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Εκπαιδευτικό  ενάριο   

1. Σίτλοσ διδακτικοφ ςεναρίου : 

               Γνωρίηω και προςζχω το ςϊμα μου 

 

2. Σάξεισ που απευκφνεται  : Γ' – Δ' ηάξειρ  

( το Σχολείο μου είναι ολιγοκζςιο, λειτουργικά   3/κζςιο  και κάνουν 

ςυνδιδαςκαλία θ Γ' – Δ' τάξθ ) 

 

3.  Εμπλεκόμενεσ γνωςτικζσ περιοχζσ :  

   Μελζτθ Περιβάλλοντοσ  , Αιςκθτικι Αγωγι , Ερευνϊ  το Φυςικό Κό-

ςμο.  

 

4.  υμβατότθτα  με το Α.Π.. και το Δ.Ε.Π.Π.. 

     Το διδακτικό ςενάριο είναι απόλυτα ςυμβατό με το Α.Π.Σ. και το   

Δ.Ε.Π.Π.Σ. του μακιματοσ τθσ Μελζτθσ Περιβάλλοντοσ τθσ Δ' τάξθσ 

του δθμοτικοφ ςχολείου , κακϊσ αφορά τα μακιματα τθσ ενότθτασ 

5, << Γνωρίηουμε και προςζχουμε το ςώμα μασ >> ,κεφάλαια 1 και 

2  ςελίδα 103 – 110 του ςχολικοφ βιβλίου . 

     Συγχρόνωσ αξιοποιοφνται  παιδαγωγικά και τεχνολογικά εργαλεία 

των ΤΠΕ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία . 

     Οι ςτόχοι που τίκενται καλφπτουν αυτοφσ του αναλυτικοφ προγράμ-

ματοσ όπωσ περιγράφονται ςτο βιβλίου του δαςκάλου .  

 

5. Οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ και απαιτοφμενθ υλικοτεχνικι 

υποδομι  

    Οι μακθτζσ τθσ Γ’-Δ’ τάξθσ είναι 8 και χωρίηονται ςε 2 τριμελισ ομά-

δεσ και 1 διμελι  . 

   Η υλικοτεχνικι υποδομι που κα χρειαςτεί 3 υπολογιςτζσ ,  βιντεο-

προβολζασ, διαδραςτικόσ πίνακασ , πρόπλαςμα ανκρϊπου ,χάρτθσ 

ανατομίασ – ςκελετοφ – αρκρϊςεων -  μυϊν, ο πίνακασ τθσ τάξθσ , το 

βιβλίο του μακθτι και το τετράδιο εργαςιϊν  .  
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Προτεινόμενοσ χϊροσ υλοποίθςθσ του ςεναρίου  θ αίκουςα διδαςκαλί-

ασ τθσ Γ’-Δ’ τάξθσ  που ζχει τθν παραπάνω υποδομι . 

 

6. Λογιςμικά και εργαλεία που κα χρθςιμοποιθκοφν . 

 

 Κειμενογράφοσ ( word ) 

 Hot potatoes ( λογιςμικό εξάςκθςθσ – εφαρμογϊν ) 

 Διαδίκτυο, μθχανι αναηιτθςθσ www.google.gr , www.youtube.gr  

 Sites , www.wikipedia.gr , www.skoool.gr  

 Λογιςμικό εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ CmapsTools  

 Λογιςμικό ηωγραφικισ Revelation Natural Art 

 

7. Προαπαιτοφμενα  

1. ε ότι αφορά το γνωςτικό αντικείμενο : 

 

 οι μακθτζσ γνωρίηουν από τθν Μελζτθ Περιβάλλοντοσ Α’ δθμοτι-

κοφ , ενότθτα 2θ , κεφάλαιο 1ο  << Γνωρίηω το ςϊμα μου >>  ςελίδα 

81- 85 και κεφάλαιο 3ο  << Πϊσ φροντίηω το ςϊμα μου για να εί-

μαι υγιισ >>  ςελίδα  87- 88 . Οι γνϊςεισ αυτζσ μαηί με άλλεσ που 

ζχουν αποχτιςει από άλλεσ πθγζσ ( οικογζνεια, περίγυρο, ΜΜΕ)  

αποτελοφν τθν προχπάρχουςα γνϊςθ θ οποία παίηει ςθμαντικό 

ρόλο για τθν οικοδόμθςθ τθσ νζασ γνϊςθσ . 

 

2. ε ότι αφορά τισ Σ.Π.Ε. : 

 

 οι μακθτζσ είναι απαραίτθτο να γνωρίηουν βαςικά ςτοιχεία κει-

μενογράφου ( word), να μποροφν να αναηθτοφν πλθροφορίεσ ςτο 

διαδίκτυο και να ζχουν μια πρϊτθ επαφι και εξοικείωςθ  με τα 

λογιςμικά και τα εργαλεία που αναφζρονται παραπάνω. 

  

 

http://www.google.gr/
http://www.youtube.gr/
http://www.wikipedia.gr/
http://www.skoool.gr/
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8.  Διδακτικοί ςτόχοι  

 

A. Ωσ προσ το γνωςτικό αντικείμενο  

         Οι μακθτζσ πρζπει:  

 Να μάκουν  τθ χρθςιμότθτα των οςτϊν για τθ ςτιριξθ του ςϊμα-

τοσ, τθν κίνθςθ του και τθν προςταςία ςθμαντικϊν εςωτερικϊν 

οργάνων . 

 Να ονομάςουν τα κφρια μζρθ του ανκρϊπινου ςκελετοφ . 

 Να αναγνωρίςουν τθ ςυνεργαςία οςτϊν , αρκρϊςεων και μυϊν 

ςτθν κίνθςθ του ςϊματοσ. 

 Να ερευνιςουν και να εντοπίςουν  ςυνικειεσ που ςυμβάλλουν 

ςτθ διατιρθςθ τθσ καλισ κατάςταςθσ του μυοςκελετικοφ ςυςτι-

ματοσ . 

 Να ςυνειδθτοποιιςουν  τθ ςθμαςία τθσ διατροφισ , τθσ άκλθςθσ 

και των κακθμερινϊν ςυνθκειϊν για τθ διατιρθςθ υγιοφσ ςϊμα-

τοσ . 

 

Β.   Ωσ προσ τθ χριςθ των νζων τεχνολογιών  

          Οι μακθτζσ πρζπει : 

 Να αναπτφξουν κετικι ςτάςθ ςτθ χριςθ του Η/Υ ωσ περιβάλλον 

εργαςίασ . 

  Να μάκουν να   χρθςιμοποιοφν τον Η/Υ ςαν εργαλείο άντλθςθσ 

και επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν αλλά και για τθ δθμιουργία και  

παρουςίαςθ εργαςιϊν. 

 Να κάνουν ςωςτι χριςθ του διαδικτφου ςτθν προςπάκεια αναηι-

τθςθσ πλθροφοριϊν μζςα από αςφαλι πλοιγθςθ αξιόπιςτων ι-

ςτοςελίδων . 

 Να γνωρίςουν ςυγκεκριμζνα λογιςμικά τα οποία κα τουσ επιτρζ-

ψουν να ανακαλφψουν , να κατανοιςουν , να εμπεδϊςουν τθ νζα 

γνϊςθ και να αναπτφξουν τθν κρθτικι τουσ ςκζψθ . 
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Γ.  Ωσ προσ τθ μακθςιακι διαδικαςία  

 

         ΟΙ μακθτζσ πρζπει : 

 Να μάκουν να ςυνεργάηονται και να ανταλλάςουν απόψεισ προ-

κειμζνου να καταλιξουν ςε κοινά ςυμπεράςματα . 

 Μζςα από ομαδοςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ να αποκτιςουν 

αυτοπεποίκθςθ και αυτοεκτίμθςθ και να αναλαμβάνουν ρόλουσ .  

 Να είναι ςε κζςθ χρθςιμοποιοφν ςωςτά τισ προθγοφμενεσ γνϊςεισ 

τουσ ςτθν οικοδόμθςθ νζων εννοιϊν . 

 Να αναπτφξουν το διάλογο και τθν κρθτικι ςκζψθ . 

 Να ςζβονται τισ διαφορετικζσ απόψεισ και να επιχειρθματολογοφν 

για τθ λιψθ αποφάςεων . 

 

9. Εκτιμώμενθ διάρκεια : 

 

 Το ςενάριο αναμζνεται να υλοποιθκεί ςε 6 διδακτικζσ ϊρεσ .   

 Για τθν υλοποίθςι του κα αξιοποιθκοφν και οι διδακτικζσ ϊρεσ  τθσ 

Ευζλικτθσ Ζϊνθσ . 

 

10. Διδακτικι και μεκοδολογικι προςζγγιςθ 

 

Για τθν προετοιμαςία του ςεναρίου προτείνεται θ παραδοςιακι – δα-

ςκαλοκεντρικι μζκοδοσ  διδαςκαλίασ για μια διδακτικι ϊρα . 

Για τθν πραγματοποίθςθ του ςεναρίου << Γνωρίηω και προςζχω το 

ςώμα μου >>  προτείνεται κατά το μεγαλφτερο μζροσ τθσ διδαςκαλίασ 

θ ομαδοςυνεργατικι μζκοδοσ , θ οποία δίνει ςτο μακθτι τθ δυνατό-

τθτα να ςυμμετζχει ενεργά ςτθν ανακάλυψθ τθσ γνϊςθσ . Η ομαδοςυ-

νεργατικι μζκοδοσ βαςίηεται ςτισ αρχζσ του εποικοδομθτιςμοφ ( con-

structivism )  και ςτισ κοινωνικοπολιτιςμικζσ κεωρίεσ μάκθςθσ  όπου 

μζςω ςτοχευμζνων εργαςιϊν οι μακθτζσ οδθγοφνται ςτθ ανακάλυψθ 

και εμπζδωςθ τθσ γνϊςθσ . Προτείνεται δθλαδι , θ εφαρμογι ενόσ κα-
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τευκυνόμενου ερευνθτικοφ-ανακαλυπτικοφ μοντζλου , όπου ο δάςκα-

λοσ ωκεί ουςιαςτικά τουσ μακθτζσ του ςτο ερευνιςουν και να ανακα-

λφψουν τθ γνϊςθ . 

Ο εκπαιδευτικόσ πρζπει να ζχει προετοιμαςτεί κατάλλθλα καλλιεργϊ-

ντασ πνεφμα ςυνεργαςίασ και ςεβαςμοφ .  Ο ρόλοσ του όςο αςχολοφ-

νται οι μακθτζσ είναι υποςτθρικτικόσ – κακοδθγθτικόσ –εμψυχωτικόσ . 

Δίνει ςαφείσ οδθγίεσ όπου χρειαςτεί και ενθμερϊνει για το χρόνο που 

ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ για τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν . 

Τα φφλλα εργαςίασ δίνονται ξεχωριςτά ςε κάκε μακθτι , δουλεφονται 

όμωσ από όλθ τθν ομάδα ϊςτε να αναδεικνφονται και οι ρόλοι που ζ-

χουν αναλάβει από τθν αρχι του μακιματοσ , εκφωνθτισ , γραμματζ-

ασ, χειριςτισ Η/Υ . 

Η ομαλι ενςωμάτωςθ , θ παιδαγωγικι και διδακτικι αξιοποίθςθ των 

ΤΠΕ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και θ ςωςτι χριςθ τουσ αλλάηει το 

διδακτικό μοντζλο και βοθκάει ςτθ χριςθ ςφγχρονων διδακτικϊν προ-

ςεγγίςεων και δίνει τθ δυνατότθτα ςε μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ να 

εμπλουτίςουν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και να αναδείξουν καινο-

τόμεσ ςχζςεισ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ διδαςκόντων και διδαςκομζνων 

. Σφμφωνα με το Διακεματικό Ενιαίο Πλαίςιο Προγραμμάτων Σπουδϊν 

( ΔΕΠΠΣ ) , ο μακθτισ πρζπει να εξοικειωκεί με τθν τεχνολογία τθσ 

πλθροφορικισ ϊςτε να αποκτιςει πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ που 

παρζχονται μζςω του διαδικτφου . Με τθ χριςθ των λογιςμικϊν και 

εργαλείων που προαναφζρκθκαν , αλλά και των κατάλλθλων φφλλων 

εργαςίασ αναδεικνφεται το μακθτοκεντρικό μοντζλο διερευνθτικισ 

μάκθςθσ μζςα από τθν αναηιτθςθ τθσ γνϊςθσ ςτισ πθγζσ .  

  

Ειδικότερα με :  

 Το ΗotPotatoes , λογιςμικό εξάςκθςθσ και εφαρμογϊν ,  δίνει τθ 

δυνατότθτα ςτο μακθτι για εξάςκθςθ πάνω ςτθν φλθ που ζχει δι-

δαχκεί και αποβλζπει ςτθν αναδραςτικι απάντθςι του . Επιτρζπει 

τθ δθμιουργία αλλθλεπιδραςτικϊν φφλλων εργαςίασ, πολλαπλϊν  
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ερωτιςεων , ςταυρόλεξα ,αντιςτοίχιςθ ,ταξινόμθςθ και ςυμπλιρω-

ςθσ κενϊν . 

 Το CmapTools ,λογιςμικό εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ, δίνει τθ 

δυνατότθτα για ςυνεργαςία ςτο διαδίκτυο , ενςωμάτωςθ εικόνων , 

δθμιουργία βιβλιοκθκϊν με αντικείμενα , προςκικθ ιχου και δυ-

νατότθτα ςχεδίαςθσ ιςτοςελίδασ . 

 Το Revelation Natural Art , λογιςμικό ανάπτυξθσ ζκφραςθσ και δθ-

μιουργικότθτασ , διακζτει ελκυςτικό περιβάλλον και είναι εφχρθςτο 

για παιδιά χωρίσ να απαιτεί ιδιαίτερο χρόνο για μάκθςθ . Δίνει ζμ-

φαςθ ςτθν ενεργό ςυμμετοχι . 

 Με τον κειμενογράφο word οι μακθτζσ κα  αςκθκοφν ςτθν γραφι 

και επεξεργαςία κειμζνου και τθν παραγωγι γραπτοφ λόγου και κα 

μάκουν τθν ψθφιακι αποτφπωςθ των γνϊςεων που αποκτοφν . Ε-

πίςθσ με τθ χριςθ του εκτυπωτι κα βιϊςουν τθ χαρά τθσ εκτφπω-

ςθσ του παραγόμενου ζργου τουσ . 

 Με τον φυλλομετρθτι Internet Explorer κα αναηθτιςουν πλθρο-

φορίεσ και οπτικοακουςτικό υλικό . Η χριςθ του διαδικτφου κεω-

ρείται απαραίτθτο εργαλείο όμωσ κρίνεται ςκόπιμο θ πλοιγθςθ να 

γίνεται με αςφάλεια και με τθν κακοδιγθςθ του εκπαιδευτικοφ . 

 Η Wikipedia είναι πολυμεςικι κεματικι εγκυκλοπαίδεια και κα 

χρθςιμοποιθκεί ςαν βαςικι πθγι πλθροφοριϊν για τθ ςυγκεκριμζ-

νθ ενότθτα . 

 Το youtube δίνει τθ δυνατότθτα οπτικοποίθςθσ τθσ πλθροφορίασ 

και αποτελεί βαςικό εργαλείο οπτικισ εγγραμματοςφνθσ .  

   To skoool.gr είναι μια καινοτόμα τράπεηα πλθροφοριϊν πρωτο-

ποριακϊν διαδραςτικϊν εκπ/κϊν πόρων και δθμιουργικθκε εξειδι-

κευμζνα για μακθτζσ και εκπ/κοφσ πάνω ςε ςυγκεκριμζνα εκπ/κά 

αντικείμενα.   

 

11. Προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ 

 

1θ και 2θ ώρα  
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Ο δάςκαλοσ ςτο ξεκίνθμα ηθτά από τουσ μακθτζσ να επιςκεφτοφν τισ 

ιςτοςελίδεσ : 

1.http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/body_frame_skeleton/la

unch.html   . Δίνει πλθροφορίεσ για  το ςϊμα μασ και το ςκελετό . 

2.http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/body_frame_functions/l

aunch.html  

3.https://docs.google.com/present/view?id=d7bqmn3_2375hs5b67z3  . Πλθ-

ροφορίεσ για το ςκελετό  

4.http://el.wikipedia.org/wiki/Ανκρϊπινοσ_ςκελετόσ  

5.http://youtu.be/7vLAE_P_u_4  . Δείτε κι αυτό το βίντεο  

Κατόπιν οι μακθτζσ αςχολοφνται με τα φφλλα εργαςίασ . 

1ο φφλλο εργαςίασ  

Στθ ςυνζχεια ηθτά από τα παιδιά να ςυμπλθρϊςουν από το λογιςμικό  cmapTools  

(εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ ) με βάςθ τα όςα ζμακαν τον πίνακα  

http://blogs.sch.gr/vstoupos/2012/03/17/%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%81%c

e%af%ce%b6%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-

%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b

5-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%8e%ce%bc%ce%b1%cf%82/  

http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/body_frame_skeleton/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/body_frame_skeleton/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/body_frame_functions/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/body_frame_functions/launch.html
https://docs.google.com/present/view?id=d7bqmn3_2375hs5b67z3
http://el.wikipedia.org/wiki/Ανθρώπινος_σκελετός
http://youtu.be/7vLAE_P_u_4
http://blogs.sch.gr/vstoupos/2012/03/17/%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%8e%ce%bc%ce%b1%cf%82/
http://blogs.sch.gr/vstoupos/2012/03/17/%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%8e%ce%bc%ce%b1%cf%82/
http://blogs.sch.gr/vstoupos/2012/03/17/%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%8e%ce%bc%ce%b1%cf%82/
http://blogs.sch.gr/vstoupos/2012/03/17/%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%8e%ce%bc%ce%b1%cf%82/
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2ο φφλλο εργαςίασ  

Σα οςτά των άνω άκρων ( χζρια ) 

υμπλθρώςτε  τα οςτά του χεριοφ που λείπουν πάνω ςτισ γραμμζσ   

(   ωμοπλάτθ , βραχίονασ , κερκίδα , ωλζνθ , καρπόσ  , φάλαγγεσ  ) 
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3ο φφλλο εργαςίασ  

Οςτά κάτω άκρων ( πόδια ) 

υμπλθρώςτε  ςτα κουτάκια τα οςτά του ποδιοφ που ςασ δίνονται 

( μθριαίο οςτό ,επιγονατίδα , περόνθ , κνιμθ ) 

    

 

 



10 
 

3θ- 4θ ώρα 

         Ο εκπ/κόσ ηθτά από τουσ μακθτζσ του να επιςκεφτοφν τισ παρακάτω ιςτοςελίδεσ   
οι οποίεσ δίνουν  πλθροφορίεσ για τουσ μυσ και να δουν το ςχετικό βίντεο . Μετά 
να αςχολθκοφν με το φφλλο εργαςίασ 4.         

1.http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/web_Quest_main/webque
sts/human_body_web_quest_st/muscles.html  

2.http://www.rhodes.aegean.gr/sxedia/grafdaskalou/anatomy/sub1/locomotion/s
keletalmuscles.htm 

3. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CF%82  
4. http://youtu.be/2fy7zMVkTfU  

          
4ο φφλλο εργαςίασ  

    Να ςυμπλθρϊςετε ςτα κουτάκια τουσ κυριότερουσ μυσ του ςϊματοσ  
        ( δελτοειδισ , κωρακικόσ , δικζφαλοσ , κοιλιακοί , τετρακζφαλοσ )  
 

 

 

 

http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/web_Quest_main/webquests/human_body_web_quest_st/muscles.html
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/web_Quest_main/webquests/human_body_web_quest_st/muscles.html
http://www.rhodes.aegean.gr/sxedia/grafdaskalou/anatomy/sub1/locomotion/skeletalmuscles.htm
http://www.rhodes.aegean.gr/sxedia/grafdaskalou/anatomy/sub1/locomotion/skeletalmuscles.htm
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CF%82
http://youtu.be/2fy7zMVkTfU
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4θ-5θώρα  
Ο εκπ/κόσ ηθτά από τουσ μακθτζσ να επιςκεφτοφν τισ παρακάτω ιςτοςελίδεσ που 

αναφζρονται ςτισ αρκρϊςεισ και να κάνουν τισ διαδραςτικζσ εργαςίεσ που βρί-

ςκονται ς’ αυτζσ . 

1. http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/how_my_body_moves/la

unch.html 

2. http://www.rhodes.aegean.gr/sxedia/grafdaskalou/anatomy/sub1/locomotio

n/joins.htm  

3. http://sites.google.com/site/alyceumhumanbiology/ereistiko-

systema/arthroseis  

Αφοφ οι μακθτζσ μελετιςουν τα παραπάνω αςχολοφνται με το φφλλο εργαςίασ 

5ο φφλλο εργαςίασ  

http://blogs.sch.gr/vstoupos/2012/03/18/%ce%bf%ce%b9%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%cf%8e%c

f%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/  

http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/how_my_body_moves/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/how_my_body_moves/launch.html
http://www.rhodes.aegean.gr/sxedia/grafdaskalou/anatomy/sub1/locomotion/joins.htm
http://www.rhodes.aegean.gr/sxedia/grafdaskalou/anatomy/sub1/locomotion/joins.htm
http://sites.google.com/site/alyceumhumanbiology/ereistiko-systema/arthroseis
http://sites.google.com/site/alyceumhumanbiology/ereistiko-systema/arthroseis
http://blogs.sch.gr/vstoupos/2012/03/18/%ce%bf%ce%b9%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/
http://blogs.sch.gr/vstoupos/2012/03/18/%ce%bf%ce%b9%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/
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     5θ-6θ ώρα 

       Ο δάςκαλοσ παροτρφνει τα παιδιά να επιςκεφτοφν τισ παρακάτω ιςτοςελίδεσ και 

κάνουν τισ διδραςτικζσ εργαςίεσ όπου υπάρχουν να δοφν τα βίντεο και να απολαφ-

ςουν τα τραγοφδια  . 

1.  http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/healthy_eating/launch.html  
2.   http://youtu.be/1nkkd29mlsU  φροφτα και λαχανικά υγεία ςτθ  διατροφι  
3. http://youtu.be/el-PpAcn_lE  Μεςογειακι διατροφι  

4. http://youtu.be/c9oP3pbSbjk  τραγοφδι : Τόςο λάκοσ διατροφι! , παιδικι χορωδία Τυπάλδου  
5. http://youtu.be/6Hlva-iA_84  το τραγοφδι του λαίμαργου . 

 
Προςζχω τθν κακθμερινι μου διατροφι για να ζχω υγιζσ ςώμα 

  

http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/healthy_eating/launch.html
http://youtu.be/1nkkd29mlsU
http://youtu.be/el-PpAcn_lE
http://youtu.be/c9oP3pbSbjk
http://youtu.be/6Hlva-iA_84
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          6ο φφλλο εργαςίασ  
       υμπλιρωςε πάνω ςτισ γραμμζσ κακθμερινζσ  ςυνικειεσ για να  ζνα γερό και ωραίο ςώμα  

                                                     κα ςε βοθκιςουν οι παρακάτω εικόνεσ  
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7ο φφλλο εργαςίασ   

 Δθμιουργϊ με το λογιςμικό Revelation Natural Art 

Συμπλθρϊνω το ςταυρόλεξο με βάςθ τα όςα ζμακα ςτθν ενότθτα αυτι 

http://blogs.sch.gr/vstoupos/2012/03/17/%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%81%c
e%af%ce%b6%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-
%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b
5-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%8e%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%cf%82/  

 

http://blogs.sch.gr/vstoupos/2012/03/17/%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%8e%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%cf%82/
http://blogs.sch.gr/vstoupos/2012/03/17/%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%8e%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%cf%82/
http://blogs.sch.gr/vstoupos/2012/03/17/%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%8e%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%cf%82/
http://blogs.sch.gr/vstoupos/2012/03/17/%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%8e%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%cf%82/
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12. Πρόςκετεσ πλθροφορίεσ ( επεκταςιμότθτα ςεναρίου ) 
Οι μακθτζσ μποροφν να χρθςιμοποιιςουν το υλικό τουσ και ςε άλλα μακιματα 

όπωσ Ερευνϊ το φυςικό κόςμο , Γλϊςςα και Εικαςτικά .Στα πλαίςια τθσ Ευζλι-

κτθσ Ζϊνθσ μπορεί να αποτελζςει θ εργαςία αυτι αφορμι  για περαιτζρω ενα-

ςχόλθςθ και ανάλυςθ του κζματοσ . 

 

13. Αξιολόγθςθ (διαμορφωτικι και τελικι) 

 
Η αξιολόγθςθ των μακθτϊν δεν μπορεί να γίνει ςε γνωςτικοφσ τομείσ, 
κακϊσ θ διδαςκαλία δεν εμπεριζχει γνωςτικά -με τθν κλαςικι μορφι - 
αντικείμενα. Ο εκπαιδευτικόσ όμωσ μπορεί να αξιολογιςει τισ γλωςςικζσ και 
εκφραςτικζσ ικανότθτεσ των μακθτϊν με τα Φφλλο Εργαςίασ. Ειδικότερα, θ 
αξιολόγθςι τουσ γίνεται κατά τθ διάρκεια τθσ ομαδικισ εργαςίασ, όπου ο 
εκπαιδευτικόσ περιφζρεται ςε όλεσ τισ ομάδεσ, τισ κακοδθγεί και τισ 
διευκολφνει ςτισ απαντιςεισ αλλά και ςτθν τελικι παρουςίαςθ των εργαςιϊν 
ςτο τζλοσ τθσ διδαςκαλίασ. Πρζπει να τονιςτεί ότι, ςκοπόσ δεν είναι θ 
αυτοαξιολόγθςθ αυτι κακαυτι, αλλά θ ενκάρρυνςθ των μακθτϊν να 
λειτουργοφν και να δουλεφουν ομαδικά, να χαίρονται το αποτζλεςμα τθσ 
ομαδικισ προςπάκειασ και να παρωκοφνται ο ζνασ από τον άλλο. Βζβαια, με τα 
Φφλλα Εργαςίασ και τθν εποπτεία κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ, ο 
εκπαιδευτικόσ ςχθματίηει και διαμορφϊνει αντίλθψθ για όλουσ τουσ μακθτζσ 
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του. 
 

14. Καταλθκτικζσ επιςθμάνςεισ-Παρατθριςεισ-Κριτικι 
Οι μακθτζσ ςε όλα τα ςτάδια ,ιδιαίτερα ςτθ φάςθ διερεφνθςθσ, ςυμμετείχαν 
ενεργά ςτθν προςπάκεια επίτευξθσ των ςτόχων, ζδειξαν ενδιαφζρον και ςυνερ-
γάςτθκαν αρμονικά ςτισ ομάδεσ εργαςίασ. Αξιοςθμείωτο είναι το ενδιαφζρον 
τουσ για τα εκπαιδευτικά λογιςμικά που χρθςιμοποιικθκαν ιδιαίτερα το Cmap 
tools το Ravelation Natural Art και το Hot potatoes. 
 

18.Πθγζσ  ( Βιβλιογραφία – δικτυογραφία ) 

 Παιδαγωγικό Ινζηιηούηο(2002) Γιαθεμαηικό Δνιαίο Πλαίζιο Σποςδών (ΓΔΠΠΣ) 
& Αναλςηικά Ππογπάμμαηα Σποςδών (ΑΠΣ) Υποσπεωηικήρ εκπαίδεςζηρ, 
Αθήνα ΥΠ.Δ.Π.Θ-Π.Ι 

ΥΠ.Δ.Π.Θ., (2000) Γιαθεμαηικό Δνιαίο Πλαίζιο Ππογπαμμάηων Σποςδών Υ-

ΠΔΠΘ-ΠΙ (2007) Μελέηη Πεπιβάλλονηορ Γ΄ Γημοηικού (Βιβλίο Γαζκά-
λος),Αθήνα, ΟΔΓΒ. 

ΥΠΔΠΘ-ΠΙ (2007) Μελέηη Πεπιβάλλονηορ   Γ΄ Γημοηικού ,Βιβλίο Μαθηηή , Αθή-
να,ΟΔΓΒ  

ΥΠΔΠΘ-ΠΙ (2007) Μελέηη Πεπιβάλλονηορ ,Τεηπάδιο Δπγαζιών Μαθηηή  Γ΄ Γη-
μοηικού  Αθήνα,ΟΔΓΒ  

Μαηζαγγούπαρ, Η.Γ. (1998) Ομαδοζςνεπγαηική Γιδαζκαλία, Αθήνα, Δκδόζειρ 
Γπηγόπηρ 

1.http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/body_frame_skeleton/la

unch.html    

2.http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/body_frame_functions/l

aunch.html  

3.https://docs.google.com/present/view?id=d7bqmn3_2375hs5b67z3   

4.http://el.wikipedia.org/wiki/Ανκρϊπινοσ_ςκελετόσ  

5.http://youtu.be/7vLAE_P_u_4   

6.http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/web_Quest_main/web
quests/human_body_web_quest_st/muscles.html  
7.http://www.rhodes.aegean.gr/sxedia/grafdaskalou/anatomy/sub1/locomoti

on/skeletalmuscles.htm 
 8.http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CF%82  
9. http://youtu.be/2fy7zMVkTfU  

10.http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/healthy_eating/launch.

html  

http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/body_frame_skeleton/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/body_frame_skeleton/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/body_frame_functions/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/body_frame_functions/launch.html
https://docs.google.com/present/view?id=d7bqmn3_2375hs5b67z3
http://el.wikipedia.org/wiki/Ανθρώπινος_σκελετός
http://youtu.be/7vLAE_P_u_4
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/web_Quest_main/webquests/human_body_web_quest_st/muscles.html
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/web_Quest_main/webquests/human_body_web_quest_st/muscles.html
http://www.rhodes.aegean.gr/sxedia/grafdaskalou/anatomy/sub1/locomotion/skeletalmuscles.htm
http://www.rhodes.aegean.gr/sxedia/grafdaskalou/anatomy/sub1/locomotion/skeletalmuscles.htm
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CF%82
http://youtu.be/2fy7zMVkTfU
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/healthy_eating/launch.html
http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/healthy_eating/launch.html
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11. http://youtu.be/1nkkd29mlsU   φροφτα και λαχανικά υγεία ςτθ  διατροφι  
12.http://youtu.be/el-PpAcn_lE  Μεςογειακι διατροφι  

13.http://youtu.be/c9oP3pbSbjk  τραγοφδι : Τόςο λάκοσ διατροφι! , παιδικι 

χορωδία Τυπάλδου  

14.http://youtu.be/6Hlva-iA_84  το τραγοφδι του λαίμαργου . 
 

 

          
 

  

    

http://youtu.be/1nkkd29mlsU
http://youtu.be/el-PpAcn_lE
http://youtu.be/c9oP3pbSbjk
http://youtu.be/6Hlva-iA_84

