
Σµαραγδά ∆ήµητρα ΠΕ70 
 

7η ∆ραστηριότητα 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Γλώσσα Α΄ τάξης  

ΕΝΟΤΗΤΑ: 2η  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 3o 

 ΜΑΘΗΜΑ: Πεπόνι, πεπόνι! 

ΣΤΟΧΟΣ: 1)Γραφή, αναγνώριση και ενσυνείδητη επεξεργασία του φθόγγου-γράµµατος 
Π, π. 2) Οι µαθητές να µπορούν να αναλύουν και να συνθέτουν λέξεις σε γράµµατα και 
συλλαβές.  

ΧΡΟΝΟΣ: 1 διδακτική ώρα  

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: . Οι µαθητές έχουν έρθει σε επαφή µε απλά γλωσσικά 
στοιχεία-συλλαβές από τα οποία παράγεται αυτοτελές νόηµα (τα, το ) και έχουν 
συνθέσει µε αυτά λέξεις, βασισµένες στα τέσσερα φωνήεντα (α, ε, ι, ο) και στα πέντε 
σύµφωνα (π, τ, λ, µ, ν). 

 Οι µαθητές γνωρίζουν τη χρήση του πληκτρολογίου και έχουν εργασθεί ξανά µε το 
λογισµικό ανάπτυξης έκφρασης και δηµιουργικότητας (Τux paint) αλλά χρειάζονται 
ακόµη καθοδήγηση στη χρήση του όπως και εξάσκηση στη χρήση του πληκτρολογίου.  

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Λογισµικό κοινωνικής δικτύωσης(Υοutube)- ψηφιακό βίντεο-τραγούδι από 
τη διεύθυνση http: //www.youtube.com/watch?v=nhndIeWbZuk µε τίτλο: «Πεπόνι -Ππ- 
Γλώσσα Α΄ ∆ηµοτικού», (ηµεροµηνία ανάκτησης 7-11-2013), λογισµικό ανάπτυξης 
έκφρασης και δηµιουργικότητας (Τux paint)  

ΜΑΘΗΤΕΣ: 16  

Παρατηρήσεις: Η δραστηριότητα θα εκπονηθεί στον υπολογιστή της τάξης µε την 
υποστήριξη βιντεοπροβολέα. Πρώτα θα προβληθεί από τη δασκάλα το βίντεο «Πεπόνι -
Ππ- Γλώσσα Α΄ ∆ηµοτικού». 

Οι οδηγίες δίνονται προφορικά διότι οι µαθητές δεν έχουν ολοκληρώσει την εκµάθηση 
του αλφάβητου. 
Οι µαθητές χωρίζονται σε 4 οµάδες και δουλεύουν µε το λογισµικό ανάπτυξης 
έκφρασης και δηµιουργικότητας (Τux paint)  

Ηµεροµηνία Εφαρµογής: 8 -11-13 

 



Σµαραγδά ∆ήµητρα ΠΕ70 

Φύλλο Εργασίας 

Ακούστε προσεχτικά το µελοποιηµένο ποιηµατάκι «Παπαγάλε µου, τι είδες;» του 
βιβλίου, βλέποντας ταυτόχρονα εικόνες από το σχολικό βιβλίο αλλά και κάποιες άλλες 
σχετικές µε τα λόγια του ποιήµατος. 

 

Προσπαθήστε να το τραγουδήσετε για να διασκεδάσετε αλλά κυρίως για να 
αναγνωρίσετε, να κατανοήσετε και να αφοµοιώσετε καλύτερα τις λέξεις που αρχίζουν ή 
περιέχουν µέσα τους το γράµµα (π) που διδασκόµαστε. 

Απαντήστε (προφορικά) στις ερωτήσεις:  

� Ποια λέξη ακούσατε που περιέχει το γράµµα (π); 

� Σε ποια θέση ήταν η συλλαβή που το περιείχε;(1η, 2η,….) 

� Με ποια άλλη γνωστή φωνούλα ήταν µαζί; (α, ε, ι, ο) 

� Γνωρίζετε άλλες λέξεις που αρχίζουν ή περιέχουν αυτό το γράµµα; 

 

Ανοίξτε από την επιφάνεια εργασίας το λογισµικό ανάπτυξης, έκφρασης και 
δηµιουργικότητας (Τux paint)  και γράψτε το γράµµα (Π, π) που µάθαµε µε το 
πινέλο του λογισµικού και όποιο χρώµα θέλουµε. Επίσης βρείτε στις 
«σφραγίδες» εικόνες ζώων και αντικειµένων που αρχίζουν από το γράµµα που 
διδαχτήκαµε. 

 

  


