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Δναζηενηόηεηα 5ε: « Μαζαίκς ημ γνάμμα Λ, ι » 

Τάλε: Α’ 

Ανηζμόξ παηδηώκ: 12 

Γκςζηηθό ακηηθείμεκμ: Γιώζζα 

Πνμεγμύμεκεξ γκώζεηξ: Τα παηδηά λένμοκ κα δηαβάδμοκ θαη κα 

γνάθμοκ θάπμηεξ θςκμύιεξ θαη μνηζμέκα γνάμμαηα . 

Σηόπμξ: « Να μάζμοκ ηα παηδηά ημ γνάμμα Λ, ι  μέζα από ημ 

Γθπαηδεοηηθό ιμγηζμηθό Γιώζζαξ ηεξ Α’ δεμμηηθμύ» 

Δηδαθηηθόξ πνόκμξ: 2 δηδαθηηθέξ ώνεξ. 

Ta παηδηά πςνίδμκηαη ζε μμάδεξ ηςκ δύμ αηόμςκ. 

Φνεζημμπμηήζεθακ έλη οπμιμγηζηέξ.  

Οη μδεγίεξ δόζεθακ  ανπηθά πνμθμνηθά ζημοξ μαζεηέξ από ηε 

δαζθάια βήμα-βήμα, πνμβιήζεθακ ζημ βηκηεμπνμβμιέα θη 

επακαιήθζεθακ από ηε «κενάηδα», έκα θηκμύμεκμ ζπέδημ πμο 

έδηκε μδεγίεξ όηακ μη μαζεηέξ έθακακ θιηθ πάκς ηεξ. 

 

Με ημ πμκηίθη ζαξ θάκηε δηπιό ανηζηενό θιηθ ζημ 

εηθμκίδημ   από ηεκ επηθάκεηα ενγαζίαξ ημο 

οπμιμγηζηή ζαξ. 
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Γνάρηε ηα μκόμαηά ζαξ ζημ άζπνμ πιαίζημ                                               

θαη παηήζηε ημ . 

 

 

Σημ κέμ πανάζονμ θάκηε θιηθ ζημ πανάζονμ 

ηεξ μαγηθήξ γναμμμύιαξ   

θαη αθμύζηε μηα ηζημνία γηα ηε γναμμμύια 

πμο μπήθε ζημ ζπηηάθη ηεξ «αιθαβήηαξ».   

 

 

 

 

 

Τώνα θάκηε θιηθ πάκς ζημ γνάμμα Λ  
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Δείηε πώξ γνάθμομε ημ γναμμαηάθη αοηό θη αθμύζηε με ηη 

μμηάδεη  

Ακ ζέιεηε κα ημ δείηε θαη κα ημ λακαθμύζεηε 

θάκηε θιηθ ζημ βειάθη θάης. 

Έπεηηα θάκηε θιηθ ζημ μηθνό πιαίζημ πμο οπάνπεη ημ μηθνό ι 

 θαη δείηε πώξ ημ γνάθμομε θαη με ηη μμηάδεη 

Ακ ζέιεηε κα ημ δείηε θαη κα ημ λακαθμύζεηε θάκηε θιηθ 

ζημ βειάθη θάης. 

 Τώνα θάκηε θιηθ ζημ . Ακμίγεη έκα κέμ 

πανάζονμ.  

 

 

 

Βιέπεηε δηάθμνεξ εηθόκεξ θαη δίπια ημοξ ιέλεηξ με ηηξ 

μκμμαζίεξ ημοξ. Όπμηεξ από ηηξ εηθόκεξ έπμοκ ζημ όκμμα 

ημοξ ημ γναμμαηάθη «ι» μπαίκμοκ ζημ μαγηθό θμοηί. Αοηό 

γίκεηαη θάκμκηαξ θιηθ πάκς ζηεκ εηθόκα θαη με παηεμέκμ 

ημ ανηζηενό πιήθηνμ ημο πμκηηθημύ ηε ζένκεηε ζημ θμοηί. 

Κάκμκηαξ θιηθ πάκς ζηεκ εηθόκα αθμύζηε θαη ηεκ 

μκμμαζία ηεξ. 

 Μπμνείηε κα θάκεηε θιηθ  πάκς ζηε κενάηδα               θαη 
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κα αθμύζεηε ηηξ μδεγίεξ πμο ζαξ έδςζα.  

Πνμζέληε !!! Μέζα ζημ μαγηθό θμοηί μπαίκμοκ μόκμ ηα 

πναγμαηάθηα πμο έπμοκ ζημ όκμμά ημοξ ηε θςκμύια «ι». 

Τα οπόιμηπα μπμνείηε κα ηα ζύνεηε ζημ μαγηθό θμοηί, ζα 

αθμύζεηε ηεκ μκμμαζία ημοξ, αιιά δε ζα μπμοκ ζημ θμοηί. 

Θα επηζηνέρμοκ ζηε ζέζε ημοξ. 

 

 

 

 

 

 

 

Πάηε ηώνα ζηεκ ηαμπέια   .Κάκηε θιηθ πάκς 

ηεξ. Γπηζηνέθεηε πίζς ζημ  

. Παηήζηε ηώνα πάκς ζηεκ 

παιέηα με ηα πνώμαηα 

Μεηαθένεζηε ζε έκα κέμ θύιιμ με δςγναθηέξ. 

 

Γδώ πνςμαηίζηε 
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ηηξ εηθόκεξ πμο έπμοκ ζημ όκμμά ημοξ ηε θςκμύια «ι». 

Μπμνείηε κα νοζμίζεηε ημ μέγεζμξ ημο πηκέιμο ζαξ από 

ηεκ πνώηε μπάνα δεληά ζαξ. Όζμ ηεκ ακεβάδεηε πνμξ ηα 

πάκς , ηόζμ μεγαιώκεη ημ μέγεζμξ ημο πηκέιμο ζαξ. 

Μπμνείηε κα πνεζημμπμηήζεηε όπμημ πνώμα ζέιεηε από 

ηε ζηήιε πνςμάηςκ  

θάκμκηαξ θιηθ πάκς ζε αοηό πμο ζέιεηε 

ή ακ ζέιεηε θάπμηα άιιε απόπνςζε μπμνείηε κα θοιήζεηε 

ηηξ άιιεξ ηνεηξ μπάνεξ από ημ 

ώζπμο κα επηηύπεηε ημ πνώμα ηεξ ανέζθεηάξ ζαξ.  

Όηακ ζηαμαηήζεηε κα πνςμαηίδεηε ζα αθμύζεηε εκ 

μκμμαζία ηεξ δςγναθηάξ ζαξ θαη ζα δείηε ηε κα γνάθεηαη 

ε ιέλε δίπια ηεξ. 

Πνμζμπή!!! Φνςμαηίδμκηαη μόκμ μη δςγναθηέξ πμο έπμοκ 

«ι». 

Ακ πνεηαζηείηε ζβεζηήνα παηήζηε πάκς ζημ . Γηα κα 

πνςμαηίζεηε πάιη θάκηε θιηθ ζημ . 

Μπμνείηε κα θάκεηε θιηθ  πάκς ζηε κενάηδα               

θαη κα αθμύζεηε ηηξ μδεγίεξ πμο ζαξ έδςζα.  

ΚΑΛΗ ΓΠΙΤΥΦΙΑ!!! 
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AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Τμ θύιιμ με ηηξ δςγναθηέξ πνεζημμπμηείηαη γηα ηεκ 

αλημιόγεζε ηςκ παηδηώκ. 

 

 


