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Σίηλορ διδακηικού ζεναπίος
«Ζ ώξα»
Δμπλεκόμενερ γνυζηικέρ πεπιοσέρ
Μαζεκαηηθά, γιώζζα, εηθαζηηθά, Τ.Π.Δ.
Σάξειρ ζηιρ οποίερ απεςθύνεηαι
Τν ζελάξην απεπζύλεηαη ζε παηδηά B’ Γεκνηηθνύ.
ςμβαηόηηηα με ηο Αναλςηικό Ππόγπαμμα
Τν ζέκα ηνπ ζελαξίνπ είλαη απνιύησο ζπκβαηό κε ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα ηνπ
Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ (ΓΔΠΠΣ, 2003), εθόζνλ απνηειεί ελόηεηα ηνπ ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ
(Μαζεκαηηθά , θεθάιαην 47) .
Δπηπξνζζέησο όιεο νη επηκέξνπο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζελαξίνπ εμαθηηλώλνληαη ζε
νιόθιεξν ην θάζκα ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο πξνάγνληαο θαηά απηόλ ηνλ ηξόπν
ηελ νιόπιεπξε αλάπηπμε ζε γλσζηηθό, ζπλαηζζεκαηηθό θαη ςπρνθηλεηηθό επίπεδν
(ζηνρνζεζία θαηά Bloom).
Οπγάνυζη ηηρ διδαζκαλίαρ και απαιηούμενη ςλικοηεσνική ςποδομή
Πξνηείλεηαη ε νξγάλσζε ησλ καζεηώλ ζε εηεξνγελείο νκάδεο 2 αηόκσλ (εηαηξηθή κνξθή).
Οη ξόινη ελαιιάζζνληαη ζε απηή ηνπ ρεηξηζηή Ζ/Υ θαη ηνπ εθθσλεηή. Απαηηείηαη επνκέλσο
ν θαηάιιεινο αξηζκόο Ζ/Υ, ζηνπο νπνίνπο είλαη εγθαηεζηεκέλα ηα ινγηζκηθά πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνύλ. Οη δξαζηεξηόηεηεο ζα πξέπεη λα δηεμαρζνύλ ζην εξγαζηήξην
πιεξνθνξηθήο, έηζη ώζηε λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά νη καζεηέο κε παηγληώδε θαη επράξηζην
ηξόπν θαη όρη λα είλαη απινί παξαηεξεηέο.
Θα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ινγηζκηθά «Μαζεκαηηθά Α΄-Β΄» πνπ ζπλνδεύνπλ ηα βηβιία ηνπ
δεκνηηθνύ ζρνιείνπ, θεηκελνγξάθνο (MS Word),Revelation Natural Art θαη Hot Potatoes
ηα νπνία είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλα ζηνπο αληίζηνηρνπο Ζ/Υ. Δπηπξνζζέησο ζα
ρξεζηκνπνηεζεί εθηππσηήο.
Λόγοι επιλογήρ λογιζμικών
Τν ινγηζκηθό «Μαθημαηικά Α΄-Β΄» είλαη έλα ινγηζκηθό θιεηζηνύ ηύπνπ. Αλήθεη ζηελ
θαηεγνξία drill and practice. Σηεξίδεηαη ζηε ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεσξία ηεο κάζεζεο.
Σύκθσλα κε απηή ε γλώζε είλαη κηα νληόηεηα πνπ κπνξεί λα κεηαδνζεί. Ζ γλώζε κπνξεί
λ’ «απνζπλαξκνινγεζεί» ζε κηθξά, απιά ηκήκαηα, ηα νπνία ην άηνκν κπνξεί εύθνια λα
κάζεη. Ζ δηδαθηέα ύιε αλαιύεηαη ζε επηκέξνπο ηκήκαηα, ηα νπνία δηδάζθνληαη βαζκηαία
από ηα πην απιά ζηα πην ζύλζεηα. Παξαηεξώληαο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ινγηζκηθνύ ζα
δνύκε όηη ζύκθσλα κε ην ζπκπεξηθνξηζκό ππάξρεη ηαρεία αλαηξνθνδόηεζε ζεηηθή ή
αξλεηηθή αλάινγα κε ηελ απάληεζε. Όζεο εξσηήζεηο δελ απαληώληαη ζσζηά από ηνπο
καζεηέο ηίζεληαη εθ λένπ εσζόηνπ απαληεζνύλ ζσζηά.
Ο Κειμενογπάθορ (MS Word) είλαη έλα δπλακηθό θη επέιηθην εξγαιείν ηνπ ππνινγηζηή, ην
νπνίν πξνζθέξεη πνιιέο δπλαηόηεηεο ζηνπο λεαξνύο ρξήζηεο γηα επεμεξγαζία,
αλαδηαηύπσζε θαη κνξθνπνίεζε ελόο θεηκέλνπ. Δύθνια έλα θείκελν κε εηθόλεο, κπνξεί λα
μαλαγξαθηεί, λα εκπινπηηζηεί ή λα ζπληνκεπηεί. Δπνκέλσο βνεζά ηα παηδηά λα
βειηηώζνπλ ην παξαγόκελν ιόγν ηνπο. Οη ιεηηνπξγίεο ηεο δηαγξαθήο, αληηγξαθήο,
επηθόιιεζεο θαη ηεο εηζαγσγήο πξνζθέξνπλ πνιιέο δπλαηόηεηεο ζην γξαπηό ιόγν. Τα
παηδηά κπνξνύλ λα γξάςνπλ, λα κεηαθηλήζνπλ εηθόλεο θαη ζρήκαηα, λα δηνξζώζνπλ ην
γξαπηό ηνπο, ρσξίο ηελ επίβιεςε ηνπ δαζθάινπ θαη ρσξίο ην αίζζεκα ειέγρνπ. Καζόηη νη
καζεηέο είλαη κηθξνί, δε ζα ηνπο δεηεζεί λα γξάςνπλ κεγάιν θείκελν, δηόηη είλαη επλόεην όηη
δελ κπνξνύλ λα έρνπλ ηελ επρέξεηα πιεθηξνιόγεζεο ελόο κεγαιύηεξνπ παηδηνύ.
Τν Revelation Natural Art είλαη έλα επνηθνδνκεηηθό εξγαιείν γξαθηθώλ γεληθήο ρξήζεο
κε πνιιαπιέο ζρεδηαζηηθέο δπλαηόηεηεο, πνπ πξνσζεί ηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε, ηνλ
νπηηθό αιθαβεηηζκό θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο νπηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο.
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Σην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην παξέρεη έλα δεκηνπξγηθό ζρεδηαζηηθό πεξηβάιινλ πνπ
δηεπθνιύλεη ηελ θαηαλόεζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο
Τν ινγηζκηθό Hot potatoes επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία αιιειεπηδξαζηηθώλ ηεζη πνιιαπιώλ
εξσηήζεσλ, ζηαπξόιεμα, αληηζηνίρηζεο, ηαμηλόκεζεο θαη ζπκπιήξσζεο θελώλ. Δίλαη έλα
ινγηζκηθό πξαθηηθήο άζθεζεο γηα αμηνιόγεζε ηεο θαηαλόεζεο. Σηε ζπγθεθξηκέλε
δηδαζθαιία δίλεηαη ζηα παηδηά ε επθαηξία κε δηαζθεδαζηηθό ηξόπν λα ιύζνπλ κία άζθεζε
κπεξδεκέλεο πξόηαζεο.
Μονηέλο Γιδαζκαλίαρ
Ωο κνληέιν δηδαζθαιίαο επηιέγεηαη ε «ζπλεξγαηηθή θαζνδεγνύκελε αλαθάιπςε», ζηα
πιαίζηα ηεο νπνίαο νη καζεηέο κε ζπγθεθξηκέλα θύιια εξγαζίαο δηεξεπλνύλ ην δηδαθηηθό
πιηθό θαη νηθνδνκνύλ ζπλεξγαηηθά ηε λέα γλώζε.
Ο πόλορ ηος δαζκάλος:
Δίλαη ν ζύκβνπινο, ν εκςπρσηήο, ν δηεπθνιπληήο ηεο δηαδηθαζίαο. Δλζαξξύλεη ηε
ζπλεξγαζία ησλ καζεηώλ θαη θξνληίδεη ην θιίκα ζηελ ηάμε λα είλαη επράξηζην θαη
δεκηνπξγηθό.
Τα ιάζε θαη νη απνξίεο ησλ καζεηώλ θαηά ηε ρξήζε ησλ ινγηζκηθώλ, πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνύληαη σο επθαηξίεο γηα κάζεζε θαη λα κελ εθιακβάλνληαη σο απνηπρίεο.
Γνώζειρ και ππόηεπερ ιδέερ και ανηιλήτειρ ηυν μαθηηών
Οη καζεηέο έρνπλ αλαπηύμεη ζε πξνεγνύκελα καζήκαηα ηηο βαζηθέο δεμηόηεηεο ρξήζεο ηνπ
Ζ/Υ (ρξήζε ηνπ πνληηθηνύ, θηινζνθία ιεηηνπξγίαο ησλ windows ). Δπηπιένλ νη καζεηέο
έρνπλ εμνηθεησζεί κε ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ ινγηζκηθώλ από
άιιεο δξαζηεξηόηεηεο θαη εθπαηδεπηηθά ζελάξηα πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί. Οη καζεηέο έρνπλ
δηδαρζεί ηα αληίζηνηρα καζήκαηα ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ (Μαζεκαηηθά, θεθάιαηα 47 - 48).
Δπίζεο έρνπλ δηδαρζεί ζηελ πξώηε θαη ζηε δεπηέξα δεκνηηθνύ ηηο έλλνηεο ηνπ ππιν θαη
ηνπ μεηά θαη πσο δηαβάδνπκε ην 24σξν ξνιόη. Τα ινγηζκηθά ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα
αμηνινγήζνπκε ηα όζα έρνπλ δηδαρζεί.

κοπόρ και ζηόσοι ηος εκπαιδεςηικού ζεναπίος
Ο ζθνπόο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ είλαη νη καζεηέο λα αλαγλσξίδνπλ ηελ ώξα θαη λα
εμαζθεζνύλ ζ’ απηό κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή.
Σηόρνη είλαη νη καζεηέο:
λα αλαγλσξίδνπλ ηελ ώξα ζην αλαινγηθό θαη ζην ςεθηαθό ξνιόη
λα μερσξίδνπλ ην ιεπηνδείρηε από ηνλ σξνδείρηε
λα ππνινγίδνπλ ηηο ρξνληθέο δηάξθεηεο
λα αλαγλσξίδνπλ ηηο έλλνηεο πξηλ θαη κεηά θαη ηε ζσζηή ρξνληθή εμέιημε γεγνλόησλ
λα εξγάδνληαη νκαδηθά θαη λα κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη
λα εμνηθεησζνύλ κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή
Δκηιμώμενη διάπκεια
4 ώξεο.
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Γιδακηικέρ πποζεγγίζειρ
1η δπαζηηπιόηηηα (μία διδακηική ώπα)
Σηόρνο ηεο πξώηεο άζθεζεο είλαη λα δνύκε αλ ηα παηδηά κπνξνύλ λα αλαγλσξίζνπλ ηελ
ώξα.
Από ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο δεηάκε από ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ δηπιό αξηζηεξό θιηθ ζην
εηθνλίδην «Μαθημαηικά Α΄-Β΄». Αθνινπζώληαο βήκα – βήκα ηηο νδεγίεο ηνπ θύιινπ
εξγαζίαο θηάλνπλ ζηηο κεηξήζεηο θαη επηιέγνπλ ην ρξόλν.

Τα παηδηά δηαιέγνπλ ην ζσζηό ξνιόη ζύκθσλα κε απηά πνπ δηαβάδνπλ. Γηα θάζε ζσζηή
απάληεζε αλάβεη ην θαλαξάθη θίηξηλν θαη ζπλερίδνπλ. Αλ απαληήζνπλ ιάζνο ηόηε ην
θαλαξάθη αλάβεη θόθθηλν θαη πξέπεη λα ζπλερίζνπλ κε ηελ ίδηα ώξα κέρξη λα απαληήζνπλ
ζσζηά. Όηαλ αλάςνπλ όια ηα θαλαξάθηα ηόηε παξνπζηάδεηαη κηα θαξηέια πνπ δείρλεη ηηο
επηηπρίεο ηνπ παίρηε.
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Όηαλ νη καζεηέο δνπλ θαη ην βαζκό ηεο επηηπρίαο ηνπο, παηώληαο ην εηθνλίδην κε ην
ζπηηάθη επηζηξέθνπλ ζηελ αξρηθή ζειίδα θαη από εθεί ζπλερίδνπλ ζηε 2ε άζθεζε.
Ο ζηόρνο καο ζηε δεύηεξε άζθεζε είλαη λα δνύκε αλ ηα παηδηά αλαγλσξίδνπλ ηελ ώξα ζην
ςεθηαθό ξνιόη.
Οη καζεηέο μεθηλώληαο πάιη από ηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ ινγηζκηθνύ επηιέγνπλ από ηηο
δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Β΄ Γεκνηηθνύ ηελ επίζθεςε ζην κνπζείν θαη ζηε ζπλέρεηα ην
ξνιόη.
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Τώξα ε ώξα εκθαλίδεηαη κε ηε ςεθηαθή κνξθή θαη νη καζεηέο θαινύληαη λα επηιέμνπλ ην
αλαινγηθό ξνιόη πνπ δείρλεη ηελ ίδηα ώξα.

Σε θάζε ζσζηή απάληεζε ην θπθιάθη αλάβεη πξάζηλν ζηελ θάησ πιεπξά ηεο νζόλεο ελώ
γηα θάζε ιάζνο απάληεζε αλάβεη θόθθηλν. Καη εδώ ππάξρεη αλαηξνθνδόηεζε. Ο καζεηήο
πξέπεη λα ζπλερίζεη κέρξη λα απαληήζεη ζσζηά. Μόιηο ηειεηώζεη κπνξεί λα παίμεη όζεο
θνξέο ζέιεη.

2η δπαζηηπιόηηηα (1 διδακηική ώπα)
Σηε δεύηεξε δξαζηεξηόηεηα ν ζηόρνο καο είλαη ε δηαπίζησζε αλ ηα παηδηά έρνπλ
θαηαιάβεη όηη ν ιεπηνδείρηεο είλαη κεγαιύηεξνο από ηνλ σξνδείρηε. Εεηάκε από ηνπο
καζεηέο λα αλνίμνπλ ην αξρείν κε ην θύιιν εξγαζίαο πνπ πεξηέρεη ηελ ηζηνξία ηνπ Φξόλε
πνπ αγαπάεη ην ρξόλν. Δδώ νη καζεηέο θαινύληαη λα δηαβάζνπλ ηελ ηζηνξία ηνπ Φξόλε θαη
λα ηνπνζεηήζνπλ ηνπο δείθηεο (βειάθηα) πάλσ ζηα αληίζηνηρα ξνιόγηα. Δπίζεο κε ηε
βνήζεηα ηνπ πνληηθηνύ θαζνδεγνύκε ηα παηδηά λα απμνκεηώζνπλ ην κήθνο ησλ δεηθηώλ
ώζηε ην κηθξό βέινο λα αλαπαξηζηά ηνλ σξνδείθηε θαη ην κεγάιν ην ιεπηνδείθηε θαη ηέινο
δεηάκε από ηηο νκάδεο λα ηειεηώζνπλ ηελ ηζηνξία ηνπ Φξόλε.
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Το Ρολόι
Η ιστορία τοσ Χρόνη ποσ αγαπάει το τρόνο
Διάβαζε ηην ιζηορία ηοσ Χρόνη ποσ αγαπάει ηο τρόνο και ζσμπλήρωζε ζε κάθε
ρολόι ηοσς δείτηες, έηζι ώζηε να δείτνοσν ηη ζωζηή ώρα ζύμθωνα με ηην ιζηορία:
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Ο κηθξόο Χξόλεο ζεθώλεηαη ηελ Κπξηαθή λωξίο λωξίο ην πξωί
θαηά ηηο 7 ακριβώς, πξηλ μππλήζνπλ νη γνλείο θαη ηα αδέξθηα
ηνπ γηα λα ηνπο εηνηκάζεη πξωηλό έθπιεμε.
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Γεκάηνο όξεμε πεγαίλεη ζηελ θνπδίλα ηνπ ζπηηηνύ θαηά ηηο 7
και 30 ην πξωί. Πξέπεη λα εηνηκάζεη ηνλ θαθέ γηα ηνλ κπακπά
θαη ηε κακά θαη ηνζη γηα ηα κηθξόηεξα αδέξθηα ηνπ.
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Μετά από 10 λεπτά ε θαθεηηέξα ζθπξίδεη
θαη ν θαθέο κνζρνκπξίδεη.
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Σηηο 8 και τέταρτο είλαη όια έηνηκα! Η νηθνγέλεηα
μεπξνβάιιεη αθνινπζώληαο ηε κπξωδηά ηνπ πξωηλνύ πνπ
έθηηαμε ν Χξόλεο. Είλαη όινη ραξνύκελνη.
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Ολοκλήρωζε
ηώρα
εζύ ηην ιζηορία:
Λίγν αξγόηεξα
ζπγθεληξωκέλνη
όινη γύξω από ην ηξαπέδη
θνπβεληηάδνπλ ραξνύκελα. Τν ξνιόη ρηππάεη 9 ακριβώς θαη
ηόηε …
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3η δπαζηηπιόηηηα (1 διδακηική ώπα)
Σηελ ηξίηε δξαζηεξηόηεηα ζηόρνο καο είλαη λα δηαπηζηώζνπκε αλ νη καζεηέο κπνξνύλ λα
ππνινγίζνπλ ρξνληθέο δηάξθεηεο.
Εεηάκε από ηνπο καζεηέο λα αλνίμνπλ ην ινγηζκηθό Revelation Natural Art. Οη κηζέο
νκάδεο ζα αζρνιεζνύλ κε ηε δεκηνπξγία κηαο εηθόλαο πνπ λα πεξηιακβάλεη
δξαζηεξηόηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ ζε δηάζηεκα κηζήο
ώξαο (30 ιεπηά). Οη ππόινηπεο νκάδεο ζα αζρνιεζνύλ κε ηε δεκηνπξγίαο κηαο εηθόλαο
πνπ πεξηιακβάλεη δξαζηεξηόηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ ζε
δηάζηεκα 2 σξώλ. Μεηά ην πέξαο ηεο δξαζηεξηόηεηαο νη εξγαζίεο ησλ καζεηώλ
εθηππώλνληαη, αλαξηώληαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ θαη αθνινπζεί ζπγθξηηηθή κειέηε
ησλ δύν ρξνληθώλ δηαζηεκάησλ.

4η δπαζηηπιόηηηα (1 διδακηική ώπα)
Σηελ ηέηαξηε δξαζηεξηόηεηα ζηόρνο καο είλαη λα δηαπηζηώζνπκε αλ νη καζεηέο
αλαγλσξίδνπλ ηηο έλλνηεο πξηλ θαη κεηά θαη ηε ζσζηή ρξνληθή εμέιημε γεγνλόησλ.
Εεηάκε από ηνπο καζεηέο λα αλνίμνπλ από ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ην απνζεθεπκέλν
αξρείν κε όλνκα WRA θαη λα ιύζνπλ κία άζθεζε κπεξδεκέλεο πξόηαζεο ζην ινγηζκηθό
Hot Potatoes κε ηελ νπνία νη καζεηέο πξέπεη λα βάινπλ ηηο πξνηάζεηο ζηε ζσζηή ζεηξά
έηζη ώζηε λα πξνθύπηεη ε ζσζηή ρξνληθή εμέιημε ησλ γεγνλόησλ.

Αθνινπζεί έιεγρνο απνηειεζκάησλ, ζπδήηεζε θη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.
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1ο Φύλλο Δπγαζίαρ
(α) Από ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο θάληε αξηζηεξό δηπιό θιηθ ζην εηθνλίδην
«Μαθημαηικά Α-Β».

Παηήζηε «ΔΝΑΡΞΖ». Κάληε αξηζηεξό θιηθ ζην ζπλλεθάθη «ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ Β΄
Γημοηικού» θαη ζηε ζπλέρεηα ζην ζπηηάθη κε ηελ θαξηέια «Μεηπήζειρ». Μόιηο αλνίμεη ε
άζθεζε θάληε θιηθ αξηζηεξά ζην θεξάθη «Υπόνορ». Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο θαη δηαιέμηε
θάζε θνξά ην ξνιόη κε ηε ζσζηή ώξα. Γηα θάζε ζσζηή ζαο απάληεζε ην θαλάξη δεμηά
θάησ αλάβεη θίηξηλν, ελώ γηα θάζε ιάζνο απάληεζε αλάβεη θόθθηλν. Σην ηέινο ζα κάζεηε
ζε πόζεο εξσηήζεηο απαληήζαηε ζσζηά.
Όηαλ ηειεηώζεηε παηήζηε ην εηθνλίδην κε ην ζπηηάθη
γηα λα γπξίζεηε ζηελ αξρηθή ζειίδα. Τώξα είζηε έηνηκνη
γηα ηελ επόκελε άζθεζε.

(β) Με αξηζηεξό θιηθ επηιέμηε «Γιαθεμαηικέρ δπαζηηπιόηηηερ Β΄ Γημοηικού».
Μόιηο εκθαληζηεί ην λέν κελνύ θάληε θιηθ ζην «Δπίζκετη ζε ένα μοςζείο». Σηε
ζπλέρεηα θάληε θιηθ πάλσ ζην
ξνιόη.
Αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ πνληηθηνύ επηιέμηε ην αλαινγηθό ξνιόη
πνπ δείρλεη ηελ ίδηα ώξα κε ην ςεθηαθό. Γηα θάζε ζσζηή απάληεζε αλάβεη πξάζηλν θσο
θαη γηα θάζε ιάζνο θόθθηλν. Μπνξείηε λα παίμεηε όζεο θνξέο ζέιεηε.
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2ο Φύλλο Δπγαζίαρ
Από ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο παηήζηε δηπιό αξηζηεξό θιηθ ηνπ πνληηθηνύ ζαο πάλσ ζην
εηθνλίδην «Ο Υπόνηρ».

Μέζα ζε ιίγα δεπηεξόιεπηα ζα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε ζαο ε παξαθάησ εηθόλα:

Γηαβάζηε ηελ ηζηνξία ηνπ
Φξόλε πνπ αγαπάεη ην ρξόλν θαη
ζηε ζπλέρεηα ζύξεηε θαη βάιηε ηα
βειάθηα πνπ βξίζθνληαη δεμηά από
θάζε ξνιόη, κέζα ζην ξνιόη γηα λα
δείμεηε ηελ ώξα πνπ αλαθέξεη ην
θεηκελάθη θάζε θνξά. Με μεράζεηε
λα απμνκεηώζεηε ην κήθνο ηνπ
θάζε δείθηε ώζηε λα θαίλεηαη
μεθάζαξα ν σξνδείθηεο θαη ν
ιεπηνδείθηεο.
Μόιηο ηειεηώζεηε κε όια ηα
ξνιόγηα νινθιεξώζηε ηελ ηζηνξία
ηνπ
Φξόλε
γξάθνληαο
2-3
γξακκνύιεο
ζην
ηειεπηαίν
θνπηάθη.
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3ο Φύλλο Δπγαζίαρ
Α΄ ομάδα
Οδεγίεο: Παηήζηε δηπιό αξηζηεξό θιηθ ζην εηθνλίδην πνπ βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα
εξγαζίαο.

Θα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε ε παξαθάησ εηθόλα:

Με ηε βνήζεηα όισλ ησλ εξγαιείσλ πνπ έρεηε ζηε δηάζεζε ζαο, θηηάμηε κία εηθόλα πνπ λα
δείρλεη ηη κπνξείηε λα θάλεηε ζηελ θαζεκεξηλή ζαο δσή κέζα ζε δηάζηεκα κηζήο ώξαο (30
ιεπηά).
π.ρ. κπνξώ λα πνηίζσ ηα ινπινύδηα ζην κπαιθόλη κνπ, λα θάσ ην κεζεκεξηαλό κνπ, θ.α.
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3ο Φύλλο Δπγαζίαρ
Β΄ ομάδα
Οδεγίεο: Παηήζηε δηπιό αξηζηεξό θιηθ ζην εηθνλίδην πνπ βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα
εξγαζίαο.

Θα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε ε παξαθάησ εηθόλα:

Με ηε βνήζεηα όισλ ησλ εξγαιείσλ πνπ έρεηε ζηε δηάζεζε ζαο θηηάμηε κία εηθόλα πνπ λα
δείρλεη ηη κπνξείηε λα θάλεηε ζηελ θαζεκεξηλή ζαο δσή κέζα ζε δηάζηεκα 2 σξώλ.
π.ρ. κπνξώ λα δσ κηα ηαηλία ζην ζηλεκά, λα παίμσ πνδόζθαηξν, θ.α.
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Γείγμαηα επγαζιών ηυν μαθηηών:
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4ο Φύλλο Δπγαζίαρ
Από ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο θάληε δηπιό αξηζηεξό θιηθ ζην εηθνλίδην

Θα εκθαληζηεί ε παξαθάησ εηθόλα:

Οη νδεγίεο βξίζθνληαη ζην πάλσ αξηζηεξό άθξν ηεο εηθόλαο. Μόιηο νινθιεξώζεηο ην
θείκελν κε μεράζεηο λα παηήζεηο ηνλ Έλεγσο Απάνηηζηρ.
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Αξιολόγηζη
Ζ αμηνιόγεζε ηνπ δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ πεξηιακβάλεη α) ηε δηακνξθσηηθή (δπλακηθή)
αμηνιόγεζε πνπ δηεμάγεηαη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο γηα ιόγνπο
αλαηξνθνδόηεζεο θαη βειηίσζεο θαη β) ηειηθή (δηαπηζησηηθή) αμηνιόγεζε πνπ ζπλδέεηαη
άκεζα κε ηελ πινπνίεζε ή όρη ησλ ζηόρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί.
Διαμοπθωηική (δςναμική) αξιολόγηζη: Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ δελ
παξνπζηάζηεθαλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα θαζώο ην θιίκα ήηαλ πνιύ θαιό θαη νη καζεηέο κε
ελζνπζηαζκό ζπλεξγάζηεθαλ επηηπρώο κέζα ζηηο νκάδεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. Υπήξμε
ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή θη αλαηξνθνδόηεζε θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζελαξίνπ θαη νη
καζεηέο θαηάθεξαλ λα δηεθπεξαηώζνπλ κε επηηπρία όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο,
ρξεζηκνπνηώληαο όιεο εθείλεο ηηο δεμηόηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ νηθνδόκεζε
ηεο θαηλνύξγηαο γλώζεο (θξηηηθή ζθέςε).
Τελική (διαπιζηωηική) αξιολόγηζη: Σην ηέινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ αθνινύζεζε
γεληθή ζπδήηεζε θη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Τα ζπκπιεξσκέλα θύιια εξγαζίαο έδεημαλ
όηη όινη νη ζηόρνη πνπ ηέζεθαλ ζηελ αξρή ηνπ ζελαξίνπ πινπνηήζεθαλ ζε ηθαλνπνηεηηθό
βαζκό. Οη καζεηέο έδεημαλ λα έρνπλ θαηαλνήζεη ην αλαινγηθό θαη ην ςεθηαθό ξνιόη, ηε
ιεηηνπξγία ηνπ σξνδείρηε θαη ηνπ ιεπηνδείρηε θαζώο θαη ηηο ρξνληθέ δηάξθεηεο. Σην κόλν
θνκκάηη πνπ δπζθνιεύηεθαλ πεξηζζόηεξν είλαη ζηελ απμνκείσζε ησλ ζρεκάησλ (βειάθηα)
ζηνλ θεηκελνγξάθν. Όκσο κέζα από απηή ηε δξαζηεξηόηεηα ζεκείσζαλ πξόνδν θαη ζε
απηή ηελ εθαξκνγή πνπ απαηηεί ζηαζεξόηεηα ρεξηνύ θαη δεμηνηερλία.
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