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1. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ
1.1 ΣΙΣΛΟ

<<Δημιουργία πίνακα αναφοράς >>

1.2 ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΔ ΓΝΩΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ

Γλώςςα, Εικαςτικϊ, ΤΠΕ
1.3 ΣΑΞΔΙ ΣΙ ΟΠΟΙΔ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ

Το ζενάριο απεσθύνεηαι ζε παιδιά προζτολικής ηλικίας.
1.4 ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΜΔ ΣΟ Α.Π..

Το θϋμα εύναι απολύτωσ ςυμβατό με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ,
καθώσ οι δραςτηριότητεσ και το λογιςμικό που χρηςιμοποιούνται
δύνουν ευκαιρύεσ ςτα παιδιϊ, ομαδικϊ και ατομικϊ, να αναπτύςςουν
νοητικϋσ ικανότητεσ όπωσ να ςυςχετύζουν αντικεύμενα με λϋξεισ, να
αντιλαμβϊνονται κϊποιεσ ιδιότητεσ και ςχϋςεισ. Συμβϊλλει ςε μια
προοπτικό καλύτερησ προετοιμαςύασ των παιδιών για την ϋνταξη
τουσ ςε μια κοινωνύα γραπτόσ επικοινωνύασ, διαμορφώνοντασ ϋνα
υποςτηρικτικό περιβϊλλον για την προςϋγγιςη του γραπτού λόγου.
1.5 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΤΛΙΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ

1. Ένασ τουλϊχιςτον υπολογιςτόσ ςτην τϊξη.
2. Ο υπολογιςτόσ θα πρϋπει να ϋχει εγκατεςτημϋνο το λογιςμικό
ελεύθερησ ςχεδύαςησ tux paint.
3. Έναν εκτυπωτό.
ΛΟΓΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ
Το πρόγραμμα ζωγραφικόσ tux paint προςφϋρει ςτα παιδιϊ ϋνα πολύ ενδιαφϋρον περιβϊλλον εργαςύασ όπου μπορούν να εκφραςτούν
και να δημιουργόςουν τισ δικϋσ τουσ ςυνθϋςεισ, να αναπτύξουν την
φανταςύα τουσ. Αναπτύςςουν την δημιουργικότητα τουσ μϋςα από
την δημιουργύα εικόνων και την προςθόκη κειμϋνου.
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1.6 ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ

Ωσ μοντϋλο διδαςκαλύασ επιλϋγεται η «ςυνεργατικό καθοδηγούμενη ανακϊλυψη», ςτα πλαύςια τησ οπούασ οι μαθητϋσ με ςυγκεκριμϋνεσ δραςτηριότητεσ και φύλλα εργαςύασ διερευνούν το διδακτικό υλικό, οικοδομούν ςυνεργατικϊ τη νϋα γνώςη και εκφρϊζονται
δημιουργικϊ.
Οι μαθητϋσ θα δουλϋψουν ςε ομϊδεσ των δύο ατόμων και ατομικϊ ανϊλογα με τη δραςτηριότητα.
ΚΟΠΟ

Διαμόρφωςη ενόσ περιβϊλλοντοσ μϊθηςησ που παρϋχει
ςτα παιδιϊ ευκαιρύεσ να βιώςουν λειτουργικϋσ εμπειρύεσ
γραφόσ και λειτουργικόσ ανϊγνωςησ.
1.6 ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ

 Να αντιγράφουν λζξεισ που εξυπθρετοφν λειτουργικζσ ανάγκεσ
 Να παίρνουν πλθροφορίεσ από διάφορεσ πθγζσ ςτισ
οποίεσ ςυνυπάρχουν γραπτόσ λόγοσ και εικόνα.
 Να ταυτίςουν τον υπολογιςτι με μια μθχανι που
βοθκάει τον άνκρωπο ςτθν εργαςία του και μπορεί
να τον χρθςιμοποιεί και για διαςκζδαςθ
 Καλλιτεχνικι ζκφραςθ και δθμιουργία με τθ χριςθ
τθσ τεχνολογίασ
 Να αναπτφξουν δεξιότθτεσ ςυνεργατικι μάκθςθσ.
1.7 ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Υπολογίηεται ότι κα χρειαςτοφν τρεισ διδακτικζσ ϊρεσ.
1.8 ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΓΝΩΕΙ
Οι μαθητϋσ ϋχουν αναπτύξει από προηγούμενα μαθόματα τισ βαςικϋσ
δεξιότητεσ χρόςησ του Η/Υ (χρόςη του ποντικιού και πληκτρολογύου) και εξοικειωθεύ με τισ βαςικϋσ λειτουργύεσ του χρηςιμοποιούμενου λογιςμικού tuxpaint κατϊ την διϊρκεια των ελεύθερων δραςτηριοτότων του ημερόςιου προγρϊμματοσ του νηπιαγωγεύου.
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2. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ
2.1 ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ

Η αξιοποίθςθ των ΤΠΕ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία ευνοεί τθν αλλαγι του παραδοςιακοφ διδακτικοφ μοντζλου και τθ χριςθ ςφγχρονων
διδακτικϊν προςεγγίςεων. Επιτρζπει τθ μετάβαςθ από το δαςκαλοκεντρικό μοντζλο διδαςκαλίασ ςτο μακθτοκεντρικό μοντζλο τθσ διερευνθτικισ μάκθςθσ μζςα από τθν αναηιτθςθ τθσ γνϊςθσ ςτισ πθγζσ.
Ο ρόλοσ τθσ νθπιαγωγοφ όςο τα νιπια κα δουλεφουν ςε ομάδεσ κα
είναι υποςτθρικτικόσ –κακοδθγθτικόσ, κα δίνει ςαφείσ οδθγίεσ όπου κι
αν χρειαςτοφν

2.2 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Αφού διαβϊςαμε το παραμύθι με ϋνα μπαλόνι που αλλϊζει
χρώματα, αποφαςύζουμε να φτιϊξουμε ϋνα πύνακα όπου θα υπϊρχουν ζωγραφιςμϋνα τα μπαλόνια τησ ιςτορύασ και θα γρϊφει δύπλα
το χρώμα του, δημιουργώντασ ϋτςι ϋναν πύνακα αναφορϊσ χρωμϊτων ,που θα ςτολύζει την τϊξη μασ αλλϊ και θα μπορούμε να τον
χρηςιμοποιόςουμε ςε ϊλλεσ δραςτηριότητεσ .Για τη δημιουργύα του
πύνακα ςκεφτόκαμε να χρηςιμοποιόςουμε ϋνα διαφορετικό περιβϊλλον εργαςύασ όπωσ εύναι ο υπολογιςτόσ
Δραστηριότητα 1
Τα παιδιά κάκονται ανά δφο ςτον υπολογιςτι τθσ τάξθσ και ηωγραφίηουν ςτο περιβάλλον εργαςίασ του tux paint το μπαλόνι που κζλουν
και ζχοντασ κοντά τουσ το παραμφκι που διαβάςαμε βρίςκουν τθ λζξθ
που αντιςτοιχεί ςτο χρϊμα του μπαλονιοφ τουσ και τθν πλθκτρολογοφν.
Εκτυπϊνουμε τισ ηωγραφιζσ και τισ τοποκετοφμε ςτον τοίχο δθμιουργϊντασ ζνα πίνακα αναφοράσ για τα χρϊματα.
Δραστηριότητα 2
Τα παιδιά κάκονται ανά δφο ςτον υπολογιςτι τθσ τάξθσ αλλά κα
εργαςτοφν ατομικά . Στο περιβάλλον εργαςίασ του λογιςμικοφ tux paint
κα ςχεδιάςουν μία ηωγραφιά διαλζγοντασ ζνα μόνο χρϊμα. Μετά ανατρζχοντασ ςτον πίνακα αναφοράσ χρωμάτων που δθμιουργιςαμε ςτθ
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προθγοφμενθ δραςτθριότθτα κα γράψουν το χρϊμα που χρθςιμοποίθςαν. Στο τζλοσ κα εκτυπϊςουμε όλεσ τισ ηωγραφιζσ δθμιουργϊντασ ζτςι
ζνα άλλο πίνακα αναφοράσ χρωμάτων με τισ δικζσ τουσ ηωγραφιζσ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η ςυηιτθςθ κατά τθν διάρκεια των δραςτθριοτιτων, ατομικά και
ομαδικά μζςα ςτθν τάξθ κακϊσ επίςθσ και θ δραςτθριότθτα 3 κα δείξουν ςε τι βακμό υλοποιικθκαν οι ςτόχοι του ςεναρίου.
Δραστηριότητα 3
Τα παιδιά κα φτιάξουν ζναν πίνακα αναφοράσ με τουσ τίτλουσ των
βιβλίων τθσ δανειςτικισ βιβλιοκικθσ.
Κάκονται ανά δφο ςτον υπολογιςτι τθσ τάξθσ και δουλεφουν ςτο
περιβάλλον του λογιςμικοφ tux paint .Διαλζγουν ζνα βιβλίο από τθν δανειςτικι βιβλιοκικθ ,βρίςκουν τον τίτλο και τον πλθκτρολογοφν.
Αφοφ γραφτοφν όλοι οι τίτλοι των βιβλίων εκτυπϊνονται από τθν
νθπιαγωγό και τουσ τοποκετοφμε ςτθν βιβλιοκικθ κάτω από τθν εικόνα
του βιβλίου.
Δπέκταση του σεναρίου
 Δημιουργύα παρουςύαςησ με τισ εικόνεσ του παραμυθιού
όπου τα παιδιϊ θα γύνουν οι αφηγητϋσ του παραμυθιού.
 Δημιουργύα παρουςύαςησ με τισ ζωγραφιϋσ των παιδιών.
 Με παρόμοιο τρόπο μπορούμε να δημιουργόςουμε και ϊλλουσ πύνακεσ αναφορϊσ, όπωσ πύνακα εποχών,ημερών,
ςχημϊτων.
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