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ΣΗΣΛΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΔΝΑΡΗΟΤ 

«Οι τέσσεπιρ εποχέρ» 

ΓΝΩΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Μειέηε Πεξηβάιινληνο 

ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΔ ΓΝΩΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ:  

Γιώζζα, Μειέηε, Δηθαζηηθά, ΣΠΔ. 

ΣΑΞΖ: Α 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ:  5 δηδαθηηθέο ώξεο 

ΤΜΒΑΣΟΣΖΣΑ ΜΔ ΣΟ ΓΔΠΠ ΚΑΗ ΑΠ 

       Σν ζελάξην είλαη ζπκβαηό κε ην ΓΔΠΠ θαη ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα 

πνπδώλ, αθνύ ν θεληξηθόο άμνλαο ηνπ ζελαξίνπ αθνξά ζε ελόηεηα πνπ 

δηδάζθεηαη ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ δεκνηηθνύ(Ο άλζξσπνο θαη ν ρξόλνο). Θα 

πινπνηεζεί κε ηε βνήζεηα ησλ ΣΠΔ, αθνύ ζύκθσλα µε ην ΓΔΠΠ ηνπ 

δεκνηηθνύ ζρνιείνπ, νη ΣΠΔ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο δηεξεπλεηηθό 

εξγαιείν, σο εξγαιείν επηθνηλσλίαο, σο εξγαιείν αλαδήηεζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο ζε έλα επξύ θάζκα δεδνκέλσλ θαη κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ ηε 

κάζεζε κέζσ πξάμεο. Δπίζεο νη ΣΠΔ επηηξέπνπλ ζηα παηδηά λα αλαπηύμνπλ 

λέεο δεμηόηεηεο, θξηηηθή ζθέςε θαη νπζηαζηηθή εκπινθή ζηελ αλαδήηεζε ηεο 

γλώζεο. 

 

ΚΟΠΟ  

Nα γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηηο επνρέο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηνπο 

κήλεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ θαζεκηά θαη λα θαιιηεξγήζνπλ νκαδηθό θη 

εξεπλεηηθό πλεύκα  κέζα από ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη δξαζηεξηόηεηεο 

αλαθάιπςεο. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

Οη καζεηέο: 
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Γνώσειρ 

 Να εμνηθεησζνύλ κε ηα ινγηζκηθά Kidspiration, Tux paint, hotpotatoes θαη 

λα εξγαζηνύλ κε απηά.  

 Να γλσξίζνπλ ηηο επνρέο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο όπσο 

θπζηθά θαηλόκελα, γηνξηέο, ζπλήζεηεο, θξνύηα θ.α. 

 Να γλσξίζνπλ όηη ε έλδπζε ησλ αλζξώπσλ είλαη αλάινγε κε ηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο θάζε επνρήο. 

  Να κάζνπλ ηα νλόκαηα ησλ επνρώλ θαη ησλ κελώλ ηνπο θαη ηε ζσζηή 

ρξνληθή ηνπο ζεηξά. 

 Να θηηάμνπλ κηα ζύλζεζε πνπ λα έρεη ηέζζεξηο αληηπξνζσπεπηηθέο 

εηθόλεο ησλ ηεζζάξσλ επνρώλ.  

Γεξιότητερ 

 Να αλαπηύμνπλ ηελ παξαηεξεηηθή, ηελ ζπγθξηηηθή, ηελ  πεξηγξαθηθή 

ηνπο ηθαλόηεηα. 

 Να θαιιηεξγήζνπλ ηελ αίζζεζε ηεο αθήο θαη ηεο αθνήο.  

 Να θαιιηεξγήζνπλ ηε γιώζζα ηνπο, λα εκπινπηίζνπλ ην ιεμηιόγηό ηνπο. 

 Να αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ ινγηζκηθνύ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη γεληθόηεξα ηνπ Η/Τ.  

 

τάσειρ 

 Να δηακνξθώζνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο Η/Τ, σο εξγαιείν 

άληιεζεο θαη δηαρείξηζεο πιεξνθνξηώλ. 

 Να νηθνδνκήζνπλ ηελ αμία ηεο ζπλεξγαζίαο, κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο  

θαη ηεο θνηλήο πξνζπάζεηαο. 

 

ΜΟΝΣΔΛΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

       Ωο κνληέιν δηδαζθαιίαο επηιέγεηαη ε «ζπλεξγαηηθή θαζνδεγνύκελε 

αλαθάιπςε», ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο νη καζεηέο κε ζπγθεθξηκέλεο  
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δξαζηεξηόηεηεο δηεξεπλνύλ ην δηδαθηηθό πιηθό θαη νηθνδνκνύλ 

ζπλεξγαηηθά ηε λέα γλώζε. Η δπλαηόηεηα ησλ παηδηώλ ζηε ζπκκεηνρηθή 

αλαθάιπςε δελ είλαη αλεμέιεγθηε αιιά κεζνδεύεηαη από ζπγθεθξηκέλεο 

πιεξνθνξίεο θαη εμειίζζεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα, πνπ ην θαζηζηνύλ 

πξαθηηθά εθαξκόζηκν. Ο ξόινο ηνπ δαζθάινπ είλαη λα νξγαλώζεη θαη λα 

ζπληνλίζεη ηελ εξεπλεηηθή πξσηνβνπιία ηνπ καζεηή ζύκθσλα κε ηα ζηάδηα 

απηά θαη κε ζηόρν ηε δηεξεύλεζε λνεηηθώλ δνκώλ, ώζηε λα θαηαζηεί 

δπλαηή ε αθνκνίσζε ηεο λέαο γλώζεο. 

 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ &ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ 

ΤΛΗΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ 

       Πξνηείλεηαη ε νξγάλσζε ησλ καζεηώλ ζε έμη νκάδεο ησλ δύν αηόκσλ. 

Απαηηείηαη επνκέλσο ν αλάινγνο αξηζκόο Η/Τ. Η δξαζηεξηόηεηα ζα δηεμαρζεί  

ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, όπνπ ππάξρεη βηληενπξνβνιέαο θαη ζηνπο 

ππνινγηζηέο είλαη εγθαηεζηεκέλα ηα ινγηζκηθά  kidspiration, tuxpaint,  

hotpotatoes, internet browsers. Θα ρξεηαζηεί επίζεο έλα εθηππσηήο γηα ηελ 

εθηύπσζε ησλ εξγαζηώλ ησλ παηδηώλ. Ο εθπαηδεπηηθόο πξέπεη λα έρεη 

θξνληίζεη ώζηε νη Η/Τ λα έρνπλ εγθαηεζηεκέλα ηα ινγηζκηθά θαη λα 

απνζεθέςεη ηα αξρεία κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. 

Αθόκε ζην ινγηζκηθό tux paint ζα έρεη εηνηκάζεη θη απνζεθεύζεη ην θύιιν 

δσγξαθηθήο ησλ παηδηώλ.   

 

ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΝΑΡΗΟΤ 

        Η δηάξθεηα ηνπ ζελαξίνπ πξνζδηνξίδεηαη ζε πέληε  δηδαθηηθέο ώξεο. 

 

ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ / ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΓΝΩΔΗ 

        Οη καζεηέο έρνπλ αλαπηύμεη από πξνεγνύκελα καζήκαηα ηηο βαζηθέο 

δεμηόηεηεο ρξήζεο ηνπ Η/Τ (ρξήζε ηνπ πνληηθηνύ, θηινζνθία ιεηηνπξγίαο ησλ 

windows θ.α.), γλσξίδνπλ ην ινγηζκηθά  kidspiration , tux paint , hotpotatoes 

από ηελ ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. ζε πξνεγνύκελα καζήκαηα. Δηδηθόηεξα ην 
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kidspiration θαη ην tux paint ηα γλσξίδνπλ θη από ειεύζεξεο δξαζηεξηόηεηεο 

ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο επέιηθηεο δώλεο.    Δπίζεο νη καζεηέο από λεπηαγσγείν 

έρνπλ αζρνιεζεί κε ζέκαηα όζν αθνξά ηηο επνρέο θαη έρνπλ πξνζσπηθά 

βηώκαηα από ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. 

 

ΛΟΓΟΗ ΔΠΗΛΟΓΖ ΛΟΓΗΜΗΚΩΝ 

 

        Όζνλ αθνξά ην ινγηζκηθό kidspiration ,ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζε 

επίπεδν καζεζηαθήο δπζθνιίαο αιιά θαη δηδαθηηθήο δηαρείξηζεο, 

ραξαθηεξίδεηαη σο έλα αλνηρηό εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ δηεξεύλεζεο θαη 

κάζεζεο. Αλήθεη ζηα πεξηβάιινληα πνπ επηηξέπνπλ δξαζηεξηόηεηεο θαη 

δηεξεπλήζεηο γηα νπνηνδήπνηε γλσζηηθό αληηθείκελν. Σν πεξηβάιινλ απηό θαη 

νη δξαζηεξηόηεηέο ηνπ παξέρνπλ επθαηξίεο γηα ελεξγή ζπκκεηνρή ζε 

δεκηνπξγηθέο δξάζεηο θαη θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. Σα 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 

   Σν ινγηζκηθό Tux paint πξνζθέξεη  δπλαηόηεηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο, 

ζύλζεζεο πξσηόηππσλ ηζηνξηώλ θαη παξαγσγή θηλνύκελσλ ζρεδίσλ, κέζα 

από δξαζηεξηόηεηεο αηνκηθέο θαη νκαδηθέο κε ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ 

δαζθάινπ. Σα παηδηά θαιιηεξγνύλ δεμηόηεηεο ζύλζεζεο, ζύγθξηζεο, 

νξγάλσζεο, γελίθεπζεο. Μέζα από ηελ αλάιπζε θαη ηε δεκηνπξγία εηθόλσλ, 

ζηαηηθώλ θαη θηλνύκελσλ, αιιά θαη κε ηελ πξνζζήθε θεηκέλνπ, αθππλίδεηαη 

θαη δηαηεξείηαη ε δεκηνπξγηθόηεηα θαη θαιιηεξγείηαη ε έθθξαζε ησλ 

παηδηώλ, κε ηε κνξθή πνιπζύλζεησλ αλαπαξαζηάζεσλ. 

    Σν ινγηζκηθό hot potatoes έρεη επηιερζεί  γηα ηελ αμηνιόγεζε. Σν 

ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία αιιειεπηδξαζηηθώλ ηεζη 

πνιιαπιώλ εξσηήζεσλ, ζηαπξόιεμσλ, αληηζηνηρίζεσλ, ηαμηλνκήζεσλ θαη  
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αζθήζεσλ ζπκπιήξσζεο θελώλ. Σα παηδηά κε επράξηζην θαη δηαζθεδαζηηθό 

ηξόπν ζα ζπλδπάζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο θαη ζα βνεζήζεη ην δάζθαιν λα 

δηαπηζηώζεη εάλ νη ζηόρνη πνπ ηέζεθαλ ζηελ αξρή  ηεο ελόηεηαο 

επηηεύρζεθαλ.  

 

ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΗΑ  

Δπεηδή νη καζεηέο είλαη κηθξήο ειηθίαο (Α’ ηάμε),  νη νδεγίεο γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα θύιια εξγαζίαο ζα γίλνπλ πξνθνξηθά 

θαη βήκα-βήκα από ην δάζθαιν ηεο ηάμεο θαη ζα πξνβιεζνύλ ζην 

βηληενπξνβνιέα. . ην ηέινο θάζε θύιινπ εξγαζίαο ζα δίλεηαη ην αλακελόκελν 

απνηέιεζκα ώζηε νη καζεηέο λα πξνρσξνύλ ζηελ απηνδηόξζσζή ηνπο θαη ζα 

απνηειέζεη θξηηήξην αμηνιόγεζεο γηα ην δάζθαιν. 

 

 

ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΣΟΤ ΔΝΑΡΗΟΤ 

πλνιηθά ην ζελάξην απνηειείηαη από πέληε επηκέξνπο θάζεηο: 

Α. Πποβληματισμόρ: Γηαηύπσζε ηνπ ππό δηεξεύλεζε εξσηήκαηνο 

Β. Γπαστηπιότητα 1 

Οη καζεηέο ηαμηλνκνύλ δηάθνξεο ραξαθηεξηζηηθέο εηθόλεο ζηελ επνρή πνπ 

αλήθνπλ. 

Γ. Πποβληματισμόρ: Γηαηύπσζε εξσηήκαηνο 

Γ. Γπαστηπιότητα 2 

Οη καζεηέο αληηζηνηρνύλ ηέζζεξα παηδηά κε είδε έλδπζεο αλάινγα  κε  ηελ  

επνρή θαη κε ην θύιν ηνπο. 

Δ. Πποβληματισμόρ : Γηαηύπσζε εξσηήκαηνο 

Σ. Γπαστηπιότητα 3 
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Οη καζεηέο  ηνπνζεηνύλ νξζνγώληα κε ηηο νλνκαζίεο ησλ επνρώλ ζε 

αληίζηνηρα νξζνγώληα  θαη θύθινπο κε ηηο νλνκαζίεο ησλ κελώλ ζε 

αληίζηνηρνπο θύθινπο. 

Ε. Πποβληματισμόρ: Γηαηύπσζε εξσηήκαηνο 

Ζ. Γπαστηπιότητα 4   

Οη καζεηέο δσγξαθίδνπλ ηέζζεξηο εηθόλεο αληηπξνζσπεπηηθέο ησλ ηεζζάξσλ 

επνρώλ. 

Θ. Γπαστηπιότητα 5 (Αξιολόγηση) 

Οη καζεηέο θάλνπλ αληηζηνηρίζεηο ζην ινγηζκηθό hotpotatoes. 

 

Α. ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜΟ 

Με αθνξκή ην κάζεκα ηεο κειέηεο « Πώο αιιηώο κεηξάσ ην ρξόλν;» 

βιέπνπκε ηελ εηθόλα θαη ζπδεηάκε κε ηνπο καζεηέο καο γηα ην ρξόλν ηηο 

επνρέο θαη ηνπο κήλεο ηνπο. Ιδηαίηεξα θαζνδεγεηηθόο είλαη ν ράξηεο ηνπ 

ρξόλνπ κε ηηο επνρέο ,ηνπο κήλεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ( θπζηθά 

θαηλόκελα, γηνξηέο, έζηκα, θξνύηα, ζπλήζεηεο θ.α.) πνπ ππάξρνπλ ζηελ ηάμε. 

Σα παηδηά παξαηεξνύλ ην ράξηε, ζπδεηνύλ γηα ηα γλσξίζκαηα ησλ επνρώλ, 

δηεγνύληαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο. 

 

Β. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 1 

Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο ησλ δύν αηόκσλ θαη πεγαίλνπλ ζην 

εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. Αλνίγνπλ από ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ 

ππνινγηζηή ην απνζεθεπκέλν αξρείν kidspiration  κε ηίηιν « Δπνρέο 1» 

(Φύλλο επγασίαρ 1) θάλνληαο δηπιό αξηζηεξό θιηθ πάλσ ηνπ. Αξρηθά 

νλνκάδνπλ ηηο δηάθνξεο εηθόλεο-ραξαθηεξηζηηθά επνρώλ θη ύζηεξα ηηο 

ζέξλνπλ ζην θαηάιιειν ρξσκαηηζηό ηεηξάγσλν πνπ αλήθνπλ. Έπεηηα 

εθηππώλνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ηελ νπνία βάδνπκε ζηνλ πξνζσπηθό ηνπο 

θάθειν.  
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Γ. ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜΟ 

Με αθνξκή ην ηεηξάδην εξγαζηώλ ηεο κειέηεο από ηελ ελόηεηα «Ο 

άλζξσπνο θη ν ρξόλνο»  θαη ζπγθεθξηκέλα από ηε δξαζηεξηόηεηα «Ση 

θνξάκε θάζε επνρή;» νη καζεηέο παξαηεξνύλ ηηο εηθόλεο ηηο πεξηγξάθνπλ 

θαη ζπδεηνύλ γηα ηελ έλδπζε ησλ αλζξώπσλ αλάινγα κε ηελ επνρή.  

Γ. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 2 

Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο ησλ δύν αηόκσλ θαη πεγαίλνπλ ζην 

εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. Αλνίγνπλ ην απνζεθεπκέλν αξρείν ηνπ 

ινγηζκηθνύ kidspiration κε ηίηιν « Δπνρέο 2» (Φύλλο επγασίαρ 2) θάλνληαο 

δηπιό αξηζηεξό θιηθ πάλσ ηνπ. Παξαηεξνύλ ηα θαηξηθά θαηλόκελα θάζε 

επνρήο θη αληηζηνηρνύλ ην θάζε παηδάθη πνπ αλήθεη ζε κηα επνρή κε ηα 

ξνύρα θη αληηθείκελα πνπ ηνπ ηαηξηάδνπλ. Έπεηηα εθηππώλνπλ ηελ εξγαζία 

ηνπο, ηελ νπνία βάδνπκε ζηνλ πξνζσπηθό ηνπο θάθειν.  

 

Δ. ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜΟ  

Σα παηδηά βιέπνπλ ηέζζεξηο θαξηέιεο κε ηηο επνρέο θαη ηνπο κήλεο ηνπο ηηο 

νπνίεο έρεη θαξθηηζώζεη o δάζθαινο ζην θαλεινπίλαθα ηεο ηάμεο. Οη 

θαξηέιεο ζπλνδεύνληαη από δσγξαθηέο, ζπκβνιηθέο γηα θάζε επνρή θαη θάζε 

κήλα. πδεηνύλ γηα ηνπο κήλεο θάζε επνρήο, κηινύλ γηα ηα γελέζιηά ηνπο, 

δηεγνύληαη πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο.  

Σ. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 3 

Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο ησλ δύν αηόκσλ πεγαίλνπλ ζην εξγαζηήξην 

πιεξνθνξηθήο. Αλνίγνπλ ην απνζεθεπκέλν αξρείν ηνπ ινγηζκηθνύ 

kidspiration κε ηίηιν «Μήλεο»(Φύλλο επγασίαρ 3) θάλνληαο δηπιό αξηζηεξό 

θιηθ πάλσ ηνπ. Παξαηεξνύλ ηα ηέζζεξα ρξσκαηηζηά νξζνγώληα πνπ 
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αληηπξνζσπεύνπλ ηηο επνρέο  θαη ηνπο ηέζζεξηο ρξσκαηηζηνύο θύθινπο πνπ 

αληηπξνζσπεύνπλ ηνπο κήλεο  κε ηηο εηθόλεο ηνπο. Καηόπηλ δηαβάδνπλ ηηο 

νλνκαζίεο ησλ επνρώλ θαη ησλ κελώλ πνπ είλαη ζε  άιια νξζνγώληα  θαη 

άιινπο  θύθινπο  ίδηνπ ρξώκαηνο αληίζηνηρα θαη ηνπο ζέξλνπλ ζηα ζσζηά 

ρξσκαηηζηά νξζνγώληα θαη ζηνπο ζσζηνύο ρξσκαηηζηνύο θύθινπο. Έπεηηα 

εθηππώλνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ηελ νπνία βάδνπκε ζηνλ πξνζσπηθό ηνπο 

θάθειν.  

 

Ε. ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜΟ 

Οη καζεηέο βιέπνπλ δηάθνξεο εηθόλεο ησλ ηεζζάξσλ επνρώλ πνπ θέξλεη o 

δάζθαινο  ζηελ ηάμε θαη ηηο πεξηγξάθνπλ. Καηόπηλ ν δάζθαινο γξάθεη ζηνλ 

πίλαθα ηηο νλνκαζίεο ησλ ηεζζάξσλ επνρώλ θη νη καζεηέο ηηο αληηγξάθνπλ 

ζην πξόρεηξό ηνπο γηα απνθπγή νξζνγξαθηθνύ ιάζνπο. 

Ζ. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 4 

Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο ησλ δύν αηόκσλ πεγαίλνπλ ζην εξγαζηήξην 

πιεξνθνξηθήο καδί κε ην πξόρεηξό ηνπο. Αλνίγνπλ ην ινγηζκηθό tux paint 

θάλνληαο δηπιό αξηζηεξό θιηθ πάλσ ηνπ θαη κεηαθέξνληαη ζην απνζεθεπκέλν 

αξρείν(Φύλλο επγασίαρ 4). Αξρηθά ζα γξάςνπλ ηηο νλνκαζίεο ησλ ηεζζάξσλ 

επνρώλ θη ύζηεξα ζα δσγξαθίζνπλ ηέζζεξηο αληηπξνζσπεπηηθέο εηθόλεο ηνπο 

(δέληξα, θπζηθά θαηλόκελα θ.α.) ρξεζηκνπνηώληαο ηα εξγαιεία ηνπ 

ινγηζκηθνύ θαη ηε θαληαζία ηνπο. ην ηέινο εθηππώλνπλ ηε δσγξαθηά ηνπο, 

ηελ νπνία ζα ηε βάινπκε ζηνλ πξνζσπηθό ηνπο θάθειν. 

Θ. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 6 (ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ) 

Οη καζεηέο αλνίγνπλ ην απνζεθεπκέλν αξρείν ηνπ ινγηζκηθνύ hotpotatoes 

από ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή  κε ηίηιν «Δπνρέο» (Φύλλο 

επγασίαρ 5) θάλνληαο δηπιό αξηζηεξό θιηθ πάλσ ηνπ. ηελ πξώηε ζειίδα 

παξαηεξνύλ θάζε εηθόλα, θάλνπλ θιηθ ζην θάζε νξζνγώλην δίπια ηεο, παηνύλ 

ην βειάθη θη αθνύ δηαβάζνπλ ηηο νλνκαζίεο ησλ ηεζζάξσλ επνρώλ θάλνπλ 
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θιηθ ζηελ νλνκαζία πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εηθόλα δίπια. Καηόπηλ παηνύλ ζην 

θνπκπί «έιεγμε» γηα λα ειέγμνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο.  Οη ιάζνο απαληήζεηο 

παξακέλνπλ ζην νξζνγώλην θαη θαινύλ ηα παηδηά λα πξνζπαζήζνπλ πάιη. 

Αθνύ παηήζνπλ πάιη ζην θνπκπί «έιεγμε», θάλνπλ θιηθ ζην θίηξηλν βειάθη 

πνπ είλαη ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο ηνπο θαη κεηαβαίλνπλ ζηε δεύηεξε ζειίδα 

εξγαζίαο ηνπο. Κη εδώ παξαηεξνύλ θάζε εηθόλα ,ζπδεηνύλ πνηα επνρή 

εθθξάδεη , θάλνπλ θιηθ ζην νξζνγώλην δίπια ηεο, παηνύλ ζην βειάθη θη αθνύ 

δηαβάζνπλ ηνπο κήλεο , θάλνπλ θιηθ ζηνπο κήλεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ 

εηθόλα δίπια ηνπο. Ύζηεξα παηνύλ ζην θνπκπί «έιεγμε» γηα λα ειέγμνπλ ηηο 

απαληήζεηο ηνπο. Οη ιάζνο απαληήζεηο παξακέλνπλ ζην νξζνγώλην θαη 

θαινύλ ηα παηδηά λα πξνζπαζήζνπλ πάιη. Σέινο πάιη παηνύλ ζην θνπκπί 

«έιεγμε» γηα ηνλ ηειηθό έιεγρν. 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΝΑΡΗΟΤ 

       Η δηεμαγσγή ηνπ ζελαξίνπ νινθιεξώζεθε εληόο ησλ 

πξνγξακκαηηζκέλσλ πιαηζίσλ, ρσξίο λα πξνθύςνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. 

Με ηα ινγηζκηθά πνπ επέιεμα, θαηάθεξα λα θεληξίζσ ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηώλ, ώζηε λα αλαθαιύςνπλ ηε γλώζε νη ίδηνη θαη λα επηηεπρζνύλ κε ηε 

ρξήζε ησλ Η/Τ νη καζεζηαθνί θαη ςπραγσγηθνί ζηόρνη πνπ έζεζα.  

       ρεηηθά κε ηελ επηηπρή δηεθπεξαίσζε ηνπ ζελαξίνπ, δηαπίζησζα όηη 

είλαη ζεκαληηθό λα δηαηεξεζεί ν παηγληώδεο ραξαθηήξαο ηνπ ινγηζκηθνύ, 

ώζηε ηα παηδηά λα  θαηαθηήζνπλ ηε γλώζε επράξηζηα θαη απνηειεζκαηηθά. 

Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δώζνπκε ζηελ δεκηνπξγία πλεύκαηνο 

ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θάζε νκάδαο. ε απηό ζπκβάιιεη ν 

ππνινγηζκόο ηεο επίδνζεο σο απνηέιεζκα νκαδηθό θαη όρη αηνκηθό.  

    

     Οη καζεηέο έδεημαλ όηη θαηαλόεζαλ ηηο ηέζζεξηο επνρέο, ηα γεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη πνηνπο κήλεο έρεη ε θαζεκηά. Δλζνπζηάζηεθαλ κε 

ηνλ ηξόπν πνπ δνύιεςαλ. Πεξίκελαλ κε αγσλία λα έξζεη ε ζεηξά ηνπο λα 

πηάζνπλ ην πνληίθη θαη λα δνπιέςνπλ. Υάξεθαλ κε ηελ επηηπρία ηνπο, ελώ 

δελ απνγνεηεύζεθαλ κε θάπνηα απνηπρία. πλεξγάζηεθαλ ζε ηθαλνπνηεηηθό 
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βαζκό. Η δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ πηζηεύσ πσο είλαη επσθειήο θαη 

ελδηαθέξνπζα γηα ηνπο καζεηέο. 

 

ΔΠΔΚΣΑΗΜΟΣΖΣΑ ΔΝΑΡΗΟΤ 

     Σν παξόλ ζελάξην πινπνηήζεθε ζηνπο καζεηέο ηεο Α’ ηάμεο.  Η 

δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ πηζηεύσ πσο είλαη επσθειήο θαη 

ελδηαθέξνπζα γηα ηνπο καζεηέο. Σν ζελάξην κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζηηο Β’ θαη Γ’ ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνύ εθόζνλ πξνζαξκνζηεί ζην γλσζηηθό 

επίπεδν ησλ καζεηώλ. Τπάξρεη επίζεο ε δπλαηόηεηα λα εκπινπηηζηεί κε 

επηπιένλ δξαζηεξηόηεηεο, όπσο λα επηιέμνπλ νη καζεηέο εηθόλεο ησλ 

επνρώλ από ζπγθεθξηκέλνπο δηθηπαθνύο ηόπνπο θαη λα ηνπο πξνβάινπλ ζην 

power point,  λα παξαθνινπζήζνπλ έλα βίληεν γηα ηηο επνρέο ή έλα 

ηξαγνύδη γηα ηνπο κήλεο ζην youtube θαη λα εθηειέζνπλ θάπνηα θύιια 

εξγαζίαο, λα ιύζνπλ έλα ζηαπξόιεμν γηα ηνπο κήλεο ζην hotpotatoes. 
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ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΗΑ 

Φύλλο επγασίαρ 1 

Αλνίμηε από ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή ζαο ην απνζεθεπκέλν 

αξρείν   θάλνληαο δηπιό αξηζηεξό θιηθ επάλσ ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιέπεηε ηέζζεξηο εηθόλεο πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ηηο ηέζζεξηο επνρέο. 

 

 

 

Κάησ από απηέο ηηο εηθόλεο ππάξρνπλ ηέζζεξα ρξσκαηηζηά ηεηξάγσλα πνπ 

αληηζηνηρνύλ ζε θάζε επνρή. 
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Καη θάησ από απηά δηάθνξεο εηθόλεο πνπ αλήθνπλ ζε κία από ηηο παξαπάλσ 

επνρέο. 

 

Γείηε πξνζερηηθά ηηο εηθόλεο απηέο, αλαγλσξίζηε ηεο θη έπεηηα θάληε αξηζηεξό 

θιηθ πάλσ ζε θαζεκία μερσξηζηά θαη ζύξηε ηελ  ζην θαηάιιειν ρξσκαηηζηό 

ηεηξάγσλν πνπ αλήθεη. Αλ αιιάμεηε γλώκε, κπνξείηε θάλνληαο θιηθ επάλσ 

ηεο λα ηε ζύξεηε ζε άιιν ηεηξάγσλν.  

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ζαο  ηαηξηάδνπλ κε ηα παξαθάησ 

απνηειέζκαηα; 
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Αθνύ ηειεηώζεηε κπνξείηε λα εθηππώζεηε ην θύιιν εξγαζίαο ζαο παηώληαο 

πάλσ ζην θνπκπί  θη επηιέγεηε ηε ιεηηνπξγία ηεο εθηύπσζεο «print» . 

Από ην παξάζπξν πνπ αλνίγεη  παηήζηε «OK». 
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Φύλλο επγασίαρ 2 

Αλνίμηε από ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή ζαο ην απνζεθεπκέλν 

αξρείν  θάλνληαο δηπιό αξηζηεξό θιηθ πάλσ ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιέπεηε πην πάλσ εηθόλεο πνπ δείρλνπλ ηη θαηξό θάλεη θάζε επνρή θη από 

θάησ ηέζζεξα παηδάθηα πνπ ζα ηα ληύζεηε αλάινγα κε ηελ επνρή ζηελ νπνία 

αληηζηνηρνύλ.  
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Κάληε αξηζηεξό θιηθ ζην πξώην παηδάθη , επηιέμηε έπεηηα ην 

γηα λα δεκηνπξγεζεί ην πξάζηλν βειάθη θαη θάληε θιηθ ζε κηα από ηηο 

παξαθάησ εηθόλεο πνπ ηνπ ηαηξηάδεη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πλερίζηε κε ηνλ ίδην ηξόπν κέρξη λα βξείηε όιεο ηηο εηθόλεο πνπ ηαηξηάδνπλ 

ζην πξώην παηδάθη. Έπεηηα θάληε ην ίδην θαη γηα ηα άιια παηδάθηα ην θαζέλα 

ρσξηζηά. Αλ λνκίδεηε όηη θάλαηε ιάζνο θαη  ζέιεηε λα δηαγξάςεηε θάπνην 

βειάθη κελ μεράζεηε λα θάλεηε θιηθ πάλσ ζην βειάθη θαη λα παηήζεηε  ην 

θνπκπί . 
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Σα απνηειέζκαηα ηνπ θύιινπ εξγαζίαο ζαο ηαηξηάδνπλ κε ηα παξαθάησ 

απνηειέζκαηα;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καηόπηλ εθηππώζηε ην θύιιν εξγαζίαο ζαο παηώληαο πάλσ ζην θνπκπί  θη 

επηιέγεηε ηε ιεηηνπξγία ηεο εθηύπσζεο «print» . 

Από ην παξάζπξν πνπ αλνίγεη  παηήζηε «OK». 
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Φύλλο επγασίαρ 3 

 

Αλνίμηε από ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή ζαο ην απνζεθεπκέλν 

αξρείν  θάλνληαο δηπιό αξηζηεξό θιηθ πάλσ ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Γηαβάζηε  ηελ επηθεθαιίδα  

 

 Βιέπεηε ηέζζεξα ρξσκαηηζηά νξζνγώληα θαη ηέζζεξηο ρξσκαηηζηνύο θύθινπο. 
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Πην θάησ ππάξρνπλ ηέζζεξα ηνπ ίδηνπ ρξώκαηνο νξζνγώληα πνπ 

αληηπξνζσπεύνπλ ηηο επνρέο θαη ηέζζεξηο ηνπ ίδηνπ ρξώκαηνο θύθινη πνπ 

αληηπξνζσπεύνπλ ηνπο κήλεο ηεο θάζε επνρήο. Γηαβάζηε ηα! 

 

 

 

 

Οη επνρέο θαη νη κήλεο είλαη ζε ηπραία ζεηξά θαη πξέπεη λα ζύξεηε θάλνληαο 

αξηζηεξό θιηθ κε ην πνληίθη ζαο ηελ θάζε επνρή  π.ρ.   ζ’ έλα από ηα 

πάλσ  ηέζζεξα ρξσκαηηζηά  νξζνγώληα ππνβνεζνύκελνη από ηηο εηθόλεο ηνπο. 

 

 

Αθνύ ηειεηώζεηε κε όιεο ηηο επνρέο  θαη ηηο βάιεηε ζηε ζσζηή ζεηξά, θάληε 

ην ίδην θαη κε ηνπο κήλεο. ύξεηε κε ην πνληίθη ζαο  ηνλ θάζε θύθιν κε ηνπο 

κήλεο π.ρ.  ζ’ έλα από ηνπο παξαπάλσ  ρξσκαηηζηνύο θύθινπο 

ππνβνεζνύκελνη από ηηο επνρέο πνπ έρεηε δεκηνπξγήζεη θη από ηηο εηθόλεο. 
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Σα απνηειέζκαηα ηνπ θύιινπ εξγαζίαο ζαο ηαηξηάδνπλ κε ηα παξαθάησ 

απνηειέζκαηα; 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Μπνξείηε ηώξα λα εθηππώζεηε ην θύιιν εξγαζίαο ζαο. 

Παηήζηε  πάλσ ζην θνπκπί  θη επηιέγεηε ηε ιεηηνπξγία ηεο εθηύπσζεο 

«print» . 

Από ην παξάζπξν 

πνπ αλνίγεη  παηήζηε 

«OK». 
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Φύλλο επγασίαρ 4 

Κάληε δηπιό αξηζηεξό θιηθ ζην εηθνλίδην ηνπ tux paint από ηελ 

επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή ζαο θαη κεηαθεξζείηε ζην 

απνζεθεπκέλν αξρείν πνπ ζαο έρσ εηνηκάζεη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν θύιιν εξγαζίαο ζαο είλαη ρσξηζκέλν ζε ηέζζεξα θνκκάηηα πνπ ην 

θαζέλα αληηπξνζσπεύεη κία επνρή. Παηήζηε ην  θαη θάληε θιηθ ζην 

πξώην θνκκάηη  επάλσ αξηζηεξά θαη γξάςηε .Έπεηηα 

παηήζηε ην πιήθηξν «enter». ηε ζπλέρεηα θιηθ ζην δεύηεξν θνκκάηη, μαλά 

παηήζηε θαη γξάςηε πάλσ . Καηά ηνλ ίδην ηξόπν 

γξάςηε ζηα άιια δύν κέξε   θαη . 
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Σώξα δσγξαθίζηε ζην θάζε θνκκάηη εηθόλεο πνπ ηνπ ηαηξηάδνπλ. Μπνξείηε 

λα δσγξαθίζεηε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά δέληξα, έλα γηα θάζε επνρή δίλνληαο 

ηνπ ηελ θαηάιιειε κνξθή. Μπνξείηε αθόκε λα δσγξαθίζεηε ηέζζεξηο 

δηαθνξεηηθέο εηθόλεο (θζηλνπσξηλή, ρεηκσληάηηθε, αλνημηάηηθε, 

θαινθαηξηλή) ρξεζηκνπνηώληαο ηε θαληαζία ζαο. 

Υξεζηκνπνηήζηε από ηα   ηα πιήθηξα , ,  θη από 

ηηο επηινγέο , ,  ,  θηηάμηε ηε 

ζύλζεζή ζαο. Γηα δηαγξαθή κελ μερλάηε ηα πιήθηξα  θαη . 

Όηαλ ηειεηώζεηε εθηππώζηε ηε δσγξαθηά ζαο παηώληαο ην θνπκπί  
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Κη από ην παξάζπξν παηήζηε 

 

 

 

 

 

θαη απ’ην 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 παηήζηε 
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Φύλλο επγασίαρ 6 (Αξιολόγηση)  

Αλνίμηε ην απνζεθεπκέλν αξρείν  από ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ 

ππνινγηζηή ζαο θάλνληαο δηπιό αξηζηεξό θιηθ πάλσ ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παξαηεξήζηε ηηο ηέζζεξηο εηθόλεο θαη πεξηγξάςηε ηεο. Η θάζε εηθόλα 

αληηπξνζσπεύεη κία επνρή.  Πεγαίλεηε δίπια ζην πξώην νξζνγώλην  

θαη θάληε θιηθ ζην καύξν βειάθη. Θα βγνπλ νη ηέζζεξηο 
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επνρέο . Κάλεηε θιηθ ζηελ επνρή πνπ ηαηξηάδεη ζηελ εηθόλα. 

Έπεηηα θάληε ην ίδην θαη ζηα άιια νξζνγώληα . Όηαλ 

ηειεηώζεηε παηήζηε πάλσ ζην θνπκπί .γηα λα κάζεηε πώο ηα πήγαηε. 

Οη ιάζνο απαληήζεηο  παξακέλνπλ ζην άζπξν νξζνγώλην θαη ζαο θαινύλ λα 

πξνζπαζήζεηε πάιη. Ύζηεξα πάιη θιηθ ζην θνπκπί . 

 

 

 

 

 

Όηαλ ηειεηώζεηε παηήζηε πάλσ ζην βειάθη  

 

 

από  ηελ θίηξηλε γξακκή πάλσ γηα λα κεηαβείηε ζε κηα λέα ζειίδα 

 

 

 

 

 

 

Ο  χειμώνας 

η άνοιξη 

Σο καλοκαίρι 

 το φθινόπωρο 
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Κη εδώ όπσο θαη ζην πξνεγνύκελν θύιιν παξαηεξήζηε ηηο εηθόλεο ζπδεηήζηε 

πνηα επνρή εθθξάδνπλ θαη ζπκεζείηε ηνπο κήλεο πνπ έρεη ε θαζεκηά ηνπο. 

Έπεηηα πεγαίλεηε ζην πξώην   , παηήζηε ζην 

βειάθη. Θα βγνπλ νη κήλεο . Κάληε θιηθ ζηνπο 

κήλεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ πξώηε εηθόλα. Κάληε ην ίδην θαη ζηα άιια 

νξζνγώληα . 

  Όηαλ 

ηειεηώζεηε 

πάιη θιηθ ζην 
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. Οη ιάζνο απαληήζεηο παξακέλνπλ ζην άζπξν νξζνγώλην θαη ζαο 

θαινύλ λα πξνζπαζήζεηε πάιη λα ηηο αιιάμεηε. 

 

 

 

 

Ύζηεξα θιηθ πάιη ζην θνπκπί . 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ!!! 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ζαο ηαηξηάδνπλ κε ηα παξαθάησ 

απνηειέζκαηα; 
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