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2η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΤΑΞΗ: Ε΄ 

ΜΑΘΗΜΑ: Κοινωνική Αγωγή Ε΄ τάξης,  

ΕΝΟΤΗΤΑ: Είµαστε όλοι πολίτες-Πού ανήκω; (οικογένεια) 

ΣΤΟΧΟΙ:  
Να δοµήσουν οι µαθητές/τριες την έννοια του «µέλους» της οικογένειας. 
Να κατανοήσουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που συνοδεύουν την 
ιδιότητα του µέλους της οικογένειας. 
Να διαπιστώσουν ότι µε τη συµµετοχή στην οικογένεια ικανοποιούνται 
ατοµικές και κοινωνικές ανάγκες. 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Λογισµικό Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, επεξεργαστής κειµένου. 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Σχολικό Εργαστήριο, βιντεοπροβολέας 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: 45 λεπτά. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: Οι µαθητές είναι εξοικειωµένοι µε τη χρήση 
του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Οι µαθητές εργάζονται σε οµάδες των 4-5 ατόµων. Η κάθε 
οµάδα εργάζεται στον υπολογιστή της. Έχει προηγηθεί παρουσίαση του 
θέµατος από το δάσκαλο στον κεντρικό υπολογιστή µε την υποστήριξη  
βιντεοπροβολέα.  
Στον κεντρικό υπολογιστή του εργαστηρίου ο δάσκαλος της τάξης έχει ανοίξει 
το Λογισµικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για το µάθηµα της Κοινωνικής και 
Πολιτικής Αγωγής Ε΄ τάξης. Επιλέγει το κεφάλαιο «Οικογένεια». Με αφορµή 
τις παρουσιάσεις «Με λίγα λόγια» και «Χρονολογικός πίνακας» από το 
λογισµικό που παρακολουθούν όλοι οι µαθητές/τριες µε την υποστήριξη 
βιντεοπροβολέα, γίνεται διάλογος για τη δοµή της οικογένειας, τις µορφές 
οικογενειών, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των µελών της, την ιστορική 
της εξέλιξη και τη χρησιµότητά της. 
Στη συνέχεια κάθε οµάδα συνεχίζει µε εργασίες εµπέδωσης από το λογισµικό 
του Π.Ι. στο δικό της υπολογιστή. Οι παρακάτω οδηγίες απευθύνονται στους 
µαθητές/τριες όλων των οµάδων: 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Επιλέξτε «Ασκήσεις-Φτιάξε οικογένειες». Σύρετε µε το ποντίκι σε κάθε σπιτάκι 
τα πρόσωπα εκείνα που χρειάζονται για να γίνουν οι µορφές των οικογενειών 
που αναφέρονται σε κάθε σπιτάκι.  

Πατήστε επιστροφή και πάλι επιστροφή. Επιλέξτε τις «∆ραστηριότητες» και 
στη συνέχεια «Βαθµοί συγγένειας». Απαντήστε στις ερωτήσεις που υπάρχουν 
στο φύλλο εργασίας που άνοιξε στην οθόνη σας και µετά εκτυπώστε το 
συµπληρωµένο φύλλο εργασίας. 

Πατήστε «Η οικογένεια στην Οδύσσεια» και απαντήστε στις ερωτήσεις του 
φύλλου εργασίας που εµφανίζεται. Στο τέλος εκτυπώστε το συµπληρωµένο 
φύλλο εργασίας. 

 


