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Διαδραστικές δραστηριότητες Γλώσσας Ε ΄ τάξης στην eclass 

 
Πρόταση για ανάπτυξη σειράς διαδραστικών δραστηριοτήτων στην 
ενότητα  «Ανεξήγητα φαινόμενα-Πέτρινοι γίγαντες» στη 
Γλώσσα της Ε΄ τάξης  
 
 
Ανοικτό μάθημα στην eclass: 
(ctrl και κλικ για σύνδεση) 
 

Ε1- ΓΛΩΣΣΑ ΑΝΕΞΗΓΗΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕΤΡΙΝΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ 

 

Περιγραφή 

 

Στο μάθημα αυτό θα διαβάσουμε το κείμενο από το βιβλίο μας και θα 
προσπαθήσουμε να το χωρίσουμε σε παραγράφους 

Θα απαντήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις κατανόησης (των ανεξήγητων 
φαινομένων) και θα θυμηθούμε  τα επιρρήματα (και τις χρήσεις τους) 

Θα κάνουμε μια έρευνα σε ποια εποχή θα θέλαμε να ταξιδέψουμε και γιατί. 
Θα επεξεργαστούμε τις απαντήσεις μας και θα φτιάξουμε πίτες και 
ραβδογράμματα.  

Ενότητες 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΕΝΑ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ STONEHEDGE 
ΧΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ  

https://eclass.sch.gr/courses/9190863551
https://eclass.sch.gr/modules/units/?course=9190863551&id=412399
https://eclass.sch.gr/modules/units/?course=9190863551&id=416134


Ανοίξτε την άσκηση και συμπληρώστε την πρώτη και τελευταία λέξη κάθε 
παραγράφου που χωρίσατε. Κατόπιν γράψτε για κάθε παράγραφο έναν 
τίτλο που νομίζετε ότι ταιριάζει 

ΤΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ 

Δείτε το σχετικό βίντεο από το Φωτόδεντρο. Για να δεις το βίντεο πρέπει 
μόλις ανοίξει το παράθυρο, να κάνεις κλικ στο αριστερό μέρος της σελίδας 
όπου υπάρχει μια μικρή εικόνα. Έτσι θα ξεκινήσει το βίντεο. 

Για να αναγνωρίσω σε ποια κατηγορία ανήκει ένα επίρρημα, βρίσκω το 
επίρρημα και ρωτώ ανάλογα.  

Ρωτώ με το πού  για τα τοπικά επιρρήματα 

Ρωτώ με το πόσο για τα ποσοτικά επιρρήματα 

Ρωτώ με το πότε για τα χρονικά επιρρήματα 

Ρωτώ με το πώς τροπικά επιρρήματα 

Πχ Ο Κώστας βγήκε έξω Το επίρρημα είναι το έξω.  Ρωτώ πού και η 
απάντηση είναι έξω, άρα είναι τοπικό επίρρημα 

Μπορείς να διαβάσεις ένα κατάλογο με τα επιρρήματα κάνοντας κλικ εδώ 

ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΨΩ 

Απάντησε στο ερωτηματολόγιο πού θέλεις να ταξιδέψεις και γιατί: 

Σε ποια εποχή θα ήθελες να ταξιδέψεις; Έρευνα 
[….] 
 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ WIKI 

Βρείτε εικόνες στο διαδίκτυο πληκτρολογώντας τα μεγάλα μνημεία του 
κόσμου και ανεβάστε τες στο σύστημα wiki… 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

Σε ένα ημερολόγιο  καταγράφεις γεγονότα που μπορεί να έχουν συμβεί μέσα 
σε μια μέρα . Μπορείς να γράψεις για τις εμπειρίες που έζησες , τα 
συναισθήματα που ένιωσες και ό,τι άλλο μπορεί να αφορά τη ζωή σου . 
Φυσικά το ημερολόγιο όταν γράφεται και περιέχει πολύ προσωπικά στοιχεία 
είναι εντελώς προσωπικό και δεν πρέπει να διαβάζεται  από κανένα εκτός αν 
έχει την άδειά μας. Επίσης μας βοηθά να θυμόμαστε μετά από χρόνια τα 
γεγονότα που μπορεί να ζήσαμε και ίσως τα έχουμε ξεχάσει. Έτσι και εμείς σε 
αυτή τη δραστηριότητα θα γράψουμε ένα ημερολόγιο με τα γεγονότα μιας 

https://eclass.sch.gr/modules/units/?course=9190863551&id=415984
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E104/579/3768,16516/
https://eclass.sch.gr/modules/units/?course=9190863551&id=416459
https://eclass.sch.gr/modules/units/?course=9190863551&id=444147
https://eclass.sch.gr/modules/units/?course=9190863551&id=440086


συγκεκριμένης ημέρας όποιας θέλετε εσείς. Θα πρέπει να γράψετε τα 
γεγονότα με τη σειρά που έγιναν από το πρωί μέχρι το βράδυ. 

Μπορείτε να διαβάσετε το δικό μου ημερολόγιο που είναι αναρτημένο στο 
padlet και να έχετε ένα οδηγό πώς μπορείτε να το γράψετε. Μην ξεχάσετε να 
γράψετε και τα συναισθήματά σας, να βάλετε επίθετα και να γράψετε 
ολοκληρωμένες προτάσεις. Η εμπειρία της καραντίνας μπορεί να σας έχει 
γεμίσει και με συναισθήματα που μπορείτε να τα περιγράψετε όμορφα αρκεί 
να είστε προσεκτικοί. Θυμάμαι πρώτα σκέφτομαι και μετά γράφω. Καλή 
επιτυχία. 

Αφού το γράψετε σε μια σελίδα του word που έχω ανεβάσει στα Έγγραφα, 
μπορείτε να το γράψετε με ωραία γράμματα και να το βγάλετε μια 
φωτογραφία. Τη φωτογραφία μπορείτε τώρα να την ανεβάσετε στο padlet, 
ξέρετε τι είναι αφού έχουμε κάνει κάτι παρόμοιο όταν συνεργαστήκαμε με το 
σχολείο της Ιαπωνίας. Μπορείτε να σύρετε τη φωτογραφία μεσα στο padlet 
και εδώ. Θα μικρύνετε λίγο το παράθυρο του φυλλομετρητή ώστε να βλέπετε 
την επιφάνεια εργασίας και να μπορείτε να δείτε τη φωτογραφία σας, κάνετε 
αριστερό κλικ επάνω της και με πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού 
τη σέρνετε στην περιοχή που φαίνεται το padlet. Έτσι απλά θα ανέβει, θα 
χρειαστεί μερικά δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μπορείτε να 
βάλετε το όνομά σας πάνω, όπως έχω κάνει και εγώ στο δικό μου 
ημερολόγιο. 

Για να κατεβάσεις το αρχείο και να γράψεις το κείμενό σου κάνε κλικ εδώ 

Εναλλακτικά για να μπεις στο padlet κάνε κλικ εδώ  

 … 

Πλήρης πρόσβαση σε όλο το υλικό στη διεύθυνση: 
https://eclass.sch.gr/courses/9190863551/ 
 
 
Εκπαιδευτικός:  Iωάννης Ούρδας, Υποδιευθυντής 13ου ΔΣ 
Πολίχνης, Ε ΄ τάξη 

https://eclass.sch.gr/modules/document/file.php/9190863551/%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%20%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BF.docx
https://padlet.com/ioanour/5bxahltcm3nfxi6y
https://eclass.sch.gr/courses/9190863551/

