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Γνωζηικό ανηικείμενο: Μαζεκαηηθά ,Δηδαθηηθή ελόηεηα: Σρήκαηα,
Οκαδνπνηήζεηο- Ταμηλνκήζεηο
Γιάπκεια: Τν δηδαθηηθό ζελάξην κπνξεί λα δηεμαρζεί ζε 6 δηδαθηηθέο
ώξεο (45ιεπηα) θαη αλάινγα κε ην ελδηαθέξνλ πνπ ζα δείμνπλ ηα παηδηά
λα νξγαλώζνπκε θαη θάπνηα επέθηαζε.
Άλλα γνωζηικά ανηικείμενα πος εμπλέκονηαι ζηο ζενάπιο:
Γιώζζα, Πιεξνθνξηθή
ύνδεζη με ηο αναλςηικό ππόγπαμμα:
Σθνπόο ησλ Μαζεκαηηθώλ γηα ην Νεπηαγσγείν είλαη λα ππνβνεζήζεη ηα
παηδηά κέζα από βησκαηηθέο θαηαζηάζεηο λα επεθηείλνπλ ηηο πξώηεο
καζεκαηηθέο γλώζεηο ηνπο θαη λα εθαξκόδνπλ νηθείεο καζεκαηηθέο δνκέο
ζε λέεο θαηαζηάζεηο Να επεμεξγάδνληαη θαη λα αμηνπνηνύλ λέα δεδνκέλα,
λα ζπγθξίλνπλ θαη λα κεηαζρεκαηίδνπλ απιέο ζρέζεηο θαη δηαδηθαζίεο κε
ηελ δνθηκή θαη ηνλ έιεγρν. Να ελδηαθέξνληαη λα επηλννύλ θαη λα
επηιύνπλ πξνβιήκαηα και να αξιοποιούν ηην ζύγσπονη ηεσνολογία.
Καηά ηελ δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ αηνκηθά θη νκαδηθά ηα
παηδηά αλαπηύζζνπλ εηδηθέο ηθαλόηεηεο όπσο λα ζπγθξίλνπλ θαη λα
ζπζρεηίδνπλ αληηθείκελα, λα αληηιακβάλνληαη θάπνηεο ηδηόηεηεο, ζρέζεηο
θαη ζπλδπαζκνύο θαη ηέινο λα κεηξνύλ θαη λα αλαγλσξίδνπλ απιά
ζρήκαηα ζην πεξηβάιινλ. Σπλεπώο ην ζέκα καο είλαη απνιύησο ζπκβαηό
κε ην Α.Π.Σ. θαη ην Δ.Ε.Π.Π.Σ, θαζώο νη δξαζηεξηόηεηεο θαη ην
ινγηζκηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
δίλεη επθαηξίεο ζηα παηδηά, λα
αλαγλσξίδνπλ λα νλνκάδνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ απιά γεσκεηξηθά
ζρήκαηα. Να δηαηππώλνπλ ζπιινγηζκνύο, λα πεξηγξάθνπλ ζρέζεηο θαη
δηαδηθαζίεο, λα ζπδεηνύλ θαη λα επηρεηξεκαηνινγνύλ.
Σην εθπαηδεπηηθό ζελάξην πνπ αθνινπζεί ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα
λογιζμικά: GCompris θαη Kidspiration
Τν GCompris ην επηιέμακε δηόηη καο παξέρεη ζε πξώηε θάζε πνηθηιία
δξαζηεξηνηήησλ γηα αλαθάιπςε ηνπ ππνινγηζηή (πιεθηξνιόγην, πνληίθη)
θαζώο θαη παδι κε δηάζεκνπο πίλαθεο δσγξαθηθήο γηα ηελ εθκάζεζε ηεο
ιεηηνπξγίαο (ζύξε θη άζε) πνπ ζα ρξεηαζηνύκε ζηηο ηαμηλνκήζεηο καο
κέζα από ην ινγηζκηθό ηνπ Kidspiration.

Εθκεηαιιεπόκελνη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ινγηζκηθνύ ελλνηνινγηθήο
ραξηνγξάθεζεο Kidspiration νξγαλώλνπκε έλα πεξηβάιινλ ώζηε ηα
παηδηά λα πξαγκαηνπνηήζνπλ δξαζηεξηόηεηεο καζεκαηηθώλ ζρεηηθά κε
ηα ζρήκαηα.
ΚΟΠΟ
Να βνεζήζεη ηα παηδηά λα αλαπηύζζνπλ απιέο καζεκαηηθέο δεμηόηεηεο,
λα ρεηξίδνληαη απιέο καζεκαηηθέο έλλνηεο, λα επηιύνπλ πξνβιήκαηα
νκαδηθά θαη αηνκηθά, λα αλαπηύζζνπλ εηδηθέο ηθαλόηεηεο απνθηνύλ
ζηνηρεηώδεηο δεμηόηεηεο ρεηξηζκνύ ινγηζκηθνύ.
Γιδακηικοί ηόσοι:
-Να νκαδνπνηήζνπλ ζρήκαηα κε έλα θξηηήξην, ην γεσκεηξηθό ηνπο ζρήκα, ην
ρξώκα ηνπο.
-Να ηαμηλνκήζνπλ ζρήκαηα κε δύν θξηηήξηα, ην γεσκεηξηθό ηνπο ζρήκα θαη ην
ρξώκα.
-Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα νλνκάδνπλ γεσκεηξηθά ζρήκαηα- ρξώκαηα
-Να ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο ρξεζηκνπνηώληαο ζηνηρεηώδε επηρεηξεκαηνινγία
θαη κέζα από απηό λα εκπινπηίδνπλ ηνλ πξνθνξηθό ηνπο ιόγν θαη κε ιέμεηο πνπ
ζπλδένληαη κε ηα καζεκαηηθά
-Να αθνύλ θαη λα θαηαλννύλ ηηο νδεγίεο πνπ ηνπο δίλνληαη
-Να ζπλεξγάδνληαη θαη λα επηθνηλσλνύλ ζε θάζε δξαζηεξηόηεηα κε επηηπρία.
Γνωζηικοί ηόσοι
-Να γλσξίζνπλ ηα παηδηά ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πνληηθηνύ (θίλεζε- αξηζηεξό
πιήθηξν- ζύξε θαη άζε), παξαηεξώληαο ηαπηόρξνλα ηελ θίλεζε ηνπ δείθηε ζηελ
νζόλε.
-Να δνπιέςνπλ κε εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά γηα λα εθηειέζνπλ παηρλίδηα
εμεξεύλεζεο, αλαθάιπςεο θαη επίιπζεο απιώλ πξνβιεκάησλ ώζηε λα
απνθηήζνπλ λέεο γλώζεηο θαη λα ηηο δηεπξύλνπλ.
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΝΩΔΙ
Οη καζεηέο έρνπλ θαηαλνήζεη από πξνεγνύκελεο νξγαλσκέλεο
δξαζηεξηόηεηεο θαη ειεύζεξεο ηηο νλνκαζίεο ησλ γεσκεηξηθώλ
ζρεκάησλ θαη ρξσκάησλ

Οπγάνωζη ηάξηρ και απαιηούμενη ςλικοηεσνική ςποδομή:
 Τα παηδηά ζα εξγαζηνύλ ζε νκάδεο δπν παηδηώλ ζηνλ ππνινγηζηή ηεο ηάμεο
 Έλαο ηνπιάρηζηνλ ππνινγηζηήο ζηελ ηάμε.
 Λνγηζκηθό : GCompris, kidspiration

Παιδαγωγικέρ-διδακηικέρ απσέρ:
Τν ζελάξην βαζίδεηαη ζεσξεηηθά ζηελ επνηθνδνκεηηθή πξνζέγγηζε ηεο
γλώζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο απόςεηο ησλ Piaget, Bruner θαη Vygotsky
θαη πινπνηείηαη κέζα από δηεξεπλεηηθέο-αλαθαιππηηθέο δξαζηεξηόηεηεο.
Κνηλόο άμνλαο ζηηο επνηθνδνκηζηηθέο ζεσξίεο είλαη όηη ε γλσζηηθή δνκή
είλαη έλα νξγαλσκέλν ζύζηεκα λνεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη λέα
δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνϋπάξρνπζεο λνεηηθέο δνκέο, κε
ζπλέπεηα λα νηθνδνκείηαη ε λέα γλώζε κέζα από δεκηνπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο ησλ ίδησλ ησλ παηδηώλ, ηεο αλαθάιπςεο θαη ηεο
ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο.
.

ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ:
Τα παηδηά ζα δνπιέςνπλ αλά δπν ζε θνξεηό ππνινγηζηή πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί εθ πεξηηξνπήο ζηα δπν ηκήκαηα ηνπ Νεπηαγσγείνπ καο,
ώζηε αθελόο ην θάζε παηδί λα εξγαζηεί κε ην δηθό ηνπ ξπζκό αιιά θαη
λα πξνσζήζνπκε ην ζπλεξγαηηθό κνληέιν κάζεζεο θαζώο ηα παηδηά
καζαίλνπλ λα αληαιιάζζνπλ θαη λα δέρνληαη ηηο απόςεηο ησλ άιισλ, θαη
λα πεξηκέλνπλ ηελ ζεηξά ηνπο.
Γπαζηηπιόηηηερ:
1η.Γπαζηηπιόηηηα: Να εξοικειωθούν με ηην σπήζη ηος πονηικιού
(κλικ, ζύπζιμο κηλ.)με ηο λογιζμικό GCompris.
Αλνίγνπκε ην πξόγξακκα, ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ζηελ κπάξα επηινγώλ
επηιέγνπκε ην πάλσ εηθνλίδην ηεο γαηνύιαο κε ηα πεξηθεξεηαθά. Εδώ ζα
αλαθαιύςεη ην παηδί ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ πνληηθηνύ. Υπάξρνπλ επηά
δξαζηεξηόηεηεο ρεηξηζκνύ ηνπ πνληηθηνύ. Αξηζηεξό θιηθ, ζύξζηκν, δηπιό
θιηθ θηι

2η.Γπαζηηπιόηηηα: Να εξοικειωθούν με ηην λειηοςπγία
ηος πονηικιού drag and drop (ζύπε κι άζε) με ηο
λογιζμικό GCompris.
Από ηελ κπάξα επηινγώλ επηιέγνπκε ην παδι θαη απ απηό ηε
πξώηε δξαζηεξηόηεηα γηα εμάζθεζε ζηε ιεηηνπξγία (ζύξε θη
άζε) .Πξνζπαζνύλ λα θηηάμνπλ πίλαθεο δσγξαθηθήο θη έηζη
κε επράξηζην θαη δεκηνπξγηθό ηξόπν εμαζθνύληαη.

3η.Γπαζηηπιόηηηα: Να κάνοςν ηαξινομήζειρ ηων ζσημάηων(κύκλορ,
ηεηπάγωνο, ηπίγωνο) ωρ ππορ ένα κπιηήπιο, ηο ζχήμα, με ηο
λογιζμικό Kidspiration
Σηα παηδηά ηίζεηαη ην πξόβιεκα:
Σηόιηζε ηα θηεξά ηεο θάζε κηαο πεηαινύδαο κε δηαθνξεηηθό ζρήκα

Η αλακελόκελε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη απηή.

4η.Δπαζηηπιόηηηα: Να κάνοςν ηαξινομήζειρ ηων ζσημάηων (κύκλορ,
ηεηπάγωνο, ηπίγωνο) ωρ ππορ ένα κπιηήπιο, ηο χπώμα, με ηο
λογιζμικό Kidspiration .
Σηα παηδηά ηίζεηαη ην πξόβιεκα:
Σηόιηζε ηα θηεξά ηεο θάζε κηαο πεηαινύδαο κε δηαθνξεηηθό ρξώκα.

Η αλακελόκελε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη απηή

5η. Δπαζηηπιόηηηα: Να κάνοςν ηαξινομήζειρ ηων ζσημάηων(κύκλορ,
ηεηπάγωνο, ηπίγωνο) ωρ ππορ δύο κπιηήπια, ηο ζχήμα και ηο χπώμα
μαζί, με ηο λογιζμικό Kidspiration.
Σηα παηδηά ηίζεηαη ην πξόβιεκα:
Σηόιηζε ηα θηεξά ηεο πξώηεο πεηαινύδαο κε θόθθηλα ηξίγσλα, ηεο
δεύηεξεο κε κπιε ηεηξάγσλα, ηεο ηξίηεο κε πξάζηλνπο θύθινπο.

Η αλακελόκελε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη απηή

6.Δπαζηηπιόηηηα αξιολόγηζηρ
Σην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ ινγηζκηθνύ Kidspiration δεκηνπξγνύκε έλα θύιιν
εξγαζίαο θαη δεηάκε από ηα λήπηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζρέδην ειεύζεξν
ρξεζηκνπνηώληαο (κε ηε ιεηηνπξγία «ζύξε θαη άζε») ζρήκαηα πνπ έρνπκε
ηνπνζεηήζεη ζηελ επηθάλεηα. Σην ηέινο ηα παηδηά ζα εμεγήζνπλ ηηο ελέξγεηέο ηνπο
θαη ζα εξκελεύζνπλ ηα ζρέδηά ηνπο. Σε θάζε παηδί ην θξηηήξην ζα είλαη
δηαθνξεηηθό:
π.ρ. «θηηάμε έλα ζρέδην κε ηεηξάγσλα ή έλα ζρέδην κε θόθθηλα ζρήκαηα ή έλα
ζρέδην κε θύθινπο θαη πξάζηλα ζρήκαηα».
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