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3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Γλώσσα Α΄ τάξης
ΕΝΟΤΗΤΑ: Η παρέα
ΜΑΘΗΜΑ: Αντίο, θάλασσα
ΣΤΟΧΟΣ: Οι μαθητές να εντοπίζουν το γράμμα Α, α σε διαφορετικές θέσεις μέσα στη λέξη. 
Ταυτόχρονα οι μαθητές σαν ακροατές διατηρούν το ενδιαφέρον τους για την εξέλιξη της 
ιστορίας,  άρα  ικανοποιείται  ο  στόχος  της  ακρόασης  και  κατανόησης  κειμένου  και  της 
διατύπωσης σχολίων.
ΧΡΟΝΟΣ: 1 διδακτική ώρα
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Επεξεργαστής κειμένου Word
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η δραστηριότητα θα γίνει ομαδικά . Το έγγραφο Word προβάλλεται με τη 
βοήθεια του βιντεοπροβολέα στον πίνακα της τάξης (έτσι εξασφαλίζεται η συμμετοχή όλων 
των μαθητών και  η  κατανόηση της  άσκησης ακόμα και  από τους  πιο  αδύναμους)  και 
διαβάζεται ζωντανά με φυσικό τρόπο από τη δασκάλα της τάξης. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση 
στα παραγλωσσικά στοιχεία που προσδίνουν νόημα στην ανάγνωση και την καθιστούν πιο 
ελκυστική.
Αφού το κείμενο διαβαστεί σηκώνονται στον πίνακα όλα τα παιδιά (σε ομάδες των τριών) 
και κυκλώνουν το γράμμα Α α όπου το συναντούν, στην αρχή, στη μέση ή στο τέλος της 
λέξης.
Στη συνέχεια μοιράζεται ένα μικρότερο τυπωμένο αντίτυπο στους μαθητές με στόχο την 
επέκταση- εμπέδωση της δραστηριότητας.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 23
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Η/Υ, βιντεοπροβολέας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 22/10/2013
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1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ένα ηλιόλουστο πρωινό η Άννα και ο Αλέκος 
πήγαιναν στο σχολείο. Ξαφνικά άκουσαν ένα 
δυνατό θόρυβο. Κοίταξαν ψηλά. Τι να ήταν αυτό! 
Κάτι φαινόταν να πέφτει από τον ουρανό.

− Νομίζω ότι πέφτει μια αγελάδα από τον 
ουρανό, Ηλία, είπε τρομαγμένη η Μαρία. 
Μήπως όμως είναι ένα άλογο;

− Τι είναι αυτά που λες; είπε ο Αλέκος. Μάλλον 
θα είναι αεροπλάνο.

− Δεν έχει φτερά Αλέκο, είπε η Άννα. Νομίζω ότι 
βλέπω πόδια. 
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2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κυκλώνουμε το γράμμα Α ή α και χρωματίζουμε τα δύο γράμματα.

 

− Αρκουδάκι θέλεις αυγό; ρώτησε ο 
Άκης.

− Α πα πα , είπε το αρκουδάκι. Πονάει 
το στομάχι μου.

− Θα έφαγες πολύ μέλι. Πιες λίγο γάλα 
και θα σου περάσει, είπε η Αναστασία


