
ΘΩΜΑΪ∆ΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 
 

∆ραστηριότητα 13 

Τάξη: ΣΤ’ 
 

Μάθηµα: Γλώσσα  
 

Κεφάλαιο: 
 

"∆ΙΑΤΡΟΦΗ" 
 

Στόχοι: 

1. Να εξοικειωθεί ο µαθητής µε το 
κειµενικό είδος της αφήγησης. 

2. Να κατανοήσει το ύφος της 
γλώσσας, τη δοµή και τα 
εκφραστικά χαρακτηριστικά 
ενός λαϊκού παραµυθιού.   

3. Να κατανοήσει το ρόλο των 
ηρώων της ιστορίας και πώς η 
δράση τους επηρεάζει την 
εξέλιξή της. 

4. Να παράγει ο µαθητής ένα 
αντίστοιχο κείµενο, στο οποίο 
να χρησιµοποιεί υποθετικές 
προτάσεις,έναρθρα ή άναρθρα 
ουσιαστικά. 

5. Να αφηγηθεί ο µαθητής την 
ιστορία που έγραψε. 

 
 

Χρήση λογισµικού: 

∆ιαδίκτυο , εργαλεία Web 2.0 
(παρουσίαση, βίντεο) επεξεργαστής 
κειµένου. 
 

Προαπαιτούµενες γνώσεις: 

 
Οι µαθητές/τριες έχουν εξοικειωθεί 
µε τη χρήση φυλλοµετρητή. 
 

Απαιτούµενος χρόνος: ∆ύο διδακτικές ώρες. 
 
 
Οι µαθητές είναι χωρισµένοι σε οµάδες των τριών ατόµων. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Ανοίξτε το φυλλοµετρητή (Mozila firefox) από την επιφάνεια 
εργασίας. Στη γραµµή διευθύνσεων πληκτρολογήστε τη 
διεύθυνση: 

http://www.scribd.com/doc/63875111/ 
 
Βρείτε τη σελίδα 73 και διαβάστε το λαϊκό παραµύθι µε τίτλο «Το 
αλάτι» (Μάραθος Ηρακλείου). 

 
 
Κυκλώστε ρήµατα και άλλες λέξεις που σας φαίνονται διαφορετικές 
από αυτές που χρησιµοποιούµε σήµερα. 
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Σηµειώστε όσες λέξεις βρήκατε παραπάνω. 
 
1. ……………………………. 6. ……………………………………. 
2. …………………………..    7. ………………………………………. 
3. …………………………..    8. ………………………………………. 
4. …………………………..    9. ………………………………………. 
5. …………………………..    10. ……………………………………... 
 
Παρατηρείτε οµοιότητες στην ορθογραφία κάποιων λέξεων; 
Ποια είναι αυτή; 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
Αν έχετε άγνωστες λέξεις… 
Γράψτε την άγνωστη λέξη στο πλαίσιο, στο δεξί πάνω άκρο της 
οθόνης και επιλέξτε Το Λεξικό Τριανταφυλλίδη. 
 

 
 
Με ποια φράση ξεκινάει η ιστορία; 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
Η δράση της ιστορίας αρχίζει όταν ο Βασιλιάς κάνει την ίδια 
ερώτηση και στις τρεις κόρες του. Στην συνέχεια, µετά την 
απάντηση της τρίτης κόρης ο Βασιλιάς αντιδράει έντονα. 
Υπάρχουν κοινά στοιχεία ως προς την εξέλιξη της δράσης µε το 
λαϊκό παραµύθι «Η χελώνα και ο Ρεβιθάκης»; 
…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
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Πώς ολοκληρώνει ο αφηγητής την ιστορία; 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
Στη γραµµή διευθύνσεων πληκτρολογήστε τη διεύθυνση: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=T6YdjCGqR2c 
 

Παρακολουθήστε το βίντεο που εµφανίστηκε στην οθόνη σας. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Γράψτε ένα κείµενο µε τίτλο «Η κανέλλα», παρόµοιο µε τα λαϊκά 
παραµύθια που µελετήσατε, χρησιµοποιώντας τρεις υποθετικές 
προτάσεις. 
 
Μια  φορά κι έναν καιρό ……………………………………………… 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 
Αφηγηθείτε το παραµύθι σας στα υπόλοιπα άτοµα της οµάδας 
σας. 
 
(Η αφήγηση να µην ξεπερνάει σε διάρκεια τα 8 λεπτά) 
 
Αποθηκεύστε µε τίτλο παραµύθι_οµάδα µου, στην επιφάνεια 
εργασίας του υπολογιστή σας. 


