS8RoKHRLLBeEQ2-cCegQIABAA&oq=the+beauty+and+the+beast+clock+and+candle&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoECAAQEzoECAAQHlC21QRYifgEYM_5BGgBcAB4AIABrQGIAaURkgEEMC4xNpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=AchQX9CHC5Lia5KWl4gO&bih=568&biw=1242#imgrc=FNaG9Cq6s8MKWM


rAhUspIsKHfeyBT0Q_AUoAXoECA0QAw&biw=1242&bih=568#imgrc=y4VPV7

VKKgkakM

https://www.google.com/search?

q=the+beauty+and+the+beast+all+together&sxsrf=ALeKk038pn8n_DU1kyrZN7pY

Okr9HJSisg:1599130027018&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiu39b

J58zrAhUJx4sKHWM-

DO0Q_AUoAXoECAsQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=bH3kwC8g1TxzoM&img

dii=TKMx8FFQUYZ8hM

https://www.google.com/search?q=plhnt%3Bhrio+ro

%3Byxvn&sxsrf=ALeKk03UjWKA7hb1D0P2pJeDtxLA1iqtkQ:1599130071119&so

urce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiZstre58zrAhXHmIsKHTS7DzsQ_AU

oA3oECAwQBQ&biw=1242&bih=568#imgrc=eJhqaJqA-nNzAM
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https://www.google.com/search?q=plhnt%3Bhrio+ro%3Byxvn&sxsrf=ALeKk03UjWKA7hb1D0P2pJeDtxLA1iqtkQ:1599130071119&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiZstre58zrAhXHmIsKHTS7DzsQ_AUoA3oECAwQBQ&biw=1242&bih=568#imgrc=eJhqaJqA-nNzAM
https://www.google.com/search?q=plhnt%3Bhrio+ro%3Byxvn&sxsrf=ALeKk03UjWKA7hb1D0P2pJeDtxLA1iqtkQ:1599130071119&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiZstre58zrAhXHmIsKHTS7DzsQ_AUoA3oECAwQBQ&biw=1242&bih=568#imgrc=eJhqaJqA-nNzAM
https://www.google.com/search?q=plhnt%3Bhrio+ro%3Byxvn&sxsrf=ALeKk03UjWKA7hb1D0P2pJeDtxLA1iqtkQ:1599130071119&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiZstre58zrAhXHmIsKHTS7DzsQ_AUoA3oECAwQBQ&biw=1242&bih=568#imgrc=eJhqaJqA-nNzAM
https://www.google.com/search?q=the+beauty+and+the+beast+all+together&sxsrf=ALeKk038pn8n_DU1kyrZN7pYOkr9HJSisg:1599130027018&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiu39bJ58zrAhUJx4sKHWM-DO0Q_AUoAXoECAsQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=bH3kwC8g1TxzoM&imgdii=TKMx8FFQUYZ8hM
https://www.google.com/search?q=the+beauty+and+the+beast+all+together&sxsrf=ALeKk038pn8n_DU1kyrZN7pYOkr9HJSisg:1599130027018&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiu39bJ58zrAhUJx4sKHWM-DO0Q_AUoAXoECAsQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=bH3kwC8g1TxzoM&imgdii=TKMx8FFQUYZ8hM
https://www.google.com/search?q=the+beauty+and+the+beast+all+together&sxsrf=ALeKk038pn8n_DU1kyrZN7pYOkr9HJSisg:1599130027018&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiu39bJ58zrAhUJx4sKHWM-DO0Q_AUoAXoECAsQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=bH3kwC8g1TxzoM&imgdii=TKMx8FFQUYZ8hM
https://www.google.com/search?q=the+beauty+and+the+beast+candle&sxsrf=ALeKk02samTbQ4DuDM09cEATyESCuejIxg:1599129968919&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi4wvyt58zrAhUspIsKHfeyBT0Q_AUoAXoECA0QAw&biw=1242&bih=568#imgrc=y4VPV7VKKgkakM
https://www.google.com/search?q=the+beauty+and+the+beast+candle&sxsrf=ALeKk02samTbQ4DuDM09cEATyESCuejIxg:1599129968919&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi4wvyt58zrAhUspIsKHfeyBT0Q_AUoAXoECA0QAw&biw=1242&bih=568#imgrc=y4VPV7VKKgkakM


Ενότητα 5: Ατυχήματα

Υποενότητα

1η: Ο μικρός γάτος

«Με τι θα ασχοληθούμε»

Να αναγνωρίζουν τα παιδιά τις αντωνυμίες

Να γράφουν νέες λόγιες λέξεις

Να διακρίνουν τους χρονικούς και τους 

τοπικούς προσδιορισμούς

1η Υποενότητα: Ο μικρός γάτος
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Προσοχή θα κοπείς!

Ο μικρός γάτος τραυματίστηκε παντού, σ’ όλα τα σημεία του

σώματός  του.  Αίματα,  δάκρυα  και  πολύς  πόνος.  Καθάρισε

λοιπόν  τις  πληγές  του  και  από  πάνω  άρχισε  να  τοποθετεί

τσιρότα.

Αλλά τι αταξία είχε κάνει;

Γράψε τις αταξίες που είχε κάνει ο γατούλης και χρησιμοποίησε 

τρεις χρονικούς προσδιορισμούς στο κείμενο που θα γράψεις. 

Συμβουλέψου τον ακόλουθο πίνακα.

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………
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Οι  χρονικοί προσδιορισμοί  απαντούν στην ερώτηση πότε και μπορεί

να είναι χρονικά επιρρήματα ή επιρρηματικές φράσεις που φανερώνουν

χρόνο, π.χ. ύστερα, κάπου- κάπου, λέξεις σε γενική, χρονικές προτάσεις.

Οι  τοπικοί προσδιορισμοί  απαντούν στην ερώτηση που και ίσως να

είναι:  τοπικά επιρρήματα ή επιρρηματικές  φράσεις,  π.χ.  πάνω,  κάτω,

ουσιαστικά σε αιτιατική και αναφορικές προτάσεις που δηλώνουν τόπο.

Αλλά τι αταξία είχε κάνει;

Γράψε το λόγο που κάηκε ο γάτος και χρησιμοποίησε τρεις

τοπικούς  προσδιορισμούς  στο  κείμενο  που  θα  γράψεις  και

συμβουλέψου τον παραπάνω πίνακα.

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Προσοχή θα καείς!

Ο μικρός γάτος έκαψε την ουρά του. Ο πόνος ήταν αφόρητος.

Έπλυνε λοιπόν την ουρά του με παγωμένο νερό και την έδεσε

με γάζα προσεκτικά.
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Ύστερα από όλα αυτά που πέρασε ο μικρός γάτος και

αφού έγινε εντελώς καλά, αποφάσισε να παίξει τα δύο

παρακάτω  παιχνίδια.  Παίξε  τα  και  εσύ,  είναι  πολύ

διασκεδαστικά!
Ο κύκλος

Πρέπει να φτιάξετε ένα κύκλο και στη μέση του χρειάζεται να τοποθετηθεί ένα

παιδί με καλυμμένα τα μάτια. Αυτό το παιδί πέφτει μαλακά προς τα πίσω. Ο/η

εκπαιδευτικός θα ρωτήσει  το παιδί τρεις προσδιορισμούς.  Το παιδί πρέπει να

αναγνωρίσει τον κάθε προσδιορισμό και να πει αν είναι χρονικός ή τοπικός. Αν

τους αναγνωρίσει και τους τρεις με επιτυχία, τότε το παιδί ανοίγει τα μάτια του,

επιστρέφει στον κύκλο και σηκώνεται ο/η επόμενος/-η. Στην περίπτωση όμως

που απαντήσει λάθος τότε εκείνος/-η ταλαντεύεται από τον κύκλο των παιδιών.

Ο/η  δάσκαλος/-α  θα  λέει  στο  κάθε  παιδί  τρεις  προσδιορισμούς.  Οι

προσδιορισμοί θα είναι χρονικοί ή τοπικοί. Όταν το κάθε παιδί απαντά, τότε ο/η

εκπαιδευτικός ανεξάρτητα από τον αν ο/η μαθητής/-τρια απάντησε σωστά λέει

δυνατά  τις  σωστές  απαντήσεις.  Μετά  όλα  τα  παιδιά  ταυτόχρονα

επαναλαμβάνουν δυνατά τις σωστές απαντήσεις ώστε να τις εμπεδώσουν και να

τις αποτυπωθούν στη μνήμη τους.
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Το φουσκωμένο μπαλόνι

Το  συγκεκριμένο  παιχνίδι  ονομάζεται  παίζοντας  με.  Είναι  απαραίτητο  να

χωριστείτε σε ζευγάρια. Το ένα είναι το μπαλόνι και το άλλο το άτομο που το

φουσκώνει.  Το παιδί  που είναι  δίπλα στο παιδί-  μπαλόνι  πρέπει  να του λέει

τοπικούς ή χρονικούς προσδιορισμούς.  Όταν του λέει  τοπικούς τότε το παιδί

πρέπει αυτόματα να φουσκώνει ενώ όταν του λέει χρονικούς να ξεφουσκώνει. Σε

κάθε  ζευγάρι  και  τα  δύο  μέλη  θα  κάνουν  και  τους  δύο  ρόλους,  ώστε  ο/η

εκπαιδευτικός να διαπιστώσει αν όλα τα παιδιά έχουν μάθει τους τοπικούς και

τους χρονικούς προσδιορισμούς. 
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Προσοχή θα χτυπήσεις!

Ο μικρός γάτος έσπασε το πόδι του. Τώρα πονάει πολύ και 

αναγκάζεται να περπατάει με το πόδι στο γύψο, κι έτσι δεν μπορεί να 

παίξει. 

Αλλά τι αταξία είχε κάνει;

Γράψε το λόγο που χτύπησε ο γάτος και χρησιμοποίησε τουλάχιστον

μία  προσωπική,  μία  αυτοπαθή,  μία  δεικτική,  μία  ερωτηματική,  μία

κτητική, μία οριστική, μία αναφορική και μία αόριστη αντωνυμία στο

κείμενο που θα γράψεις, συμβουλέψου τον ακόλουθο πίνακα.  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………
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Αντωνυμίες:

Όνομα Χρήση Παράδειγμα

Προσωπικές αντικαθιστούν τις

λέξεις που δηλώνουν

πρόσωπα

εγώ, εσύ, αυτός, -ή, -

ό, εμείς, εσείς, αυτοί

Αυτοπαθείς δηλώνουν ότι το

πρόσωπο που ενεργεί

το ίδιο δέχεται και την

ενέργεια

ο εαυτός μου, σου,

του/της 

Δεικτικές χρησιμοποιούνται για

να δείξουμε κάτι 

αυτός-ή –ό, εκείνος-

η-ο, τέτοιος-α –ο

Ερωτηματικές χρησιμοποιούνται

όταν θέλουμε να

ρωτήσουμε κάτι 

ποιος-α-ο

Κτητικές φανερώνουν σε ποιο

πρόσωπο ανήκει κάτι

δικός μου, σου,

του/της

Οριστικές διακρίνουν κάτι από

άλλα όμοιά του

ο ίδιος, η ίδια, το ίδιο

Αναφορικές χρησιμοποιούνται για

να εισάγουν

δευτερεύουσες

αναφορικές προτάσεις 

ο οποίος, η οποία, το

οποίο, που , ό,τι

Αόριστες Χρησιμοποιούνται για

κάποιο άτομο ή

πράγμα που δεν το

ονομάζουμε

κάποιος-α-ο,

καθένας, -μια-ένα,

κανένας, καμία,

κανένα
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Μετά από πάρα πολύ καιρό ο γάτος έβγαλε το γύψο και 

μπορούσε να παίζει ξανά με την παρέα του. Όταν 

συναντήθηκαν έπαιξαν τα δυο ακόλουθα παιχνίδια. 

Παίξε και εσύ.

Πετσέτες και μπάλες

Είναι αναγκαίο να χωριστείτε σε ζευγάρια.  Κάθε ζευγάρι

έχει μία λεπτή πετσέτα και μια μεγάλη μπάλα. Πάνω στη

λεπτή πετσέτα το κάθε ζευγάρι οφείλει να τοποθετήσει τη

μεγάλη μπάλα και να μετακινεί τη πετσέτα χωρίς να πέσει

κάτω η μπάλα. Αν κάποια δυάδα ακουμπήσει με τα χέρια

της τη μπάλα ή της πέσει η μπάλα στο πάτωμα τότε εκείνη

αποχωρεί  από  το  παιχνίδι.  Όμως  κάθε  ζευγάρι  έχει  τη

δυνατότητα να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Αυτό θα συμβεί με

τον  ακόλουθο  τρόπο,  ο/η  εκπαιδευτικός  θα  πει  μια

αντωνυμία  στα  παιδιά  και  εκείνα  θα  πρέπει  να  την

αναγνωρίσουν.  Αν  η  απάντησή  τους  είναι  σωστή  τότε

μπορούν να μπουν ξανά στο παιχνίδι διαφορετικά όχι. 

Υλικά:

λεπτές πετσέτες,

μεγάλες φουσκωτές μπάλες
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Εμπόδια

Πρέπει να σταθείτε σε μία σειρά. Το πρώτο παιδί της σειράς

θα  δημιουργήσει  με  το  σώμα  του  ένα  εμπόδιο.  Ο/η

επόμενος/-η μαθητής/-τρια πρέπει να κινηθεί σύμφωνα με τις

οδηγίες που του δίνει το εμπόδιο και όταν το ξεπεράσει θα

δημιουργήσει  εκείνος/-η  το  δεύτερο  εμπόδιο  και  έπειτα

ακολουθεί  το επόμενο παιδί.  Μετά που θα περάσει  και το

τελευταίο παιδί, το πρώτο με τη σειρά του θα ξεπεράσει και

αυτό  όλα  τα  εμπόδια.  Οι  οδηγίες  που  θα  δίνει  το  κάθε

εμπόδιο πρέπει να εκφράζονται με τη χρήση λόγιων λέξεων.

Για  παράδειγμα  κάποιες  λόγιες  λέξεις  που  μπορούν  να

χρησιμοποιηθούν είναι διασχίζω, βόρεια, δυτικά, ανατολικά,

νότια, κατευθύνομαι, στρίβω ελαφρώς και προορισμός.
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Υποενότητα

1η: Μία ευτυχισμένη οικογένεια

«Με τι θα ασχοληθούμε»

Οι μαθητές/-τριες να περιγράφουν αντικείμενα

με ευκολία

Να διατυπώνουν με ευχέρεια μια αφήγηση

Να αναγνωρίζουν την παρατακτική και την 

υποτακτική σύνδεση

Να αναγνωρίζουν τους αντιθετικούς 

συνδέσμους

Να αναλύουν τις εναντιωματικές προτάσεις

Να μάθουν νέες λόγιες λέξεις

1η Υποενότητα: Μία ευτυχισμένη οικογένεια
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Οι  συγγενικές  σχέσεις  είναι  δύο  ειδών.  Αφενός  είναι  εκείνες  που

προκύπτουν από την καταγωγή, δηλαδή με τις γεννήσεις. Αφετέρου η

συγγένεια που δημιουργείται με το γάμο μεταξύ των συγγενών των δυο

συζύγων. Η πρώτη ονομάζεται συγγένεια εξ αίματος και η δεύτερη εξ

αγχιστείας.  Βέβαια μερικές  φορές  και  οι  φίλοι/-ες  θεωρούνται  τόσο

κοντινά άτομα κάποιου/-ας, ώστε να υπολογίζονται και εκείνοι/-ες ως

συγγενείς. 
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Η οικογένεια, υπάρχει σε πολλές διαφορετικές μορφές.

 Παραδοσιακή πυρηνική, η οποία δημιουργείται. μετά το γάμο

και περιλαμβάνει τους γονείς και τα παιδιά.

 Οικογένεια χωρίς γάμο, αποτελείται από ζευγάρια που συζούν

με ή χωρίς παιδιά.

 Πολύτεκνη οικογένεια,  η οποία περιέχει τους γονείς και πάνω

από τρία παιδιά. 

 Διευρυμένη  ή  Εκτεταμένη  οικογένεια,  η  οποία  αποτελείται

από τους γονείς, τα παιδιά και άλλα συγγενικά πρόσωπα. 

 Μονογονεϊκή  οικογένεια, η  οποία  αποτελείται  από  ένα  ή

περισσότερα παιδιά και τον ένα γονέα, σ’ αυτή την κατηγορία

κατατάσσονται  οι  ανύπαντρες  μητέρες και  οι  οικογένειες  που

προκύπτουν από το θάνατο του ενός γονέα.

  Διαζευγμένη οικογένεια,  η οποία δημιουργείται μετά από το

διαζύγιο των γονιών.

 Ανασυγκροτημένη  οικογένεια,  η  οποία  προκύπτει  μετά  από

διαζύγιο ή χηρεία, καθώς ο ένας γονιός παντρεύεται ξανά. 

 Πολυπολιτισμική οικογένεια,  η οποία αποτελείται από γονείς

διαφορετικού έθνους και τα παιδιά τους.

 Ομογονεϊκή οικογένεια, η οποία αποτελείται από ομοφυλόφιλα

ζευγάρια, τα οποία αποκτούν ή υιοθετούν παιδιά. 

 Χωλή οικογένεια,  είναι η οικογένεια η οποία έχει διασπαστεί

σε  δύο  τμήματα  ακούσια  λόγω  κοινωνικοοικονομικών

συνθηκών.
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Περίγραψε το αγαπημένο σου συγγενικό άτομο ή τον/την καλύτερο/ή

σου φίλο/-η. Συμβουλέψου τον ακόλουθο πίνακα.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Περιγραφή

Περιγραφή είναι η διαδικασία μέσα από την οποία κάποιος/-α κατορθώνει

να  παριστάνει  με  λόγο  γραπτό  ή  προφορικό  ένα  πρόσωπο,  ένα

αντικείμενο ή ένα γεγονός αληθινό ή φανταστικό.

Πάμε να παίξουμε!!!
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Τα χαρτάκια

Ο/η δάσκαλος/-α θα σας μοιράσει χαρτάκια και μολύβια. Πάνω στο χαρτί το κάθε

παιδί  γράφει  ανώνυμα  ένα  συναίσθημα  για  ένα  μέλος  της  οικογένειάς  του.

Ωστόσο το συγκεκριμένο συναίσθημα χρειάζεται να γραφτεί ορθογραφικά ορθά

και με τη χρήση σωστής περιγραφής. Όλα αυτά τα χαρτάκια τοποθετούνται σ’

ένα  δοχείο,  ανακατεύονται  και  έπειτα  μοιράζονται  τυχαία  στους/στις

μαθητές/τριες. Κάθε παιδί αφού διαβάσει στην ολομέλεια της τάξης το χαρτάκι

που τράβηξε, χρειάζεται να εξηγήσει τα συναισθήματα εκείνου/-ης που το έγραψε

και αξιολογήσει την ορθογραφία και την περιγραφή του.

Υλικά:

χαρτιά,

μολύβια

Διάβασε τον παρακάτω πίνακα.
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Αφήγηση

Η  αφήγηση  είναι  ένα  μέσο  επικοινωνίας,  μέσω  του  οποίου  προβάλλεται

προφορικά ή γραπτά μια σειρά αληθινών ή επινοημένων γεγονότων.

Αφηγήσου την πιο αστεία στιγμή που έχεις περάσει μ’ ένα οικείο σου άτομο.

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Πάμε να παίξουμε!!!
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Το παιχνίδι με τις φωτογραφίες

Είναι  αναγκαίο  να  χωριστείτε  σε  ζευγάρια.  Ο/η  εκπαιδευτικός  θα  φέρει

φωτογραφίες  οικογενειών.  Κάθε  παιδί  τραβάει  μία  εικόνα.  Κάθε  ζευγάρι

χρειάζεται  να  βρει  μία  ιστορία  ώστε  να  ταιριάξει  τις  δύο  εικόνες  που  έχει

τραβήξει. Το ζευγάρι που θα έχει την καλύτερη αφήγηση και που θα καταφέρει

να ενώσει επιτυχώς τις δύο φωτογραφίες κερδίζει.   

Υλικά:

Φωτογραφίες

Παράδειγμα:

Οι συγγενικές σχέσεις που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές/τριες στην

αφήγησή  τους  είναι  αδέρφια,  εγγόνια,  προπάππος,  προγιαγιά,  πατριός,

συννυφάδες,  μπατζανάκης,  πεθερός,  πεθερά,  συμπέθερος,  κουνιάδος,

κουμπάρος,  παράνυφος,  νονός,  θετοί  γονείς,  θετό  παιδί,  υιοθετημένος  και

ετεροθαλής. 

Πολλές  φορές  σε  μία  οικογένεια  γίνονται  πολλές  αλλαγές,  αυτές

μπορεί να είναι ευχάριστες ή δυσάρεστες. . Τέτοιες μπορεί να είναι η

αλλαγή της συμπεριφοράς του ενός ή και των δύο γονέων, ο ερχομός

ενός νέου παιδιού, ο θάνατος κάποιου μέλους της οικογένειας ή τα

οικονομικά προβλήματα.



227

Εναντιωματικές προτάσεις:

Είναι  οι  δευτερεύουσες  προτάσεις  που  φανερώνουν  εναντίωση  προς  το

περιεχόμενο  της  κύριας  πρότασης  που  προσδιορίζουν.  Οι  εναντιωματικές

προτάσεις έχουν ως άρνηση το μη και εισάγονται με το αν και, μολονότι, ενώ,

παρόλο που. 

Παρατακτική- Υποτακτική σύνδεση

Παρατακτική σύνδεση είναι όταν όμοιες προτάσεις, δηλαδή κύριες και κύριες,

δευτερεύουσες και  δευτερεύουσες,  τοποθετούνται  η μία δίπλα στην άλλη με

ισοδύναμο τρόπο και συνδέονται μεταξύ τους με παρατακτικούς συνδέσμους.

Παρατακτικοί  σύνδεσμοι  είναι:  συμπλεκτικοί,  αντιθετικοί,  διαχωριστικοί,

διαζευκτικοί, συμπερασματικοί.

Υποτακτική σύνδεση  είναι  η περίπτωση κατά την οποία μία δευτερεύουσα

πρόταση, αδυνατεί να σταθεί μόνη της στο λόγο και εξαρτάται από μία άλλη η

οποία συνήθως είναι κύρια. Υποτακτικοί σύνδεσμοι είναι: ειδικοί, αιτιολογικοί,

τελικοί, αποτελεσματικοί, ενδοιαστικοί, χρονικοί, υποθετικοί.

Αντιθετικοί σύνδεσμοι:

Οι αντιθετικοί ανήκουν στους παρατακτικούς συνδέσμους και είναι οι εξής: αν 

και, αλλά, μα, παρά, όμως, ωστόσο, ενώ, μολονότι, μόνο.

Συμβουλέψου τους 

παρακάτω πίνακες και μετά 

παίξε το παιχνίδι.
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Το σενάριο

Πρέπει  να χωριστείτε  σε  δύο μεγάλες  ομάδες.  Κάθε  ομάδα αναλαμβάνει  ένα

σενάριο-  πρόβλημα  το  οποίο  είναι  αναγκαίο  να  επιλύσει.  Η  λύση  όμως

χρειάζεται  να  περιέχει  παρατακτική-υποτακτική  σύνδεση,  αντιθετικούς

συνδέσμους και  εναντιωματικές προτάσεις.  Η ομάδα που θα προτείνει τις πιο

αποτελεσματικές  λύσεις  και  η  περιγραφή  της  θα  περιέχει  όλα  τα  αναγκαία

γραμματικά φαινόμενα θα είναι η νικήτρια.

Υλικά:

χαρτιά,

μολύβια

Πρώτο σενάριο: Οι δάσκαλοι/-ες και οι μαθητές/-τριες μιας τάξης επιθυμούν να

βοηθήσουν έναν συμμαθητή τους, ο οποίος έχασε πρόσφατα τον πατέρα του. Το

όνομα αυτού του αγοριού είναι Γιάννης. Η μητέρα του τον είχε εγκαταλείψει από

όταν εκείνος ήταν μωρό. Μετά από την απώλεια του πατέρα του, την κηδεμονία

του έχουν αναλάβει οι παππούδες του από την πλευρά του πατέρα. Οι παππούδες

του είναι ευκατάστατοι, ωστόσο λόγω του ότι είναι ηλικιωμένοι αδυνατούν να

τον φροντίσουν σε ικανοποιητικό βαθμό. Τον τελευταίο καιρό κάποια παιδιά από

το  γυμνάσιο,  προσπαθούν  να  τον  πλησιάσουν,  ώστε  να  εκμεταλλεύονται  τα

χρήματά του.  

Δεύτερο σενάριο: Η Γιώτα είναι ένα πολύ ήσυχο και ήρεμο κορίτσι, η οποία

δέχεται  σωματική  βία  από  τον  πατέρα  της.  Η  Γιώτα  είναι  μοναχοπαίδι.

Παράλληλα ο πατέρας της ασκεί σωματική βία και στη μητέρα της. Μητέρα και

κόρη να φοβούνται να φανερώσουν την αλήθεια, και δεν έχουν συγγενείς για να

τις βοηθήσουν.

Πάμε να παίξουμε!!!
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Το κρυπτόλεξο με τις συγγενικές σχέσεις

Πρέπει να χωριστείτε σε ζευγάρια. Το κρυπτόλεξο περιέχει λέξεις οριζόντια και κάθετα, οι

οποίες αναφέρονται στις συγγενικές σχέσεις. Το ζευγάρι που θα τελειώσει πρώτο και θα έχει

βρει όλες τις λέξεις που σχετίζονται με τις συγγένειες κερδίζει.

Υλικά:

μολύβια,

φωτοτυπίες

              Βρείτε στο κρυπτόλεξο 10 λέξεις σχετικά με τις συγγενικές λέξεις.

Λ Κ Ε Ζ Η Θ Ι Ο Λ Β Τ Υ Π Ρ

Χ Θ Ε Ι Ο Σ Κ Δ Θ Κ Τ Α Β Ψ

Ε Χ Π Α Τ Ε Ρ Α Σ Κ Π Ψ Α Φ

Ξ Ο Γ Ι Ρ Υ Ω Π Τ Π Χ Ω Δ Λ

Α Ν Μ Ι Π Γ Θ Τ Ο Ρ Μ Τ Ε Ο

Δ Λ Ψ Φ Α Χ Κ Υ Ψ Ρ Η Λ Ρ Χ

Ε Σ Τ Ο Φ Γ Σ Χ Ρ Ε Τ Κ Φ Τ

Λ Μ Γ Υ Ν Ε Ι Σ Χ Ρ Ε Ψ Ο Κ

Φ Ω Ε Ζ Η Θ Κ Α Ι Λ Ρ Χ Σ Τ

Ο Ν Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Σ Μ Α Ξ Θ Δ

Σ Κ Ε Γ Γ Ο Ν Ο Σ Π Ρ Σ Τ Υ

Μπορεί να υπάρχουν κάποιες λέξεις που περιγράφουν συγγενικές σχέσεις, 

τις οποίες να μη τις ξέρεις. Παίξε το παρακάτω παιχνίδι για να διαπιστώσεις 

πόσο καλός/ή είσαι.
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http://sofixanthi.blogspot.com/2020/02/blog-post_10.html
http://daskalosa.eu/glossa_st/st_glossa_11_syggenikes_sxeseis.html


30952136&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi_seeC68zrAhXMiIsKH

ToBD1cQ_AUoAXoECB4QAw&biw=1242&bih=568#imgrc=O3E9nyAYmg29-

M&imgdii=LrdbxTw0dkY-AM

https://www.google.com/search?

q=penny+proud+family&sxsrf=ALeKk01RupiWQZkZFkuoanP_HnVbdnJo5Q:15991

30952136&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi_seeC68zrAhXMiIsKH

ToBD1cQ_AUoAXoECB4QAw&biw=1242&bih=568#imgrc=LrdbxTw0dkY-

AM&imgdii=AITqp7TiYe0-LM

https://www.google.com/search?q=grandma+pennys+proud&sxsrf=ALeKk00-

UWCisAFTdo1_AGnkG8EoAFZh4w:1599131759916&tbm=isch&source=iu&ictx=

1&fir=v7ff5kJ88zHQHM%252CcPFAKUKChW_2NM%252C_&vet=1&usg=AI4_-

kTep3CO8MsRMR-

dhPCYSxY3jtz5jg&sa=X&ved=2ahUKEwjbtf6D7szrAhXvlIsKHV1qA2IQ9QF6BA

gJEBQ#imgrc=v7ff5kJ88zHQHM

https://www.google.com/search?

q=babies+penny+proud&sxsrf=ALeKk03fFUfhKGq0EWWd2mRQQj0iLN9Czw:159

9131792152&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiL3a2T7szrAhWOvos

KHYxFD3EQ_AUoAXoECA4QAw&biw=1242&bih=568#imgrc=u2q826Lra0PPG

M

https://www.google.com/search?

q=penny+proud+family&sxsrf=ALeKk00jx1QxEMMCkCJVi8y9k8Ass48YVw:1599

131886845&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjwwsHA7szrAhVylYsK

HYLKAj0Q_AUoAXoECB4QAw&biw=1242&bih=568#imgrc=rVK7AzPkHGk43

M

https://www.google.com/search?q=penny+proud+family&sxsrf=ALeKk00fslXT-

2bOuRJM8BNFQ7caGL_jiw:1599132189682&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved

=2ahUKEwi7mvXQ78zrAhUeAhAIHclNC50Q_AUoAXoECB4QAw&biw=1242&b

ih=568#imgrc=s6dVjGbGHPidFM&imgdii=3ErGYv_d6C8M2M

https://www.google.com/search?q=penny+proud&sxsrf=ALeKk00-

SPXSTNdxTPpp7gIbh4Hx9DHKuA:1599132274059&source=lnms&tbm=isch&sa=

X&ved=2ahUKEwj-
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https://www.google.com/search?q=penny+proud&sxsrf=ALeKk00-SPXSTNdxTPpp7gIbh4Hx9DHKuA:1599132274059&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-n5P578zrAhXmsYsKHd25BfQQ_AUoAXoECBAQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=XJ7uSkGlVbanxM
https://www.google.com/search?q=penny+proud&sxsrf=ALeKk00-SPXSTNdxTPpp7gIbh4Hx9DHKuA:1599132274059&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-n5P578zrAhXmsYsKHd25BfQQ_AUoAXoECBAQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=XJ7uSkGlVbanxM
https://www.google.com/search?q=penny+proud+family&sxsrf=ALeKk00fslXT-2bOuRJM8BNFQ7caGL_jiw:1599132189682&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi7mvXQ78zrAhUeAhAIHclNC50Q_AUoAXoECB4QAw&biw=1242&bih=568#imgrc=s6dVjGbGHPidFM&imgdii=3ErGYv_d6C8M2M
https://www.google.com/search?q=penny+proud+family&sxsrf=ALeKk00fslXT-2bOuRJM8BNFQ7caGL_jiw:1599132189682&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi7mvXQ78zrAhUeAhAIHclNC50Q_AUoAXoECB4QAw&biw=1242&bih=568#imgrc=s6dVjGbGHPidFM&imgdii=3ErGYv_d6C8M2M
https://www.google.com/search?q=penny+proud+family&sxsrf=ALeKk00fslXT-2bOuRJM8BNFQ7caGL_jiw:1599132189682&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi7mvXQ78zrAhUeAhAIHclNC50Q_AUoAXoECB4QAw&biw=1242&bih=568#imgrc=s6dVjGbGHPidFM&imgdii=3ErGYv_d6C8M2M
https://www.google.com/search?q=penny+proud+family&sxsrf=ALeKk00jx1QxEMMCkCJVi8y9k8Ass48YVw:1599131886845&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjwwsHA7szrAhVylYsKHYLKAj0Q_AUoAXoECB4QAw&biw=1242&bih=568#imgrc=rVK7AzPkHGk43M
https://www.google.com/search?q=penny+proud+family&sxsrf=ALeKk00jx1QxEMMCkCJVi8y9k8Ass48YVw:1599131886845&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjwwsHA7szrAhVylYsKHYLKAj0Q_AUoAXoECB4QAw&biw=1242&bih=568#imgrc=rVK7AzPkHGk43M
https://www.google.com/search?q=penny+proud+family&sxsrf=ALeKk00jx1QxEMMCkCJVi8y9k8Ass48YVw:1599131886845&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjwwsHA7szrAhVylYsKHYLKAj0Q_AUoAXoECB4QAw&biw=1242&bih=568#imgrc=rVK7AzPkHGk43M
https://www.google.com/search?q=babies+penny+proud&sxsrf=ALeKk03fFUfhKGq0EWWd2mRQQj0iLN9Czw:1599131792152&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiL3a2T7szrAhWOvosKHYxFD3EQ_AUoAXoECA4QAw&biw=1242&bih=568#imgrc=u2q826Lra0PPGM
https://www.google.com/search?q=babies+penny+proud&sxsrf=ALeKk03fFUfhKGq0EWWd2mRQQj0iLN9Czw:1599131792152&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiL3a2T7szrAhWOvosKHYxFD3EQ_AUoAXoECA4QAw&biw=1242&bih=568#imgrc=u2q826Lra0PPGM
https://www.google.com/search?q=babies+penny+proud&sxsrf=ALeKk03fFUfhKGq0EWWd2mRQQj0iLN9Czw:1599131792152&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiL3a2T7szrAhWOvosKHYxFD3EQ_AUoAXoECA4QAw&biw=1242&bih=568#imgrc=u2q826Lra0PPGM
https://www.google.com/search?q=grandma+pennys+proud&sxsrf=ALeKk00-UWCisAFTdo1_AGnkG8EoAFZh4w:1599131759916&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=v7ff5kJ88zHQHM%252CcPFAKUKChW_2NM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTep3CO8MsRMR-dhPCYSxY3jtz5jg&sa=X&ved=2ahUKEwjbtf6D7szrAhXvlIsKHV1qA2IQ9QF6BAgJEBQ#imgrc=v7ff5kJ88zHQHM
https://www.google.com/search?q=grandma+pennys+proud&sxsrf=ALeKk00-UWCisAFTdo1_AGnkG8EoAFZh4w:1599131759916&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=v7ff5kJ88zHQHM%252CcPFAKUKChW_2NM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTep3CO8MsRMR-dhPCYSxY3jtz5jg&sa=X&ved=2ahUKEwjbtf6D7szrAhXvlIsKHV1qA2IQ9QF6BAgJEBQ#imgrc=v7ff5kJ88zHQHM
https://www.google.com/search?q=grandma+pennys+proud&sxsrf=ALeKk00-UWCisAFTdo1_AGnkG8EoAFZh4w:1599131759916&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=v7ff5kJ88zHQHM%252CcPFAKUKChW_2NM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTep3CO8MsRMR-dhPCYSxY3jtz5jg&sa=X&ved=2ahUKEwjbtf6D7szrAhXvlIsKHV1qA2IQ9QF6BAgJEBQ#imgrc=v7ff5kJ88zHQHM
https://www.google.com/search?q=penny+proud+family&sxsrf=ALeKk01RupiWQZkZFkuoanP_HnVbdnJo5Q:1599130952136&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi_seeC68zrAhXMiIsKHToBD1cQ_AUoAXoECB4QAw&biw=1242&bih=568#imgrc=LrdbxTw0dkY-AM&imgdii=AITqp7TiYe0-LM
https://www.google.com/search?q=penny+proud+family&sxsrf=ALeKk01RupiWQZkZFkuoanP_HnVbdnJo5Q:1599130952136&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi_seeC68zrAhXMiIsKHToBD1cQ_AUoAXoECB4QAw&biw=1242&bih=568#imgrc=LrdbxTw0dkY-AM&imgdii=AITqp7TiYe0-LM
https://www.google.com/search?q=penny+proud+family&sxsrf=ALeKk01RupiWQZkZFkuoanP_HnVbdnJo5Q:1599130952136&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi_seeC68zrAhXMiIsKHToBD1cQ_AUoAXoECB4QAw&biw=1242&bih=568#imgrc=LrdbxTw0dkY-AM&imgdii=AITqp7TiYe0-LM
https://www.google.com/search?q=penny+proud+family&sxsrf=ALeKk01RupiWQZkZFkuoanP_HnVbdnJo5Q:1599130952136&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi_seeC68zrAhXMiIsKHToBD1cQ_AUoAXoECB4QAw&biw=1242&bih=568#imgrc=O3E9nyAYmg29-M&imgdii=LrdbxTw0dkY-AM
https://www.google.com/search?q=penny+proud+family&sxsrf=ALeKk01RupiWQZkZFkuoanP_HnVbdnJo5Q:1599130952136&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi_seeC68zrAhXMiIsKHToBD1cQ_AUoAXoECB4QAw&biw=1242&bih=568#imgrc=O3E9nyAYmg29-M&imgdii=LrdbxTw0dkY-AM


n5P578zrAhXmsYsKHd25BfQQ_AUoAXoECBAQAw&biw=1242&bih=568#imgrc

=XJ7uSkGlVbanxM

https://www.google.com/search?q=penny+

%27+s+proud+mother&sxsrf=ALeKk01oii_eF9YPZk9Rqxy8QiuM3iQEYg:1599132

336054&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiPkduW8MzrAhUeAhAIHc

lNC50Q_AUoAXoECAwQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=lxmGURB1avRqyM&i

mgdii=s5KYgDqZ10PHyM

https://www.google.com/search?

q=penny+proud+father&sxsrf=ALeKk01K5EiHcYRgMI8Jxc8ZYM3_icnnVw:15991

32404094&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjA5JO38MzrAhUrmYsK

HZjeDHYQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=EnIdY-zAer6YbM

https://www.google.com/search?

q=penny+proud+friend&sxsrf=ALeKk00VpNkjd5ELWHa6JCEIZK8y3-

psXA:1599132583443&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjBvtaM8czr

AhWqxIsKHa0pCKwQ_AUoAXoECA4QAw&biw=1242&bih=568#imgrc=wosIV8

7i2PvdxM
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https://www.google.com/search?q=penny+proud+friend&sxsrf=ALeKk00VpNkjd5ELWHa6JCEIZK8y3-psXA:1599132583443&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjBvtaM8czrAhWqxIsKHa0pCKwQ_AUoAXoECA4QAw&biw=1242&bih=568#imgrc=wosIV87i2PvdxM
https://www.google.com/search?q=penny+proud+friend&sxsrf=ALeKk00VpNkjd5ELWHa6JCEIZK8y3-psXA:1599132583443&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjBvtaM8czrAhWqxIsKHa0pCKwQ_AUoAXoECA4QAw&biw=1242&bih=568#imgrc=wosIV87i2PvdxM
https://www.google.com/search?q=penny+proud+friend&sxsrf=ALeKk00VpNkjd5ELWHa6JCEIZK8y3-psXA:1599132583443&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjBvtaM8czrAhWqxIsKHa0pCKwQ_AUoAXoECA4QAw&biw=1242&bih=568#imgrc=wosIV87i2PvdxM
https://www.google.com/search?q=penny+proud+father&sxsrf=ALeKk01K5EiHcYRgMI8Jxc8ZYM3_icnnVw:1599132404094&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjA5JO38MzrAhUrmYsKHZjeDHYQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=EnIdY-zAer6YbM
https://www.google.com/search?q=penny+proud+father&sxsrf=ALeKk01K5EiHcYRgMI8Jxc8ZYM3_icnnVw:1599132404094&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjA5JO38MzrAhUrmYsKHZjeDHYQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=EnIdY-zAer6YbM
https://www.google.com/search?q=penny+proud+father&sxsrf=ALeKk01K5EiHcYRgMI8Jxc8ZYM3_icnnVw:1599132404094&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjA5JO38MzrAhUrmYsKHZjeDHYQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=EnIdY-zAer6YbM
https://www.google.com/search?q=penny+'+s+proud+mother&sxsrf=ALeKk01oii_eF9YPZk9Rqxy8QiuM3iQEYg:1599132336054&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiPkduW8MzrAhUeAhAIHclNC50Q_AUoAXoECAwQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=lxmGURB1avRqyM&imgdii=s5KYgDqZ10PHyM
https://www.google.com/search?q=penny+'+s+proud+mother&sxsrf=ALeKk01oii_eF9YPZk9Rqxy8QiuM3iQEYg:1599132336054&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiPkduW8MzrAhUeAhAIHclNC50Q_AUoAXoECAwQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=lxmGURB1avRqyM&imgdii=s5KYgDqZ10PHyM
https://www.google.com/search?q=penny+'+s+proud+mother&sxsrf=ALeKk01oii_eF9YPZk9Rqxy8QiuM3iQEYg:1599132336054&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiPkduW8MzrAhUeAhAIHclNC50Q_AUoAXoECAwQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=lxmGURB1avRqyM&imgdii=s5KYgDqZ10PHyM
https://www.google.com/search?q=penny+proud&sxsrf=ALeKk00-SPXSTNdxTPpp7gIbh4Hx9DHKuA:1599132274059&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-n5P578zrAhXmsYsKHd25BfQQ_AUoAXoECBAQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=XJ7uSkGlVbanxM
https://www.google.com/search?q=penny+proud&sxsrf=ALeKk00-SPXSTNdxTPpp7gIbh4Hx9DHKuA:1599132274059&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-n5P578zrAhXmsYsKHd25BfQQ_AUoAXoECBAQAw&biw=1242&bih=568#imgrc=XJ7uSkGlVbanxM


Ενότητα 7: Τρόποι ζωής και επαγγέλματα

Υποενότητα

1η: Επαγγέλματα όλων των εποχών

«Με τι θα ασχοληθούμε»

Να μπορούν τα παιδιά να διεξάγουν με 

επιτυχία μια συνέντευξη

Να μπορούν να εφαρμόσουν τα παιδιά τον 

ευθύ και τον πλάγιο λόγο

1ηΥποενότητα: Επαγγέλματα όλων των εποχών
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Επάγγελμα είναι η μόνιμη εργασία για βιοπορισμό. Τα είδη 

των επαγγελμάτων ποικίλουν και εξαρτώνται από την εποχή 

και τις εξελίξεις της κοινωνίας και της τεχνολογίας.

Κάποια από τα επαγγέλματα που υπήρχαν παλιά και είτε δεν 

υπάρχουν πλέον στις μέρες μας είτε τα συναντάμε με 

διαφορετική μορφή, είναι τα ακόλουθα:

Ο νερουλάς μετέφερε νερό στα

σπίτια, διότι τότε δεν υπήρχαν 

βρύσες.
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Ο παγοπώλης εφοδίαζε με πάγο τα σπίτια.

Ο παγωτατζής έφτιαχνε και 

πουλούσε παγωτά.

Ο  καλαθάς έπαιρνε  από  τα  δέντρα  τα  καλάμια  και

κατασκεύαζε  κοφίνια,  τα  οποία  τα  πουλούσε  στους

ανθρώπους για να μεταφέρουν τα διάφορα φορτία τους.
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Ο  λατερνατζής  έπαιζε  τη  λατέρνα,  δηλαδή  ένα

αυτόματο  μουσικό  όργανο και  παράλληλα  εκείνος

τραγουδούσε. Μ’ αυτό τον τρόπο ψυχαγωγούνταν οι

άνθρωποι και τον πλήρωναν.

Ο αγωγιάτης είχε το ζώο του και πληρωνόταν για

να μεταφέρει το φορτίο του γείτονα.
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Ο  αχθοφόρος πληρωνόταν  για  να

μεταφέρει  διάφορα  εμπορεύματα  ή

προϊόντα.

Ο  γαλατάς μετέφερε με το γαϊδουράκι

του  φρέσκο  γάλα  από  το  χωριό  στην

πόλη.
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Ο τσαγκάρης κατασκεύαζε από την αρχή

παπούτσια ή επιδιόρθωνε παλιά 

παπούτσια.

Ο  εφημεριδοπώλης  λάμβανε εφημερίδες

από  τα  πρακτορεία  τύπου  και  περνούσε

από  τις  διάφορες  περιοχές  και  τις

πουλούσε. 

Κάποια σύγχρονα επαγγέλματα αλλά και τα υλικά που 

χρησιμοποιούν οι ίδιοι οι επαγγελματίες είναι τα ακόλουθα:
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Συνέντευξη

Είναι ένα κείμενο, το οποίο αποτελείται από ερωτήσεις και απαντήσεις. 

Τις πιο πολλές φορές οι ερωτήσεις γίνονται από κάποιο δημοσιογράφο ή 

από κάποιον που θέλει να μάθει περισσότερα πράγματα από αυτόν/-η 

που δίνει τη συνέντευξη.   

Αφού  διαβάσετε  τον

παρακάτω πίνακα,  πάμε  να

παίξουμε!!!
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Η συνέντευξη

Ο/η  εκπαιδευτικός  κρατώντας  το  κινητό  τηλέφωνο  ή  μία  κάμερα

παριστάνει  το/τη  δημοσιογράφο  και  ρωτά  κάθε  μαθητή/-τρια  ποιο

επάγγελμα θα ήθελε να ακολουθήσει και για ποιο λόγο. Έπειτα αυτά τα

βίντεο θα παρουσιαστούν στην τάξη και θα γίνει συζήτηση για τα δομικά

μέρη μιας συνέντευξης.    

Υλικά:

ένα κινητό ή μια κάμερα,

 καλώδια για σύνδεση της κάμερας με την οθόνη του ηλεκτρονικού

υπολογιστή, ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής συνδεμένος με μια οθόνη

τηλεόρασης

Παράδειγμα μιας συνέντευξης 

-Δασκάλα κα. Μαρίνα : Πώς σε λένε; 

-Μαθητής: Γιώργο

-Δασκάλα κα. Μαρίνα: Πόσο χρονών είσαι; 

-Μαθητής: Είμαι 12 ετών.

- Δασκάλα κα. Μαρίνα: Ποιο επάγγελμα θα ήθελες να ακολουθήσεις όταν

μεγαλώσεις;

- Μαθητής: Θα ήθελα να γίνω πιλότος σε μια μεγάλη αεροπορική 

εταιρεία.

-Δασκάλα κα. Μαρίνα: Για ποιο λόγο θέλεις να γίνεις πιλότος;

-Μαθητής: Οι λόγοι που θα ήθελα να γίνω πιλότος είναι πολλοί. Αρχικά

την  ώρα  που  θα  εργάζομαι  θα  έχω  μια  υπέροχη  θέα  πάνω  από  τα

σύννεφα.  Μέσα  από  τη  συγκεκριμένη  εργασία  επίσης  θα  έχω  την

ευκαιρία  να  κάνω  πολλά  ταξίδια  σε  όλο  τον  κόσμο.  Ακόμη  με  το

επάγγελμα του πιλότου θα γνωρίσω ανθρώπους από διάφορες χώρες και

από πολλά διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα.
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Επαγγέλματα που θα κυριαρχήσουν στο μέλλον, αλλά και τα 

υλικά που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες αυτοί είναι τα 

ακόλουθα:

Νανο- γιατρός θα είναι ένα ειδικός γιατρός ο οποίος θα

διαχειρίζεται νέες θεραπείες. 

Διαστημικός πιλότος θα υπάρχουν εταιρείες, οι οποίες θα 

χρειάζονται διαστημικούς πιλότους για να μεταφέρουν τους 

ανθρώπους στο διάστημα, καθώς θα υπάρχουν οργανωμένες 

κοινωνίες εκεί. 
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Αστυνομία καιρικών μετατροπών, η αστυνομία αυτή θα

ελέγχει  και  θα απαγορεύει  την κλοπή σύννεφων που θα

κάνουν κάποιοι για τη δημιουργία βροχών.

Εικονικός  δικηγόρος,  ο  συγκεκριμένος  δικηγόρος  θα

επιλύει  διαφορές  ανάμεσα  σε  ανθρώπους  που ζουν  σε

διαφορετικές  χώρες  όπου  επικρατούν  διαφορετικά

νομικά συστήματα. 
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Καθαριστής  δεδομένων,  μέσα  από  το  συγκεκριμένο

επάγγελμα  θα  αφαιρούνται  με  ασφάλεια  τα  άχρηστα

δεδομένα από τις ηλεκτρονικές συσκευές.

Χρηματιστής  χρόνου, το  συγκεκριμένο

επάγγελμα  θα  δημιουργηθεί  όταν  ο  χρόνος  θα

έχει την αξία νομισματικής μονάδας.
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Αφού διαβάσεις τον παρακάτω

πίνακα πάμε να παίξουμε!!!

Ευθύς και πλάγιος λόγος

Ευθύς  είναι  ο  λόγος  μέσα  από  τον  οποίο  μεταφέρονται  τα  λόγια  ενός

προσώπου, άμεσα δηλαδή ακριβώς όπως τα είπε.

Πλάγιος είναι  ο  λόγος  μέσα  από  τον  οποίο  μεταδίδονται  τα  λόγια  ενός

προσώπου έμμεσα, δηλαδή όπως τα μεταφέρει ένα τρίτο άτομο.

Μετατροπή ευθύ λόγου σε πλάγιο

 Προσθέτουμε τα ονόματα των ατόμων

 Τοποθετούμε συνδέσμους για να ενωθούν οι προτάσεις

 Χρησιμοποιούμε λεκτικά ρήματα

 Αφαιρούμε τις παύλες

 Αλλάζουμε το πρόσωπο των ρημάτων 
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Σε ποιο κατάστημα εργάζεστε;

Είναι απαραίτητο να χωριστείτε σε δύο μεγάλες ομάδες. Κάθε ομάδα διαλέγει

ένα θρανίο που αναπαριστά ένα μαγαζί και στέκεται πίσω από αυτό. Κάθε

ομάδα διαλέγει ποιους υπαλλήλους θέλει να αναπαριστά. Θα δοθεί από τον/

την εκπαιδευτικό ο κατάλληλος χρόνος σε κάθε ομάδα. Μόλις αναλάβουν

τους  ρόλους,  εναλλάξ η  κάθε ομάδα παρουσιάζει  με  παντομίμα αυτό που

ετοίμασε και η αντίπαλη ομάδα οφείλει να μαντέψει ορθά. Στην περίπτωση

που  η  απάντηση  είναι  η  σωστή  τότε  τα  ίδια  παιδιά  περιγράφουν  το  ίδιο

επάγγελμα  μιλώντας  σε  ευθύ  λόγο.  Στη  συνέχεια  η  αντίπαλη  ομάδα

χρειάζεται να μετατρέψει τον ευθύ λόγο σε πλάγιο. Αν η ομάδα βρει και το

επάγγελμα  και  να  εκφράσει  σωστά  τον  πλάγιο  λόγο  τότε  σε  κάθε  γύρο

κερδίζει ένα βαθμό.   

Υλικά:

δύο θρανία

Παράδειγμα

Τα  καταστήματα  θα  μπορούσαν  να  ήταν  ένα  σούπερ-  μάρκετ  και  ένας

μεγάλος φούρνος. Οπότε πιθανόν να ξεκινούσε η παντομίμα από την ομάδα

με το σούπερ- μάρκετ. Δύο παιδιά  ενδεχομένως να μιμούνταν το κρεοπωλείο

του σούπερ- μάρκετ. Άρα τα δύο παιδιά θα μιμούνταν δύο κρεοπώληδες που

συζητούν και κόβουν ταυτόχρονα κρέας. Η αντίπαλη ομάδα οφείλει να βρει

ότι  οι  μαθητές  μιμούνται  τους  κρεοπώληδες  του  σούπερ-  μάρκετ.

Παράδειγμα: 1η ομάδα:-Θα μας φέρουν ένα νέο προϊόν., -Αλήθεια; Ποιο είναι

αυτό το νέο προϊόν;,- Θα μας φέρουν μοσχαρίσιες μπριζόλες γάλακτος.,-Πώς

προέκυψε αυτή η αλλαγή;,-Αλλάξαμε προμηθευτές.

2η ομάδα:  Η  σωστή  απάντηση  είναι  ότι  συζητούν  δύο  κρεοπώληδες  και

χρησιμοποιούν τον ευθύ λόγο. Πλάγιος λόγος: Ο Γιώργος ανακοίνωσε στη

Μαρία ότι θα φέρουν ένα νέο προϊόν. Η Μαρία ξαφνιάστηκε και ρώτησε ποιο

είναι  αυτό  το  νέο  προϊόν.  Ο  Γιώργος  της  απάντησε  ότι  θα  τους  φέρουν

μοσχαρίσιες  μπριζόλες  γάλακτος.  Η  Μαρία  ρώτησε  τον  Γιώργο  πως

προέκυψε αυτή η αλλαγή. Εκείνος αποκρίθηκε ότι άλλαξαν προμηθευτές. 
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ADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoFCAAQsQNQ6zNYg0Rg5kZoA

HAAeACAAYUIiAGdEpIBBzItMS43LTKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8AB

AQ&sclient=img&ei=YdhQX_a-KM6jlwSuwaXYAQ&bih=568&biw=1242

https://www.google.com/search?q=%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF

%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82+%CE%B4%CE%B5%CE

%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE

%BD&sxsrf=ALeKk00ULYmmgG-

eMS4kWe658rVxYKOj0g:1599133849594&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2a

hUKEwjPmbbo9czrAhVmiYsKHZ5lDfkQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1242&bih=5
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https://www.google.com/search?

q=xrhmatisthrio&tbm=isch&ved=2ahUKEwi78faU9szrAhVIwYUKHZysBlcQ2-

cCegQIABAA&oq=xrhmatisthrio&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQHjIGCAAQChA

YMgQIABAYMgQIABAYMgYIABAKEBgyBAgAEBgyBggAEAoQGDIECAAQ

GDIGCAAQChAYMgQIABAYOgcIIxDqAhAnOgUIABCxAzoECAAQAzoCCAB

Q6yhY20Bg_0JoAXAAeACAAaABiAHWDpIBBDAuMTOYAQCgAQGqAQtnd3

Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=9thQX7ueOMiClwSc2Zq4BQ&bih=5

68&biw=1242#imgrc=FIkF-fdw2ek-6M

https://www.google.com/search?

q=robot+cartoon&sxsrf=ALeKk00YGVm0xfzRN1tK5bWewB_wYtjtAA:159913399

0005&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjDnbCr9szrAhXOlYsKHSrzA

FEQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1242&bih=568
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Ενότητα 8: Κινηματογράφος και θέατρο

Υποενότητες

1η: Θεατρικό εργαστήρι

2η Υποενότητα: Θεατροχώρα

«Με τι θα ασχοληθούμε»

Να είναι σε θέση οι μαθητές/-τριες να κρίνουν 

διάφορα θέματα με αντικειμενικό τρόπο

Να αναγνωρίζουν τους επιθετικούς και τους 

χρονικούς προσδιορισμούς

Να ανακαλούν εύκολα τους κανόνες 
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συλλαβισμού

Να μπορούν να πραγματοποιήσουν μία 

παρουσίαση

Να κατασκευάζουν αφίσες

1η Υποενότητα: Θεατρικό εργαστήρι

253

Καλώς ήρθατε στο θεατρικό εργαστήρι! Εδώ μόνο παίζουμε, γελάμε

και μαθαίνουμε ενδιαφέροντα πράγματα.

Πάμε  να  διαβάσουμε  τον  πίνακα

και να παίξουμε τα παιχνίδια!
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Κρύψε το αντικείμενο

Ένας/ μια μαθητής/-τρια βγαίνει έξω από την τάξη, ώστε να μην ακούει

και  να  μην  βλέπει  τι  κάνουν  τα  υπόλοιπα  παιδιά.  Οι  υπόλοιποι/-ες

διαλέγουν  ένα  αντικείμενο και  το  κρύβουν  σ’  ένα  τυχαίο  σημείο  της

τάξης. Όταν τα παιδιά κρύψουν το αντικείμενο, λένε στο παιδί που ήταν

έξω να μπει μέσα στην τάξη. Το παιδί μόλις εισέρθει στην τάξη αρχίζει

να ψάχνει το κρυμμένο αντικείμενο.  Όταν πλησιάζει στο αντικείμενο

τότε  τα  υπόλοιπα  παιδιά  τραγουδούν  δυνατά,  όταν  απομακρύνεται

ψιθυρίζουν,  αν  απομακρυνθεί  εντελώς  τότε  τα  παιδιά  σταματούν  το

τραγούδι.  Όταν  το  παιχνίδι  τελειώσει  τότε  το  κάθε  παιδί  θα  ασκήσει

κριτική για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και τη διεξαγωγή της. 

Υλικά:

ένα αντικείμενο

Ώρα για παιχνίδι

Η  συγκεκριμένη  παιδαγωγική  δραστηριότητα  ονομάζεται  παιχνίδι

κατασκόπων.  Αυτό  το  παιχνίδι  παίζεται  ατομικά.  Ο/η  εκπαιδευτικός

ζητά από τους/-τις μαθητές/-τριες να βάλουν ένα παιδί στο μυαλό τους,

να το παρακολουθήσουν και να μην το αποκαλύψει σε κανέναν/-μία. Τα

παιδιά μόλις αποφασίσουν πιο συμμαθητή/-τρια τους θα κατασκοπεύουν

γράφουν  σε  ένα  χαρτί  το  όνομα  του  συγκεκριμένου  παιδιού.  Για

παράδειγμα είμαι η Χρύσα και θα κατασκοπεύω τη Γεωργία. Όταν τα

παιδιά  σημειώσουν  ποιον-α  θέλουν  να  κατασκοπεύσουν  τότε

σκορπίζονται  όλοι/-ες  στην  τάξη  και  αρχίζουν  την  παρακολούθηση,

αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αποκαλυφθούν. Συγχρόνως όμως θα

πρέπει  να  ανακαλύψουν  ποιος/-α  τους/τις  παρακολουθεί.  Η

συγκεκριμένη δραστηριότητα διαρκεί λίγα λεπτά. Όταν ολοκληρωθεί το

παιχνίδι,  τα  παιδιά  σχηματίζουν  ένα  κύκλο  και  δηλώνουν  το  όνομα

εκείνου/-ης  που τους/τις  παρακολουθούσε.  Όταν  φανερωθούν  όλα τα

ονόματα  τότε  το  κάθε  παιδί  θα  ασκήσει  κριτική  στις  κινήσεις  του

παιδιού που το κατασκόπευε.  Προσοχή η κριτική θα αφορά μόνο τις

κινήσεις του κάθε παιδιού- κατασκόπου.  

Κριτική ικανότητα

Κριτική σκέψη είναι η ικανότητα, η οποία βοηθά το παιδί να σκέφτεται με 

λογικό τρόπο και να καταλήγει σε λογικά συμπεράσματα.
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Κλέφτης και αστυνόμος

Τα παιδιά στέκονται σ’ ένα κύκλο και ο/η εκπαιδευτικός ζητά από ένα

παιδί να βγει έξω από την τάξη και να υποδυθεί τον/την αστυνομικό.

Μέσα στον κύκλο ένα παιδί υποδύεται τον κλέφτη/-φτρα και κάνει μία

ρυθμική επαναλαμβανόμενη κίνηση. Οι υπόλοιποι/ες τον/την μιμούνται

και  τότε  ο/η εκπαιδευτικός  καλεί  τον/  την αστυνομικό να  μπει  μέσα

στην τάξη. Ο/η αστυνομικός παρατηρεί προσεκτικά και προσπαθεί να

ανιχνεύσει  ποιος/  ποια  είναι  ο  κλέφτης/-φτρα.  Κάποια  στιγμή  ο/η

κλέφτης/-φτρα αλλάζει  την  κίνηση και  όλη η ομάδα ακολουθεί.  Ο/η

αστυνόμος αν δεν κατορθώσει να ανακαλύψει τον/  την κλέφτη/-φτρα

τότε  τα  υπόλοιπα  παιδιά  τον  βάζουν  να  κάνει  κάτι  αστείο.  Όταν

ολοκληρωθεί το παιχνίδι το κάθε παιδί οφείλει να ασκήσει κριτική για η

συγκεκριμένη παιδαγωγική δραστηριότητα.       

Βρες το ζευγάρι σου

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι τα παιδιά ξεκινούν ατομικά και ύστερα γίνονται

ζευγάρια.  Ο/η  εκπαιδευτικός  χρησιμοποιεί  κάποιο  μουσικό  θέμα,  παράγει

λοιπόν ένα ήχο και προτρέπει τα παιδιά να περπατήσουν στο χώρο. Μόλις

σταματήσει ο ήχος  κάθε παιδί πρέπει να δημιουργήσει ζευγάρι μ’ ένα άλλο

παιδί.  Ο/η κάθε/-μια μαθητής/-τρια θα ενωθεί  με το άλλο παιδί  με κάποιο

μέλος του σώματός του/της το οποίο θα έχει υποδείξει ο/η εκπαιδευτικός. Ο/η

δάσκαλος/-α  ενθαρρύνει  τα  παιδιά  να αλλάξουν  ζευγάρια και  προσέχει  τα

ζευγάρια αγοριών και κοριτσιών. Επιπλέον τους/τις ενθαρρύνει να φτιάξουν

περίεργα σχήματα με τα ζευγάρια τους. Όταν τελειώσει αυτό το παιχνίδι το

κάθε παιδί θα εκφράσει μία σύντομη μικρή κριτική που θα αφορά αυτή τη

δραστηριότητα.
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Όχι- όχι εμένα

Τα  παιδιά  πρέπει  να  χωριστούν  σε  ομάδες  των  4-5  μελών.  Ο/η

εκπαιδευτικός  τονίζει  ότι  η  κάθε  ομάδα  πρέπει  να  αναπαραστήσει  ένα

δωμάτιο του σπιτιού. Τα δωμάτια μπορούν να αναγράφονται σε κάρτες και

να μοιράζονται στην κάθε ομάδα. Το κάθε παιδί διαλέγει το έπιπλο που

θέλει να αναπαραστήσει και παίρνει την ανάλογη θέση με το σώμα του.

Κάποια  έπιπλα  που  θα  μπορούσαν  να  μιμηθούν  τα  παιδιά  είναι   η

πολυθρόνα,  το  ψυγείο,  το  κρεβάτι  και  ο  νεροχύτης.  Ο/η  εκπαιδευτικός

μπαίνει μέσα στο υποτιθέμενο σπίτι και κάθε φορά απευθύνεται στην κάθε

ομάδα ξεχωριστά: «Πω-πω πόσα άχρηστα έπιπλα έχω μαζέψει σ’ αυτό το

σπίτι.  Είναι  καιρός  να  ξεφορτωθώ  μερικά.»  Επιλέγει  λοιπόν  ο/η

εκπαιδευτικός ένα παιδί- έπιπλο και προσπαθεί το πετάξει. Ο/η μαθητής/-

τρια φωνάζει «όχι, όχι εμένα» και δίνει κάποια επιχειρήματα για τα οποία

δεν πρέπει να πεταχτεί, χωρίς όμως να αποκαλύψει τι έπιπλο είναι.  Ο/η

δάσκαλος/-α μπορεί να επιμείνει ώστε να ακούσει από το κάθε παιδί πολλά

επιχειρήματα. Μόλις ολοκληρώσουν όλοι/-ες τότε τα παιδιά μαντεύουν τα

δωμάτια  και  τα  έπιπλα.  Στο  τέλος  κάθε  παιδί  θα  κρίνει  αυτό  το

παιδαγωγικό παιχνίδι και τη διαδικασία διεξαγωγής του.

Υλικά:

κάρτες

Παράδειγμα:

Αν  ένα  παιδί  κάνει  το  κρεβάτι  σ’  ένα  υπνοδωμάτιο,  τότε  όταν  ο/η

εκπαιδευτικός ετοιμάζεται να το πετάξει, μπορεί να πει ο/η μαθητής/-τρια

«όχι, όχι εμένα, είμαι το πιο χρήσιμο έπιπλο σ’ αυτό το δωμάτιο. Εμένα με

χρησιμοποιούν  οι  άνθρωποι  για  να  ξεκουράζονται  τη  νύχτα.  Αν  δεν

υπάρχω  εγώ  τότε  οι  άνθρωποι  αυτού  του  σπιτιού  θα  είναι  συνέχεια

κουρασμένοι.»
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Μόνο με το σώμα

Τα παιδιά σχηματίζουν ένα κύκλο και σηκώνονται με τη σειρά. Μπορούν να

ξεκινήσουν  το  παιχνίδι  τα  πιο  τολμηρά  παιδιά  μέχρι  να  αποκτήσουν  το

θάρρος και οι υπόλοιποι/-ες. Ο/η εκπαιδευτικός ψιθυρίζει στο παιδί μία λέξη

και εκείνος/-η προσπαθεί να την αναπαραστήσει, μπορεί επίσης να κάνει και

ένα ήχο αν χρειαστεί. Τα υπόλοιπα παιδιά προσπαθούν να βρουν τη λέξη. Αν

το  παιδί  δυσκολεύεται  στην  αναπαράσταση  ο/η  δάσκαλος/-α  μπορεί  να

σηκώσει και ένα άλλο παιδί ώστε να κάνουν μαζί οι δύο τους τη λέξη. Όταν

ολοκληρωθεί  το συγκεκριμένο παιδαγωγικό παιχνίδι  όλα τα παιδιά θα του

ασκήσουν κριτική.

Παράδειγμα:

Ενδεικτικές  λέξεις  μπορεί  να  είναι  οι  ακόλουθες  όπως  κούραση,  βαρύ,

γρήγορα, δυνατός, πονηρός, αεράκι, μικρός, ήλιος, καταιγίδα, κύμα, βροχή,

ψηλός, κοντός, ευτυχία, ελαφρύ, αργά, φόβος, ευτυχία.

Συζητήσεις με κινήσεις και ήχους

Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια. Το πρώτο ζευγάρι σηκώνεται. Το ένα μέλος

του ζευγαριού κάνει μία κίνηση, αυτή η κίνηση μπορεί να συνοδεύεται και από

ένα ήχο και το άλλο μέλος απαντά σ’ αυτή την κίνηση. Το κάθε ζευγάρι κάνει

δύο κινήσεις και μετά μία μικρή παρουσίαση γι’ αυτό που έδειξε. Τα υπόλοιπα

παιδιά  ως  κριτικοί  θεάματος  θα  εκφράσουν  τις  εντυπώσεις  τους,  για  το

συγκεκριμένο  θέαμα.  Έπειτα  το  επόμενο  ζευγάρι  παρουσιάζει.  Στο  τέλος  το

ζευγάρι που θα έχει το πιο ωραίο θέαμα και την πιο ενδιαφέρουσα παρουσίαση

θα κερδίσει. 
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Με νοιάζει

Ο/η εκπαιδευτικός δίνει στο κάθε παιδί ένα χαρτάκι μ’ ένα αριθμό. Το κάθε παιδί

απομνημονεύει  τον  αριθμό  του  και  δε  το  λέει  πουθενά.  Ο/η  δάσκαλος/-α  τους

εξηγεί  ότι  μπορούν  να  περπατήσουν  σ’  όλο  το  χώρο  της  τάξης.  Ωστόσο  ο/η

εκπαιδευτικός θα φωνάζει κάθε φορά και από ένα αριθμό και το παιδί που θα έχει

το συγκεκριμένο αριθμό θα πρέπει να λιποθυμά. Οι υπόλοιποι/-ες οφείλουν να τον /

την κρατήσουν προτού σωριαστεί.  Όσα παιδιά σώζονται  βγαίνουν έξω, ενώ όσα

δεν σώζονται παραμένουν ξαπλωμένα κάτω. Στο τέλος μετράμε ποια παιδιά είναι

περισσότερα. Βέβαια σκοπός είναι τα παιδιά που σώζονται να είναι πιο πολλά. Για

να  προκληθεί  μεγαλύτερη  αγωνία  και  ενδιαφέρον  ο/η  εκπαιδευτικός  φωνάζει

συγχρόνως  δύο  ή  τρεις  αριθμούς.  Μόλις  ολοκληρωθεί  η  συγκεκριμένη

δραστηριότητα  όλα  τα  παιδιά  θα  ασκήσουν  κριτική  γι’  αυτό  το  παιδαγωγικό

παιχνίδι. 

Υλικά:

χαρτιά,

μολύβι
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Είδατε  ότι  μέσα  από  το  παιδαγωγικό  παιχνίδι  μπορείτε  να

μάθετε πολλά νέα και ενδιαφέροντα πράγματα;
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q=theatre+for+kids+cartoon&hl=el&sxsrf=ALeKk0333nL8gEBfEfRfsjhs53cJOvPeF

g:1599150452207&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi0oZXVs83rAhV

wUBUIHTnLDsAQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1242&bih=568

2η Υποενότητα: Θεατροχώρα
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Εδώ  στη  θεατροχώρα  κατοικούν  όλα  τα  παιδιά,  τα

οποία όταν μεγαλώσουν θέλουν να γίνουν ηθοποιοί.

https://www.google.com/search?q=theatre+for+kids+cartoon&hl=el&sxsrf=ALeKk0333nL8gEBfEfRfsjhs53cJOvPeFg:1599150452207&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi0oZXVs83rAhVwUBUIHTnLDsAQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1242&bih=568
https://www.google.com/search?q=theatre+for+kids+cartoon&hl=el&sxsrf=ALeKk0333nL8gEBfEfRfsjhs53cJOvPeFg:1599150452207&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi0oZXVs83rAhVwUBUIHTnLDsAQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1242&bih=568
https://www.google.com/search?q=theatre+for+kids+cartoon&hl=el&sxsrf=ALeKk0333nL8gEBfEfRfsjhs53cJOvPeFg:1599150452207&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi0oZXVs83rAhVwUBUIHTnLDsAQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1242&bih=568
https://www.google.com/search?q=kids+cartoon+boys+and+girl+black+and+white&sxsrf=ALeKk004ixNhQ4Z-OB61s8KiDApm341eIA:1599150270374&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiHibv-ss3rAhVIUcAKHSbKDIoQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1242&bih=568
https://www.google.com/search?q=kids+cartoon+boys+and+girl+black+and+white&sxsrf=ALeKk004ixNhQ4Z-OB61s8KiDApm341eIA:1599150270374&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiHibv-ss3rAhVIUcAKHSbKDIoQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1242&bih=568
https://www.google.com/search?q=kids+cartoon+boys+and+girl+black+and+white&sxsrf=ALeKk004ixNhQ4Z-OB61s8KiDApm341eIA:1599150270374&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiHibv-ss3rAhVIUcAKHSbKDIoQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1242&bih=568
https://www.google.com/search?q=boy+and+girl++cartoonblack+and+white&tbm=isch&ved=2ahUKEwi7mNH0sc3rAhWN8IUKHfidBE0Q2-cCegQIABAA&oq=boy+and+girl++cartoonblack+and+white&gs_lcp=CgNpbWcQA1C36gNYu4UEYLuJBGgAcAB4AIABmQGIAckNkgEEMC4xM5gBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=nRdRX_vVE43hlwT4u5LoBA&bih=568&biw=1242
https://www.google.com/search?q=boy+and+girl++cartoonblack+and+white&tbm=isch&ved=2ahUKEwi7mNH0sc3rAhWN8IUKHfidBE0Q2-cCegQIABAA&oq=boy+and+girl++cartoonblack+and+white&gs_lcp=CgNpbWcQA1C36gNYu4UEYLuJBGgAcAB4AIABmQGIAckNkgEEMC4xM5gBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=nRdRX_vVE43hlwT4u5LoBA&bih=568&biw=1242
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Τα παιδιά εδώ πάνε σ’ ένα ξεχωριστό σχολείο, στο

οποίο διδάσκονται τα μαθήματα μέσα από διάφορα

θεατρικά παιχνίδια. Μ’ αυτό τον τρόπο τα παιδιά

κατορθώνουν να αποκτούν νέες γνώσεις αλλά και

να εξασκούνται στην υποκριτική. 

Διάβασε το 

παρακάτω κείμενο!

Επιθετικός και χρονικός προσδιορισμός

Επιθετικός  προσδιορισμός  είναι  η  λέξη  σε  θέση  επιθέτου,  η  οποία

προσδίδει σ’ ένα ουσιαστικό μία μόνιμη, σταθερή ιδιότητα.

Χρονικός  προσδιορισμός είναι  τα  χρονικά  επιρρήματα,  οι  χρονικές

προτάσεις και οι χρονικοί προσδιορισμοί, οι οποίοι δηλώνουν το χρόνο και

απαντούν στο ερώτημα πότε. 
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Η συνέχεια της πρότασης

Αυτή  η  δραστηριότητα  υλοποιείται  ατομικά  από  κάθε  παιδί.  Ο/η

εκπαιδευτικός λοιπόν αρχίζει να μιλά στα παιδιά για ένα θέμα. Συνεπώς το

παιδί πρέπει να συνεχίσει τη συζήτηση χρησιμοποιώντας μία φράση, η οποία

θα ξεκινά από το αρχικό γράμμα που τίθεται με αλφαβητική σειρά σύμφωνα

με την πρώτη λέξη της πρότασης του προηγούμενου. Ταυτόχρονα όμως με

τη  σειρά  της  πρότασής  τους  πρέπει  τα  παιδιά  να  περιλαμβάνουν  ένα

επιθετικό προσδιορισμό ή ένα χρονικό προσδιορισμό εναλλάξ. Αν λοιπόν το

πρώτο παιδί βάλει στην πρότασή του ένα επιθετικό προσδιορισμό τότε το

δεύτερο πρέπει  να εντάξει  ένα χρονικό.  Επομένως η κάθε πρόταση είναι

αναγκαίο να περιέχει αυτές τις δύο προϋποθέσεις.

Παράδειγμα:

«Αύριο λέω να πάω στο θερινό σινεμά.» «Βαριέμαι αφάνταστα αυτή την

εβδομάδα»  «Γιατί  δεν  πάμε  να  φάμε  ένα  νόστιμο  παγωτό;»  κλπ.  Στο

συγκεκριμένο  παράδειγμα  οι  προτάσεις  ξεκινούν  με  τη  σειρά  με  τα

γράμματα του αλφαβήτου α,  β, γ,  και σχετικά με τους προσδιορισμούς η

πρώτη πρόταση έχει τον επιθετικό προσδιορισμό θερινό, η δεύτερη έχει το

χρονικό  προσδιορισμό  αυτή  την  εβδομάδα  και  η  τρίτη  πρόταση  τον

επιθετικό προσδιορισμό νόστιμο.   

Ωραία  πάμε  να  παίξουμε

τώρα!!!



264

Πάμε  να  παίξουμε

ξανά!!!

Κάθε εικόνα και μια ιστορία

Ο/η εκπαιδευτικός ζητά από ένα/μια μαθητή/-τρια να βγει από την τάξη. Στα

υπόλοιπα παιδιά εξηγεί ότι πρόκειται να αναπαραστήσουν μια σκηνή από ένα

γνωστό παραμύθι.  Οπότε κάθε παιδί θα έχει ρόλο είτε έμψυχων είτε άψυχων

αντικειμένων. Τα παιδιά ετοιμάζουν την εικόνα και ο/η δάσκαλος/-α επιμένει

στον  τρόπο με τον  οποίο οι  μαθητές/-τριες  συνδέονται  μεταξύ  τους.  Όταν η

εικόνα ολοκληρωθεί ο/η εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά να μείνουν σταθερά

παγωμένα. Το παιδί που ήταν έξω μπαίνει μέσα και προσπαθεί να καταλάβει την

απεικόνιση  του  παραμυθιού  και  ο/η  δάσκαλος/-α  βοηθά  με  τις  κατάλληλες

ερωτήσεις. Οι υπόλοιποι/-ες για να βοηθήσουν αυτό το παιδί εφαρμόζουν την

τεχνική της ανίχνευσης σκέψεων. Με βάση τη συγκεκριμένη τεχνική κάθε παιδί

εκφράζει τα συναισθήματα του ρόλου του, με τη χρήση μίας πρότασης. Αυτή η

πρόταση πρέπει να έχει ένα επιθετικό και ένα χρονικό προσδιορισμό.   

Παράδειγμα:

Μια  εικόνα  που  μπορούν  να  παραστήσουν  οι  μαθητές/-τριες  είναι  από  το

παραμύθι της Χιονάτης τη σκηνή που η Χιονάτη είναι λιπόθυμη και τη βρίσκουν

οι εφτά νάνοι και ο πρίγκιπας. Άλλοι ρόλοι που μπορούν να υπάρξουν σ’ αυτή

την εικόνα είναι  κάποιο παιδί  πιθανόν να κάνει  το δαγκωμένο μήλο,  κάποιο

άλλο τη  μάγισσα που κρυφοκοιτάζει  να  δει  τι  θα γίνει  και  ένα τη λιπόθυμη

Χιονάτη. Ορισμένοι επιθετικοί προσδιορισμοί που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

είναι  από,  για,  χωρίς,  με,  δίχως.  Σχετικά με  τους  χρονικούς  προσδιορισμούς

κάποιοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι πρωί, βράδυ, μεσημέρι, νύχτα,

απόγευμα, μήνας και έτος.
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Μ’  αρέσουν  πολύ  τα  παιχνίδια.  Πάμε

λοιπόν να παίξουμε και τα επόμενα τρία

παιχνίδια!

Το παράξενο πλάσμα

Οι μαθητές/τριες δημιουργούν ομάδες των 4 με 5 ατόμων. Για να επιτευχθεί

με επιτυχία το συγκεκριμένο παιχνίδι τα παιδιά οφείλουν να συνεργαστούν

και να σέβονται ο ένας/μία τον/την άλλο/-η. Η κάθε ομάδα θα προσπαθήσει

να  κατασκευάσει  ένα  «παραμορφωμένο  πλάσμα».  Η  ομάδα  που  θα  το

καταφέρει θα είναι η νικήτρια. Όταν η κάθε ομάδα παρουσιάσει το πλάσμα

που έφτιαξε, θα πραγματοποιηθεί μία ψηφοφορία για να ψηφιστεί η νικήτρια

ομάδα. Η διαδικασία της ψηφοφορίας θα πραγματοποιηθεί ατομικά.

Υλικά:

χαρτί, 

μολύβι

Παράδειγμα:

Για  παράδειγμα  τα  παιδιά  μπορούν  να  φτιάξουν  ένα  «παραμορφωμένο

πλάσμα» με τέσσερα πόδια και τέσσερα χέρια,  ή μια άλλη ομάδα μπορεί να

δημιουργήσει  ένα πλάσμα με δύο κεφάλια, τρία χέρια και τρία πόδια. Για να

το κατασκευάσουν αυτό τα παιδιά επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν μόνο το

σώμα τους  και  όχι  κάποιο αντικείμενο.  Ο/η δάσκαλος/-α οφείλει  να  είναι

πολύ προσεκτικός/-η, ώστε να μη χτυπήσει κάποιος/-α μαθητής/-τρια.
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Βρες που κάθομαι

Σ’  αυτό  το  παιχνίδι  το  κάθε  παιδί  δρα  ατομικά.  Ο/η  εκπαιδευτικός  βάζει  στο

κέντρο  της  τάξης  μία  καρέκλα.  Ο/η  κάθε/-μια  μαθητής/-τρια  κάθεται  μ’  ένα

συγκεκριμένο  τρόπο  και  οι  υπόλοιποι/-ες  καλούνται  να  αναγνωρίσουν  που

κάθεται το κάθε παιδί. Οι μαθητές/-τριες καλούνται να αυτοσχεδιάσουν. Όση ώρα

κάνει το κάθε παιδί τη μίμηση απαγορεύεται να μιλάει. Όταν βρουν τη σωστή

απάντηση  οι  υπόλοιποι/-ες,  το  κάθε  παιδί  θα  κάνει  μια  παρουσίαση,  όπου  θα

αιτιολογεί το λόγο που έκανε αυτές τις κινήσεις. Ο/η μαθητής/-τρια που θα βρει

τις  περισσότερες  σωστές  απαντήσεις  θα  είναι  ο/η  νικητής/-τρια.  Συνεπώς  ο/η

εκπαιδευτικός οφείλει να καταγράφει τους πόντους του κάθε παιδιού με απόλυτη

ακρίβεια. 

Υλικά:

καρέκλα,

χαρτί,

μολύβι

Παράδειγμα:

Ανάλογα με το είδος της καρέκλας αλλάζει και ο τρόπος που καθόμαστε- στην

πολυθρόνα ξαπλώνουμε, στην καρέκλα του θρανίου είμαστε συγκεντρωμένοι και

καθόμαστε  προσεκτικά,  σ’  ένα  θρόνο  καθόμαστε  επιβλητικά.  Το  μέρος  που

κάθονται  τα  παιδιά  έχει  κάτι  επάνω  του  και  αυτό  επηρεάζει  τον  τρόπο  που

καθόμαστε,  αν  έχει  λάδια  γλιστράει,  αν  έχει  καρφιά  τσιμπάει,  αν  έχει  λάσπες

λερώνει, αν έχει κόλλα κολλάει, αν έχει μπογιά βάφει.
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Πέρνα- πέρνα

Ο/η  εκπαιδευτικός  ζητά  από  τους/τις  μαθητές/-τριες  να  σχηματίσουν  ένα

κύκλο και τους εξηγεί ότι θα περάσει ένα αντικείμενο από το ένα παιδί στο

άλλο  με  τη  φορά  του  ρολογιού,  με  ένα  συγκεκριμένο  τρόπο  που  θα  έχει

υποδείξει  ο/η  δάσκαλος/-α.  Το  αντικείμενο  δεν  πρέπει  να  το  ακουμπήσει

κανείς/-μια με τα χέρια του/-της αλλά ούτε να πέσει κάτω. Αν συμβεί κάτι

από αυτά τα δύο τότε το αντικείμενο επιστρέφει πάλι πίσω σ’ αυτόν/-ή που

του/της έπεσε.  Ο/η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τα παιδιά να μη βιάζονται και

να είναι συγκεντρωμένα σ’ αυτά που κάνουν. Επομένως σε κάθε γύρο του

παιχνιδιού θα δίνεται μία διαφορετική οδηγία. Ακόμη και τα ίδια τα παιδιά

μπορούν να προτείνουν περίεργους τρόπους να περάσει το αντικείμενο από το

ένα  παιδί  στο  άλλο.  Οι  μαθητές/-τριες  απαγορεύεται  να  μιλάνε  κατά  τη

διαδικασία  αυτή.  Όταν  το  αντικείμενο  περάσει  απ’  όλα  τα  παιδιά  με

διάφορους τρόπους, τότε θα γίνει μία μικρή παρουσίαση της συγκεκριμένης

δραστηριότητας από το κάθε παιδί. 

Υλικά:

ένα αντικείμενο

Παράδειγμα:

Ο/η δάσκαλος/-α δίνει  το  αντικείμενο σε  κάποιον/-α  και  του/της  δίνει  την

πρώτη  οδηγία:  «πέρνα   το  αντικείμενο  με  τους  αγκώνες  σου». Μόλις  το

αντικείμενο φτάσει πάλι στην αρχή, δίνεται η επόμενη οδηγία: «μόνο με τις

πατούσες».  Το  παιχνίδι  συνεχίζεται  με  τις  ακόλουθες  οδηγίες:  α)  με  τα

γόνατα, β) με τους ώμους και το σαγόνι. Ένα αντικείμενο που θα μπορούσε να

χρησιμοποιηθεί είναι για παράδειγμα ένα ντέφι.
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Διάβασε  το  παρακάτω

κείμενο!

Συλλαβισμός

Όλες οι λέξεις αποτελούνται από συλλαβές. Όταν όμως γράφουμε ένα 

κείμενο και μία λέξη δε χωράει ολόκληρη στη γραμμή, τότε πρέπει να τη 

συλλαβίσουμε, δηλαδή να χωρίσουμε τις συλλαβές της λέξης. Για να το 

κάνουμε αυτό πρέπει να ακολουθήσουμε τους κανόνες συλλαβισμού. Αυτοί

είναι οι ακόλουθοι:

1ος  κανόνας: Ένα σύμφωνο ανάμεσα σε δύο φωνήεντα συλλαβίζεται με το 

δεύτερο φωνήεν.

2ος κανόνας: Τα δίψηφα φωνήεντα, οι δίφθογγοι και οι συνδυασμοί αυ, ευ 

δε χωρίζονται. 

3ος κανόνας: Δύο σύμφωνα ανάμεσα σε δύο φωνήεντα συλλαβίζονται με το

δεύτερο φωνήεν μόνο αν αρχίζει από αυτά ελληνική λέξη. Διαφορετικά 

χωρίζονται το πρώτο πάει με το φωνήεν που προηγείται και το δεύτερο με

το φωνήεν που έπεται.

4ος κανόνας: Τρία  ή  περισσότερα  σύμφωνα  ανάμεσα  σε  δύο  φωνήεντα

συλλαβίζονται με το ακόλουθο φωνήεν, εφόσον να αρχίζει ελληνική λέξη

με τουλάχιστον τα δύο πρώτα από αυτά. Διαφορετικά χωρίζονται: το πρώτο

πάει  με  το  φωνήεν  που  προηγείται  και  τα  υπόλοιπα

με το φωνήεν που ακολουθεί.

5ος κανόνας: Τα όμοια σύμφωνα χωρίζονται, δηλαδή το πρώτο πάει με το 

φωνήεν που προηγείται και το δεύτερο με το φωνήεν που έπεται.
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Πάμε να 

παίξουμε!!!

Το ύφασμα

Τα παιδιά διαμορφώνουν ένα κύκλο και ο/η δάσκαλος/-α τους παρουσιάζει

ένα μεγάλο ύφασμα. Το συγκεκριμένο ύφασμα θα περάσει από χέρι σε χέρι

και κάθε παιδί θα σκεφτεί τι  θα μπορούσε να είναι  αυτό το ύφασμα.  Το

πρώτο παιδί που θα πάρει το ύφασμα θα το κρατάει, θα πει τι είναι και θα το

χρησιμοποιήσει ανάλογα με τη χρήση του. Μόλις ολοκληρώσει το παιδί την

ιδέα του, οφείλει να συλλαβίσει σωστά το αντικείμενο που παριστάνει αυτό

το ύφασμα. Λαμβάνοντας υπόψη του/της τους κανόνες συλλαβισμού.

Υλικά:

ένα ύφασμα

Παράδειγμα:

Αν ένας/μία μαθητής/-τρια αποφασίσει ότι το ύφασμα που κρατάει είναι ένα

παλτό, τότε πρέπει να συλλαβίσει τη λέξη παλτό:  πάλ- το. 
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Φτιάξε μια φωτογραφία

Σ’ αυτό το παιχνίδι τα παιδιά χρειάζεται να δημιουργήσουν μια αφίσα με το

σώμα  τους.  Για  να  υλοποιηθεί  με  επιτυχία  αυτή  η  δραστηριότητα  είναι

αναγκαίο όλα τα παιδιά να συνεργαστούν. Όλα τα παιδιά έχουν διαμορφώσει

ένα ημικύκλιο και ο/η εκπαιδευτικός μπαίνει στο χώρο και αναπαριστά με το

σώμα του μια ιδέα και λέει π.χ. είμαι ένα δέντρο. Κάθε φορά προστίθεται

ένας/μια μαθητής/-τρια στην εικόνα επιχειρώντας να ολοκληρώσει την αρχική

ιδέα. 

Παράδειγμα:

Για παράδειγμα μπορούν να φτιάξουν την αφίσα ενός πάρκου.

Φύγαμε  για  ακόμα

ένα παιχνίδι!
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https://www.google.com/search?q=miney+mouse+cartoon&tbm=isch&ved=2ahUKEwjQn4KitM3rAhXjgM4BHTwaCE4Q2-cCegQIABAA&oq=miney+mouse+cartoon&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQEzoGCAAQCBAeULNMWKdgYOhlaAFwAHgAgAHDAYgBwAaSAQMwLjWYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=FRpRX5DBFuOBur4PvLSg8AQ&bih=568&biw=1242#imgrc=jOF_06hjA_RZpM
https://www.google.com/search?q=miney+mouse+cartoon&tbm=isch&ved=2ahUKEwjQn4KitM3rAhXjgM4BHTwaCE4Q2-cCegQIABAA&oq=miney+mouse+cartoon&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQEzoGCAAQCBAeULNMWKdgYOhlaAFwAHgAgAHDAYgBwAaSAQMwLjWYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=FRpRX5DBFuOBur4PvLSg8AQ&bih=568&biw=1242#imgrc=jOF_06hjA_RZpM
https://www.google.com/search?q=mickey+mouse+cartoon&sxsrf=ALeKk00FLpS88PPvX5EzBLSyegmcjM94-w:1599150496423&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=iKpY3BGy2cIZBM%252CQudMCyilH904lM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRI2iR8qX93izinSgEqNFMwDEwCLQ&sa=X&ved=2ahUKEwisjKDqs83rAhVbRBUIHY-jDjwQ9QF6BAgLEEU&biw=1242&bih=568#imgrc=iKpY3BGy2cIZBM
https://www.google.com/search?q=mickey+mouse+cartoon&sxsrf=ALeKk00FLpS88PPvX5EzBLSyegmcjM94-w:1599150496423&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=iKpY3BGy2cIZBM%252CQudMCyilH904lM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRI2iR8qX93izinSgEqNFMwDEwCLQ&sa=X&ved=2ahUKEwisjKDqs83rAhVbRBUIHY-jDjwQ9QF6BAgLEEU&biw=1242&bih=568#imgrc=iKpY3BGy2cIZBM
https://www.google.com/search?q=mickey+mouse+cartoon&sxsrf=ALeKk00FLpS88PPvX5EzBLSyegmcjM94-w:1599150496423&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=iKpY3BGy2cIZBM%252CQudMCyilH904lM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRI2iR8qX93izinSgEqNFMwDEwCLQ&sa=X&ved=2ahUKEwisjKDqs83rAhVbRBUIHY-jDjwQ9QF6BAgLEEU&biw=1242&bih=568#imgrc=iKpY3BGy2cIZBM
https://tsetsosstavros.blogspot.com/2016/03/blog-post_8.html


CE4Q2-

cCegQIABAA&oq=miney+mouse+cartoon&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQEzoGC

AAQCBAeULNMWKdgYOhlaAFwAHgAgAHDAYgBwAaSAQMwLjWYAQCgA

QGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=FRpRX5DBFuOBur4PvLSg8A

Q&bih=568&biw=1242#imgrc=jOF_06hjA_RZpM

https://www.google.com/search?

q=donald+duck+cartoon&sxsrf=ALeKk01hp3DD7_lcNIC9WhwL92DldKEN6Q:159

9150687915&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjW38fFtM3rAhVZUR

UIHd5HCEoQ_AUoAXoECB8QAw&biw=1242&bih=568#imgrc=IT51s7KmPYrao

M

https://www.google.com/search?

q=daisy+duck+cartoon&sxsrf=ALeKk0356VJrLFt2bUinaz1Tvva3Cfg0GA:15991507

55629&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=KcXvI140zKlVeM%252CJi-xrwP-

DQqYdM%252C_&vet=1&usg=AI4_-

kTShk4eb_PwbKCTo6SN3d9lq1fSCg&sa=X&ved=2ahUKEwjF7uzltM3rAhVJUhUI

HcRwAEQQ9QF6BAgMEEc&biw=1242&bih=568#imgrc=KcXvI140zKlVeM

https://www.google.com/search?

q=cartoon+nephew+donald+duck&sxsrf=ALeKk02k5SAetSo2hvmQEPm41vQKjXol

hg:1599150822437&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjxotqFtc3rAhW

8ShUIHQE_A7MQ_AUoAXoECBIQAw&biw=1242&bih=568

https://www.google.com/search?

q=goofy+cartoon&sxsrf=ALeKk0170iEd57S1ETGNaWa4A2wWbhHqAg:15991509

07467&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=NCCa4uT4dDM_CM

%252CXAz1uDrw9shkjM%252C_&vet=1&usg=AI4_-

kROVtBPCiYWxpMXOMnpBikUY66KZg&sa=X&ved=2ahUKEwi9kqCutc3rAhV3

XRUIHfzoAn0Q9QF6BAgKEEk&biw=1242&bih=568#imgrc=NCCa4uT4dDM_C

M

https://www.google.com/search?

q=pluto+cartoon&sxsrf=ALeKk02j_gXRNQR9Ja8yqRiU6Wa7IGcXFw:1599150962

621&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=YAmpy1JdaSrztM

%252CHcKobSh0ky0P9M%252C_&vet=1&usg=AI4_-
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https://www.google.com/search?q=pluto+cartoon&sxsrf=ALeKk02j_gXRNQR9Ja8yqRiU6Wa7IGcXFw:1599150962621&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=YAmpy1JdaSrztM%252CHcKobSh0ky0P9M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kR9vB0ZYvabjWFbR025dJiGqwBTeg&sa=X&ved=2ahUKEwiFvsbItc3rAhUFSRUIHSy9DrMQ9QF6BAgKEEc&biw=1242&bih=568#imgrc=o16okCgqhsukLM
https://www.google.com/search?q=pluto+cartoon&sxsrf=ALeKk02j_gXRNQR9Ja8yqRiU6Wa7IGcXFw:1599150962621&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=YAmpy1JdaSrztM%252CHcKobSh0ky0P9M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kR9vB0ZYvabjWFbR025dJiGqwBTeg&sa=X&ved=2ahUKEwiFvsbItc3rAhUFSRUIHSy9DrMQ9QF6BAgKEEc&biw=1242&bih=568#imgrc=o16okCgqhsukLM
https://www.google.com/search?q=goofy+cartoon&sxsrf=ALeKk0170iEd57S1ETGNaWa4A2wWbhHqAg:1599150907467&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=NCCa4uT4dDM_CM%252CXAz1uDrw9shkjM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kROVtBPCiYWxpMXOMnpBikUY66KZg&sa=X&ved=2ahUKEwi9kqCutc3rAhV3XRUIHfzoAn0Q9QF6BAgKEEk&biw=1242&bih=568#imgrc=NCCa4uT4dDM_CM
https://www.google.com/search?q=goofy+cartoon&sxsrf=ALeKk0170iEd57S1ETGNaWa4A2wWbhHqAg:1599150907467&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=NCCa4uT4dDM_CM%252CXAz1uDrw9shkjM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kROVtBPCiYWxpMXOMnpBikUY66KZg&sa=X&ved=2ahUKEwi9kqCutc3rAhV3XRUIHfzoAn0Q9QF6BAgKEEk&biw=1242&bih=568#imgrc=NCCa4uT4dDM_CM
https://www.google.com/search?q=goofy+cartoon&sxsrf=ALeKk0170iEd57S1ETGNaWa4A2wWbhHqAg:1599150907467&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=NCCa4uT4dDM_CM%252CXAz1uDrw9shkjM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kROVtBPCiYWxpMXOMnpBikUY66KZg&sa=X&ved=2ahUKEwi9kqCutc3rAhV3XRUIHfzoAn0Q9QF6BAgKEEk&biw=1242&bih=568#imgrc=NCCa4uT4dDM_CM
https://www.google.com/search?q=cartoon+nephew+donald+duck&sxsrf=ALeKk02k5SAetSo2hvmQEPm41vQKjXolhg:1599150822437&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjxotqFtc3rAhW8ShUIHQE_A7MQ_AUoAXoECBIQAw&biw=1242&bih=568
https://www.google.com/search?q=cartoon+nephew+donald+duck&sxsrf=ALeKk02k5SAetSo2hvmQEPm41vQKjXolhg:1599150822437&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjxotqFtc3rAhW8ShUIHQE_A7MQ_AUoAXoECBIQAw&biw=1242&bih=568
https://www.google.com/search?q=cartoon+nephew+donald+duck&sxsrf=ALeKk02k5SAetSo2hvmQEPm41vQKjXolhg:1599150822437&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjxotqFtc3rAhW8ShUIHQE_A7MQ_AUoAXoECBIQAw&biw=1242&bih=568
https://www.google.com/search?q=daisy+duck+cartoon&sxsrf=ALeKk0356VJrLFt2bUinaz1Tvva3Cfg0GA:1599150755629&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=KcXvI140zKlVeM%252CJi-xrwP-DQqYdM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTShk4eb_PwbKCTo6SN3d9lq1fSCg&sa=X&ved=2ahUKEwjF7uzltM3rAhVJUhUIHcRwAEQQ9QF6BAgMEEc&biw=1242&bih=568#imgrc=KcXvI140zKlVeM
https://www.google.com/search?q=daisy+duck+cartoon&sxsrf=ALeKk0356VJrLFt2bUinaz1Tvva3Cfg0GA:1599150755629&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=KcXvI140zKlVeM%252CJi-xrwP-DQqYdM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTShk4eb_PwbKCTo6SN3d9lq1fSCg&sa=X&ved=2ahUKEwjF7uzltM3rAhVJUhUIHcRwAEQQ9QF6BAgMEEc&biw=1242&bih=568#imgrc=KcXvI140zKlVeM
https://www.google.com/search?q=daisy+duck+cartoon&sxsrf=ALeKk0356VJrLFt2bUinaz1Tvva3Cfg0GA:1599150755629&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=KcXvI140zKlVeM%252CJi-xrwP-DQqYdM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTShk4eb_PwbKCTo6SN3d9lq1fSCg&sa=X&ved=2ahUKEwjF7uzltM3rAhVJUhUIHcRwAEQQ9QF6BAgMEEc&biw=1242&bih=568#imgrc=KcXvI140zKlVeM
https://www.google.com/search?q=donald+duck+cartoon&sxsrf=ALeKk01hp3DD7_lcNIC9WhwL92DldKEN6Q:1599150687915&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjW38fFtM3rAhVZURUIHd5HCEoQ_AUoAXoECB8QAw&biw=1242&bih=568#imgrc=IT51s7KmPYraoM
https://www.google.com/search?q=donald+duck+cartoon&sxsrf=ALeKk01hp3DD7_lcNIC9WhwL92DldKEN6Q:1599150687915&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjW38fFtM3rAhVZURUIHd5HCEoQ_AUoAXoECB8QAw&biw=1242&bih=568#imgrc=IT51s7KmPYraoM
https://www.google.com/search?q=donald+duck+cartoon&sxsrf=ALeKk01hp3DD7_lcNIC9WhwL92DldKEN6Q:1599150687915&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjW38fFtM3rAhVZURUIHd5HCEoQ_AUoAXoECB8QAw&biw=1242&bih=568#imgrc=IT51s7KmPYraoM
https://www.google.com/search?q=miney+mouse+cartoon&tbm=isch&ved=2ahUKEwjQn4KitM3rAhXjgM4BHTwaCE4Q2-cCegQIABAA&oq=miney+mouse+cartoon&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQEzoGCAAQCBAeULNMWKdgYOhlaAFwAHgAgAHDAYgBwAaSAQMwLjWYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=FRpRX5DBFuOBur4PvLSg8AQ&bih=568&biw=1242#imgrc=jOF_06hjA_RZpM
https://www.google.com/search?q=miney+mouse+cartoon&tbm=isch&ved=2ahUKEwjQn4KitM3rAhXjgM4BHTwaCE4Q2-cCegQIABAA&oq=miney+mouse+cartoon&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQEzoGCAAQCBAeULNMWKdgYOhlaAFwAHgAgAHDAYgBwAaSAQMwLjWYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=FRpRX5DBFuOBur4PvLSg8AQ&bih=568&biw=1242#imgrc=jOF_06hjA_RZpM


kR9vB0ZYvabjWFbR025dJiGqwBTeg&sa=X&ved=2ahUKEwiFvsbItc3rAhUFSRU

IHSy9DrMQ9QF6BAgKEEc&biw=1242&bih=568#imgrc=o16okCgqhsukLM

https://www.google.com/search?

q=mickey+minnie+pluto+cartoon&tbm=isch&ved=2ahUKEwiM3o__tc3rAhVBHBo

KHTI8AwgQ2-

cCegQIABAA&oq=mickey+minnie+pluto+cartoon&gs_lcp=CgNpbWcQA1C5pwFY

2rEBYJu0AWgAcAB4AYABmweIAZcTkgENMC4yLjEuMS4wLjEuMZgBAKAB

AaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=5RtRX8zXA8G4aLL4jEA&bih=

568&biw=1242

Ενότητα 9: Μουσεία
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https://www.google.com/search?q=mickey+minnie+pluto+cartoon&tbm=isch&ved=2ahUKEwiM3o__tc3rAhVBHBoKHTI8AwgQ2-cCegQIABAA&oq=mickey+minnie+pluto+cartoon&gs_lcp=CgNpbWcQA1C5pwFY2rEBYJu0AWgAcAB4AYABmweIAZcTkgENMC4yLjEuMS4wLjEuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=5RtRX8zXA8G4aLL4jEA&bih=568&biw=1242
https://www.google.com/search?q=mickey+minnie+pluto+cartoon&tbm=isch&ved=2ahUKEwiM3o__tc3rAhVBHBoKHTI8AwgQ2-cCegQIABAA&oq=mickey+minnie+pluto+cartoon&gs_lcp=CgNpbWcQA1C5pwFY2rEBYJu0AWgAcAB4AYABmweIAZcTkgENMC4yLjEuMS4wLjEuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=5RtRX8zXA8G4aLL4jEA&bih=568&biw=1242
https://www.google.com/search?q=mickey+minnie+pluto+cartoon&tbm=isch&ved=2ahUKEwiM3o__tc3rAhVBHBoKHTI8AwgQ2-cCegQIABAA&oq=mickey+minnie+pluto+cartoon&gs_lcp=CgNpbWcQA1C5pwFY2rEBYJu0AWgAcAB4AYABmweIAZcTkgENMC4yLjEuMS4wLjEuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=5RtRX8zXA8G4aLL4jEA&bih=568&biw=1242
https://www.google.com/search?q=pluto+cartoon&sxsrf=ALeKk02j_gXRNQR9Ja8yqRiU6Wa7IGcXFw:1599150962621&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=YAmpy1JdaSrztM%252CHcKobSh0ky0P9M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kR9vB0ZYvabjWFbR025dJiGqwBTeg&sa=X&ved=2ahUKEwiFvsbItc3rAhUFSRUIHSy9DrMQ9QF6BAgKEEc&biw=1242&bih=568#imgrc=o16okCgqhsukLM
https://www.google.com/search?q=pluto+cartoon&sxsrf=ALeKk02j_gXRNQR9Ja8yqRiU6Wa7IGcXFw:1599150962621&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=YAmpy1JdaSrztM%252CHcKobSh0ky0P9M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kR9vB0ZYvabjWFbR025dJiGqwBTeg&sa=X&ved=2ahUKEwiFvsbItc3rAhUFSRUIHSy9DrMQ9QF6BAgKEEc&biw=1242&bih=568#imgrc=o16okCgqhsukLM


Υποενότητα

1η : Το μουσείο της Ακρόπολης

«Με τι θα ασχοληθούμε»

Να αναγνωρίζουν οι μαθητές/-τριες την 

ενεργητική και την παθητική σύνταξη

Να διακρίνουν τους γραμματικούς όρους 

υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο, 

κατηγορούμενο

Να διατυπώνουν νέες λόγιες λέξεις

Να αναγνωρίζουν τα μεταβατικά και τα 

αμετάβατα ρήματα

1η Υποενότητα: Το μουσείο της Ακρόπολης
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Το μουσείο της Ακρόπολης βρίσκεται στην Αθήνα, 300 μέτρα από τον

Παρθενώνα.  Σε  αυτό  υπάρχει  ένας  χώρος  ένα  χώρο,  ο  οποίος

ονομάζεται η αίθουσα του Παρθενώνα. Η συγκεκριμένη αίθουσα είναι

γυάλινη.

Στην  αίθουσα  του  Παρθενώνα  υπάρχουν  αγάλματα  στα  οποία

αναπαρίστανται ορισμένοι από τους/τις θεούς/-ες του Ολύμπου, όπως

ο Διόνυσος, ο Ερμής, η Άρτεμη, ο Ήφαιστος, η Ήρα, η Αφροδίτη, η

Αθηνά και ο Ποσειδώνας.

Γνωρίζεις κάποιο μύθο που να αφορά έναν/μία από τους/τις παραπάνω

θεούς/-ες του Ολύμπου; Γράψε το μύθο, χρησιμοποιώντας ενεργητική,

παθητική  σύνταξη,  νέες  λόγιες  λέξεις  και  μεταβατικά,  αμετάβατα

ρήματα. Συμβουλέψου πρώτα τους παρακάτω πίνακες και μετά γράψε το

κείμενό σου.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
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Ενεργητική και παθητική φωνή

Ενεργητική  φωνή:  Βρίσκονται  όσα  ρήματα  έχουν  στο  α’  ενικό  του

ενεστώτα κατάληξη σε -ω. Η ενεργητική σύνταξη δηλώνει ότι το ίδιο το

Υποκείμενο ενεργεί. 

Παθητική φωνή: Κατατάσσονται όσα ρήματα λήγουν στο α’ ενικό του

ενεστώτα  σε  –μαι.  Η  παθητική  σύνταξη  τονίζει  την  ενέργεια  του

ρήματος. 

Μεταβατικά και αμετάβατα ρήματα

Μεταβατικά  ρήματα  είναι  τα  ενεργητικά  ρήματα  τα  οποία  παίρνουν

αντικείμενο.

Αμετάβατα  ρήματα είναι  τα  ενεργητικά  ρήματα  που  δεν  παίρνουν

αντικείμενο. 
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Πάμε να 

παίξουμε!!!

Τα αγγεία

Ο/η εκπαιδευτικός έχει  τοποθετήσει  στην τάξη έξι  αγγεία.  Τα παιδιά

χωρίζονται σε ομάδες των έξι ατόμων. Είναι αναγκαίο κάθε ομάδα να

βρει ποιοι/ποιες απεικονίζονται στο κάθε αγγείο. Κάθε ομάδα οφείλει

να γράψει σ’ ένα χαρτί μία πρόταση για κάθε αγγείο. Κάποιες από αυτές

θα  είναι  σε  ενεργητική  σύνταξη  και  κάποιες  σε  παθητική,  και  θα

δηλώνει ποιος/ ποια απεικονίζεται σε κάθε αγγείο. Κάθε παιδί της κάθε

ομάδας θα γράψει από μία πρόταση.

Υλικά:

έξι βάζα,

έξι φωτογραφίες με ιστορικά πρόσωπα,

χαρτιά,

μολύβια

Παράδειγμα:

Δύο προτάσεις που θα μπορούσαν να γραφτούν από τους μαθητές είναι,

α) ενεργητική σύνταξη: «Ο Αδαμάντιος Κοραής πρότεινε τη χρήση της

καθαρεύουσας.»  και  β)  παθητική  σύνταξη:  «Ο  Ρήγας  Βελεστινλής

μαγεύτηκε  από  την  ιδέα  της  δημιουργίας  ενός  ευνοούμενου

δημοκρατικού κράτους». Η ομάδα που θα ολοκληρώσει πρώτη και που

θα έχει όλες τις απαντήσεις σωστά θα νικήσει.



278

Ώρα να παίξουμε 

ξανά!

Το κρυπτόλεξο

Χωριστείτε σε ζευγάρια. Κάθε ζευγάρι οφείλει να βρει τις κρυμμένες 

λέξεις που σχετίζονται με αντικείμενα του μουσείου και βρίσκονται μέσα 

στο κρυπτόλεξο οριζόντια και κάθετα. Το ζευγάρι που θα βρει πρώτο 

σωστά όλες τις κρυμμένες λέξεις θα κερδίσει.

Υλικά:

μολύβια,

φωτοτυπίες

Βρείτε στο κρυπτόλεξο 10 κρυμμένα αντικείμενα του μουσείου.

Β Η Π Ε Ρ Ι Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Ρ Ψ Κ Ν

Κ Ν Γ Α Μ Φ Ο Ρ Ε Α Σ Χ Γ Π Ψ Η Λ Ο

Ο Ι Δ Ζ Γ Ψ Χ Ω Π Ρ Ε Α Ρ Α Ε Φ Ζ Μ

Ξ Ο Κ Τ Ρ Γ Ν Γ Τ Ε Λ Σ Τ Σ Η Ι Θ Ι

Ν Χ Υ Φ Χ Ψ Ε Μ Ε Μ Κ Γ Θ Π Ι Δ Κ Σ

Ε Ο Σ Τ Ο Λ Η Ι Α Δ Α Ν Α Ι Λ Ω Μ Μ

Π Σ Λ Σ Λ Β Π Λ Ο Τ Β Γ Χ Δ Ν Τ Ξ Α

Τ Ο Π Κ Ο Σ Μ Η Μ Α Τ Α Ο Α Π Α Ρ Τ

Σ Τ Ε Ζ Η Ι Θ Κ Λ Π Τ Ζ Ξ Ψ Ω Ε Τ Α
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Τα γλυπτά

Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια. Το ένα μέλος του ζευγαριού είναι το γλυπτό και το

άλλο είναι ο γλύπτης. Ο τελευταίος μπορεί να δώσει ότι μορφή επιθυμεί στο παιδί-

πηλό. Όταν τελειώσει ο χρόνος μένουν στη μέση της τάξης όλα τα αγάλματα και ο/η

κάθε/-μια  δημιουργός  παρουσιάζει  στους/στις  υπόλοιπους/-ες  το  γλυπτό  του/της.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ο/η δημιουργός θα χρησιμοποιήσει δύο προτάσεις

που θα αναφέρονται στο γλυπτό του/της. Η μία πρόταση θα περιέχει ένα μεταβατικό

ρήμα και η άλλη ένα αμετάβατο. Βέβαια όταν νυχτώνει τα γλυπτά θα ζωντανεύουν

και θα περιγράφουν τη διαδικασία με την οποία έγιναν γλυπτά. Αυτό θα γίνεται με τη

χρήση μίας πρότασης στην ενεργητική σύνταξη και μίας στην παθητική. 

Παράδειγμα

Οι δύο προτάσεις που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο γλύπτης είναι οι ακόλουθες:

πρόταση με μεταβατικό ρήμα: «Κατασκεύασα το συγκεκριμένο γλυπτό με μεγάλη

προσοχή», πρόταση με αμετάβατο ρήμα «Το άγαλμα χαμογελάει.». Όσον αφορά τις

προτάσεις  που  διατυπώνει  το  κάθε  γλυπτό  όταν  νυχτώνει  για  παράδειγμα  θα

μπορούσαν να είναι οι εξής: ενεργητική σύνταξη: «Αγαπάω πολύ το γλύπτη.» και μία

πρόταση με παθητική σύνταξη: «Δημιουργήθηκα από το γλύπτη.»

Ήρθε  η  ώρα  να

παίξουμε πάλι!!!
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Οι κύριοι όροι μίας πρότασης

Οι  κύριοι  όροι  μίας  πρότασης  είναι  το  υποκείμενο,  το  ρήμα,  το

αντικείμενο ή το κατηγορούμενο. 

Υποκείμενο: είναι η λέξη που μας φανερώνει το πρόσωπο, το ζώο ή το

πράγμα που ενεργεί

Ρήμα:  είναι  ο  όρος  που  μας  παρουσιάζει  τι  ακριβώς  κάνει  το

υποκείμενο  

Αντικείμενο:  είναι το πρόσωπο, το ζώο ή το πράγμα που πηγαίνει η

ενέργεια του ρήματος

Κατηγορούμενο: είναι το επίθετο που συνοδεύεται από ένα συνδετικό

ρήμα και δίνει μία ιδιότητα στο υποκείμενο ή στο αντικείμενο

Αφού  μελετήσεις  τον

παρακάτω πίνακα πάμε

να παίξουμε!!!

Πάμε να παίξουμε!!!
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Τα αρχαία νομίσματα

Η υπόθεση της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι ότι ο Αρίσταρχος

ζει στην Αθήνα του 5ου αιώνα. Μια μέρα πήγε με τον πατέρα του στην

αγορά για να αγοράσει ένα παιχνίδι. Στον κουμπαρά του όμως βρήκε

πέντε  διαφορετικά  είδη  νομισμάτων  χωρίς  να  ξέρει  ποια  να

χρησιμοποιήσει.  Ο/η  εκπαιδευτικός  κολλάει  πάνω  σε  αληθινά

νομίσματα αυτοκόλλητα. Τα παιδιά πρέπει να χωριστούν σε ζευγάρια.

Κάθε ζευγάρι γράφει σ’ ένα χαρτί μία πρόταση για το κάθε κέρμα. Η

πρόταση πρέπει να έχει τη μορφή υποκείμενο- ρήμα- κατηγορούμενο.

Βέβαια  δεν  υπάρχει  πρόβλημα  αν  η  πρόταση  περιέχει  και  επιπλέον

όρους. 

Υλικά:

κέρματα,

φωτογραφίες κερμάτων αρχαίας Ελλάδας,

ζιλοτέιπ,

χαρτιά,

μολύβια

Παράδειγμα:

Μια ομάδα μπορεί να γράψει «Το καφέ νόμισμα φαίνεται Αθηναϊκό»,

«Το χρυσό κέρμα είναι Κορινθιακό». Το ζευγάρι που θα έχει όλες τις

απαντήσεις σωστά και θα είναι πιο γρήγορο θα κερδίσει. 
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Πάμε να παίξουμε ξανά!!!

Η έκθεση του μουσείου

Η υπόθεση αυτού του παιχνιδιού είναι ότι οι αρχαιολόγοι του μουσείου

οργανώνουν  μία  έκθεση  που  αναφέρεται  στην  κλασική  εποχή.

Ζήτησαν  λοιπόν  τη  βοήθεια  κάποιων  φοιτητών/-τριών  της

αρχαιολογίας. Ωστόσο οι φοιτητές/-τριες μπέρδεψαν τις αποθήκες του

μουσείου  και  τοποθέτησαν  στην  έκθεση  αγγεία  από  διάφορες

ιστορικές περιόδους. Αυτό βέβαια έγινε αμέσως αντιληπτό από τους

διοργανωτές/τριες της έκθεσης. Ο/η εκπαιδευτικός τοποθετεί τα πέντε

βάζα μέσα στην τάξη. Κάθε βάζο έχει πάνω του μία φωτογραφία από

μία ιστορική περίοδο, αυτή μπορεί να είναι η πρώιμη εποχή, η ύστερη,

η αναγέννηση και ο διαφωτισμός. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των

πέντε ατόμων. Κάθε ομάδα πρέπει να βρει ποια είναι τα αγγεία της

κλασικής εποχής, αλλά και να γράψει μία πρόταση για το κάθε αγγείο.

Η  πρόταση  πρέπει  να  έχει  τη  μορφή  Υποκείμενο,  Ρήμα,

Κατηγορούμενο.  Η ομάδα που θα ολοκληρώσει πρώτη και  θα είναι

όλες τις οι απαντήσεις σωστές θα είναι η νικήτρια. 

Υλικά

βάζα,

φωτογραφίες με τις διάφορες εποχές,

ζιλοτέιπ,

χαρτιά,

μολύβια



283

Το αρχαίο ελληνικό κρυφτό

Η υπόθεση της δραστηριότητας αυτής είναι ότι έχετε επισκεφτεί ένα μουσείο. Για να

διαπιστώσετε λοιπόν πως έπαιζαν τα παιδιά στην αρχαία Ελλάδα θα παίξετε αρχαία

ελληνικά παιχνίδια. Το παιχνίδι που θα παίξετε ονομάζεται αποδιδρασκίνδα που είναι

το κρυφτό. Παίζεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που παίζεται και το κρυφτό, δηλαδή

θα υπάρχει ένα παιδί που θα τα φυλάει και τα υπόλοιπα θα κρύβονται. Μόλις το παιδί

σταματήσει να μετράει αρχίζει να ψάχνει τους/τις άλλους/-ες. Όταν τους/τις βρίσκει

για να ξεφύγουν θα μπορούν να λένε μια πρόταση με τη μορφή Υποκείμενο- Ρήμα-

Αντικείμενο.  Όποιο  παιδί  δεν  απαντάει  σωστά  τότε  βγαίνει  από  το  παιχνίδι.  Οι

τελευταίοι/-ες πέντε που θα μείνουν είναι οι νικητές/-τριες. Ο/η μαθητής/-τρια που θα

τα φυλάει στον επόμενο γύρο θα βγαίνει μέσα από κλήρωση. Αυτό το παιδαγωγικό

παιχνίδι μπορεί να υλοποιηθεί στην αυλή του σχολείου.

Υλικά

χαρτάκια,

κουτί

Παράδειγμα

Το πρώτο παιδί που θα βρει ο/η  μαθητής/-τρια για να παραμείνει στο παιχνίδι μπορεί

να πει «Ο διευθυντής βράβευσε τους/τις μαθητές/τριες».

Φύγαμε για παιχνίδι!!!
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Το αρχαίο ελληνικό κουτσό

Βέβαια τότε έπαιζαν  το κουτσό λίγο διαφορετικά από ότι σήμερα, καθώς τα παιδιά

όφειλαν να ισορροπήσουν πάνω σ’ ένα ασκό αλειμμένο με λάδι. Αυτή η παιδαγωγική

δραστηριότητα μπορεί να παιχτεί στην αυλή του σχολείου, όμως οι μαθητές/-τριες θα

την παίξουν με τη μορφή του σύγχρονου κουτσού. Στο σύγχρονο κουτσό τα παιδιά με

μία κιμωλία χαράζουν τετραγωνακια, στα οποία πρέπει να πηδούν με το ένα πόδι. Το

συγκεκριμένο παιχνίδι παίζεται ατομικά. Κάθε παιδί θα πηδά στο κάθε τετραγωνάκι

με το ένα πόδι και συγχρόνως θα λέει μία πρόταση που να έχει Υποκείμενο- Ρήμα-

Αντικείμενο. Επομένως όσα είναι τα τετράγωνα τόσες θα είναι και οι προτάσεις που

θα λέει το κάθε παιδί με τη μορφή Υποκείμενο- Ρήμα- Αντικείμενο. Κάθε πρόταση θα

πρέπει να είναι διαφορετική. Η σειρά με την οποία θα παίζει ο/η κάθε/-μια μαθητής/-

τρια θα καθορίζεται με κλήρωση.

Υλικά

κιμωλία,

χαρτάκια,

κουτί

Παράδειγμα

Κάποιες προτάσεις που μπορούν να πουν οι μαθητές/-τριες είναι οι ακόλουθες «Η 

Μαρία κόβει το λουλούδι», «Ο ζωγράφος ολοκλήρωσε τον πίνακα» και «Ο γεωργός 

όργωσε το χωράφι».

Πάμε να παίξουμε!!!
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Ενότητα 10: Πόλεμος και ειρήνη

Υποενότητα

1η: Ναι στην ειρήνη όχι στον πόλεμο

«Με τι θα ασχοληθούμε»

Να αναγνωρίζουν την απλή και την 

επαυξημένη πρόταση 

Να κατασκευάζουν κείμενα με 

ομοιοκαταληξία

1η Υποενότητα: Ναι στην ειρήνη όχι στον πόλεμο
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Ο Ισπανός ζωγράφος Πάμπλο Πικάσο (1881-1973), ζωγράφισε αυτό

τον πίνακα που ονομάζεται Γκουέρνικα και αποτυπώνει τη βιαιότητα

και την απελπισία του πολέμου.

Τι θα διάλεγες εσύ για να αναπαραστήσεις τον πόλεμο;

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………
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Ποίημα Γ. Ρίτσος

Τ’ όνειρο του παιδιού είναι η ειρήνη. 

Τ’ όνειρο της μάνας είναι η ειρήνη.

Τα λόγια της αγάπης κάτω από τα δέντρα είναι η ειρήνη.

Ειρήνη είναι η μυρουδιά του φαγητού το βράδυ, τότε που το σταμάτημα του

αυτοκινήτου στο δρόμο, δεν είναι φόβος,

τότε που το χτύπημα στην πόρτα σημαίνει φίλος,

και το άνοιγμα του παραθύρου κάθε ώρα σημαίνει ουρανός.

Τώρα ζωγράφισε το δικό σου πίνακα που να αναφέρεται στον πόλεμο.

Μόλις διαβάσεις το παρακάτω κείμενο προσπάθησε να γράψεις και εσύ ένα

ποίημα  για  την  ειρήνη.  Το  ποίημα  πρέπει  να  έχει  απλές  και  επαυξημένες

προτάσεις.

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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Απλή πρόταση  είναι εκείνη που αποτελείται από τους βασικούς όρους μίας

πρότασης  δηλαδή  από  το  υποκείμενο,  το  ρήμα,  το  αντικείμενο  ή  το

κατηγορούμενο.

Επαυξημένη πρόταση είναι εκείνη που περιλαμβάνει τους βασικούς όρους,

αλλά και άλλους προσδιορισμούς.

Παρατήρησε  το  έργο της  Hendra Gunawan με  τίτλο πόλεμος και

ειρήνη.  Μπορείς  να  μαντέψεις  τα  συναισθήματα  των

πρωταγωνιστών.  Γράψε  τις  ιδέες  σου  με  απλές  και  επαυξημένες

προτάσεις.

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………
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Ομοιοκαταληξία  είναι  το  γνώρισμα  στίχων  μίας  στροφής  να

τελειώνουν σε ομόηχες λέξεις ή συλλαβές.

Λύση στο πρόβλημα

Τα παιδιά σχηματίζουν δύο ομόκεντρους κύκλους. Τα παιδιά που κάθονται

στον εξωτερικό κύκλο, αναφέρουν τα δεινά που προκαλεί ο πόλεμος με τη

χρήση  απλών  προτάσεων,  ενώ  τα  παιδιά  που  βρίσκονται  στον  εσωτερικό

κύκλο χρειάζεται να βρουν μία λύση για το καθένα από αυτά. Μετά από τρία

λεπτά ο εσωτερικός κύκλος γίνεται εξωτερικός και το αντίστροφο.

Παράδειγμα:

Ένας/ μια μαθητής/-τρια του εξωτερικού κύκλου μπορεί να πει «Ο πόλεμος

προκαλεί τον θάνατο» και ένα παιδί του εσωτερικού κύκλου πιθανόν απαντά

«Γι’ αυτό οι άνθρωποι οφείλουν να συνειδητοποιήσουν τον κίνδυνο και να

επαγρυπνούν συνεχώς». 

Πάμε να 

παίξουμε!!!

Μόλις διαβάσεις τον 

παρακάτω πίνακα πάμε για 

παιχνίδι!

Τραγούδι για τον πόλεμο

Οι  μαθητές/-τριες  οφείλουν  να  γράψουν  ένα  τραγούδι  το  οποίο  να  έχει

ομοιοκαταληξία και να αναφέρεται στην ειρήνη και στον πόλεμο. Θα δοθούν

κάποιες λέξεις στα παιδιά, τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλες ή

μόνο όσες επιθυμούν και να προσθέσουν και δικές τους λέξεις. Οι μαθητές/-

τριες πρέπει να χωριστούν σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Η ομάδα που θα

ολοκληρώσει  πρώτη  και  που  θα  έχει  ένα  σωστό  αποτέλεσμα  θα  είναι  η

νικήτρια.  Για παράδειγμα οι  λέξεις  που μπορούν να δοθούν είναι  οι  εξής:

κανόνι, πολυβόλο, πιστόλι, ντουφέκι, σημαδεύω, σκοτώνω, βόλι, μάχη, νίκη,

χαρά, φουντώνω, θάνατος και περιστέρια. 

Υλικά:

χαρτιά, 

μολύβια

Παράδειγμα:

Το τραγούδι  έχει  τίτλο  Πολεμικά  παιχνίδια.  «Με  κανόνια  και  ντουφέκια,

πολυβόλα  και  πιστόλια,  τα  παιδιά  μας  σημαδεύουν  και  σκοτώνουν  δίχως

βόλια. Μπουμ! Στη μάχη πέφτει ο φίλος, νίκη κι η χαρά φουντώνει. Την ψυχή

ο ένας του άλλου πως μαθαίνει να σκοτώνει! Τα παιχνίδια του θανάτου απ’ τα

παιδικά τα χέρια παρ’ τα Θεέ, και γέμισέ τα περιστέρια.»
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Κεφάλαιο 9ο

Συμπεράσματα- Προτάσεις

Τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από τη συγκεκριμένη μελέτη- έρευνα

είναι ποικίλα. Μέσα από το θεωρητικό μέρος έγινε φανερό ότι το σχολικό εγχειρίδιο

είναι το βασικότερο μέσο διδασκαλίας. Ωστόσο δυστυχώς το βιβλίο της Γλώσσας της

Στ’  τάξης  του  δημοτικού  το  οποίο  μελετήθηκε,  περιέχει  ελάχιστα  παιδαγωγικά

παιχνίδια. Παρ’ όλο που τα είδη των παιδαγωγικών παιχνιδιών είναι πολλά και θα

μπορούσαν  εύκολα  να  χρησιμοποιηθούν  στη  διδασκαλία.  Εκτός  αυτού  έχει

αποδειχθεί  ότι  τα  παιδαγωγικά  παιχνίδια  καλλιεργούν  όλα τα  παιδιά  ανεξαιρέτως

ψυχικά, ηθικά, κοινωνικά, βιολογικά, γνωστικά και πνευματικά (Ψωμιάδη, 2019).

Συνολικά τα παιδαγωγικά παιχνίδια που υπάρχουν στα 3 τεύχη του μαθήματος

της  Γλώσσας  Στ’  τάξης  του  δημοτικού  είναι  12.  Στο  πρώτο  τεύχος  υπάρχουν  2

παιδαγωγικά παιχνίδια. Η άσκηση 6α σελίδα 36 ανήκει στην κατηγορία γνωστικών,

γλωσσικών, παιδαγωγικών παιχνιδιών. Επίσης στο ίδιο τεύχος υπάρχει και η άσκηση

2 σελίδα 74, η οποία κατατάσσεται στα θεατρικά παιδαγωγικά παιχνίδια. Στο δεύτερο

τεύχος  του  γνωστικού  αντικειμένου  της  Γλώσσας  της  Στ’  τάξης  του  δημοτικού

υφίστανται 6 παιδαγωγικά παιχνίδια. Η άσκηση 2 σελίδα 37, η οποία ανήκει στην

κατηγορία των θεατρικών παιδαγωγικών παιχνιδιών. Η δραστηριότητα 7 σελίδα 46, η

οποία είναι μία ομαδική, γνωστική, γλωσσική, παιδαγωγική δραστηριότητα. Επιπλέον

η άσκηση 7 σελίδα 58 και η άσκηση 5δ σελίδα 72, οι οποίες κατατάσσονται στα

γνωστικά,  γλωσσικά, παιδαγωγικά παιχνίδια.  Επίσης η άσκηση 6 σελίδα 77 και η

άσκηση 9 σελίδα 79, αντιστοιχούν στα ομαδικά, γνωστικά, γλωσσικά, παιδαγωγικά

παιχνίδια (Ιορδανίδου, κ.α., 2017).

Ωστόσο για να γίνει αντιληπτή σε μεγαλύτερο βαθμό η παιδαγωγική αξία των

παιχνιδιών,  στη συγκεκριμένη εργασία  αναδομήθηκαν  οι  10  από τις  17  ενότητες.

Στην  1η αναδομημένη  ενότητα  με  τίτλο  «Ταξίδια,  Τόποι,  Μεταφορικά  μέσα»

υπάρχουν 4 παιδαγωγικά παιχνίδια. Το πρώτο παιδαγωγικό παιχνίδι με τίτλο «Πεζός»

και το δεύτερο με τίτλο «Οδηγός και αυτοκίνητο» ανήκουν στις ομαδικές, γνωστικές,

γλωσσικές δραστηριότητες, αλλά και στα παιχνίδια εμπιστοσύνης-ενθάρρυνσης. Το
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παιχνίδι  με  όνομα  «Η  διαδρομή  του  ταξί»  υπάγεται  στα  ομαδικά,  γνωστικά,

γλωσσικά,  συμβολικά,  περιπετειώδη  παιχνίδια  με  τη  χρήση  κανόνων  και

αντικειμένων. Επίσης η παιδαγωγική δραστηριότητα με τίτλο «Βαρκούλες» ανήκει

στα ομαδικά, γνωστικά, γλωσσικά, κοινωνικά, συμβολικά  παιχνίδια με κανόνες.

Η 2η αναδομημένη  ενότητα  με  όνομα  «Κατοικία»  περιέχει  2  παιδαγωγικά

παιχνίδια. Η δραστηριότητα με τίτλο «Ιστορίες μ’ ένα κουβάρι» αλλά και το παιχνίδι

με  τίτλο  «Ταξιδιώτης»  κατατάσσονται  στα  ομαδικά,  γνωστικά,  γλωσσικά,

συμβολικά παιχνίδια με τη χρήση αντικειμένου και με την πειθαρχία σε κανόνες.

Η  3η αναδομημένη  ενότητα  που  ονομάζεται  «Διατροφή»  περιλαμβάνει  10

παιδαγωγικά  παιχνίδια.  Η  παιδαγωγική  δραστηριότητα  με  τίτλο  «Το  τοτέμ  των

φρούτων» είναι  ατομικό,  γνωστικό,  γλωσσικό,  καλλιτεχνικό παιχνίδι  με  τη χρήση

αντικειμένων  και  την  πειθαρχία  σε  κανόνες.  Το  παιχνίδι  με  όνομα  «Αστείες

διαφημίσεις»  χαρακτηρίζεται  ως  ομαδικό,  γνωστικό,  γλωσσικό,  κοινωνικό,

συμβολικό παιχνίδι, με πειθαρχία σε κανόνες αλλά μπορεί να κατηγοριοποιηθεί και

ως παιχνίδι ρόλων. Η δραστηριότητα που λέγεται «Πες μου τι τρως να σου πω ποιος

είσαι»  ανήκει  στα  ατομικά,  γνωστικά,  γλωσσικά,  παιδαγωγικά  παιχνίδια  με  την

επιβολή κανόνων. Το παιχνίδι που ονομάζεται «Το τραγούδι του σεφ» κατατάσσεται

στα  ομαδικά,  γνωστικά,  γλωσσικά,  καλλιτεχνικά  παιχνίδια  με  την  πειθαρχία  σε

κανόνες. 

Στην  3η αναδομημένη  ενότητα  επίσης,  η  δραστηριότητα  με  όνομα  «Ο

καθρέφτης»  αποτελεί  ένα  ομαδικό,  γνωστικό,  γλωσσικό,  συμβολικό,  σωματικό

παιδαγωγικό  παιχνίδι  με  την  πειθαρχία  σε  κανόνες.  Το  παιδαγωγικό  παιχνίδι  με

όνομα «Αινίγματα» είναι ένα ομαδικό, γνωστικό, γλωσσικό παιχνίδι στο οποίο πρέπει

να  τηρηθούν  κάποιοι  κανόνες.  Η  δραστηριότητα  που  ονομάζεται  «Υγιεινά  και

ανθυγιεινά  φαγητά»  κατατάσσεται  στα  ομαδικά,  γνωστικά,  γλωσσικά,  κοινωνικά,

παιδαγωγικά  παιχνίδια  με  τη  χρήση  αντικειμένων  και  την  τήρηση  κανόνων.  Η

παιδαγωγική  δραστηριότητα  με  τίτλο  «Στόχος»,  ανήκει  στα  ομαδικά,  γνωστικά,

γλωσσικά, σωματικά παιχνίδια με τη χρήση αντικειμένων και την τήρηση κανόνων.

Το παιδαγωγικό παιχνίδι με το όνομα το «Μανάβικο», είναι ένα γνωστικό, γλωσσικό,

κοινωνικό,  συμβολικό  παιχνίδι  με  τη  χρήση  αντικειμένων  και  την  πειθαρχία  σε

κανόνες.  Το  παιχνίδι  με  όνομα  το  «Κρυπτόλεξο  των  φρούτων»  αποτελεί  ένα

γνωστικό, γλωσσικό, παιδαγωγικό παιχνίδι.
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Η  4η αναδομημένη  ενότητα,  η  οποία  λέγεται  «Συσκευές»  περιέχει  2

παιδαγωγικά  παιχνίδια.  Η  πρώτη  δραστηριότητα  με  τίτλο  «Οικιακές  συσκευές»

κατατάσσεται  στα  ομαδικά,  γνωστικά,  γλωσσικά,  παιδαγωγικά  παιχνίδια  με  την

χρήση αντικειμένου και την πειθαρχία σε κανόνες. Το παιδαγωγικό παιχνίδι με το

όνομα  «Προώθηση  συσκευών»  αποτελεί  ένα  ομαδικό,  γνωστικό,  γλωσσικό,

συμβολικό, σωματικό παιχνίδι με απαραίτητη προϋπόθεση την τήρηση κανόνων. 

Η 5η αναδομημένη ενότητα, η οποία λέγεται «Ατυχήματα», αποτελείται από 4

παιδαγωγικά  παιχνίδια.  Το  παιχνίδι  ο  «Κύκλος»  είναι  ένα  ομαδικό,  γνωστικό,

γλωσσικό,  κοινωνικό,  σωματικό,  συμβολικό,  εμπιστοσύνης-  ενθάρρυνσης

παιδαγωγικό  παιχνίδι  με  τη  χρήση κανόνων.  Η δραστηριότητα «Παίζοντας  με  το

φουσκωμένο  μπαλόνι»  αποτελεί  ένα  ομαδικό,  γνωστικό,  γλωσσικό,  συμβολικό,

εμπιστοσύνης- ενθάρρυνσης, ρόλων παιχνίδι με τη χρήση αντικειμένων και κανόνων.

Το  παιδαγωγικό  παιχνίδι  «Πετσέτες  και  μπάλες»  ανήκει  στα  ομαδικά,  γνωστικά,

γλωσσικά παιχνίδια με τη χρήση αντικειμένων και κανόνων. Επίσης η δραστηριότητα

που  λέγεται  «Εμπόδια»,  είναι  ένα  ομαδικό,  γνωστικό,  γλωσσικό,  συμβολικό,

εμπιστοσύνης- ενθάρρυνσης, ρόλων παιχνίδι με την τήρηση κανόνων. 

Η  6η αναδομημένη  ενότητα,  η  οποία  ονομάζεται  «Συγγενικές  σχέσεις»

περιέχει 4 παιδαγωγικές δραστηριότητες. Η δραστηριότητα με όνομα «Τα χαρτάκια»

είναι ένα κοινωνικό, γνωστικό, γλωσσικό, εμπιστοσύνης- ενθάρρυνσης, παιδαγωγικό

παιχνίδι με ην τήρηση κανόνων. Η δραστηριότητα που λέγεται «Το παιχνίδι με τις

φωτογραφίες»  ανήκει  στα  ομαδικά,  γνωστικά,  γλωσσικά  παιχνίδια  με  τη  χρήση

αντικειμένων  και  κανόνων.  Το  παιχνίδι  «Το  σενάριο»  αποτελεί  ένα  ομαδικό,

κοινωνικό, γνωστικό, γλωσσικό, συμβολικό παιχνίδι με την υπακοή σε κανόνες. Το

παιχνίδι «Το κρυπτόλεξο με τις συγγενικές σχέσεις» είναι ένα γνωστικό, γλωσσικό,

παιδαγωγικό παιχνίδι.

Η  7η αναδομημένη  ενότητα,  με  τίτλο  «Τρόποι  ζωής  και  επαγγέλματα»

περιλαμβάνει 2 παιδαγωγικά παιχνίδια. Το παιχνίδι που λέγεται «Συνέντευξη» ανήκει

στα  κοινωνικά,  γνωστικά,  γλωσσικά,  εμπιστοσύνης-  ενθάρρυνσης,  παιδαγωγικά

παιχνίδια  με  τη  χρήση  αντικειμένων  και  κανόνων.  Η  δραστηριότητα  «Σε  ποιο

κατάστημα εργάζεστε;» είναι ένα ομαδικό, γνωστικό, γλωσσικό, συμβολικό παιχνίδι

ρόλων. 
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Η  8η αναδομημένη  ενότητα,  η  οποία  ονομάζεται  «Κινηματογράφος  και

Θέατρο»  αποτελείται  από  15  παιδαγωγικά  παιχνίδια.  Το  παιχνίδι  «Κρύψε  το

αντικείμενο»  είναι  ένα  ομαδικό,  γνωστικό,  γλωσσικό  παιχνίδι  περιπέτειας  με  τη

χρήση  αντικειμένου  και  κανόνων.  Η  δραστηριότητα  με  το  όνομα  «Παιχνίδι

κατασκόπων» ανήκει στα ατομικά, γνωστικά, γλωσσικά, συμβολικά παιχνίδια ρόλων.

Το παιχνίδι «Κλέφτης και Αστυνόμος» αποτελεί ένα ομαδικό, γνωστικό, γλωσσικό,

συμβολικό παιχνίδι ρόλων. Η δραστηριότητα, η οποία ονομάζεται «Βρες το ζευγάρι

σου» κατατάσσεται στα ομαδικά, σωματικά, γνωστικά, γλωσσικά παιχνίδια ρόλων. 

Επιπλέον στην 8η αναδομημένη ενότητα το παιδαγωγικό παιχνίδι «Όχι- όχι

εμένα»  είναι  ένα  ομαδικό,  σωματικό,  γνωστικό,  γλωσσικό,  συμβολικό  παιχνίδι

ρόλων.  Η δραστηριότητα «Μόνο με το σώμα» αποτελεί  ένα γνωστικό,  γλωσσικό,

συμβολικό παιχνίδι  ρόλων.  Το παιχνίδι  με τον τίτλο  «Συζητήσεις  με κινήσεις  και

ήχους»  κατατάσσεται  στα  ομαδικά,  σωματικά,  γνωστικά,  γλωσσικά,  συμβολικά,

θεατρικά παιχνίδια. Η δραστηριότητα με το όνομα «Με νοιάζει» χαρακτηρίζεται ως

ένα σωματικό, γνωστικό, γλωσσικό παιχνίδι. Το παιχνίδι «Η συνέχεια της πρότασης»

είναι  ένα  γνωστικό,  γλωσσικό  παιχνίδι  με  τη  χρήση  κανόνων.  Η  δραστηριότητα

«Κάθε  εικόνα  μία  ιστορία»  είναι  ένα  ομαδικό,  γνωστικό,  γλωσσικό,  συμβολικό

παιχνίδι ρόλων.

Επίσης  στην  8η αναδομημένη  ενότητα  η  δραστηριότητα  «Το  παράξενο

πλάσμα»,  χαρακτηρίζεται  ως  ένα  γνωστικό,  γλωσσικό,  συμβολικό,  καλλιτεχνικό

παιδαγωγικό παιχνίδι. Το παιχνίδι «Βρες που κάθομαι» είναι ένα ατομικό, γνωστικό,

γλωσσικό,  συμβολικό,  σωματικό,  θεατρικό  παιχνίδι.  Η  δραστηριότητα  «Πέρνα-

Πέρνα» ανήκει στα ομαδικά, γνωστικά, γλωσσικά, παιχνίδια με κανόνες. Το παιχνίδι

«Το  ύφασμα»  αποτελεί  ένα  γνωστικό,  γλωσσικό,  θεατρικό,  συμβολικό  παιχνίδι

κανόνων  με  τη  χρήση  αντικειμένου.  Η δραστηριότητα  «Φτιάξε  μια  φωτογραφία»

είναι ένα ομαδικό, γνωστικό, γλωσσικό, θεατρικό, συμβολικό παιχνίδι.

Η 9η αναδομημένη ενότητα με τίτλο «Μουσεία» περιλαμβάνει 7 παιδαγωγικά

παιχνίδια. Το παιχνίδι με όνομα «Τα αγγεία» είναι ένα ομαδικό, γνωστικό, γλωσσικό,

συμβολικό παιχνίδι  με τη χρήση αντικειμένων και  κανόνων.  Η δραστηριότητα με

τίτλο  «Το  κρυπτόλεξο  με  τα  αντικείμενα  του  μουσείου»  είναι  ένα  γνωστικό,

γλωσσικό,  παιδαγωγικό  παιχνίδι.  Το  παιχνίδι  «Τα  γλυπτά»  κατατάσσεται  στα

ομαδικά, γνωστικά, γλωσσικά, συμβολικά, παιχνίδια ρόλων. Οι δραστηριότητες «Τα
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αρχαία  νομίσματα»  και  «Η  έκθεση  του  μουσείου»  χαρακτηρίζονται  ως  ομαδικά,

γνωστικά, γλωσσικά, συμβολικά παιχνίδια με τη χρήση αντικειμένων και κανόνων.

Τα παιδαγωγικά παιχνίδια «Το αρχαίο ελληνικό κρυφτό» και «Το αρχαίο ελληνικό

κουτσό»  αποτελούν  γνωστικά,  γλωσσικά,  παιχνίδια  περιπέτειας  με  τη  χρήση

κανόνων.

Η 10η αναδομημένη ενότητα με όνομα «Πόλεμος και ειρήνη» αποτελείται από

2 παιδαγωγικά παιχνίδια. Το παιχνίδι με όνομα «Η λύση στο πρόβλημα» είναι ένα

ομαδικό, γνωστικό, γλωσσικό, κοινωνικό, συμβολικό παιχνίδι. Η δραστηριότητα «Το

τραγούδι για τον πόλεμο» ανήκει στα γνωστικά, γλωσσικά, κοινωνικά, καλλιτεχνικά

παιχνίδια. Συνολικά στις αναδομημένες ενότητες περιλαμβάνονται 52 παιδαγωγικά

παιχνίδια.

Συνοψίζοντας για να περνούν ευχάριστα τα παιδιά, αλλά και οι εκπαιδευτικοί

κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας δεν είναι ανάγκη ούτε να γίνουν πολλά έξοδα ούτε

να τεθεί πάρα πολύς χρόνος. Καλή διάθεση και μεράκι χρειάζεται τόσο από τους/τις

συγγραφείς των σχολικών εγχειριδίων όσο και από τους/ τις εκπαιδευτικούς, ώστε να

διδάσκουν  τα  παιδιά  μέσα  από  διάφορες  διασκεδαστικές  παιδαγωγικές

δραστηριότητες (Κελνικόλα, 2011). 

Αν λοιπόν ο/η κάθε/-μια εκπαιδευτικός παρέχει κίνητρα στους/στις μαθητές/-

τριες τότε θα ενεργοποιείται η συμπεριφορά ενός ατόμου και θα κατευθύνεται προς

την  υλοποίηση  ενός  στόχου.  Συνεπώς  οι  δάσκαλοι/-ες  οφείλουν  να  αυξήσουν  το

κίνητρο  των  μαθητών/-τριών  προς  τη  διαδικασία  της  μάθησης.  Όταν

πραγματοποιηθεί αυτό τότε οι μαθητές/-τριες θα υιοθετήσουν θετική στάση για τη

μάθηση,  θα  υφίστανται  λιγότερα  προβλήματα  στη  διδασκαλία  και  θα  είναι

ικανοποιημένοι/-ες όλοι/-ες (Kauchak&Eggen, 1998).

Κατά την άποψή μας οι αναδομημένες ενότητες της παρούσας μεταπτυχιακής

εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους/ τις εκπαιδευτικούς της Στ’ τάξης

του  δημοτικού,  ώστε  να  διαπιστωθεί  και  στην  πράξη  αν  τα  συγκεκριμένα

παιδαγωγικά παιχνίδια μπορούν να εφαρμοστούν στη διαδικασία της διδασκαλίας.

Μ’ αυτό τον τρόπο θα καταστεί σαφές κατά πόσο η γενίκευση της χρήσης τους είναι

εφικτή  και  επικερδής για τη μαθησιακή διδακτική διαδικασία.  Εκτός από τους/τις

δασκάλους/-ες της Στ’ τάξης του δημοτικού, αυτά τα παιδαγωγικά παιχνίδια μπορούν

να  χρησιμοποιηθούν  και  από  άλλους/-ες  εκπαιδευτικούς,  καθώς  οι  συγκεκριμένες
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παιδαγωγικές δραστηριότητες πιθανόν να εφαρμοστούν και σε άλλες τάξεις με την

προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιηθεί οι κατάλληλες τροποποιήσεις.

Αν γίνουν λοιπόν οι κατάλληλες αλλαγές στις αναδομημένες ενότητες, τότε οι

συγκεκριμένες  παιδαγωγικές  δραστηριότητες  μπορούν να  χρησιμοποιηθούν και  σε

άλλα γνωστικά αντικείμενα. Υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν στο μάθημα

της  φυσικής  αγωγής  και  στο  γνωστικό  αντικείμενο  των  εικαστικών.  Επιπλέον  οι

αναδομημένες  ενότητες  μπορούν  να  αξιοποιηθούν  αν  γίνουν  οι  κατάλληλες

τροποποιήσεις  στο  μάθημα  των  μαθηματικών,  των  φυσικών  επιστημών,  της

γεωγραφίας,  της  ιστορίας,  της  μουσικής  και  της  θεατρικής  αγωγής.  Ωστόσο  τα

συγκεκριμένα παιδαγωγικά παιχνίδια μπορούν να αξιοποιηθούν και στην εκμάθηση

μίας νέας ξένης γλώσσας.  
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