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ΓΕΙΑ ΣΑΣ 

ΜΑΘΗΜΑ1ο 

Θ έ μ α : "Η οικογένεια μου» 

Διδακτικοί στόχοι 

OL μαθητές: 

J Κατανοούν και χρησιμοποιούν το καινούριο λεξιλόγιο ΐόσο στον προφορικό όσο 
και ΰτον γραπτά λόγο. 

/ Επεκτείνουν τα στοιχεία της προσωπικής τους ταυτότητος μέσα οπό την πα-
ρουοίαση της οικογένειας τους. 

/ Μαθαίνουν να σχεδιάζουν διάφορες μορφές οικογενειακών δέντρων και να δη
μιουργούν το δικό ταυς. 

/ Κατανοούν και χρησιμοποιούν προφορικά και γραπτά την κτητική αντωνυμία. 
/ Παρατηρούν εικόνες, αφίσες, πίνακες διπλής εισόδου, αντλούν πληροφορίες 

και δημιουργούν προφορικά μικρά περιγραφικά κείμενα. 
/ Κατανοούν και ακολουθούν τις οδηγίες του εκπαιδευτικού, για να συμπληρώ

σουν τις ασκήσεις. 

Ενδεικτική πορεία τ ο υ μαθήματος 

1. Οι μαθητές σε ομάδες παρατηρούν στον πίνακα αφίσα που απεικονίζει μια πα
ραδοσιακή οικογένεια (παππούς γιαγιά, πατέρας, μητέρα, αδερφός, αδερφή), 
ενώ ο εκπαιδευτικός μοιράζει στους μαβητές φωτογραφίες με διάφορους τύ
πους οικογενειών KOL αστοί συζητούν μεταξύ τους για το TL βλέπουν και ποιο 
πρόσίοπα παρατηρσι>ν. Εναλλακτικό, οι μαθητές μπορούν να παρουσιάσουν δι
κές τους οικογενειακές φωτογραφίες. 

2- Οι ομάδες παρουσιάζουν προφορικά τα μέλη της οικογένειας που απεικονίζο
νται οτην αφίσα και τις φωτογραφίες, ενώ ο εκπαιδευτικός γράφει πς λέξεις που 
λένε οι μαθητές κάτιύ από το σωστό πρόσωπο. Εάν οι μαθητές δεν γνωρίζουν τις 
λέξεις, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει ένα ένα τα μέλη της οικογένειας, προφέρει 
τη λέξη, γράφει την καβεμία κάτω από το αντίστοιχο πρόσωπα και στη συνέχεια 
ζητά από τους μαθητές να την επαναλάβουν. Κατόπιν παρουσιάζει τα μέλη της 
οικογένειας ως '(οικογένεια^ και γράφει τη λέξη με διαφορετικό χρώμα πάνω 
από τα πρόσωπα της αφίσας 

3. Με αφΰρμηαη τα παραπάνω, γίνεται συζήτηση για την οικογενειακή κατάσταση 

5 



ΓΕΙΑ ΣΑΣ 
των μαθητών. Ο εκπαιδευτικός βοηθά τους μαθητές να μιλήσουν για τις οικογέ
νειες ιούς, κάνοντας τους απλές ερωτησεις'. 

4. Οι μαθητές ζωγραφίζουν την οικογένεια τους ή σχεδιάζουν το οικογενειακό τους 
δέντρο και τα παρουσιάζουν στην τάξη. 

5. Εφαρμογή της δραστηριότητας: «Ανακαλύπτω κάποιον που...*. Οι μαθητές κα
λούνται {σε συγκεκριμένα χρόνΰ: ένα λεΤΤΤό) να βρουν δύο συμμαθητές τους που 
έχουν τον ίδιο αριθμό αδερφών, έναν αδερφό KOL μία αδερφή, παππού κλπ. Πα
ράλληλα, ο εκπαιδευτικός, έχοντας σχεδιάσει οε ένα χαρτόνι πίνακα διπλής ει-
ιτποου (κάθετη στήλη: τα Ονόματα των μαθητών, οριζόντια: το κοινά ζητούμενα). 
τον συμπληρώνει αντίστοιχα. 

6. Οι μαθητές περιγράφουν προφορικά την οικογενειακή κατάσταση ενός συμμα
θητή τους, έχοντας ως οδηγό τον πίνακα διπλής εισόδου. 

7. Με αφορμή τις παραπάνω δ ρ α ^ ρ ι ό τ η τ ε ς * α εκπαιδευτικός εστιάζει την προ
σοχή των μαθητών στην icrrrrwi αντωνυμία μουίσον/του!τ?τςίμΰςΙθϋςΙτοος Ενι
σχύει τη διδασκαλία της κττττικής αντωνυμίας βιωματικά, χρησιμοποιώντας τα 
αντικείμενα της τάξης- της τσάντας, τα ρούχα των μαθητών κλπ. 

Β. Ανάγνωση μικρών κειμένων1 και ερωτήσεις κατανόησης. 

9. Συμπλήρωση ασκήσεων. 5**ο.Λ 

*>-* Ασκηση Α (ακουστικής κατανόησης) 

α} Με λένε Λιν Τουν. 
Έχω ένον αδερφό, τον Κιμ, και μ α αδερφή, την Τάμι. 
Μένουμε με τους γονείς μας, τον πατέρα μου, τον Πεν, και τη μητέρα μου. την 
Τάν,οτην Κρήτη 

β) Με λένε Ίέδρα Μεντάζα. Είμαι από το Μεξικά-
Πηγαίνω στο 2α Δημοτικό Σχολειό, στην ΕΓ ΤάξηΓ 

Δεν έχω αδέρφια Μένω με τον μπαμπά μου, τον Ραμίρσ, και τη μαμά μου, την 
Καταλίνα, στην οδό Γραβιάς, στη Θεσσαλονίκη. 
Το τηλεφωνά μου είναι 2210 - & 12826. 

1 Ο «πϊυίΗ/ΠΛώς So nptmer να Aflpfcr υπάψη τυυ πς ί&αιτερύτηκς mm υπάρχουν UK; προς την pt-

κ,ογ^.-ι/αακη κατάσταση ίου κάθε μαθηίή. 

' Ο ΕΛίΚΗΟΰ/ΠΑΡ·; έχα τη StftfcrTOTTjra να χρησϊμαποιήϋΕΐ ΙΟ κ£ψ£¥α\ OUTOU TOU μσ&ήμοτος υς 

αφόρμηση για το μάθημα π?ς Γ£α\γρΰφϊας. 
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2ο και 3ο 

Θ έ μ α : «Τα γενέθλια του Αλέξη» 

Διδακτικοί στόχοι 

Οι μαθητές: 

/ Εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους τόσο στον προφορικά όσα και οτον γραιττο λόγο. 
·/ Διαβάζουν, κατανοούν το νόημα μικρών κειμένων και απαντούν σωστά σε ερω

τήσεις κατανόησης. 
f Παρατηρούν και συμπληρώνουν οικογενειακά δέντρα. 
S Παρατηρούν εικόνες/αφίσες, αντλούν πληροφορίες, δημιουργούν σωστά 

δομημένες ερωτηθείς KOL απανπ'ιοεις. 
/ Χρησιμοποιούν την ερωτηματική αντωνυμία ποιανού/πνος.. 
/ Κατανοούν και χρησιμοποιούν προφορικά και γραπτά τη γενική πτώση του ενι

κού και πληθυντικού αριθμού των κύριων ουσιαστικών. 
/ Αναγνωρίζουν οιόφορες χώρες στον παγκόσμια γεωπολιτικό χάρτη. 
·/ Αναγνωρίζουν και μαθαίνουν τους νομούς και τις πόλεις της Ελλάδας, 

Ενδεικτική πορεία του μαθήματος 

1. Οι μαθητές, σε ομάδες, παρατηρούν οικογενειακές φωτογραφίες και γράφουν 
απλές ερωτήσεις για καθεμία. Στη συνέχεια, οι ομάδες ανταλλάσσουν τις ερω
τήσεις τους, τις διαβάζουν και απαντούν σε αυτές (Ο εκπαιδευτικός, ως καθο 
δηγητής, βοηθά τους μαθητές να δημιουργήσουν σωστά δομημένες ερωτήσεις 
και απαντήσεις}. 

2. Οι μαθητές διαδοχικά διαβάζουν κείμενο με θέμα: «Τα μέλη μιας οικογένειας και 
οι προσωπικές τους σχέσεις"". 

3. Με αφορμή το κείμενο, ο εκπαιδευτικός εμπλουτίζει το λεξιλόγιο των μαθητών 
οε σχέση με την οικογένεια (οι συγγενείς, OL γονείς, οι φίλο^ ο ανιψιός, η ανι
ψιά, ο εγγονός, η εγγονή, ο σύζυγος, η σύζυγος κ.λπ.). Στο επόμενο βήμα, ει
σάγει την ερώτηση: «•Πόσων χρονών/ετών είσαι > ως κλειστή δομή με απαντή
σεις από το ένα έως το δώδεκα, επισημαίνοντας τις λέξεις ηλικία, ετών, χρονών, 

4. Στη συνέχεια, ενισχύει την κατανόηση των παραπάνω από τους μαθητές 
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βιωματικά, ρωτώντας τις ηλικίες τους και τις ηλικίες των συγγενών τους.' 0 Εκ
παιδευτικός προσθέτει τις νέες πληροφορίες στον πίνακα διπλής εισόδου του 
προηγούμενου μαθήματος. 

5. Εφαρμογή της δραστηριότητας: -Μάντεψε πόσων χρονών είμαι*. Οι μαθητές, 
σε δύο ομάδες, καλούνται να ανακαλύψουν τις ηλικίες διάφορων ατόμων και να 
τις ονομάσουν σωστά, παρατηρώντας τις παντομίμες της άλλης ομάδας ή του 
εκπαιδευτικού, καθώς και ακούγοντας μικρά αυτοσχέδια τραγούδια. 

6. OL μαθητές, σε ομάδες, ξαναδιαβάζουν το κείμενο KOL απαντούν σε ερωτήσεις 
κατανόησης. 

7. Με αφορμή τη δεύτερη ανάγνωση του κειμένου, ο εκπαιδευτικός διδάσκει τη 
γενική πτώση του ενικού και πληθυντικού αριθμού των ουσιαστικών (αρσενικά 
σε -ος, -πς, -ας, θηλυκά σε -ο, -η, ουδέτερα σε -ο, <), ενώ εισάγει τις ερωτήσεις: 
-Τίνος είναι...>, «Ποιανού είναι...;*. 

β. Ο εκπαιδευτικός ενισχύει την κατανόηση των παραπάνω βιωματικά, χρησιμο
ποιώντας αντικείμενα από τις κασετίνες και τις τσάντες των μαθητών και τις 
ερωτήσεις: «Τίνος είναι ο/η/τα;/», ^Ποιανού είναι ο/η/το;™. 

9, Εφαρμογή της δραστηριότητας: "Το παιχνίοι του Κιμ*. Ο εκπαιδευτικός μαζεύ
ει οχτώ διαφορετικά αντικείμενα καί ζητά από τους μαθητές σε ζευγάρια να 
γράψουν το όνομα του κάθε αντικειμένου και δίπλα το όνομα του ιδιοκτήτη του 
(π.χ, το μολύβι/Γιάννης). Κατόπιν, οι μαθητές, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, 
σχηματίζουν προτάσεις τις οποίες ο εκπαιδευτικός ή ένας μαθητής γράφει στον 
πίνακα (π.χ. «Το μολύβι είναι του Γιάννη^ ή -Αυτό είναι το μολύβι του Γιάννη*). 

10. Συμπλήρωση ασκήσεων. 
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ΜΑΘΗΜΑ 4ο και 5c 

Θ έ μ ϋ : «Ένα ξεχωριστό βράδυ για την οικογένεια Γκοσ6* 

Διδακτικοί σ τ ό χ ο ι 

Οι μαθητές: 

/ Ακούν περιγραφικά κείμενα και ανταπακρίνονται προφορικά και νρππτα at: 
ερωτήσεις κατανόησης. 

/ ώαβόζρυν, ακούν και ανταπακρίνονται σε απλές, σύντομες και συγκεκριμένες 
περίγραφες προσώπων και αντικειμένων. 

/ Αποδίδουν προφορικά και γραπτά απλές και σύντομες περιγραφές προσώ
πων KOL αντικειμένων. 

/ Κατανοούν και χρησιμοποιούν τα επίθετα σε -ος, -η. -ο/ -σς, -α, -ο. 
f Αντιλαμβάνονται: 

α) τη συμφωνία επιθέτου και ουσιαστικού κατά το γένος, τον αριθμό και την 
πτώση, 
β) τη θέση του επιθέτου στην πράταοηΗ κυρίως στην πρόταση τύπου ΥΡΚ, 

/ Κατανοούν και χρησιμοποιούν μέσα σε προτάσεις ρήματα της ΒΓ συζυγίας, 
Γ"1 τάξης. 

/ Αντιλαμβάνονται τη δομή μιας περιγραφικής έκθεσης. 

Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ή π ο ρ ε ί α του μαθήματος 

1 . Οι μαθητές ακούν ένα περιγραφικό κείμενο με θέμα την οικογένεια και: 
α) συμπληρώνουν κενό, 
β) απαντούν σε ερωτήσεις κατανόησης, 

2. Οι μαθητές διαβάζουν κείμενο στο οποίο παρουσιάζονται τα επίθετα σε 
-ος, -η, -ο,/-ος, -ο, *σ, σε συνδυασμό: 
α) με τα εξωτερικό και εσωτερικά χαρακτηριστικά των μελών μιας οικογένειας, 
β) με την περιγραφή διάφορων αντικειμένων (π.χ. ρούχων, επίπλων,..), 

3. OL μαθητές απαντούν προφορικά σε βασικές ερωτήσεις κατανόησης. 

4. Με αφόρμηση το κείμενο, ο εκπαιδευτικός διδάσκει τα επίθετα τονίζοντας^ 
α) τη συμφωνία επιθέτου και ουσιαστικού κατά το γένος, τον αριθμό και την 

πτώση, 
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β) τη θέση του επιθέτου σε σχέση με το άρθρο και τα ουσιαστικό. 
γ} τη θέση του επιθέτου στην πρόταση, κυρίως στην πρόταση τύπου ΥΡΚ. 
Παράλληλα, παρουσιάζει τα ρήματα της ΒΓ συζυγίας, 1"* τάξης, με τη βοήθεια 
του ρήματος φοράο)-ώ, ενώ οι ερωτήσεις κατανόησης εισάγουν έμμεσα τη 
δαμή της περΕγραψιχης έκθεσης. 

5. Ο εκπαιδευτικός ενισχύει τα παραπάνω βιωματικά, ρωτώντας τους μαθητές 
τι φοράει ο/η·,.,,, η χρώμύ £tvat ο, η, το..., nojffl φορούν ηΟΗΜνη μπλύύίμ, είναι 
σιενό/κοντόΙμεγάλο, πώς Etvot οίη... λ.λπ. 
Στο τέλος, ο εκπαιδευτικός γράφει ορισμένες φράσεις και προτάσεις των μα
θητών στον πίνακα τις διαβάζουν μαφ και επισημαίνουν τη συμφωνία επιθέτου 
και ουσιαστικού, τη θέση του επιθέτου ανάμεσα στο άρθρο και στο ουσιαστικό 
και τις καταλήξεις του ρήματος φορόω-ώ. 

6. Ο εκπαιδευτικός διαλέγει από μια εικόνα ένα πρόσωπο ή αντικείμενο. Το δείχνει 
στους μαθητέςΓ το ονομάζει και γράφει την ονομασία στον πίνακα μαζί με το 
άρθρο. Κατόπιν h γράφει το ουσιαστικό μαζί με το άρθρο του not το συγκεκρι
μένο επίθετο που το προσδιορίζει στην εικόνα. Στη συνέχεια, γράφει μια πρό
ταση τύπου ΥΡΚ. Ο εκπαιδευτικός υπογραμμίζει τις καταλήξεις KOL ΤΟ άρθρο ή 
τα γράφει με κιμωλία άλλου χρώματος, για να τονίσει τη συμφωνία επιθέτου -
ουσιαστικού. 
π.χ. Εικόνα: άσπρο πουκάμισο 

Ουσιαστικό: το πουκάμισο 
Συμφωνία ουσιαστικού και επιθέτου' το άσπρο πουκάμισο (το άσπρο, το 
πουκάμισο) 
ΥΡΚ: Το πουκάμισο είναι άσπρο. 
Εικόνα: ψηλή κοπέλα 
Ουσιαστικό: η κοπέλα 
Συμφωνία ουσιαστικού KOL επιθέτου: η ψηλή κοπέλα (η ψηλή, η κοπέλα) 
ΥΡΚ: Η κοπέλα είναι ψηλή. 

Ο εκπαιδευτικός επαναλαμβάνει την ίδια διαδικασία αρκετές φορές. 

7. OL μαθητές, σε ομάδες, διαλέγουν έξι πρόσωπα ή αντικείμενα σε εικόνες από 
διάφορα περιοδικά που τους έχει μοιράσει ο εκπαιδευτικός. Κατόπιν, τα 
ονομάζουν με τα άρθρα τους και προσδιορίζουν με επίθετα τα ουσιαστικά 
σύμφωνα με τις εικόνες τους, δημιουργώντας μερικές φράσεις. Στη συνέχεια οι 
ομάδες δημιουργούν με τις φράσεις αυτές μικρά κείμενα με τη βοήθεια του 
εκπαιδευτικού, ο οποίος τονίζει τον ρόλο και τη λεπιουργία του επιθέτου στην 
πρόταση. 

θ. Ο εκπαιδευτικός γράφει στον πίνακα μια φράση (άρθρο - επίθετο - ουσιαστικά) 
και με χρωματιστές κιμωλίες ζωγραφίζει την εικόνα που περιγράφεται από την 
παραπάνω φράση. Ζητά από τους μαθητές να ταυ παυν κι άλλο επίθετα που 
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μπορούν να περιγράψουν το συγκεκριμένο ουσιαστικό, ϊ τ η συνέχεια, γράφει 
τις καινούριες φράσεις και ζωγραφίζει με τη βοήθεια των μαθητών τις αντίστοι
χες εικόνες. Οι μαθητές με τον εκπαιδευτικό διαβάζουν τα παραπάνω, παρα
τηρούν και συμπεραίνουν ότι τα επίθετα προσδιορίζουν τα ουσιαστικά και τους 
δίνουν συγκεκριμένο νόημα, 

Ο Εκπαιδευτικός συνεχίζει την ίδια διαδικασία, αλλά αυτή τη φορά αλλάζει t o 
Ουσιαστικό που προσδιορίζεται από το ISLO επίθετο. Επεκτείνει τη δραστηριό
τητα με προτάσεις του τύπου ΥΡΚ. 
Μαθητές και εκπαιδευτικός συμπεραίνουν ότι μια τέτοια φράση η πρόταση εκ
φράζει συγκεκριμένο μήνυμα ή εκφέρει συγκεκριμένο νόημα. 
π,χ. 

η μοντέρνα φούστα η κόκκινη γραβάτα 
η κόκκινη φούστα η κόκκινη φούστα 

• η φούστα η γυαλιστερή φούστα κσκκινος/η/ο η κόκκινη μπλούζα 
η κοντή φουστπ η κόκκινη ζακέτα 

* Η φούστα είναι κοντή 

9. Οι μαθητές, σε ομάδες, διαβάζουν το αρχικό κείμενο και απαντούν σε πιο σύν
θετες ερωτήσεις κατανόησης. 
Στη συνέχειαΗ ο εκπαιδευτικός βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν τη δομή της 
απλής περιγραφής KOJ να δημιουργήσουν μικρά περιγραφικά κείμενα, έχοντας 
ως βάση τις συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με το ύψος/μέγεθος/χρώμα. 

10. Εφαρμογή ιης δραστηριότητας: «Περιγράφω έναν συμμαθητή μου*. 
Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα κλείνει τα μάτια, ενώ ένα 
μέλος της άλλης ομάδος διαλέγει έναν συμμαθητή της ομάδας του, χωρίς να 
τον ονομάσει, και τον περιγράφει στην πρώτη ομάδα, η οποία προσπαθεί να τον 
αναγνωρίσει. 

11 Εψαρμογή της δραστηριότητας: -Απόδοση εικόνας*. 
Οι μαθητές καλούνται να ακούσουν περιγραφές προσώπων και αντικειμένων και 
να τα ζωγραφίσουν. 

12. Συμπλήρωση ασκήσεων, 
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ΜΑΘΗΜΑ «ο 

Θ έ μ α : «Μια μέρα στην εξοχή» 

Διδακτικοί στόχοι 

Οι μαθητές: 

/ Ακούν περιγραφές προσώπων και αντικειμένων και τις ταυτίζουν με 
τις αντίστοιχες εικόνες 

J Παρατηρούν εικόνες, αντλούν πληροφορίες και δημιουργούν προφορικά 
περιγραφικές ιστορίες. 

/ Παρατηρούν εικόνες, αντλούν πληροφορίες και περιγράφουν με ακρίβεια 
πρόσωπα και ανηκείμενα. 

f Εξοικειώνονται με την απλή δομή ενός περιγραφικού1 κειμένου, 
/ Διαβάζουν, κατανοούν και ανταποκρίνονται σε απλές, σύντομες περίγραφες 

με ή χωρίς τη βοήθεια εικόνων. 
/ Διαβάζουν περιγραφές προσώπων και αντικείμενων και δημιουργούν εικονικές 

αναπαραστάσεις. 
y Κατανοούν την έννοια και τη xprfar] της επικεφαλίδας. 

Ενδεικτική πορεία του μαθήματος 

1. Οι μαθητές καλούνται να ακούσουν περιγραφές KOL να σχεδιάσουν. 

Ζ. Οι μαθητές, σε ομάδες, παρατηρούν μια εικόνα με θέμα: *Μια πολυμελής οικο
γένεια σε κατασκήνωση••• KOL διαβάζουν τα ονόματα των μελών της οικογένειας 
αυτής. Στη συνέχεια συζητούν μεταξύ τους. εκφράζουν προφορικά τι νομίζουν 
ότι απεικονίζει η εικόνα και της oivauv έναν τίτλο/επικεφαλίδα. Αφού δοθούν οι 
διαφορετικές ιστορίες από τις ομάδες, ο εκπαιδευτικός εξηγεί στους μαθητές 
τι σημαίνει τίτλος/επικεφαλίδα. ενώ παράλληλα τους αναφέρει ότι κάθε ιστορία 
και κάθε επικεφαλίδα είναι σωστή, εφόσον αντλούν πληροφορίες από την ιδτα 
την ELKO να, Τέλος, αποφασίζουν ομαδικά για την επικεφαλίδα και τη γράφουν 
πάνω από την εικόνα. 

3. Οι μαθητές, σε ομάδες, παρατηρούν πάλι την εικόνα και: 
α) διαβάζουν περιγραφές προσώπων και ανακαλύπτουν ποια είνοι, 
β} απαντούν σε ερωτήσεις με vat, όχι, δεν,,., 
γ) περιγράφουν γραπτώς μέλη της συγκεκριμένης οικογένειας, το ΤΟΠΊΟ κ.λπ., 
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δ) ανταλλάσσουν τις περιγραφές τους με τις άλλες ομάδες, ονακαλυτττουν τα 
μέλη της οικογένειας και τα ονομάζουν. 

4. Οι μαθητές, σε ομάδες, καλούνται να παρατηρήσουν, για ένα λεπτό μόνο, ένα 
συγκεκριμένο αντικείμενο και: 
α) να το ονομάσουν, 
β) να το περιγράψουν προφορικά, 
γ) να συμπληρώσουν τον πίνακα διπλής εισόδου που έχει από πριν σχεδιάσει 
στον πίνακα ο εκπαιδευτικός {ϋψος, μέγεθος, χρώμα). 

5. Εφαρμογή της δραστηριότητας: «Μισή πληροφορία·*. 
Ο εκπαιδευτικός χωρίζει ταυς μαθητές σε ζευγάρια και τους ονομάζει μαθητές 
Α και Β. Κατόπιν τους μοιράζει απο μϊα ίδια εικόνα. Από την καθεμιά λείπουν 
διαφορετικά στοιχεία. Οι μαθητές Α και Β καλούνται να κάνουν ερωτήσεις ο 
ένας στον άλλον, με σκοπό να συμπληρώσουν την εικόνα. Οι ερωτήσεις 
θα πρέπει να είναι τέτοιες που να δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να 
περιγράψουν τα στοιχεία. 

6. Οι μαθητές, σε ομάδες, καλούνται να διαβάσουν ένα κείμενο με θέμα την 
αγάπη προς την οικογένεια ή προς ένα μέλος της και να απαντήσουν at ερω
τήσεις κατανόησης που έμμεσα δίνουν τη δομή μιας απλής περιγραφικής 
έκθεσης. 
Ο εκπαιδευτικός, με αφορμή το κείμενο, ενισχύει στους μαθητές την 
κατανόηση της συμφωνίας επιθέτου - ουσιαστικού, ενώ εισάγει KL άλλα ρήματα 
της Β' συζυγίας, ι*τάξης, πχ. αγαπώ, προτιμώ. 

7. Εφαρμογή της δραστηριότητας: 'Μάντεψε • Ποιος είμαι». 
Ο εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές σε ζευγάρια. Ζητά από κάθε μαθητή να 
επιλέξει ενα πρόσωπο της τάξης ή ένα αντικείμενο και να το περιγράψει στο 
ταίρι του χωρίς να το ονομάσει. Ο μαθητής συνεχίζει να περιγράφει το αντικεί
μενα ή πρόσωπο, έως ότου ο συμμαθητής του το ανακαλύψει. Στη συνέχεια, 
αντιστρέφονται οι ρόλοι. 

θ. Συμπλήρωση ασκήσεων. 
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ΜΑΘΗΜΑ Το 

Θ έ μ α : ^Μαθαίνω για τα επαγγέλματα» 

Διδακτικοί ατόχοι 

Οι μαθητές: 

J Κατανοούν και χρησιμοποιούν τις ονομασίες των επαγγελμάτων, 

S Επιλέγουν και χρησιμοποιούν το κατάλληλο λεξιλόγιο μέσο σε λεκτικές, επικοι

νωνιακές καταστάσεις. 

•/ Παρατηρούν εικόνες με θέμα τα επαγγέλματα, αντλούν πληροφορίες και δημι

ουργούν μικρές, περιγραφικές ιστορίες. 

/ Κατανοούν τον ρό^ο και τη λειτουργία των επιθέτων στο περιγραφικά κείμενα. 

/ Παράγουν προφορικά περιγραφικά σενάρια και τα δραματοποιούν. 

/ Εξασκούνται στη διαδικασία γραφής μιας έκθεσης: πλάνο, σχεδιασμός, γραφή, 

διόρθωση, τελικό κείμενο. 

Ενδεικτική πορεία του μαθήματος 

Εφαρμογή της σροστηριόττττας: «Μπίνγκϋπ, 
Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί τέσσερις κάρτες «Μπίνγκο» με τέσσερις σπτικο-
πσιημενες γνωστές λέξεις η καθεμά. 
Ζητά από τους μαθητές να διαλέξουν μία κάρτα και να την παρατηρήσουν. 
Ύστερα, ο εκπαιδευτικός περιγράφει τις εικόνες προσώπων και αντικειμένων 
που υπάρχουν σης κάρτες, έως orou ένας μαθητής συμπληρώσει με | χ. όλα τα 
τετράγωνα. 

Οι μαθητές, σε ομάδες, παρατηρούν εικόνες με θέμα: «Οικογένεια και επαγγέλ
ματα*, συζητούν μεταξύ τους και δημϊουργούν προφορικά μικρές ιστορίες. Αφού 
αποδοθούν προφορικά οι διαφορετικές ιστορίες, οι μαθητές ακούν το κείμενο; 
* Μαθαίνω για τα επαγγέλματα». 

Με αφορμή το κείμενο, ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να αναφέρουν 
όσα επαγγέλματα γνωρίζουν και τα γράφει στον πίνακα. Στη συνέχεια, μοιράζει 
στους μαθητές αποκόμματα από περιοδικά και εφημερίδες και τους ζητά να 
ppauv και άλλα επαγγέλματα. Κατόπιν, ο εκπαιδευτικός γράφει στον πίνακα τα 
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^^f Κείμενο 

«'Μαθαίνω για τα επαγγέλματα» 

Με λένε Βλαντιμίρ Ποπόφ. 

Είμαι δώδεκα χρονών. Είμαι μαθητής στην έκτη τάξη του Δημοτικού. Θέλω να γί

νω μηχανικός ή ηλεκτρολόγος και να δουλέψω μαζί με τον πατέρα μου. Ο πατέ

ρας μου, ο Αλέξανδρος, είναι μηχανικός αυτοκινήτων. Έχει δικό του συνεργείο. 

Δουλεύει πολλές ώρες, αλλά βγάζει αρκετά χρήματα. Η αδερφή μου, η Όλγα, εί

ναι γιατρός. Δουλεύει σ' ένα ιδιωτικό νοσοκομείο. Η δουλειά της έχει πολλές ευ

θύνες και είναι κουραστική. Ο αδερφός μου λέγεται Πέτρος και σπουδάζει στο 

Πανεπιστήμιο, στη Φιλοσοφική Σχολή. Θέλει να γίνει καθηγητής. Τη μητέρα μου 

τη λένε Άννα και δουλεύει σε μια μικρή βιοτεχνία. Η δουλειά της της αρέσει. Κε

ντάει ρώσικες παραδοσιακές φορεσιές. Μαζί μας μένει η γιαγιά μου, η Γιοβάνα. 

Τώρα είναι συνταξιούχος. Της αρέσει η μουσική. 
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ΜΑΟΗΜΑ8ο 

Θ έ μ α : «Αχ! το δόντι μου» 

Διδακτικοί ατόχοι 

Οι μαθητές: 

/ Βελτιώνουν την απαντητική τους ετοιμότητα, αναγνωρίζοντας αμέσως τις 
σωστές και τις λάθος πληροφορίες που τους δίνονται σε σχέση με κάποιο προ
φορικό ή γραπτό περιγραφικό κείμενο. 

/ Κατανοούν και χρησιμοποιούν τα αντίθετα των επιθέτων, 
/ Χρησιμοποιούν σωστές συντακτικές οσμές στον προφορικό και γραπτό λόγο. 

/ Γράφουν κείμενα χρησιμοποιώντας με ευχέρεια τη δομή της περιγραφής, 
/ Διαβάζουν και κατανοούν αυθεντικά κείμενα από τα σχολικά βιβλία. 

Ενδεικτική πορεία του μαθήματος 

1. OL μαθητές διαβάζουν το κείμενο: «ΑχΙ το Βΰντι μου» και απαντούν σε ερωτή
σεις κατανόησης. 

2. Με αφΰρμηαη το κείμενο, ο εκπαιδευτικός εισάγει τα αντίθετα των επιθέτων. 

3. OL μαθητές, σε ομάδες, παρατηρούν μια περιγραφική εικόνα για ένα λεπτό, 
συζητούν μεταξύ τους γι" αυτήν και, στη συνέχεια, γράφουν προτάσεις που την 
περιγράφουν 
Οι ομάδες ανταλλάσσουν τις προτάσεις τους, ενώ ο εκπαιδευτικός τους 
μοιράζει ξανά την εικόνα. 
Παρατηρούν πάλι την εικόνα, διαβάζουν τις προτάσεις των άλλων ομάδων και 
σημειώνουν αν είναι σωστές ή λάθος. 
Κατόπιν, οι ομάδες περιγράφουν την εικόνα προφορικά. Στη συνέχεια, ο εκπαι
δευτικός με τη βοήθεια των μαθητών δομεί ένα μικρό περιγραφικό κείμενο, ενώ 
παράλληλα ενισχύει την κατανόηση της συμφωνίας επιθέτου • ουσιαστικού. 

4. Ανάγνωση μικρών κειμένων και ερωτήσεις κατανόησης. 

5. Συμπλήρωση ασκήσεων. 

22 



ΓΕΙΑ ΣΑΣ 

23 



ΓΕΙΑ ΣΑΣ 

ΜΑΘΗΜΑ 9ο 

Θ έ μ α : «Ο παράξενος χαρταετός» 

Διδακτικοί στόχοι 

(επανολητπνκό) 

Οι μαθητές: 

/ Χρησιμοποιούν με άνεση το καινούριο λεξιλόγιο, τόσο οτον προφορικό όσο και 
στον γραπτό λόγο. 

/ Συνθέτουν εικσνοποιημένα κείμενα και δημιουργούν περιγραφές, πραγματικές 
ή φανταστικές. 

J Διαβάζουν, κατανοούν και προσπαθούν να αναλύσουν το νόημα αφηρημένων 
λέξεων. 

/ Εξοικειώνονται με τη χρήση ελληνικού λεξικού, 
/ Εκφράζουν με αυτοπεποίθηση τη γνώμη τους για τη συμπλήρωση των ασκήσεων. 
/ Συμμετέχουν ενεργά στις ομαδικές και ανά ζεύγη δραστηριότητες. 

Ενδεικτική πορεϊο του μαθήματος 

1. Εφαρμογή της δραστηριότητας: «Γραφοδρομία«. 
Ο Εκπαιδευτικός χωρίζει τον πίνακα αε τρία μέρη, ουσιαστικά - ρήματα - επίθετα, 
και τους μαθητές σε δύο ομάδες. Εκφωνεί ένα σύνολο λέξεων και καλεί τις 
ομάδες να τις τοποθετηθούν στη σωστή στήλη. 

Σ. Εφαρμογή της δραστηριότητας: «Φανταστική οικογένεια». 

3. Εφαρμογή της οραστηριότητας; «Δραματοποίηση-, 

4. Ακρόαση κειμένου, συμπλήρωση κενών και ερωτήσεις κατανόησης, 

5. Ανάγνωση κειμένων και συμπλήρωση ασκήσεων, 

6. Εφαρμογή της δραστηριότητας: «Ανακαλύπτω τ α επίθετα της αλφαβήτας». 
Ο εκπαιδευτικός γράφει ο' ένα χαρτόνι την αλφαβήτα, το ένα γράμμα κάτω από 
το άλλο. Στη συνέχεια, γράφει ένα επίθετο που αρχίζει από «-άλφα" και 
δημιουργεί μια πρόταση που το συμπεριλαμβάνει. Το υποκείμενο της πρότασης 
αυτής πρέπει να είναι συγκεκριμένο: π.χ. Ο θείος μου είναι αδύνατος, Ο θείος 
μου είναι βαρετός, 
Ο μαθητές ουνεΜζουντη δραστηριότητα, 

7. Συμπλήρωση ασκήσεων. 
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ΜΑΘΗΜΑ 10ο 

Θέμα: «το σπίτι μου» 

Διδακτικοί στόχοι 

Οι μαθητές: 

Κατανοούν και χρησιμοποιούν το καινούριο λεξιλόγιο, τόσο στον προφορικό 
όσο και οτον γραπτό λόγο. 
Ακούν και ανταποκρίνονται σε απλές, σύντομες και συγκεκριμένες περιγραφές 
της εξωτερικής όψης ενΰς σπιτιού. 
Αποδίδουν προφορικά απλές και σύντομες περιγραφές του εξωτερικού μέρους 
ενός σπιτιού. 
Παράγουν προφορικό λόγο μέσα από τη διαδικασία πσρστήρησης ομοιοτήτων 
και διαφορών. 
Διαβάζουν και κατανοούν απλά περιγραφικά κείμενα. 
Κατανοούν τον ρόλο και τη λειτουργία των επιθέτων σε μια πρόταση και εμπε
δώνουν κυρίως τη σχέση τους με τα ouoio.cn ικό. 

Ενδεικτική πορεία του μαθήματος 

1. Ο εκπαιδευτικός χωρίζει τσν πίνακα στα δύο. 
Ιτη μια πλευρά κολλάει αφίσα με την εξωτερική όψη μιας μονοκατοικίας και 
στην όλλη πλευρά με την εξωτερική όψη μιας πολυκατοικίας. Ταυτόχρονα, 
χωρίζει τους μαθητές σε δύο ομάδες, τους ζητά να παρατηρήσουν τις αφίσες 
και να πουν τι βλέπουν. κατευθύνοντας τους να ονομάσουν τα είδη των δύο 
σπττιών και να αναφέρουν τα βασικά εξωτερικά τους χαρακτηριστικά- Ενώ DL 
μαθητές ονομάζουν τα είδη των κατοικιών και τα βασικά εξωτερικά χαρακτηρι
στικά, ο εκπαιδευτικός τα γράφει οτον πίνακα, στα αντίστοιχα σημεία. 

2Γ Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές να παρατηρήσουν τις ομοιότητες και 
τις διαφορές ανάμεσα στα ούο ειοη κατοικίας, δίνοντας έμφαση στα επίθετα 
που φανερώνουν μέγεθος και χρώμα {π.χ. Τα παράθυρα είναι κόκκινα και μεγά
λα. Η μονοκατοικία δεν είναι ψπλή, είναι χαμηλή). 

3, Ο εκπαιδευτικός μοιράζει στην τάξη φωτογραφίες που απεικονίζουν μονοκατοι
κίες και πολυκατοικίες και ζητά από τους μαθητές να περιγράψουν τι βλέπουν, 
χρησιμοποιώντας το νεο λεξιλόγιο, και να παρατηρήσουν ομοιότητες και 
διαφορές. 

4. Οι μαθητές παρατηρούν φωτογραφίες με διαφορετικές εξωτερικές όψεις κα-
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συγκεκριμένο σημείο της τάξης. Επίσης, γράφουν κάτω από την καθεμιά την 
ονομασία της κατοικίας (π.χ. ίγκλαύ, φάρμα). 
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θυμίζει ορθογώνιο παράλληλα γράμμα). 

11. Οι μαθητές ζωγραφίζουν ανθρώπους - σχήματα (π.χ. τον άνθρωπο - κύκλο, τον 
άνθρωπο - ρόμβο). Ο καθένας από αυτούς διηγείται την ιοτορία του. Μπορούν 
να φτιάξουν και ^εξωγήινους*- με συνδυασμούς σχημάτων. 

12. Οι μαθητές φτιάχνουν αυτοσχέδια μνημεία {κυλινδρικά, σε σχήμα πυραμίδας. 
κύβου κ.ά. ή σε συνδυασμούς σχημάτων)-1 και αφηγούνται προφορικά ή γραπτά 
οε ποιον τα αφιερώνουν, για ποιο σκοπό κ,λπ. 

13. Με αφσρμηση τις περιγραφές της μπάμπουσκας, του χαρταετού, της μπάλας, 
καθώς και της κάτοψης μιας πόλης, που υπάρχουν οτο βιβλίο του μαθητή, 
οι μαθητές αφηγούνται για το καθένα από αυτά μια ιστορία. 
Στη συνέχεια, οι ιστορίες μπλέκονται και δημιουργούνται συνδυασμοί {π.χ. Το 
ταξίδι της μπάμπουσκας με τον χαρταετό. Η συνάντηση του χαρταετού με την 
μπάλα. Η μπάμπουσκα περπατάει μέσα στην πόλη και παρατηρεί γύρω της 
κλπ). 

14. Ανάγνωση κειμένου και ερωτήσεις κατανόησης. 

15. Συμπλήρωση ασκήσεων. 

Άσκηση 3 [ακουστικής κατανόησης) 

«Το κουτί TOU θησαυρού» 

Μέσα στο δωμάτιο μου έχω ένα. μεγάλο, ξύλινο κουτί που βάζω 

μέσα όλα τα παιχνίδια μου. Στο κάτω μέρος, βάζω ένα πλαστικά 

ηλεκτρικό τρενάκι που έχει εφτά μικρά βαγόνια. Δίπλα τουΓ έχω 

ε να ασημί, μεταλλικό αστυνομικό αυτοκίνητο nou δουλεύει με 

μπαταρίες. Πιο πάνω βάζω όλα τα ξύλινα παιχνίδια μου, τους 

κούκλους και τα χνουδωτά ζώα με μάτια από γυάλινες χάντρες. 

Πάνω πάνω βάζω όλες πς χάρτινες κατασκευές που κάνω με τον 

αδερφό μσυ. 
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ΜΑΘΗΜΑ 13ο 

Θέμα: «Καλή μας όρεξη» 

Διδακτικοί στόχοι 

Οι μαθητές: 

J Διαβάζουν και ανταποκρίνονται σε απλές, σύντομες και συγκεκριμένες 
περιγραφές χώρων. 

/ Εντοπίζουν τους κύριους και δευτερεύοντες χώρους ενός σπιτιού και 
επισημαίνουν τη λειτουργικότητα ταυς. 

/ Κατανοούν και )(ρησιμοποιούν το καινούριο λεξιλόγιο, τόσο στον προφορικό 
άσο και στον γραπτά λόγο. 

f Αποδίδουν προφορικά και γραπτά απλές και σύντομες περιγραφές εσωτερικών 
χώρων. 

f ΕξασκούνταΕ στη χρήση των ρημάτων -ίζω και -ει/αλ 

Ενδεικτική πορεία του μαθήματος 

1. Οι μαθητές φτιάχνουν καταλόγους με αντικείμενα παυ υπάρχουν στην κουζίνα 
ενός σπιτιού. Τα περιγράψουν KOL τα διακρίνουν ανάλογα με τη χρήση τους. το 
σχήμα ή το υλικό τους (π.χ. Με την κατσαρόλα μαγειρεύουμε. Με τον δίσκο 
σερβίρουμε. Η κατσαρόλα είναι μεταλλική και στρογγυλή. Ο δίσκος είναι 
ξύλινος και παραλληλόγραμμος κ.ά.), 

2. Οι μαθητές ξεχωρίζουν μερικά αντικείμενα που συναντά μ? στην κουζίνα και 
αφηγούνται την ιστορία τους (π.χ. την ιστορία του τραπεζιού). Ύστερα. 
συνδυάζουν ορισμένες από τις ιστορίες αυτές KOL συνθέτουν μια καινούρια 
(π.χ. Το τραπέζι συναντάει τέσσερις καρέκλες και όλα μαζί τοποθετούνται σε 
μια μικρή φωτεινή κουζίνα). 

3. Οι μαθητές προχωρούν στην περιγραφή της κουζίνας του σπιτιού τους. 

4. Ι τ η συνέχεια, όλη η τάξη σχεδιάζω μια «πολυπολιτισμική κουζίνα» και τη 
διακοσμεί με τα αγαπημένα αντικείμενα των μαθητών. 

5. Ο εκπαιδευτικός δίνει στους μα&ητες τη φωτοτυπία μιας "βρεγμένης* 
συνταγής. Το χαρτί της συνταγής αυτής «βράχηκε» και σβήστηκαν τα ρήματα. 
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ΜΑΘΗΜΑ 14ο 

Θ ε ρ Ο : «Παρατηρώντας έναν πίνακα ζωγραφικής» 

Δ ι δ α κ τ ι κ ο ί σ τ ό χ ο ι 

Οι μαθητές: 

/ Ακούν και ανταποκρίνονται σε απλές, σύντομες και συγκεκριμένες περιγραφές 
χώρων και αντικειμένων. 

/ Διαβάζουν, κατανοούν και ανταποκρίνονται σε απλές περιγραφές χώρων και 
αντικειμένων. 

J Συμμετέχουν ενεργά σε ομαδικές δραστηριότητες της τάξης. 
J Κατανοούν και χρησιμοποιούν το καινούριο λεξιλόγιο, τόσο στον προφορικό 

όσο και στσν γραπτό λόγο. 
J Κατανοούν KOL χρησιμοποιούν τη γενική ενικού και πληθυντικού αριθμού. 

Ενδεικτική πορεία του μαθήματος 

1. Οι μαθητές παρατηρούν τη φωτογραφία μιας κουζίνας και γράφουν μικρά 
περιγραφικά κείμενα. 

2. Οι μαθητές, σε ομάδες, παρατηρούν εικόνες με τους εσωτερικούς χώρους 
σπιτιών και ονομάζουν όσους χώρους KOL αντικείμενα γνωρίζουν. 

3. ΝΑε αφόρμηση την παραπάνω δραστηριότητα, ο εκπαιδευτικός διδάσκει τις 
ονομασίες των χώρων, τον εξοπλισμό του σπιτιού KOL συζητά με τους μαθητές 
για τις δραστηριότητες που γίνονται σε κά6ε χώρο και σε τ ι χρησιμεύουν τα 
διάφορα έπιπλα και αντικείμενα. 

4. Ο εκπαιδευτικός μοιράζει στις ομάδες ένα μεγάλο χαρτόνι, εικόνες επίπλων και 
αντικειμένων από περιοδικά κατοικίας, ένα χοντρά νήμα ^50 εκ.) και κάλλα. 

-Ζητά από κάθε ομάδα να σχεδιάσει τους χώρους ενός σπιτιού και να το 
εξοπλίσει με εκείνα τα έπιπλα και αντικείμενα που θεωρεί απαραπτπ-α. 
Οι μαθητές θα πρέπει να διαλέξουν τις εικόνες και να τις συνδέσουν με τους 
αντίστοιχους χώρους. 

5. Εφαρμογή της δραστηριότητας: *-Μάντεμα - Τι είναι.,;·*, 

6. Οι μαθητές διαβάζουν σχετικό κείμενο και απαντούν οε ερωτήσεις κατανόησης. 
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7. Με αφΰρμηση το κείμενο, ο εκπαιδευτικός διδάσκει τη γενική του ενικού και του 
πληθυντικού αριθμού. 

Β. Οι μαθητές ακούν μικρά περιγραφικά κείμενα (χώρων και αντικειμένων) και 
ζωγραφίζουν. 

9. Οι μαθτπες, σε ζευγάρια, περιγράφουν τις ζωγραφιές τους και τις παρουσιά
ζουν στην τάξη. 

10- Ιυμπλήρωοη ασκήσεων. 

Άσκηση 7 (ακουστικής κατανόησης) 

?"*»& 

Με λένε Αλί Ρεζά και είμαι από το Ιράκ. Είμαι δώδεκα χρονών. Μένω με 

τους γονείς μου και την αδερφή μου στο Παγκράτι οτηνοδο Καραϊσκάκη 75. 

οε μια πενταώροφη πολυκατοικία. 

Το σπίτι μου δεν είναι μεγάλο, είναι μικρό και συμπαθητικό, Ο μισθός της 

μαμάς είναι χαμηλός και ο μπαμπάς μου δεν δουλεύει τώρα. Ξέρω την ελληνι

κή λέξη απότη δασκάλα μου- είναι άνεργος. 

Το διαμέρισμα μας είναι οτον πρώτο όροφο και έχει δύο κύρια δωμάτια, 

δηλαδή ένα σαλόνι και ένα υπνοδωμάτιο. Το υπνοδωμάτιο είναι του μπαμπά και 

της μαμάς. 

Το κρεβάτι μου και το κρεβάτι της μικρής μου αδερφής είναι στο σαλόνι, 

Στο σπίτι υπάρχει ακόμη μία κουζίνα και ένα μπάνιο. Αγαπώ το onm μου. Δεν 

πειράζει που είναι μικρά. Το καλοκαίρι είναι δροσερά και τον χειμώνα ζεστό σαν 

φωλίτσα, 
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ΜΑΘΗΜΑ 16ο 

Θ έ μ α : «Η περιοχή μου» 

Διδακτικοί στόχοι 

Οι μαθητές: 

s Βελτιώνουν την απαντητική τους ετοιμότητα αναγνωρίζοντας αμέσως πς σω
στές και λάθος πληροφορίες που τους δίνονται σε σχέση με κάποιο κείμενο. 

/ Διαβάζουν, κατανοούν KOL ανταποκρίνονται σε απλές και σύντομες περιγραφές 
ευρύτερων περιοχών με ή χωρίς εικόνα. Οι περκγραφές αυτές μπορεί να έχουν 
διαλογική ή αφηγηματική μορφή. 

/ Επικεντρώνουν την προσοχή τους σε ρήματα Β' συζυγίας KOL στη σύνδεση επι
θέτου και ουσιαστικού. 

/ Κατανοούν και χρησιμοποιούν το καινούριο λεξιλόγιο στον προφορικό και στον 
γραπτό λόγο. 

Ενδεικτική πορεία του μαθήματος 

1, Ο εκπαιδευτικός μοιράζει στους μαθητές το σχεδιάγραμμα μιας γειτονιάς, 
Πάνω στο οποίο είναι σημειωμένα καταστήματα, δημόσια κτίρια, πάρκα, νοσο
κομεία, ξενοδοχεία, κ.ά. Με αφόρμησπ. το σχεδιάγραμμα οι μαθητές ονομάζουν 
όσες υπηρεσίες και μαγαζιά γνωρίζουν. 

2, Τττ\ συνέχεια, ο εκπαιδευτικός οδηγεί τους μαθητές έξω οπό το σχολείο. Επι
σκέπτονται τα καταστήματα και τις υπηρεσίες και παίρνουν συνεντεύξεις από 
τους ανθρώπους. Επίσης, διαβάζουν τις επιγραφές και τις ταμπέλες των δρό
μων, 

3, Μετά, μέσα στην τάξηΗ ακούν τους ήχους και τις συνομιλίες που κατέγραψαν, 
αναγνωρίζουν τους χώρους και συζητούν για τις λειτουργίες τους. Παράλληλα, 
σχεδιάζουν τη διαδρομή τους πάνω οε χαρτόνι ή δημιουργούν τη γειτονιά με 
πλασηκά κουτάκια και άλλα υλικά καθημερινής χρήσης ή κομμάτια από παιχνί
δια. 

4, Στη συνέχεια, γίνεται συζήτηση για το τι άλλο μπορεί να περιλαμβάνει ιηα. 
περιοχή. Ως αφάρμηση, ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί έναν τοπικά χάρτη, 
Καλεί τους μαθητές να εντοπίσουν το σημείο όπου βρίσκονται και τους ζητά να 
παρατηρήσουν και νϋ ονομάσουν ό.τι βρίσκεται γύρω. 
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