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Τν ζελάξην απηό πεξηιακβάλεη δξαζηεξηόηεηεο πνπ θαιύπηνπλ όια ηα
γλωζηηθά αληηθείκελα πνπ πξνβιέπεη ην ΔΕΠΠΣ γηα ην λεπηαγωγείν.
Δειαδή, γιώζζα, καζεκαηηθά, κειέηε πεξηβάιινληνο, δεκηνπξγία θαη
έθθξαζε θαη πιεξνθνξηθή.
Σάξειρ ζηιρ οποίερ μποπεί να απεςθύνεηαι
Τν εθπαηδεπηηθό απηό ζελάξην απεπζύλεηαη ζηελ πξνζρνιηθή αγωγή
ςμβαηόηηηα με ηο Αναλςηικό ππόγπαμμα
Τν ζελάξην είλαη ζπκβαηό κε ην ΔΕΠΠΣ γηα ην Νεπηαγωγείν (2003)
θαζώο νη δξαζηεξηόηεηεο θαη ην ινγηζκηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην
ζελάξην απηό παξέρνπλ θαηάιιειεο επθαηξίεο ζηα παηδηά λα
δηεγνύληαη/αθεγνύληαη, λα αλαγλωξίδνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ απιά
γεωκεηξηθά ζρήκαηα, λα «πεηξακαηίδνληαη» κε δηάθνξα πιηθά θαη
ρξώκαηα γηα λα ζρεδηάδνπλ θαη λα δωγξαθίδνπλ.
Οπγάνωζη ηηρ διδαζκαλίαρ και Απαιηούμενη ςλικοηεσνική ςποδομή
Η απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή είλαη ππνινγηζηέο κε ζύλδεζε ζην
δηαδίθηπν. Οη ππνινγηζηέο ζα πξέπεη επίζεο λα δηαζέηνπλ ην πξόγξακκα
tuxpaint. Οη επηκνξθνύκελνη εξγάδνληαη ζε νκάδεο ηωλ δύν αηόκωλ αλά
ππνινγηζηή.
Εκηιμώμενη διάπκεια
Η εθηηκώκελε δηάξθεηα ηνπ ζελαξίνπ είλαη δύν δίωξα. Οη
δξαζηεξηόηεηεο πνπ πεξηέρεη όζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπο κέζα ζηελ
ηάμε ηνπ λεπηαγωγείνπ έρνπλ δηάξθεηα πεξίπνπ είθνζη ιεπηά. Η δηάξθεηα
ηνπο ωζηόζν κπνξεί λα κεηωζεί ή λα απμεζεί αλάινγα κε ην ελδηαθέξνλ
πνπ ζα επηδείμνπλ ηα λήπηα θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο.
Διδακηικέρ πποζεγγίζειρ
Η δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη ζην ζελάξην είλαη ε ζεκαηηθή
πξνζέγγηζε (δηεξεύλεζε ζέκαηνο πνπ επηιέγεη λα πξνηείλεη ε
εθπαηδεπηηθόο, ε νπνία έρεη ζρεδηάζεη ηελ πνξεία ηνπο θαη έρεη

πξνζδηνξίζεη ηε ρξνληθή ηνπο δηάξθεηα θαη ηνπο καζεζηαθνύο ζηόρνπο
πνπ ζα επηδηώμεη λα θαηαθηήζνπλ ηα παηδηά, ΔΕΠΠΣ, 2003). Ο
ππνινγηζηήο ρξεζηκνπνηείηαη ωο εξγαιείν δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο θαη ωο
εξγαιείν αμηνιόγεζεο
Σο πποηεινόμενο ζενάπιο
Σην ζελάξην απηό επηρεηξείηαη λα παξνπζηαζηεί ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν
έλα εξγαιείν αηζζεηηθήο έθθξαζεο & αλάπηπμεο ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη δξαζηεξηόηεηεο
ζρεηηθά κε δηάθνξα γλωζηηθά αληηθείκελα. Καηαξράο γίλεηαη κηα
αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ινγηζκηθνύ Tuxpaint. Παξνπζηάδνληαη ηα
εξγαιεία πνπ δηαζέηεη θαζώο θαη αλαιπηηθά νη δπλαηόηεηεο πνπ καο
πξνζθέξεη όζνλ αθνξά ηε ρξήζε έηνηκωλ εηθόλωλ, ηελ παξνπζίαζε ηωλ
έξγωλ ηωλ παηδηώλ. Η πξώηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ ζελαξίνπ αθνξά ζηε
ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ηελ ειεύζεξε έθθξαζε θαη δεκηνπξγία από ηα
παηδηά πνπ θαινύληαη λα δωγξαθίζνπλ έλα έξγν κε ζέκα ην ρεηκώλα.
Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη πωο ην ίδην ινγηζκηθό κπνξεί λα παξέρεη ηε
δπλαηόηεηα ζηα παηδηά λα ρεηξηζηνύλ ζρήκαηα. Η ηξίηε δξαζηεξηόηεηα
αθνξά ηελ εηθνλνγξάθεζε κηαο ηζηνξίαο θαη ηελ απηόκαηε πξνβνιή ηωλ
έξγωλ ηωλ παηδηώλ από ην πξόγξακκα. Η ηέηαξηε θαη ηειεπηαία
δξαζηεξηόηεηα είλαη κηα δξαζηεξηόηεηα αμηνιόγεζεο όπνπ ηα παηδηά
θαινύληαη λα ρξωκαηίζνπλ έλα ζρέδην κε ηα ρξώκαηα πνπ ηαηξηάδνπλ
ζηελ επνρή ηελ νπνία κειεηήζακε ζηηο πξνεγνύκελεο δξαζηεξηόηεηεο.

Φύλλα επγαζίαρ
Σημείωζη: Θα πρέπει εδώ να ζημειωθεί όηι ζηην προζτολική αγωγή δε
ζσνηθίζεηαι (αποθεύγεηαι) η τρήζη θύλλων εργαζίας καηά ηη διάρκεια ηης
διδαζκαλίας. Για ηο λόγο ασηό ηα παρακάηω θύλλα εργαζίας αποηελούν
περιζζόηερο οδηγίες ποσ θα ήηαν καλό να δίνονηαι προθορικά από ηοσς
εκπαιδεσηικούς ζηοσς μαθηηές ηοσ νηπιαγωγείοσ.

1ο Φύλλο εργασίας
Έθθραζε θαη δεκηοσργία (δωγραθηθή τεηκερηλού ηοπίοσ) κε ηο
tuxpaint. Τα παηδηά έτοσλ ηελ εσθαηρία λα εθθραζηούλ ειεύζερα θαη
λα
δεκηοσργήζοσλ
έλα
έργο-αλαπαράζηαζε
ηοσ
τεηκώλα
τρεζηκοποηώληας πρωηόησπα εργαιεία.

2ο Φύλλο εργασίας
Μαζεκαηηθά (ζτήκαηα) κε τρήζε ηοσ ζτεηηθού εργαιείοσ
δεκηοσργίας ζτεκάηωλ ηοσ tuxpaint. Τα παηδηά θαιούληαη λα
ζτεκαηίζοσλ έλα τηολάλζρωπο τρεζηκοποηώληας ηα εργαιεία
δεκηοσργίας ζτεκάηωλ ηοσ ιογηζκηθού.

3ο Φύλλο εργασίας
Γιώζζα (παρακύζη)
Τα παηδηά δωγραθίδοσλ κηα ζεηρά από εηθόλες κε ζέκα κηα ηζηορία
ποσ δεκηοσργούλ καδί κε ηε λεπηαγωγό γηα ηο τεηκώλα θαη ηης
προβάιιοσλ ως παροσζίαζε κέζα από ηο tuxpaint

4ο Φύλλο εργασίας
Μειέηε Περηβάιιοληος
Τα παηδηά θαιούληαη λα δωγραθίζοσλ κε ηα τρώκαηα ποσ ηαηρηάδοσλ
ζηο τεηκώλα έλα προζτεδηαζκέλο από ηε λεπηαγωγό ζτέδηο.

