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Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεη έλα δηαζεκαηηθφ project ζπλδπάδνληαο ηε 

γισζζηθή αλάπηπμε κέζα απφ κνπζηθν-θηλεηηθά παηρλίδηα γηα παηδηά ηεο Β 

Γεκνηηθνχ. θνπφο ηεο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

κεζφδνπ κάζεζεο γηα ηελ αλάπηπμε γισζζηθψλ, γλσζηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη 

ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ. Σν δηαζεκαηηθφ πιηθφ, πνπ 

θαηαζθεπάζηεθε, απνζθνπνχζε ζηελ αλάπηπμε δηαθφξσλ ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο, 

ζηελ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ, ζηε 

δηεχξπλζε ησλ πλεπκαηηθψλ ηνπο νξηδφλησλ, θαζψο θαη ζηελ φμπλζε ηεο θξηηηθήο 

ηνπο ηθαλφηεηαο. Οη καζεηέο ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ην 

κάζεκα ηνπο θάλεθε πην δηαζθεδαζηηθφ, θαζψο είραλ ηελ επθαηξία λα εθθξαζηνχλ 

ειεχζεξα, θαζψο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ. Δπηπιένλ, ην πιηθφ απηφ αλαθεξφηαλ ζε 

θαζεκεξηλέο νηθείεο θαηαζηάζεηο, πνπ βίσλαλ νη καζεηέο θαη βνήζεζε ζηελ αλάπηπμε 

θαη δηεχξπλζε ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπο. Απνηεινχληαλ απφ 8 ζεκαηηθέο ελφηεηεο 

πξνζαξκνζκέλεο ζηηο θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο θαη αλάγθεο ησλ καζεηψλ.  Έηζη, 

εμεγείηαη ην γεγνλφο φηη νη δξαζηεξηφηεηεο, πνπ αμηνπνηήζεθαλ, αλάγνληαη ζε έλα 

πνιπηξνπηθφ θαη πνιπαηζζεηεξηαθφ πιαίζην. Κχξην κέζν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ project 

ήηαλ ην παηρλίδη θαη νη δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίζηεθε φιν 

ην πιηθφ. Σα παηρλίδηα, πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ είλαη θαη γλσζηηθνχ αιιά θαη 

θηλεηηθνχ πεξηερνκέλνπ, σζψληαο ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηά θαη λα 

επηζπκνχλ λα θαηαθηήζνπλ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν γίλεηαη ηε λέα γλψζε. 

Λέμεηο θιεηδηά: δηαζεκαηηθφηεηα, παηρλίδη, γισζζηθή αλάπηπμε, πξσηνζρνιηθή 

ειηθία 
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Δηζαγσγή 

ηε ζχγρξνλε θνηλσλία παξνπζηάδεηαη έληνλα ην θαηλφκελν ηεο εθκάζεζεο 

ηεο Διιεληθήο γιψζζαο κε πην δεκηνπξγηθφ θαη θαληαζηηθφ ηξφπν. Γη απηφ ην ιφγν 

νη λένη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ, ζχκθσλα κε ηα Νέα Πξνγξάκκαηα 

πνπδψλ θαη ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ηνπ 2011, 

λέεο θαηλνηνκίεο ζηελ εθπαίδεπζε, ψζηε λα θάλνπλ ην κάζεκα πην νηθείν θαη πην 

ελδηαθέξνλ θαη λα ελεξγνπνηήζνπλ φινπο ηνπο καζεηέο, γηα λα ζπκκεηέρνπλ. 

Σν παξαπάλσ θαηλφκελν γίλεηαη ηδηαίηεξν αληηιεπηφ εμαηηίαο ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, πνπ πξνσζείηαη πεξηζζφηεξν απφ πνηέ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη είλαη αλαγθαίν λα παξέρεηαη κία γεληθή παηδεία γηα φινπο ηνπο καζεηέο 

κε ζθνπφ ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ, ηελ αλάδεημε ησλ 

ελδηαθεξφλησλ ηνπ, θαζψο θαη ηελ εμαζθάιηζε ίζσλ επθαηξηψλ θαη δπλαηνηήησλ 

κάζεζεο ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά θαη παγθνζκίσο. 

Δπηπξφζζεηα, πιεζψξα εξεπλψλ έρνπλ θαηαδείμεη ηνλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν, 

πνπ δηαδξακαηίδεη κία δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζηε γισζζηθή αλάπηπμε ησλ 

καζεηψλ πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο. Έλαο ηέηνηνο ηξφπνο είλαη ε γισζζηθή αλάπηπμε 

κέζα απφ δηάθνξεο κνπζηθν-θηλεηηθέο εθαξκνγέο. Μέζα απφ απηέο νη καζεηέο 

καζαίλνπλ κε πην δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν, θαζψο έξρνληαη ζε 

επαθή κε νηθείεο θαηαζηάζεηο θαη αξρίδνπλ λα αλαπηχζζνπλ ζηαδηαθά φιεο ηηο 

γισζζηθέο δεμηφηεηεο. 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηαζηεί ν ηξφπνο, πνπ νη 

κνπζηθν-θηλεηηθέο απηέο εθαξκνγέο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηε γισζζηθή αλάπηπμε 

ησλ καζεηψλ πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο. Έηζη, ζηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη ν 

ηξφπνο, κε ηνλ νπνίν θάπνηνο καζεηήο απηήο ηεο ειηθίαο κπνξεί, κέζα απφ απηέο ηηο 

εθαξκνγέο, λα πξνζεγγίζεη νηθείεο θαη θαζεκεξηλέο έλλνηεο θαη λα ηηο θαηαλνήζεη κε 

ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπ ζε 

δηάθνξα ζέκαηα πνιηηεηφηεηαο. 

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία παξνπζηάδεηαη αξρηθά ε πνιχ ζεκαληηθή έλλνηα 

ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αλαπηχζζνληαη φιεο νη γισζζηθέο 

δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ νιηζηηθά, θαζψο θαη ην θχξην κέζν κε ην νπνίν 

επηηπγράλνληαη ηα παξαπάλσ, ην νπνίν είλαη ην παηρλίδη. ηε ζπλέρεηα, 
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παξνπζηάδνληαη θάπνηνη εηδηθφηεξνη ζηφρνη ηεο εξγαζίαο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

θαηαζθεπάζηεθε ην δηαζεκαηηθφ πιηθφ. Ζ εξγαζία θιείλεη κε ηελ παξάζεζε φινπ ηνπ 

δηαζεκαηηθνχ πιηθνχ, θαζψο θαη κε κία ζπδήηεζε πάλσ ζηελ εξγαζία. 

Πην αλαιπηηθά, ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο απαξηίδεηαη απφ ηξία 

θεθάιαηα, φπσο πξναλαθέξζεθε. ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα ηεο 

δηαζεκαηηθφηεηαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα πφζν ζεκαληηθή είλαη ζηελ γισζζηθή 

αλάπηπμε. Δπηπιένλ, γίλεηαη αλαθνξά ζηα ζρέδηα εξγαζίαο (project) θαη ζηελ 

νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηε δηαζεκαηηθφηεηα, θαζψο θαη 

ζηε δηαθνξά αλάκεζα ζηε δηαζεκαηηθφηεηα θαη ηε δηεπηζηεκνληθφηεηα.  

Σν δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηε γισζζηθή αλάπηπμε θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ αλάπηπμε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ κέζα ζε έλα πνιπηξνπηθφ 

θαη πνιπαηζζεηεξηαθφ πιαίζην. Παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά φιεο νη θαηεγνξίεο 

ζηξαηεγηθψλ, πνπ βνεζνχλ ζηε γισζζηθή αλάπηπμε ηφζν ζηνλ πξνθνξηθφ φζν θαη 

ζην γξαπηφ ιφγν, θαζψο θαη νη παξάγνληεο, πνπ ζπκβάιινπλ ζηε ρξήζε απηψλ ησλ 

ζηξαηεγηθψλ. 

ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη εθηελή αλαθνξά ζην θχξην κέζν, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηή ηελ εξγαζία θαη ην νπνίν είλαη ην παηρλίδη. Παξνπζηάδνληαη 

νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο παηρληδηψλ, γίλεηαη κία πεξηγξαθή απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ θαη 

αλαθέξεηαη ε κεγάιε ρξεζηκφηεηά ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σέινο, γίλεηαη 

ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην θηλεηηθφ παηρλίδη, θαζψο ζα καο απαζρνιήζεη ζε φιε ηελ 

εξγαζία θαη ζηε ζρέζε ηνπ κε ηε γισζζηθή αλάπηπμε. 

ην ηέηαξην θεθάιαην θαηαγξάθεηαη ε θαηαζθεπή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

Αξρηθά, παξνπζηάδεηαη ν ζθνπφο, θαζψο θαη νη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο εξγαζίαο. ηε 

ζπλέρεηα, γίλεηαη αλαθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ απηνχ ηνπ πιηθνχ θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ζηνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, αιιά θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, 

πνπ ζα ηνπο πιαηζηψζνπλ. Σέινο, πεξηγξάθεηαη ε νξγάλσζε θαη ν ηξφπνο ζρεδηαζκνχ 

ηνπ πιηθνχ.   

ην πέκπην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη ζε ζεσξεηηθφ πιαίζην νη ζεκαηηθνί 

άμνλεο, θαζψο θαη ηα δηάθνξα ζηάδηα εθαξκνγήο ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία.  
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ην έθην θεθάιαην, κεηά ηε ζεσξεηηθή παξνπζίαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

θεθαιαίνπ, αθνινπζνχλ ην δηαζεκαηηθφ πιηθφ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο δηαξζξσκέλεο 

αλά ζεκαηηθφ άμνλα θαη ζηάδην. 

ην έβδνκν θαη ηειεπηαίν θεθάιαην γίλεηαη κία ζπδήηεζε γηα φζα εηπψζεθαλ 

ζηελ εξγαζία θαη βγαίλνπλ θάπνηα ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα. Αθνχ εμαρζνχλ ηα 

ζπκπεξάζκαηα, πξνηείλνληαη δηάθνξνη ηξφπνη εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζε 

καζεηέο πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο θαη θαηά πφζν είλαη εθηθηφ λα γίλεη θάηη ηέηνην. Ζ 

ζπδήηεζε θιείλεη κε δηάθνξεο πξνηάζεηο πάλσ ζηελ εθαξκνγή απηήο ηεο εξγαζίαο. 
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1. Γηαζεκαηηθόηεηα  

1.1. Έξεπλεο γηα ηε δηαζεκαηηθόηεηα 

Δίλαη γεγνλφο φηη ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ηα ζρνιεία επεξεάδνληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζηηθέο 

κεηαβνιέο, θαζψο θαη απφ ηηο ξαγδαίεο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. 

Όια απηά ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αικαηψδε αχμεζε ηεο πιεξνθφξεζεο, ζηελ νπνία 

πνιινί άλζξσπνη δελ έρνπλ πξφζβαζε, κεηψλεηαη ζπλερψο ν ξφινο ηνπ ζρνιείν θη 

έηζη γίλεηαη αθφκα δπζθνιφηεξε ε δηακφξθσζε θαη δηάρπζε ηεο γλψζεο. Γηα λα 

κπνξέζεη λα ην απνθχγεη απηφ, ην ζρνιείν νθείιεη λα αλαπηχμεη ηζρπξφ παηδαγσγηθφ 

θαη γλσζηηθφ πεξηβάιινλ θη έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αληαπνθξηλφκελν ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο επνρήο. (Δηζήγεζε ζην παλειιήλην ζπλέδξην έλσζεο θηινιφγσλ, 

Αζήλα Ννέκβξηνο 2006) 

χκθσλα κε απηή ηελ εηζήγεζε, <<νη πξνθιήζεηο ησλ θαηξψλ επηβάιινπλ 

έλαλ ηχπν δηδαζθαιίαο, ν νπνίνο δελ ζα απνβιέπεη κφλν ζηε κεηάδνζε ηεο γλψζεο, 

αιιά θαη ζην πψο νη καζεηέο ζα καζαίλνπλ θαη ζα δηεπξχλνπλ ηνπο πλεπκαηηθνχο 

ηνπο νξίδνληεο κε ηελ εκπινθή ηνπο ζε θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο κέζα απφ ηε 

δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο>>. Γεληθφηεξα κέζα απφ απηή ηελ πξνζέγγηζε 

νη καζεηέο θαινχληαη λα αλαθαηαζθεπάδνπλ, λα αλαθαιχπηνπλ θαη λα δηεπξχλνπλ ηε 

γλψζε απνζθνπψληαο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε κάζεζε θη, έηζη, ζα επαλαθηήζνπλ 

ην θχξνο ηνπ ζρνιείνπ. 

Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ θαηαδείμεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο ζην 

λέν ζρνιείν. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο Καηζαληάκε (2006) γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

Νενειιεληθήο Γιψζζαο πξνηείλεηαη έληνλα ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, φηαλ γίλεηαη αλαθνξά 

ζε δηαζεκαηηθέο εξγαζίεο ησλ λέσλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ. χκθσλα κε ηελ έξεπλα 

ηεο Λάλαξε (2003), πνπ αθνξνχζε απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο 

δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο κέζα απφ ζρέδηα εξγαζίαο (project) ζε καζεηέο κε 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, θάλεθε απφ ηα απνηειέζκαηα φηη απηή ε κέζνδνο 

δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο δελ είλαη απνηειεζκαηηθή ζε ηέηνηνπο καζεηέο, γηαηί νη 

ίδηνη δελ αηζζάλνληαη απηνλνκία θαη δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο κέιε κηαο 

νκάδαο.  

χκθσλα, φκσο κε ηνλ Μαηζαγγνχξα (2002) ηα ζρέδηα εξγαζίαο απνηεινχλ 

ηελ ηέιεηα έθθξαζε ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο, αθνχ επηηξέπνπλ ηελ αμηνπνίεζε ησλ 
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γλψζεσλ απφ δηάθνξα γλσζηηθά πεδία, θαζψο θαη πνιιψλ ηθαλνηήησλ θαη 

ελδηαθεξφλησλ ησλ καζεηψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκά ηνπο είλαη φηη ε γλψζε δελ 

παξέρεηαη έηνηκε, αιιά πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα ησλ νκάδσλ ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Υξπζαθίδεο 2003). 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Werner (1999) φζνη καζεηέο δηδάζθνληαλ 

δηάθνξεο δεμηφηεηεο κέζσ ηεο θίλεζεο, κπνξνχζαλ λα κάζνπλ επθνιφηεξα απφ φζνπο 

δηδάζθνληαλ αθξηβψο ην ίδην αληηθείκελν κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε. χκθσλα κε ηελ 

έξεπλα ηεο Βηδάθε (2002), πνπ κειέηεζε ηελ επίδξαζε ηεο δηαζεκαηηθήο- νιηθήο 

πξνζέγγηζεο ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, δηαπηζηψζεθε φηη κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ νη καζεηέο θαηάθεξαλ λα θαιιηεξγήζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ γλψζεηο, 

ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, ηέηνηεο πνπ κπνξνχλ λα ηηο 

αθνινπζήζνπλ σο πξφηππα θαη άιινη καζεηέο θαη καζήηξηεο κέζα απφ 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο είλαη ε αγάπε γηα ην δηάβαζκα, ε δεκηνπξγία, ε 

αιιεινβνήζεηα θαη ην ελδηαθέξνλ γηα θάζε είδνπο πξφβιεκα, πνπ κπνξεί λα 

αληηκεησπίδεη θάπνηνο.  

χκθσλα, ινηπφλ κε ηηο παξαπάλσ έξεπλεο θαη ηελ Μαξηάλλα Υαηδεκηραήι, 

πξνθχπηνπλ ηξείο θαηεγνξίεο, πνπ θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ εθαξκνγή ηεο 

δηαζεκαηηθφηεηαο ζηε ζρνιηθή ηάμε. Απηέο είλαη ε δηαζεκαηηθφηεηα θαη ηα λέα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ε αμηνπνίεζεο ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο ζηε κάζεζε.  

χκθσλα κε ηνλ Dewey (1990) δνχκε ζε έλα θφζκν φπνπ φιεο νη επηζηήκεο, 

γηα παξάδεηγκα ηα Μαζεκαηηθά, ε Ηζηνξία, ε Φπζηθή, ε Γιψζζα ζπλδένληαη κε 

θάπνηα ηξφπν κεηαμχ ηνπο παξά ην γεγνλφο φηη πνιιέο θνξέο είλαη δηαθνξεηηθνί 

θιάδνη κεηαμχ ηνπο. Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο νη ζπνπδέο ησλ καζεηψλ ζηα ζχγρξνλα 

ζρνιεία είλαη εληαίεο θαη δελ εζηηάδνληαη κφλν ζε έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν, αιιά 

πξνζπαζνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν θαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν λα ζπλδπάδνπλ 

φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξεο επηζηήκεο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο.  
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1.2. Οξηζκόο ηεο δηαζεκαηηθόηεηαο 

 χκθσλα κε φια ηα παξαπάλσ ν φξνο <<δηαζεκαηηθφηεηα>> εκθαλίδεηαη ζε 

πνιχ κεγάιν βαζκφ ζηε ζχγρξνλε επνρή. Λέγνληαο, φκσο, <<δηαζεκαηηθφηεηα>> ή 

αιιηψο <<δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο>> λνείηαη <<ε ζεσξεηηθή αξρή 

νξγάλσζεο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία θαηαιχνληαη ηα 

δηαθξηηά καζήκαηα σο πιαίζηα νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο γλψζεο θαη επηρεηξείηαη ε 

πξνζέγγηζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο ελνπνηεκέλε>> (Μαηζαγγνχξαο 2002). Έηζη, ε 

δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ινγίδεηαη σο θάηη εληαίν θαη αδηαίξεην, φπνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ελνπνίεζε πνιιψλ καζεηψλ, βνεζψληαο ζηελ θαιχηεξε κεηάδνζε 

ηεο γλψζεο. 

Γηα ηελ Υαηδεκηραήι ε <<δηαζεκαηηθφηεηα>> ή <<δηαζεκαηηθή 

δηδαζθαιία>> πεξηγξάθεηαη σο κία ζεηξά απφ δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο, 

πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εληαηνπνίεζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο κέζα απφ ηελ ελζσκάησζή 

ηνπο ζε έλα δηαζεκαηηθφ εληαίν πιαίζην ζπνπδψλ. Ζ ίδηα ππνζηεξίδεη φηη ζε απηή ηε 

δηδαζθαιία ππάξρεη έληνλε ε αξρή ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη νπηηθέο γσλίεο γηα θάζε δηδαθηηθφ αληηθείκελν δελ είλαη 

νχηε αλεμάξηεηεο, αιιά νχηε θαη ζπκβαηέο κεηαμχ ηνπο. 

Γηα ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο 

καζεηνθεληξηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο, φπσο είλαη ηα ζρέδηα εξγαζίαο (project) θαη ε 

νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία. ε απηέο ηηο δχν κνξθέο νη καζεηέο είλαη ειεχζεξνη 

λα επηιέμνπλ ην ζέκα, πνπ ζέινπλ λα αζρνιεζνχλ θαη ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ είλαη 

πνιιέο θνξέο βνεζεηηθφο θαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ θαιχηεξε θαη πνηνηηθφηεξε 

ζπλέρεηα ηεο έξεπλαο.  

1.3. ρέδηα εξγαζίαο θαη δηαζεκαηηθόηεηα 

Όζνλ αθνξά ηα ζρέδηα εξγαζίαο (project) πξνηάζεθαλ θη εθαξκφζζεθαλ 

ζπζηεκαηηθά απφ ηνλ W. H. Kilpatrick, πνπ ήηαλ καζεηήο θαη δηάδνρνο ηνπ Dewey. 

Ο ίδηνο πίζηεπε φηη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο έπξεπε λα γίλεη κηα 

κεγάιε αιιαγή ζηνπο ξφινπο ησλ καζεηψλ θαη ηνπ δαζθάινπ θαη φρη ζην ζρνιηθφ 

ζχζηεκα. Έηζη έδσζε έλαλ νξηζκφ γη απηά, αλαθέξνληαο φηη <<πξφθεηηαη γηα 

πξνγξακκαηηζκέλε δξάζε, πνπ γίλεηαη κε φιε ηελ θαξδηά θαη εθηειείηαη ζε έλα 

θαλνληθφ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Μέζα ζε απηά ε κάζεζε θαη ε δσή βξίζθνληαη ζε 

ζηελή ζρέζε κε ηνλ ζπζηεκαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ (Καςάιεο & Νεκά 2012). 
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Σέηνηα ζρέδηα εξγαζίαο κπνξεί λα είλαη ε έθδνζε κηαο ζρνιηθήο εθεκεξίδαο, 

ε νξγάλσζε θαη πινπνίεζε κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο, ε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία 

ζρνιηθνχ ηακείνπ θ.α. ηφρνο ησλ ζρεδίσλ απηψλ είλαη ε αληηκεηψπηζε δηαθφξσλ 

θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, πνπ αθνξνχλ ηνπο καζεηέο, θαζψο θαη πξνζσπηθά 

ζέκαηα, πνπ ηνπο απαζρνινχλ. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ελφο ηέηνηνπ ζρεδίνπ είλαη απαξαίηεηε ε δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε, θαζψο ρξεηάδεηαη λα ζπλδπαζηνχλ πεξηζζφηεξνη απφ έλαο θιάδνη. Γη 

απηφ ην ιφγν νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο, νξίδνπλ ην ζθνπφ θαη ην πεξηερφκελν 

ηνπ project, εξεπλνχλ, αλαηξέρνπλ ζε πεγέο, ζπγθεληξψλνπλ ην πιηθφ θαη 

νινθιεξψλνπλ ην έξγν ηνπο.  

Ο ξφινο ηνπο δαζθάινπ είλαη ζπλήζσο θαζνδεγεηηθφο θαη ν ίδηνο δελ 

επεκβαίλεη πνιιέο θνξέο, θαζψο ε επέκβαζή ηνπ πνιιέο θνξέο είλαη θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο θαη βνεζάεη πνιχ ηνπο καζεηέο κε απνηέιεζκα λα ράλεηαη ην δηθαίσκα ηεο 

απηελέξγεηάο ηνπο. 

Μέζα απφ απηά ηα ζρέδηα εξγαζίαο νη καζεηέο αλαγθάδνληαη λα έξζνπλ 

πνιιέο θνξέο ζε επαθή κε ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα, δηάθνξνπο θνξείο, ηδξχκαηα θαη 

ζπιιφγνπο θέξλνληαο ζε επαθή ην ζρνιείν κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή. Οη απαηηήζεηο 

γηα ηνπο καζεηέο είλαη απμεκέλεο. Γη απηφ ην ιφγν ν δάζθαινο νθείιεη λα ηνπο δείμεη 

θάπνηα πξάγκαηα, ψζηε λα θαηαιάβνπλ ηνλ ηξφπν εξγαζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

αξρίζνπλ ηελ αλαδήηεζε θαη ηε δνπιεηά νη ίδηνη. Σν ζρνιείν, απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

πξέπεη λα έρεη ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα ηελ πινπνίεζε δηαθφξσλ project 

(Καςάιεο & Νεκά 2012). 

1.4. Οκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία θαη δηαζεκαηηθόηεηα 

Όζνλ αθνξά ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία παξαηεξείηαη φιν θαη πην 

έληνλα ζηηο ζχγρξνλεο ζρνιηθέο ηάμεηο. Οη καζεηέο δνπιεχνπλ ζε νκάδεο, φπνπ απηφ 

είλαη εθηθηφ, πξνθεηκέλνπ λα ιχζνπλ θαη κία εχθνιε άζθεζε. Υξεζηκνπνηνχλ 

δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο, αξρέο θαη ιεμηιφγην. Όζνη ηειεηψλνπλ πνιχ γξήγνξα απηφ 

πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί κέζα ζηελ νκάδα, πξνζπαζνχλ λα βνεζήζνπλ θαη ηα ππφινηπα 

κέιε ηεο νκάδαο, πνπ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη αθφκα ην θνκκάηη ηνπο. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν εληάζζνληαη θαη νη πην εζσζηξεθείο θαη ληξνπαινί καζεηέο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηεο ηάμεο θαη ζπλεξγάδνληαη φινη καδί, απνδίδνληαο ην θαιχηεξν 

δπλαηφ απνηέιεζκα (Καςάιεο & Νεκά 2012). 
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χκθσλα κε ηνλ Μαηζαγγνχξα (1999) <<πξψηε θαη βαζηθή αξρή ηεο 

νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο είλαη ε ελεξγφο εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηε 

δηαηχπσζε θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο, πνπ αθνξνχλ ηα άηνκα θαη ηηο νκάδεο ηεο ηάμεο 

θαη ε αληηκεηψπηζε κεκνλσκέλσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο. Άιιν πξφβιεκα, πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ζε ηέηνηνπ είδνπο δηδαζθαιία είλαη φηη δελ ηθαλνπνηνχληαη 

νη αλάγθεο ηνπο. Μέζα, φκσο ζηελ νκάδα φια απηά αληηκεησπίδνληαη, φπσο θαη νη 

παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο κε ηνλ θαηξφ ειαηηψλνληαη. 

Μέζα ζε ηέηνηνπ είδνπο εξγαζίεο νη καζεηέο κπνξνχλ λα ζπδεηήζνπλ κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο πάλσ ζην ζέκα, πνπ πξαγκαηεχνληαη, κπνξνχλ λα είλαη αλεμάξηεηνη 

ζηελ εχξεζε θη επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ θαη νπζηαζηηθφ ην κάζεκα απφ ην δάζθαιν 

πάεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηα ρέξηα ησλ καζεηψλ. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία 

ν έλαο γλσξίδεη ηνλ άιινλ θη αξρίδνπλ λα αιιειεπηθνηλσλνχλ, βειηηψλνληαο ζπλερψο 

ην απνηέιεζκα. 

ίγνπξα, φκσο ππάξρνπλ θαη θάπνηνη πεξηνξηζκνί. Πνιιέο θνξέο, φηαλ νη 

νκάδεο απνηεινχληαη απφ κεγάιν αξηζκφ καζεηψλ, θάπνηνο βγαίλεη κπξνζηά θαη 

θαίλεηαη ζαλ αξρεγφο κε απνηέιεζκα λα παξαγθσλίδνληαη θάπνηνη καζεηέο. Έηζη, 

πνιινί καζεηέο δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κε απνηέιεζκα ε κέζνδνο λα 

θξίλεηαη αλαπνηειεζκαηηθή.  

Ο δάζθαινο θαζνδεγεί φζν κπνξεί ηνπο καζεηέο κέζα απφ γξαπηέο νδεγίεο 

θαη σζεί ηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ φζα πεξηζζφηεξα δηαθνξεηηθά θαη 

δηαζέζηκα κέζα κπνξνχλ γηα ηελ θαιχηεξε πινπνίεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. Έηζη, νη 

καζεηέο ςάρλνπλ απηφ πνπ ζέινπλ κέζα απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο θαη πνιιέο θνξέο 

ζπλδπάδνπλ θαη αληινχλ πιεξνθνξίεο απφ δηαθνξεηηθέο επηζηήκεο, εθαξκφδνληαο, 

έηζη, ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε. Ο δάζθαινο πεξλάεη απφ θάζε νκάδα γηα λα δεη ηελ 

πξφνδν ηεο θαη λα δψζεη θάπνηεο ρξήζηκεο ζπκβνπιέο, ψζηε λα δηνξζψζνπλ νη 

καζεηέο ιάζε, πνπ δελ έρνπλ αληηιεθζεί φηη έθαλαλ. 

ην ηέινο, νη καζεηέο θαινχληαη λα εθζέζνπλ ζηηο ππφινηπεο ηάμεηο απηφ πνπ 

έρνπλ θηηάμεη θαη γίλεηαη κία ζπδήηεζε πάλσ ζην ζέκα ηεο θάζε νκάδαο. Γηνξζψλνπλ 

ηα ιάζε ηνπο θαη δέρνληαη ηηο παξαηεξήζεηο ησλ ππφινηπσλ νκάδσλ κε ζθνπφ λα κελ 

επαλαιεθζνχλ ηελ επφκελε θνξά, αιιά θαη γηα θαιχηεξε εκπέδσζε φζσλ έθαλαλ 

ζηελ εξγαζία ηνπο. (Καςάιεο & Νεκά 2012) 
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χκθσλα κε φια ηα παξαπάλσ γηα ηελ επίηεπμε ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο 

δηδαζθαιίαο πξέπεη λα ηεξνχληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, ηηο νπνίεο πξέπεη λα 

εμαζθαιίζεη ν δάζθαινο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα 

παξαηεξείηαη ζηηο κεγαιχηεξεο νκάδεο, θαζψο ζηγά ζηγά κπαίλεη κεηαμχ ησλ αηφκσλ 

ε ηεξάξρεζε θαη πνιινί κέλνπλ ζην πεξηζψξην, ελψ άιινη βξίζθνληαη ιίγν πην πάλσ 

θαη θαηαιήγνπλ λα γίλνληαη αξρεγνί. Γη απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη ε ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ ζηελ νκάδα λα είλαη ηζφηηκε θαη φινη λα εξγάδνληαη γηα έλαλ θνηλφ ζθνπφ. 

Απηφ κπνξεί λα γίλεη φηαλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θπξηαξρεί ε 

αιιειεμάξηεζε, ε αιιειεπηθνηλσλία θαη ε ζπιινγηθή εξγαζία (Μαηζαγγνχξαο 

2000). 

πκπεξαζκαηηθά, είλαη γεγνλφο φηη νη δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο πξνζθέξνπλ 

απζεληηθή θαη νιηζηηθή γλψζε ησλ ππφ εμέηαζε δεηεκάησλ. Μέζα απφ απηή ν 

εθπαηδεπηηθφο θέξλεη ζε επαθή ηνλ καζεηή κε ην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο, ηνλ 

θέξλεη αληηκέησπν κε ην πξφβιεκα θαη ηε κάζεζε, ηελ νπνία έρεη ν ίδηνο ν καζεηήο 

αλάγθε (Θενθηιίδεο 1987). Γη απηφ ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε κπνξεί λα 

εθαξκνζζεί κέζα απφ ηελ παξάιιειε εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο κέζα απφ δηαθνξεηηθά 

καζήκαηα θαη κε ηε κνξθή πξνψζεζεο δηεπηζηεκνληθψλ ελλνηψλ. Απηφ κπνξεί λα 

γίλεη ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ, ζηελ ελλνηνθεληξηθή 

δηδαζθαιία θαη ζηα ζρέδηα εξγαζίαο (projects).  

1.5. Γηαζεκαηηθόηεηα θαη Γηεπηζηεκνληθόηεηα 

 Οη φξνη <<δηαζεκαηηθφηεηα>> θαη <<δηεπηζηεκνληθφηεηα>> φζν θη αλ 

θαίλεηαη φηη κνηάδνπλ κεηαμχ ηνπο, έρνπλ νξηζκέλεο πνιχ ζεκαληηθέο δηαθνξέο. 

Αξρηθά, ζχκθσλα κε ην Γιαθεμαηικό Δνιαίο Πλαίζιο Ππογπαμμάηων Σποςδών θαη ηα 

Αναλςηικά Ππογπάμμαηα Σποςδών, ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε εηζάγεηαη σο έλαο 

γεληθφηεξνο φξνο ηνπ φξνπ δηεπηζηεκνληθφηεηα. Μέζα απφ απηή ηελ πξνζέγγηζε ν 

καζεηήο κπνξεί λα ζπγθξνηήζεη έλα εληαίν ζχλνιν γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, πνπ ζα 

ηνλ νδεγήζεη ζε κία νιηζηηθή αληίιεςε ηεο γλψζεο θαη ηελ νπνία κπνξεί λα 

εθκεηαιιεπηεί, ψζηε λα δηακνξθψζεη άπνςε γηα ζέκαηα ησλ επηζηεκψλ, πνπ ηνλ 

ελδηαθέξνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή, δηακνξθψλνληαο ηε δηθή ηνπ θνζκνζεσξία 

γηα ηα γεγνλφηα.  

χκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ζην παλειιήλην ζπλέδξην ηεο παλειιήληαο έλσζεο 

Φηινιφγσλ (Αζήλα Ννέκβξηνο 2006) ε δηεπηζηεκνληθφηεηα αλαθέξεηαη ζε φζα 
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κπνξεί λα δψζεη έλα επηζηεκνληθφο θιάδνο γηα ηελ εμέηαζε ελφο ζέκαηνο, ελψ ε 

δηαζεκαηηθφηεηα εζηηάδεη ζην ππφ εμέηαζε ζέκα απνζθνπψληαο ζηελ πνιχπιεπξε θαη 

νιηζηηθή αληηκεηψπηζή ηνπ, ε νπνία νδεγεί ζε αλαδήηεζε ελλνηψλ θαη κεζφδσλ ζε 

δηάθνξνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο.  

Έηζη νη θχξηεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν φξσλ απνηππψλνληαη ζην γεγνλφο φηη 

ηα δηεπηζηεκνληθά πξνγξάκκαηα δηαηεξνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηα καζήκαηα σο 

πιαίζηα νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο γλψζεο θαη πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ 

δηεπηζηεκνληθέο ζπζρεηίζεηο, θαζηζηψληαο πην νινθιεξσκέλν ην πεξηερφκελν ησλ 

επηκέξνπο θιάδσλ. Αληίζεηα ηα δηαζεκαηηθά πξνγξάκκαηα πξνσζνχλ ηελ 

εληαηνπνίεζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο ζε δηάθνξα επίπεδα, φπσο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο κε 

ην κπαιφ θαη ηα ρέξηα, ζηε δηαδηθαζηηθή γλψζε, ζην ζπλδπαζκφ ζεσξίαο θαη πξάμεο 

θαη ζηε ζχλδεζε ζρνιείνπ θαη θνηλσλίαο (Μαηζαγγνχξαο 2002). 

Σέινο, ηα δηεπηζηεκνληθά πξνγξάκκαηα είλαη γλσζηνθεληξηθά, γηαηί εμεηάδνπλ 

ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ νπηηθή ησλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ θαη νξγαλψλνληαη κε 

βάζε ηηο παξαδνρέο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ελψ ηα δηαζεκαηηθά πξνγξάκκαηα 

είλαη θνηλσληνθεληξηθά, επεηδή εμεηάδνπλ ζέκαηα πξνζσπηθνχ ή θνηλσληθνχ 

ελδηαθέξνληνο θαη αθνινπζνχλ νιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο, ρσξίο λα ιακβάλνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ππφςε ηνπο ηνπο δηάθνξνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο.  
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2. Γισζζηθή αλάπηπμε 

Ζ γισζζηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ παξνπζηάδεη θαηαπιεθηηθή πξφνδν θαηά 

ηα πξψηα 4-5 ρξφληα ηεο δσήο ηνπ θαη θπξίσο θαηά ηε λεπηαθή ειηθία. Σα λήπηα απφ 

ην 4ν έηνο ρξεζηκνπνηνχλ απιέο πξνηάζεηο θαηά ην πξφηππν ησλ ελειίθσλ. Όηαλ 

μεθηλά ε θνίηεζε ζην Γεκνηηθφ, ε άξζξσζε ησλ πεξηζζφηεξσλ παηδηψλ είλαη 

θαλνληθή θαη ην ιεμηιφγην ηνπο μεπεξλά ηηο 2500 ιέμεηο, ελψ θαηαλννχλ 6000 ιέμεηο. 

(Παπιάηνπ, 2009). 

 

χκθσλα, ινηπφλ, κε ηελ Παπιάηνπ (2009) ζηελ πξσηνζρνιηθή  ειηθία 

παξαηεξείηαη κεγάιε αχμεζε ηνπ ιεμηινγίνπ, θαζψο θαη βειηίσζε ζην ελλνηνινγηθφ 

πεξηερφκελν ησλ ιέμεσλ θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ζχληαμεο θαη ηεο κνξθνινγίαο. 

εκαληηθφ ζηνηρείν είλαη ε ρξήζε ηεο γιψζζαο ζε ςπρνθνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο 

φπσο ζηε κάζεζε, ηε κλήκε θαη ηελ επηθνηλσλία. εκαληηθφ επίζεο επίηεπγκα είλαη ε 

θαηάθηεζε ησλ δεμηνηήησλ ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο.  

 

Έξεπλα πνπ έγηλε γηα ηνλ ηξφπν εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο έδεημε φηη 

επεξεάδεηαη απφ ηηο δηάθνξεο ζεσξίεο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε γλσζηηθή ςπρνινγία, 

αιιά θαη απφ ηα θνηλσληνπνιηηηζκηθά πιαίζηα αλαθνξάο. Σν απνηέιεζκα απηψλ ησλ 

δχν παξαγφλησλ είλαη φηη εζηηάδεηαη ην ελδηαθέξνλ ζηηο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο 

(Mitchell, Myles, 1998) 

 

χκθσλα, ινηπφλ, κε ηνλ Ellis (1994) νη ζηξαηεγηθέο δηαθξίλνληαη ζπλήζσο 

ζε δχν θαηεγνξίεο, ηηο επηθνηλσληαθέο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο. 

χκθσλα κε ηελ Rubin (1987) νη ζηξαηεγηθέο επηθνηλσλίαο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο. Απηέο είλαη νη γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο ζηηο νπνίεο εληάζζνληαη θαη νη 

κεηαγλσζηηθέο, νη επηθνηλσληαθέο, νη νπνίεο δελ είλαη άκεζα ζηξαηεγηθέο κάζεζεο, 

αιιά έρνπλ έκκεζε ζρέζε, επεηδή επηηξέπνπλ ηε κεηαθνξά ηεο ζεκαζίαο, θαζψο θαη 

ηε δνθηκή ππνζέζεσλ ηνπ καζεηή, ιεηηνπξγψληαο, έηζη, σο γλσζηηθέο θαη 

κεηαγλσζηηθέο θαη νη θνηλσληθέο ζηξαηεγηθέο. 

 

χκθσλα κε ηνλ Brown (1994) νη ζηξαηεγηθέο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

αληηκεησπίδεη θάπνηνο έλα πξφβιεκα ζηε γιψζζα θαη ηηο ρσξίδεη ζε δχν θαηεγνξίεο. 

Απηέο είλαη νη ζηξαηεγηθέο εθκάζεζεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε ιήςε 
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πιεξνθνξηψλ, ηελ επεμεξγαζία, ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ αλάθιεζε πιεξνθνξηψλ θαη 

νη ζηξαηεγηθέο επηθνηλσλίαο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πψο εθθξάδνπκε θαη 

κεηαθέξνπκε κελχκαηα. 

 

Καηά θαηξνχο πνιινί έρνπλ πξνζπαζήζεη λα δψζνπλ έλα πιήξε νξηζκφ ησλ 

ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο. Ο πιεξέζηεξνο είλαη απηφο ηεο Oxford (1990) ζχκθσλα κε 

ηνλ νπνίν << νη ζηξαηεγηθέο κάζεζεο είλαη νη ιεηηνπξγίεο, πνπ απνθηά ν καζεηήο γηα 

λα εληζρχζεη ηελ πξφζθηεζε, απνζήθεπζε, αλάθηεζε θαη ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ, 

θαζψο θαη ελέξγεηεο, ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη ν καζεηήο γηα λα θάλεη ηε καζεζηαθή ηνπ 

δηαδηθαζία πην εχθνιε, πην γξήγνξε, πην απνιαπζηηθή θαη πην απνηειεζκαηηθή. 

 

Δίλαη γεληθά παξαδεθηφ φηη φινη νη καζεηέο δελ καζαίλνπλ κε ηνλ ίδην 

αθξηβψο ηξφπν νχηε ε ίδηα κέζνδνο δηδαζθαιίαο κπνξεί λα θέξεη ηα απνηειέζκαηα, 

πνπ επηδηψθνληαη ζηνλ ίδην βαζκφ ζε φινπο ηνπο καζεηέο. Γηα λα κπνξέζεη λα 

επηηεπρζεί απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν λα εληνπηζζνχλ, λα εξκελεπηνχλ θαη λα 

ηθαλνπνηεζνχλ πνηθίια καζεζηαθά ζηπι ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ηάμεο (Oxford, 

2003).  

 

2.1. ηξαηεγηθέο γισζζηθήο αλάπηπμεο  

 

Ζ πην γλσζηή ηαμηλνκία ζηξαηεγηθψλ νκαδνπνηεί, φπσο πξναλαθέξζεθε, ηηο 

ζηξαηεγηθέο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, ηηο γλσζηηθέο, ηηο κεηαγλσζηηθέο θαη ηηο θνηλσληθν-

ζπλαηζζεκαηηθέο. Οη γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο είλαη απαξαίηεηεο γηα λα δηεθπεξαησζεί 

κία δξαζηεξηφηεηα. Πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο αιιειεπίδξαζε κε ην πιηθφ, πνπ πξέπεη 

λα κάζνπλ νη καζεηέο, δηαρείξηζε απηνχ ηνπ πιηθνχ θαη εθαξκνγή κία ζπγθεθξηκέλεο 

ηερληθήο ζε κηα δξαζηεξηφηεηα. Οη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο είλαη απαξαίηεηεο γηα 

λα θαηαιάβνπλ νη καζεηέο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηεθπεξαηψζεθε κία 

δξαζηεξηφηεηα. Πεξηιακβάλεη ηελ επίγλσζε θαη ηνλ έιεγρν κάζεζεο κέζα απφ ηνλ 

αλαζηνραζκφ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο κάζεζεο, ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο κάζεζεο, θαζψο θαη ηελ απνηίκεζε ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο. Σέινο, φζνλ αθνξά ηηο  θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθέο νη θνηλσληθέο 

πεξηιακβάλνπλ ζπλεξγαζία γηα ηε κάζεζε, εξσηήζεηο γηα απνζαθήληζε θαη 

αιιειφδξαζε κε ζθνπφ λα δσζεί βνήζεηα ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη νη 
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ζπλαηζζεκαηηθέο ρξήζε ζπλαηζζεκαηηθνχ ειέγρνπ κε ζθνπφ ηελ επηβνήζεζε ηεο 

κάζεζεο. 

 

2.1.1. Σαμηλνκία ησλ ζηξαηεγηθώλ ζύκθσλα κε ηελ Oxford  

 

Ζ Oxford (1990) ζηεξίδεηαη ζηηο παξαπάλσ ηαμηλνκίεο θαη ηηο επεθηείλεη, 

θαηεγνξηνπνηψληαο ηηο ζε έμη θαηεγνξίεο. Απηέο είλαη νη κλεκνληθέο, νη γλσζηηθέο 

θαη νη αληηζηαζκηζηηθέο, πνπ αλήθνπλ ζηελ επξχηεξε θαηεγνξία ησλ άκεζσλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη νη κεηαγλσζηηθέο, νη θνηλσληθέο θαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο, πνπ 

αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ έκκεζσλ ζηξαηεγηθψλ. 

 

Οη κλεκνληθέο ζηξαηεγηθέο ρσξίδνληαη ζε 3 κεγάιεο θαηεγνξίεο, ζηηο 

ζηξαηεγηθέο δεκηνπξγίαο λνεξψλ ζπλδέζεσλ, ρξήζεο εηθφλσλ θαη ήρσλ θαη ρξήζεο 

δξάζεο. Ζ θαζεκία απφ απηέο ρσξίδεηαη ζε ππνθαηεγνξίεο. ηηο ζηξαηεγηθέο 

δεκηνπξγίαο λνεξψλ ζπλδέζεσλ αλήθνπλ ε νκαδνπνίεζε, ε ζπζρέηηζε/ζχλδεζε, ε 

δεκηνπξγία λνεξψλ ζπλδέζκσλ, ε ηνπνζέηεζε λέσλ ιέμεσλ ζην ζπγθείκελν θαη ε 

δνκεκέλε επαλάιεςε. 

 

Όζνλ αθνξά ηηο ζηξαηεγηθέο ρξήζεο εηθφλσλ θαη ήρσλ πεξηιακβάλνπλ ηηο 

ππνθαηεγνξίεο ηεο ρξήζεο εηθφλσλ, ησλ ζεκαζηνινγηθψλ ραξηψλ, ηεο ρξήζεο 

δηαθφξσλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ, ηεο αλαπαξάζηαζεο ήρσλ ζηε κλήκε θαη ηεο ρξήζεο 

θίλεζεο. 

 

Σέινο, ε ρξήζε δξάζεο απνηειείηαη απφ δχν ππνθαηεγνξίεο ζηξαηεγηθψλ, πνπ 

είλαη ε ρξήζε θπζηθήο απφθξηζεο θαη ε ρξήζε κεραληζηηθψλ ηερληθψλ. 

 

Οη γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο ρσξίδνληαη ζε 4 κεγάιεο θαηεγνξίεο, ζηηο 

ζηξαηεγηθέο ιήςεο θαη απνζηνιήο κελπκάησλ, δεκηνπξγίαο δνκψλ γηα 

<<εηζεξρφκελα>> θαη <<εμεξρφκελα>>, αλάιπζεο θαη αηηηνιφγεζεο θαη εμάζθεζεο. 

ηηο ζηξαηεγηθέο ιήςεο θαη απνζηνιήο κελπκάησλ αλήθνπλ ε εμαγσγή ηεο θεληξηθήο 

ηδέαο ζηα γξήγνξα (skimming), ν εληνπηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ (scanning) θαη 

ε ρξήζε πεγψλ απφ δηάθνξα ιεμηθά, εγθπθινπαίδεηεο θαη ην Γηαδίθηπν. 
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 Οη ζηξαηεγηθέο ηεο δεκηνπξγίαο δνκψλ γηα <<εηζεξρφκελα>> θαη 

<<εμεξρφκελα>> πεξηιακβάλνπλ ηηο θαηεγνξίεο  ηεο ηήξεζεο ζεκεηψζεσλ, ηεο 

πεξίιεςεο θαη ηεο επηζήκαλζεο δηαθφξσλ ζεκείσλ. 

 

ηηο ζηξαηεγηθέο αλάιπζεο θαη αηηηνιφγεζεο αλήθνπλ ε αλάιπζε εθθξάζεσλ 

ή <<απαγσγηθή αηηηνιφγεζε>>, ε ρξήζε εηθφλσλ γηα θαηαλφεζε, ε ζπγθξηηηθή 

αλάιπζε, ε κεηάθξαζε θαη ε κεηαθνξά απφ ηε Γ1 ζηε Γ2 θαη ην αληίζηξνθν. 

 

Όζνλ αθνξά ηηο ζηξαηεγηθέο εμάζθεζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε επαλάιεςε, ε 

εμάζθεζε κε ηνπο ήρνπο θαη ην γξαπηφ ζχζηεκα, ε αλαγλψξηζε θαη ρξήζε 

<<πξνηχπσλ εθαξκνγήο>> θαη ε αλαζχλδεζε ή αλαζπλδπαζκφο.  

 

Οη αληηζηαζκηζηηθέο ζηξαηεγηθέο ρσξίδνληαη ζε 2 κεγάιεο ππνθαηεγνξίεο, 

ζηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο πεξηνξηζκψλ θαη πξνβιεκάησλ ζηνλ πξνθνξηθφ θαη 

γξαπηφ ιφγν θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο ηεο εηθαζίαο θαη ηεο απνθπγήο. ηελ πξψηε 

θαηεγνξία αλήθνπλ ε ελαιιαγή ζηε Γ1, ε αλαδήηεζε βνήζεηαο, ε ρξήζε 

ρεηξνλνκηψλ, ε κεξηθή ή νιηθή απνθπγή επηθνηλσλίαο, ε πξνζαξκνγή κελχκαηνο, ε 

δεκηνπξγία θαηλνχξησλ ιέμεσλ θαη ε ρξήζε ζπλσλχκσλ. 

 

ηε δεχηεξε θαηεγνξία ζπκπεξηιακβάλνληαη ε ρξήζε γισζζηθψλ ελδείμεσλ, 

ε ρξήζε άιισλ ελδείμεσλ, ε εηθαζία ιέμεσλ απφ ην πιαίζην, ε ρξήζε ρεηξνλνκηψλ 

γηα επηθνηλσλία, ε δεκηνπξγία θαηλνχξησλ ιέμεσλ, ε επηινγή ζέκαηνο γηα ζπδήηεζε 

βαζηδφκελνο ζηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε θαη ε απνθπγή επηθνηλσλίαο. 

 

Οη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο αλήθνπλ ζηελ επξχηεξε θαηεγνξία ησλ 

άκεζσλ ζηξαηεγηθψλ. Υσξίδνληαη ζε 3 κεγάιεο θαηεγνξίεο, ζηηο ζηξαηεγηθέο 

επηθέληξσζεο ζηε κάζεζε, ζρεδηαζκνχ ηεο κάζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο κάζεζεο. 

ηηο ζηξαηεγηθέο επηθέληξσζεο ζηε κάζεζε αλήθνπλ ε ζχλδεζε κε ηελ 

πξνυπάξρνπζα γλψζε, ε εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ζηε δξαζηεξηφηεηα, ε αλεχξεζε 

επθαηξηψλ γηα εμάζθεζε θαη ε ηξνπνπνίεζε ζπλζεθψλ γηα ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο. 

 

Οη ζηξαηεγηθέο ζρεδηαζκνχ ηεο κάζεζεο πεξηιακβάλνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο 

δξνκνιφγεζεο ηεο κάζεζεο, νξγάλσζεο ηεο κάζεζεο, θαζνξηζκνχ ζηφρσλ, 

ζρεδηαζκνχ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, θαζνξηζκνχ ηνπ πψο καζαίλσ 
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θαιχηεξα, ειέγρνπ ηεο πνξείαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ειέγρνπ ηεο θαηαλφεζεο θαζψο 

ρξεζηκνπνηεί θάπνηνο ηε γιψζζα θαη ειέγρνπ ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο. 

 

Όζνλ αθνξά ηηο ζηξαηεγηθέο αμηνιφγεζεο ηεο κάζεζεο αλήθνπλ ε 

απηναμηνιφγεζε θαηά ηε δηάξθεηα, κεηά ην πέξαο ηεο αμηνιφγεζεο γηα ην πφζν θαιά 

ηα πήγε ν καζεηήο θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ πφζν απνηειεζκαηηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 

ζηξαηεγηθέο.  

 

Οη θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο ζπλήζσο ππνινγίδνληαη ζαλ 

κία θαηεγνξία. Υσξίδνληαη ζε 3 κεγάιεο θαηεγνξίεο, ζηηο εξσηήζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

καζεηή, ζηε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο θαη ζηελ θαηεγνξία πνπ θαηαλννχλ θαη 

κνηξάδνληαη ζπλαηζζήκαηα. ηηο ζηξαηεγηθέο, πνπ πεξηιακβάλνπλ εξσηήζεηο ηνπ 

ίδηνπ ηνπ καζεηή, αλήθνπλ ε αλαδήηεζε δηεπθξηλήζεσλ θαη ε αλαδήηεζε βνήζεηαο 

γηα δηφξζσζε. 

 

ηηο ζηξαηεγηθέο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο, αλήθνπλ ε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνλ δάζθαιν. Σέινο, ζηηο 

ζηξαηεγηθέο, πνπ νη καζεηέο θαηαλννχλ θαη κνηξάδνληαη ζπλαηζζήκαηα, 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ε αλάπηπμε πνιηηηζκηθήο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ε επίγλσζε ησλ 

απφςεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ. 

 

Δπηπξφζζεηα, παξαηεξείηαη θαη δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο αλαγλσζηηθέο 

δεμηφηεηεο θαη ζηηο δεμηφηεηεο γξαθήο. Οξηζκέλεο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο ηεο 

αλαγλσζηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε ππνγξάκκηζε, ε ρξήζε ιεμηθνχ, ε αμηνπνίεζε 

ηίηισλ, ε απνθπγή ησλ δχζθνισλ ζεκείσλ, ε θαηαγξαθή ιέμεσλ θαη ε επαλάιεςε 

κηαο θξάζεο ή πξφηαζεο, φηαλ δελ γίλεηαη πιήξσο θαηαλνεηφ ην πεξηερφκελφ ηεο. 

 

Τπάξρνπλ, βέβαηα, θαη κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο ηεο αλαγλσζηηθήο 

δηαδηθαζίαο, πνπ ρσξίδνληαη ζε 3 κεγάιεο θαηεγνξίεο, ζηηο ζηξαηεγηθέο ζρεδηαζκνχ, 

ζηηο ζηξαηεγηθέο ειέγρνπ θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο αμηνιφγεζεο. ηηο ζηξαηεγηθέο 

ζρεδηαζκνχ ζπκπεξηιακβάλνληαη ε επαλεμέηαζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζεκείσλ ηνπ 

θεηκέλνπ θαη ε θαηεπζπλφκελε πξνζνρή. 
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ηηο ζηξαηεγηθέο ειέγρνπ αλήθνπλ ε επαλάγλσζε, ν έιεγρνο θαηαλφεζεο, ε 

επηιεθηηθή πξνζνρή θαη ε ππνβνιή εξσηήζεσλ ζηνλ εαπηφ ηνπ. Οη ζηξαηεγηθέο 

αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο αλαγλσζηηθήο δηαδηθαζίαο, ηνλ 

εληνπηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ απηναμηνιφγεζε θαη εξκελεία ησλ ιαζψλ. 

 

Πην αλαιπηηθά θαηά ηε δηαδηθαζία αλάγλσζεο ελφο θεηκέλνπ αλαπηχζζνληαη 

πξναλαγλσζηηθέο, θπξίσο αλαγλσζηηθέο θαη κεηα-αλαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο. ηηο 

πξναλαγλσζηηθέο νη καζεηέο ξίρλνπλ κηα γξήγνξε καηηά ζην θείκελν πξηλ ηελ 

αλάγλσζε, ςάρλνπλ γηα ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζην θείκελν, εζηηάδνπλ ζε απηέο, 

αλαηξέρνπλ ζηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε, ζέηνπλ ζηφρνπο γηα ηελ αλάγλσζε θαη 

ςάρλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο, πνπ έρνπλ ζέζεη. 

 

ηηο θπξίσο αλαγλσζηηθέο νη καζεηέο αλαζεσξνχλ ηηο εξσηήζεηο γηα ην 

πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ, αλαζεσξνχλ ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε, πξνζπαζνχλ λα 

εμάγνπλ πιεξνθνξίεο απφ ην θείκελν, ζπλνςίδνπλ ην πιηθφ πνπ δηάβαζαλ γηα λα 

ζπκεζνχλ ην θείκελν θαη βξίζθνπλ ηηο άγλσζηεο ιέμεηο, αμηνινγνχλ ην θείκελν γηα λα 

δνπλ πφζν ζα ζπκβάιιεη ζηηο γλψζεηο ηνπο, ππνγξακκίδνπλ θάπνηα ζεκεία γηα λα ηα 

ζπκνχληαη θαη θξαηνχλ ζεκεηψζεηο, ψζηε λα ζπκνχληαη φζα πεξηζζφηεξα κπνξνχλ 

απφ ην θείκελν. 

 

ηηο κεηα-αλαγλσζηηθέο νη καζεηέο επαλεμεηάδνπλ ην θείκελν, θάλνπλ 

πεξίιεςε, πξνζπαζνχλ λα εξκελεχζνπλ απηφ πνπ δηάβαζαλ, πξνζδνθνχλ πσο ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο, πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηελ αλάγλσζε θαη αμηνινγνχλ 

θαηά πφζν φια απηά πνπ δηάβαζαλ είλαη ζπλαθή κε ηνπο ζηφρνπο, πνπ είραλ ηεζεί εμ 

αξρήο. 

 

Όπσο θαη ζην αλαγλσζηηθφ έηζη θαη ζην ζπγγξαθηθφ ζηάδην παξαηεξνχληαη 

ζηξαηεγηθέο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πξνζπγγξαθηθφ ζηάδην, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπγγξαθήο θαη ζην κεηαζπγγξαθηθφ ζηάδην. ην πξνζπγγξαθηθφ ζηάδην νη καζεηέο 

αλαθαινχλ ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε, αλαθαιχπηνπλ ηδέεο θαη ζέκαηα, νκαδνπνηνχλ 

ηηο ηδέεο θαη απνθεχγνπλ ηηο άζρεηεο θαη παξαηεξείηαη ρξνληθή αιιεινπρία θαη 

αθνινπζία ζε απηά πνπ εθθξάδνπλ. 
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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο νη καζεηέο αλαθαινχλ θη επηιέγνπλ ην 

θαηάιιειν ιεμηιφγην, ην εληάζζνπλ ζε πξνηάζεηο, νξγαλψλνπλ θαη αλαδηνξγαλψλνπλ 

ηδέεο θαη δηαηππψλνπλ θαη αλαδηαηππψλνπλ ηδέεο. 

 

ην κεηαζπγγξαθηθφ ζηάδην νη καζεηέο εληνπίδνπλ αζάθεηεο, ζπκπιεξψλνπλ 

ιεπηνκέξεηεο, δηαγξάθνπλ ην άζρεην πιηθφ, εκπινπηίδνπλ ην ιεμηιφγην, 

επαλεμεηάδνπλ ηηο ιαλζαζκέλεο πξνηάζεηο, ειέγρνπλ ηελ νξζνγξαθία θαη βειηηψλνπλ 

ηε γεληθή εκθάληζε. 

 

2.2. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ρξήζε ζηξαηεγηθώλ 

 

Δίλαη γεγνλφο, φκσο φηη ππάξρνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο, πνπ επεξεάδνπλ ηε 

ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ. Μεξηθνί απφ απηνχο είλαη ε παξψζεζε, δειαδή ην γεγνλφο 

φηη ζηνπο καζεηέο, πνπ παξέρνληαη πεξηζζφηεξα θίλεηξα, ρξεζηκνπνηνχλ 

πεξηζζφηεξεο ζηξαηεγηθέο θαη ην θχιν, θαζψο ηα θνξίηζηα ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχλ 

πεξηζζφηεξν ηηο ζηξαηεγηθέο απφ ηα αγφξηα. 

 

Δπηπιένλ, ην πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν, θαζψο θαη νη ζηάζεηο θαη ηα πηζηεχσ ησλ 

καζεηψλ, θαζψο νη αξλεηηθέο ζηάζεηο έρνπλ ζαλ ζπλέπεηα ηε θησρή ρξήζε 

ζηξαηεγηθψλ ή ηελ έιιεηςε ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ ζηξαηεγηθψλ. εκαληηθφ ξφιν 

δηαδξακαηίδνπλ θαη ην δηδαθηηθφ ζηπι, θαζψο θαη ε ειηθία θαη ην γισζζηθφ επίπεδν 

θαζψο νη πην απνηειεζκαηηθνί καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ επξχηεξν ξεπεξηφξην ζε 

ζηξαηεγηθέο θη έρνπλ κεγαιχηεξε επειημία επηινγήο θαη ζπλδπαζκνχ ζε ζρέζε κε 

ηνπο ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθνχο. Σέινο, ην καζεζηαθφ ζηπι δηαθέξεη απφ καζεηή ζε 

καζεηή αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπ. 

 

Μέζα απφ ηελ αλάπηπμε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηξαηεγηθψλ, ν ιφγνο ηνπ 

παηδηνχ ζηαδηαθά απφ εγσθεληξηθφο γίλεηαη θνηλσληθνπνηεκέλνο, θαη ην ίδην ην παηδί 

πιένλ ζπλεηδεηνπνηεί ηνλ ηεξάζηην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε γιψζζα ηφζν ζηε 

ζρνιηθή ηνπ πξφνδν φζν θαη ζηελ απνδνρή ηνπ απφ ηελ νκάδα ησλ ζπλνκήιηθσλ. Ζ 

γισζζηθή αλάπηπμε θαη εμέιημε είλαη απνηέιεζκα βηνγελεηηθψλ θαη 

θνηλσληθνπνιηηηζηηθψλ παξαγφλησλ. Τπάξρνπλ ηεξάζηηεο αηνκηθέο δηαθνξέο ζηηο 
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γισζζηθέο ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε αηνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο παξάγνληεο. 

(Παπιάηνπ, 2009). 

 

<<Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 δφζεθε κεγάιε έκθαζε ζηε κειέηε 

ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ κειεηψλ 

αλαθεξφηαλ ζηε γξακκαηηθν-ζπληαθηηθή αλάπηπμε ηεο γιψζζαο θαη έλα κηθξφ κφλν 

κέξνο ζηε θσλνινγηθή αλάπηπμε. ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο 

παξνπζηάζηεθαλ αξθεηέο κειέηεο γηα ην ζεκαζηνινγηθφ κέξνο ηεο γισζζηθήο 

αλάπηπμεο. Οη ηξείο απηνί ηνκείο, θσλνινγηθή, ζπληαθηηθή θαη ζεκαζηνινγηθή 

αλάπηπμε, ζπγθξνηνχλ ην δνκηθφ ζηνηρείν ηεο γιψζζαο. Όηαλ ην παηδί θαηέρεη ηνπο 

ηξείο απηνχο ηνκείο, ππνζέηνπκε φηη θαηέρεη ηε γιψζζα, δηαζέηεη ηε γισζζηθή 

ηθαλφηεηα (linguistic competence). Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ε γιψζζα 

πξνζδηνξίδεη ην ιεηηνπξγηθφ ζηνηρείν ηεο γισζζηθήο ιεηηνπξγίαο, πνπ νλνκάδεηαη 

γισζζηθή απφδνζε (linguistic performance). Γηα ηε κειέηε ησλ δχν απηψλ ηνκέσλ 

ηεο γιψζζαο έρεη δηακνξθσζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα έλαο ηδηαίηεξνο θιάδνο, ε 

Φπρνγισζζνινγία>>. (Μνχζηνπ- Μπισλά, 2010) 

 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ Μνχζηνπ-Μπισλά <<ε θαηάθηεζε ηεο γισζζηθήο 

αλάπηπμεο ζε επηκέξνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο θαη αλαπηπμηαθά ζηάδηα είλαη κηα 

επηζηεκνληθή κεζνδνινγηθή αλαγθαηφηεηα. Δίλαη αλακθηζβήηεην φηη ε γισζζηθή 

ιεηηνπξγία θαη ηθαλφηεηα γίλεηαη αληηιεπηή σο έλα αδηάζπαζην, ζχλζεην θαη εληαίν 

ιεηηνπξγηθφ πιέγκα θαη ε δηάζπαζε ηνπ πιέγκαηνο απηνχ ζηηο επηκέξνπο ζπληζηψζεο 

ηνπ γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ αλαιπηηθή θαη ζπζηεκαηηθή κειέηε ηνπ.>> 

 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηνλ Μαηζαγγνχξα (2000) ε ζπρλή ρξήζε ηεο γιψζζαο 

κέζα ζε θαηάιιειεο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο, ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμή ηεο. Έηζη, ην 

άηνκν κπνξεί λα πξνζαξκφδεη ην πεξηερφκελν θαη ηε κνξθή ηνπ ιφγνπ ζηα δεδνκέλα 

ηνπ επηθνηλσληαθνχ πιαηζίνπ, πνπ ν ίδηνο επηζπκεί. 
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3. Παηρλίδη 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία ε πινπνίεζε ηφζν ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο φζν θαη ηεο 

αλάπηπμεο γισζζηθψλ δεμηνηήησλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ παηρλίδηα, ηα νπνία 

είλαη επηηξαπέδηα, θαζψο θαη θηλεηηθά. 

 

χκθσλα κε ηνπο Καιπνγηάλλε, Φχζζα θαη Δχε (2015) ην παηρλίδη απνηειεί 

έλα κέζν γηα ηελ νκαιή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Μέζα απφ απηφ καζαίλεη λα 

εξγάδεηαη, λα αγαπά, αιιά θαη λα δνκεί ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ. Σα παηδηά κπνξνχλ 

κέζα απφ απηφ λα βηψζνπλ πνιιά ζπλαηζζήκαηα, λα αληαπνθξηζνχλ ζε θαηαζηάζεηο, 

πνπ δελ έρνπλ μαλαβξεζεί, λα δεκηνπξγήζνπλ πνιιέο θηιίεο θαη λα αξρίζνπλ λα 

δηακνξθψλνπλ κία νινθιεξσκέλε πξνζσπηθφηεηα. 

 

Δίλαη δχζθνιν, ινηπφλ, λα δνζεί έλαο ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο γηα ην παηρλίδη. 

Σν παηρλίδη κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κία απζφξκεηε δξαζηεξηφηεηα ησλ 

καζεηψλ, πνπ δηέπεηαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη 

αθίλδπλν θαη είλαη έκθπην, θαζψο ηα παηδηά απφ ηελ ειηθία, πνπ γελληνχληαη έρνπλ 

ηελ ηάζε λα ζέινπλ λα παίμνπλ, ιίγν αξγφηεξα λα δεκηνπξγήζνπλ δηθφ ηνπο παηρλίδη 

θαη αξγφηεξα λα θηηάμνπλ έλα θαληαζηηθφ παηρλίδη, φπνπ ζα πξνζπνηνχληαη ξφινπο 

(Γξίβα & έκνγινπ 2013).  

 

Ο πξψηνη θαλφλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ 

πξνέξρνληαη απφ ηνπο γνλείο ηνπο, αιιά φηαλ ηα παηδηά αξρίδνπλ λα παίδνπλ, ε 

παξέκβαζε ησλ ελειίθσλ κεηψλεηαη ζην ειάρηζην. χκθσλα κε ηνλ Piaget ε ηδηφηεηα 

ησλ παηδηψλ λα ππαθνχνπλ ζηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ απνηειεί  κία εζσηεξηθή 

απηνζπγθξάηεζε θαη έλαλ εζσηεξηθφ απηνπξνζδηνξηζκφ. Ο Vygotsky (1966), ν 

νπνίνο εζηίαζε ζηε ζεκαζία πνπ έρεη ην παηρλίδη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, 

δειψλεη φηη, ζε θακία άιιε πεξίπησζε ε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ δε δηέπεηαη ηφζν 

πνιχ απφ θαλφλεο φζν ην παηρλίδη. Οη θαλφλεο ηεξνχληαη απφ ηα παηδηά, γηαηί απηφ 

ηνπο πξνζθέξεη κία εζσηεξηθή ηθαλνπνίεζε, ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ην παηρλίδη θαη 

ην γεγνλφο φηη απνηεινχλ κέξνο κίαο νκάδαο, πνπ έρεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζηφρν θαη 

θνηλέο επηδηψμεηο. 
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3.1. Θεσξίεο θαη παηρλίδη 

Πνιιέο είλαη νη ζεσξίεο πνπ αλαπηχρζεθαλ γχξσ απφ ην παηρλίδη,  θαζψο θαη 

πνιινί νη θηιφζνθνη, παηδαγσγνί, ςπρνιφγνη θαη θνηλσληνιφγνη πνπ επηρείξεζαλ λα 

θαηαλνήζνπλ ην θαηλφκελν ηνπ παηρληδηνχ, λα δψζνπλ απάληεζε ζε εξσηήκαηα φπσο 

,γηαηί παίδνπκε, ηη είλαη ην παηρλίδη, πσο εμειίζζεηαη ην παηρλίδη θαη πσο επηδξά ην 

παηρλίδη ζην πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ. Οη ζεσξίεο, πνπ έρνπλ δηαηππσζεί θαηά θαηξνχο 

δίλνπλ εξκελείεο εληνπίδνληαο θαη δηθαηνινγψληαο νξηζκέλα κφλν απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηρληδηνχ. Οη ζεσξίεο απηέο, ζχκθσλα κε ηε Mellou (1994) 

δηαθξίλνληαη ζε α) θιαζζηθέο, δειαδή νη ζεσξίεο πνπ δηαηππψλνληαη θαηά ηνλ 19
ν
 

αηψλα θαη ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαη ζηηο νπνίεο ην παηρλίδη εθιακβάλεηαη σο 

αλάγθε ή έλζηηθην θαη β) κνληέξλεο, νη νπνίεο δηαηππψζεθαλ κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 

1920.  Όπσο θαηαιήγεη ε Mellou (1994), θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ, φισλ ησλ ζεσξηψλ 

είλαη ν εζεινληηθφο θαη ν δηαζθεδαζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ παηρληδηνχ.  

Σα παηδηά μνδεχνπλ πνιιέο ψξεο ζην παηρλίδη, γηαηί απηφο είλαη ν δηθφο ηνπο 

ηξφπνο λα αιιειεπηδξνχλ κε ην πεξηβάιινλ κε κνλαδηθφ ζηφρν ηνλ θαιχηεξν ηξφπν 

κάζεζεο. Έηζη, ινηπφλ, ελψ  ην παηρλίδη κνηάδεη λα είλαη κία δξαζηεξηφηεηα, πνπ δελ 

ππαθνχεη πάληα ζε θαλφλεο θαη ν κνλαδηθφο ζηφρνο είλαη ε δηαζθέδαζε θαη ε 

ραιάξσζε ησλ παηδηψλ, ζπληζηά έλα απνηειεζκαηηθφ «εξγαιείν» κάζεζεο, πνπ 

ελεξγνπνηεί νιηζηηθά ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ παηδηνχ, ηελ νξγαλψλεη θαη ηελ 

πιαηζηψλεη ζηελ πνξεία ηνπ πξνο ηελ σξηκφηεηα (Γεξκαλφο, 2004) .  

Σα  ζηάδηα ηνπ παηρληδηνχ ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε ηελ ειηθία. Έλα παηδί 12 

κελψλ αλαπηχζζεη θπξίσο ην αηζζεζην- θηλεηηθφ παηρλίδη. Σν βξέθνο παίδεη κε ην 

ζψκα ηνπ, κε θάζε αληηθείκελν πνπ βξίζθεη γχξσ ηνπ, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα 

εμεξεπλήζεη θαη λα αξρίζεη λα καζαίλεη ζηγά ζηγά ηνλ θφζκν. Υξεζηκνπνηεί φιεο ηνπ 

ηηο αηζζήζεηο κεηαηξέπνληαο ην θάζε ηη πνπ αγγίδεη, ζε κηα λέα αλαθάιπςε.   

Όηαλ ην παηδί θηάζεη 2 εηψλ, αξρίδεη λα αλαπηχζζεη ην αηνκηθφ/ ιεηηνπξγηθφ 

παηρλίδη. Μέζα απφ απηφ ην παηρλίδη ην παηδί αζρνιείηαη θαη πάιη κε ην ζψκα θαη ηα 

αληηθείκελα ηνπ άκεζνπ  πεξηβάιινληνο ηνπ παηδηνχ. Απηφ ην είδνο ηνπ παηρληδηνχ 

δελ έρεη θαλφλεο ή ζπκπαίθηεο.  θνπφο ηνπ είλαη ε ιεηηνπξγηθή άζθεζε ηνπ 

ζψκαηνο.     
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ηα 3 ηνπ ρξφληα αλαπηχζζεη ην παξάιιειν παηρλίδη. ην ζηάδην απηφ ην 

παηδί παίδεη κφλν ηνπ, αθφκε θαη φηαλ βξίζθεηαη θνληά ζε άιινπο. Σν είδνο ηνπ 

παηρληδηνχ απηνχ είλαη εγσθεληξηθφ κε ην παηδί λα κηκείηαη ξφινπο θαη λα πξνζδίδεη 

δσή θαη ζε άςπρα αληηθείκελα ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν παηδί δεκηνπξγεί θαληαζηηθνχο 

ζπκπαίθηεο.  

Όζν κεγαιψλεη ην παηδί θαη θηάλνληαο ζηελ ειηθία 4-7 εηψλ, αλαπηχζζεη ην 

νκαδηθφ παηρλίδη. Σν ζηάδην απηφ πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κε ηελ είζνδν ησλ 

παηδηψλ ζην λεπηαγσγείν. Σν παηδί καζαίλεη λα ζπλππάξρεη κε ζπλνκειίθνπο θαη λα 

ππαθνχεη ζε θαλφλεο.  

Σέινο, απφ ηελ ειηθία ησλ 7 εηψλ θαη άλσ αξρίδεη λα παίδεη νκαδηθά παηρλίδηα 

κε θαλφλεο θαη αζινπαηδηέο. Σν δεκνηηθφ ζρνιείν, ε ζπλχπαξμε πνιιψλ παηδηψλ, ε 

έκθπηε αλάγθε γηα θίλεζε, νδεγεί ηα παηδηά ζηε ζπκκεηνρή ζε παηρλίδη κε θαλφλεο, 

νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο κε κπάιεο θαη άιια πιηθά. Σα παηδηά ζε απηφ ην ζηάδην 

αξρίδνπλ λα απνθηνχλ θνηλσληθή ζπλείδεζε θαη ζπκπεξηθνξά.   

    

3.2. Σύπνη παηρληδηώλ 

3.2.1. Huhges 

χκθσλα κε ηνλ Huhges (1996) θάζε ηχπνο παηρληδηνχ κπνξεί λα ζπκβάιιεη 

ζε κηα δηαθνξεηηθή πηπρή ηεο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ, ε νπνία κπνξεί λα είλαη 

γλσζηηθή, θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή, θηλεηηθή θαη γισζζηθή. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε 

ησλ παηρληδηψλ κπνξεί λα γίλεη κε βάζε ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε 

δηάξθεηά ηνπ, ηε κνξθή, ηα ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηνπ. 

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ηα παηρλίδηα κπνξεί λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε πνιιέο επηκέξνπο θαηεγνξίεο. Μία απφ απηέο είλαη ην 

ζησπειφ παηρλίδη, θαηά ην νπνίν ην παηδί βιέπεη εηθφλεο ζε βηβιία, ζρεδηάδεη θη έηζη 

απνιακβάλεη πεξηζζφηεξν ηε δηαδηθαζία θαη ιηγφηεξν ην απνηέιεζκα. Πξφθεηηαη, 

ινηπφλ γηα αηζζεζην-θηλεηηθφ παηρλίδη. 

 

Μία άιιε θαηεγνξία είλαη ην παηρλίδη θαηαζθεπψλ ή δνκηθφ παηρλίδη. ηα 

παηρλίδηα απηά ηα παηδηά θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ αληηθείκελα θη έηζη κπνξνχλ 

λα πεηξακαηηζηνχλ κε απηά θαη λα βξνπλ δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο, ψζηε λα 
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ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ρεξηνχ θαη 

καηηνχ (Amery, 2009). 

 

Δπηπξφζζεηα, ην θνηλσληθφ παηρλίδη απνηειεί κία πνιχ ζεκαληηθή θαηεγνξία, 

θαζψο ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξα απφ έλα άηνκα γηα ηε δηεθπαηξέσζή ηνπ. Σέηνηνπ 

είδνπο παηρλίδηα βνεζνχλ ηα παηδηά ζηε ζπκκεηνρή θαη πξνζαξκνγή ηνπο ζε δηάθνξα 

θνηλσληθά πιαίζηα, δίλνληάο ηνπο ηελ επθαηξία λα θνηλσληθνπνηεζνχλ, λα κάζνπλ λα 

ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην κηαο νκάδαο, λα ππαθνχνπλ ζε θαλφλεο, λα ζπλεξγάδνληαη, 

αιιά θαη λα κνηξάδνληαη φζν είλαη εθηθηφ απηφ λα γίλεη. 

 

Μία πνιχ ζεκαληηθή θαηεγνξία είλαη ην θηλεηηθφ παηρλίδη, θαζψο ηα παηδηά 

βαζίδνληαη ζε δηαθφξνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ. ε απηή ηελ 

θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη φια ηα παηρλίδηα, πνπ πεξηέρνπλ θίλεζε θαη ζπκβάιινπλ 

ζηελ αλάπηπμε θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ. Γηάθνξεο ππνθαηεγνξίεο ζε απηή 

ηελ θαηεγνξία κπνξνχλ ηα ζεσξεζνχλ ηα δνκηθά παηρλίδηα κε ηξέμηκν θαη θπλεγεηφ, 

παηρλίδηα γεληθήο επηδεμηφηεηαο, παηρλίδηα ελδπλάκσζεο ξπζκνχ, παηρλίδηα 

αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ησλ δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ, παηρλίδηα ζπλεξγαζίαο, 

παηρλίδηα βειηίσζεο δχλακεο, παηρλίδηα βειηίσζεο αληνρήο θαη παηρλίδηα αλάπηπμεο 

ηεο επιπγηζίαο. 

 

εκαληηθή, επίζεο, θαηεγνξία είλαη ην παηρλίδη κε θαλφλεο. Σα παηδηά 

νθείινπλ λα θαηαιάβνπλ φηη θάπνηα παηρλίδηα δελ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ ρσξίο 

ηελ ηήξεζε θάπνησλ θαλφλσλ. Έηζη, ηέηνηνπ είδνπο παηρλίδηα ζπλδένληαη άκεζα κε 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αθνχ ηα παηδηά εμνηθεηψλνληαη κε ηνπο θαλφλεο, πνπ ζα πξέπεη 

λα αθνινπζήζνπλ, ψζηε λα αθνινπζήζνπλ ηελ ίδηα ηαθηηθή θαη ζηε δσή ηνπο. 

 

Άιιε κία θαηεγνξία είλαη ηα παηρλίδηα πλεπκαηηθήο ηθαλφηεηαο, φπσο είλαη ηα 

παδι, ηα ζηαπξφιεμα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Βαζηθφο ζηφρνο 

είλαη ε πινπνίεζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο κε ηε βνήζεηα ηνπ κπαινχ πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. 

 

Σέινο, ηα γισζζηθά παηρλίδηα δηαθξίλνληαη ζε παηρλίδηα πνπ δίλνπλ έκθαζε 

ζε γισζζηθά ζηνηρεία θαη ζε επηθνηλσληαθά γισζζηθά παηρλίδηα. Ζ πξψηε 

ππνθαηεγνξία εζηηάδεηαη ζηε ιέμε σο κνλάδα θαη απαηηεί αθξίβεηα ιφγνπ. Ζ δεχηεξε 
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ππνθαηεγνξία εζηηάδεηαη ζηελ αληαιιαγή ηδεψλ θαη πιεξνθνξηψλ, απνζθνπψληαο 

ζηελ επίηεπμε ηνπ επηθνηλσληαθνχ κελχκαηνο θαη φρη κφλν ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο 

κε ην ζσζηφ ηξφπν. 

3.2.2. Ζ ηαμηλνκία ησλ παηρληδηώλ ζύκθσλα κε ηελ Hadfield 

Ζ Hadfield (1999) πξνηείλεη κία επξχηεξε ηαμηλνκία. Έηζη, ππάξρνπλ 

παηρλίδηα αληηζηνίρηζεο θαη ηαμηλφκεζεο, φπνπ ν καζεηήο θαιείηαη λα αληηζηνηρήζεη 

ή λα βάιεη ζε ζσζηή ζεηξά εηθφλεο κε ιέμεηο θαη λα νκαδνπνηήζεη ιέμεηο πνπ 

αλήθνπλ ζηελ ίδηα εηπκνινγηθή νηθνγέλεηα. 

 

Άιιε θαηεγνξία είλαη ηα παηρλίδηα ζχγθξηζεο, φπνπ νη καζεηέο θαινχληαη λα 

βξνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο αλάκεζα ζε εηθφλεο. 

 

εκαληηθή θαηεγνξία είλαη ηα παηρλίδηα πιεξνθνξηαθνχ θελνχ, ηα νπνία 

πινπνηνχληαη ζπλήζσο εηαηξηθά ή νκαδηθά, φπνπ θάπνηνη καζεηέο έρνπλ 

πιεξνθνξίεο, πνπ δελ έρνπλ νη ππφινηπνη ζπκκαζεηέο ηνπο, νη νπνίνη θαινχληαη λα 

ηηο εληνπίζνπλ κέζα απφ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηνπο. Παξαιιαγή ηνπο 

απνηεινχλ ηα παηρλίδηα εηθαζίαο. 

 

Δπηπξφζζεηα, ηα παηρλίδηα ιεδάληαο απνηεινχλ κία θαηεγνξία ζηελ νπνία νη 

καζεηέο θαινχληαη λα αληηζηνηρίζνπλ κία ιεδάληα κε ηελ θαηάιιειε εηθφλα. 

Τπάξρνπλ θαη επηηξαπέδηα παηρλίδηα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ησλ νπνίσλ 

απνηειεί ην παηρλίδη γλψζεσλ scrabble.  

 

Πνιχ ζεκαληηθή θαηεγνξία απνηεινχλ ηα παηρλίδηα κε ηε ρξήζε ππνινγηζηψλ 

ή παηρληδνκεραλψλ. ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ παηρλίδηα πεξηπέηεηαο, παηρλίδηα 

πάδι, παηρλίδηα θαξηψλ, κλήκεο θαη αληηζηνίρηζεο, παηρλίδηα ξφισλ, παηρλίδηα 

ζηξαηεγηθήο, παηρλίδηα θνηλσληθνχ ηχπνπ, παηρλίδηα επίιπζεο πξνβιήκαηνο θαη 

παηρλίδηα εκπεηξίαο. 

 

Σέινο, κεγάιε θαηεγνξία απνηειεί θαη ην δεκηνπξγηθφ παηρλίδη. ηελ 

θαηεγνξία απηή αλήθνπλ δηάθνξα παηρλίδηα θαληαζίαο, ζηα νπνία νη καζεηέο 

πεηξακαηίδνληαη κε ηε γιψζζα, εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη απνθηνχλ 

επέιηθην ηξφπν ζθέςεο, ρξεζηκνπνηψληαο πνιιέο θνξέο λέεο ιέμεηο θαη ζπλδπαζκνχο 
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ιέμεσλ, γηα λα εθθξάζνπλ ηδέεο, έλλνηεο θαη θαληαζηηθέο ηζηνξίεο. Δπηπιένλ, 

αλήθνπλ ηα παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο, ηα νπνία δηαθξίλνληαη ζε θπζηθήο 

πξνζνκνίσζεο, δηαδηθαζηηθήο πξνζνκνίσζεο θαη θαηαζηαζηαθήο πξνζνκνίσζεο.  

 

Δπηπιένλ, αλήθνπλ ηα παηρλίδηα ξφισλ, ηα νπνία ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο 

λα επηθνηλσλήζνπλ ρξεζηκνπνηψληαο πεξηζζφηεξν κε ιεθηηθά κέζα επηθνηλσλίαο. 

Απηά δηαθξίλνληαη ζε δνκεκέλα θαη ειεχζεξεο παξαγσγήο θαη επηθνηλσλίαο. ηα 

δνκεκέλα παξνπζηάδεηαη εμ αξρήο ε πξφζεζε, ε πνξεία θαη ην απνηέιεζκα ηεο 

επηθνηλσλίαο. Απηά ππαθνχνπλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη 

θπξίσο γηα ηελ επαλάιεςε θαη ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ γισζζηθψλ δνκψλ θαη 

ιεμηινγίνπ. Αληίζεηα, ζηα ειεχζεξεο επηθνηλσλίαο νη ίδηνη νη καζεηέο απνθαζίδνπλ 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παηρληδηνχ παξά ην γεγνλφο φηη δίλνληαη ζηελ αξρή θάπνηεο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζηνπο καζεηέο. 

 

ηα παηρλίδηα ξφισλ εληάζζεηαη θαη ην δξακαηηθφ παηρλίδη. ε απηφ ην 

παηρλίδη νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε γιψζζα πξνθεηκέλνπ λα 

εμεγήζνπλ ηη θάλνπλ θαη πψο ππνδχνληαη έλαλ ξφιν. Υξεζηκνπνηνχλ, σο επί ην 

πιείζηνλ, δεμηφηεηεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο, φηαλ επηβάιιεηαη ε ρξήζε πιηθνχ, γηα 

λα δηεπθνιχλνπλ ην θνηλφ, ψζηε λα θαηαλνήζεη ην ξφιν, πνπ ππνδχνληαη. Έηζη, κέζα 

απφ απηφ νη καζεηέο θαιιηεξγνχλ ιεμηιφγην θαη γιψζζα θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

εμεξεπλνχλ γξάκκαηα θαη ιέμεηο θαη είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ βηβιία θαη άιια 

θείκελα, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα λα παίμνπλ ζσζηά ην ξφιν ηνπο (Trister Dodge, 

Colker, Heroman 2008).  

 

Σέινο, ε παληνκίκα απνηειεί κία θαηεγνξία παηρληδηψλ. χκθσλα κε ηνλ 

Dougill (1987) κέζα απφ ηελ παληνκίκα νη καζεηέο αλαπαξηζηνχλ έλα ζπκβάλ ή 

γεγνλφο κέζα απφ ηε ρξήζε εμσιεθηηθψλ θαη παξαγισζζηθψλ ζηνηρείσλ 

επηθνηλσλίαο ρσξίο λα ρξεζηκνπνηείηαη θαζφινπ ν ιφγνο.  

 

3.3. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ παηρληδηνύ σο εθπαηδεπηηθό κέζν 

χκθσλα κε ηε ηβξνπνχινπ (1997: 27-28) <<ην παηρλίδη απνηειεί βαζηθή 

ηερληθή κάζεζεο γηα θάζε έθθαλζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Σν παηρλίδη πξνζθέξεη ηελ 
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επθαηξία ζην παηδί λα κάζεη κέζσ ηεο δνθηκήο θαη ηνπ ιάζνπο , λα εληζρχζεη ηηο 

κλεκνληθέο ηνπ ζηξαηεγηθέο  θαη λα εμαζθήζεη ηηο ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο>>.  

Μέζα απφ ηε ρξήζε ησλ παηρληδηψλ απμάλεηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, 

γίλνληαη πην πξφζπκνη ζην λα ζπκκεηέρνπλ θαη θαηαθηνχλ ηε λέα γλψζε επθνιφηεξα 

(Tuan & Nguyen, 2010). ε κία απφ ηηο παιηφηεξεο έξεπλεο, νη Hunt θαη Cain (1950 

ζην Yu, 2005) αλαγλσξίδνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ζε έλα παηρλίδη. Απηά 

είλαη φηη ην παηρλίδη θαζνξίδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο, ε ζπκπεξηθνξά ζε έλα 

παηρλίδη είλαη ζπγθεθξηκέλε  θαη ηα άηνκα ζπκκνξθψλνληαη ζε θαλφλεο θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ ν ξφινο ηνπ «ληθεηή» θαη ηνπ «εηηεκέλνπ» βξίζθνληαη ζε 

ηέηνηα ηζνξξνπία πνπ κφλν νη παίθηεο κπνξνχλ λα ην αλαηξέςνπλ.   

Σν 1957 ν Caillois (ζην Gamberini et al, 2008) φξηζε θάπνηεο ζπληζηψζεο ηνπ 

παηρληδηνχ. Απηέο είλαη ε δηαζθέδαζε, πνπ απνηειεί κία δξαζηεξηφηεηα, πνπ 

πξνθαιεί μελνηαζηά θαη επζπκία ν πεξηνξηζκφο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ππάξρνπλ 

ζπγθεθξηκέλα φξηα σο πξνο ηνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν δηεμαγσγήο ηνπ, ε αβεβαηφηεηα 

θαηά ηελ νπνία ην απνηέιεζκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη απξφβιεπην, ε θαληαζία, 

θαηά ηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ επίγλσζε ηεο δηαθνξεηηθήο  πξαγκαηηθφηεηαο 

θαη νη θαλφλεο, πνπ απνηεινχλ κία δξαζηεξηφηεηα, πνπ δηέπεηαη απφ θαλφλεο, νη 

νπνίνη δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνπο θαλφλεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο.  

  Σν παηρλίδη πξνυπνζέηεη εηαηξηθή θαη νκαδηθή κνξθή εξγαζίαο, φπνπ 

ζχκθσλα κε ηνλ Richards (2006)  νη καζεηέο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ. Απηφ ζα 

γίλεη εθηθηφ, εθφζνλ κπνξέζνπλ λα κάζνπλ αθνχγνληαο θαη δίλνληαο πξνζνρή ζηα 

άιια κέιε ηεο νκάδαο, φηαλ κηινχλ ζηε γιψζζα- ζηφρν, λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

αλαπηχμνπλ ηηο πξνζιεπηηθέο θαη παξαγσγηθέο ηνπο δεμηφηεηεο πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

θαη βα απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξα θίλεηξα γισζζηθήο εθκάζεζεο. 

πκπεξαζκαηηθά, ζχκθσλα κε φια ηα παξαπάλσ  ηα παηρλίδηα πξνζδίδνπλ 

ελδηαθέξνλ ζε θάηη πνπ ηα παηδηά κπνξεί λα βξίζθνπλ αληαξφ, παξέρνπλ έλα πιαίζην 

γηα αιιεινδξαζηηθή επηθνηλσλία, πνπ ζηεξίδεηαη ζην θαηαλνεηφ γισζζηθφ 

εηζαγφκελν (input) θαη εμαγφκελν (output) (Swain, 1993). Δπηπξφζζεηα, εκπιέθνπλ 

ηνπο καζεηέο ζηελ ελεξγνπνίεζε πνηθίισλ δεμηνηήησλ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ 

αλάπηπμε ηφζν ησλ πξνζιεπηηθψλ φζν θαη ησλ παξαγσγηθψλ δεμηνηήησλ (Lee, 1995) 

θαη κεηψλνπλ ην άγρνο θαη ηελ αλαζθάιεηα ησλ κηθξψλ καζεηψλ, θπξίσο ησλ 

ληξνπαιψλ θαη εζσζηξεθψλ (Uberman, 1998). Σέινο, ζπκβάιινπλ ζηελ απηελέξγεηα 
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ησλ καζεηψλ θαη αλαπηχζζνπλ ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ελζαξξχλνληαο ηε 

ζπλεξγαζία θαη αλαπηχζζνληαο ην νκαδηθφ πλεχκα ησλ παηδηψλ (Orlick,2006).  

3.4. Σν Κηλεηηθό παηρλίδη 

χκθσλα κε ηε Zimmer (2007) <<νη ζηφρνη ηεο θηλεηηθήο αγσγήο εζηηάδνληαη 

ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ παηδηψλ γηα θίλεζε θαη θηλεηηθά παηρλίδηα, ηελ απφθηεζε θαη 

αλάπηπμε ησλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ, ηε καδηθή ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ 

ηελ ςπραγσγία θαη ηε ραξά θαη πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

ζεηηθήο ζηάζεο θαη απηνεθηίκεζεο ησλ παηδηψλ.>>  

Ζ θίλεζε απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ παηδηψλ. Οη 

Jehue θαη Carlisie (2000) ππνζηεξίδνπλ πσο «ην 50% ησλ αλζξψπσλ καζαίλνπλ 

θαιχηεξα κέζσ ηεο θίλεζεο», ελψ θαη ν Fielden (1995) αλέθεξε φηη «ε θίλεζε 

αλαπηχζζεη ηε κπτθή ηζνξξνπία, έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιφγνπ, 

ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο ζθέςεο». Δπηπξφζζεηα, ε Carlsson-Paige (2008) ζεκεηψλεη 

πσο νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πεξηβάιινλ κάζεζεο, ζην νπνίν 

ην παηρλίδη λα δίλεη ζηα παηδηά θίλεηξν γηα κάζεζε, αιιά θαη ηηο θνηλσληθφ-

ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα πεηχρνπλ φρη κφλν ζην ζρνιείν, 

αιιά θαη ζηε δσή. Καη απηφ γηαηί ην παηρλίδη είλαη πνιχηηκφ γηα ηα παηδηά, θαζψο 

παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θνηλσληθή, ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ηελ αληηιεπηηθή ηνπο 

αλάπηπμε. Αθφκε θαη ν Bolduc (1997) επηζεκαίλεη ηελ πξσηαξρηθή ζέζε, πνπ πξέπεη 

λα έρνπλ νη θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κηθξήο ειηθίαο 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί νιηζηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Οη Schilling θαη ζπλ. 

(2006) δηεπθξηλίδνπλ πσο ην παηρλίδη απνηειεί κία κεγάιε ελίζρπζε ζηελ 

απηνεθηίκεζε ησλ παηδηψλ, εηδηθά ησλ παηδηψλ δηαθνξεηηθήο εζληθφηεηαο.  

πλεπψο, κέζα απφ ηα θηλεηηθά παηρλίδηα θαη ηηο παηγληψδεηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηα παηδηά εμαζθνχλ θαη βειηηψλνπλ ηηο θηλεηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο, νη νπνίεο είλαη 

απαξαίηεηεο ζηε κεηέπεηηα δσή ηνπο. πγθεθξηκέλα, κέζα απφ ηε θπζηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηα παηδηά κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηε θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε, 

εληζρχζνπλ ηηο ζεκειηψδεο δεμηφηεηεο κεηαθίλεζεο θαη ζηάζεο, φπσο ηξέμηκν, 

άικαηα, ηζνξξνπία θηι. θαη λα απνθηήζνπλ ηθαλνπνηεηηθή απηναληίιεςε. Δπίζεο, 

κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηηο ιεθηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο, λα εθθξαζηνχλ δεκηνπξγηθά 

θαη λα ελδπλακψζνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο. Σέινο, επηιχνπλ πξνβιήκαηα, 
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αληηιακβάλνληαη ηεο αμία ηεο θίλεζεο θαη ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε ζεκαζία ηεο δηα βίνπ 

άζθεζεο. 

χκθσλα κε ηηο Garcia et al (1996) θαη Pang & Kamil (2004) κέζα απφ ηα 

θηλεηηθά παηρλίδηα ζπληειείηαη ε νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, θαζψο 

πξνζειθχεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο, δηεπθνιχλεηαη ε κάζεζε, θαζψο θαη ε ζχλδεζε ηεο 

κάζεζεο κε ηελ θαζεκεξηλή δσή. Οη Schilling θαη ζπλ (2006) αλαθέξνπλ φηη φηαλ ηα 

παηδηά είλαη ελεξγεηηθά θαη παξαηεξείηαη έληνλε εκπινθή ηνπο ζε θηλεηηθά παηρλίδηα, 

εληζρχεηαη ε πξνζνρή ηνπο θαη δηεπθνιχλεηαη ε ιεθηηθή, νπηηθή θαη θηλαηζζεηηθή 

κάζεζε. χκθσλα κε ηνλ Werner (1994) νη θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ ζε νξηζκέλα καζήκαηα ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, φπσο είλαη ε Γιψζζα θαη ηα Μαζεκαηηθά. Έηζη ηα παηδηά κέζα απφ 

απηφ επηθνηλσλνχλ, εθθξάδνληαη θαη καζαίλνπλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. 

3.4.1. Γισζζηθή αλάπηπμε θαη θηλεηηθό παηρλίδη 

Όζνλ αθνξά ηε γισζζηθή αλάπηπμε ην παηρλίδη, φπσο πξναλαθέξζεθε, 

δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, ψζηε λα επηηεπρζεί κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. 

Δίλαη εκθαλέο φηη κέζα απφ ην παηρλίδη, νη καζεηέο αλαιακβάλνπλ ελεξγφ ξφιν ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία κε απνηέιεζκα λα ελδπλακψλνπλ ηηο γισζζηθέο ηνπο 

δεμηφηεηεο. χκθσλα κε ηνπο Scott θαη Ytreberg (1990) ε πξφζθηεζε ηεο γιψζζαο 

γίλεηαη πην εχθνιε θαη απνηειεζκαηηθή, φηαλ νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο, πνπ επηβάιιεηαη θαηά θχξην ιφγν ε θίλεζε θαη ζπκκεηέρνπλ κε φιεο 

ηνπο ηηο αηζζήζεηο. Δπηπιένλ, κέζα απφ ηα παηρλίδηα αλαπηχζζεηαη ε ηζφηεηα 

επθαηξηψλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηά θαη λα εθθξάζνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο (Toth, 2005).  

χκθσλα κε ηηο Γξίβα & έκνγινπ (2013) νη θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

νθείινπλ λα αληαλαθινχλ ηε θπζηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο, λα εζηηάδνληαη ζηελ 

επίηεπμε ηεο επηθνηλσλίαο, λα απαηηνχλ ηε ρξήζε επηθνηλσληαθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη 

λα παξάγνπλ γιψζζα, πνπ δελ είλαη πξνβιέςηκε. Μέζα απφ ην παηρλίδη, βέβαηα, 

κπνξνχλ νη καζεηέο λα εμαζθεζνχλ ζην λέν ιεμηιφγην θαη ζε λέα ζηνηρεία ηεο 

γιψζζαο, πνπ παξνπζηάδνληαη θάζε θνξά θαη λα εμνηθεησζνχλ κε θαηλνχξηα 

ζεκαηνινγία (Lewis & Bedson, 1999). Γηα λα γίλεη απηφ ην παηρλίδη ζα πξέπεη λα 

είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο επηζπκίεο ησλ καζεηψλ, ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο, θαζψο θαη 

ζην γλσζηηθφ ηνπο ππφβαζξν. 



[33] 
 

Σέινο, κέζα απφ ηα θηλεηηθά παηρλίδηα αλαπηχζζεηαη ε νκαδηθφηεηα θαη ε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Σα ζπλεξγαηηθά θπξίσο παηρλίδηα παξέρνπλ 

θίλεηξα θαη δίλνπλ ηελ επθαηξία ζε φινπο ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ, 

απνζθνπψληαο ζηελ φζν ην δπλαηφ θαιχηεξε έληαμή ηνπο κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε. 
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4. Καηαζθεπή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ «Παίδσ- δεκηνπξγώ- καζαίλσ» 

4.1. θνπόο θαη ζηόρνη ηεο εξγαζίαο 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηαζηεί ν ηξφπνο, πνπ νη 

κνπζηθν-θηλεηηθέο απηέο εθαξκνγέο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηε γισζζηθή αλάπηπμε 

ησλ καζεηψλ πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο. Έηζη, ζηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη ν 

ηξφπνο, κε ηνλ νπνίν θάπνηνο καζεηήο απηήο ηεο ειηθίαο κπνξεί, κέζα απφ απηέο ηηο 

εθαξκνγέο, λα πξνζεγγίζεη νηθείεο θαη θαζεκεξηλέο έλλνηεο θαη λα ηηο θαηαλνήζεη κε 

ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπ ζε 

δηάθνξα ζέκαηα πνιηηεηφηεηαο. 

Οη γεληθνί ζηφρνη ηεο εξγαζίαο αθνξνχλ: 

 ηελ θαιιηέξγεηα γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ 

 ηελ θαιιηέξγεηα γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ 

 ηελ θαιιηέξγεηα ησλ επηθνηλσληαθψλ ηνπο δεμηνηήησλ 

 ηελ θαιιηέξγεηα ησλ θνηλσληθψλ ηνπο δεμηνηήησλ 

 ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ςπρνθηλεηηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ 

 ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 

Οη εηδηθνί ζηφρνη ηεο εξγαζίαο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ηέζζεξηο κεγάιεο 

θαηεγνξίεο. Απηέο είλαη νη γισζζηθνί, νη γλσζηηθνί, νη θνηλσληθνί θαη νη θηλεηηθνί 

ζηφρνη. 

Οη γισζζηθνί ζηφρνη, πνπ ηέζεθαλ ήηαλ νη εμήο: 

 αλάπηπμε ιεμηινγίνπ ησλ καζεηψλ 

 ελίζρπζε ησλ επηθνηλσληαθψλ ηνπο δεμηνηήησλ 

 αλάπηπμε δεμηνηήησλ αλάγλσζεο θαη γξαθήο 

Όζνλ αθνξά ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, επηδηψρζεθε: 

 ε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηα κνπζηθν-θηλεηηθά παηρλίδηα 

 ε ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο 

 ε θαηαλφεζε 
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Οη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο απνηππψζεθαλ απφ ηηο πξνζπάζεηεο, πνπ είραλ 

ζθνπφ: 

 ηελ πξνψζεζε ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ 

 ηελ πξνψζεζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ζηα πιαίζηα ηεο 

νκάδαο 

 ηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο κέζα ζηελ ηάμε 

 ηελ αλάπηπμε ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο 

 

Οη θηλεηηθνί ζηφρνη, πνπ ηέζεθαλ ήηαλ νη εμήο: 

 Να γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο κε θηλήζεηο κέζα απφ 

έλα ηξαγνχδη. 

 Να αλαγλσξίζνπλ νη καζεηέο ηνπο παξαδνζηαθνχο ρνξνχο ηεο 

Φιψξηλαο θαη ηα βήκαηά ηνπο αμηνπνηψληαο ηηο θηλεηηθέο ηνπο 

δεμηφηεηεο. 

 Να είλαη ζε ζέζε λα αλαπαξηζηνχλ ηηο θηλήζεηο ησλ δψσλ. 

 Να κάζνπλ ηα παξαδνζηαθά παηρλίδηα θαη λα κπνξνχλ λα ηα παίμνπλ.  

 Να είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλνπλ πνηα κέξε ηνπ ζψκαηνο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο θηλήζεηο ησλ παηρληδηψλ. 

 

4.2. ρεδηαζκόο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ δηαζεκαηηθνχ πιηθνχ ιήθζεθε ζνβαξά ππφςηλ ε ηάμε, 

ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη καζεηέο θαη θαηά ζπλέπεηα ην γισζζηθφ ηνπο επίπεδν, κε 

ζθνπφ ε λέα γλψζε λα γίλεη φζν ην δπλαηφ πην θαηαλνεηή θαη κε φζν ην δπλαηφ 

πεξηζζφηεξν δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν. Δπηπιένλ, επηδηψρζεθε κέζα απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, ε ελίζρπζε ηεο θαληαζίαο ηνπο, 

θαζψο θαη ε αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο ηνπο έθθξαζεο. Σέινο, νξγαλψζεθε κέζα ζε 

έλα πνιπηξνπηθφ θαη πνιπαηζζεηεξηαθφ πιαίζην θη απηφ θαίλεηαη απφ ηηο πνιιέο θαη 

δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ νξγαλψζεθαλ.   
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4.2.1. Θεκαηηθνί άμνλεο θαη δξαζηεξηόηεηεο 

Σν δηαζεκαηηθφ πιηθφ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία, 

ρσξίζηεθε ζε 8 άμνλεο. Ο θάζε άμνλαο απνηειείηαη απφ 3 ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην 

γίλεηαη ζπλήζσο κία κηθξή αλαθνξά ζην ζέκα κέζα απφ έλα powerpoint ή έλα κηθξφ 

θεηκελάθη. ην δεχηεξν ζηάδην παξνπζηάδεηαη φιν ην πιηθφ θαη νη κνπζηθν-θηλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ζα εθαξκφζνπλ νη καζεηέο ζε θάζε άμνλα. ην ηξίην θαη 

ηειεπηαίν ζηάδην νη καζεηέο θαινχληαη, απφ φζα έρνπλ αθνχζεη λα δεκηνπξγήζνπλ νη 

ίδηνη θάηη πάλσ ζην ζεκαηηθφ άμνλα, πνπ γίλεηαη αλαθνξά. 

Οη 8 ζεκαηηθνί άμνλεο, πνπ ρξεζηκνπνηεζήθαλ, ήηαλ νη εμήο: 

1) ΔΓΧ ΚΑΗ Ζ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΜΟΤ 

2) ΔΓΧ ΚΑΗ ΣΟ ΧΜΑ ΜΟΤ 

3) ΔΓΧ ΚΑΗ Ζ ΠΟΛΖ ΜΟΤ 

4) ΔΓΧ ΚΑΗ ΣΑ ΕΧΑ 

5) ΔΓΧ ΚΑΗ ΟΗ ΦΗΛΟΗ ΜΟΤ 

6) ΔΓΧ ΚΑΗ ΟΗ ΦΗΛΟΗ ΜΟΤ ΑΠΟ ΑΛΛΔ ΥΧΡΔ 

7) ΔΓΧ ΚΑΗ ΟΗ ΦΗΛΟΗ ΜΟΤ ΓΖΜΗΟΤΡΓΟΤΜΔ 

8) ΔΓΧ ΚΑΗ ΟΗ ΦΗΛΟΗ ΜΟΤ ΠΑΗΕΟΤΜΔ ΚΑΗ ΓΖΜΗΟΤΡΓΟΤΜΔ 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε ζεκαηηθή ελφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο απνζθνπνχζε ζηελ 

εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε θαζεκεξηλέο έλλνηεο, πνπ αθνξνχζαλ ηελ νηθνγέλεηα. 

Μέζα απφ απηήλ νη ίδηνη καζαίλνπλ ηα κέιε κηαο νηθνγέλεηαο κέζα απφ ην 

γελεαινγηθφ δέληξν, ηα είδε ηεο νηθνγέλεηαο θαη θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ ηε γλψζε, 

πνπ απνθφκηζαλ, κέζα απφ ην επηηξαπέδην παηρλίδη <<Σν θηδάθη>>. Σέινο, θιήζεθαλ 

λα δσγξαθίζνπλ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο θαη λα γξάςνπλ θάηη ζρεηηθφ κε απηή. 

Ζ δεχηεξε ζεκαηηθή ελφηεηα είρε ζρέζε κε ην ζψκα. Οη καζεηέο θαινχληαη 

λα κάζνπλ ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή 

δσή. ηε ζπλέρεηα, ζα ηξαγνπδήζνπλ θαη ζα παίμνπλ γηα ην ζψκα. Σέινο, ζα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα θνιάδ κε δηάθνξα αζηεία πξφζσπα θαη αλζξσπάθηα. Έηζη, ζα 

κάζνπλ, ζα παίμνπλ θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ θάλνληαο πην ελδηαθέξνπζα ηε δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία. 
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ηελ ηξίηε ζεκαηηθή ελφηεηα νη καζεηέο ζα θιεζνχλ λα γλσξίζνπλ θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ πνιχ ελδηαθέξνληα πξάγκαηα, γλσξίδνληαο θαιχηεξα ηελ πφιε, ζηελ 

νπνία θαηνηθνχλ, αιιά θαη γεληθφηεξα ηη κπνξνχλ θάλνπλ ζε κία πφιε. Αξρηθά, ζα 

πξνζπαζήζνπλ κέζα απφ θσηνγξαθίεο λα αλαγλσξίζνπλ πνιχ ζεκαληηθά κέξε ηεο 

Φιψξηλαο, λα ηελ εληνπίζνπλ ζε πνιηηηθφ ράξηε ηεο Μαθεδνλίαο, αιιά θαη ηεο 

Διιάδαο θαη λα αληηιεθζνχλ ηελ αλαθχθισζε σο κία δηαδηθαζία, πνπ ιακβάλεη ρψξα 

πνιχ ζπρλά ζηελ πφιε. ηε ζπλέρεηα, ζα θιεζνχλ λα κάζνπλ έζηκα, παξαδνζηαθνχο 

ρνξνχο, θαζψο θαη παηρλίδηα, πνπ παίδνληαλ παιηά ζηελ πφιε. ην ηέινο, νη καζεηέο 

ζα δσγξαθίζνπλ θάπνην κέξνο ηεο πφιεο, πνπ ηνπο αξέζεη θαη ζα γξάςνπλ θάηη 

ζρεηηθφ κε απηή. 

Ζ ηέηαξηε ζεκαηηθή ελφηεηα, πνπ είλαη ηα δψα, είλαη πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο 

ε πεξηνρή ηεο Φιψξηλαο είλαη κία γεσξγηθή θαη θηελνηξνθηθή πεξηνρή θαη νη καζεηέο 

νθείινπλ λα γλσξίδνπλ θάπνηα ζεκαληηθά πξάγκαηα γηα ηελ παλίδα ηεο πεξηνρήο. 

Αξρηθά, νη καζεηέο ζα γλσξίζνπλ θάπνηα δψα θαη ηηο θαηεγνξίεο, ζηηο νπνίεο 

αλήθνπλ. ηε ζπλέρεηα, ζα ηξαγνπδήζνπλ ηξαγνχδηα, πνπ αλαθέξνληαη ζηα δψα θαη 

ζα παίμνπλ δηάθνξα παηρλίδηα κε απηά, φπσο <<Σν θηδάθη ησλ δψσλ>> θαη ζα αθνχλ 

θάπνηνπο ήρνπο δψσλ θαη ζα πξέπεη λα ηα αλαγλσξίζνπλ θαη λα κηκεζνχλ. ην ηέινο, 

ζα δσγξαθίζνπλ έλα δψν θαη ζα γξάςνπλ έλα ζηηράθη γη απηά. 

ηηο ππφινηπεο ηέζζεξηο ελφηεηεο γίλεηαη αλαθνξά ζηε θηιία, πνπ 

αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ κέζα απφ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο πξνεθηάζεηο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πέκπηε ζεκαηηθή ελφηεηα, πνπ αλαθέξεηαη ζηε θηιία, γίλεηαη 

κία γεληθή ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο γηα ην πψο ηελ αληηιακβάλνληαη, αλ έρνπλ 

γλσξίζνπλ ηε θηιία κέζα απφ βίληεν, πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηξαγνχδη θαη ζα 

παίμνπλ ην επηηξαπέδην παηρλίδη Tabboo. Σέινο, ζα θιεζνχλ λα δσγξαθίζνπλ ηνλ 

αγαπεκέλν ηνπο θίιν θαη λα θαηαγξάςνπλ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ καδί. 

Ζ έθηε ελφηεηα αλαθέξεηαη ζηηο θηιίεο, πνπ αλαπηχζζνληαη κε καζεηέο απφ 

άιιεο ρψξεο. ηελ αξρή, ζα ζίμνπκε επίθαηξα θνηλσληθά ζέκαηα θαη ζα πξνβάιινπκε 

έλα βίληεν, ψζηε νη καζεηέο λα γλσξίζνπλ ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ παηδηψλ, πνπ 

δνπλ ζε δηαθνξεηηθή ρψξα απφ ηε δηθή ηνπο. ηε ζπλέρεηα, ζα ηνπο βάινπκε λα 

αθνχζνπλ δηάθνξα ηξαγνχδηα, ζα δηαβάζνπκε ηνπο ζηίρνπο θαη ζα πξνζπαζήζνπκε 



[38] 
 

φινη καδί λα ηα ηξαγνπδήζνπκε. Σέινο, ζα δσγξαθίζνπλ θάηη απφ φζα θάλακε ζε 

απηή ηελ ελφηεηα θαη ηνπο θίλεζε έληνλα ην ελδηαθέξνλ. 

ηελ έβδνκε ελφηεηα ζα αζρνιεζνχκε κε ηε θηιία θαη ηελ ηέρλε. Έηζη, νη 

καζεηέο ζα δνπλ θάπνηνπο πίλαθεο δσγξαθηθήο θαη ζα ζπδεηήζνπκε ηνλ ηξφπν 

θαηαζθεπήο ηνπο. Δπίζεο, ζα θιεζνχλ λα θαηαζθεπάζνπλ ην δηθφ ηνπο πίλαθα θαη 

ζην ηέινο ζα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο γσλία έθζεζεο, φπνπ ζα ηνπνζεηήζνπλ θαη 

ζα παξνπζηάζνπλ ηελ θαηαζθεπή ηνπο. 

Ζ φγδνε θαη ηειεπηαία ελφηεηα αλαθέξεηαη ζηε θηιία θαη ηελ ηέρλε 

παξνπζηάδνληαο κία πην παηγληψδε παξαιιαγή ηεο ζρέζεο ηνπο. Αξρηθά, κέζα απφ 

ηελ παξνπζίαζε νκαδηθψλ εξγαζηψλ ή παηρληδηψλ ζα πάξνπλ κία ηδέα γηα ηνλ ηξφπν, 

πνπ ζπκπεξηθέξνληαη νη καζεηέο σο νκάδα γηα ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο. ηε 

ζπλέρεηα, ζα δεκηνπξγήζνπλ κία αθίζα απνζθνπψληαο ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ή ζα 

θαηαγξάςνπλ ηα βήκαηα θαη ζα θαηαζθεπάζνπλ έλα παηρλίδη. ην ηέινο, ζα 

παξαθνινπζήζνπλ έλα βίληεν θαη ζα θαηαζθεπάζνπλ κε ηε ρξήζε ππινχ θάηη απφ 

φζα είδαλ ζην βίληεν. Έηζη, ζα παξνπζηάζνπλ απηφ πνπ θαηαζθεχαζαλ θαη ζα 

ςεθίζνπλ ην θαιχηεξν ηνπνζεηψληαο ηα ζηε γσληά έθζεζεο.           

4.3. Οξγάλσζε θαη ηξόπνο ζρεδηαζκνύ 

Δπηπξφζζεηα, γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ δηαζεκαηηθνχ πιηθνχ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

εηθφλεο θαη βίληεν απφ ην δηαδίθηπν, πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζηα powerpoint ηνπ πξψηνπ 

ζηαδίνπ ηεο θάζε ελφηεηαο. Απηέο πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη 

θάλνπλ πην δηαζθεδαζηηθφ ην κάζεκα. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηνχληαη δχν θηγνχξεο 

ελφο θνξηηζηνχ θη ελφο αγνξηνχ γηα ηελ παξνπζίαζε απηνχ ηνπ πιηθνχ. Έηζη, 

αλαπηχζζεηαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο επηζπκνχλ λα 

ηηο δηεθπεξαηψζνπλ. Σέινο, ρξεζηκνπνηνχληαη πνιιά ηξαγνχδηα απφ ην internet, ηα 

νπνία βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζηελ ειηθία ησλ καζεηψλ, κέζα απφ ηα νπνία νη ίδηνη 

έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν θαη ηνπο γίλεηαη πην νηθείν θαη 

ελδηαθέξνλ.   

Σν δηαζεκαηηθφ απηφ πιηθφ ζρεδηάζηεθε κε βάζε ηνπο παξαπάλσ άμνλεο 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη φζν πεξηζζφηεξν γίλεηαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ 

καζεηψλ. Απνηειείηαη, σο επί ην πιείζηνλ, απφ πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο 

απέβιεπαλ ζηελ θαιιηέξγεηα γισζζηθψλ, γλσζηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη ςπρνθηλεηηθψλ 

δεμηνηήησλ.  
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5. Πεξηγξαθή ζεκαηηθώλ αμόλσλ θαη ζηαδίσλ εθαξκνγήο ηνπο 

5.1. Θεκαηηθόο άμνλαο: ΔΓΩ ΚΑΗ Ζ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΜΟΤ 

 

1
ν
 ηάδην 

Διζαγωγή ζηο θέμα μέζα από ένα πολςηποπικό πεπιβάλλον 

ε απηφ ην ζηάδην κπνξνχκε λα παξνπζηάζνπκε κέζα απφ έλα powerpoint ηα 

κέιε κηαο  νηθνγέλεηαο θαη λα γίλεη κία ζπδήηεζε κε θάζε παηδί φζνλ αθνξά ηα κέιε 

πνπ ππάξρνπλ ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Γηα λα γίλεη πην δηαζθεδαζηηθφ θαη λα κελ είλαη 

κία κνλφηνλε παξνπζίαζε, κπνξνχκε λα ζθεθηνχκε θάπνηνλ ήξσα πνπ ζα είλαη ν 

αθεγεηήο (κηα θηγνχξα) θαη ζα έρεη θάπνην φλνκα, ζα  ζπζηεζεί ζηνπο καζεηέο , ζα 

παξνπζηάζεη  ηε δηθή ηνπ νηθνγέλεηα κέζα απφ ην powerpoint.   

 

http://haroumenesfatsoules.blogspot.gr/2013/10/blog-post_10.html 

http://tpe9dsthess.blogspot.gr/2013/04/blog-post_6253.html 

 

 

2
ν
 ηάδην 

Παποςζίαζη και επεξεπγαζία ηος ηπαγοςδιού 

ε απηφ ην ζηάδην κπνξψ λα βάισ ζηνπο καζεηέο θάπνην βίληεν απφ έλα 

ηξαγνχδη ζρεηηθά κε ηελ νηθνγέλεηα. Απηφ ην ηξαγνχδη κπνξψ λα ην βξσ απφ ην 

Ηληεξλεη ή λα ην ζρεδηάζσ θαη κφλνο κνπ. θνπφο ηνπ ηξαγνπδηνχ ζα είλαη λα 

θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ην ιεμηιφγην, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ νηθνγέλεηα, θαζψο θαη 

ηηο ιεηηνπξγίεο, πνπ επηηεινχληαη αλάκεζα ζηα κέιε κηαο νηθνγέλεηαο. Έηζη, ηα παηδηά 

ζα είλαη ζε ζέζε λα ζθεθηνχλ ηη θάλνπλ θαζεκεξηλά κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη λα 

θαηαιάβνπλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα θάλνπλ απηά. ηε ζπλέρεηα, κεηά ην 

ηέινο ηνπ βίληεν κπνξεί λα γίλεη κία ζπδήηεζε γηα ην ηη θάλνπλ νη καζεηέο 

θαζεκεξηλά κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη λα καο δηαηππψζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο. 

http://haroumenesfatsoules.blogspot.gr/2013/10/blog-post_10.html
http://tpe9dsthess.blogspot.gr/2013/04/blog-post_6253.html
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https://www.youtube.com/watch?v=b6D2voep40c 

 

Σςμμεηοσή ζε ομαδικό παισνίδι 

 Ύζηεξα απφ ηε ζπδήηεζε κπνξψ λα έρσ έηνηκν έλα επηηξαπέδην παηρλίδη, 

πξνθεηκέλνπ λα δσ, αλ θαηαλφεζαλ νη καζεηέο φζα είπακε ζε ζρέζε κε ηελ 

νηθνγέλεηα. Απηφ επηηξαπέδην κπνξεί λα είλαη έλα θηδάθη κε εηθφλεο απφ νηθνγέλεηεο 

κε δηαθνξεηηθφ αξηζκφ κειψλ θαη φηαλ ν παίθηεο πέθηεη ζε απηέο ηηο εηθφλεο ζα είλαη 

ζε ζέζε λα κεηαθηλεζεί φζα θνπηάθηα είλαη θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, πνπ δείρλεη 

ε θσηνγξαθία. 

 

3ν ηάδην 

Δθαπμογή ηηρ νεοαποκηηθείζαρ γνώζηρ ζε νέο πλαίζιο 

ε απηφ ην ζηάδην κπνξψ λα βάισ ηνπο καζεηέο λα δσγξαθίζνπλ ζε κία 

θφιια ραξηί ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θαη λα παξνπζηάζνπλ απηέο ηηο δσγξαθηέο 

θαη ζηνπο ππφινηπνπο καζεηέο, πξνζπαζψληαο λα εμεγήζνπλ θάπνηα ζεκαληηθά 

πξάγκαηα.  

Δλαιιαθηηθά  

Πέξα, φκσο, απφ ηηο δσγξαθηέο κπνξνχλ λα γξάςνπλ έλα δηθφ ηνπο ηξαγνχδη, 

πνπ λα αθνξά ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα κέζα ζε απηήλ ή έζησ 

θάπνηνπο ζηίρνπο πάλσ ζε απηφ. 

 

5.2. Θεκαηηθόο άμνλαο: ΔΓΩ ΚΑΗ ΣΟ ΩΜΑ ΜΟΤ 

1
ν
 ηάδην 

Διζαγωγή ζηο θέμα μέζα από ένα πολςηποπικό πεπιβάλλον 

ε απηφ ην ζηάδην κπνξψ λα έρσ γξάςεη έλα δηθφ κνπ θείκελν 

πξνζαξκνζκέλν ζηε Β δεκνηηθνχ, φπνπ λα αλαθέξνληαη ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο, 

θαζψο θαη ε ρξεζηκφηεηά ηνπο. Εεηψ απφ ηα παηδηά λα βξνπλ πνηα κέξε αλαθέξνληαη 

https://www.youtube.com/watch?v=b6D2voep40c
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ζην θείκελν θαη γίλεηαη κία ζπδήηεζε πάλσ ζε απηά. Απηφ ην θείκελν κπνξψ είηε λα 

ην δψζνπκε κέζα απφ θσηνηππίεο ζηα παηδηά είηε λα ην έρσ ερνγξαθήζεη θαη λα 

βάισ ηνπο καζεηέο θαη λα ην αθνχζνπλ, αιιά θαη λα ηνπο ην κνηξάζσ, πξνθεηκέλνπ 

λα ην έρνπλ κπξνζηά ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ δελ αθνχζνπλ θάπνηα ιέμε. 

Δλαιιαθηηθά 

Μπνξψ λα έρσ εηνηκάζεη έλα powerpoint κε ηελ εηθφλα ελφο αλζξψπηλνπ 

ζψκαηνο θαη λα γξάθνπκε πάλσ ζε θνπηάθηα απφ πνηα κέξε απνηειείηαη. 

 

2
ν
 ηάδην 

ε απηφ ην ζηάδην κπνξνχκε λα βάινπκε ζηνπο καζεηέο λα αθνχζνπλ θάπνην 

ηξαγνχδη, πνπ λα είλαη ζρεηηθφ κε ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

είλαη ην ηξαγνχδη ηνπ 1, πνπ ηξαγνπδνχλ ηα δνπδνχληα θαη αλαθέξεηαη ζηα 

πεξηζζφηεξα κέξε ηνπ ζψκαηνο.  

https://www.youtube.com/watch?v=Fp6RamdImZk 

 

ΠΡΧΣΔ ΓΝΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΧΜΑ 

https://www.youtube.com/watch?v=wCS1D_bL2WU 

Παξνπζηάδεη φια ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο. 

Δλαιιαθηηθά, κπνξψ λα έρσ γξάςεη εγψ έλα ηξαγνχδη, πνπ λα έρεη ζρέζε κε 

ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο λα ην έρσ ερνγξαθήζεη θαη λα βάισ ηνπο καζεηέο λα ην 

αθνχζνπλ. 

ηε ζπλέρεηα, κπνξψ λα βάισ ζηνπο καζεηέο ην πνιχ γλσζηφ ηξαγνχδη 

ΚΔΦΑΛΗ, ΧΜΟΗ, ΓΟΝΑΣΑ θαη ΠΟΓΗΑ θαη λα ηνπ δεηήζσ λα ζεθσζνχλ φξζηνη θαη 

λα αλαπαξαζηήζνπλ φ,ηη ιέλε ηα ιφγηα ηνπ ηξαγνπδηνχ. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fp6RamdImZk
https://www.youtube.com/watch?v=wCS1D_bL2WU
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3
ν
 ηάδην 

ε απηφ ην ζηάδην ζα δεηήζσ απφ ηνπ καζεηέο λα ζπγθεληξψζνπλ απφ 

δηάθνξα πεξηνδηθά κέξε ηνπ ζψκαηνο θαη ζα βγάινπλ κία θφιια ραξηί, γηα λα 

ζρεκαηίζνπλ αζηεία πξφζσπα θαη αλζξσπάθηα. 

Δλαιιαθηηθά 

 Θα βάισ ηνπο καζεηέο λα δσγξαθίζνπλ, ηη κπνξνχλ λα θάλνπλ κε ηα κέξε 

ηνπ ζψκαηνο θαη λα ην παξνπζηάζνπλ ζηνπο ππφινηπνπο καζεηέο, δεκηνπξγψληαο κία 

ζπδήηεζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ψζηε λα εληνπίζνπλ ηπρφλ νκνηφηεηεο θαη 

δηαθνξέο πάλσ ζην ζέκα. 

 

 

5.3. Θεκαηηθόο άμνλαο: ΔΓΩ ΚΑΗ Ζ ΠΟΛΖ ΜΟΤ 

 

1
ν
 ηάδην 

Διζαγωγή ζηο θέμα μέζα από ένα πολςηποπικό πεπιβάλλον 

ε απηφ ην ζηάδην κπνξψ λα δψζσ έλα θείκελν ζηνπο καζεηέο, πνπ λα 

αλαθέξεηαη ζε θάπνηα πφιε θαη λα ηνπο δεηήζνπκε λα ην δηαβάζνπλ. Αθνχ ην 

δηαβάζνπλ ζα ηνπο θάλσ θάπνηεο εξσηήζεηο πάλσ ζε απηή ηελ πφιε. Όηαλ 

θαηαλνήζνπλ ηα ζεκαληηθφηεξα γη απηή ηελ πφιε ζα ηνπο βάισ λα ζπγθξίλνπλ απηή 

ηελ πφιε κε απηή ζηελ νπνία λα δνπλ θαη λα βξνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο.  

Δλαιιαθηηθά 

Μπνξψ λα έρσ έηνηκν έλα powerpoint κε δηάθνξα ζεκεία απφ ηελ πφιε θαη 

λα πξνζπαζήζσ λα νδεγήζσ ηα παηδηά, ψζηε λα βξνπλ πνηα είλαη απηά ηα θηίξηα. 

Αθνχ ηα νλνκάζνπκε ζα πξνζπαζήζνπκε λα δνχκε ηη ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη ζε 

θάζε έλα απφ απηά. 

Δλαιιαθηηθά 
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Θα θιεζνχλ λα βξνπλ ηελ Φιψξηλα πάλσ ζηνλ ράξηε ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο 

Διιάδαο θαη κέζα απφ δηάθνξεο εηθφλεο ζα δηαπηζηψζνπλ αλ είλαη θαζαξή πφιε θαη 

αλ εθαξκφδεηαη ε αλαθχθισζε ζηε ζπγθεθξηκέλε πφιε. 

 

2
ν
 ηάδην 

ε απηφ ην ζηάδην κπνξνχκε κέζα απφ δηάθνξα βίληεν λα κειεηήζνπκε 

δηάθνξα ήζε θη έζηκα, πνπ ππάξρνπλ ζηελ Φιψξηλα θαη λα ηα ζρνιηάζνπκε κε ηνπο 

καζεηέο.  

http://www.golden-greece.gr/places/makedonia/florina/florina_florina.html 

Δπηπιένλ, κπνξνχκε λα αλαθεξζνχκε ζηνπο ηνπηθνχο ρνξνχο ηεο Φιψξηλαο 

θαη λα δείμνπκε ζηα παηδηά θάπνηνπο πξνηξέπνληάο ηα λα κάζνπλ ηα βήκαηα θαη λα 

ηνπο ρνξέςνπκε. 

http://xoroimakedonias.blogspot.gr/2009/06/blog-post_603.html 

http://echo.nextnet.gr/mousikh_xoroi_florinas.php 

Σέινο, κπνξνχκε λα αλαδεηήζνπκε δηάθνξα παηρλίδηα, πνπ έπαηδαλ ηα παηδηά 

ζηελ Φιψξηλα θαη λα παίμνπκε θάπνην απφ απηά. 

https://ellas2.wordpress.com/2010/08/03/%CF%84%CE%B1-

%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%C

E%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-

%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%B5-

%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC/ 

 

3
ν
 ηάδην 

ε απηφ ην ζηάδην κπνξνχκε λα βάινπκε ηνπο καζεηέο λα δσγξαθίζνπλ 

θάπνην κέξνο, πνπ ηνπο αξέζεη ζηελ Φιψξηλα θαη λα γίλεη κία ζπδήηεζε πάλσ ζε 

απηφ. 

Δλαιιαθηηθά 

http://www.golden-greece.gr/places/makedonia/florina/florina_florina.html
http://xoroimakedonias.blogspot.gr/2009/06/blog-post_603.html
http://echo.nextnet.gr/mousikh_xoroi_florinas.php
https://ellas2.wordpress.com/2010/08/03/%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%B5-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC/
https://ellas2.wordpress.com/2010/08/03/%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%B5-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC/
https://ellas2.wordpress.com/2010/08/03/%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%B5-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC/
https://ellas2.wordpress.com/2010/08/03/%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%B5-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC/
https://ellas2.wordpress.com/2010/08/03/%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%B5-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC/
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Μπνξνχκε λα γξάςνπκε φινη καδί κε ηε βνήζεηα κνπ έλα ηξαγνχδη πνπ λα 

έρεη ζρέζε κε ηελ Φιψξηλα ή ζηηράθηα, πνπ ζα αλαθέξνληαη θάπνηα απφ ηα κέξε ηεο 

πφιεο. 

 

5.4. Θεκαηηθόο άμνλαο: ΔΓΩ ΚΑΗ ΣΑ ΕΩΑ 

 

1
ν
 ηάδην 

Διζαγωγή ζηο θέμα μέζα από ένα πολςηποπικό πεπιβάλλον 

ε απηφ ην ζηάδην ζα έρσ έλα έηνηκν powerpoint, πνπ λα αλαθέξεηαη ζηα δψα 

δίλνληαο έλαλ νξηζκφ, θάλνληαο δηαρσξηζκφ ζε δψα, πνπ ππάξρνπλ ζηε ζηεξηά θαη ηε 

ζάιαζζα, αιιά θαη αλάκεζα ζε ήκεξα θαη άγξηα θαη αλαθέξσ θαη φιεο ηηο θαηεγνξίεο 

δψσλ, πνπ ππάξρνπλ.  

 

2
ν
 ηάδην 

ε απηφ ην ζηάδην ζα βάισ δηάθνξα ηξαγνπδάθηα απφ ην internet, πνπ λα 

ζρεηίδνληαη κε δψα, πνπ ζα έρσ δηαιέμεη εγψ, ψζηε λα κπνξέζνπλ νη καζεηέο λα 

θαηαλνήζνπλ πψο δνπλ, θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. ηε ζπλέρεηα, ζα γίλεη 

κία ζπδήηεζε κε βάζε απηά ηα βίληεν πξνθεηκέλνπ λα θαλεί, αλ θαηάιαβαλ νη 

καζεηέο ζε ηη ρξεζηκεχεη ην θάζε δψν. 

https://www.youtube.com/watch?v=YObWyo4e5_A 

https://www.youtube.com/watch?v=scEPIUennEY 

https://www.youtube.com/watch?v=GBnCY-1_dt4 

 

Δπηπιένλ, ζα έρσ έλα επηηξαπέδην έηνηκν, ψζηε λα παίμνπλ ιίγν νη καζεηέο κε 

ηα δψα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην γλσζηφ παηρλίδη θηδάθη, ην νπνίν 

ζίγνπξα γλσξίδνπλ νη καζεηέο, απιά αληί γηα αξηζκνχο κπνξεί λα έρεη δηάθνξα δψα 

θαη αλάινγα κε ην δψν πνπ ζα ηπραίλνπλ ζα ηνπο γίλεηαη ε αληίζηνηρε εξψηεζε θη αλ 

ηελ βξίζθνπλ ζσζηά ζα κπνξνχλ λα μαλαξίμνπλ ην δάξη θαη λα πξνρσξήζνπλ. 

https://www.youtube.com/watch?v=YObWyo4e5_A
https://www.youtube.com/watch?v=scEPIUennEY
https://www.youtube.com/watch?v=GBnCY-1_dt4
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Έλα άιιν παηρλίδη κπνξεί λα είλαη ην εμήο: Θα έρσ εηνηκάζεη δηάθνξνπο 

ήρνπο απφ δψα λα βάδσ λα αθνχλε ηα παηδηά θαη λα αλαγλσξίδνπλ πνην δψν είλαη απφ 

ηε θσλή. 

https://www.youtube.com/watch?v=5LpRuPrHpzI 

Σέινο, ζα δψζσ ζηνλ θάζε καζεηή απφ έλα δψν θαη ζα ηνλ ζεθψζσ ζηνλ 

πίλαθα θαη ζα ην κηκεζεί, δειαδή λα θάλεη παληνκίκα, ψζηε λα πξνζπαζήζνπλ νη 

ππφινηπνη καζεηέο λα βξνπλ πνην δψν αλαπαξηζηά ν καζεηήο, πνπ είλαη φξζηνο. 

3
ν
 ηάδην 

ε απηφ ην ζηάδην ζα βάισ ηνπο καζεηέο λα δσγξαθίζνπλ ην αγαπεκέλν ηνπο 

δψν απφ απηά, πνπ αλαθέξζεθαλ ζην κάζεκα θαη λα πεξηγξάςνπλ φζεο ιεηηνπξγίεο 

ζπκνχληαη απφ απηέο, πνπ εηπψζεθαλ. 

 

Δλαιιαθηηθά 

Παληνκίκα κε δψα 

 

5.5. Θεκαηηθόο άμνλαο: ΔΓΩ ΚΑΗ ΟΗ ΦΗΛΟΗ ΜΟΤ 

 

1
ν
 ηάδην 

Διζαγωγή ζηο θέμα μέζα από ένα πολςηποπικό πεπιβάλλον 

Θα έρσ έηνηκν έλα powerpoint πνπ ζα παξνπζηάδεη θάπνηα βαζηθά πξάγκαηα 

γηα ηε θηιία θαη ζα θάλσ κία ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο γηα ηνπο αγαπεκέλνπο ηνπο 

θίινπο, ψζηε λα κνπ παξνπζηάζνπλ ην πξνθίι ηνπο θαη λα κνπ πνπλ θάπνηα 

πξάγκαηα, γηα ην πψο θαληάδνληαη φηη ζα είλαη ν θίινο ηνπο. 

 

2
ν
 ηάδην 

ε απηφ ην ζηάδην ζα βάισ ζηα παηδηά λα δνπλ θάπνην βίληεν ζρεηηθά κε ηε 

θηιία θαη πσο ηελ βιέπνπλ γεληθφηεξα νη άλζξσπνη. 

https://www.youtube.com/watch?v=5LpRuPrHpzI
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https://www.youtube.com/watch?v=vrgtf4R2v_A 

Πέξα απφ ην βίληεν ζα βξσ θη έλα ηξαγνχδη ή ζα γξάςσ ζρεηηθά κε ηε θηιία. 

Μέζα ζε απηφ ην ηξαγνχδη ζα ππάξρνπλ θαη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ κπνξνχλ 

λα θάλνπλ νη θίινη κεηαμχ ηνπο. Έηζη, ζα θάλσ κία ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο κε 

βάζε απηφ ην ηξαγνχδη, πξνζπαζψληαο λα ηνπο θάλσ λα αηζζαλζνχλ ην βαζχηεξν 

αίζζεκα ηεο θηιίαο. 

https://www.youtube.com/watch?v=X6-2g1Y4kZw&nohtml5=False 

 

3
ν
 ηάδην 

ηε ζπλέρεηα, ζα ηνπο βάισ λα παίμνπλ θάπνην νκαδηθφ παηρλίδη, πνπ 

πξνυπνζέηεη ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαιάβνπλ άιιε κία ρξήζε ηεο θηιίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα ηνπο βάισ λα παίμνπλ 

ην γλσζηφ παηρλίδη Tabboo. 

ε απηφ ην ζηάδην ζα δψζσ κία θφιια ραξηί ζηνπο καζεηέο θαη λα ηνπο 

δεηήζσ λα δσγξαθίζνπλ, πσο ζα ήζειαλ λα είλαη ν θίινο ηνπο. 

Δλαιιαθηηθά 

Θα γξάςνπλ θάπνηα ζηηράθηα αθηεξσκέλα ζηνπο θίινπο ηνπο. 

 

 

5.6. Θεκαηηθόο άμνλαο: ΔΓΩ ΚΑΗ ΟΗ ΦΗΛΟΗ ΜΟΤ ΑΠΟ ΑΛΛΔ ΥΩΡΔ 

 

1
ν
 ηάδην 

Διζαγωγή ζηο θέμα μέζα από ένα πολςηποπικό πεπιβάλλον 

ε απηφ ην ζηάδην ζα έρσ έηνηκν έλα powerpoint, φπνπ ζα δείρλεη ηελ αμία ηεο 

θηιίαο θαη ζα γίλεη ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο γηα ηελ έλλνηα απηή. Δπηπιένλ, κέζα ζε 

απηφ ζα γίλεηαη λχμε ζην θαηλφκελν ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ζην πξνζθπγηθφ δήηεκα, πνπ 

https://www.youtube.com/watch?v=vrgtf4R2v_A
https://www.youtube.com/watch?v=X6-2g1Y4kZw&nohtml5=False


[47] 
 

είλαη επίθαηξα ζέκαηα, θαη πψο ζα κπνξνχζαλ νη καζεηέο κε ηέηνηα παηδηά λα θάλνπλ 

θηιίεο. Παηδηά κε άιιε πνιηηηζκηθή θαη ρξψκα… 

Δλαιιαθηηθά 

Θα δψζσ ζηνπο καζεηέο θείκελν γηα θαηλφκελα φπσο ν ξαηζηζκφο θαη ην 

πξνζθπγηθφ δήηεκα θαη κέζα απφ απηφ ζα πξνζπαζήζσ λα θάλσ κία ζπδήηεζε κε 

ηνπο καζεηέο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπο θαη πψο ζα αληηκεηψπηδαλ άιια παηδηά απφ 

άιιεο ρψξεο θαη θπξίσο ππαλάπηπθηεο. 

https://symvstathmos.files.wordpress.com/2014/10/cf81ceb1cf84cf83ceb9cebc

cf8ccf823ceb7cebfcebcceacceb4ceb1.pdf 

 

2
ν
 ηάδην 

ε απηφ ην ζηάδην ζα δείμσ ζηνπο καζεηέο έλα βίληεν κε παηδηά απφ άιιεο 

ρψξεο θαη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζήο ηνπο θαη ζα ηνπο βάισ λα ζπγθξίλνπλ κε ηηο 

αληίζηνηρεο εδψ ζηελ Διιάδα. θνπφο είλαη λα εληνπηζζνχλ θάπνηεο νκνηφηεηεο 

πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί ε βάζε, ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ θηιίεο κεηαμχ ησλ παηδηψλ απφ 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο, αιιά θαη λα εληνπηζζνχλ νη δηαθνξέο πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί 

ε δσή ησλ παηδηψλ απηψλ.  

https://www.youtube.com/watch?v=snH3JkojmvI 

Δπηπξφζζεηα, ζα βξσ ηξαγνχδηα απφ άιιεο ρψξεο, ζα ηα κεηαθξάζσ ζηα 

ειιεληθά θαη ηα δψζσ ζηα παηδηά λα ηα αθνχζνπλ, γηα λα αθνχζνπλ θαη θάπνην 

δηαθνξεηηθφ είδνο κνπζηθήο απφ απηά, πνπ έρνπλ αθνχζεη. Έηζη, ζα έξζνπλ θνληά κε 

άιινπο πνιηηηζκνχο θαη ηνπο αλζξψπνπο θαη ζα κπνξέζνπλ λα απνδερζνχλ θάπνηνλ 

απφ άιιε ρψξα, ψζηε λα ηνλ θάλνπλ θίιν ηνπο θαη λα κάζνπλ πνιιά απφ απηφλ. 

https://www.youtube.com/watch?v=-

EVgWSGUqfA&index=6&list=PLFkIjhjdbaAfZMZlNOPmGskxuEiQvSd7Q 

https://www.youtube.com/watch?v=1H1g4m5dJf8&index=8&list=PLFkIjhjdb

aAfZMZlNOPmGskxuEiQvSd7Q&nohtml5=False 

https://symvstathmos.files.wordpress.com/2014/10/cf81ceb1cf84cf83ceb9cebccf8ccf823ceb7cebfcebcceacceb4ceb1.pdf
https://symvstathmos.files.wordpress.com/2014/10/cf81ceb1cf84cf83ceb9cebccf8ccf823ceb7cebfcebcceacceb4ceb1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=snH3JkojmvI
https://www.youtube.com/watch?v=-EVgWSGUqfA&index=6&list=PLFkIjhjdbaAfZMZlNOPmGskxuEiQvSd7Q
https://www.youtube.com/watch?v=-EVgWSGUqfA&index=6&list=PLFkIjhjdbaAfZMZlNOPmGskxuEiQvSd7Q
https://www.youtube.com/watch?v=1H1g4m5dJf8&index=8&list=PLFkIjhjdbaAfZMZlNOPmGskxuEiQvSd7Q&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=1H1g4m5dJf8&index=8&list=PLFkIjhjdbaAfZMZlNOPmGskxuEiQvSd7Q&nohtml5=False
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https://www.youtube.com/watch?v=tjBCjfB3Hq8&list=PLpsvlYh7KlcUBu9s

2AJ892ae76Cblu0oF&index=4 

3
ν
 ηάδην 

Σέινο, ζα βξσ παηρλίδηα πνπ παίδνπλ ηα παηδηά ζε άιιεο ρψξεο θαη ζα 

πξνζπαζήζσ λα βάισ ηνπο καζεηέο λα ηα θαηαλνήζνπλ θαη λα ηα παίμνπλ θη απηνί. 

Έηζη, ζα έξζνπλ πην θνληά θαη κε παηδηά απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο, παίδνληαο έλα 

νκαδηθφ παηρλίδη.  

 

ε απηφ ην ζηάδην κπνξψ λα δψζσ κία θφιια ραξηί ζε θάζε καζεηή θαη λα 

ηνπο δεηήζσ λα δσγξαθίζνπλ ηελ πην αγαπεκέλε ηνπο ζηηγκή ζε απηή ηε δηαθνξεηηθή 

δηδαζθαιία. 

 

 

5.7. Θεκαηηθόο άμνλαο: ΔΓΩ ΚΑΗ ΟΗ ΦΗΛΟΗ ΜΟΤ ΓΖΜΗΟΤΡΓΟΤΜΔ (Η) 

 

1
ν
 ηάδην 

Διζαγωγή ζηο θέμα μέζα από ένα πολςηποπικό πεπιβάλλον 

ε απηφ ην ζηάδην ζα έρσ έηνηκν έλα θείκελν ζηνπο καζεηέο παξνπζηάδνληαο 

θάπνην πιηθφ, κε ην νπνίν κπνξνχλ λα εμνηθεησζνχλ νη καζεηέο αηνκηθά ή νκαδηθά 

θαη λα αληηιεθζνχλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο θηιίαο ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ ηέρλε. 

Δλαιιαθηηθά 

Γχν πίλαθεο: ζα έρσ έηνηκν έλα powerpoint κε πίλαθεο δσγξαθηθήο θαη ζα 

ηνπο πξνηξέςσ λα θάλνπκε κία ζπδήηεζε πάλσ ζε απηνχο. 

2
ν
 ηάδην 

ε απηφ ην ζηάδην ζα βάισ ηνπο καζεηέο ζε νκάδεο. ηελ αξρή ζα ηνπο βάισ 

λα γξάςνπλ, ζχκθσλα κε φζα είδαλ παξαπάλσ θαη ζπδεηήζεθαλ, ηα βήκαηα, πνπ 

πξέπεη λα θάλνπλ γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο παξφκνηνπ κε ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο. ηε 

https://www.youtube.com/watch?v=tjBCjfB3Hq8&list=PLpsvlYh7KlcUBu9s2AJ892ae76Cblu0oF&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=tjBCjfB3Hq8&list=PLpsvlYh7KlcUBu9s2AJ892ae76Cblu0oF&index=4
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ζπλέρεηα, ζα δεκηνπξγήζνπλ κε ηνπο θίινπο ηνπο ηνλ δηθφ ηνπο πίλαθα ή πίλαθεο κε 

βάζε ηα βήκαηα, πνπ έγξαςαλ ζην ραξηί. 

 

3
ν
 ηάδην 

ε απηφ ην ζηάδην νη καζεηέο ζα θιεζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο 

γσληά έθζεζεο θαη ζα παξνπζηάζνπλ ηνλ πίλαθα ή πίλαθεο, πνπ δεκηνχξγεζαλ νη 

θίινη φινη καδί. Θα αθνινπζήζεη ςεθνθνξία κεηαμχ ησλ νκάδσλ γηα λα θαλεί πνηα 

νκάδα έθαλε ηνλ θαιχηεξν πίλαθα. 

ΤΛΗΚΟ: Γχν θίινπο πνπ θάλνπλ πξάγκαηα. 

 

 

5.8. Θεκαηηθόο άμνλαο: ΔΓΩ ΚΑΗ ΟΗ ΦΗΛΟΗ ΜΟΤ ΠΑΗΕΟΤΜΔ & 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΟΤΜΔ (ΗΗ) 

 

1
ν
 ηάδην 

Θα έρσ έηνηκν έλα powerpoint κε θάπνηεο θσηνγξαθίεο απφ νκαδηθέο 

εξγαζίεο ή νκαδηθά παηρλίδηα θαη ζα γίλεη κία ζπδήηεζε γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ζπκπεξηθέξνληαη φινη νη καζεηέο ζε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ζχκθσλα κε ηηο 

εηθφλεο, αιιά θαη ζε γεληθφηεξν πιαίζην, πψο θαληάδνληαη νη ίδηνη φηη πξέπεη λα 

ζπκπεξηθέξνληαη ζε αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

2
ν
 ηάδην 

ε απηφ ην ζηάδην ζα ηνπο βάισ βίληεν , δείρλνληάο ηνπο πψο κπνξνχλ νη ίδηνη 

νκαδηθά λα δεκηνπξγήζνπλ κηα αθίζα γηα επαηζζεηνπνίεζε θάηη πνπ λα είλαη ζρεηηθφ 

κε ηελ ηέρλε ή λα θαηαζθεπάζνπλ έλα παηρλίδη. θνπφο είλαη λα θαηαθέξνπλ λα 

κπνπλ ζηε ζέζε φζσλ έρνπλ θάλεη παξφκνηεο εξγαζίεο (ελζπλαίζζεζε), ψζηε 

αξγφηεξα λα πξνζπαζήζνπλ λα θάλνπλ θαη νη ίδηνη θάηη παξφκνην. 
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Αθνχ ηνπο δείμσ ην βίληεν ζα ηνπο κνηξάζσ πειφ, πνπ είλαη έλα αληηθείκελν 

αξθεηά εχθνιν ζηε ρξήζε ηνπ, θαη ζα ηνπο βάισ λα δεκηνπξγήζνπλ θάηη απφ ηα 

παξαπάλσ, πνπ είδαλ ζην βίληεν θαη ηνπο άξεζε πνιχ ή ηνπο θίλεζε ην ελδηαθέξνλ.  

 

3
ν
 ηάδην 

ε απηφ ην ζηάδην νη καζεηέο ζα θιεζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κία αθίζα πάλσ 

ζε έλα επίθαηξν ζέκα, πνπ ηνπο ελδηαθέξεη κε βάζε φια φζα έρνπλ δεη ζε απηή θαη 

ζηελ παξαπάλσ ελφηεηα θαη ζα ηελ ηνπνζεηήζνπλ ζηε γσληά έθζεζεο, πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί απφ ηνπο ίδηνπο. 
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6. Πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ παηρληδηώλ 

6.1. Θεκαηηθόο άμνλαο: ΔΓΩ ΚΑΗ Ζ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΜΟΤ 

 

 

ΑΚΖΖ 1 

Αθνχ αθνχζαηε θαιά φια φζα εηπψζεθαλ ζην βίληεν γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ 

κπνξεί λα θάλεη έλα κέινο κέζα ζε κία νηθνγέλεηα, λα αλαθέξεηε πέληε (5) απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ζεσξείηε εζείο ζεκαληηθέο. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

 

ΑΚΖΖ 2 

Να ζπκπιεξψζεηε κε ηελ θαηάιιειε ιέμε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνχλ. 

 

 

1) Σα παηδηά απφ κηθξά έκαζαλ……………….. θαη ην έλα βνεζνχζε ην άιιν. 

2) Αθνχ ηειείσλαλ ηηο δνπιεηέο, ……………… φινη καδί αγαπεκέλνη. 

3) Μεγαιψλνληαο έγηλαλ………………….. θαη ζσζηνί άλζξσπνη. 

4) Σα παηδηά ζπλήζηζαλ απφ κηθξά λα ηα θάλνπλ φια………….. ηνπο. 

Γεηα ζαο παηδηά. Αθνχ γλσξίζακε ηα 

κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζε πξψην 

ζηάδην, πάκε λα δνχκε έλα βίληεν 

ηψξα φινη καδί γηα ηελ νηθνγέλεηα. 

 μόνα, θα ζπαιηαν, δθμιουργικοί, να εργάηονται,  
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Αο παίμνπκε ηψξα ην θηδάθη ηεο 

νηθνγέλεηαο. Όηαλ πέθηεηε πάλσ ζε 

κία εηθφλα, ζα πξέπεη λα ιέηε ηη 

βιέπεηε ζε απηή. Όηαλ πέζεηε πάλσ 

ζε θνπηάθη, θάλεηε φ,ηη ιέεη ην 

θνπηάθη. 

Αθνχ παίμακε ην θηδάθη, αο 

δσγξαθίζνπκε ηελ νηθνγέλεηά καο, λα ηελ 

παξνπζηάζνπκε ζηνπο ζπκκαζεηέο καο 

θαη λα πξνζπαζήζνπκε λα γξάςνπκε 

θάπνην ζηηράθη ή θαη ηξαγνπδάθη γη 

απηήλ. 
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6.2. Θεκαηηθόο άμνλαο: ΔΓΩ ΚΑΗ ΣΟ ΩΜΑ ΜΟΤ 

 

 

ΑΚΖΖ 1 

Να ρσξηζηείηε ζε 3 νκάδεο θαη ε θάζε νκάδα λα αλαιάβεη απφ έλα κέξνο ηνπ 

ζψκαηνο. Μία νκάδα ζα αλαιάβεη ηα φξγαλα, πνπ βξίζθνληαη ζην θεθάιη, άιιε 

νκάδα ηα φξγαλα ηνπ ζψκαηνο θαη άιιε απηά ησλ πνδηψλ. Να θαηαγξάςεηε ηα 

φξγαλα, πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε κέξνο θαη λα εληνπίζεηε ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο. ηε 

ζπλέρεηα, ζα νξηζηεί έλαο απφ θάζε νκάδα λα ζεθσζεί θαη λα παξνπζηάζεη ζηηο 

ππφινηπεο φζα έθαλε ε νκάδα ηνπ. 

ΑΚΖΖ 2 

Βιέπνληαο ηελ παξαθάησ εηθφλα, θαληαζηείηε ηνλ εαπηφ ζαο κέζα ζε απηή ηελ 

εηθφλα. Θέισ λα κνπ απαληήζεηε ζηα εμήο: Σί βιέπεηε; Σί αθνχηε; Σί πηάλεηε; Σί 

κπξίδεηε; Σί ληψζεηε; Αθνχ απαληήζεηε ζηα παξαπάλσ, αλαθέξεηε ηα κέξε ηνπ 

ζψκαηνο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα γίλνπλ φια ηα παξαπάλσ. 

 

Γεηα ζαο παηδηά. Αθνχ γλσξίζακε ηα 

ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία γηα ηελ 

νηθνγέλεηά καο, ήξζε ε ψξα λα πνχκε 

ιίγα ιφγηα γηα ην ζψκα καο. Αξρηθά, 

ζα δνχκε ηα βαζηθά κέξε ηνπ 

ζψκαηνο, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε ην θαζέλα. 
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Γεηα ζαο θαη απφ εκέλα παηδηά. Παξαπάλσ 

είδακε θάπνηα γεληθά πξάγκαηα γηα ηα κέξε ηνπ 

ζψκαηνο. Αο αθνχζνπκε ηψξα ην ηξαγνχδη ηνπ 

1 θαη λα ην ηξαγνπδήζνπκε. 

ΣΗΥΟΗ 

Έρσ έλα ζψµα 

µ' έλα θεθάιη 

πνπ έρεη ΜΗΑ µχηε 

θη έλα ιαηµφ! 

 

Έρσ έλα ζηφµα 

µε ΜΗΑ γισζζίηζα 

γηα λα µηιάσ  

θαη λα ηξαγνπδψ. 

 

ΜΗΑ θνηιίηζα  

πνπ γνπξγνπξίδεη  

θαη ΜΗΑ θαξδνχια, 

αρ, πψο ρηππά! 

Αθνχ αθνχζακε ην ηξαγνχδη αο δνχκε ηψξα 

έλα βίληεν, πνπ παξνπζηάδεη ηηο πξψηεο καο 

γλψζεηο γηα ην αλζξψπηλν ζψκα. 
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Καη ηψξα ρξεηάδνκαη ηελ πξνζνρή ζαο. Πάκε λα 

παίμνπκε έλα πνιχ γλσζηφ ζε φινπο παηρλίδη. 

Απηφ είλαη ην ΚΔΦΑΛΗ, ΧΜΟΗ, ΓΟΝΑΣΑ ΚΑΗ 

ΠΟΓΗΑ. ε απηφ ην παηρλίδη ζα αθνχκε ηνπο 

ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη ζα πξέπεη φ,ηη 

αθνχκε λα ην εθαξκφζνπκε ζηελ πξάμε. 

Παξαθάησ έρνπκε θαη ηνπο ζηίρνπο γηα λα ην 

ηξαγνπδήζνπκε ηαπηφρξνλα. 

ΚΔΦΑΛΗ, ΧΜΟΗ, ΓΟΝΑΣΑ ΚΑΗ ΠΟΓΗΑ 

ΓΟΝΑΣΑ ΚΑΗ ΠΟΓΗΑ 

ΚΔΦΑΛΗ, ΧΜΟΗ, ΓΟΝΑΣΑ ΚΑΗ ΠΟΓΗΑ 

ΓΟΝΑΣΑ ΚΑΗ ΠΟΓΗΑ 

ΜΑΣΗΑ, ΜΤΣΖ, ΜΑΓΟΤΛΑ ΚΑΗ ΑΤΣΗΑ 

ΚΔΦΑΛΗ, ΧΜΟΗ, ΓΟΝΑΣΑ ΚΑΗ ΠΟΓΗΑ 

ΓΟΝΑΣΑ ΚΑΗ ΠΟΓΗΑ 

Καη ηψξα ζέισ λα βγάιεηε κία θφιια ραξηί θαη 

λα κνπ δσγξαθίζεηε έλα κέξνο ηνπ ζψκαηνο θαη 

κία αληίζηνηρε εξγαζία πνπ κπνξνχκε λα 

θάλνπκε κε απηφ. 

Παηδηά, αο θηηάμνπκε ηψξα έλα θνιάδ, 

δεκηνπξγψληαο αζηεία πξφζσπα θαη 

αλζξσπάθηα πάλσ ζην ραξηί. 
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6.3. Θεκαηηθόο άμνλαο: ΔΓΩ ΚΑΗ Ζ ΠΟΛΖ ΜΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

                       

                     

ΔΛΛΑΓΑ 

                        

Γεηα ζαο θαη πάιη παηδηά. Δίδακε θάπνηα πξάγκαηα γηα ηελ 

νηθνγέλεηα θαη ην ζψκα καο. Ήξζε ε ψξα ηψξα λα δνχκε θάπνηα 

πξάγκαηα γηα ηελ πφιε πνπ δνχκε. Αξρηθά, αο δνχκε πφζν θαιά 

γλσξίδνπκε ηελ πφιε καο. Θα δνχκε θάπνηεο θσηνγξαθίεο θαη ζα 

αλαγλσξίζνπκε θάπνηα ζεκαληηθά κέξε ηεο πφιεο. 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ηελ εληνπίζνπκε θαη πάλσ ζηνλ ράξηε 

ηφζν ζε νιφθιεξεο ηεο Διιάδαο φζν θαη ζε απηφλ ηεο Μαθεδνλίαο. 

Δθφζνλ εληνπίζακε ηελ Φιψξηλα ζηνλ 

ράξηε, ήξζε ε ψξα λα δνχκε πφζν 

θαζαξή είλαη ε πφιε θαη αλ είλαη 

δπλαηή θαη εθηθηή ε αλαθχθισζε. 



[57] 
 

 

 

 

                                                          

                                                        

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

                                  

 

 

 

 

Γεηα ζαο θαη απφ εκέλα παηδηά. Αθνχ 

είδακε φια ηα παξαπάλσ γηα ηελ πφιε 

ηεο Φιψξηλαο, ήξζε ε ψξα λα δνχκε 

θάπνηα έζηκα θαη παξαδνζηαθνχο ρνξνχο 

ηεο πεξηνρήο. 

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΚΑΓΧΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΠΟΛΖ ΑΠΟ 

ΟΓΟΚΑΘΑΡΗΣΖ 
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Γηα πείηε κνπ παηδηά, πψο ιέγεηαη απηφ 

ην έζηκν; 

Γηα λα δνχκε θη απηφ. Ξέξεηε πψο ιέγεηαη; Αλ φρη 

ζα ζαο πσ ιίγα ιφγηα εγψ.  

Καη ηψξα ήξζε ε ψξα λα γλσξίζνπκε έλα πνιχ 

γλσζηφ έζηκν, πνπ γίλεηαη ζηελ πεξηνρή ησλ 

Πξεζπψλ ηνπ Ννκνχ Φιψξηλαο θαη ζηελ πφιε 

ηεο Φιψξηλαο. Δζείο παηδηά ηελ μέξεηε απηή; 
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Αθνχ είδακε θάπνηα έζηκα, αο ρνξέςνπκε ιίγν 

παηδάθηα. Πάκε λα γλσξίζνπκε ηνπο πην 

γλσζηνχο ρνξνχο ηεο πφιεο θαη λα ηνπο 

ρνξέςνπκε. Απηνί είλαη ν Λπηφο ή Λεβέληηθνο 

ή Πνπζηζέλν, ν πξηφο ή Εάξαθα θαη ην 

Υαζάπηθν ή Εάξακν 
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ΣΑ ΜΖΛΑ 

 

 

ΠΔΡΝΑ, ΠΔΡΝΑ Ζ ΜΔΛΗΑ 

 

 

 

 

 

Ση σξαία πνπ είδακε ηφζν σξαία έζηκα θαη 

ρνξέςακε. αο άξεζε παηδηά. Σψξα ζα θάλνπκε 

θάηη θαιχηεξν. Θα παίμνπκεεεεεε. Γηα λα 

δνχκε ηα γλσξίδεηε ηα παξαθάησ παηρλίδηα; 
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ΣΤΦΛΟΜΤΓΑ 

 

 

ΚΡΤΦΣΟ 

 

 

ΥΑΛΑΜΔΝΟ ΣΖΛΔΦΩΝΟ 
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6.4. Θεκαηηθόο άμνλαο: ΔΓΩ ΚΑΗ ΣΑ ΕΩΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΚΖΖ 1 

Γηαιέμηε έλα γξάκκα. Βξείηε δψα πνπ ην φλνκά ηνπο αξρίδεη απφ απηφ ην 

γξάκκα, πεξηγξάςηε ηα θαη αλαθέξεηε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη. 

                                       ΑΚΖΖ 2 

Να βάιεηε ηα παξαθάησ δσάθηα ζε αιθαβεηηθή ζεηξά: θφηα, θφθνξαο, 

ηππνπφηακνο, ζθχινο, αγειάδα, ξηλφθεξνο, γάηα.  

 

 

αο άξεζαλ ηα παηρλίδηα; Απηά παίδνληαλ 

ηα παιαηφηεξα ρξφληα ζηελ πφιε καο θαη 

νθείινπκε λα ηα παίδνπκε θη εκείο, γηαηί 

είλαη σξαία. Σψξα ζέισ λα δσγξαθίζεηε 

πάλσ ζε κία θφιια ραξηί έλα απφ ηα κέξε 

πνπ ζαο άξεζε πάξα πνιχ ζηελ Φιψξηλα. 

Αθνχ δσγξαθίζεηε γξάςηε έλα ζηηράθη 

γηα ηελ πφιε ζαο ή αθφκα θαιχηεξα έλα 

ηξαγνπδάθη. 

ε κία πφιε, φκσο, εθηφο απφ αλζξψπνπο θαη 

θηίξηα, ππάξρνπλ θαη δσάθηα. Αξρηθά, ζα 

δνχκε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα δψα θαη ζα 

ξσηήζνπκε ηα παηδηά, πνηα απφ απηά 

γλσξίδνπλ, αιιά θαη λα καο πνπλ άιια πνπ 

μέξνπλ θαη δελ ηα βιέπνπλ κπξνζηά ηνπο. ηε 

ζπλέρεηα, ζα κειεηήζνπκε ηηο δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο δψσλ, πνπ ππάξρνπλ. 



[63] 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

Ζ ΚΑΛΖ ΜΑ ΑΓΔΛΑΓΑ 

ΣΗΥΟΗ 

 

 

 

 

 

 

ΜΗΑ ΩΡΑΗΑ ΠΔΣΑΛΟΤΓΑ 

ΣΗΥΟΗ 

 

 

 

 

 

 

Αθνχ είδακε θάπνηα γεληθά γηα ηα 

δσάθηα αο ηξαγνπδήζνπκε ιίγν γη απηά. 

Παξαθάησ ζαο έρσ ηέζζεξα 

ηξαγνπδάθηα. Σα γλσξίδεηε; Αλ φρη ζα ηα 

κάζνπκε ηψξα θαη ζα ηα ηξαγνπδήζνπκε 

φινη καδί. 

H θαιή καο αγειάδα  

βφζθεη θάησ ζηε ιηαθάδα 

κηθξά ρφξηα θαη κεγάια 

γηα λα θαηεβάζεη γάια. 

 

Nα ην θάλνπλε ηπξάθη, 

λα ην θάλνπλ βνπηπξάθη, 

λα ην βάινπλε ζην πηάην, 

λα καο πνπλ «νξίζηε, θάην». 

Mηα σξαία πεηαινχδα (3) 

ζ' έλαλ θάµπν µηα θνξά 

δνχζε θαη ήηαλ µηα ραξά. 

 

Λάµπνπλ θφθθηλεο πηηζίιεο (3) 

ζηα γαιάδηα ηεο θηεξά... (2) 

 

Όιν ηνλ θαηξφ γπξίδεη (3) 

θαη ηα άλζε ραηξεηά... (2) 

 

Όηαλ έξζεη ν ρεηµψλαο (3) 

πέθηεη θάησ θαη ςνθά 

θη φηαλ έξζεη θαινθαίξη 

δσληαλεχεη θαη πεηά. 
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ΑΥ ΚΟΤΝΔΛΑΚΗ 

ΣΗΥΟΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΌΣΑΝ ΘΑ ΠΑΩ ΚΤΡΑ ΜΟΤ ΣΟ ΠΑΕΑΡΗ 

 

ΣΗΥΟΗ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρ θνπλειάθη, θνπλειάθη, μχιν πνπ ζα ην θαο 

κέζα ζην μέλν πεξηβνιάθη, ηξχπεο γηαηί ηξππάο 

κέζα ζην μέλν πεξηβνιάθη, ηξχπεο γηαηί ηξππάο 

Αρ θνπλειάθη, θνπλειάθη, μχιν πνπ ζα ην θαο 

Με κνπ ζνπθξψλεηο ηε κπηνχια κε κνπ 

θνπλάο η’ αθηηά 

κε κνπ θιείλεηο ηα καηάθηα είζαη κηα δσγξαθηά 

Με κνπ ζνπθξψλεηο ηε κπηνχια κε κνπ 

θνπλάο η’ αθηηά 

κε κνπ θιείλεηο ηα καηάθηα είζαη κηα δσγξαθηά 

Αρ θνπλειάθη, θνπλειάθη, μχιν πνπ ζα ην θαο 

κέζα ζην μέλν πεξηβνιάθη, ηξχπεο γηαηί ηξππάο 

κέζα ζην μέλν πεξηβνιάθη, ηξχπεο γηαηί ηξππάο 

Αρ θνπλειάθη, θνπλειάθη, μχιν πνπ ζα ην θαο 

Ξχιν πνπ ζα ην θαο... 

Ξχιν πνπ ζα ην θαο... 

Όηαλ ζα πάσ, θπξά µνπ, ζην παδάξη 

ζα ζ' αγνξάζσ έλα θνθνξάθη 

Tν θνθνξάθη θηθηξηθηθί  

ζα ζε μππλάεη θάζε πξσί 

Όηαλ ζα πάσ, θπξά µνπ, ζην παδάξη 

ζα ζ' αγνξάζσ µία θνηνχια 

H θνηνχια θνθνθφ 

ην θνθνξάθη θηθηξηθηθί  

ζα ζε μππλάεη θάζε πξσί 

Όηαλ ζα πάσ, θπξά µνπ, ζην παδάξη 

ζα ζ' αγνξάζσ µία γαηνχια 

ε γαηνχια ληάνπ ληάνπ 

ε θνηνχια θνθνθφ 

ην θνθνξάθη θηθηξηθηθί  

ζα ζε μππλάεη θάζε πξσί 

Όηαλ ζα πάσ, θπξά µνπ, ζην παδάξη 

ζα ζ' αγνξάζσ έλα ζθπιάθη 

Tν ζθπιάθη γάνπ γάνπ 

ε γαηνχια ληάνπ ληάνπ 

ε θνηνχια θνθνθφ 

ην θνθνξάθη θηθηξηθηθί  

ζα ζε μππλάεη θάζε πξσί 

 

 

Όηαλ ζα πάσ, θπξά µνπ, ζην παδάξη 

ζα ζ' αγνξάζσ έλα πξνβαηάθη 

Tν πξνβαηάθη µπε µπε 

ην ζθπιάθη γάνπ γάνπ 

ε γαηνχια ληάνπ ληάνπ 

ε θνηνχια θνθνθφ 

ην θνθνξάθη θηθηξηθηθί  

ζα ζε μππλάεη θάζε πξσί 
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Γεηα ζαο παηδηά. Αθνχ ηξαγνπδήζακε, ήξζε 

ε ψξα λα παίμνπκε κε ηα δσάθηα θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα κε ην θηδάθη ησλ δψσλ. Πάλσ 

ζην θηδάθη ππάξρνπλ δηάθνξα δσάθηα. Όηαλ 

ζα πέθηεηε πάλσ ζην θάζε δψν, ζα ππάξρεη 

κία εξψηεζε, πνπ ζα πξέπεη λα απαληήζεηε. 

Αλ απαληήζεηε ζσζηά, ηφηε μαλαξίρλεηε ην 

δάξη θαη πξνρσξάηε. Αλ φρη ηφηε παίδεη ν 

επφκελνο. 

Μνπ θάλεθε φηη δηαζθεδάζαηε πνιχ κε ην 

θηδάθη. Αο παίμνπκε άιιν παηρληδάθη ηψξα. Θα 

ζαο βάισ λα αθνχζεηε θάπνηνπο ήρνπο απφ δψα 

θαη ζέισ εζείο λα κνπ βξείηε πνην δψν 

αθνχγεηαη. 

Σψξα ζα θάλνπκε θάηη πην δηαζθεδαζηηθφ. 

Έρεηε παίμεη πνηέ παληνκίκα; Αλ φρη ήξζε ε ψξα 

λα ην θάλεηε. Θέισ λα βάιεηε ζην κπαιφ ζαο 

έλα δψν. Πξνζπαζήζηε λα ην κηκεζείηε κε 

θηλήζεηο ή ήρνπο θαη δεηήζηε απφ ηνπο 

ζπκκαζεηέο ζαο λα ζαο πνπλ, πνην δψν κηκείζηε 

θαη ζε πνηα θαηεγνξία δψσλ αλήθεη.  
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6.5. Θεκαηηθόο άμνλαο: ΔΓΩ ΚΑΗ ΟΗ ΦΗΛΟΗ ΜΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΚΖΖ  

Θα ρσξηζηνχκε ζε νκάδεο θαη ζέισ λα γξάςεη ην θάζε παηδί ζε έλα 

δηαθνξεηηθφ ραξηάθη θάζε ραξαθηεξηζηηθφ, πνπ θαίλεηαη ζην βίληεν θαη ζην ηξαγνχδη 

γηα ηε θηιία θαη μερψξηζε κέζα απφ απηά. Έπεηηα, ζα θαηαγξάςεη ε νκάδα ζε έλα 

ραξηί φια φζα έγξαςε ην θάζε κέινο θαη είλαη δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο, ζα ηα 

παξνπζηάζνπλ ζηελ ηάμε ζαλ νκάδα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ηα θνιιήζνπλ πάλσ ζε έλα 

ραξηφλη, δεκηνπξγψληαο έηζη έλα θνιάδ. 

 

 

 

Αθνχ κάζακε ηα βαζηθά γηα ηα δψα, 

ηξαγνπδήζακε θαη παίμακε γη απηά, ήξζε ε ψξα 

λα δσγξαθίζεηε ην αγαπεκέλν ζαο δψν απφ φια 

φζα είδακε θαη λα αλαθέξεηε θάπνηα βαζηθά γη 

απηφ. Γξάςηε θάπνην ζηηράθη ή φ,ηη άιιν ζέιεηε 

γη απηφ. 

Γεηα ζαο παηδηά. ήκεξα ζα κηιήζνπκε γηα 

ηνπο θίινπο. Γηα πείηε κνπ παηδηά έρεηε 

πνιινχο θίινπο; Πνηνο είλαη ν αγαπεκέλνο 

ζαο; Ση θάλεηε καδί ηνπ; 

Αθνχ είδακε θάπνηα γεληθά πξάγκαηα γηα ηε 

θηιία, ήξζε ε ψξα λα δνχκε έλα ζρεηηθφ βίληεν 

πάλσ ζε απηφ, αιιά θαη λα αθνχζνπκε έλα 

ηξαγνχδη. 



[67] 
 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

6.6. Θεκαηηθόο άμνλαο: ΔΓΩ ΚΑΗ ΟΗ ΦΗΛΟΗ ΜΟΤ ΑΠΟ ΑΛΛΔ 

ΥΩΡΔ 

 

 

 

 

Γεηα ζαο θαη απφ εκέλα παηδηά. Ήξζε ε ψξα λα 

παίμνπκε ηψξα. Γηα λα δνχκε είκαζηε θαινί ζηε 

ζπλεξγαζία; Θα παίμνπκε, ινηπφλ, ην γλσζηφ 

παηρλίδη Tabboo. Θα ρσξηζηείηε ζε 4 νκάδεο. Θα 

ζαο δψζσ εγψ θάξηεο θαη ζα πξέπεη έλα κέινο ηεο 

θάζε νκάδαο λα πεξηγξάςεη ζηελ νκάδα ηνπ ην 

αληηθείκελν, πνπ γξάθεη ε θάξηα ρσξίο λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ιέμεηο, πνπ βξίζθνληαη απφ 

θάησ. Γχν κέιε απφ ηελ αληίπαιε νκάδα ζα 

ειέγρνπλ, κήπσο παξαβεί ηνπο θαλφλεο ν παίθηεο 

ηεο νκάδαο, πνπ παίδεη.  

Ήξζε ε ψξα λα δσγξαθίζνπκε παηδηά. Θα ζαο 

δψζσ κία θφιια ραξηί θαη ζέισ λα κνπ 

δσγξαθίζεηε ηνλ αγαπεκέλν θίιν ζαο θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα γξάςεηε έλα ζηηράθη ή φ,ηη άιιν 

ζέιεηε γη απηφλ.  

Γεηα ζαο παηδηά. ήκεξα ζα κηιήζνπκε γηα 

θηιίεο κε παηδηά απφ άιιεο ρψξεο. Έηζη, ζα 

κηιήζνπκε γηα θαηλφκελα, φπσο ν ξαηζηζκφο 

θαη νη πξφζθπγεο. Θα γίλεη, δειαδή, κία 

νπζηαζηηθή ζπδήηεζε πάλσ ζε απηά ηα 

επίθαηξα θαη ζεκαληηθά δεηήκαηα θαη πψο ζα 

αληηκεηψπηδαλ νη καζεηέο ηέηνηα παηδηά, πνπ 

είλαη ζπλνκήιηθνί ηνπο. 



[68] 
 

 

 

 

 

 

Γξαζηεξηφηεηα 

Θα ρσξηζηείηε ζε νκάδεο θαη ζα ζέισ λα βξείηε νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ζηηο 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο αλάκεζα ζηα παηδηά, πνπ δνπλ ζηελ Αθξηθή θαη ζε εζάο. Αθνχ 

ηηο θαηαγξάςεηε ζε έλα ραξηί, ζα ζεθσζεί κία κία νκάδα θαη ζα ηηο παξνπζηάζεη ζηηο 

ππφινηπεο. 

 

 

 

 

FINGER FAMILY SONG 

ΣΗΥΟΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αο δνχκε ηψξα έλα βίληεν ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο παηδηψλ, πνπ δνπλ ζε άιιεο ρψξεο. 

Ήξζε ε ψξα λα αθνχζνπκε θάπνηα ηξαγνπδάθηα, 

ψζηε λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο μέλα ηξαγνπδάθηα 

πέξα απφ ηα ειιεληθά, πνπ ήδε γλσξίδνπλ. 

Παξαθάησ ππάξρνπλ ηξία ηέηνηα ηξαγνπδάθηα. 

Daddy finger, daddy finger, where are you?  

Here I am, here I am. How do you do? 

 

Mommy finger, Mommy finger, where are you?  

Here I am, here I am. How do you do? 

 

Brother finger, Brother finger, where are you?  

Here I am, here I am. How do you do? 

 

Sister finger, Sister finger, where are you?  

Here I am, here I am. How do you do? 

 

Baby finger, Baby finger, where are you?  

Here I am, here I am. How do you do? 
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Old MACDONALD HAD A FARM 

ΣΗΥΟΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Old MACDONALD had a farm 

E-I-E-I-O 

And on his farm he had a pig 

E-I-E-I-O 

With a oink oink here 

And a oink oink there 

Here a oink, there a oink 

Everywhere a oink oink 

Old MacDonald had a farm 

E-I-E-I-O 

Old MACDONALD had a farm 

E-I-E-I-O 

And on his farm he had a cow 

E-I-E-I-O 

With a moo moo here 

And a moo moo there 

Here a moo, there a moo 

Everywhere a moo moo 

Old MacDonald had a farm 

E-I-E-I-O 

Old MACDONALD had a farm 

E-I-E-I-O 

And on his farm he had a duck 

E-I-E-I-O 

With a quack quack here 

And a quack quack there 

Here a quack, there a quack 

Everywhere a quack quack 

Old MacDonald had a farm 

E-I-E-I-O 
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Das Kleine Küken Piept 

ΣΗΥΟΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Radio ist ein Küken 

im Radio ist ein Küken 

und das Küken piept 

das kleine Küken piept 

das kleine Küken piept 

das kleine Küken piept 

das kleine Küken piept 

das kleine Küken piept 

 

Im Radio ist eine Henne 

im Radio ist eine Henne 

und die macht Gaok 

und das Küken piept 

das kleine Küken piept 

das kleine Küken piept 

das kleine Küken piept 

das kleine Küken piept 

 

Im Radio ist ein Gockel 

im Radio ist ein Gockel 

der macht Kikeriki 

und die Henne Gaok 

und das Küken piept 

das kleine Küken piept 

das kleine Küken piept 

das kleine Küken piept 

 

Im Radio ist eine Pute 

im Radio ist eine Pute 

die macht Gugelugu 

der Gockel Kikeriki 

und die Henne Goak 

und das Küken piept 

das kleine Küken piept 

das kleine Küken piept 
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Im Radio ist eine Taube 

im Radio ist eine Taube 

und die macht Gurr 

die Pute Gugelugu 

der Gockel Kikeriki 

und die Henne Goak 

und das Küken piept 

das kleine Küken piept 

das kleine Küken piept 

das kleine Küken piept 

 

Im Radio ist eine Katze 

im Radio ist eine Katze 

die macht Miau 

und die Taube Gurr 

die Pute Gugelugu 

der Gockel Kikeriki 

und die Henne Goak 

und das Küken piept 

das kleine Küken piept 

das kleine Küken piept 

 

Im Radio ist ein Hund 

im Radio ist ein Hund 

der macht Wau Wau 

und die Katze Miau 

und die Taube Gurr 

die Pute Gugelugu 

der Gockel Kikeriki 

und die Henne Gaok 

und das Küken piept 

das kleine Küken piept 

das kleine Küken piept 

das kleine Küken piept 

 

Im Radio ist ein Schaf 

im Radio ist ein Schaf 

und das macht Mäh 

und der Hund Wau Wau 

und die Katze Miau 

und die Taube Gurr 

die Pute Gugelugu 

der Gockel Kikeriki 

und die Henne Gaok 

und das Küken piept 

das kleine Küken piept 

das kleine Küken piept 
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Im Radio ist eine Ziege 

im Radio ist eine Ziege 

und die macht Bäh 

das Schaf macht Mäh 

und der Hund Wau Wau 

und die Katze Miau 

und die Taube Gurr 

die Pute Gugelugu 

der Gockel Kikeriki 

und die Henne Gaok 

und das Küken piept 

das kleine Küken piept 

das kleine Küken piept 

das kleine Küken piept 

 

Im Radio ist eine Kuh 

im Radio ist eine Kuh 

und die macht Muh 

die Ziege Bäh 

das Schaf macht Mäh 

und der Hund Wau Wau 

und die Katze Miau 

und die Taube Gurr 

die Pute Gugelugu 

der Gockel Kikeriki 

und die Henne Gaok 

und das Küken piept 

das kleine Küken piept 

das kleine Küken piept 

das kleine Küken piept 

das kleine Küken piept 

 

Im Radio ist ein Stier 

im Radio ist ein Stier 

und der macht Bru 

die Kuh macht Muh 

die Ziege Bäh 

das Schaf macht Mäh 

und der Hund Wau Wau 

und die Katze Miau 

und die Taube Gurr 

die Pute Gugelugu 

der Gockel Kikeriki 

und die Henne Gaok 

und das Küken piept 

das kleine Küken piept 

das kleine Küken piept 

das kleine Küken piept 
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6.7. Θεκαηηθόο άμνλαο: ΔΓΩ ΚΑΗ ΟΗ ΦΗΛΟΗ ΜΟΤ ΓΖΜΗΟΤΡΓΟΤΜΔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Radio ist ein Trecker 

im Radio ist ein Trecker 

und der macht Brumm 

der Trecker macht Brumm 

der Trecker macht Brumm 

und das Küken chiurg oh oh 

Αθνχ θάλακε φια απηά ηα σξαία, ζέισ 

ηψξα λα δσγξαθίζεηε ζε κία θφιια ραξηί 

ηελ πην αγαπεκέλε ζαο ζηηγκή απφ φια φζα 

θάλακε ζήκεξα. 

Γεηα ζαο παηδηά. Δίδακε παξαπάλσ ηε θηιία 

γεληθφηεξα, αιιά θαη ηε θηιία ζε ζρέζε κε 

παηδηά, πνπ θαηάγνληαη απφ άιιεο ρψξεο. 

Ήξζε ε ψξα λα δνχκε ηε ζχλδεζε ηεο θηιίαο 

κε ηελ ηέρλε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ση σξαίνη πίλαθεο δσγξαθηθήο; Θέισ λα κνπ 

πείηε ηη παξαηεξείηε ζε απηνχο παηδηά θαη λα 

θάλνπκε κία ζπδήηεζε γηα ην πψο ζα 

κπνξνχζε λα είλαη έλαο παξφκνηνο δηθφο ζαο 

πίλαθαο. 

Γεηα ζαο παηδηά. Σψξα, αθνχ 

παξαηεξήζακε ηνπο πίλαθεο, ζέισ λα 

γξάςεηε ζε έλα ραξηί ηα βήκαηα, πνπ ζα 

πξέπεη λα αθνινπζήζεηε γηα λα θηηάμεηε ην 

δηθφ ζαο πίλαθα. Αθνχ ηα θαηαγξάςεηε 

απηά, ζέισ λα αξρίζεηε λα θαηαζθεπάδεηε 

απηφλ ηνλ πίλαθα.  
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6.8. Θεκαηηθόο άμνλαο: ΔΓΩ ΚΑΗ ΟΗ ΦΗΛΟΗ ΜΟΤ ΠΑΗΕΟΤΜΔ & 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΟΤΜΔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιέπσ εληππσζηαθά απνηειέζκαηα απφ ηηο 

θαηαζθεπέο ζαο. Σψξα ζέισ ε θάζε νκάδα 

λα παξνπζηάζεη ηελ θαηαζθεπή ηεο θαη λα 

δεκηνπξγήζεηε κία γσλία έθζεζεο, φπνπ ζα 

ηηο ηνπνζεηήζεηε ακέζσο κεηά ηελ 

παξνπζίαζε.  

Γεηα ζαο παηδηά θαη απφ εκέλα. Παξαπάλσ 

είδακε πψο κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε 

έλαλ πίλαθα θαη λα ηνλ παξνπζηάζνπκε. 

Σψξα ζέισ κέζα απφ ην powerpoint λα δείηε 

θάπνηεο θσηνγξαθίεο απφ νκαδηθά παηρλίδηα 

ή νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα 

ζπδεηήζνπκε πψο θαληάδεζηε φηη πξέπεη λα 

είζηε εζείο νη ίδηνη ζε παξφκνηεο 

θαηαζηάζεηο. 

Ήξζε ε ψξα παηδηά λα δνχκε έλα βίληεν κε 

ηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν κπνξνχκε λα 

θαηαζθεπάζνπκε θάπνην παηρλίδη ή θάπνηα 

νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα. Αθνχ ην 

παξαθνινπζήζνπκε κε πξνζνρή, ζέισ κε 

ηνλ ππιφ, πνπ ζα ζαο δψζσ, λα 

δεκηνπξγήζεηε θάηη πνπ ζαο άξεζε απφ 

φζα είδαηε ζην βίληεν.  

ε απηφ ην ζηάδην ζέισ λα δεκηνπξγήζεηε 

κία δηθή ζαο αθίζα κε θάπνην επίθαηξν 

ζέκα, πνπ ζαο ελδηαθέξεη κέζα απφ ηε 

δηαδηθαζία, πνπ αθνινπζήζακε θαη γηα ην 

παηρλίδη, πνπ δεκηνπξγήζακε πην πάλσ. 
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7. πδήηεζε 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηαζηεί ν ηξφπνο, πνπ δηάθνξεο 

κνπζηθν-θηλεηηθέο εθαξκνγέο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηε γισζζηθή αλάπηπμε ησλ 

καζεηψλ πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο. Έηζη, ζηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη ν 

ηξφπνο, κε ηνλ νπνίν θάπνηνο καζεηήο απηήο ηεο ειηθίαο κπνξεί, κέζα απφ απηέο ηηο 

εθαξκνγέο, λα πξνζεγγίζεη νηθείεο θαη θαζεκεξηλέο έλλνηεο θαη λα ηηο θαηαλνήζεη κε 

ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπ ζε 

δηάθνξα ζέκαηα πνιηηεηφηεηαο. Οη επηκέξνπο ζηφρνη, πνπ ηέζεθαλ αθνξνχζαλ ηελ 

αλάπηπμε γισζζηθψλ, γλσζηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ 

καζεηψλ.  

Με βάζε φια φζα παξνπζηάζηεθαλ ζηελ εξγαζία ζεσξψ φηη ππάξρεη φιν ην 

δηαζεκαηηθφ πιηθφ, πνπ ρξεηάδεηαη, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζζεί ζηε ζρνιηθή ηάμε. 

Σν πιηθφ αληαπεμέξρεηαη ζηηο απαηηήζεηο κίαο ηφζν κηθξήο ηάμεο, φπσο είλαη ε Β 

Γεκνηηθνχ θαη νη καζεηέο ζα κπνξέζνπλ λα εθιάβνπλ ηε γλψζε κέζα απφ κία 

παηγληψδε δηαδηθαζία, πξάγκα πνπ ηνπο σζεί, ψζηε λα κάζνπλ κε ηνλ πην 

δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν θαη λα ζπκκεηέρνπλ φζν πεξηζζφηεξν γίλεηαη ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ην πιηθφ απηφ βνήζεζε ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ησλ 

γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ, θαζψο νη ίδηνη εμνηθεηψζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ 

κε ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο. Ζ παξέκβαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηα ιάζε, πνπ ηπρφλ 

γίλνληαλ, είρε ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν κε θχξην ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο 

απηνπεπνίζεζεο ησλ καζεηψλ, ψζηε λα απηελεξγήζνπλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ 

ζεκαληηθά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Απφ φια ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη ε 

εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο ζα βαζηζηεί ζηε ιεγφκελε 

<<δξαζηεξηνθεληξηθή>> πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο. 

Δπηπιένλ, γηα ηελ θαιχηεξε εθκάζεζε ηεο γιψζζαο δεκηνπξγήζεθε έλα 

πνιπηξνπηθφ θη έλα πνιπαηζζεηεξηαθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο, θαηά ην νπνίν 

αμηνπνηήζεθαλ αξθεηά πιηθά θαη κέζα γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ. Έληνλε ήηαλ, φκσο 

θαη ε αλάπηπμε ησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ, θάηη πνπ θάλεθε ζηα 

θηλεηηθά παηρλίδηα, ζε δηάθνξεο βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά ζηε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Όια ηα παξαπάλσ νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 
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δεκηνπξγηθφηεηαο ηνπο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο ππφινηπνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο. 

Δπηπξφζζεηα, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ έπαημαλ 

ηα παηρλίδηα. Οη καζεηέο κέζα απφ απηά ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, θάηη πνπ ζπλδπάδεηαη θαη κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, πνπ παξνπζηάδεηαη 

κεηαμχ ηνπο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ληθεηή. Έηζη, έρνπλ ηελ επθαηξία λα κάζνπλ 

θαιχηεξα δηαζθεδάδνληαο.  

Ο ζπλδπαζκφο, ινηπφλ κνπζηθήο, θίλεζεο θαη παηρληδηνχ απνηειεί κία 

ελαιιαθηηθή κέζνδν καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, πνπ απνβιέπεη ζηελ θαιχηεξε 

πξφζιεςε ηεο γλψζεο. Οη καζεηέο αλαιακβάλνπλ πνιιέο θνξέο ξφινπο θαη κπνξνχλ 

λα δηεθπεξαηψζνπλ κία δξαζηεξηφηεηα θαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ηνλ 

πξνθαζνξηζκέλν. Έηζη, αλαπηχζζνπλ ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο, 

δηεπξχλνπλ ηνπο πλεπκαηηθνχο ηνπο νξίδνληεο θαη νμχλνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε. 

Γηα ηελ νξγάλσζε φινπ απηνχ ηνπ πιηθνχ ππήξραλ θαη θάπνηεο δπζθνιίεο. Ζ 

βαζηθφηεξε είλαη ην γεγνλφο φηη γηα πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο ρξεηάζηεθε ρξφλνο γηα λα 

νξγαλσζνχλ κε ηνλ θαιχηεξν θαη φζν ην δπλαηφ πην θαηαλνεηφ ηξφπν. Απηφ ζπλέβε, 

θαζψο ρξεηάζηεθε νξηζκέλεο θνξέο λα θαηαζθεπαζηνχλ παηρλίδηα, πνπ ήζειαλ 

αξθεηφ ρξφλν θαη αξθεηά κέζα. Έηζη εμεγείηαη θαη ην γεγνλφο φηη δελ εθαξκφζζεθε 

ζηελ ηάμε, θαζψο δελ ππήξρε ν θαηάιιεινο ρξφλνο, ψζηε λα γίλεη απηφ. 

Σέινο, ην παηρλίδη σο κέζνδνο δηδαζθαιίαο κπνξεί λα εθαξκνζζεί θαη ζε άιια 

καζήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη απηφ ηνπ καζήκαηνο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ, θαζψο νη καζεηέο κπνξνχλ λα κάζνπλ θάπνηεο δχζθνιεο έλλνηεο, 

φπσο είλαη απηή ηνπ θιάζκαηνο, εθαξκφδνληαο έλα παηρλίδη, πνπ λα θαηαιήγεη ζην 

δηδαθηηθφ αληηθείκελν, πνπ επηζπκνχκε λα δηδάμνπκε. Έλα αθφκε παξάδεηγκα είλαη 

απηφ ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο, θαζψο νη καζεηέο κπνξνχλ λα δηεθπεξαηψζνπλ 

παηρλίδηα ή νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο είλαη νη δεληξνθπηεχζεηο, γηα λα 

θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν, πνπ κπνξεί έλα δάζνο λα αλαγελλεζεί ζε πεξίπησζε πνπ 

θαεί. 
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ζηελ Δθπαίδεπζε , Σφκνο Ά, (Δπηκ. Α. Γεκεηξαθνπνχινπ), Πξαθηηθά 3νπ πλεδξίνπ 

ΔΣΠΔ.  

Γξίβα, E. & έκνγινπ, Κ. (2013). Ξένη γλώζζα και παισνίδι. Θεζζαινλίθε: 

Αθνί Κπξηαθίδε. 

Γεκεηξίνπ. Ν. (2012). Παισνίδια πος βοηθούν ηην γλωζζική ανάπηςξη. 

Αζήλα: http://blogs.sch.gr/ (ιζηολόγιο) (Πξνζπειάζηεθε 08/08/2016) 

Γηακαληνπνχινπ, Δ.  (2014). Ποια παισνίδια βοηθάνε ηην ανάπηςξη ηος λόγος. 

Ναππαθηία: http://www.lepantomag.gr/ (ηζηνζειίδα) (Πξνζπειάζηεθε 08/05/2016) 

Δηζήγεζε ζην παλειιήλην ζπλέδξην ηεο παλειιήληαο έλσζεο θηινιφγσλ, 

(φλνκα εηζεγεηή) (2006, Ννέκβξηνο) "Ζ <<δηαζεκαηηθφηεηα>> σο δηδαθηηθή 

πξφηαζε: Οξηνζέηεζε, ηζηνξηθά ζηνηρεία, ζπζρεηίζεηο, θξηηηθή ζεψξεζε, ελδεηθηηθφ 

δηδαθηηθφ παξάδεηγκα" www.alfavita.gr, Αζήλα  

Θενθηιίδεο, Υ. (1987).Γιαθεμαηική Πποζέγγιζη ηηρ Γιδαζκαλία. Λεπθσζία: 

Απηνέθδνζε.  

Καιπνγηάλλε, Δ. & Φχζζαο, Κ. & Αβδειίδνπ, Δ (2015). Ο πόλορ ηος 

παισνιδιού ζηην ανάπηςξη ηος παιδιού. Θεζζαινλίθε: Φπρνγξαθήκαηα  

Καζθαληάκε, Μ. (2006). Αμηνιφγεζε ηεο εηζαγσγήο ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο 

ζην λέν έληππν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Γηαζεκαηηθέο εξγαζίεο ζηα λέα δηδαθηηθά 

εγρεηξίδηα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο ζην Γπκλάζην: πεξηζψξηα 

αμηνπνίεζεο ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο. Θεζζαινλίθε: 

5νΠαλειιήλην πλέδξην Διιεληθήο Παηδαγσγηθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο   

Καςάιεο, Α. & Νεκά, Δ. (2012).Σύγσπονη Γιδακηική. Θεζζαινλίθε: Αθνί 

Κπξηαθίδε. 

http://blogs.sch.gr/
http://www.lepantomag.gr/
http://www.alfavita.gr/


[78] 
 

Λαλάξε, Κ. (2003). Γηαζεκαηηθή παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε θαη καζεηέο κε 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο: αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο δαζθάισλ δεκνηηθήο 

εθπαίδεπζεο. Θεζζαινλίθε: Παλειιήλην πλέδξην ΟΜΔΡ  

Μαηζαγγνχξαο  Ζ. (2002). Η διαθεμαηικόηηηα ζηη ζσολική γνώζη. Αζήλα: 

Γξεγφξε. 

Μαηζαγγνχξαο, Ζ. (2000). Ομαδοζςνεπγαηική διδαζκαλία και μάθηζη. Αζήλα: 

Γξεγφξεο.    

Μνχζηνπ- Μπισλά, Ο. (2010). Γλωζζική ανάπηςξη ηος παιδιού. 20 Χπόνια 

Απκηούπορ. Φιψξηλα.  

Παπιάηνπ, Δ. (2009). Γλωζζική ανάπηςξη ηος παιδιού καηά ηη ζσολική ηλικία. 

Αζήλα. 

ηβξνπνχινπ, Ρ. (1997). Η οπγάνωζη και ο ζσεδιαζμόρ ηος σώπος ζηο πλαίζιο 

ηος παισνιδιού. Αζήλα: Παηάθεο. 

Υαηδεκηραήι, Μ. (2010). Ζ εθαξκνγή θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή. Δπιθεώπηζη Δκπαιδεςηικών 

Θεμάηων, 16, 215-225  

Υξπζαθίδεο, Κ. (2003). Βιωμαηική – επικοινωνιακή διδαζκαλία. Η ειζαγωγή 

ηηρ μεθόδος project ζηο ζσολείο. Αζήλα: Gutenberg. 

 

Brown, H.D. (1994). Teaching by principles. Englewood Cliffs, NJ: Prentice 

Hall 

Dougill, J. (1987). Drama activities for language learner. London: Macmillan 

Hadfield, J. (1999). Intermediate vocabulary games. Essex: Longman 

Hughes, B. (1996). A playworkers Taxonomy of Play Types. Playlink 

Mellou, E. (1994). Play Theories: A contemporary review. Early Child 

Development and Care, 91-100 



[79] 
 

Oxford, R.L. (1990). Language learning strategies: What every teacher 

should know. Boston: Heinle and Heinle. 

Trister Dodge, D. & Colker, L. & Heroman C. (2008). Το Γημιοςπγικό 

Ππόγπαμμα Σποςδών για ηα μικπά παιδιά. Αζήλα: Νηνπληνχκεο 

Werner, P. (1999). The future of the integrated curriculum in physical 

education: Guarded optimism. Teaching Elementary Physical Education, 10, 11-13. 

 

Ηζηνζειίδεο  

Υαξνχκελεο θαηζνχιεο ζην Νεπηαγσγείν 

http://haroumenesfatsoules.blogspot.gr/2013/10/blog-post_10.html 

(Πξνζπειάζηεθε 11/10/2015) 

Σπε ζην 9
ν
 Γεκνηηθφ Θεζζαινλίθεο 

http://tpe9dsthess.blogspot.gr/2013/04/blog-post_6253.html (Πξνζπειάζηεθε 

11/10/2015) 

Ζ επηπρηζκέλε νηθνγέλεηα 

https://www.youtube.com/watch?v=b6D2voep40c(Πξνζπειάζηεθε 

13/10/2015) 

Ενπδνχληα-Σν ζψκα κνπ (ην ηξαγνχδη ηνπ 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=Fp6RamdImZk(Πξνζπειάζηεθε 

15/11/2015) 

 

Πξψηεο γλψζεηο γηα ην αλζξψπηλν ζψκα 

https://www.youtube.com/watch?v=wCS1D_bL2WU(Πξνζπειάζηεθε 

15/11/2015) 

 

http://haroumenesfatsoules.blogspot.gr/2013/10/blog-post_10.html
http://tpe9dsthess.blogspot.gr/2013/04/blog-post_6253.html
https://www.youtube.com/watch?v=b6D2voep40c
https://www.youtube.com/watch?v=Fp6RamdImZk
https://www.youtube.com/watch?v=wCS1D_bL2WU
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Παξαδνζηαθνί ρνξνί Μαθεδνλίαο 

http://xoroimakedonias.blogspot.gr/2009/06/blog-post_603.html 

(Πξνζπειάζηεθε 06/12/2015) 

Μνπζηθή θαη ρνξνί ηεο Φιψξηλαο 

http://echo.nextnet.gr/mousikh_xoroi_florinas.php(Πξνζπειάζηεθε 

06/12/2015) 

Σα παηρλίδηα πνπ παίδακε παηδηά 

https://ellas2.wordpress.com/2010/08/03/%CF%84%CE%B1-

%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%C

E%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-

%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%B5-

%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC/(Πξνζπειάζηεθε 

06/12/2015) 

Ενπδνχληα- Ζ θαιή καο αγειάδα 

https://www.youtube.com/watch?v=YObWyo4e5_A(Πξνζπειάζηεθε 

09/03/2016) 

Ενπδνχληα- Μηα σξαία πεηαινχδα 

https://www.youtube.com/watch?v=scEPIUennEY(Πξνζπειάζηεθε 

09/03/2016) 

Ενπδνχληα- Αρ θνπλειάθη 

https://www.youtube.com/watch?v=GBnCY-1_dt4(Πξνζπειάζηεθε 

09/05/2016) 

Ήρνη δψσλ γηα παηδηά/δψα θαη ήρνη 

https://www.youtube.com/watch?v=5LpRuPrHpzI(Πξνζπειάζηεθε 

13/05/2016) 

Φηιία… Όζα δελ έρσ εθθξάζεη κε ιφγηα  

http://xoroimakedonias.blogspot.gr/2009/06/blog-post_603.html
http://echo.nextnet.gr/mousikh_xoroi_florinas.php
https://ellas2.wordpress.com/2010/08/03/%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%B5-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC/
https://ellas2.wordpress.com/2010/08/03/%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%B5-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC/
https://ellas2.wordpress.com/2010/08/03/%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%B5-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC/
https://ellas2.wordpress.com/2010/08/03/%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%B5-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC/
https://ellas2.wordpress.com/2010/08/03/%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%B5-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC/
https://www.youtube.com/watch?v=YObWyo4e5_A
https://www.youtube.com/watch?v=scEPIUennEY
https://www.youtube.com/watch?v=GBnCY-1_dt4
https://www.youtube.com/watch?v=5LpRuPrHpzI
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https://www.youtube.com/watch?v=vrgtf4R2v_A (Πξνζπειάζηεθε 

27/05/2016) 

 

Έλα ηξαγνχδη γηα ηνπο θίινπο κνπ 

https://www.youtube.com/watch?v=X6-2g1Y4kZw&nohtml5=False 

(Πξνζπειάζηεθε 27/05/2016) 

Ραηζηζκφο 

https://symvstathmos.files.wordpress.com/2014/10/cf81ceb1cf84cf83ceb9cebc

cf8ccf823ceb7cebfcebcceacceb4ceb1.pdf (Πξνζπειάζηεθε 27/05/2016) 

πλζήθεο δηαβίσζεο ζηελ Αθξηθή 

https://www.youtube.com/watch?v=snH3JkojmvI (Πξνζπειάζηεθε 

27/05/2016) 

Finger family song 

https://www.youtube.com/watch?v=-

EVgWSGUqfA&index=6&list=PLFkIjhjdbaAfZMZlNOPmGskxuEiQvSd7Q 

(Πξνζπειάζηεθε 06/04/2016) 

Old MacDonald Had A Farm 

https://www.youtube.com/watch?v=1H1g4m5dJf8&index=8&list=PLFkIjhjdb

aAfZMZlNOPmGskxuEiQvSd7Q&nohtml5=False (Πξνζπειάζηεθε 06/04/2016) 

 

PULCINO PIO - Das Kleine Küken Piept 

https://www.youtube.com/watch?v=tjBCjfB3Hq8&list=PLpsvlYh7KlcUBu9s2AJ892

ae76Cblu0oF&index=4 (Πξνζπειάζηεθε 06/04/2016) 

 

Σν Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π.)  

http://www.pi-schools.gr/programs/depps/ (Πξνζπειάζηεθε 15/05/2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=vrgtf4R2v_A
https://www.youtube.com/watch?v=X6-2g1Y4kZw&nohtml5=False
https://symvstathmos.files.wordpress.com/2014/10/cf81ceb1cf84cf83ceb9cebccf8ccf823ceb7cebfcebcceacceb4ceb1.pdf
https://symvstathmos.files.wordpress.com/2014/10/cf81ceb1cf84cf83ceb9cebccf8ccf823ceb7cebfcebcceacceb4ceb1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=snH3JkojmvI
https://www.youtube.com/watch?v=-EVgWSGUqfA&index=6&list=PLFkIjhjdbaAfZMZlNOPmGskxuEiQvSd7Q
https://www.youtube.com/watch?v=-EVgWSGUqfA&index=6&list=PLFkIjhjdbaAfZMZlNOPmGskxuEiQvSd7Q
https://www.youtube.com/watch?v=1H1g4m5dJf8&index=8&list=PLFkIjhjdbaAfZMZlNOPmGskxuEiQvSd7Q&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=1H1g4m5dJf8&index=8&list=PLFkIjhjdbaAfZMZlNOPmGskxuEiQvSd7Q&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=tjBCjfB3Hq8&list=PLpsvlYh7KlcUBu9s2AJ892ae76Cblu0oF&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=tjBCjfB3Hq8&list=PLpsvlYh7KlcUBu9s2AJ892ae76Cblu0oF&index=4
http://www.pi-schools.gr/programs/depps/

