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ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΑΕ ΤΗΣ A’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

ΓΙΟΥΨΑΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 

ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ, 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Α΄ μέρος 

1. https://www.jigsawplanet.com/  για δημιουργία παζλ:  Δημιουργούμε τον 

λογαριασμό μας και ανεβάζουμε τη φωτογραφία που θέλουμε, η οποία 

μετατρέπεται σε παζλ.  Για παιδιά Α΄ δημοτικού περίπου 40-50 κομμάτια. 

Συνήθως  χρησιμοποιείται ως αφόρμηση για κάποια δραστηριότητα που 

θέλω να κάνουμε με τα παιδιά ή για την παραγωγή γραπτού λόγου (καλό 

είναι να επιλέγουμε φωτογραφίες που έχουν νόημα για τα ίδια τα παιδιά) 

 

Παραδείγματα: 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=17ca95acfaab (το σχολείο 

μας): ζητήθηκε από τα παιδιά να γράψουν προτασούλες για το πώς 

περνούσαν στο σχολείο, ποια μαθήματα τους άρεσαν κτλ (παραγωγή 

γραπτού λόγου) 

 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=289c02f19f8b (η βιβλιοθήκη 

της τάξη μας): λειτούργησε ως αφόρμηση για την επιλογή του ηλεκτρονικού 

βιβλίου που θα θέλαμε να διαβάσουμε όλοι/ες μαζί από μακριά 

 

2. https://learningapps.org/ για τη δημιουργία ασκήσεων αντιστοίχισης, 

σταυρόλεξου, πολλαπλής επιλογής, κρεμάλας κτλ. Δημιουργούμε τον 

λογαριασμό μας και μετά φτιάχνουμε την άσκηση που θέλουμε. Προσοχή: 

για να μοιραστούμε τον σύνδεσμο της άσκησής μας με τους/τις 

μαθητές/τριες, θα πρέπει να βάλουμε τη ρύθμιση public view 

 

Παραδείγματα: 

https://learningapps.org/view10456422 άσκηση αντιστοίχισης για την 

απόστροφο 

 

https://learningapps.org/view10686252 κρεμάλα: με αυτή την κρεμάλα 

κλείσαμε την τηλεδιάσκεψή μας, παίξαμε όλοι/ες πριν το Πάσχα. 
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Διαμοιράστηκα την οθόνη του υπολογιστή μου και κάθε/μια μαθητής/τρια 

έλεγε από ένα γράμμα. 

 

3. https://el.padlet.com/ για τη δημιουργία ψηφιακού φελλοπίνακα στον 

οποίο μπορούμε είτε να ανεβάζουμε εμείς μια εμπλουτισμένη διδασκαλία 

με ασκήσεις, βίντεο, τραγούδια κτλ είτε να εκφραστούν οι μαθητές/τριες 

μας μοιράζοντας σκέψεις τους, ζωγραφιές τους κτλ. Δημιουργούμε τον 

λογαριασμό μας, στη συνέχεια δημιουργούμε έναν φελλοπίνακα και 

μοιραζόμαστε το link με τους/τις μαθητές/τριές  μας 

 

Παράδειγμα: 

 

 
 «Μένουμε σπίτι»:  οι μαθητές/τριες μοιράστηκαν τη σκέψη τους, τη 

ζωγραφιά τους και ένα τραγούδι που τους αρέσει να ακούνε αυτή την 

περίοδο 

 

 

4. https://kahoot.com/schools-u/ για τη δημιουργία online κουίζ. 

Δημιουργούμε τον λογαριασμό μας και στη συνέχεια δημιουργούμε ένα 

κουίζ, το οποίο είναι online και είτε μπορούμε να ορίσουμε μια ώρα 

συγκεκριμένη που θα παίξουμε όλοι μαζί ταυτόχρονα, είτε μπορούν οι 

μαθητές/τριες να παίξουν όποια στιγμή θέλουν. Το κουίζ κρατάει το σκορ κι 

έτσι στο τέλος μπορούν να δουν πώς τα πήγαν συνολικά.  

 

Παράδειγμα: 

https://kahoot.it/challenge/75d32b40-2e95-46a8-873a-ebef23e4e135_1588013434001 

κουίζ μαθηματικών 
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5. https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome: αποτελεί μια εκπαιδευτική 

πλατφόρμα στην οποία μπορούμε να επικοινωνούμε με τους/τις 

μαθητές/τριές μας, να δημοσιεύουμε και να δημιουργούμε ασκήσεις. 

Δημιουργούμε τον λογαριασμό μας, δημιουργούμε την τάξη μας και 

στέλνουμε τον κωδικό τη τάξης στους/στις μαθητές/τριες μας. 

Παράδειγμα: 

 

  

 

 

10.5.2020 

 

Β΄ μέρος  

1. https://quizlet.com/: εισάγεις μια φωτογραφία με την οποία μπορείς να 

δημιουργήσεις flashcards και quiz για την εκμάθηση βασικού λεξιλογίου. Ο/Η 

μαθητής/τρια βλέπει τις κάρτες και στη συνέχεια μπορεί να ακούσει το λεξιλόγιο, 

να το γράψει, να το αντιστοιχίσει κτλ. Ιδανικό για παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες. Eπίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε μεγαλύτερες τάξεις (π.χ. 

Γεωγραφία: εισάγεις έναν χάρτη και βάζεις τους νομούς, Φυσική: εισάγεις το 

πεπτικό σύστημα και βάζεις τα επιμέρους όργανα κτλ). Δημιουργούμε έναν 

λογαριασμό και στη συνέχεια εισάγουμε την εικόνα που θέλουμε. Μας αφήνει να 

καρφιτσώσουμε μέχρι 8 σημεία. 

 

Παράδειγμα: 

https://quizlet.com/_8cxeqx?x=1qqt&i=chm5e  Τα βασικά χαρακτηριστικά του 

προσώπου. Τα παιδιά είδαν το βασικό λεξιλόγιο και στη συνέχεια τους ζητήθηκε 

παραγωγή γραπτού λόγου: να γράψουν προτάσεις μιλώντας για τον εαυτό τους, 

π.χ. Έχω μαύρα μαλλιά.  
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2. https://www.voki.com/  Avatars που μιλάνε. Δημιουργούμε τον λογαριασμό μας 

και μετά δημιουργούμε το voki  μας.  Βγάζει ένα τυχαίο ανθρωπάκι ή ζωάκι, 

μπορούμε να πληκτρολογήσουμε το κείμενο που θέλουμε να πει ή ηχογραφούμε τη 

δική μας φωνή. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να στείλουμε οδηγίες στα 

παιδιά, να διαβάσουμε ένα μικρό κειμενάκι, να τους πούμε ό,τι επιθυμούμε να 

γράψουν. 

Παράδειγμα: 

http://tinyurl.com/ybrl63hb  Εδώ η γατούλα λέει τις λέξεις που ζήτησα να γράψουν 

στο τετράδιο για να κάνουν προτάσεις. Μπορούν να τη σταματούν όποτε θέλουν, 

να γράφουν τη λέξη και μετά να συνεχίζουν.   

http://tinyurl.com/ya2r8srq Eδώ η γατούλα λέει τις λέξεις και την πρόταση  που 

τους ζήτησα να γράψουν. 

 

3. https://www.liveworksheets.com/: μπορούμε να ανεβάσουμε το φυλλάδιο των 

ασκήσεων που θέλουμε να λύσουν οι μαθητές/τριες και να μας στείλουν τις 

απαντήσεις τους.  Δημιουργούμε τον λογαριασμό μας, στη συνέχεια δημιουργούμε 

το liveworksheet μας, δηλαδή κάνουμε upload το φυλλάδιο μας. Επεξεργαζόμαστε 

το φυλλάδιό μας, γράφοντας τις σωστές απαντήσεις και πατάμε αποθήκευση. 

Αντιγράφουμε το link και το στέλνουμε στα παιδιά. Τα παιδιά, αφού απαντήσουν το 

φυλλάδιό μας, μας το στέλνουν πίσω πατώντας την επιλογή email to my teacher. 

Εμείς μπαίνοντας στον λογαριασμό που έχουμε φτιάξει στο liveworksheets, 

βλέπουμε στις ειδοποιήσεις μας τις απαντήσεις  των μαθητών/τριων πού έκαναν 

λάθος και δίνουμε ανατροφοδότηση. Ένα εξαιρετικό εργαλείο το οποίο 

ανατροφοδοτεί αυτόματα τον/την  μαθητή/τρια (μπορεί να ελέγξει ο/η ίδιος/α τα 

λάθη του/της), αλλά μπορεί και να μας το στείλει για να δούμε και εμείς τις 

απαντήσεις του/της και να δώσουμε τη δική μας ανατροφοδότηση.  

Παράδειγμα: 

 https://www.liveworksheets.com/om386735ax Ένα φυλλάδιο για το μάθημα «Η 

μετακόμιση». Όταν πληκτρολογούν, πρέπει να αφήνουν κενό ανάμεσα στα 

γράμματα και να τονίζουν σωστά. Mπορείτε να βρείτε και άλλες έτοιμες ασκήσεις 

συναδέλφων και να ζητήσετε από τους μαθητές/τριες να τις στείλουν στο δικό σας 

e-mail. 
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4. https://www.educandy.com/: για τη δημιουργία ασκήσεων που το λογισμικό 

αυτό τις μετατρέπει αυτόματα σε διάφορα παιχνίδια (μνήμης, αντιστοίχισης, 

σταυρόλεξο, κουίζ κτλ) 

Παραδείγματα: 

https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=16d38 Απαντώ 

στις ερωτήσεις του κειμένου «Η μετακόμιση» 

https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=16d2b Παίζω το 

παιχνίδι πολλαπλής επιλογής/ τρίλιζα/ αντιστοίχισης/ παιχνίδι μνήμης για τις λέξεις 

σε ενικό και πληθυντικό (όχι το σταυρόλεξο) 

 

 

5. http://software.i-nous.org/w-i-book/: για τη δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου. 

Κάνουμε την εγγραφή μας και στη συνέχεια με πολύ εύκολο τρόπο μπορούμε να 

δημιουργήσουμε το βιβλίο μας.  

Παράδειγμα: 

Οι μαθητές/τριες έγραψαν για το καράβι των ονείρων τους, διόρθωσα σε 

συνεργασία μαζί τους τα πρωτότυπα κείμενά τους και στη συνέχεια έγραψαν το 

αναθεωρημένο κείμενό τους σε ηλεκτρονική μορφή. Έγινε κλήρωση και κάθε 

μαθητής έλαβε μέσω mail το κείμενο του/της συμμαθητή/τριας του χωρίς να 

γνωρίζει το όνομα. Τους ζητήθηκε να διαβάσουν το ανώνυμο κείμενο και να 

ζωγραφίσουν το καράβι με τις πληροφορίες τους κειμένου. Τέλος, μου έστειλαν τις 

ζωγραφιές τους και τους αποκαλύφθηκε το όνομα του συμμαθητή τους. Με τις 

ζωγραφιές και τα κείμενα των παιδιών, δημιουργήσαμε το ηλεκτρονικό βιβλίο: 

http://software.i-

nous.org/publish/showbookclass.php?pdfer=%CE%A4%CE%BF%20%CE%B

A%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B2%CE%B9%20%CF%84%CF%89%

CE%BD%20%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%81%CF%89%CE

%BD%20%CE%BC%CE%BF%CF%85&user=apostolia77&d=1&page=35&au

thor=%CE%91%CE%842%20%CE%A4%CE%AC%CE%BE%CE%B7 
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