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8η ∆ραστηριότητα 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Γλώσσα Α΄ τάξης  

ΕΝΟΤΗΤΑ: 4η  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 1ο 

ΜΑΘΗΜΑ: Μου χαρίζεις την ουρά σου;  

ΣΤΟΧΟΣ: Γραφή, αναγνώριση και επεξεργασία του δίψηφου φωνήεντος Ου.  
� Να υποδειχθεί η θέση του τόνου όταν το –ου- τονίζεται µέσα στην λέξη. 
� Οι µαθητές να µπορούν να αναλύουν και να συνθέτουν λέξεις σε γράµµατα και 

συλλαβές. 
� . Να ασκηθούν οι µαθητές στη χρήση του λογισµικού Γλώσσας Α΄- Β΄ τάξης του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.  

ΧΡΟΝΟΣ: 1 διδακτική ώρα  

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: . Οι µαθητές έχουν εργαστεί ήδη στο βιβλίο τους και στο 
τετράδιο εργασιών στη συγκεκριµένη ενότητα.  
Οι µαθητές γνωρίζουν τη χρήση του πληκτρολογίου και τον τονισµό.  
Οι µαθητές έχουν εργασθεί ξανά µε το on line λογισµικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου αλλά 
χρειάζονται ακόµη καθοδήγηση στη χρήση του όπως και εξάσκηση στη χρήση του 
πληκτρολογίου.  

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Λογισµικό Γλώσσας Α΄- Β΄ τάξης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΜΑΘΗΤΕΣ: 16  

Παρατηρήσεις: Η δραστηριότητα θα εκπονηθεί στον υπολογιστή της τάξης µε την 
υποστήριξη βιντεοπροβολέα. Οι µαθητές χωρίζονται σε 4 οµάδες και δουλεύουν στο 
λογισµικό. Οι οδηγίες δίνονται προφορικά διότι οι µαθητές δεν έχουν ολοκληρώσει την 
εκµάθηση του αλφάβητου. Η εφαρµογή που χρησιµοποιείται (λογισµικό γλώσσας Α΄-Β΄ του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου) έχει ανοιχθεί στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή από την 
εκπ/κό. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 22-11-13 
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Φύλλο Εργασίας 

Πατήστε µε το ποντίκι σας και µε αριστερό κλικ εκεί που γράφει Φαγαλέξης και δείχνει το 
µπλε βέλος. 

 

Εµφανίζεται η παρακάτω εικόνα. Κάντε κλικ στο a και έπειτα πατήστε µε ένα αριστερό κλικ 
πάνω στην εικόνα. 
 

 
 

Ακούστε την ιστορία του Φαγαλέξη. 

  

Στη συνέχεια πατήστε στις  εκεί που δείχνει το κόκκινο βέλος. 
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Στο εικονίδιο της Ουρανίας κάντε αριστερό κλικ µε το ποντίκι σας εκεί που δείχνει ο 
πράσινος κύκλος.  

 
...και θα εµφανιστεί η παρακάτω εικόνα. Κάντε αριστερό κλικ µε το ποντίκι σας στη λέξη 
που δείχνει το πορτοκαλί βέλος...  
 

 
Θα εµφανιστεί η παρακάτω εικόνα. Κάντε κλικ µε το ποντίκι στην παύλα που δείχνει το µωβ 
βέλος. 
 

 
 

Στη συνέχεια στο πληκτρολόγιο που έχετε µπροστά σας γράψτε το δίψηφο ου όπως δείχνει 
η επόµενη εικόνα (ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΑ 3 ΒΗΜΑΤΑ ΟΤΑΝ ΤΟ ΟΥ ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ «ού»)  
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Για να επιστρέψετε και να λύσετε άλλες ασκήσεις, κάνετε κλικ στην πινακίδα που δείχνει το 
κόκκινο βελάκι. 

 

 

Συµπληρώστε τα κενά των προτάσεων µε τις λέξεις που µας δίνονται. 

 

Βάλετε τις προτάσεις στη σειρά για να φτιάξετε µία ιστοριούλα. 

 

 


