
«LA CHASSE AUX OEUFS  –  ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΝΩΝ
ΑΥΓΩΝ»

Πρόκειται για την προσπάθεια δημιουργίας ενός ανοιχτού παιδαγωγικού περιβάλλοντος
γλωσσικής  κατάκτησης  που  σέβεται  το  Αναλυτικό  Πρόγραμμα  Σπουδών  και  τις
μαθησιακές ανάγκες των μαθητών της ηλικιακής ομάδας των 9 – 11 ετών, χρησιμοποιεί
διαφορετικά  παιδαγωγικά  μέσα  και  διαφορετικές  παιδαγωγικές  προσεγγίσεις:  την
ενεργητική, τη διερευνητική και τη διαδραστική.
Η επιλογή και δημιουργία του σεναρίου  στηρίχτηκε αφενός στη  γιορτή του Πάσχα και
αφετέρου  στις  δυνατότητες  που  δίνει  το  σενάριο  για  δράση  και  παιχνίδι  καθώς  οι
τελευταίες μέρες μαθήματος πριν τις διακοπές είναι κατά γενική ομολογία «δύσκολες».

Υλικοτεχνική υποδομή
Αύλιος χώρος
Χαρτόνια 
Πλαστικοποιητής
Απόχες 
Σοκολατένια αυγά
Φύλλο οδηγιών
Αδιαφανής σακούλα με χαρτάκια σε 4 διαφορετικά χρώματα

Σημείωση : To παρόν εκπαιδευτικό σενάριο εφαρμόστηκε από 2 εκπαιδευτικούς Γαλλικής
Γλώσσας και  2 τμήματα.  Θα μπορούσε με τροποποιήσεις  να εφαρμοστεί  και  από έναν
εκπ/κο και  ένα  τμήμα.  Ωστόσο θεωρούμε  ότι  οι  2  εκπαιδευτικοί  βοηθούν  πολύ στην
καλύτερη εφαρμογή του.

Διδακτική προσέγγιση :  

Τάξη / Επίπεδο Γλωσσομάθειας και Προφίλ Μαθητών:
Το  προτεινόμενο  παιδαγωγικό  σενάριο  σχεδιάστηκε  και  υλοποιήθηκε  με  στόχο  την
εφαρμογή του στα πρώτα στάδια εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας. Επιπλέον, λαμβάνει
υπόψη τις ιδιαιτερότητες γνωστικές και κοινωνικο / συναισθηματικές που χαρακτηρίζουν
τους  μαθητές  της  Ε΄  τάξης  του  Δημοτικού  Σχολείου:  ανάγκες  δράσης,  παιχνιδιού,
δημιουργίας  και  αυθόρμητης  έκφρασης  καθώς  και  την  αδυναμία  επικέντρωσης  της
προσοχής για μεγάλο χρονικό διάστημα σε δραστηριότητες μέσα στην αίθουσα από την
άνοιξη και μετά.

Γενικοί παιδαγωγικοί στόχοι:



-  δημιουργία  θετικού  ψυχολογικού  κλίματος  στην  τάξη  (κλίμα  αποδοχής,  μείωση  του
άγχους, αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση κ.λπ.).
- ενεργητική, βιωματική και συνεργατική μάθηση
- ανάπτυξη δεξιοτήτων διαπροσωπικής επικοινωνίας.
- παροχή  κινήτρων  και  συναισθηματική  εμπλοκή  του  μαθητή  στη  μαθησιακή
διαδικασία μέσα από το άνοιγμα της σχολικής τάξης σε έθιμα και συνήθειες του πολιτισμού
–στόχου

Διδακτικοί Στόχοι:

Γλωσσικοί στόχοι

Επικοινωνιακές δεξιότητες

κατανόηση γραπτού λόγου (compréhension écrite)

-να κατανοήσει ο μαθητής απλές κατευθυντήριες οδηγίες (par là, c’est par ici etc)
-να κατανοήσει απλές εντολές (dessinez un lapin, apportez un cahier  rouge, comptez 
jusqu’à 12)

Λεξιλογικές δεξιότητες

-  Εμπέδωση/επανάληψη  του  ήδη  γνωστού  λεξιλογίου  μέσα  από  παιγνιώδεις
δραστηριότητες:
-  οι αριθμοί από το 1 έως το 12
- τα χρώματα
- τα σχολικά είδη
- το αλφάβητο
- λεξιλόγιο σχετικό με τις οδηγίες κατευθύνσεις προς ένα μέρος
- προθέσεις τόπου   ( dans,  sur etc)
- Σύνδεση του συγκεκριμένου λεξιλόγιου με τομείς της πραγματικής ζωής (πασχαλιάτικο 
έθιμο) 

Πραγματολογικές δεξιότητες

- Κατανόηση των εξωλεκτικών χαρακτηριστικών μιας πινακίδας 
- Κατανόηση κατευθυντήριων οδηγιών

Πολιτισμικές δεξιότητες
- Ευαισθητοποίηση και καλλιέργεια θετικών στάσεων απέναντι στη γαλλική γλώσσα και το 
γαλλόφωνο πολιτισμό (γιορτές και έθιμα) μέσα από τη συναισθηματική προσέγγισή τους
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- Πρόκληση της περιέργειας των μαθητών για το γαλλόφωνο έθιμο του κυνηγιού των 
αυγών
- Συμμετοχή σε πραγματικό χρόνο σε έθιμο του πολιτισμού στόχου 
- Απόκτηση νέων πολιτισμικών πληροφοριών και εντυπώσεων με βιωματικό τρόπο

Διαπολιτισμικές δεξιότητες

- διαπολιτισμική επίγνωση, δηλ. επίγνωση της τοπικής και κοινωνικής ποικιλότητας και
των δύο κόσμων που αντιπροσωπεύουν η μητρική γλώσσα (ελληνικά) και η γλώσσα στόχος
(γαλλικά)
- Εξάσκηση της ικανότητας των μαθητών να ενεργούν σε διαπολιτισμικές περιστάσεις
- ανάπτυξη της ενσυναίσθησης για τους ανθρώπους που προέρχονται από άλλο πολιτισμό
μέσα από τη γνωριμία των εθίμων και των συνηθειών τους

Υπαρκτική ικανότητα (savoir-être)

-  ευαισθητοποίηση και κατανόηση των διαφορών αλλά και των ομοιοτήτων που θα έχουν
οι  μαθητές  ως  μελλοντικοί  ευρωπαίοι  πολίτες  και  ως  πολίτες  αυτού  του  κόσμου
γενικότερα. 
- εμπλοκή σε κοινωνικές συναλλαγές με παιγνιώδη χαρακτήρα
-  ανάληψη πρωτοβουλιών,  υπευθυνότητας και  της  αυτενέργειας  του μαθητή (προσοχή
στους κανόνες που εξηγούν οι εκπαιδευτικοί, σωστή εκτέλεση οδηγιών, συνεργασία με την
ομάδα)

τεχνογνωσία (savoir-faire) 

- επιτέλεση εξειδικευμένων ενεργειών (διανοητικών και σωματικών σε συνδυασμό) όπως :

- τρέχω ακολουθώντας τις οδηγίες για να βρω πρώτος το αυγό
- βρίσκω  και φέρνω γρήγορα τα υλικά που μου ζητούνται (τετράδιο, μολύβι κλπ)
- ζωγραφίζω ή αναθέτω στον καταλληλότερο να ζωγραφίσει το λαγουδάκι

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

1. Πρόκληση ενδιαφέροντος
2. Συναισθηματική προσέγγιση της γαλλικής γλώσσας 
3. Θετικότερη αντιμετώπιση του μαθήματος των Γαλλικών
4. Δραστηριοποίηση του συνόλου των μαθητών
5. Εξοικείωση με την γλώσσα-στόχο
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6. Εμπλουτισμός του λεξιλογίου
7. Χρήση  γνωστικών  κεκτημένων  και  σύνδεση  νέων  δεδομένων  με  προϋπάρχουσες
γνώσεις
8. Αυτό-αξιολόγηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκπονήθηκαν δίνοντας έμφαση :

-στις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους

-στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης

-στη σύνδεση με τους στόχους του ΑΠΣ

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ. 

Το  διδακτικό  σενάριο  συνδέεται  με  τους  παρακάτω  σκοπούς  του  Α.Π.Σ.  Γαλλικής
Γλώσσας Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού Σχολείου:
 α) την « ευαισθητοποίηση στην ύπαρξη άλλων γλωσσικών κωδίκων πέραν της μητρικής
γλώσσας. Η ευαισθητοποίηση αυτή συμβάλλει στην ανάπτυξη πνεύματος, ικανότητας και
δεξιοτήτων, που σχετίζονται με την αφύπνιση στην πολυγλωσσία, το γραμματισμό και την
καλλιέργεια  των  αρχών  της  πολυπολιτισμικότητας  ως  μιας  θετικής  και  επιθυμητής
πραγματικότητας.»
β) την «την ανάπτυξη διαπολιτισμικής συνείδησης»
Ως προς τις μορφές δραστηριοτήτων η προτεινόμενη διδακτική πρακτική ακολουθεί τις
κατευθυντήριες γραμμές του ΑΠΣ : «  Η τεχνική των σχεδίων εργασίας ως βιωματική
επικοινωνιακή  προσέγγιση  παρέχει  κίνητρα  και  ερεθίσματα  στους  μαθητές/τριες  να
ανακαλύψουν τις ικανότητές τους, να εφαρμόσουν αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες
σε διαφορετικά γνωστικά πεδία,  να πειραματιστούν,  να αυτενεργήσουν,  να εκφραστούν
συναισθηματικά, να δημιουργήσουν και να αυτονομηθούν. Οι μαθητές/τριες βοηθούνται να
αναδείξουν τις δυνατότητές τους, να ανακαλύψουν και να αξιοποιήσουν τις κλίσεις και τα
ταλέντα τους, «να μάθουν πώς να μαθαίνουν», «να μάθουν μέσα από την πράξη», «να
μάθουν  σε  συνεργασία  με  τους  άλλους  και  από  τους  άλλους».  Οι  μαθητές/τριες
χρησιμοποιώντας  τη  γλώσσα  για  να  διερευνήσουν  άλλα  γνωστικά  πεδία,
ευαισθητοποιούνται  και  συνηθίζουν  στη  δημιουργική  χρήση  της  αλλά  και  στη
διαπολιτισμική της διάσταση μέσα από την ανακάλυψη αναπαραστάσεων του άλλου.»
Το μεθοδολογικό πλαίσιο και οι μορφές δραστηριοτήτων, που προτείνονται, παρέχουν τη
δυνατότητα  ανάπτυξης  διαδραστικών  δραστηριοτήτων  μέσα  από  ένα  δημιουργικό  και
ενεργητικό περιβάλλον μάθησης. Πρόκειται για τύπους δραστηριοτήτων, που συμφωνούν
με το πνεύμα του πλαισίου εκμάθησης των Ξένων Γλωσσών και ειδικότερα της Γαλλικής
Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο και αποσκοπούν στη διαμόρφωση δημιουργικών μαθητών/
τριών που είναι ανοικτοί στην έννοια της ετερότητας, των γλωσσών και των πολιτισμών.

Παρουσίαση του Παιδαγωγικού Σεναρίου
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Το σενάριο εξελίσσεται σε τέσσερα στάδια:
- προετοιμασία
- Χωρισμός ομάδων
- Κατανόηση οδηγιών και αναζήτηση σε ομάδες και 
- Εκτέλεση απλών οδηγιών και προφορική έκφραση
- Αξιολόγηση και επιβράβευση

ΣΤΑΔΙΟ 1. Προετοιμασία (10-15 λεπτά)

Το  στάδιο  αυτό  γίνεται  από  τους  εκπαιδευτικούς  είτε  κατά  την  προηγούμενη
διδακτική ώρα είτε (αν δεν είναι δυνατόν να γίνει από πριν) τα πρώτα δέκα λεπτά της
διδακτικής  ώρας  και  με  την  προϋπόθεση  ότι  ο  ένας  από  τους  δυο  εκπαιδευτικούς
απασχολεί τους μαθητές στην αίθουσα, μέχρι να στηθεί το κυνήγι στον αύλιο χώρο. 

Ο  εκπαιδευτικός  κρύβει  τα  αυγά  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  και  τοποθετεί  τις
«πινακίδες». Στη συνέχει οι μαθητές κατεβαίνουν στην αυλή

ΣΤΑΔΙΟ 2. Χωρισμός ομάδων (10 λεπτά)
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Οι μαθητές επιλέγουν από σκουρόχρωμη σακούλα, της οποίας το περιεχόμενο δε
διακρίνεται  μια  χάρτινη  καρδιά  χρώματος  πράσινου,  κόκκινου,  κίτρινου  ή  μπλε.
Σχηματίζουν ομάδες ανά χρώμα και φοράνε στο κεφάλι το λαγουδάκι με το αντίστοιχο
χρώμα. 

Κατά τη διαδικασία και μέχρι να προσαρμοστούν με συρραπτικό τα χαρτόνια στα
κεφάλια τους, η διάδραση γίνεται στα γαλλικά : l’équipe bleue, l’équipe rouge, tu as quelle
couleur toi?  Ah le jaune! etc.  έτσι  οι  μαθητές  κάνουν  επανάληψη  το  λεξιλόγιο  των
χρωμάτων που έχουν διδαχθεί μέσα στη χρονιά.

Επίσης σε κάθε ομάδα δίνεται μία απόχη αντίστοιχου χρώματος, μέσα στην οποία
θα τοποθετήσουν τα σοκολατένια αυγά.

ΣΤΑΔΙΟ 3. Κατανόηση οδηγιών και αναζήτηση σε ομάδες
Μοιράζεται σε κάθε ομάδα το παρακάτω φύλλο οδηγιών. 
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Ζητείται από τους μαθητές να βρουν τα αυγά σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες και με τη
βοήθεια των «πινακίδων» που έχουν τοποθετηθεί.

Διευκρινίζεται ότι σε κάθε «κρυψώνα» υπάρχουν τέσσερα αυγά διαφορετικού χρώματος
και ότι κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να πάρει μόνο το αυγό του χρώματός της.

Δε δίνονται άλλες διευκρινίσεις καθώς το λεξιλόγιο είναι γνωστό και η μορφή εκφοράς
των οδηγιών πολύ απλή.
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Η δραστηριότητα αυτή στηρίζεται εξ ολοκλήρου στην ενεργητική μάθηση. Μέσα από τη
βιωματική  δραστηριότητα  οι  μαθητές  αναπτύσσουν  πρωτοβουλίες,  ελευθερία  δράσης,
αποκτούν δεξιότητες συνεργασίας και  αλληλεγγύης και καλλιεργούν τις διαπροσωπικές
σχέσεις (μεταξύ τους αλλά και με τους εκπαιδευτικούς).

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοδηγητικός και εμψυχωτικός. Ο εκπαιδευτικός
παρακολουθεί τη διαδικασία, παρατηρεί τους μαθητές, παρεμβαίνει, όταν παρουσιάζεται
ανάγκη, και τους ενθαρρύνει. 

Στάδιο 4: Εκτέλεση απλών οδηγιών και προφορική έκφραση

Κάθε ομάδα  που επιστρέφει  έχοντας στην  απόχη όλα  τα αυγά που της αναλογούν
καλείται σε 5 ακόμη δοκιμασίες, ώστε να κερδίσει «έξτρα» αυγά. Για κάθε μια από τις
δοκιμασίες που ολοκληρώνει επιτυχώς κερδίζει ένα επιπλέον αυγό. 

Καλούνται λοιπόν οι μαθητές :

α) να μετρήσουν μέχρι το 12 

β) να σχεδιάσουν ένα κουνέλι
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γ) να πουν την αλφαβήτα

δ) να πουν τρία ζώα στα γαλλικά και 

ε) να φέρουν ένα κόκκινο τετράδιο, μια ροζ ξυλομπογιά και ένα μπλε στυλό

Η δραστηριότητα αυτή συνδυάζει τη γραπτή κατανόηση (compréhension écrite) με
την προφορική έκφραση (expression orale).  H προφορική έκφραση μάλιστα γίνεται «εν
χορώ», καθώς τα ζητούμενα είναι πολύ απλά και όλοι οι μαθητές θέλουν να συμμετέχουν
και μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού.

Ακόμα και οι ελάχιστοι μαθητές που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα απλά αυτά
ζητούμενα δε μένουν αμέτοχοι καθώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν άλλες δεξιότητες για
να βοηθήσουν την ομάδα τους (άλλος τρέχει γρήγορα, άλλος σχεδιάζει καλά κλπ)

Στάδιο 5 : Αξιολόγηση και επιβράβευση

Τα μέλη της ομάδας μοιράζονται την επιβράβευσή τους, τα σοκολατένια αυγά  (τα
οποία φυσικά καταναλώνονται άμεσα).

Οι  εκπαιδευτικοί  ενθαρρύνουν  τους  μαθητές  να  ανταλλάξουν  απόψεις,  να
εκφράσουν συναισθήματα, κρίσεις, π.χ. «τι σας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση;», «το ξέρατε
αυτό το έθιμο;», «σε ποιες άλλες χώρες υπάρχει;», «περάσατε καλά;» κλπ

Εμπειρίες - Συμπεράσματα

Το παραπάνω σενάριο έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε συνεργασία με τη συνάδελφο και
φίλη Ελεάνα Δημητριόυ με μικρές παραλλαγές κάθε φορά.

Τα αποτελέσματα κρίνονται θετικά καθώς:

Α. οι μαθητές ανταποκρίθηκαν : ενθουσιάστηκαν, συμμετείχαν με μεγάλη χαρά και φυσικά
βρήκαν όλα τα αυγά 
Β. το μάθημα της ξένης γλώσσας έγινε πιο ελκυστικό καθώς μέσα από τη δράση  η μάθηση
αναδύεται αβίαστα και ευχάριστα

Γ. Η συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς βελτιώθηκε 

Υπήρξαν βέβαια και ορισμένες τεχνικές δυσκολίες και εμπόδια :Σε μία περίπτωση ο αέρας
έριξε όλες τις «πινακίδες». Σε άλλη περίπτωση, επειδή η δραστηριότητα έγινε σε μια από
τις τελευταίες ώρες, η ζέστη και ο ήλιος έλιωσαν και αλλοίωσαν κάποια από τα κρυμμένα
αυγά. 
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Κανένα  βέβαια  από  τα  παραπάνω  προβλήματα  δεν  εμπόδισε  την  επιτυχή
ολοκλήρωση  της  δραστηριότητας.  Οι  πινακίδες  είχαν  συμπληρωματικό  ρόλο  στην
καθοδηγούμενη διερεύνηση του χώρου και οι μαθητές μπόρεσαν να εντοπίσουν τα αυγά
ακολουθώντας  τις  οδηγίες.  Στη  δεύτερη  περίπτωση  είχε  προβλεφθεί  να  υπάρχουν
επιπλέον σοκολατένια αυγά, οπότε τα αλλοιωμένα πετάχθηκαν και κανένας μαθητής δεν
έμεινε παραπονεμένος.
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