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1. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΓΝΑΡΙΟΤ
1.1 ΣΙΣΛΟ:
«Σνέθμμαη ζςζηά- δς ογηεηκά»
1.2 ΓΜΠΛΓΚΟΜΓΝΓ ΓΝΩΣΙΚΓ ΠΓΡΙΟΥΓ:

Μειέηε Πενηβάιιμκημξ, Μαζεμαηηθά, Γιώζζα, Δεμημονγία Έθθναζε,
Τπμιμγηζηήξ
1.3 ΣΑΞΓΙ ΣΙ ΟΠΟΙΓ ΜΠΟΡΓΙ ΝΑ ΑΠΓΤΘΤΝΓΣΑΙ:

Σμ ζεκάνημ απεοζύκεηαη ζε παηδηά πνμζπμιηθήξ ειηθίαξ.
1.4 ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΜΓ ΣΟ Α.Π..

Σμ ζέμα είκαη απμιύηςξ ζομβαηό με ημ ΑΠΠ θαη ημ ΔΓΠΠ ημο Νεπηαγςγείμο θαζώξ μη δναζηενηόηεηεξ θαη ηα ιμγηζμηθά πμο πνεζημμπμημύκηαη
πανέπμοκ εοθαηνίεξ ζηα παηδηά κα ένζμοκ ζε επαθή με ζέμαηα πμο ηα εκδηαθένμοκ θαη είκαη πνμζηηά πνμθεημέκμο κα μειεηήζμοκ πνάγμαηα θαη γεγμκόηα από ημ μηθείμ πενηβάιιμκ ημοξ (δηαηνμθή), δηόηη ε μειέηε πενηβάιιμκημξ
ζημ Νεπηαγςγείμ είκαη πιαίζημ δνάζεξ θαη αιιειεπίδναζεξ άννεθηα ζοκδεδεμέκμ με ηα βηώμαηα ηςκ παηδηώκ. Οη δναζηενηόηεηεξ λεθηκμύκ από ηηξ ακάγθεξ ηςκ παηδηώκ, εκενγμπμημύκ ηε δεμημονγηθόηεηα, ηεκ ακηαιιαγή ηδεώκ θαη μδεγμύκ ζε κέεξ γκώζεηξ. Πανάιιεια εμπιμοηίδεηαη ε γιώζζα, ακαπηύζζεηαη ε επηθμηκςκία θαη ζοκενγαζία θαη αλημπμηείηαη ζε μεγάιμ βαζμό
ε Σεπκμιμγία.
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1.5 ΑΠΑΙΣΟΤΜΓΝΗ ΤΛΙΚΟΣΓΥΝΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ

Οη δναζηενηόηεηεξ ζα πναγμαημπμηεζμύκ ζηε γςκηά ημο οπμιμγηζηή.
 Έκαξ ημοιάπηζημκ οπμιμγηζηήξ ζηεκ ηάλε θαη ζα έπεη εγθαηεζηεμέκα ηα παναθάης ιμγηζμηθά
 Kidspiration
 Tux paint
 Έκαξ εθηοπςηήξ
 Έκαξ πιαζηηθμπμηεηήξ

ΛΟΓΟΙ ΓΠΙΛΟΓΗ ΛΟΓΙΜΙΚΩΝ:

 Σμ ιμγηζμηθό kidspiration ημ επηιέλαμε γηαηί με ηε δεμημονγία ημο εκκμημιμγηθμύ πάνηε μπμνμύμε κα ακηπκεύζμομε ηηξ πνμεγμύμεκεξ γκώζεηξ
ηςκ παηδηώκ. Γπίζεξ είκαη εύθμιμ κα πνεζημμπμηεζεί από ηα παηδηά ημο
κεπηαγςγείμο γηαηί ημ μόκμ πμο πνέπεη κα γκςνίδμοκ θαιά ηα κήπηα είκαη
ε πνήζε ημο πμκηηθημύ θαη ε ιεηημονγία drag and drop (ζύνε θαη άζε).
 Σμ πνόγναμμα δςγναθηθήξ tux paint είκαη έκα δςνεάκ πνόγναμμα ζπεδίμο θαη δςγναθηθήξ γηα μηθνά παηδηά άκς ηςκ 3 εηώκ. Δηαζέηεη έκα ζύκμιμ απιώκ ζπεδηαζηηθώκ ενγαιείςκ, μεγάια θμομπηά, μεγάιμοξ δείθηεξ
πμκηηθημύ θαη βμεζεηηθά μεκύμαηα. Πμιύ εύπνεζημ, με πενηβάιιμκ θαζανά θηηαγμέκμ γηα παηδηά θαη ιεδάκηεξ ζηεκ ειιεκηθή γιώζζα. Έπεη δηαζθεδαζηηθά επεηηθά εθέ θαη μηα μαζθόη (πηγθμοΐκμ) γηα κα βμεζά θαη κα
δίκεη μδεγίεξ ζημοξ μηθνμύξ θαιιηηέπκεξ. ημ πενηβάιιμκ ενγαζίαξ ηα
παηδηά μπμνμύκ κα εθθναζημύκ θαη κα δεμημονγήζμοκ ηηξ δηθέξ ημοξ ζοκζέζεηξ, κα ζπεδηάζμοκ ειεύζενα αιιά θαη κα πνεζημμπμηήζμοκ ηηξ ζηάμπεξ. Μέζα από δναζηενηόηεηεξ αημμηθέξ θαη μμαδηθέξ αθοπκίδεηαη θαη
δηαηενείηαη ε δεμημονγηθόηεηα θαη θαιιηενγείηαη ε έθθναζε ηςκ παηδηώκ.
1.6 ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

Ωξ μμκηέιμ δηδαζθαιίαξ επηιέγεηαη ε «ζοκενγαηηθή θαζμδεγμύμεκε ακαθάιορε», ζηα πιαίζηα ηεξ μπμίαξ μη μαζεηέξ με ζογθεθνημέκα θύιια ενγαζίαξ δηενεοκμύκ ημ δηδαθηηθό οιηθό θαη μηθμδμμμύκ ζοκενγαηηθά ηε κέα
γκώζε.
Σα παηδηά ζα ενγαζημύκ αημμηθά θαη ζε μμάδεξ ηςκ δύμ παηδηώκ ζηε γςκηά ημο οπμιμγηζηή.
ΚΟΠΟ
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Να οημζεηήζμοκ ζηάζεηξ θαη θακόκεξ ογηεηκήξ δηαηνμθήξ.
1.7 ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ

 Να ζομμεηέπμοκ ζε ζοδεηήζεηξ πνεζημμπμηώκηαξ ζημηπεηώδε επηπεηνεμαημιμγία θαη μέζα από αοηό κα εμπιμοηίδμοκ ημκ πνμθμνηθό ημοξ ιόγμ θαη
με ιέλεηξ πμο ζοκδέμκηαη με ηε δηαηνμθή.
 Να ακηηιεθζμύκ ηε ζεμαζία ηεξ ογηεηκήξ δηαηνμθήξ γηα ηεκ πνμαγςγή ηεξ
ογείαξ.
 Να ακαγκςνίδμοκ ογηεηκέξ θαη βιαβενέξ ηνμθέξ θαη κα ηηξ ηαληκμμμύκ με
βάζε ηεκ θαηαιιειόηεηα γηα ηεκ ογεία μαξ.
 Υνεζημμπμηώκηαξ ενγαιεία ζπεδίαζεξ εκόξ ιμγηζμηθμύ δςγναθηθήξ κα
θαιιηενγμύκ ηε θακηαζία θαη ηε δεμημονγηθόηεηά ημοξ θαη κα εθθνάδμκηαη
μέζα από ηα ένγα πμο πανάγμοκ.
 Να ζοκενγάδμκηαη θαη κα επηθμηκςκμύκ ζε θάζε δναζηενηόηεηα με επηηοπία.
 Να ηαοηίζμοκ ημκ οπμιμγηζηή με μηα μεπακή πμο βμεζάεη ημκ άκζνςπμ
ζηεκ ενγαζία ημο θαη μπμνεί κα ημκ πνεζημμπμηήζεη γηα παηπκίδη θαη δηαζθέδαζε.
1.7 ΓΚΣΙΜΩΜΓΝΗ ΔΙΑΡΚΓΙΑ

Σμ ζεκάνημ ζα πναγμαημπμηεζεί ζε 4 δηδαθηηθέξ ώνεξ. Ωζηόζμ ε πνμκηθή
ημο δηάνθεηα μπμνεί κα αολεζεί ή κα μεηςζεί, ακάιμγα με ημ εκδηαθένμκ πμο
ζα δείλμοκ ηα παηδηά θαηά ηε ζομμεημπή ημοξ ζημ ζέμα.
1.8 ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΓΝΓ ΓΝΩΓΙ

Οη μαζεηέξ έπμοκ ακαπηύλεη από πνμεγμύμεκα μαζήμαηα ηηξ βαζηθέξ δεληόηεηεξ πνήζεξ ημο Η/Τ (πνήζε ημο πμκηηθημύ). Γπηπιέμκ, ζηα πιαίζηα ηςκ
ειεύζενςκ δναζηενημηήηςκ, ηα κήπηα έπμοκ ελμηθεηςζεί με ηηξ βαζηθέξ ιεηημονγίεξ ηςκ ιμγηζμηθώκ tux paint, kidspiration.

2. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΓΝΑΡΙΟΤ
Αλημπμηώκηαξ ηηξ ΣΠΓ ζηεκ εθπαηδεοηηθή δηαδηθαζία εοκμμύμε ηεκ αιιαγή
ημο παναδμζηαθμύ δηδαθηηθμύ μμκηέιμο θαη ηε πνήζε ζύγπνμκςκ δηδαθηηθώκ
πνμζεγγίζεςκ. Με ηε πνήζε ιμγηζμηθώκ θαη θαηάιιειςκ θύιιςκ ενγαζίαξ
ακαδεηθκύεηαη ημ μαζεημθεκηνηθό μμκηέιμ ηεξ δηενεοκεηηθήξ μάζεζεξ.
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Σα ιμγηζμηθά πμο επηιέλαμε με ηα θύιια ενγαζίαξ εκηζπύμοκ ηε ζοκενγαηηθή
μάζεζε θaη ηεκ αιιειεπίδναζε ηςκ μαζεηώκ ζηε δηαδηθαζία ηεξ μάζεζεξ,
ακαδεηθκύμκηαξ ηειηθά ηα μθέιε ηεξ ηεπκμιμγίαξ ζηε ζπμιηθή ηάλε.
ηεκ μοζία ηςκ πναγμάηςκ ε δηδαζθαιία με ηε πνήζε οπμιμγηζηή πενκά έκα
βήμα πημ πένα από ημκ παναδμζηαθό ηνόπμ θαη ε ίδηα δμοιεηά ημο δαζθάιμο
μνγακώκεηαη θαη οιμπμηείηαη με κέα μέζα θαη ηνόπμοξ.
Ο νόιμξ ημο δαζθάιμο είκαη οπμζηενηθηηθόξ, δίδμκηαξ μδεγίεξ όπμο θαη ακ
πνεηαζηεί αιιά θαη εμροπςηηθόξ.
2.1 ΠΡΟΣΓΙΝΟΜΓΝΗ ΠΟΡΓΙΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

Σμ ζεκάνημ μπμνμύμε κα ημ πςνίζμομε ζε ηνία μένε:
Α) ζπεδηαζμόξ: ζπεδηάδμομε ηα θύιια ενγαζίαξ με βάζε ημοξ ζηόπμοξ
πμο ζέζαμε. Οη ζηόπμη επηιέπζεθακ με γκώμμκα ημο ηη ζέιμομε κα μάζμοκ
ηα παηδηά ηε δεδμμέκε ζηηγμή.
Β) εθανμμγή: οιμπμημύμε με βάζε ηα θύιια ενγαζίαξ πμο ζπεδηάζαμε.

Γ) αλημιόγεζε: αλημιμγμύμε ακ επηηεύπζεθακ μη ζηόπμη.
ΦΤΛΛΑ ΓΡΓΑΙΑ:

1μ θύιιμ ενγαζίαξ- 1ε δναζηενηόηεηα:
Δεμημονγία εκκμημιμγηθμύ πάνηε πνμθεημέκμο κα ακηπκεύζμομε ηηξ πνόηενεξ
γκώζεηξ ηςκ παηδηώκ γηα ηεκ δηαηνμθή.
Με αθμνμή ημ παναμύζη πμο δηαβάζαμε «Ο Μάθεξ Γκδομάθεξ θαη ε μάπε με ημ
ζημμάπη» θάκμομε μηα ζοδήηεζε γηα ηηξ ηνμθέξ, ηηξ ζοκήζεηεξ μαξ ηεκ ώνα ημο
θαγεημύ, ηεκ πμζόηεηα, ηα είδε ηεξ δηαηνμθήξ μαξ, ηα αγαπεμέκα μαξ θαγεηά,
ηεκ ογηεηκή δηαηνμθή. Η ζοδήηεζε επεθηείκεηαη θαη μδεγείηαη γηα ηηξ ογηεηκέξ θαη
βιαβενέξ ηνμθέξ. Ακηπκεύμομε έηζη ηηξ γκώζεηξ ηςκ παηδηώκ ζπεηηθά με ηε
δηαηνμθή.
ηε ζοκέπεηα, ζημ πενηβάιιμκ ενγαζίαξ ημο ιμγηζμηθμύ Kidspiration, επηιέγμκηαξ ημ εηθμκίδημ
γηα ηε δεμημονγία εκκμημιμγηθμύ πάνηε, θαηαγνάθμομε
όιεξ μη ηδέεξ ηςκ παηδηώκ.
Η κεπηαγςγόξ ζα γνάρεη ζε αοηόκ ηηξ πνμϋπάνπμοζεξ γκώζεηξ θαη ηδέεξ ηςκ
παηδηώκ γηα ηεκ δηαηνμθή θαη έηζη δμμείηαη μ εκκμημιμγηθόξ πάνηεξ.
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2μ θύιιμ ενγαζίαξ- 2ε δναζηενηόηεηα:
Ομαδμπμίεζε ηνμθώκ ςξ πνμξ ηεκ θαηαιιειόηεηα γηα ηεκ ογεία μαξ.
ηε δεύηενε δναζηενηόηεηα ζα δεμημονγήζμομε έκα πενηβάιιμκ ενγαζίαξ ζημ
ιμγηζμηθό kidspiration, ζημ μπμίμ ζα πνέπεη ηα παηδηά πνεζημμπμηώκηαξ ηε
ιεηημονγία Drag&drop κα ζύνμοκ ηνμθέξ, πμο βνίζθμκηαη ζημ θάης μένμξ ηεξ
επηθάκεηαξ ενγαζίαξ θαη κα ηηξ μμαδμπμηήζμοκ με θνηηήνημ «είκαη ογηεηκέξ θαη
ηνώς ζοπκά» «είκαη βιαβενέξ θαη δεκ ηνώς ζοπκά». Σμ πενηβάιιμκ ενγαζίαξ
είκαη πςνηζμέκμ με μηα γναμμή θαη από ηε μία πιεονά ζα ζύνμοκ ηα παηδηά ηνμθέξ
ογηεηκέξ εκώ από ηεκ άιιε ηνμθέξ βιαβενέξ. Γηα κα γίκεη θαηακμεηό αοηό ζηεκ
θάζε μία πιεονά ζα οπάνπεη, δίπια ζηεκ θάζε πνόηαζε, θαη έκα ακηίζημηπμ
ζεμάδη. Π.π. έκα θαη έκα
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3μ θύιιμ ενγαζίαξ- 3ε δναζηενηόηεηα:
Φςκίδμομε με ημ θαιάζη ηεξ ογηεηκήξ δηαηνμθήξ ή θηηάπκμομε ημ ηναπέδη ηεξ
ογηεηκήξ δηαηνμθήξ.
ε αοηή ηε δναζηενηόηεηα ηα παηδηά ζα πνέπεη κα βνμοκ από ηε βηβιημζήθε ημο
ιμγηζμηθμύ kidspiration έκα θαιάζη ή ηναπέδη θαη κα ημ εηζάγμοκ ζηεκ επηθάκεηα
ενγαζίαξ (ημ μεγεζύκμοκ). Έπεηηα, πνεζημμπμηώκηαξ θαη πάιη ηε βηβιημζήθε ηα
παηδηά ζα πνέπεη κα «ρςκίζμοκ» (κα βνμοκ) ηνμθέξ ογηεηκέξ θαη κα ηηξ ημπμζεηήζμοκ ζημ θαιάζη/ηναπέδη ημοξ.
Ακαμέκμομε ημ ελήξ απμηέιεζμα:
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ή

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
4ε θύιιμ ενγαζίαξ- 4ε δναζηενηόηεηα:
Φηηάπκμομε αημμηθά ζμοπιά με ζέμα ηεκ ογηεηκή δηαηνμθή
Σα παηδηά ζε αοηή ηε δναζηενηόηεηα ζα δμοιέρμοκ αημμηθά ζημ ιμγηζμηθό tux
paint θαη ζα δςγναθίζμοκ ειεύζενα πνεζημμπμηώκηαξ είηε ηα ζπεδηαζηηθά
ενγαιεία είηε ηηξ ζηάμπεξ με ζέμα ηηξ ογηεηκέξ ηνμθέξ. Θα απμζεθεύζμομε ηε
δςγναθηά θάζε παηδημύ θαη ζα ηε εθηοπώζμομε. ημ ηέιμξ με μηα πιαζηηθμπμίεζε ζα έπεη ημ θάζε έκα ημ δηθό ημο ζμοπιά.
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