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« Ο κήπος μας»
ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελϋτη περιβϊλλοντοσ.
Ενότητα, διερευνώντασ το φυςικό περιβϊλλον-φυτϊ
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕ ΓΝΩΣΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ
Μαθηματικϊ, Γλώςςα, Εικαςτικϊ, ΤΠΕ
ΣΑΞΗ: Το ςενϊριο απευθύνεται ςε παιδιϊ προςχολικόσ ηλικύασ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρεσ αλλϊ το ςενϊριο μπορεύ να επεκταθεύ ό να μειωθεύ
ανϊλογα με το ενδιαφϋρον των παιδιών.
ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΜΕ ΣΟ ΔΕΠΠ ΚΑΙ ΑΠ
Το θϋμα εύναι απολύτωσ ςυμβατό με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ, καθώσ
οι δραςτηριότητεσ και τα λογιςμικϊ που χρηςιμοποιούνται δύνουν
ευκαιρύεσ ςτα παιδιϊ, ομαδικϊ και ατομικϊ, να αναπτύςςουν ειδικϋσ
ικανότητεσ όπωσ να ςυςχετύζουν αντικεύμενα, να αντιλαμβϊνονται
κϊποιεσ ιδιότητεσ και ςχϋςεισ. Συμβϊλλει ςε μια προοπτικό καλύτερησ
προετοιμαςύασ των παιδιών για την ϋνταξη τουσ ςε μια κοινωνύα γραπτόσ
επικοινωνύασ. Διακρύνουν την ομορφιϊ ςτη φύςη, ςτο περιβϊλλον και ςτα
ϋργα τϋχνησ με τα οπούα ϋρχονται ςε επαφό. Χρηςιμοποιούν τισ εμπειρύεσ
τουσ και τισ ιδϋεσ τουσ ωσ ςτοιχεύα καλλιτεχνικόσ ϋκφραςησ και
δημιουργύασ.
ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ & ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΤΛΙΚΟΣΕΦΝΙΚΗ
ΤΠΟΔΟΜΗ
Τα παιδιϊ θα εργαςτούν ομαδικϊ, ςε μικρϋσ ομϊδεσ , ςε ομϊδεσ δυο
παιδιών ςτον υπολογιςτό τησ τϊξησ, ανϊλογα με τισ δραςτηριότητεσ.
1. Ένασ τουλϊχιςτον υπολογιςτόσ ςτην τϊξη.
2. Ψηφιακό φωτογραφικό μηχανό.
3. Ο υπολογιςτόσ θα πρϋπει να ϋχει εγκαταςτημϋνα τα παρακϊτω
λογιςμικϊ:
πρόγραμμα ζωγραφικόσ tux paint
πρόγραμμα παρουςύαςησ PowerPoint τησ Ms Office
kidspiration
hot potatoes

4. Στον υπολογιςτό θα πρϋπει να υπϊρχει ο φϊκελοσ με το αρχεύο τησ
παρουςύαςησ των πινϊκων ζωγραφικόσ.
ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΩΝ ΛΟΓΙΜΙΚΩΝ
Tux paint:
Το πρόγραμμα ζωγραφικόσ tux paint προςφϋρει ςτα παιδιϊ ϋνα πολύ
ενδιαφϋρον περιβϊλλον εργαςύασ όπου μπορούν να εκφραςτούν και να
δημιουργόςουν τισ δικϋσ τουσ ςυνθϋςεισ, να αναπτύξουν την φανταςύα
τουσ.
PowerPoint:
Το λογιςμικό παρουςύαςησ PowerPoint τησ MS Office εύναι ϋνασ
διαφορετικόσ και πιο εντυπωςιακόσ τρόποσ παρουςύαςησ του εποπτικού
υλικού που κρατϊει το ενδιαφϋρον των παιδιών ζωηρό.
Kidspiration:
Οι δραςτηριότητεσ με το λογιςμικό kidspiration, εύναι εύκολο να
πραγματοποιηθούν από τα παιδιϊ του νηπιαγωγεύου γιατύ το μόνο που
πρϋπει να γνωρύζουν καλϊ τα νόπια εύναι η χρόςη του ποντικιού και η
λειτουργύα drag and drop (ςύρε και ϊςε).
Hot potatoes:
Το λογιςμικό αυτό προςφϋρει ϋναν εύκολο τρόπο δημιουργύασ
ςταυρολϋξου που θα χρηςιμοποιηθεύ ςτην αξιολόγηςη του ςεναρύου.

ΜΟΝΣΕΛΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Ωσ μοντϋλο διδαςκαλύασ επιλϋγεται η «ςυνεργατικό καθοδηγούμενη
ανακϊλυψη», ςτα πλαύςια τησ οπούασ οι μαθητϋσ με ςυγκεκριμϋνεσ
δραςτηριότητεσ και φύλλα εργαςύασ διερευνούν το διδακτικό υλικό,
οικοδομούν ςυνεργατικϊ τη νϋα γνώςη και εκφρϊζονται δημιουργικϊ.
ΚΟΠΟ: Ανϊπτυξη ςυλλογικών δραςτηριοτότων που ευνοούν την
αλληλεπύδραςη, την επικοινωνύα, τη χρόςη τησ τεχνολογύασ, τον
προφορικό και γραπτό λόγο.

ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΙ ΣΟΦΟΙ
 Να ϋρθουν ςε επαφό με την τεχνολογύα μϋςα από βιωματικϋσ
εμπειρύεσ, να την χρηςιμοποιόςουν με αςφϊλεια και με τρόπο
που να εξυπηρετεύ τουσ ςκοπούσ και τισ ανϊγκεσ τουσ.
 Να γνωρύςουν το πρόγραμμα παρουςύαςησ Power Point, να
γνωρύςουν ϋργα ζωγρϊφων, να τα παρατηρόςουν, να τα
περιγρϊψουν και να αναγνωρύςουν ςε αυτϊ θϋματα και
αντικεύμενα
 Καλλιϋργεια τησ γλώςςασ, εμπλουτιςμόσ λεξιλογύου, ςύνδεςη
προφορικού λόγου με τον γραπτό
 Να χρηςιμοποιόςουν τα εργαλεύα ςχεδύαςησ του
προγρϊμματοσ ζωγραφικόσ για να δημιουργόςουν ςχϋδια και
εικόνεσ, να αναπτύξουν την φανταςύα τουσ, να δημιουργόςουν
και να εκφραςτούν
 Να αναγνωρύςουν γενικϋσ κατηγορύεσ φυτών, να βρύςκουν
ομοιότητεσ και διαφορϋσ, να ταξινομούν και να ομαδοποιούν.
 Να ακούν και να κατανοούν τισ οδηγύεσ που τουσ δύδονται.

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΓΝΩΕΙ
Οι μαθητϋσ ϋχουν αναπτύξει από προηγούμενα μαθόματα τισ
βαςικϋσ δεξιότητεσ χρόςησ του Η/Υ (χρόςη του ποντικιού).Επιπλϋον, τα
νόπια ϋχουν εξοικειωθεύ με τισ βαςικϋσ λειτουργύεσ
των
χρηςιμοποιούμενων λογιςμικών kidspiration και tuxpaint κατϊ την
διϊρκεια των ελεύθερων δραςτηριοτότων του ημερόςιου προγρϊμματοσ
του νηπιαγωγεύου και ϋχουν ϋρθει ςε επαφό με τα φυτϊ που βρύςκονται
ςτον κόπο του νηπιαγωγεύου.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ
Συνολικϊ όλο το ςενϊριο αποτελεύται από οχτώ επιμϋρουσ φϊςεισ:
1η Προβληματιςμόσ: Διατύπωςη του προσ διερεύνηςη ερωτόματοσ πριν
από κϊθε δραςτηριότητα.
2η Δραςτηριότητα 1 : Φωτογρϊφιςη φυτών με ψηφιακό μηχανό

3η Δραςτηριότητα 2 : Παρουςύαςη
με το PowerPoint, πινϊκων
ζωγραφικόσ που ϋχουν
θϋμα ςχετικό με φυτϊ ( λουλούδια, δϋντρα,
καρπούσ δϋντρων )
4η Δραςτηριότητα 3 : Δημιουργούμε το δικό μασ
φωτογραφύεσ των φυτών του κόπου μασ.

PowerPoint με τισ

5η Δραςτηριότητα 4: Ζωγραφύζουν με το πρόγραμμα ςχεδύαςησ tuxpaint
τον κόπο των ονεύρων τουσ
6η Δραςτηριότητα 5: Στο περιβϊλλον του λογιςμικού kidspiration
δημιουργούμε φύλλο εργαςύασ ςτο οπούο τα παιδιϊ καλούνται να κϊνουν
ομαδοποιόςεισ.
7η Δραςτηριότητα 6: Στο περιβϊλλον του λογιςμικού kidspiration
δημιουργούμε φύλλο εργαςύασ ςτο οπούο τα παιδιϊ καλούνται να βρουν
και να διαγρϊψουν το διαφορετικό ςε κϊθε ςύνολο.
8η Αξιολόγηςη:
Δραςτηριότητα7: Φτιϊχνουμε το ςταυρόλεξο των φυτών.

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ
Το ςενϊριο αποτελεύ ϋνα μϋροσ του ςχεδύου εργαςύασ (project ) του
περιβαλλοντικού προγρϊμματοσ με θϋμα « Ο νϋοσ μασ κόποσ» που
προςεγγύζεται διαθεματικϊ και η χρόςη των ΤΠΕ εύναι μϋροσ αυτόσ τησ
προςϋγγιςησ.
Αφού ϋχουμε φυτϋψει λουλούδια ςτον κόπο προςπαθούμε να βρούμε
τρόπουσ για να τα δεύξουμε και ςε ϊλλουσ που δεν ϋχουν δει τον κόπο μασ.
Ο τρόποσ που διαλϋγουν τα παιδιϊ εύναι η φωτογρϊφιςη. Αποφαςύζουμε
λοιπόν να βγούμε ςτη αυλό και να τα φωτογραφύςουμε.

Δραστηριότητα 1:
Δεύχνουμε ςτα παιδιϊ την ψηφιακό μηχανό, τουσ λϋμε τον τρόπο με
το οπούο βγϊζουμε τισ φωτογραφύεσ και τουσ κανόνεσ για την αςφαλό
χρόςη τησ. Στη ςυνϋχεια πηγαύνουμε ςτην αυλό του νηπιαγωγεύου,
χωριζόμαςτε ςε ομϊδεσ, βλϋπουμε τα φυτϊ του κόπου και κϊθε ομϊδα
διαλϋγει πια φυτϊ θα φωτογραφύςει.

Με τισ φωτογραφύεσ που τραβόχτηκαν δημιουργούμε ϋναν πύνακα
αναφορϊσ με φυτϊ ( λουλούδια, δϋντρα, αρωματικϊ φυτϊ ) και τισ
αντύςτοιχεσ ονομαςύεσ τουσ που να αναρτούμε ςτον τούχο κοντϊ ςτη
γωνιϊ του υπολογιςτό.
Δραστηριότητα 2:
Γύνεται ςυζότηςη ςχετικϊ με τισ φωτογραφύεσ που τραβόχτηκαν και
ότι μερικού ϊνθρωποι, οι ζωγρϊφοι, μπορούν αυτό που βλϋπουν ςτη φύςη
να το ζωγραφύζουν φτιϊχνοντασ ϋτςι
ϋναν πύνακα ζωγραφικόσ.
Αποφαςύζουμε να δούμε οριςμϋνουσ τϋτοιουσ πύνακεσ.
Ο τρόποσ παρουςύαςησ των πινϊκων γύνεται με την χρόςη του
προγρϊμματοσ Power Point ,δημιουργώντασ ϋτςι ϋναν πιο εντυπωςιακό
τρόπο παρουςύαςησ του εποπτικού υλικού και την γνωριμύα των παιδιών
με το πρόγραμμα. Οι διαφϊνειεσ με τουσ πύνακεσ ϋχουν δημιουργηθεύ από
πριν από την νηπιαγωγό.
Τα παιδιϊ βλϋπουν τουσ πύνακεσ, τουσ περιγρϊφουν, λϋνε τον δικό
τουσ τύτλο. Στη ςυνϋχεια βλϋπουν τον τύτλο που ϋδωςε ο ζωγρϊφοσ ςτον
πύνακα όπωσ επύςησ και το όνομα του ζωγρϊφου.
Δραστηριότητα 3:
Με αφορμό την παρουςύαςη με τουσ πύνακεσ ζωγραφικόσ,
δημιουργούμε την δικό μασ παρουςύαςη με τισ φωτογραφύεσ των φυτών
του κόπου μασ. Η νηπιαγωγόσ τοποθετεύ τισ φωτογραφύεσ από την
ψηφιακό μηχανό ςε φϊκελο ςτην επιφϊνεια εργαςύασ του υπολογιςτό. Η
εργαςύα αυτό γύνεται κατϊ την διϊρκεια των ελευθϋρων δραςτηριοτότων
του ημερηςύου προγρϊμματοσ του νηπιαγωγεύου ώςτε να ϋχουν την
δυνατότητα τα παιδιϊ, όςα επιθυμούν, να παρατηρόςουν τισ ενϋργειεσ
τησ.
Τα παιδιϊ κϊθονται ανϊ δύο ςτην γωνιϊ του υπολογιςτό τησ τϊξησ
μαζύ με την νηπιαγωγό για να αρχύςουν να ετοιμϊζουν τισ διαφϊνειεσ τησ
παρουςύαςησ. Η νηπιαγωγόσ ανούγει το πρόγραμμα παρουςύαςησ του
power point και δημιουργούν την πρώτη διαφϊνεια με την φωτογραφύα
του φυτού που φωτογρϊφηςαν (τοποθετεύται από την νηπιαγωγό) και
την ονομαςύα του την οπούα πληκτρολογεύ το παιδύ παύρνοντασ το
ανϊλογο κινητό καρτελϊκι από τον πύνακα αναφορϊσ των φυτών. Η ύδια
διαδικαςύα επαναλαμβϊνετε με όλα τα παιδιϊ και ςτο τϋλοσ προβϊλλονται
όλεσ οι διαφϊνειεσ ςαν παρουςύαςη.

Δραστηριότητα 4:
Τα παιδιϊ ανϊ ομϊδα δύο ατόμων ςτον υπολογιςτό τησ τϊξησ
ζωγραφύζουν ςτο πρόγραμμα ελεύθερησ ςχεδύαςησ ΤuxPaint τον κόπο
των ονεύρων τουσ. Γρϊφουν το όνομα τουσ πϊνω ςτη ζωγραφιϊ,
περιγρϊφουν τον κόπο που ζωγρϊφιςαν και την αποθηκεύουν. Στο τϋλοσ
με το πρόγραμμα παρουςύαςησ που ϋχει το ύδιο το λογιςμικό,
παρουςιϊζονται όλεσ οι ζωγραφιϋσ.

Δραστηριότητα 5:
Στο περιβϊλλον του λογιςμικού kidspiration δημιουργούμε φύλλο
εργαςύασ με εικόνεσ από δϋντρα, λουλούδια και φρούτα. Τα παιδιϊ
καλούνται να ομαδοποιόςουν τισ εικόνεσ δημιουργώντασ τρεισ ομϊδεσ.
Μύα με δϋντρα, μύα με λουλούδια και μύα με φρούτα.

Δραστηριότητα 6:

Στο περιβϊλλον του λογιςμικού kidspiration δημιουργούμε το παρακϊτω
φύλλο εργαςύασ

Τα παιδιϊ καλούνται από κϊθε πύνακα να βρουν το διαφορετικό και
να το διαγρϊψουν. Το ςύμβολό διαγραφόσ θα το δημιουργόςουν από το
περιβϊλλον του λογιςμικού.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

Δραστηριότητα 7:
Έχοντασ την εμπειρύα από προηγούμενα ϋντυπα ςταυρόλεξα που
λύςαμε ςτην τϊξη αποφαςύςαμε να δημιουργόςουμε το δικό μασ
ςταυρόλεξο για τα φυτϊ χρηςιμοποιώντασ όμωσ τον Η/Υ.
Με το λογιςμικό Hot potatoes δημιουργούμε μαζύ με τα παιδιϊ το
ςταυρόλεξο για να το δώςουμε ςτο ϊλλο τμόμα του νηπιαγωγεύου, να το
ανεβϊςουμε ςτο blog μασ ό να το δώςουμε ςε μια μαθητικό εφημερύδα.
Τα παιδιϊ κϊθονται ανϊ δύο ςτον υπολογιςτό μαζύ με την νηπιαγωγό
που ανούγει το πρόγραμμα για να δημιουργόςουν το ςταυρόλεξο. Η
νηπιαγωγόσ ζητϊει από τα παιδιϊ να πουν ϋνα φυτό, λουλούδι ό δϋντρο ό
φρούτο, και να δώςουν ταυτόχρονα και τον ανϊλογο οριςμό. π.χ.
τριαντϊφυλλο-όμορφο λουλούδι με αγκϊθια, λεμόνι-ξινό φρούτο. Η
νηπιαγωγόσ πληκτρολογεύ τισ λϋξεισ και τουσ οριςμούσ που θα τισ δώςουν
διαδοχικϊ όλεσ οι ομϊδεσ των παιδιών και ςτο τϋλοσ δημιουργεύται το
ςταυρόλεξο.
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