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ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 6 δηδαθηηθέο ώξεο

ΤΜΒΑΣΟΣΖΣΑ ΜΔ ΣΟ ΓΔΠΠ ΚΑΗ ΑΠ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
Τν ζέκα είλαη απνιύησο ζπκβαηό κε ην Α.Π.Σ. θαη ην Γ.Δ.Π.Π.Σ, εθόζνλ απνηειεί
ζέκα ελόηεηαο ηεο Μ. Π. ηεο Β΄ ηάμεο θαη νη ζηόρνη πνπ ηίζεληαη άπηνληαη πιήξσο
ηνπ αληίζηνηρνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο Μ. Π.
Μειέηε: Γηάθξηζε θπηώλ ζε δέληξα – ζάκλνπο – πόεο θαη εληνπηζκόο ησλ θύξησλ
κεξώλ ησλ θπηώλ
Γιώζζα: Πξνθνξηθόο ιόγνο, δηαινγηθέο κνξθέο επηθνηλσλίαο, δηαρείξηζε
πιεξνθνξίαο.
ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ & ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΤΛΗΚΟΣΔΥΝΗΚΖ
ΤΠΟΓΟΜΖ
Πξνηείλεηαη ε νξγάλσζε ησλ καζεηώλ ζε νκάδεο 2 αηόκσλ. Απαηηείηαη επνκέλσο ν
θαηάιιεινο αξηζκόο Η/Υ. Η δξαζηεξηόηεηα ζα δηεμαρζεί ζην εξγαζηήξην
πιεξνθνξηθήο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ηα ινγηζκηθά Kidspiration, Hotpotatoes θαη
Internet Browsers
ΛΟΓΟΗ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΩΝ ΛΟΓΗΜΗΚΩΝ
 Τν ινγηζκηθό ην νπνίν επέιεμα λα ρξεζηκνπνηήζσ είλαη ην kidspiration. Σύκθσλα
κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζε επίπεδν καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο αιιά θαη δηδαθηηθήο
δηαρείξηζεο, ην kidspiration ραξαθηεξίδεηαη σο έλα αλνηρηό εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ
δηεξεύλεζεο θαη κάζεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλήθεη ζηα πεξηβάιινληα πνπ
επηηξέπνπλ δξαζηεξηόηεηεο θαη δηεξεπλήζεηο γηα νπνηνδήπνηε γλσζηηθό αληηθείκελν.
Τν πεξηβάιινλ απηό θαη νη δξαζηεξηόηεηέο ηνπ παξέρνπλ επθαηξίεο γηα ελεξγή
ζπκκεηνρή ζε δεκηνπξγηθέο δξάζεηο θαη θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. Τα παηδηά
κπνξνύλ λα ζπλδπάζνπλ εηθόλεο, θείκελν θαη ιέμεηο γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ ζθέςεηο
θαη πιεξνθνξίεο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, κπνξνύλ λα αλαπηύμνπλ:
1. Ιθαλόηεηεο θαηεγνξηνπνίεζεο
2. Γισζζηθέο θαη εθθξαζηηθέο ηθαλόηεηεο
3. Ιθαλόηεηεο θαηαλόεζεο
Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο ρξήζεο ηνπ δηαπίζησζα ηα εμήο:
· Έρεη επέιηθηνπο καζεζηαθνύο ζηόρνπο, ώζηε λα πξνζαξκόδεηαη ζπλερώο ζηηο
αλάγθεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο παηδηώλ.
· Δμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία. Ο θάζε καζεηήο πξνρσξάεη αθνινπζώληαο ηνλ δηθό
ηνπ ξπζκό.
· Θεηηθή επίδξαζε ζηε ζπλεξγαηηθή ρξήζε.
· Δύθνιε δηόξζσζε θαη αλαίξεζε ησλ επηινγώλ ιαλζαζκέλσλ ή κε.
· Γπλαηόηεηα λα νκαδνπνηήζνπλ.
· Πεξηέρεη γξαθηθό κελνύ θαηεπζπλόκελν κε απιέο θηλήζεηο ηνπ πνληηθηνύ.
· Πεξηέρεη γξαθηθά πςειήο πνηόηεηαο πνπ είλαη ειθπζηηθά
 Τν ινγηζκηθό hotpotatoes ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο ηειηθή αμηνιόγεζε όιεο ηεο
ελόηεηαο.

ΜΟΝΣΔΛΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
Ωο κνληέιν δηδαζθαιίαο επηιέγεηαη ε «ζπλεξγαηηθή θαζνδεγνύκελε αλαθάιπςε»,
ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο νη καζεηέο κε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο δηεξεπλνύλ ην
δηδαθηηθό πιηθό θαη νηθνδνκνύλ ζπλεξγαηηθά ηε λέα γλώζε.
ΚΟΠΟ
Να παξαηεξήζνπλ θπηά θαη λα θαιιηεξγήζνπλ εξεπλεηηθό θαη νκαδηθό πλεύκα κέζα
από ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη αλαθαιππηηθέο δξαζηεξηόηεηεο.
ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ
Οη καζεηέο:
Γλώζεηο
 λα γλσξίζνπλ ην ινγηζκηθό kidspiration θαη λα εξγαζηνύλ κε απηό
 λα δηαθξίλνπλ ηα θπηά ζε δέληξα – ζάκλνπο - πόεο
 λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα νλνκάδνπλ ηα βαζηθά κέξε ελόο θπηνύ
 λα μερσξίδνπλ ηνπο θνξκνύο από ηνπο βιαζηνύο
Γεμηόηεηεο
 λα εληνπίδνπλ, λα δσγξαθίδνπλ θαη λα γξάθνπλ ηα κέξε ελόο θπηνύ
 λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ ινγηζκηθνύ kidspiration θαη
γεληθόηεξα ηνπ Η/Υ
 Να αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο, θαζώο εξγάδνληαη κε ην
ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό
Σηάζεηο
 λα αλαπηύμνπλ ζεηηθή δηάζεζε απέλαληη ζηνλ Η/Υ σο εξγαιείν άληιεζεο
πιεξνθνξηώλ
 λα κάζνπλ ηελ αμία ηεο ζπλεξγαηηθόηεηαο θαη ηεο θνηλήο πξνζπάζεηαο
ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΓΝΩΔΗ
Οη καζεηέο έρνπλ αλαπηύμεη από πξνεγνύκελα καζήκαηα ηηο βαζηθέο δεμηόηεηεο
ρξήζεο ηνπ Η/Υ (ρξήζε ηνπ πνληηθηνύ, θηινζνθία ιεηηνπξγίαο ησλ windows θ.ά).
Δπίζεο, νη καζεηέο ζε εηζαγσγηθό κάζεκα έρνπλ παξαηεξήζεη θπηά ηεο παηξίδαο καο
ηα έρνπλ αλαγλσξίζεη θαη νλνκάζεη.
ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΣΟΤ ΔΝΑΡΗΟΤ
Σπλνιηθά όιν ην ζελάξην απνηειείηαη από πέληε επηκέξνπο θάζεηο:
Α. Γξαζηεξηόηεηα 1:
Οη καζεηέο γλσξίδνπλ ην ινγηζκηθό Kidspiration θαη εξγάδνληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ
Β. Πξνβιεκαηηζκόο: Γηαηύπσζε ηνπ πξνο δηεξεύλεζε εξσηήκαηνο
Γ. Γξαζηεξηόηεηα 2:
Οη καζεηέο ηαμηλνκνύλ ηα θπηά ζε δέληξα, ζάκλνπο, πόεο
Γ. Πξνβιεκαηηζκόο: Γηαηύπσζε εξσηήκαηνο
Δ. Γξαζηεξηόηεηα 3
Οη καζεηέο δηαθξίλνπλ ηα θύξηα κέξε ησλ θπηώλ
Σ. Γξαζηεξηόηεηα 4:
Με αθεηεξία ηελ ύπαξμε ελόο βιαζηνύ ζηε δξαζηεξηόηεηα 3, κεηαμύ ησλ θνξκώλ, νη
καζεηέο μερσξίδνπλ ηνπο θνξκνύο από ηνπο βιαζηνύο
Ε. Γξαζηεξηόηεηα 5:
Φηηάρλνπλ ηα παδι ησλ θπηώλ ρξεζηκνπνηώληαο ηα θύξηα κέξε
Ζ. Γξαζηεξηόηεηα 6: (Αξιολόγηση)
Οη καζεηέο ζπκπιεξώλνπλ ζηαπξόιεμν θαη δσγξαθίδνπλ

Α. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 1
Οη καζεηέο είλαη ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο ησλ 2 αηόκσλ θαη θάζε νκάδα βξίζθεηαη
κπξνζηά ζε έλαλ Η/Υ ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλν ην ινγηζκηθό
Kidspiration. Αλνίγνπκε από ην ζπγθεθξηκέλν εηθνλίδην ηνπ ινγηζκηθνύ Kidspiration
πνπ βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο θαη δεηάκε από ηνπο καζεηέο λα ζύξνπλ κε
ην πνληίθη ηνπο όια ηα θύιια θαη λα ηα αθήζνπλ πάλσ ζηα θιαδηά ηνπ δέληξνπ.

Σηε ζπλέρεηα επηιέγνπλ κε ην πνληίθη ην κήιν πνπ βξίζθεηαη αξηζηεξά ζηηο επηινγέο
ηνπ kidspiration, ην ζέξλνπλ θαη ην αθήλνπλ πάλσ ζην δέληξν ηόζεο θνξέο, όζεο
επηζπκνύλ.

Μέρξη ην ηέινο ηεο πξώηεο ώξαο πεξηεγνύληαη ειεύζεξα ζηε βηβιηνζήθε ηνπ
ινγηζκηθνύ, επηιέγνπλ δηαθνξεηηθά είδε δέληξσλ θαη ηα ηνπνζεηνύλ ζηελ επηθάλεηα
εξγαζίαο ηνπ ινγηζκηθνύ.

Β. ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜΟ
Με αθόξκεζε εηθόλεο ηνπ βηβιίνπ, από ην θεθάιαην ηα θπηά, ζπδεηάκε κε ηνπο
καζεηέο γηα ηα δηάθνξα είδε ησλ θπηώλ (κηθξά, κεγάια, κε ιεπηό ή ρνληξό βιαζηό,
κνλνεηή ή πνιπεηή θηι θαη θαηαιήγνπκε ζην δηαρσξηζκό ηξηώλ θαηεγνξηώλ (πόεο,
ζάκλνη, δέληξα)
Γ. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 2
Σην εξγαζηήξην νη καζεηέο ζε νκάδεο ησλ 2 αηόκσλ αλνίγνπλ ηελ παξαθάησ
απνζεθεπκέλε ζειίδα εξγαζίαο ηνπ kidspiration θαη ηαμηλνκνύλ ηα θπηά ζηηο ηξεηο
θαηεγνξίεο ζέξλνληαο από ην θάησ κέξνο ηηο εηθόλεο θαη ηνπνζεηώληαο ηεο κέζα
ζηνπο θύθινπο. Σηε ζπλέρεηα εκπινπηίδνπλ, από ηε βηβιηνζήθε ηνπ ινγηζκηθνύ, ηηο
ηξεηο θαηεγνξίεο κε δηαθνξεηηθά θπηά.

Γ. ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜΟ
Γίλεηαη ζπδήηεζε ζην εξγαζηήξην γηα ηα κέξε ησλ θπηώλ κε αθνξκή ηελ εηθόλα ηνπ
βηβιίνπ. Σπδεηάκε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε κέξνπο ησλ θπηώλ ( ξίδα, βιαζηόο,
θνξκόο, θύιια, άλζε, θαξπνί)

Δ. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 3
Σην εξγαζηήξην νη καζεηέο ζε νκάδεο ησλ 2 αηόκσλ αλνίγνπλ ηελ απνζεθεπκέλε
ζειίδα εξγαζίαο ηνπ kidspiration κε ην όλνκα <<ξίδεο>> θαη ηαμηλνκνύλ ηα θύξηα
κέξε ησλ θπηώλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο (ξίδεο, θνξκνί, θύιια )ζέξλνληαο από ην θάησ
κέξνο ηηο εηθόλεο θαη ηνπνζεηώληαο ηεο κέζα ζηνπο θύθινπο. Σηε ζπλέρεηα
εκπινπηίδνπλ, από ηε βηβιηνζήθε ηνπ ινγηζκηθνύ, ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο κε δηάθνξα
κέξε ησλ θπηώλ.

Σ. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 4
Με ην ζύλνιν ησλ καζεηώλ βγαίλνπκε ζηνλ πεξίβνιν ηνπ ζρνιείνπ, παξαηεξνύκε
δηάθνξα είδε θπηώλ θαη επηθεληξώλνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηνπο βιαζηνύο.
Υπάξρνπλ δύν βαζηθά είδε: νη βιαζηνί από μύιν (θνξκνί) ζε δέληξα θαη ζάκλνπο θαη
νη πξάζηλνη, ηξπθεξνί, ιεπηνί βιαζηνί ζηηο πόεο.
Σηε ζπλέρεηα ζην εξγαζηήξη Η/Υ θαη ζε νκάδεο ησλ 2 καζεηώλ, αθνύ αλνίμνπλ ην
αξρείν κε ην όλνκα <<θνξκνί βιαζηνί>> , ηαμηλνκνύλ ηνπο βιαζηνύο ζε δύν
θαηεγνξίεο ζέξλνληαο κε ην πνληίθη εηθόλεο από ην θάησ κέξνο θαη αθήλνληάο ηεο
ζηνπο δύν θύθινπο.
Από ηε βηβιηνζήθε ηνπ kidspiration επηιέγνπλ θπηά θαη ηα ηνπνζεηνύλ θάησ από ηα
θπθιάθηα ζύκθσλα κε ην είδνο ηνπ βιαζηνύ ηνπο.

Ε. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 5
Σην εξγαζηήξην νη καζεηέο ζε νκάδεο ησλ 2 αηόκσλ αλνίγνπλ ηελ απνζεθεπκέλε
ζειίδα εξγαζίαο ηνπ kidspiration κε ην όλνκα <<παδι θπηώλ>>. Καινύκε ηνπο
καζεηέο λα αλαγλσξίζνπλ ηα κέξε ησλ θπηώλ, ηνλ πηζαλό αξηζκό ηνπο θαη ζηε
ζπλέρεηα λα ζπλζέζνπλ κε απηά ηα παδι ησλ θπηώλ.

Τν παδι νινθιεξσκέλν

Ζ. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 6 (ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ)
Σην εξγαζηήξη πιεξνθνξηθήο, νη καζεηέο ζα ιύζνπλ ην «θπηνζηαπξόιεμν», ην νπνίν
δεκηνπξγήζεθε από ηε δαζθάια κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνύ hotpotatoes. To
«θπηνζηαπξόιεμν» ζα ην βξνπλ νη καζεηέο ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. Οη καζεηέο
είλαη ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο ησλ 2 αηόκσλ θαη θάζε νκάδα βξίζθεηαη κπξνζηά ζε
έλαλ Η/Υ.

Τα παηδηά μεθηλνύλ ην ζηαπξόιεμν βάδνληαο ην «ρεξάθη» πάλσ ζηνλ αξηζκό 1.

Δμεγνύκε ζηα παηδηά πσο ζα γξάθνπλ ηηο ιέμεηο κε θεθαιαία γξάκκαηα. Όηαλ
βξίζθνπλ ηε ιέμε ζα παηνύλ ην θνπκπί
, γηα λα εηζάγεηαη
ε ιέμε ζην ζηαπξόιεμν. Αλ δπζθνιεύνληαη κπνξνύλ λα βνεζεζνύλ κε ην θνπκπί
. Σην ηέινο ηα παηδηά παηνύλ
, γηα λα δνπλ ην
πνζνζηό επηηπρίαο ηνπο ζε %. Φξόλνο γηα ην ζηαπξόιεμν δε ζα δνζεί γηαηί είλαη
αξθεηά κηθξά θαη δελ είλαη αξθεηά εμνηθεησκέλα κε ηνλ ππνινγηζηή.
Δθόζνλ επαξθέζεη ν ρξόλνο, ζα δνζεί ε δπλαηόηεηα θάζε καζεηήο, λα εθηππώζεη
θάπνηεο εξγαζίεο ηνπ ζελαξίνπ γηα ηνλ αηνκηθό ηνπ θάθειν.

