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ΝΑΙ 

 

Α. Εισαγωγή: 

Σχολική Μονάδα: 8o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Τίτλος Προγράμματος: Παίζω, παίζεις, παίζει… 

(Ich spiele, du spielst, er/sie/es spielt… - Je joue, tu joues, il/elle joue…) 

Θεματικό πεδίο (Αγωγή Υγείας/Περιβαλλοντικής/Πολιτιστικών):  

Πολιτιστικών θεμάτων 

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οι: Παναγιώτα Υποδηματοπούλου 

Τάξη/τμήμα: ΣΤ’1 

Αριθμός μαθητών/τριών που συμμετείχαν: 16 

Σχολικό Έτος: 2017-18 

Διάρκεια προγράμματος (σε μήνες): 8 μήνες 

Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του προγράμματος:  

 

Β. Δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος: 

1ο στάδιο (Οκτώβριος-Νοέμβριος) 

Εισαγωγή στο θέμα των παιχνιδιών και κυνήγι θησαυρού 

 Η εισαγωγή στο θέμα μας έγινε μέσα από έναν «καταιγισμό ιδεών» και 

ακολούθησε η αποτύπωση των αποτελεσμάτων σε συννεφόλεξα: 

http://blogs.sch.gr/pypodim/2017/12/02/remue-meninges-jeux/  

 Οι μαθητές /τριες έπαιξαν το «Κυνήγι του θησαυρού» στην αυλή του 

σχολείου, έλυσαν γρίφους  και δημιούργησαν αφίσα, με αφορμή την 

Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών:  

https://biteable.com/watch/imeraglosson-1574708/  

http://blogs.sch.gr/pypodim/2017/12/02/remue-meninges-jeux/
https://biteable.com/watch/imeraglosson-1574708/


2ο στάδιο (Νοέμβριος-Δεκέμβριος) 

Παιχνίδι στην αυλή του σχολείου 

Παιχνίδι του jockey με στόχο την κατανόηση προφορικού λόγου. 

3ο στάδιο (Ιανουάριος) 

Έτοιμα επιτραπέζια παιχνίδια μέσα στην τάξη 

 Εξοικείωση των μαθητών /τριών με γαλλικά επιτραπέζια παιχνίδια: 

1. Jeu du serpent (Φιδάκι) 

2. Jeu des nombres (Παιχνίδι με αριθμούς) 

3. Jeu des questions (Παιχνίδι ερωτήσεων) 

4. Jeu de l’escargot (Παιχνίδι σαλίγκαρου)    

 Έμφαση στη χρήση της γαλλικής γλώσσας (κατανόηση γραπτού λόγου και 

παραγωγή προφορικού λόγου). 

4ο στάδιο (Φεβρουάριος-Μάρτιος) 

Κατασκευή επιτραπέζιων παιχνιδιών 

1η φάση: κατασκευή 50 καρτών με ερωτήσεις (γραμματικής, λεξιλογίου, φωνητικής, 

πολιτισμού, ιστορίας, γεωγραφίας) στη γαλλική και στη μητρική γλώσσα. 

http://blogs.sch.gr/pypodim/2018/02/09/cartes-pour-nos-jeux-de-plateau/  

2η φάση: ομαδική κατασκευή ταμπλό για τα παρακάτω παιχνίδια 

 Jeu tricolore (Παιχνίδι τρικολόρ) 

 Tour de France (Γύρος Γαλλίας) 

 Devine qui c’est! / Hôtel Europe (Μάντεψε ποιος! / Ξενοδοχείο «Ευρώπη») 

 Labyrinthe des couleurs (Λαβύρινθος χρωμάτων) 

http://blogs.sch.gr/pypodim/2018/02/24/au-boulot/  

5ο στάδιο (Απρίλιος) 

Παιχνίδι με τα επιτραπέζια που κατασκευάστηκαν μέσα στην τάξη 

Οι μαθητές/-τριες έπαιξαν, έμαθαν και διασκέδασαν με τα παιχνίδια που οι ίδιοι 

κατασκεύασαν. 

6ο στάδιο  (Μάιος) 

Kahoot: διαδραστικό on line παιχνίδι στην αίθουσα Πληροφορικής 

http://blogs.sch.gr/pypodim/2018/02/09/cartes-pour-nos-jeux-de-plateau/
http://blogs.sch.gr/pypodim/2018/02/24/au-boulot/


Αξιολόγηση και εμπλουτισμός γνώσεων σε θέματα πολιτισμού, ιστορίας και 

γεωγραφίας της Γαλλίας και της Γερμανίας. 

http://blogs.sch.gr/pypodim/2018/05/03/quiz-kahoot/  

7ο στάδιο (Μάιος) 

Παιχνίδι στην αυλή με την «τσάντα των εκπλήξεων»! 

Οι μαθητές/-τριες «ταξίδεψαν» στη Γαλλία εξερευνώντας το περιεχόμενο της 

τσάντας (χάρτες, στερεοσκόπια, CD, καρτ ποστάλ, αφίσες κ.λπ.) και συμπλήρωσαν 

τα σχετικά φύλλα εργασίας: http://blogs.sch.gr/pypodim/2018/06/02/le-sac-a-

surprises/  

 

Γ. Διάχυση των δραστηριοτήτων του Προγράμματος 

 Επίσκεψη μαθητών του τμήματος γερμανικών στην τάξη μας και συμμετοχή 

στα παιχνίδια με τα επιτραπέζια. 

 Έκθεση των επιτραπέζιων παιχνιδιών στο χώρο του σχολείου. 

 Επίδοση πλαστικοποιημένου αντιγράφου επιτραπέζιου παιχνιδιού σε όλους 

τους μαθητές/-τριες. Τα πρωτότυπα παιχνίδια θα παραμείνουν στη 

βιβλιοθήκη του σχολείου για μελλοντική χρήση από άλλους μαθητές. 

 Ανάρτηση των δραστηριοτήτων στην ιστοσελίδα του σχολείου, αλλά και στα 

προσωπικά ιστολόγια των υπεύθυνων εκπαιδευτικών: 

http://blogs.sch.gr/pypodim/ και http://blogs.sch.gr/evouliou/      

 

Δ. Αξιολόγηση του Προγράμματος 

 Λόγω του βιωματικού χαρακτήρα των δραστηριοτήτων, η αξιολόγηση γινόταν κατά 

τη διάρκεια της κάθε δραστηριότητας: 

 Ευνοήθηκε η συμμετοχή ακόμη και των πιο αδύναμων μαθητών στη 

διαδικασία. 

 Μετριάστηκαν φαινόμενα έντονου ανταγωνισμού, τα οποία οδηγούσαν σε 

διαμάχη μεταξύ των μαθητών. 

 Ενισχύθηκε η καλή συνεργασία του τμήματος γαλλικής και του τμήματος 

γερμανικής γλώσσας. 

 

http://blogs.sch.gr/pypodim/2018/05/03/quiz-kahoot/
http://blogs.sch.gr/pypodim/2018/06/02/le-sac-a-surprises/
http://blogs.sch.gr/pypodim/2018/06/02/le-sac-a-surprises/
http://blogs.sch.gr/pypodim/
http://blogs.sch.gr/evouliou/


 

 

Ε. Ενδεικτικές φωτογραφίες και βίντεο από την υλοποίηση του Προγράμματος 

https://drive.google.com/file/d/1QYUjFmq7xI1lIYi8YycfG4RYNZh_q246/view?usp=sh

aring (Παρουσίαση ppt) 

 

https://biteable.com/watch/paizo-paizeis-paizei-1920827 (βίντεο) 

 

ΣΤ. Παράρτημα 

 

 Βιβλιογραφία: 

“Rappelkiste, 40 Sprachlernspiele" - Μανώλης Παντελάκης (Εκδόσεις Κουναλάκη, 

2008 - Ηράκλειο Κρήτης) 

 Κανόνες παιχνιδιών:  

https://drive.google.com/drive/folders/1XoBGGxsa8OCnrNkISHZiH2aJ3peW

WAJa?usp=sharing  

 

https://drive.google.com/file/d/1QYUjFmq7xI1lIYi8YycfG4RYNZh_q246/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QYUjFmq7xI1lIYi8YycfG4RYNZh_q246/view?usp=sharing
https://biteable.com/watch/paizo-paizeis-paizei-1920827
https://drive.google.com/drive/folders/1XoBGGxsa8OCnrNkISHZiH2aJ3peWWAJa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XoBGGxsa8OCnrNkISHZiH2aJ3peWWAJa?usp=sharing

