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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

Ανδρέας Ντέλλας 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

 

1.1 Τίτλος διδακτικού σεναρίου 

Τα ζώα του τόπου μου. 

 

1.2 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Το σενάριο εντάσσεται στη γνωστική περιοχή της Μελέτης περιβάλλοντος. 

 

1.3 Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται 

Το σενάριο μπορεί να αξιοποιηθεί από την Πρώτη (Α’) τάξη του δημοτικού σχολείου. 

 

1.4 Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

Το θέμα είναι συμβατό με το ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ, εφόσον αποτελεί θέμα διδακτικής 

ενότητας του αντίστοιχου μαθήματος και οι στόχοι που τίθενται άπτονται του 

συγκεκριμένου αναλυτικού προγράμματος (ΥΠΕΠΘ/Π.Ι., 2003:307). Οι μαθητές να 

είναι ικανοί να αναγνωρίζουν και να ενδιαφέρονται για τα ζώα του άμεσου 

περιβάλλοντος τους, να διακρίνουν την ποικιλομορφία των ζώων και να κάνουν 

απλές ταξινομήσεις. 

 

1.5 Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Οργάνωση της Διδασκαλίας 

Για την οργάνωση της διδασκαλίας θα χρησιμοποιηθεί το μοντέλο της 

ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία επιφέρει θετικά 

αποτελέσματα, τόσο στη σχολική μάθηση όσο και στη γενικότερη ανάπτυξη του 

παιδιού. Η τάξη χωρίζεται σε πέντε (5) ομάδες των τεσσάρων (4) μαθητών. Ο 

χωρισμός γίνεται με βασικό κριτήριο την ανομοιογένεια και την συμμετοχή ενός 

τουλάχιστον μαθητή που ξέρει να χειρίζεται με σχετική ευχέρεια τον υπολογιστή σε 

κάθε ομάδα. 
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Γνωστικά Προαπαιτούμενα 

Οι μαθητές γνωρίζουν αρκετά κατοικίδια και, ενδεχομένως, ζώα της φάρμας, είτε 

γιατί οι ίδιοι έχουν κάποιο ζώο στο σπίτι τους, είτε οι συγγενείς και οι φίλοι, είτε 

από το χωριό το οποίο κατάγονται οι περισσότεροι γονείς ή παππούδες τους. 

 

Απαιτούμενη Υλικοτεχνική Υποδομή 

Εργαστήριο με πέντε (5) Η/Υ και έναν υπολογιστή συνδεδεμένο με προτζέκτορα για 

το δάσκαλο, βιβλίο μαθητή, τετράδιο εργασιών μαθητή, φύλλα εργασίας. Το 

σενάριο υποστηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία με την παιδαγωγική αξιοποίηση των 

ΤΠΕ χρησιμοποιώντας: 

• Λογισμικό γενικής χρήσης (επεξεργαστής κειμένου). 

• Λογισμικό επεξεργασίας γραφικών (Revelation Natural Art). 

• Συστήματα εννοιολογικής χαρτογράφησης (Inspiration, Kidspiration). 

• Λογισμικό δημιουργίας σταυρόλεξου (Hot Potatoes). 

 

1.6 Διδακτικοί Στόχοι 

 Οι μαθητές επιδιώκεται: 

Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 

• Nα αναγνωρίζουν και να ταξινομούν τα κατοικίδια ζώα στις οικογένειές τους 

(ζώα που ζουν στα δάση, στις λίμνες, στα ποτάμια και τη θάλασσα). 

• Να ονομάζουν και να περιγράφουν γνωστά ζώα της περιοχής τους. 

• Να αναγνωρίζουν τα εξωτερικά χαρακτηριστικά ενός ζώου (κεφάλι, πόδια, 

ουρά). 

• Να διακρίνουν τα ζώα σε άγρια και κατοικίδια, ανάλογα με τη συμπεριφορά 

που εμφανίζουν και το πού ζουν. 

• Να ξεχωρίζουν το διαφορετικό ζώο από μια ομάδα με κοινά χαρακτηριστικά. 

Β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών 

• Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στον Η/Υ ως μέσο άντλησης 

πληροφοριών. 

• Να εξοικειωθούν με την εύρεση, αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών 

και εικόνων μέσω του διαδικτύου. 
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• Να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης και αξιοποίησης των λογισμικών 

Insriration, Kidspiration, Word, Hot Potatoes, Revelation Natural Art και 

γενικότερα του Η/Υ. 

Γ. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

• Να συνεργαστούν στα πλαίσια της μικρής ομάδας και να διαπραγματευτούν. 

• Να ασκηθούν στη συνεργατική μάθηση για την επίτευξη των στόχων τους, να 

αναλάβουν πρωτοβουλίες και να αναπτύξουν τη δημιουργική και κριτική 

τους σκέψη. 

• Να αναπτύσσουν το διάλογο και την επιχειρηματολογία. 

• Να σέβονται τις διαφορετικές απόψεις και να συνθέτουν μέσα από αυτές 

καινούριες προτάσεις. 

 

1.7 Εκτιμώμενη διάρκεια 

Έξι (6) διδακτικές ώρες στα πλαίσια του μαθήματος Μελέτη Περιβάλλοντος. 

 

2. Διδακτική προσέγγιση 

Θεωρητική προσέγγιση 

Το παρόν σενάριο στηρίζεται στη θεωρία του εποικοδομισμού του Piaget όπου ο 

μαθητής οικοδομεί τη γνώση, ταξινομώντας και κατηγοριοποιώντας τα ζώα σε 

ομάδες αναλόγως τα χαρακτηριστικά τους και στην προσπάθεια αυτή αλληλεπιδρά 

με το υλικό περιβάλλον (εκπαιδευτικό λογισμικό), τους συμμαθητές του και τον 

εκπαιδευτικό που έχει ρόλο εμψυχωτή και καθοδηγητή. Επίσης, στηρίζεται και στις 

κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις για την μάθηση (Vygotsky-Doise-Mugny) 

σύμφωνα με τις οποίες ο μαθητής δημιουργεί ένα σύνολο γνώσεων με τη βοήθεια 

του περιβάλλοντος και όχι μόνος του. Οι κοινωνικογνωστικές θεωρίες υποστηρίζουν 

τη συνεργατική μάθηση σε όλες τις μορφές και ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ 

των μαθητών και γενικότερα την κοινωνική αλληλεπίδραση (Δαγδιλέλης 2010:30). 

 

Μεθοδολογική προσέγγιση 

Η μέθοδος που βασίζεται το παρόν σενάριο είναι η ομαδοσυνεργατική. Οι 

σύγχρονες θεωρίες μάθησης οι οποίες αποδίδουν μεγάλη σημασία στον 

κοινωνικοπολιτισμικό παράγοντα και στην κοινωνική αλληλεπίδραση ενισχύουν τη 
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συνεργασία και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και αναπτύσσουν την κριτική 

τους σκέψη. 

 

2.1 Διδακτική προσέγγιση με ΤΠΕ 

Η ενότητα περιλαμβάνει παιδαγωγικές δραστηριότητες αξιοποίησης τεχνολογικών 

εργαλείων ΤΠΕ. Πιο συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθούν: 

1. Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (Inspiration και Kidspiration), για 

να ανιχνευτούν οι πρότερες γνώσεις των μαθητών για τα ζώα. Αυτό, γιατί η 

εννοιολογική χαρτογράφηση είναι μια ειδική τεχνική οπτικοποίησης των 

σχέσεων ανάμεσα σε διάφορες έννοιες. 

2. Λογισμικό δημιουργίας σταυρόλεξου (Hot Potatoes). Οι μαθητές θα λύσουν 

ένα σταυρόλεξο στο οποίο ζητούνται οι 5 οικογένειες των ζώων και 8 ζώα για 

τα οποία δίνονται κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα τους για να 

διαπιστώσουμε κατά πόσο έχει η εμπέδωση όσων διδάχθηκαν. 

3. Το διαδίκτυο για να βρουν μύθους του Αισώπου και να επιλέξει έναν κάθε 

ομάδα για να τον παρουσιάσει στις υπόλοιπες δραματοποιώντας τον. Το 

διαδίκτυο είναι πηγή άντλησης πληροφοριών και εικόνων και προσφέρει τη 

δυνατότητα στους μαθητές να νιώσουν χαρά και ικανοποίηση 

ανακαλύπτοντας τις πληροφορίες που ψάχνουν. 

4. Το λογισμικό ζωγραφικής (Revelation Natural Art) με το οποίο οι μαθητές θα 

δημιουργήσουν ελεύθερα ζωγραφικές συνθέσεις με θέμα τα ζώα στο 

περιβάλλον που ζουν. 

 

2.2 Το προτεινόμενο σενάριο 

2.2.α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Α. 1η διδακτική παρέμβαση. 

Οι μαθητές έρχονται σε πρώτη επαφή με τους Η/Υ. Κάποιοι ήδη είναι εξοικειωμένοι 

από το οικογενειακό τους περιβάλλον ενώ άλλοι από την παραμονή τους στο 

ολοήμερο όπου διδάσκεται το μάθημα της πληροφορικής. Ωστόσο, επειδή μερικοί 

δεν έχουν καμία επαφή με το αντικείμενο, γίνεται μια παρουσίαση του Η/Υ 

συνολικά με όλα τα βασικά του εργαλεία και τη χρήση τους. Οι μαθητές χωρίζονται 
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σε πέντε (5) ομάδες των τεσσάρων (4) ατόμων. Γίνεται επίδειξη του λογισμικού και 

δίνονται οδηγίες χρήσης. Στη συνέχεια, δίνεται ημιδομημένος εννοιολογικός χάρτης 

με την κεντρική έννοια ‘’ζώα’’ και το Φύλλο Εργασίας 1 όπου γίνεται καταγραφή των 

πρότερων ιδεών των μαθητών. Ακολουθεί συζήτηση. 

 

Β. 2η διδακτική παρέμβαση. 

Αφού αναφερθούμε στο περιβάλλον που ζουν τα ζώα και τις ανάγκες τους σε σχέση 

μ’ αυτό, δίνεται στους μαθητές το Φύλλο Εργασίας 2 στο οποίο καλούνται να 

ταξινομήσουν τα ζώα σε τέσσερις κατηγορίες (κατοικίδια, του δάσους, της 

θάλασσας και των ποταμών-λιμνών). 

 

Γ. 3η διδακτική παρέμβαση. 

Δίνεται επαναληπτική άσκηση στους μαθητές για εμπέδωση όσων διδάχθηκαν τις 

προηγούμενες ώρες. Ζητείται από τους μαθητές μέσα από τη δραστηριότητα 

«Ξεχωρίστε το διαφορετικό ζώο» να εντοπίσουν ποιο ζώο δεν έχει σχέση με τα 

υπόλοιπα, δεν ανήκει στην ίδια οικογένεια ή κατηγορία και να το τοποθετήσουν από 

κάτω μέσα στο ορισμένο πλαίσιο. Στη συνέχεια, γίνεται συζήτηση με τους μαθητές 

για τα χαρακτηριστικά (μέρη) των ζώων κάθε οικογένειας. Ακολουθεί νέα 

δραστηριότητα σχετική με τη νέα γνώση κατά την οποία οι μαθητές καλούνται να 

ονομάσουν τα μέρη συγκεκριμένων ζώων (Φύλλο Εργασίας 3). 

 

Δ. 4η διδακτική παρέμβαση. 

Οι μαθητές μέσα από το διάλογο και με βάση τα όσα διδάχθηκαν παραπάνω 

καταλήγουν να δώσουν έναν ορισμό για κάθε οικογένεια ζώων. Δίνεται το Φύλλο 

Εργασίας 4, όπου οι μαθητές καλούνται να λύσουν ένα σταυρόλεξο που 

περιλαμβάνει τις 5 οικογένειες των ζώων και 8 γνωστά ζώα με βάση τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους. 

 

Ε. 5η διδακτική παρέμβαση. 

Γίνεται μια πρώτη εξοικείωση των μαθητών με το διαδίκτυο. Αναζητούν στο Google 

τη λέξη ‘’ΑΙΣΩΠΟΣ’’ και από την ιστοσελίδα ΠΑΙΔΙΚΑ-Μύθοι Αισώπου 

(http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1049&Itemi

http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1049&Itemid=83�
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d=83) κάθε ομάδα επιλέγει ένα μύθο που της αρέσει και τον μεταφέρει με 

αντιγραφή-επικόλληση στο Φύλλο Εργασίας 5 στο Word. Mία-μία ομάδα αφού τον 

διαβάσει, τον δραματοποιεί και τον παρουσιάζει στις υπόλοιπες ομάδες.  Τέλος, τα 

παιδιά τραγουδούν το γνωστό τραγούδι «Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι…». 

 

ΣΤ. 6η διδακτική παρέμβαση. 

Στην τελευταία διδακτική ώρα οι μαθητές εκτελούν μια δραστηριότητα μέσα από το 

βιβλίο τους κατά την οποία τους ζητείται, αφού κόψουν εικόνες ζώων από δοσμένη 

σελίδα, να τις κολλήσουν στη σελίδα 155 τοποθετώντας τα ζώα στην οικογένεια που 

ανήκουν. Τέλος, ολοκληρώνοντας τη διδασκαλία της ενότητας, ζητείται από τους 

μαθητές να δημιουργήσουν εικαστικά έργα, μέσα από το Revelation Natural Art, μια 

ζωγραφιά με θέμα τα ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον (Φύλλο Εργασίας 6). 

 

2.3. Συνοδευτικά φύλλα εργασίας 

2.3.α Φύλλα εργασίας δραστηριοτήτων 

(βλ. στο τέλος του σεναρίου) 

 

2.4 Επέκταση - Αξιολόγηση 

2.4.α Επέκταση 

 

2.4.β Αξιολόγηση 

Στη διάρκεια εφαρμογής του σεναρίου δεν υπήρξαν ιδιαίτερα προβλήματα. Βέβαια, 

στην αρχή δημιουργήθηκαν κάποιες μικροπροστριβές για το ποιος θα ξεκινήσει 

πρώτος και πότε θα έρθει η σειρά τους, αλλά με την παρέμβαση του εκπαιδευτικού 

ξεπεράστηκαν σχετικά γρήγορα. Τα παιδιά ήταν ενθουσιασμένα και περίμεναν με 

αγωνία την επόμενη διδακτική παρέμβαση. Είναι αξιοσημείωτο ότι, μαθητές που 

δεν συμμετείχαν ενεργά στην τάξη, έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ζήλο κατά την 

ενασχόληση τους με τους Η/Υ. Στο τέλος του εκπαιδευτικού σεναρίου ακολούθησε 

συζήτηση - αξιολόγηση, κατά την οποία οι μαθητές εξέφρασαν πολύ θετικές 

απόψεις για την εφαρμογή του προγράμματος και ζήτησαν να συνεχιστεί διότι ο 

τρόπος μάθησης ήταν πιο ελκυστικός και παρουσίαζε μεγάλο ενδιαφέρον. 
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http://b-epipedo2.cti.gr/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=49&Itemid=50�
http://b-epipedo2.cti.gr/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=49&Itemid=50&limitstart=5�
http://b-epipedo2.cti.gr/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=49&Itemid=50&limitstart=5�
http://www.pi-schools.gr/download/programs/depps/12deppsaps_mel_per.zip�
http://www.pi-schools.gr/download/programs/depps/12deppsaps_mel_per.zip�
http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1049&Itemid=83�
http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1049&Itemid=83�
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 
 
OMAΔΑ:……………………………………. 
ΟΝΟΜΑΤΑ:……………………………………………………………………………
…………………………………………..................................................... 
 
 

1. Βρείτε στη βιβλιοθήκη διάφορα ζωάκια και βάλτε τα στη σωστή 
στήλη. 

 

 

 

 

  
 
Η 1η ομάδα <ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ> 
 
Η 2η ομάδα <ΠΟΥΛΙΑ> 
 
Η 3η ομάδα <ΕΡΠΕΤΑ> 
 
Η 4η ομάδα <ΨΑΡΙΑ> 
 
Η 5η ομάδα <ΕΝΤΟΜΑ> 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 
 
 

Αναζητήστε στη βιβλιοθήκη του Inspiration ζώα και ταξινομήστε τα 
σύμφωνα με τις παρακάτω κατηγορίες. 
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ΘΗΛ Α Σ ΤΙΚ Α

Ο Μ Α ∆Α :

ΘΑ Λ Α ΣΣ Α Σ ∆ Α ΣΟ ΥΣ Λ ΙΜ Ν Ω ΝΕ Ν ΤΟ Μ ΑΠ ΤΗΝ Α

ΖΩΑ

ΒΡΕ ΙΤΕ ΤΟ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΖΩ Ο ΣΕ  ΚΑΘΕ  ΟΜΑ∆Α ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΣΤΕ  
ΤΟ ΜΕ ΣΑ ΣΤΟ ΚΟΥΤΑΚΙ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3α
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 
Σταυρόλεξο 

        1              2          
3                                
                              4  

    5            6                
  7                              
                    8            
  9                              
                                
    10    11          12              
                                
                                
                                
                                
  13                              

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

3 ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ 
ΑΓΚΑΘΙΑ 

6 Ο ΠΙΟ ΠΙΣΤΟΣ ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

7 ΝΗΣΤΙΚΟ ......... ΔΕ ΧΟΡΕΥΕΙ 

8 Η ΟΥΡΑ ΤΟΥ ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΓΕΙ ΕΙΝΑΙ 
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ 

9 ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ 
ΓΛΥΚΟ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟ 

10 ΕΚΛΕΨΕ ΤΟ ΤΥΡΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΚΟΡΑΚΑ ΣΤΟ ΜΥΘΟ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ 

13 ΓΕΝΝΟΥΝ ΜΙΚΡΑ 
 

ΚΑΘΕΤΑ 

1 ΤΑ ΠΛΟΚΑΜΙΑ ΤΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ 
ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ 

2 ΕΧΟΥΝ ΦΤΕΡΑ ΚΑΙ ΓΕΝΝΟΥΝ ΑΥΓΑ 

4 ΖΟΥΝ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΛΕΠΙΑ 

5 ΣΕΡΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ 

11 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ 
ΕΙΝΑΙ¨{ΚΕΦΑΛΙ,ΘΩΡΑΚΑΣ ΚΟΙΛΙΑ} 

12 ΑΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΟ ΖΩΟ ΝΙΚΗΣΕ ΤΟ 
ΛΑΓΟ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΜΥΘΟ 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 
 
ΟΜΑΔΑ:  
 
Αναζητήστε στο διαδίκτυο μέσα από το Google και την 
ιστοσελίδα: ‘’ΠΑΙΔΙΚΑ - Μύθοι Αισώπου’’ 
(http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=
view&id=1049&Itemid=83) ένα μύθο του Αισώπου διαβάστε 
τον και προσπαθήστε να τον δραματοποιήσετε, 
παρουσιάζοντάς τον στις υπόλοιπες ομάδες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1049&Itemid=83�
http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1049&Itemid=83�
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 
 

ΟΜΑΔΑ:  
 
Ζωγραφίστε στο πρόγραμμα ζωγραφικής Revelation Natural 
Art μια εικόνα με θέμα τα ζώα. 
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