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ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α’ - Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΑΚΟΗ (Γ)

Οδηγός για  
το/τη Δάσκαλο/α

Σκοπός του εκπαιδευτικού λογισμικού, το οποίο έχετε στα χέρια σας, είναι,  σύμφωνα με 
το Φ.Ε.Κ. τ.Β. αρ. Φύλλου 3003/13-03-03, «η απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
που επιτρέπουν στο μαθητή να παρατηρεί, να περιγράφει, να ερμηνεύει και σε κάποιο βάθος 
να προβλέπει τη λειτουργία, τους συσχετισμούς και τις αλληλεπιδράσεις του φυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, μέσα στα οποία αναπτύσσεται η ανθρώπινη δραστηριότητα στο 
χώρο και το χρόνο».

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το λογισμικό βασίστηκε στα Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. και στα 
εκπαιδευτικά πακέτα που έχουν δημιουργηθεί με βάση αυτά και ότι το θεωρητικό μέρος που 
αφορά:

στη φιλοσοφία του μαθήματος• 

στο σκοπό της διδασκαλίας • 

στις διαθεματικές και διεπιστημονικές έννοιες• 

στις θεωρίες και τη μεθοδολογία για τη διδασκαλία των εννοιών• 

στην αξιολόγηση του μαθητή κ.ά.• 

Στον παρόντα οδηγό για τον εκπαιδευτικό δεν θα επιχειρηθεί μια επανάληψη ή αναδιατύπωση 
των παραπάνω θεμάτων, τα οποία συμπνέουν με τη φιλοσοφία σχεδιασμού και δημιουργίας 
του λογισμικού.

Στον παρόντα οδηγό του λογισμικού  για το δάσκαλο, θα παρουσιαστούν:

Τα γενικά χαρακτηριστικά του λογισμικού•	
Η δομή και τα περιεχόμενα του λογισμικού•	

Οι στόχοι των δραστηριοτήτωνo 

Τρόποι υλοποίησης των δραστηριοτήτων o 

Προτάσεις για περαιτέρω δραστηριότητες στην τάξηo 

Τρόπος πλοήγησης στο λογισμικό•	
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ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α’ - Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΑΚΟΗ (Γ)

1. Γενικά χαρακτηριστικά του λογισμικού:

1.1 Οι ήρωες

Ο κεντρικός ήρωας στην Α’ και τη Β’ τάξη είναι ο Πασχάλης, μια πασχαλίτσα που γνωρίζει 
πολλά πράγματα για το φυσικό περιβάλλον αλλά συγχρόνως ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους 
και προσπαθεί να ανακαλύψει ολοένα και περισσότερα πράγματα για τον κόσμο γύρω του. Σε 
σχετικά κεφάλαια εμφανίζονται και τα άλλα μέλη της οικογένειάς του (η γυναίκα του και τα 
παιδιά του) και μέσα από το διάλογο αποκτούν νέες γνώσεις σχετικά με το περιβάλλον.

 

Οι ήρωες της Γ’ και Δ’ τάξης είναι ο Πήλος το ποδήλατο και η Λίνα η χελώνα. Μέσα από το 
διάλογο, οι ήρωες μαθαίνουν πράγματα ο ένας στον άλλο, προβληματίζονται, αναρωτιούνται, 
παίρνουν θέση σε ζητήματα της καθημερινότητας αλλά και βοηθούν τους μαθητές κατά την 
πλοήγηση. 
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1.2 Τα είδη των δραστηριοτήτων

Τα είδη των δραστηριοτήτων που υπάρχουν στο λογισμικό είναι τα εξής:

Ταξινόμησης-κατηγοριοποίησης• 

Σύγκρισης• 

Ανάλυσης δεδομένων• 

Παρατηρητικότητας• 

Κριτικής σκέψης • 

Εφαρμογής και επέκτασης της νέας γνώσης μέσα από καθημερινές και αυθεντικές • 
καταστάσεις

Δημιουργικότητας• 

Αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης• 

Διαθεματικές • 

Ακολουθούν ενδεικτικά ορισμένα παραδείγματα δραστηριοτήτων:

Δραστηριότητα κλειστού τύπου:  Σωστό - Λάθος
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ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α’ - Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΑΚΟΗ (Γ)

Δραστηριότητα κλειστού τύπου:  Σύρσιμο και απόθεση (drag & drop)

Δραστηριότητα ανοικτού τύπου: εισαγωγή κειμένου
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1.3 Βασικές αρχές σχεδιασμού

Το λογισμικό της Μελέτης Περιβάλλοντος δημιουργήθηκε  για μαθητές / τριες με προβλήματα 
ακοής, με στόχο να λειτουργήσει συμπληρωματικά στο σχολικό βιβλίο και το τετράδιο 
εργασιών του και να ενισχύσει στην πολλαπλή αναπαράσταση της γνώσης. 

Η χρήση του βίντεο της νοηματικής αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του εκπαιδευτικού 
λογισμικού, καθώς οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν τις πληροφορίες της κάθε 
παρουσίασης όχι μόνο μέσω του γραπτού λόγου αλλά και του προφορικού. Ο κάθε μαθητής, 
ανάλογα με το μαθησιακό στυλ που διαθέτει αλλά και το επίπεδο ανάγνωσης και προφορικού 
λόγου, έχει με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα να επιλέγει τον πιο αποτελεσματικό για αυτόν 
τρόπο λήψης της πληροφορίας. Επιπλέον, η ποικιλία στους τρόπους παροχής της πληροφορίας 
(κείμενο, προφορικός λόγος, εικόνα, κινούμενη εικόνα, κλπ) αποτελεί παράγοντα ενίσχυσης 
του ενδιαφέροντος των μαθητών και κάνει το μάθημα πιο πλούσιο και ελκυστικό.

Τα βίντεο της νοηματικής εμφανίζονται στο πάνω και αριστερά μέρος της οθόνης

Σκοπός του λογισμικού είναι να εμπλουτίσει εποικοδομητικά τη μαθησιακή διαδικασία, να 
ενισχύσει τη συνεργατική και βιωματική μάθηση στην ενεργοποίηση του μαθητή μέσα από 
δημιουργικές-διερευνητικές αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες. Το λογισμικό δημιουργήθηκε 
με στόχο, αφενός να διευκολύνει  κάθε μαθητή / τρια να ακολουθήσει τους δικούς του 
μαθησιακούς ρυθμούς, αφετέρου να διευκολύνει τη συνεργασία και τη δημιουργική ανταλλαγή 
απόψεων μέσα στην τάξη. 
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ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α’ - Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΑΚΟΗ (Γ)

Κατά το σχεδιασμό του λογισμικού, δόθηκε έμφαση στη δημιουργία της διεπαφής (interface), 
ώστε το αποτέλεσμα να είναι ελκυστικό, εύχρηστο, φιλικό και κυρίως αλληλεπιδραστικό. 
Ιδιαίτερα ως προς την αλληλεπίδραση, δόθηκε έμφαση ώστε να είναι πολυεπίπεδη και 
να βασίζεται στις αρχές της ενεργητικής και αυθεντικής μάθησης, σύμφωνα με τις οποίες 
ο χρήστης δεν εκλαμβάνεται ως παθητικός δέκτης αλλά ως ενεργό και υπεύθυνο άτομο, 
το οποίο κατευθύνει την ατομική του μαθησιακή πορεία. Επιπλέον, το λογισμικό είναι 
εμπλουτισμένο με διαφόρων ειδών παιχνίδια, όπως σταυρόλεξα κ.ά., τα οποία έχουν στόχο να 
καταστήσουν το λογισμικό ένα μέσο ελκυστικό και ενδιαφέρον για τα παιδιά, με το οποίο θα 
θέλουν να ασχοληθούν, συνδυάζοντας το παιχνίδι με τη μάθηση.

Η εκπαιδευτική διαδρομή είναι ευέλικτη, καθώς οι μαθητές / τριες μπορούν να ξεκινήσουν 
απ’ όποια ενότητα και δραστηριότητα επιθυμούν. Με αυτό τον τρόπο έχουν τη δυνατότητα να 
προσδιορίσουν τη δική τους μαθησιακή πορεία.

Η διόρθωση των λαθών γίνεται με τρόπο εποικοδομητικό, καθώς όταν ο χρήστης κάνει μια λάθος 
επιλογή ή ενέργεια, παρουσιάζεται ένα  απλό και κατανοητό μήνυμα το οποίο τον παρακινεί 
να ξαναπροσπαθήσει ή να επαναπροσδιορίσει τις επιλογές του. Οι μαθητές/τριες έχουν όσες 
ευκαιρίες θέλουν μέχρι να βρουν τη σωστή απάντηση, για την οποία επιβραβεύονται.

Στο λογισμικό υποστηρίζονται διαδικασίες αυτοαξιολόγησης. Στο τέλος κάθε ενότητας, οι 
μαθητές / τριες μπορούν να ελέγξουν τις γνώσεις τους πραγματοποιώντας τις δραστηριότητες 
αυτοαξιολόγησης είτε ομαδικά είτε ατομικά, όσες φορές θέλουν. Τα αποτελέσματα της 
αυτοαξιολόγησης μπορούν να αξιοποιηθούν και από το / τη δάσκαλο / δασκάλα, καθώς μπορεί 
να τα συζητήσει με τους / τις μαθητές / τριες αναλυτικά στην τάξη.
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Επαναληπτική άσκηση αυτοαξιολόγησης στο τέλος του κεφαλαίου

Το περιεχόμενο βασίζεται και ακολουθεί τις ενότητες των σχολικών εγχειριδίων, δεν περιέχει 
επιστημονικές ανακρίβειες, λάθη, μεροληπτικές ή μη τεκμηριωμένες απόψεις. Χρησιμοποιεί 
απλή και κατανοητή γλώσσα, κατάλληλη για το επίπεδο των μαθητών / τριών.

Στο λογισμικό υπάρχουν υπερσύνδεσμοι, καθώς και προτροπές για αναζήτηση πληροφοριών 
στο διαδίκτυο, με σκοπό την εξοικείωση των μαθητών με το συγκεκριμένο μέσο και την 
αξιοποίησή του στη μελέτη τους.

Οι δικτυακοί τόποι που προτείνονται είναι οι ακόλουθοι:

Α’ και Β’ τάξη

Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης, www.childrensartmuseum.gr/ • 

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, http://www.hcm.gr/ • 

Παιδικό Μουσείο “Σταθμός”, http://ipml.ee.duth.gr/pli/childg.html• 

Γ’ και Δ’ τάξη

Επίσημη ιστοσελίδα του ΤΡΑΜ, Η Τραμούπολη, http://www.tramsa.gr/paidiko/index.• 
html 

WWF Ελλάδος, Το ενεργειακό αποτύπωμα, http://climate.wwf.gr/ • 
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ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α’ - Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΑΚΟΗ (Γ)

Υπουργείο Πολιτισμού, Διαδραστικός Πολιτιστικός Χάρτης Ελλάδος, www.culture.gr • 

Επίσημη ιστοσελίδα Παραολυμπιακών Αγώνων, www.paralympic.gr   • 

Η αισθητική του λογισμικού είναι προσεγμένη, ανάλογη με την ηλικία των μαθητών / τριών και 
ομοιόμορφη σε όλη του την έκταση. Η σχεδίαση είναι ποιοτική, ισορροπημένη, οργανωμένη 
σ’ ένα ενιαίο αρμονικό και ελκυστικό σύνολο. 

Για τις Γ και Δ’ τάξεις, το λογισμικό είναι μια ενιαία ενότητα. Αποτελεί αφενός εξελικτική 
συνέχεια της Α’ και Β’, ενταγμένο στο ίδιο παιδαγωγικό σχεδιαστικό πλαίσιο, αφετέρου έχει 
τη δική του αυτοτέλεια. Πιο συγκεκριμένα, για παράδειγμα, η ενότητα «Ζούμε μαζί» που 
αφορά στο Α.Π.Σ. της Γ’ τάξης έχει τη δική της αυτοτέλεια, αλλά αποτελεί και συνέχεια των 
Γενικών Θεματικών Ενοτήτων «Η Ομάδα» και «Το Σχολείο μου» των Α’ και Β’ τάξεων, με τις 
οποίες μπορούν να ασχοληθούν και στη Γ’ Δημοτικού. Ανάλογος είναι και σχεδιασμός για τις 
υπόλοιπες ενότητες. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η κάθετη διασύνδεση των τάξεων αλλά 
και η διατήρηση της αυτονομίας της κάθε μιας.
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2. Η δομή και τα περιεχόμενα του 
λογισμικού

Σε κάθε ενότητα παρουσιάζονται:

Οι μαθησιακοί  στόχοι της κάθε δραστηριότητας, οι οποίοι είναι ανάλογοι και σχετικοί • 
με τους διδακτικούς στόχους των Δ.Ε.Π.Π.Σ και Α.Π.Σ.

Μια μικρή περίληψη-περιγραφή της δραστηριότητας• 

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη: αφορούν σε μερικές ιδέες για • 
προεκτάσεις και την αξιοποίηση της δραστηριότητας μέσα στην τάξη

Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι, το συγκεκριμένο λογισμικό είναι δομημένο αφενός 
σπονδυλωτά ώστε κάθε τμήμα του να αφορά μια συγκεκριμένη θεματική ενότητα, αφετέρου 
«κάθετα», ώστε να εξασφαλίζεται η κάθετη δόμηση της γνώσης και η εσωτερική διασύνδεση 
των τάξεων, μέσα από εμπλουτισμένες διαθεματικές δραστηριότητες.

2.1 Α’ και Β’ Δημοτικού: δομή και περιεχόμενα

Δίνοντας έμφαση στην «κάθετη» διασύνδεση της γνώσης, οι ενότητες που αφορούν στη Β’ 
τάξη αποτελούν συνέχεια της Α’ Δημοτικού, καθώς ουσιαστικά το περιεχόμενο της ΜτΠ των 
δύο τάξεων είναι ένα ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όλες  οι δραστηριότητες που αφορούν στην Α’ τάξη μπορούν 
να πραγματοποιηθούν και  από τους / τις μαθητές / τριες της Β’ τάξης, οι οποίοι / ες έχουν 
τη δυνατότητα να προχωρήσουν και σ’ ένα επιπλέον επίπεδο που αφορά σε περισσότερες 
δραστηριότητες και ενότητες.

Οι θεματικές ενότητες που περιλαμβάνονται στο λογισμικό και αφορούν στην Α’ και τη Β’ 
τάξη παρουσιάζονται στους δύο ακόλουθους πίνακες (Πίνακας Α και Πίνακας Β). Οι επιπλέον 
δραστηριότητες της Β’ τάξης που δεν περιλαμβάνονται στην Α’ είναι υπογραμμισμένες και 
τονισμένες (underline & bold) και αναλύονται στη συνέχεια.

Στο λογισμικό περιλαμβάνονται οι εξής ενότητες:
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ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α’ - Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΑΚΟΗ (Γ)

2.1.1 Συνοπτική παρουσίαση της δομής και των περιεχομένων Α’ 

και Β’

Πίνακας Α – Ενότητες Α’ Δημοτικού

Θεματική Ενότητα Ενότητες Δραστηριότητες

Η Ομάδα 

Η τάξη και το σχολείο μου
1. Η συμπεριφορά μας στο σχολείο
2. Βρες την τάξη
3. Τι μου αρέσει στο σχολείο;

Η οικογένειά μου

1. Θες να μου γνωρίσεις τη δική σου 
οικογένεια;
2. H οικογένειά μου και το 
περιβάλλον

Επανάληψη

(άσκηση αυτοαξιολόγησης)

Ο Χρόνος

Ο χρόνος

στη ζωή μας

1. Τι κάνω κάθε μέρα;
2. Τι κάνω τα απογεύματα;
3. Μέσα στο χρόνο
4. Οι εποχές

Ο ήλιος και η ζωή μας

1. Μια μέρα χωρίς ρολόι
2. Ο ήλιος: φίλος ή εχθρός;
3. Έτοιμοι για την παραλία;

Επανάληψη

(άσκηση αυτοαξιολόγησης)

Ο Τόπος μου

Η γειτονιά μου
1. Πάμε για ψώνια;
2. Προβλήματα στη γειτονιά

Ο τόπος που ζω

1. Ο τόπος που ζω
Επανάληψη

(άσκηση αυτοαξιολόγησης)

Οι ανάγκες του 
ανθρώπου

Οι ανάγκες μου 1. Πώς καλύπτω κάποιες ανάγκες;

Το σώμα μου

1. Ανακάλυψε τις 5 αισθήσεις του 
ανθρώπου
2. Χρειάζομαι γιατρό 

Επανάληψη

(άσκηση αυτοαξιολόγησης)
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Θεματική Ενότητα Ενότητες Δραστηριότητες

Η επικοινωνία Η επικοινωνία

1. Το παιχνίδι του αρχαίου Έλληνα

2. Η ιστορία της επικοινωνίας 

3. Το δικό σου πρόγραμμα 
τηλεόρασης
4. Και τώρα διαφημίσεις

Επανάληψη

(άσκηση αυτοαξιολόγησης)

Πίνακας Α (συνέχεια) – Ενότητες Α’ Δημοτικού 

Θεματική Ενότητα Ενότητες Δραστηριότητες

Ο πολιτισμός μας

Τα παιχνίδια άλλοτε και 
σήμερα

1. Βοήθησε τον παππού να θυμηθεί 

2. Ομοιότητες και διαφορές

3. Το αγαπημένο μου παιχνίδι 
4. Ας διαφημίσουμε το αγαπημένο 
μας παιχνίδι

 Ο πολιτισμός του τόπου μας

1. Οι μικροί εξερευνητές
2. Μια μέρα στο μουσείο

Επανάληψη

(άσκηση αυτοαξιολόγησης)

Το περιβάλλον

Τα φυτά του τόπου μας

1. Γνωρίζουμε τα φυτά του τόπου 
μας
2. Οδήγησε το κάθε φυτό στο σπίτι 
του
3. Βοήθησέ τα να μεγαλώσουν!
4. Και τώρα μαγειρική!

Τα ζώα του τόπου μας

1. Τα είδη των ζώων

2. Τα μέρη του σώματος

3. Οδήγησε το κάθε ζώο στο σπίτι 
του
4. Ζώα και μέρη του σώματος

Τα αντικείμενα
Αντικείμενα από το 

περιβάλλον μου
1. Πού ανήκει το καθένα;

Επανάληψη

(άσκηση αυτοαξιολόγησης)



17

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α’ - Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΑΚΟΗ (Γ)

Πίνακας Β – Ενότητες Β’ Δημοτικού

Θεματική Ενότητα Ενότητες Δραστηριότητες

Το σχολείο μου

Το σχολικό περιβάλλον

1. Βρες την τάξη
2. Έξω από την τάξη
3. Σχεδιάγραμμα του σχολείου 
μου

Η ζωή στο σχολείο

1. Η συμπεριφορά μας στο 
σχολείο
2. Τι μου αρέσει στο σχολείο
3. Γνωριζόμαστε καλύτερα
Επανάληψη

(άσκηση αυτοαξιολόγησης)

Ο Χρόνος

Μετρώ το χρόνο

1. Μέσα στο χρόνο 
2. Γράφω την ημερομηνία
3. Τι κάνω τα απογεύματα
4. Οι εποχές

Ο χρόνος

στη ζωή μας

1. Όσα φέρνει ο χρόνος
Επανάληψη

(άσκηση αυτοαξιολόγησης)

Προσανατολίζομαι

Η συνοικία μου

1. Στις υπηρεσίες της 
γειτονιάς
2. Προβλήματα στη γειτονιά
3. Πώς καλύπτω κάποιες 
ανάγκες;

Προσανατολίζομαι
1. Το κυνήγι του θησαυρού
2. Βάλε τις ταμπέλες στη θέση 
τους

Ο τόπος μου 1. Ο τόπος που ζω

Τα δικαιώματα του 
ανθρώπου

Τα δικαιώματα του 
ανθρώπου

1. Η Ειρήνη στον κόσμο

2. Το δικαίωμα του παιδιού 
στο παιχνίδι
3. Το δικαίωμα στην ομαλή 
μετακίνηση 
4. Δικαιώματα

Επανάληψη

(άσκηση αυτοαξιολόγησης)



18

Πίνακας Β (συνέχεια) – Ενότητες Β’ Δημοτικού 

Θεματική Ενότητα Ενότητες Δραστηριότητες

Η επικοινωνία Η επικοινωνία

1. Το δικό σου πρόγραμμα 
τηλεόρασης 

2. Και τώρα... διαφημίσεις 

3. Στον ελεύθερο χρόνο μου
4. Η «καλή» και η «κακή» 
τηλεόραση 
Επανάληψη

(άσκηση αυτοαξιολόγησης)

Ο πολιτισμός μας Ο πολιτισμός μας

1. Οι μικροί εξερευνητές

2. Ο πολιτισμός του τόπου μας 

3. Ο πολιτισμός του κόσμου

4. Μια μέρα στο μουσείο
5. Το λαογραφικό μουσείο του 
μέλλοντος
Επανάληψη

(άσκηση αυτοαξιολόγησης)

Το περιβάλλον

Τα φυτά του τόπου μας

1. Γνωρίζουμε τα φυτά του τόπου 
μας
2. Οδήγησε το κάθε φυτό στο σπίτι 
του
3. Βοήθησέ τα να μεγαλώσουν!
4. Και τώρα μαγειρική!

Τα ζώα του τόπου μας

1. Τα είδη των ζώων

2. Τα μέρη του σώματος

3. Οδήγησε το κάθε ζώο στο σπίτι 
του
4. Ζώα και μέρη του σώματος

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι δραστηριότητες του λογισμικού δεν εντάσσονται αποκλειστικά 
σε ένα κεφάλαιο αλλά σε ολόκληρη την ενότητα. Έτσι, μπορούν να γίνουν σε οποιαδήποτε 
στιγμή μέσα στις διδακτικές ώρες, με τις οποίες οι μαθητές / τριες ασχολούνται με την ενότητα 
αλλά και αργότερα ως επανάληψη και εμπέδωση.
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ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α’ - Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΑΚΟΗ (Γ)

2.1.2 Αναλυτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων 

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΟΜΑΔΑ

Ενότητες: 

1. Η τάξη και το σχολείο μου

2. Η οικογένειά μου

1. Η τάξη και το σχολείο μου

Εισαγωγή: Παρουσιάζονται μέσα από διάλογο σε animation η πρώτη μέρα στο σχολείο 
της μικρής πασχαλίτσας Λίτσας, της κόρης του ήρωα Πασχάλη, τα συναισθήματα και οι 
προβληματισμοί της, καθώς και η ενθάρρυνση του πατέρα της.

Στο λογισμικό, καθώς η Λίτσα προσπαθεί να ανακαλύψει την τάξη, μπορεί να δοκιμάσει να 
μπει σε διάφορες τάξεις μέχρι να βρει τη δική της. 
Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες:

Να αναγνωρίσουν την τάξη, στην οποία πηγαίνουν.•	
Να την ταξινομήσουν σε σχέση με τις υπόλοιπες.•	
Να εξοικειωθούν με την κωδικοποίηση της ταξινόμησης που ακολουθείται στο •	
σχολείο (Α’ – Πρώτη), (Β’ - Δευτέρα) κλπ.
Να κατονομάσουν τις υπόλοιπες τάξεις του σχολείου αλλά και τους άλλους •	
χώρους που υπάρχουν.
Να ερευνήσουν τους χώρους του σχολείου τους.•	

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη: 

Τα πιθανά λάθη και η δυνατότητα  των παιδιών να επιλέξουν ή να δοκιμάσουν να πάνε σε 
μια άλλη τάξη, μπορεί να δώσει το ερέθισμα για  προφορικές μαθηματικές δραστηριότητες 
ταξινομήσεων, συγκρίσεων κ.ά. Για παράδειγμα, μπορεί να συζητηθεί ποια είναι η σειρά των 
τάξεων, ποια τάξη είναι μετά από ποια, ποια είναι πριν, σε πόσα χρόνια τα παιδιά θα πάνε στην 
Στ’ κ.ά. 
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Δραστηριότητα 1: Η συμπεριφορά μας στο σχολείο
Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες: 

Να γνωρίζουν και να αποδέχονται τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται στην •	
τάξη και το σχολείο.
Να διαπιστώσουν ότι για την καλή λειτουργία της τάξης και του σχολείου είναι •	
απαραίτητο να τηρούνται κάποιοι κανόνες.
Να συνεργαστούν για την οργάνωση κανόνων στην τάξη τους.•	

Στο λογισμικό εμφανίζονται διάφορα σκίτσα που δείχνουν διάφορες συμπεριφορές, καλές και 
κακές, μέσα στο σχολείο. Τα παιδιά καλούνται να επιλέξουν τις εικόνες εκείνες που δείχνουν 
τη σωστή συμπεριφορά. Υπάρχουν 8 διαφορετικά σενάρια, όπως:

Παιδιά που γράφουν στο τοίχο του σχολείου.• 

Παιδιά που παίζουν όλα μαζί.• 

Παιδιά που ποτίζουν τον κήπο του σχολείου και φυτεύουν.• 

Παιδιά που τρώνε και πετάνε κάτω σκουπίδια.• 

Παιδιά που κλείνουν τις βρύσες και δεν σπαταλάνε το νερό. • 

Παιδιά που δεν προσέχουν στον πίνακα. • 

Παιδιά που κάνουν ζημιές στην περιουσία του σχολείου.• 

Παιδιά που σπρώχνονται για να μπουν στην τάξη.• 

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη: 

Συζητάτε με τα παιδιά άλλες περιπτώσεις που παραβιάζονται και δεν τηρούνται οι κανόνες 
στην τάξη ή στο σχολείο. Ζωγραφίζουν στο τετράδιό τους ανάλογες καταστάσεις, όπου 
παρουσιάζουν την καλή και την κακή πρακτική μιας κατάστασης. Να συζητήσουν  και να 
καταγράψουν τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται στην τάξη.
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ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α’ - Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΑΚΟΗ (Γ)

Δραστηριότητα 2: Βρες την τάξη
Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες:  

Να αναγνωρίσουν και άλλων ειδών τάξεις.• 

Να συγκρίνουν την τάξη τους με άλλες τάξεις.• 

Να περιγράφουν την οργάνωση και τη λειτουργία μιας τάξης.• 

Στο λογισμικό αναγνωρίζουν ποιες από τις εικόνες που βλέπουν είναι τάξεις και εξηγούν 
τις επιλογές τους με επιχειρήματα. Συζητούν για τα διάφορα είδη τάξεων και σχολείων που 
υπάρχουν.

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη: 

Οι μαθητές / τριες, με αφορμή τις εικόνες μπορούν να παρουσιάσουν πιθανούς διαλόγους που 
θα μπορούσαν να γίνουν σε κάθε τάξη, καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του 
κάθε είδους τάξης. Μπορούν επίσης να ετοιμάσουν μια ξενάγηση στην τάξη τους για κάποιον 
μακρινό επισκέπτη από άλλη χώρα, που δεν έχει ξαναδεί τάξη σαν τη δική τους.

Δραστηριότητα 3: Τι μου αρέσει στο σχολείο;
Ενδεικτικός μαθησιακός στόχος:

Οι μαθητές / τριες:

Να διακρίνουν και να περιγράψουν τις βασικές λειτουργίες της σχολικής ζωής.•	

Οι μαθητές / τριες καλούνται να επιλέξουν, ανάμεσα από  διάφορες ενέργειες που • 
πραγματοποιούνται στο σχολείο, αυτές που προτιμούν περισσότερο (με σειρά 
προτεραιότητας).

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη: 

Συζητούν  και αν θέλουν καταγράφουν ή ζωγραφίζουν:

α) τους λόγους, για τους οποίους υπάρχει κάθε διαδικασία π.χ. σχολική γιορτή, σχολική 
επίσκεψη κ.ά.

β) τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται σε κάθε κατάσταση. 

Καταγράφουν τη χρονική διάρκεια και τη συχνότητα της κάθε κατάστασης π.χ. κάθε πότε πάμε 
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στο μουσείο; Πόσες φορές την ημέρα βγαίνουμε διάλειμμα, κλπ.

2. Η οικογένειά μου

Εισαγωγή: Ο Πασχάλης γνωρίζει στα παιδιά τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του. Μέσα 
από απλά σχήματα, παρουσιάζονται 4 διαφορετικοί τύποι οικογένειας.

Δραστηριότητα 1: Θες να μου γνωρίσεις τη δική σου οικογένεια;
Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες: 

Να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους, μέσα από την ανταλλαγή πληροφοριών •	
για την οικογένειά τους.
Να εντοπίσουν τις πιθανές διαφορές στα σχήματα της κάθε οικογένειας.•	

Στο λογισμικό οι μαθητές / τριες παρατηρούν φωτογραφίες / εικόνες από διάφορες οικογένειες. 
Με αφορμή της εικόνες συζητούν για το ρόλο του κάθε μέλους της οικογένειας.

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη: 

Ζωγραφίζουν  τη δική τους οικογένεια και τη συστήνουν στην τάξη τους ή φτιάχνουν ένα 
κολλάζ κόβοντας φωτογραφίες που έχουν ζητήσει από τους γονείς τους γι’ αυτό λόγο. 

Δραστηριότητα 2: Η οικογένεια μου και το περιβάλλον
Ενδεικτικός  μαθησιακός στόχος:

Οι μαθητές/τριες: 

Να αναγνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τις ενέργειες που μπορεί να κάνει •	
κάθε οικογένεια ώστε να έχει πιο φιλική στάση απέναντι στο περιβάλλον.

Στο λογισμικό τα παιδιά διαβάζουν το κείμενο και σημειώνουν (τσεκάρουν) ποιες από τις 
ενέργειες αυτές κάνουν και ποιες όχι με την οικογένειά τους.

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη: 

Μπορούν να συζητηθούν στην τάξη και άλλες ενέργειες εκτός από αυτές που παρουσιάζονται 
στο λογισμικό. Ακόμη, μπορούν τα παιδιά να ζωγραφίσουν τι ενέργειες φιλικές προς το 
περιβάλλον γίνονται στο σχολείο. Δημιουργούν έναν κώδικα συμπεριφοράς φιλικό προς 
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ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α’ - Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΑΚΟΗ (Γ)

το περιβάλλον στο σπίτι και στο σχολείο και τον παρουσιάζουν στους γονείς τους και στις 
υπόλοιπες τάξεις.

Δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης

Στο λογισμικό δίνονται στους μαθητές / τριες διάφορες προτάσεις, προκειμένου να  σημειώσουν 
τι έμαθαν σε αυτή την ενότητα και να  το συζητήσουν στην τάξη.
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ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

1.  Ο χρόνος

2. Ο ήλιος

1. Ο χρόνος

Εισαγωγή: Παρουσιάζονται μέσα από κείμενο και φωτογραφίες οι τρόποι μέτρησης του 
χρόνου. 

Δραστηριότητα 1. Τι κάνω κάθε μέρα;
Ενδεικτικός μαθησιακός στόχος:

Οι μαθητές / τριες: 

Να ταξινομήσουν και να περιγράφουν με χρονική αλληλουχία  τις καθημερινές •	
τους ενέργειες.

Στο λογισμικό οι μαθητές / τριες ταξινομούν τις ενέργειες που τους δίνονται σε εικόνες,  με 
χρονική αλληλουχία.

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη: 

Να περιγράψουν γραπτώς τις εικόνες. Να γράψουν χρονολογικά τις ενέργειες που κάνουν 
στο σχολείο από την ώρα που έρχονται μέχρι την ώρα που σχολάνε ή τις διαδικασίες που 
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια μιας διδακτικής ώρας π.χ. της γλώσσας.

Δραστηριότητα 2. Τι κάνω τα απογεύματα;
Ενδεικτικός  μαθησιακός στόχος:

Οι μαθητές / τριες: 

Να οργανώσουν το απογευματινό τους εβδομαδιαίο πρόγραμμα.•	
Να εξοικειωθούν με τη σειρά των ημερών της εβδομάδας.•	

Στο λογισμικό τοποθετούν τις δραστηριότητές τους τη σωστή μέρα, υπολογίζοντας τη χρονική 
διάρκεια κάθε δραστηριότητας και τη συνολική διάρκεια κάθε εξωσχολικής δραστηριότητας 
κάθε εβδομάδα.
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ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α’ - Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΑΚΟΗ (Γ)

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη: 

Συγκρίνουν  το πρόγραμμα τους με το πρόγραμμα των διπλανών τους ή άλλων συμμαθητών.

Δραστηριότητα 3. Μέσα στο χρόνο
Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες:

Να εξοικειωθούν με άλλους τρόπους μέτρησης του χρόνου και με τη σειρά των •	
μηνών, τις δραστηριότητες και τις εικόνες, με τις οποίες συνδέεται κάθε μήνας.

Στο λογισμικό τοποθετούν στο σωστό μήνα τις εικόνες των σημαντικών γιορτών, επετείων και 
γεγονότων που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς: Πρωτοχρονιά, επέτειος 1821, λήξη 
της σχολικής χρονιάς, έναρξη της σχολικής χρονιάς, επέτειος 1940, Χριστούγεννα. 

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη: 

Να ζωγραφίσουν κατά ομάδες τον κάθε μήνα ή την κάθε εποχή. Να αναζητήσουν διαφορετικές 
εικόνες για κάθε μήνα.

Δραστηριότητα 4. Οι εποχές 
Ενδεικτικός μαθησιακός στόχος:

Οι μαθητές / τριες: 

Να αντιστοιχήσουν σε κάθε εποχή τα σωστά κλιματολογικά χαρακτηριστικά.•	

Στο λογισμικό οι μαθητές / τριες ταξινομούν τις διάφορες εικόνες στην εποχή που ταιριάζει και 
ερμηνεύουν τις επιλογές και τις ταξινομήσεις τους.

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη: 

Να αναζητήσουν για κάθε εποχή την μουσική που της ταιριάζει με βάση κριτήρια που θα 
δημιουργήσουν μόνοι τους.

2. Ο ήλιος

Εισαγωγή: Παρουσιάζεται η καθημερινή πορεία του ήλιου από την ανατολή του μέχρι τη 
δύση του. 
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Δραστηριότητα 1. Μια μέρα χωρίς ρολόι
Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες: 

Να προβληματιστούν και να αναζητήσουν τρόπους μέτρησης του χρόνου, •	
εκτός του ρολογιού.
Να συνδέσουν τις θέσεις του ήλιου στον ουρανό με απλές έννοιες του χρόνου, •	
όπως πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
Να εκφραστούν καλλιτεχνικά με αφορμή τον ήλιο.•	

Δραστηριότητα 2. Ο ήλιος: φίλος ή εχθρός;

Σε σκίτσα παρουσιάζονται οι επιδράσεις του ήλιου στη ζωή μας, καθώς και καλές και κακές 
πρακτικές ως προς την έκθεσή μας σε αυτόν. Οι μαθητές / τριες καλούνται να επιλέξουν το 
σωστό και το λάθος.

Δραστηριότητα 3. Έτοιμοι για την παραλία;
Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες 

Να αντιληφθούν ότι ο ήλιος είναι πηγή ζωής.•	
Να κατανοήσουν την ανάγκη προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία.•	

Στο λογισμικό επιλέγουν από μια σειρά εικόνων, τα 5 πιο σημαντικά πράγματα, για να περάσουν 
μια ασφαλή μέρα στην παραλία.

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη: 

Παίζουν θεατρικό παιχνίδι ή κάνουν δραματοποιήσεις με θέμα: «Μια μέρα στην παραλία», 
εστιάζοντας σε καλές και κακές πρακτικές προστασίας από τον ήλιο. Για παράδειγμα, 2 παιδιά 
που παίζουν όλη μέρα στην παραλία χωρίς καπέλο και αντηλιακό, γυρίζουν το βράδυ στο 
σπίτι.

Δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης

Στο λογισμικό δίνονται στους μαθητές / τριες διάφορες προτάσεις, προκειμένου να  σημειώσουν 
τι έμαθαν σε αυτή την ενότητα και να το συζητήσουν  στην τάξη.
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ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α’ - Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΑΚΟΗ (Γ)

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ΤΟΠΟΣ ΜΟΥ 

1. Η γειτονιά μου

2. Ο τόπος που ζω

1. Η γειτονιά μου

Εισαγωγή: Γίνεται εισαγωγή στην προβληματική της ενότητας μέσα από διαλογικό 
animation.

Δραστηριότητα 1. Πάμε για ψώνια;
Ενδεικτικός  μαθησιακός στόχος:

Οι μαθητές / τριες:

Να γνωρίσουν τους επαγγελματίες της γειτονιάς τους και το ρόλο του κάθε •	
ενός.

Στο λογισμικό τους δίνεται μια λίστα με ψώνια και πρέπει να αναζητήσουν το σωστό μαγαζί 
που θα πάνε, για να αγοράσουν κάθε αντικείμενο.

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη: 

Περιγράφουν άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να αγοράσουν από το συγκεκριμένο 
μαγαζί αλλά και άλλα μαγαζιά, αν υπάρχουν στη γειτονιά τους. Συζητούν, συγκρίνουν και 
αναζητούν τις ομοιότητες και τις διαφορές των μαγαζιών αυτών με το super market. Παίζουν 
θεατρικά παιχνίδια παριστάνοντας τον κάθε επαγγελματία και οργανώνοντας την αγορά της 
τάξης τους.

Δραστηριότητα 2. Προβλήματα στη γειτονιά
Ενδεικτικοί  μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες 

Να παρατηρήσουν τα θετικά και αρνητικά στοιχεία της γειτονιάς τους.•	
Να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη, αναζητώντας λύσεις στα προβλήματα •	
της γειτονιάς.
Να ευαισθητοποιηθούν και να οργανώσουν δράσεις για την αντιμετώπιση των •	
προβλημάτων.
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Στο λογισμικό εμφανίζονται διάφορες φωτογραφίες, τις οποίες οι μαθητές / τριες καλούνται 
να περιγράψουν, να εντοπίσουν το πρόβλημα και τις αιτίες του και να αναζητήσουν λύσεις 
συζητώντας σε ομάδες ή με όλη την τάξη.

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη: 

Παρατηρούν και καταγράφουν τα προβλήματα στη δική τους γειτονιά ή στη γειτονιά του 
σχολείου και διερευνούν τις πιθανές λύσεις. Π.χ. να ενημερώσουν τους αρμόδιους, να γράψουν 
ένα γράμμα στο δήμαρχο κ.ά.

2. Ο τόπος που ζω

Δραστηριότητα 1. Ο τόπος που ζω
Ενδεικτικός  μαθησιακός στόχος:

Οι μαθητές / τριες: 

Να περιγράψουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου τους.•	

Στο λογισμικό τους καλούνται να συγκρίνουν τον τόπο τους με άλλους τόπους,  να αναζητήσουν 
τις ομοιότητες και τις διαφορές τους και να εντάξουν τοn τόπο τους σε μια ευρύτερη κατηγορία 
τόπων (πεδινοί, ορεινοί, παράκτιοι, αστικοί κ.ά.).

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη: 

Συλλέγουν φωτογραφίες (δικές τους ή καρτ ποστάλ) από διάφορα σημεία του τόπου τους και 
φτιάχνουν μια αφίσα.

Δραστηριότητα 2. Και ένας άλλος τόπος
Ενδεικτικός  μαθησιακός στόχος:

Οι μαθητές / τριες 

Να παρατηρήσουν και να περιγράψουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά άλλων •	
τόπων.
Να προσεγγίσουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες άλλων περιοχών.•	

Στο λογισμικό τους δίνεται μια πρόταση για έρευνα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Η 
έρευνα αυτή μπορεί να γίνει με τη βοήθεια του διαδικτύου ώστε να εισαχθούν τα παιδιά στην 
έννοια της αναζήτησης πληροφοριών.
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ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α’ - Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΑΚΟΗ (Γ)

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥ

1. Οι ανάγκες μου

2. Το σώμα μου

Εισαγωγή: Γίνεται εισαγωγή στην προβληματική της ενότητας μέσα από διαλογικό 
animation. 

1. Οι ανάγκες μου

Δραστηριότητα 1. Πώς καλύπτω κάποιες ανάγκες; 
Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες: 
Να αναγνωρίσουν και να αναζητήσουν τρόπους, με τους οποίους καλύπτονται •	
οι  διάφορες ανάγκες του ανθρώπου.
Να συνδέσουν κάποια επαγγέλματα με την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών.•	

Στο λογισμικό τα παιδιά πρέπει να αντιστοιχίσουν (μέσω εικόνων)  την κάλυψη κάποιων 
αναγκών με τα αντίστοιχα καταστήματα που μπορούν να τις καλύψουν. (π.χ. φάρμακα -> 
φαρμακείο).

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη: 

Περιγράφουν τις ανάγκες του ανθρώπου και τους τρόπους, με τους οποίους καλύπτονται. 
Συζητάμε για την κάλυψη αναγκών σε διάφορες περιοχές όπου συχνά υπάρχει δυσκολία. Π.χ. 
σε ένα απομακρυσμένο χωριό δεν υπάρχει γιατρός ή σ’ ένα νησί έχει απαγορευτικό και δεν 
έχουν φρέσκο γάλα για πολλές μέρες κ.ά.

2.Το σώμα μου
Ενδεικτικός  μαθησιακός στόχος:

Οι μαθητές / τριες:
Να συσχετίσουν τη λειτουργία των αισθητηρίων οργάνων με αντίστοιχες •	
αισθήσεις.

Εισαγωγή: Παρουσίαση των 5 αισθήσεων του ανθρώπου μέσα από διαδραστικό animation. 
Παρατηρούν διάφορα μέρη του σώματος και πατώντας πάνω (κλικ) βλέπουν ποια είναι η 
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λειτουργία του (με τη μύτη μυρίζω, με το στόμα γεύομαι κλπ).

Δραστηριότητα 1. Ανακάλυψε τις 5 αισθήσεις του ανθρώπου

Λύνουν το σταυρόλεξο, το οποίο έχει θέμα τις 5 αισθήσεις.

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη: 

Συζητούν τι συμβαίνει, όταν κάποιο όργανο ->αίσθηση δεν λειτουργεί καλά. 

Δραστηριότητα 2. Χρειάζομαι γιατρό.
Ενδεικτικοί  μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες:

Να συνδέσουν τα διάφορα προβλήματα του σώματος με το γιατρό που τους •	
αντιστοιχεί.
Να προβληματιστούν γύρω από την πρόληψη και να αναγνωρίσουν τις •	
συνήθειες που συμβάλλουν στη διατήρηση της υγείας.

Στο λογισμικό εμφανίζονται εικόνες από διάφορα προβλήματα υγείας, τα παιδιά πρέπει να  
αντιστοιχήσουν το σωστό γιατρό για κάθε πρόβλημα. Π.χ. Δόντι οδοντίατρο.

Επιπλέον, μαθαίνουν τη λέξη ΩΤΟ-ΡΙΝΟ-ΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ  η οποία εμφανίζεται αντίστοιχες 
εικόνες.

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη: 

Συζητούν για διάφορες ειδικότητες γιατρών που πιθανόν  να γνωρίζουν το πρόβλημα που 
μπορούν να αντιμετωπίσουν.  Συζητούν για την πρόληψη και τις συνθήκες υγιεινής στο σπίτι 
και το σχολείο. Οργανώνουν πρόγραμμα αγωγής υγείας για την υγιεινή των δοντιών, την 
υγιεινή διατροφή κ.ά.
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ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α’ - Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΑΚΟΗ (Γ)

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

1. Η επικοινωνία άλλοτε και σήμερα.
Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες:

Να κατανοήσουν τη σημασία των μέσων και των τρόπων επικοινωνίας.•	
Να διακρίνουν τα σύγχρονα από τα παλιά μέσα επικοινωνίας.•	
Να ταξινομήσουν τα μέσα επικοινωνίας με χρονολογική σειρά από το •	
παλαιότερο στο πιο σύγχρονο (δημιουργία ιστοριογραμμής).

Εισαγωγή: Παρουσιάζονται πολυμεσικά με animation διάφοροι τρόποι και μέσα  
επικοινωνίας.

Δραστηριότητα 1. Το παιχνίδι του αρχαίου Έλληνα 

Στο λογισμικό δίνεται στα παιδιά μια πρόταση για θεατρικό παιχνίδι. 

Δραστηριότητα 2. Η ιστορία της επικοινωνίας

Στο λογισμικό εμφανίζονται οι εικόνες διαφόρων μέσων επικοινωνίας, τα οποία τα παιδιά 
καλούνται να  βάλουν στη σειρά από το παλαιότερο στο πιο σύγχρονο.

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη: 

(Ομαδική εργασία). Η κάθε ομάδα να αναλάβει να παρουσιάσει ένα διαφορετικό μέσο 
επικοινωνίας, αναζητώντας μερικές βασικές πληροφορίες για το πώς λειτουργούσε, τα 
μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα του. Στη συνέχεια τα παιδιά μπορούν να εκθέσουν τις 
εργασίες τους.
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Δραστηριότητα 3. Το δικό σου πρόγραμμα τηλεόρασης
Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες:

Να εξοικειωθούν με την «κριτική ανάγνωση» των προγραμμάτων της •	
τηλεόρασης.
Να  αναγνωρίσουν κάποιους βασικούς κανόνες παρακολούθησης της •	
τηλεόρασης.

Στο λογισμικό, δίνονται στους μαθητές / τριες διάφορες εκπομπές, από τις οποίες καλούνται να 
κάνουν τις επιλογές τους και να φτιάξουν το δικό τους τηλεοπτικό πρόγραμμα.

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη:

Να ερμηνεύσουν τις επιλογές τους. Να συζητήσουν για τα είδη των εκπομπών που προτιμούν. 
Να φτιάξουν ένα κώδικα κανόνων για την παρακολούθηση της τηλεόρασης.

Δραστηριότητα 4. Και τώρα διαφημίσεις...
Ενδεικτικός μαθησιακός στόχος:

Οι μαθητές / τριες:

Να κατανοήσουν το ρόλο των διαφημίσεων στα διάφορα μέσα ενημέρωσης.•	

Στο λογισμικό, δίνονται διάφορες προτάσεις που αφορούν στους κανόνες παρακολούθησης 
της τηλεόρασης και το ρόλο των διαφημίσεων, τις οποίες οι μαθητές / τριες καλούνται να 
κατατάξουν σε σωστές και λάθος.

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη: 

Να ερμηνεύσουν κάθε πρόταση και να εξηγήσουν γιατί τη χαρακτηρίζουν ως σωστή ή λάθος.

Δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης

Στο λογισμικό δίνονται στους μαθητές/τριες διάφορες προτάσεις, προκειμένου να  σημειώσουν 
τι έμαθαν σε αυτή την ενότητα και να  το συζητήσουν στην τάξη.
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ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α’ - Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΑΚΟΗ (Γ)

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΑΣ

1. Τα παιχνίδια

2. Ο πολιτισμός μας

1. Τα παιχνίδια

Εισαγωγή: Παρουσιάζεται πολυμεσικά με animation μια εισαγωγή στα παλιά αλλά και 
διαχρονικά παιχνίδια.

Δραστηριότητα 1: Βοήθησε τον παππού να θυμηθεί.
Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες:

Να γνωρίσουν παλιότερα είδη παιχνιδιών.•	
Να διακρίνουν τα παλιά από τα σύγχρονα παιχνίδια.•	

Στο λογισμικό εμφανίζονται διάφορες εικόνες παιχνιδιών και οι μαθητές / τριες τις αντιστοιχίζουν 
με ονόματα τους.

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη:  

Περιγράφουν κάθε παιχνίδι και αναζητούν πληροφορίες για το πώς παιζόταν. Παίζουν με όσα 
παλιά παιχνίδια βρήκαν. Εξηγούν πώς καταλαβαίνουν ότι ένα παιχνίδι είναι παλιό και όχι 
σύγχρονο.

Δραστηριότητα 2. Ομοιότητες και διαφορές
Ενδεικτικός μαθησιακός στόχος:

Οι μαθητές / τριες: 

Να συγκρίνουν δύο παιχνίδια, ένα αρχαίο και ένα σύγχρονο και να •	
αποτυπώσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές τους στο χαρτί.

Στο λογισμικό δίνονται στα παιδιά οι εικόνες από 2 παιχνίδια, ένα παλιό και ένα σύγχρονο, τα 
οποία πρέπει να συγκρίνουν και, ζωγραφίζοντάς τα, να ανακαλύψουν τις ομοιότητες και τις 
διαφορές τους. 
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Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη: 

Γενικεύουν τις ομοιότητες και τις διαφορές παλιών και σύγχρονων παιχνιδιών. Κάνουν ένα 
σχέδιο εργασίας για τα παλιά και τα σύγχρονα παιχνίδια.

Δραστηριότητα 3. Το αγαπημένο μου παιχνίδι
Ενδεικτικός μαθησιακός στόχος:

Οι μαθητές/τριες 

Να περιγράψουν και να παρουσιάσουν το αγαπημένο τους παιχνίδι με •	
συγκεκριμένα κριτήρια.

Στο λογισμικό τους δίνονται διάφορα χαρακτηριστικά, από τα οποία πρέπει να επιλέξουν ποια 
έχει το δικό τους αγαπημένο παιχνίδι. 

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη: 

Να συζητήσουν και να αξιολογήσουν τα κριτήρια, με τα οποία επιλέγουν τα παιχνίδια τους. 

Δραστηριότητα 4. Ας διαφημίσουμε το αγαπημένο μας παιχνίδι

Να δημιουργήσουν μια διαφήμιση για το αγαπημένο τους παιχνίδι.

2. Ο πολιτισμός μας

Εισαγωγή: Παρουσιάζεται πολυμεσικά με animation μια εισαγωγή στην έννοια του 
πολιτισμού.
Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες:

Να διακρίνουν τα διάφορα είδη μουσείων.•	
Να εξοικειωθούν με τους χώρους πολιτισμικής αναφοράς.•	

Δραστηριότητα 1. Οι μικροί εξερευνητές.

Στο λογισμικό αντιστοιχούν τα διάφορα αντικείμενα (εικόνες) στο μουσείο που ταιριάζουν. 
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ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α’ - Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΑΚΟΗ (Γ)

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη: 

Εικονικές επισκέψεις σε μουσεία όπου υπάρχουν δραστηριότητες για παιδιά. 

Δραστηριότητα 2. Μια μέρα στο μουσείο.
Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες:

Να καλλιεργούν ένα κώδικα σωστής συμπεριφοράς στα μουσεία και στους •	
χώρους πολιτισμικής αναφοράς.

Στο λογισμικό, υπάρχουν εικόνες με θετικές και αρνητικές συμπεριφορές μέσα σ’ ένα μουσείο, 
τις οποίες πρέπει να αξιολογήσουν ως σωστές ή λάθος.

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη:  

Ερμηνεύουν τις επιλογές τους και καταγράφουν τον κώδικα σωστής συμπεριφοράς σ’ ένα 
μουσείο, σ’ ένα φυλλάδιο, το οποίο μπορούν να μοιράσουν και στις υπόλοιπες τάξεις.

Δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης

Στο λογισμικό δίνονται στους μαθητές / τριες διάφορες προτάσεις, από τις οποίες πρέπει να 
σημειώσουν τις σωστές με βάση ό,τι έμαθαν στην ενότητα.
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ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. Τα φυτά

2. Τα ζώα

3. Τα αντικείμενα

4. Η ηλεκτρική ενέργεια

1. Γνωρίζουμε τα φυτά του τόπου μας
Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες:

Να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν γνωστά φυτά του τόπου μας.•	
Να ταξινομούν τα φυτά σε δέντρα, λουλούδια και θάμνους.•	

Στο λογισμικό, πατώντας πάνω σε κάθε φωτογραφία, μαθαίνουν πληροφορίες για διάφορα 
γνωστά φυτά του τόπου μας.

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη:

Δημιουργούν φυτολόγια με φυτά του τόπου μας.

Δραστηριότητα 2: Οδήγησε το κάθε φυτό στο σπίτι του
Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες:

Να συνδέσουν τα είδη των φυτών με τα οικοσυστήματα, στα οποία τα •	
συναντάμε.
Να αντιληφθούν ότι κάθε φυτό θέλει διαφορετικό περιβάλλον, για να •	
αναπτυχθεί.

Στο λογισμικό αντιστοιχίζουν τα φυτά με τα περιβάλλοντα (οικοσυστήματα), στα οποία 
εντάσσονται.

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη:  

Αναφέρουν, αν ξέρουν άλλα φυτά, και τα αντιστοιχίζουν με τα περιβάλλοντά τους.
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ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α’ - Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΑΚΟΗ (Γ)

Δραστηριότητα 3.Βοήθησέ τα να μεγαλώσουν!
Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες:

Να αναγνωρίσουν και να περιγράφουν τα βασικά μέρη των φυτών.•	
Να περιγράφουν τη σειρά, με την οποία αναπτύσσονται τα μέρη ενός φυτού.•	

Στο λογισμικό, βρίσκουν διάφορα μέρη φυτών, τα οποία πρέπει να τοποθετήσουν με τη σειρά, 
την οποία αναπτύσσονται καθώς μεγαλώνουν.

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη:

Να φυτέψουν ένα φυτό στην τάξη (φακές, φασόλια κ.ά.) και να κρατήσουν ημερολόγιο κατά 
την ανάπτυξή του. Μπορούν επίσης να φωτογραφίζουν σταδιακά την ανάπτυξή του.

Δραστηριότητα 4: Και τώρα μαγειρική
Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες:

Να προβληματιστούν για τη σημασία των φυτών στη ζωή του ανθρώπου.•	
Να ξεχωρίσουν τα βρώσιμα από τα μη βρώσιμα είδη.•	

Στο λογισμικό τους δίνονται διάφορα συστατικά (φυτά), από τα οποία επιλέγουν ποια μπορούν 
να βάλουν στη σαλάτα τους.

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη:

Συζητούν για τη σημασία των φυτών στη ζωή του ανθρώπου. Αναφέρουν φαγητά, τα οποία 
βασίζονται σε φυτά ή έχουν μέσα στα συστατικά τους φυτά.
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2. Τα ζώα του τόπου μας

Δραστηριότητα 1. Τα είδη των ζώων
Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες: 

Να αναγνωρίζουν διάφορα είδη ζώων που ζουν στον τόπο μας.•	
Να ονομάζουν και να περιγράφουν γνωστά ζώα της περιοχής τους.•	

Στο λογισμικό εμφανίζονται δύο είδη γνωστών ζώων, τα οποία πρέπει να τα αναγνωρίσουν και 
να τα ταυτίσουν με το είδος τους.

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη:  

Συζητούν και άλλα ζώα που τους είναι οικεία και αναφέρουν ονόματα που τους δίνει ο άνθρωπος 
(π.χ. Μιμίκα η κατσικούλα κ.ά.).

Δραστηριότητα 2. Τα μέρη του σώματος
Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες:

Να αναγνωρίζουν τα μέρη του σώματος ενός ζώου.•	
Να περιγράφουν ζώα της περιοχής τους με βάση τα εξωτερικά χαρακτηριστικά.•	

Στο λογισμικό εμφανίζονται εικόνες με μέρη από το σώμα γνωστού ζώων και τα παιδιά πρέπει 
να τα τοποθετήσουν στη θέση τους, ώστε να συναρμολογήσουν ξανά το ζώο. 

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη:

Συνεχίζουμε τη δραστηριότητα προφορικά, αναφέροντας και άλλα τμήματα από ζώα που δεν 
εμφανίζονται στο λογισμικό. Τα παιδιά ζωγραφίζουν διάφορα ζώα. Παίζουν παιχνίδια όπου 
προσπαθούν να ανακαλύψουν ποιο ζώο είναι, καθώς μαθαίνουν σιγά- σιγά τα χαρακτηριστικά 
του.
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ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α’ - Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΑΚΟΗ (Γ)

Δραστηριότητα 3. Οδήγησε κάθε ζώο στο σπίτι του
Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες:

Να αναγνωρίσουν τα οικοσυστήματα, στα οποία ζουν διάφορα είδη ζώων.•	
Να αντιληφθούν τη σημασία που έχει για κάθε ζώο να βρίσκεται στο •	
περιβάλλον, όπου ανήκει.

Στο λογισμικό τους εμφανίζονται διάφορα ζώα, τα οποία πρέπει να οδηγήσουν στο περιβάλλον 
(οικοσύστημα), μέσα στο οποίο ζουν και αναπτύσσονται (π.χ. πίθηκος σε τροπικό δάσος, 
χταπόδι στη θάλασσα κ.ά.).

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη:

Συζητούν για τη σημασία των ζώων στη ζωή του ανθρώπου. Αναφέρουν φαγητά, τα οποία 
έχουν μέσα στα συστατικά τους ζώα.

Δραστηριότητα 4. Ζώα και μέρη του σώματος.
Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες:

Να αναγνωρίζουν τα ιδιαίτερα μέρη του σώματος ενός ζώου (π.χ. ουρά, πλοκάμι, •	
κλπ).

3. Τα αντικείμενα

Εισαγωγή: Παρουσιάζονται διάφορα αντικείμενα από το περιβάλλον και οι ιδιότητες τους.

Δραστηριότητα 1: Πού ανήκει το καθένα;

Στο λογισμικό εμφανίζονται διάφορα αντικείμενα, τα οποία πρέπει να τα ταξινομήσουν σε 
στερεά υγρά και αέρια.

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη:

Αναφέρουν διάφορα αντικείμενα τα οποία τα ταξινομούν αντίστοιχα σε στερεά, υγρά και 
αέρια.
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4. Η ηλεκτρική ενέργεια

Εισαγωγή: Παρουσιάζονται διάφορες χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας στη ζωή μας.

Δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης

Στο λογισμικό δίνονται στους μαθητές/τριες διάφορες προτάσεις από τις οποίες πρέπει να 
σημειώσουν τις σωστές με βάση ότι έμαθαν στην ενότητα
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ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α’ - Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΑΚΟΗ (Γ)

2.1.3 Οι επιπλέον δραστηριότητες της Β’ Δημοτικού

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ

1. Το σχολικό περιβάλλον

Δραστηριότητα 2: Έξω από την τάξη
Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες:

Να εξοικειωθούν με την έννοια της έρευνας•	
Να συναισθανθούν και να κατανοήσουν ότι μπορούν να συμβάλουν οι ίδιοι στη •	
βελτίωση των χώρων του σχολείου
Να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη, αναζητώντας λύσεις σε προβλήματα•	
Να ευαισθητοποιηθούν και να οργανώσουν δράσεις για την αντιμετώπιση των •	
προβλημάτων

Η άσκηση εισάγει τους μαθητές στην έννοια της έρευνας, καλώντας τους να παρατηρήσουν 
τους ελεύθερους χώρους του σχολείου και να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με 
το πώς το σχολείο τους μπορεί να γίνει πιο όμορφο.

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη:  

Μετά την καταγραφή των παρατηρήσεων, οι μαθητές, με τη βοήθεια του δασκάλου ή της 
δασκάλας τους μπορούν να προτείνουν λύσεις, καθώς και να καταστρώσουν σχέδιο εφαρμογής 
αυτών.

Δραστηριότητα 3: Σχεδιάγραμμα του σχολείου μου
Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες:

Να προσανατολισθούν σχετικά με τους χώρους του σχολείου•	
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2. Η ζωή στο σχολείο

Δραστηριότητα 3: Γνωριζόμαστε καλύτερα
Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες:

Να γνωρισθούν καλύτερα με τους συμμαθητές τους•	
Να κατανοήσουν την έννοια της διαφορετικότητας στην καταγωγή•	

Τα παιδιά φτιάχνουν μια λίστα με τον τόπο καταγωγής του καθενός και βρίσκουν πληροφορίες 
για τον κάθε τόπο.

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ΧΡΟΝΟΣ

1. Μετρώ το χρόνο 

Δραστηριότητα 2: Γράφω την ημερομηνία

2. Ο χρόνος στη ζωή μας

Δραστηριότητα 1: Όσα φέρνει ο χρόνος

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΟΜΑΙ

1. Η συνοικία μου

Δραστηριότητα 1: Στις υπηρεσίες της γειτονιάς 

2. Προσανατολίζομαι

Δραστηριότητα 1: Το κυνήγι του θησαυρού

Δραστηριότητα 2: Βάλε τις ταμπέλες στη θέση τους

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥ
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ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α’ - Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΑΚΟΗ (Γ)

Δραστηριότητα 1: Η Ειρήνη στον κόσμο

Δραστηριότητα 2: Το δικαίωμα του παιδιού στο παιχνίδι

Δραστηριότητα 3: Το δικαίωμα στην ομαλή μετακίνηση

Δραστηριότητα 4: Δικαιώματα
Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες:

Να εκφράσουν τις απόψεις και τα συναισθήματά τους σχετικά με τα βασικά •	
δικαιώματα του ανθρώπου μέσα από τη ζωγραφική.
Να γνωρίσουν τους διάφορους τρόπους επίλυσης των προβλημάτων που •	
σχετίζονται με τη μετακίνηση, την ανάγνωση, την ενημέρωση. 

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δραστηριότητα 3: Στον ελεύθερο χρόνο μου
Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες:

Να ταξινομούν τις ενέργειες ιεραρχικά, από αυτή που προτιμούν περισσότερο •	
σε αυτή που προτιμούν λιγότερο να κάνουν στον ελεύθερο χρόνο.

Δίδονται 10 δραστηριότητες που μπορεί να κάνει κανείς στον ελεύθερο χρόνο του. Οι μαθητές 
καλούνται να τις κατατάξουν σε σειρά προτεραιότητας.

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη:

Συζήτηση σχετικά με την αναγκαιότητα αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου. Συγκεκριμένες 
προτάσεις.

Δραστηριότητα 4: Η «καλή» και η «κακή» τηλεόραση
Ενδεικτικός μαθησιακός στόχος:

Οι μαθητές / τριες:

Να κατανοήσουν το ρόλο της τηλεόρασης και των διαφημίσεων στα διάφορα •	
μέσα ενημέρωσης.

Στο λογισμικό, δίνονται διάφορες προτάσεις που αφορούν στους κανόνες παρακολούθησης 
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της τηλεόρασης και το ρόλο των διαφημίσεων, τις οποίες οι μαθητές / τριες καλούνται να 
κατατάξουν σε σωστές και λάθος.

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη:

Να ερμηνεύσουν τις επιλογές τους. Να συζητήσουν για τα είδη των εκπομπών που 
προτιμούν. 
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ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α’ - Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΑΚΟΗ (Γ)

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΑΣ

Δραστηριότητα 3: Ο πολιτισμός του κόσμου
Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες:

Να συνδέσουν τα γνωστά παγκόσμια μνημεία με τη χώρα, στην οποία •	
βρίσκονται.

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη: 

Σε φωτογραφίες (από εγκυκλοπαίδειες, από εκτύπωση, από καρτ ποστάλ κλπ) παρουσιάζονται 
άλλα γνωστά μνημεία του κόσμου και στον παγκόσμιο χάρτη τα παιδιά σημειώνουν το πού 
βρίσκεται το καθένα.

Δραστηριότητα 5. Το λαογραφικό μουσείο του μέλλοντος
Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες:

Να καλλιεργούν ένα κώδικα σωστής συμπεριφοράς στα μουσεία και στους •	
χώρους πολιτισμικής αναφοράς.

Ζητείται από τους μαθητές να φτιάξουν μια λίστα με τα πράγματα που θεωρούν ότι θα μπουν 
στο λαογραφικό μουσείο της Ελλάδας σε 100 χρόνια και να δημιουργήσουν με αυτόν τον 

τρόπο το λαογραφικό μουσείο του μέλλοντος.
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2.2 Γ’ και Δ’ Δημοτικού: δομή και περιεχόμενα

2.2.1 Συνοπτική παρουσίαση της δομής και των περιεχομένων Γ’ 
και Δ’

Οι θεματικές ενότητες που περιλαμβάνονται στο λογισμικό και αφορούν στην Γ’ και τη Δ’ 
τάξη παρουσιάζονται στους δύο ακόλουθους πίνακες (Πίνακας Γ και Πίνακας Δ). Οι επιπλέον 
δραστηριότητες της Δ’ τάξης που δεν περιλαμβάνονται στην Γ’ είναι υπογραμμισμένες και 
τονισμένες (underline & bold) και αναλύονται στη συνέχεια.

Πίνακας Γ – Ενότητες Γ’ Δημοτικού

Θεματική Ενότητα Ενότητες Δραστηριότητες

Ζούμε μαζί

Συμβίωση και συνεργασία

1. Εικόνες και λέξεις
2. Γιατί ζούμε μαζί;
3. Πόσοι άνθρωποι χρειάζονται, για 
να...

Κανόνες συμβίωσης

1. Χρειάζονται κανόνες;

2. Ένα πρόβλημα του δήμου
Επανάληψη

(άσκηση αυτοαξιολόγησης)

Ο τόπος μου

Ένας τόπος χίλια πρόσωπα

1. Τοποθέτησε τις εικόνες στην 
κατάλληλη θέση
2. Γράψε τις διαφορές και τις 
ομοιότητες
3. Βάλε την Ελλάδα στη θέση της

Περιβάλλον και 
ανακύκλωση

1. Με ποιους τρόπους 
ανακυκλώνουμε;
2. Κάνουμε ανακύκλωση;
3. Συζητήστε
4. Τα προβλήματα του 
περιβάλλοντος

Επανάληψη

(άσκηση αυτοαξιολόγησης)
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ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α’ - Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΑΚΟΗ (Γ)

Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς

Στη ζωή μας
1. Φτιάχνω μια ιστορία
2. Επισκέπτομαι την ιστοσελίδα του 
ΤΡΑΜ

Άλλοτε και τώρα

1. Τρένα, αυτοκίνητα, πλοία, 
αεροπλάνα άλλοτε και τώρα

Επανάληψη

(άσκηση αυτοαξιολόγησης)

Φυτά και ζώα του 
τόπου μας

Φυτά και ζώα του τόπου μας

1. Τα φυτά του τόπου μας

2. Οδήγησε το κάθε φυτό στο σπίτι 
του
3. Οδήγησε το κάθε ζώο στο σπίτι 
του
4. Βρες το ενεργειακό σου 
αποτύπωμα

Επανάληψη

(άσκηση αυτοαξιολόγησης)

Πολιτισμός και 
Αθλητισμός

Πολιτισμός

1. Στην αρχαιότητα και σήμερα

2. Το λεξιλόγιο του θεατρου 

3. Ζωγράφισε την αφίσα της 
επόμενης σχολικής εκδήλωσης!
4. Ο πολιτιστικός χάρτης της 
Ελλάδας

Αθλητισμός

1. Ποιο είναι το σωστό;
2. Ολυμπιακά και Παραολυμπιακά 
αθλήματα
3. Μάθε περισσότερα για τους 
Παραολυμπιακούς αγώνες

Επανάληψη

(άσκηση αυτοαξιολόγησης)
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Πίνακας Δ – Ενότητες Δ’ Δημοτικού

Θεματική Ενότητα Ενότητες Δραστηριότητες

Ο τόπος μου

Ένας τόπος χίλια πρόσωπα

1. Τοποθέτησε τις εικόνες στην 
κατάλληλη θέση
2. Γράψε τις διαφορές και τις 
ομοιότητες
3. Από πού είναι αυτή η εικόνα;
4. Ανακάλυψε περισσότερα

5. Βάλε την Ελλάδα στη θέση της

Περιβάλλον και 
ανακύκλωση

1. Με ποιους τρόπους 
ανακυκλώνουμε;
2. Κάνουμε ανακύκλωση;
3. Συζητήστε
4. Τα προβλήματα του 
περιβάλλοντος
Επανάληψη

(άσκηση αυτοαξιολόγησης)

Η επικοινωνία

Οι γλώσσες του κόσμου
1. Οι γλώσσες του κόσμου
2. Μια λέξη σε πολλές γλώσσες

Φτιάχνουμε την εφημερίδα 
μας

1. Δημιουργούμε την εφημερίδα 
του σχολείου μας
2. Πώς οργανώνουμε μια 
εφημερίδα;
3. Η σειρά των θεμάτων

4. Η βιβλιοθήκη της τάξης
5. Διαδικτυακές επισκέψεις σε 
βιβλιοθήκες
Επανάληψη

(άσκηση αυτοαξιολόγησης)
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ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α’ - Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΑΚΟΗ (Γ)

Φυτά και ζώα του 
τόπου μας

Φυτά και ζώα του τόπου μας

1. Τα φυτά του τόπου μας

2. Οδήγησε το κάθε φυτό στο σπίτι 
του
3. Οδήγησε το κάθε ζώο στο σπίτι 
του 
4. Βρες το ενεργειακό σου 
αποτύπωμα
Επανάληψη

(άσκηση αυτοαξιολόγησης)

Πολιτισμός και 
Αθλητισμός

Πολιτισμός

1. Στην αρχαιότητα και σήμερα

2. Το λεξιλόγιο του θεάτρου 

3. Ζωγράφισε την αφίσα της 
επόμενης σχολικής εκδήλωσης!
4. Ο ελληνικός πολιτισμός στο 
χρόνο
5. Ο πολιτιστικός χάρτης της 
Ελλάδας 
6. Ο ελληνικός πολιτισμός στο 
χώρο
7. Οι πολιτισμοί του κόσμου

Αθλητισμός

1. Ποιο είναι το σωστό;
2. Ολυμπιακά και Παραολυμπιακά 
αθλήματα
3. Μάθε περισσότερα για τους 
Παραολυμπιακούς αγώνες
Επανάληψη

(άσκηση αυτοαξιολόγησης)

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ 

1. Συμβίωση και συνεργασία

2. Κανόνες συμβίωσης

Εισαγωγή: Οι ήρωες εισάγουν τους / τις μαθητές /τριες στην προβληματική της ενότητας.



50

1. Συμβίωση και συνεργασία

Δραστηριότητα 1:Ποια εικόνα αντιστοιχεί σε κάθε λέξη;
Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες: 

Να αντιληφθούν τη σημασία της έννοιας της κοινότητας και την •	
πολυπλοκότητα των σχέσεων που τη διέπουν.
Να προσεγγίσουν μερικούς από τους λόγους που οδήγησαν στην ανάγκη •	
οργάνωσης των κοινοτήτων.

Στο λογισμικό, οι μαθητές / τριες, παρατηρώντας διάφορες εικόνες που αφορούν σε πολλές 
διαστάσεις των κοινωνικών σχέσεων, αντιστοιχίζουν τις κατάλληλες λέξεις, τις οποίες 
ερμηνεύουν.

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη: 

Περιγράφουν ή ζωγραφίζουν νέες εικόνες για τις λέξεις, τις οποίες επεξεργάστηκαν. Αναζητούν 
και άλλες ανάλογες λέξεις με πρώτο συνθετικό το συν- και τις συνδέουν με το θέμα.

Δραστηριότητα 2:Γιατί ζούμε μαζί; 
Ενδεικτικός μαθησιακός στόχος:

Οι μαθητές / τριες: 

Να διερευνήσουν και να επεξεργαστούν τους λόγους, για τους οποίους οι •	
άνθρωποι ζουν όλοι μαζί σε κοινότητες.

Στο λογισμικό, οι μαθητές / τριες επιλέγουν ανάμεσα σε διάφορες προτάσεις, μερικούς από 
τους λόγους, για τους οποίους ζούμε σε κοινότητες. Εξηγούν τις επιλογές τους και μπορούν να 
προσθέσουν και άλλους λόγους, τους οποίους εκείνοι σκέφτηκαν.

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη: 

Να περιγράψουν και να παρουσιάσουν τους τρόπους, με τους οποίους ικανοποιούνται οι 
ανάγκες των ανθρώπων μέσα στις κοινότητες.
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ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α’ - Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΑΚΟΗ (Γ)

Δραστηριότητα 3 Πόσοι άνθρωποι χρειάζονται, για να... 
Ενδεικτικός μαθησιακός στόχος:

Οι μαθητές / τριες: 

Να προβληματιστούν για τις δυνατότητες που έχει ένας άνθρωπος μόνος του •	
και τις ανάγκες που καλύπτονται με τη συνεργασία και τη συμμετοχή πολλών.

Στο λογισμικό, οι μαθητές / τριες, σε μια σειρά ενεργειών, προβληματίζονται και σημειώνουν 
ποιες μπορεί να πραγματοποιήσει ο άνθρωπος μόνος του και ποιες με τη συνεργασία άλλων. 
Καταλήγουν σε συμπέρασμα για την αναγκαιότητα της ύπαρξης των κοινοτήτων.

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη: 

Να αναζητήσουν και να συζητήσουν ενέργειες, πράξεις και καταστάσεις, τις οποίες ο άνθρωπος 
μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος του. 

2. Κανόνες συμβίωσης

Δραστηριότητα 1: Χρειάζονται κανόνες;
Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες: 

Να αναγνωρίσουν την ανάγκη ύπαρξης κανόνων στο πλαίσιο των κοινοτήτων.•	

Στο λογισμικό, οι μαθητές / τριες σημειώνουν (κάνοντας κλικ) τις εικόνες, όπου οι κανόνες 
τηρούνται και εφαρμόζονται. Συζητούν την ανάγκη ή όχι της ύπαρξης κανόνων.

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη: 

Παρουσιάζουν θεατρικά δρώμενα με απλές καθημερινές καταστάσεις, στις οποίες δεν 
τηρούνται οι κανόνες (π.χ. παρκαρισμένα αυτοκίνητα στα πεζοδρόμια, κλειστές διαβάσεις των 
ΑμΕΑ,  σκουπίδια στους δρόμους κ.ά.).
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Δραστηριότητα 2: Ένα πρόβλημα του Δήμου
Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες: 

Να ενημερωθούν για το ρόλο των οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην •	
επίλυση προβλημάτων
Να γνωρίσουν κάποιες από τις αρμοδιότητες των Δήμων•	
Να αντιληφθούν τη σημασία του ενεργού πολίτη στην αντιμετώπιση των •	
προβλημάτων

Στο λογισμικό οι μαθητές / τριες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα πιθανό πρόβλημα ενός 
δήμου και να εξερευνήσουν πολλές εναλλακτικές λύσεις. Η επίλυση ή όχι του προβλήματος 
εξαρτάται από τις δικές τους επιλογές, οι οποίες καθορίζονται σταδιακά, καθώς κάθε βήμα 
καθορίζει το επόμενο. Η δραστηριότητα αυτή είναι απαραίτητο να γίνει σε ομάδες για την 
ενίσχυση της αλληλεπίδρασης.

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη: 

Περιγραφή και ερμηνεία των επιλογών των ομάδων, γενίκευση των επιλογών και εξαγωγή 
συμπερασμάτων.

Δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης

Στο λογισμικό δίνεται στους μαθητές / τριες να λύσουν σταυρόλεξο με σχετικές με την ενότητα 
λέξεις, όπως προβλήματα, συνεργασία, κανόνες, κλπ.
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ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α’ - Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΑΚΟΗ (Γ)

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ΤΟΠΟΣ ΜΟΥ

1. Ένας τόπος χίλια πρόσωπα

2. Περιβάλλον και ανακύκλωση

Εισαγωγή: Οι ήρωες εισάγουν τους / τις μαθητές /τριες στην προβληματική της ενότητας.

1. Ένας τόπος χίλια πρόσωπα

Δραστηριότητα 1: Τοποθέτησε τις εικόνες στην κατάλληλη θέση

Δραστηριότητα 2: Γράψε τις διαφορές και τις ομοιότητες
Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες: 

Να προσεγγίσουν την ποικιλία του ελληνικού φυσικού τοπίου και την επίδραση •	
του στη διαμόρφωση και ανάπτυξη των οικισμών.
Να περιγράφουν και να συγκρίνουν τους οικισμούς.•	

Στο λογισμικό οι μαθητές / τριες συνθέτουν εικόνες (ένα είδος puzzle) διαφορετικών οικισμών, 
επιλέγοντας και αντιστοιχώντας τα στοιχεία που ταιριάζουν σε κάθε περίπτωση π.χ. σπίτια 
ενός παραθαλάσσιου ή ορεινού οικισμού. Περιγράφουν και συγκρίνουν κάθε τόπο.

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη: 

Συζητούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τις διαβίωσης σε διάφορους τόπους στην 
Ελλάδα π.χ. σ’ ένα ορεινό χωριό, σε μια πόλη στην Πεδιάδα κ.ά. Δημιουργούν σε ομάδες 
διαφημιστικά φυλλάδια για διαφορετικούς τόπους στην Ελλάδα, αναζητώντας τα πλεονεκτήματα 
τους.

Δραστηριότητα 3: Βάλε την Ελλάδα στη θέση της
Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες: 

Να αναγνωρίσουν που βρίσκονται τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας.•	

Στο λογισμικό εμφανίζεται ο χάρτης της Ελλάδος και οι μαθητές/τριες πρέπει σύρουν τα 
γεωγραφικά διαμερίσματα στη σωστή τους θέση.
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2. Περιβάλλον και ανακύκλωση

Δραστηριότητα 1: Με ποιους τρόπους ανακυκλώνουμε

Δραστηριότητα 2: Κάνουμε ανακύκλωση;

Δραστηριότητα 3: Συζητήστε – πάρτι φιλικό προς το περιβάλλον
Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες: 
Να εξοικειωθούν με την αντιμετώπιση απλών καθημερινών καταστάσεων με •	
τρόπους πιο φιλικούς στο περιβάλλον.
Να προβληματιστούν σχετικά με τις συνέπειες των ενεργειών και των πράξεων •	
μας και την ευθύνη όλων μας απέναντι στο περιβάλλον 
Να ευαισθητοποιηθούν για το πρόβλημα των απορριμμάτων στο άμεσο •	
περιβάλλον τους

Στο λογισμικό οι μαθητές / τριες καλούνται αφενός να αντιμετωπίσουν μια σχετικά οικεία σε 
αυτούς κατάσταση, την ανακύκλωση αντικειμένων που όλοι χρησιμοποιούμε αφετέρου να 
προβληματιστούν και να σκεφτούν τρόπους με τους οποίους κάποιες  ενέργειες μπορούν να 
γίνουν φιλικότερες στο περιβάλλον.

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη:

Να συζητήσουν για την ανακύκλωση των διαφόρων υλικών, να ερευνήσουν τι γίνεται 
στην περιοχή τους σχετικά με το θέμα, να αναπτύξουν επιχειρήματα αν η διαδικασία που 
ακολουθείται στην περιοχή τους είναι αποτελεσματική ή όχι και τι χρειάζεται για να γίνει 
περισσότερο αποτελεσματική.

Δραστηριότητα 4: Τα προβλήματα του περιβάλλοντος.
Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες: 
Να αναγνωρίσουν και να προβληματιστούν για  τα διάφορα είδη προβλημάτων •	
που αντιμετωπίζει το περιβάλλον.
Να ευαισθητοποιηθούν προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των •	
προβλημάτων του περιβάλλοντος με υπευθυνότητα και ενεργό συμμετοχή.

Στο λογισμικό οι μαθητές / τριες καλούνται να δώσουν τίτλους στις εικόνες που εμφανίζονται 
και παρουσιάζουν διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως ξηρασία, απειλούμενα ζώα, 
ρύπανση, έλλειψη αστικού πράσινου κ.ά.
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ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α’ - Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΑΚΟΗ (Γ)

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη: 

Να σκεφτούν τρόπους παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, να ετοιμάσουν 
συνθήματα φιλικά προς το περιβάλλον. Να συμμετέχουν σ’ ένα πρόγραμμα Εκπαίδευσης για το 
Περιβάλλον και την Αειφορία, το οποίο θα αφορά σε ένα συγκεκριμένο τοπικό περιβαλλοντικό 
πρόβλημα.

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

1. Στη ζωή μας

2. Άλλοτε και τώρα

Εισαγωγή: Οι ήρωες εισάγουν τους / τις μαθητές /τριες στην προβληματική της ενότητας.

1. Στη ζωή μας

Δραστηριότητα 1: Φτιάχνω μια ιστορία

Δραστηριότητα 2: Επισκέπτομαι την ιστοσελίδα του ΤΡΑΜ

2. Άλλοτε και τώρα

Δραστηριότητα 1: Τρένα, αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα άλλοτε και τώρα
Ενδεικτικός μαθησιακός  στόχος:

Οι μαθητές / τριες: 

Να διακρίνουν τα παλιά από τα σύγχρονα μέσα μεταφοράς•	

Στο λογισμικό οι μαθητές / τριες ταξινομούν τα μέσα μεταφοράς σε παλιά και σύγχρονα, 
μετακινώντας (σέρνοντας με το ποντίκι) κάθε μέσο στο σωστό πλαίσιο.

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη:

Διαχωρίζουν τα παλιά και σύγχρονα μέσα σε μέσα της στεριάς, της θάλασσας και του αέρα, 
συγκρίνοντας τα και ανακαλύπτοντας τις ομοιότητες και τις διαφορές τους.-

Δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης.
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ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ 
ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

Εισαγωγή: Οι ήρωες εισάγουν τους / τις μαθητές /τριες στην έννοια του οικοσυστήματος.

1. Τα φυτά του τόπου μας
Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες:

Να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν γνωστά φυτά του τόπου μας.•	
Να ταξινομούν τα φυτά σε δέντρα, λουλούδια και θάμνους.•	

Στο λογισμικό, πατώντας πάνω σε κάθε φωτογραφία, μαθαίνουν πληροφορίες για διάφορα 
γνωστά φυτά του τόπου μας.

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη:  

Δημιουργούν φυτολόγια με φυτά του τόπου μας.

Δραστηριότητα 2: Οδήγησε το κάθε φυτό στο σπίτι του
Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες:

Να συνδέσουν τα είδη των φυτών με τα οικοσυστήματα, στα οποία τα •	
συναντάμε.
Να αντιληφθούν ότι κάθε φυτό θέλει διαφορετικό περιβάλλον, για να •	
αναπτυχθεί.

Στο λογισμικό αντιστοιχίζουν τα φυτά με τα περιβάλλοντα (οικοσυστήματα), στα οποία 
εντάσσονται.

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη:  

Αναφέρουν, αν ξέρουν άλλα φυτά, και τα αντιστοιχίζουν με τα περιβάλλοντά τους.
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ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α’ - Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΑΚΟΗ (Γ)

Δραστηριότητα 3. Οδήγησε κάθε ζώο στο σπίτι του
Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες:

Να αναγνωρίσουν τα οικοσυστήματα, στα οποία ζουν διάφορα είδη ζώων.•	
Να αντιληφθούν τη σημασία που έχει για κάθε ζώο να βρίσκεται στο •	
περιβάλλον, όπου ανήκει.

Στο λογισμικό τους εμφανίζονται διάφορα ζώα, τα οποία πρέπει να οδηγήσουν στο περιβάλλον 
(οικοσύστημα), μέσα στο οποίο ζουν και αναπτύσσονται (π.χ. πίθηκος σε τροπικό δάσος, 
χταπόδι στη θάλασσα κ.ά.).

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη:

Συζητούν για τη σημασία των ζώων στη ζωή του ανθρώπου. Αναφέρουν φαγητά, τα οποία 
έχουν μέσα στα συστατικά τους ζώα.

Δραστηριότητα 4. Βρες το ενεργειακό σου αποτύπωμα
Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες:

Να συνειδητοποιήσουν πόσο επηρεάζουν οι καθημερινές μας συνήθειες το •	
κλίμα του πλανήτη
Να υιοθετήσουν φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές•	

Δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

1. Ο Πολιτισμός

Δραστηριότητα 1: Στην αρχαιότητα και σήμερα
Ενδεικτικός μαθησιακός στόχος:

Οι μαθητές / τριες: 

Να διαχωρίσουν τα παλιά από τα σύγχρονα αντικείμενα•	

Στο λογισμικό εμφανίζονται διάφορα αντικείμενα, τα οποία οι μαθητές / τριες πρέπει να 
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χωρίσουν σε δύο βασικές κατηγορίες: παλιά και σύγχρονα.

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη: 

Σχεδιάζουμε ένα σύγχρονο μουσείο στην τάξη μας. Τι θα μπορούσαμε να βάλουμε μέσα ώστε 
να αποτυπώσουμε τη σύγχρονη εποχή;

Δραστηριότητα 2: Το λεξιλόγιο του θεάτρου

Δραστηριότητα 3: Ζωγράφισε την αφίσα της επόμενης σχολικής 

εκδήλωσης
Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες: 

Να εξοικειωθούν με το λεξιλόγιο του θεάτρου•	
Να εμπλακούν καλλιτεχνικά στις εκδηλώσεις του σχολείου•	

Στο λογισμικό οι μαθητές / τριες, από ένα σύνολο ανακατεμένων λέξεων ξεχωρίζουν και βάζουν 
στη σκηνή τις λέξεις που αφορούν στο θέατρο όπως: σκηνοθέτης, ηθοποιοί, κ.ά.

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη: 

Αναζητούν προγράμματα από θεατρικές παραστάσεις παρατηρούν και σχολιάζουν τα 
περιεχόμενα του προγράμματος.

2. Ο Αθλητισμός

Εισαγωγή: Οι ήρωες εισάγουν τους / τις μαθητές /τριες στην προβληματική της ενότητας.

Δραστηριότητα 1: Ποιο είναι το σωστό;
Ενδεικτικός  μαθησιακός στόχος:

Οι μαθητές / τριες: 

Να γνωρίσουν μερικά στοιχεία από  την ιστορία των Ολυμπιακών και •	
Παραολυμπιακών αγώνων.

Στο λογισμικό οι μαθητές / τριες απαντούν σε ερωτήσεις σημειώνοντας, αν είναι σωστές ή 
λάθος



59

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α’ - Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΑΚΟΗ (Γ)

Δραστηριότητα 2: Ολυμπιακά και Παραολυμπιακά αθλήματα.

Δραστηριότητα 3: Μάθε περισσότερα για τους 

Παραολυμπιακούς
Ενδεικτικός  μαθησιακός στόχος:

Οι μαθητές / τριες: 

Να αναγνωρίζουν  ολυμπιακά και  παραολυμπιακά αθλήματα. •	
Να εξοικειωθούν με τη μελέτη πληροφοριών από το διαδίκτυο •	

Στο λογισμικό οι μαθητές / τριες αντιστοιχίζουν φωτογραφίες Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών 
αθλημάτων με τα ονόματά τους.

Οι μαθητές / μαθήτριες καλούνται να επισκεφθούν το διαδικτυακό τόπο των Παραολυμπιακών 
αγώνων και να διαβάσουν τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν.

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη: 
Αναζητούν και παρουσιάζουν πληροφορίες για κάθε άθλημα, γνωστούς αθλητές και 
ολυμπιονίκες. Συζητούν για τη σημασία της έννοιας «αθλητικό πνεύμα» και αναφέρουν, 
σχολιάζουν και ερμηνεύουν θετικά και αρνητικά παραδείγματα.

Δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης.

2.2.2. Οι επιπλέον δραστηριότητες της Δ’ Δημοτικού

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ΤΟΠΟΣ ΜΟΥ

1. Ένας τόπος χίλια πρόσωπα

Δραστηριότητα 3. Από που είναι αυτή η εικόνα; 

Στο λογισμικό εμφανίζονται εικόνες χαρακτηριστικές περιοχών (οικοσυστημάτων ) από 
διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας σχετικά με ζώα και φυτά, π.χ. φώκια monachus-
monachus, κρι-κρι, μαστιχόδεντρα Χίου, κλπ. Οι μαθητές / τριες πρέπει να μετακινήσουν 
(σύρουν ) τις εικόνες στο σωστό σημείο. Στη λεζάντα δίδεται το πού βρίσκονται. Οι μαθητές 
πρέπει να σύρουν την εικόνα στο ανάλογο γεωγραφικό διαμέρισμα. Για περισσότερη διερεύνηση 
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του θέματος, αναζήτηση πληροφοριών κ.α. μπορούν να συνδεθούν με την ιστοσελίδα της 
ορνιθολογικής

http://www.ornithologiki.gr/gr/sppe/gr044.php (Δραστηριότητα 4). Ο υπερσύνδεσμος αυτός 
είναι ενδεικτικός. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να προτείνει και άλλες σελίδες που γνωρίζει σχετικά 
με το θέμα.

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

1. Οι γλώσσες του κόσμου

2. Φτιάχνουμε την εφημερίδα μας

Εισαγωγή: Οι ήρωες εισάγουν τους / τις μαθητές /τριες στην προβληματική της ενότητας.

1. Οι γλώσσες του κόσμου

Δραστηριότητα 1. Τι θέλει να μας πει; 
Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες: 

Να αναγνωρίσουν μερικούς από τους πολλούς κώδικες επικοινωνίας.•	
Να προσεγγίσουν μερικούς βασικούς κανόνες επικοινωνίας.•	

Στο λογισμικό παρουσιάζεται μια ιστορία με εικόνες και οι μαθητές / τριες καλούνται να την 
περιγράψουν. Συζητάμε γι’ αυτό το είδος επικοινωνίας και άλλους κώδικες επικοινωνίας που 
γνωρίζουν.
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ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α’ - Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΑΚΟΗ (Γ)

Δραστηριότητα 2. Μια λέξη σε πολλές γλώσσες 
Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες: 

Να εξοικειωθούν με την ύπαρξη πολλών διαφορετικών γλωσσών στον κόσμο•	
Να ευαισθητοποιηθούν στη διαφορετικότητα των γλωσσικών και πολιτισμικών •	
στοιχείων της Ευρώπης
Να προβληματιστούν και να προσεγγίσουν διάφορους τρόπους επικοινωνίας •	
μεταξύ των ανθρώπων που μιλούν διαφορετικές γλώσσες.
Να εκτιμήσουν την ανάγκη συνεχούς επαφής μεταξύ των ανθρώπων όλου το •	
κόσμου.
Να αναγνωρίσουν μερικούς βασικούς κανόνες επικοινωνίας.•	
Να ανακαλύψουν στοιχειώδεις ομοιότητες μεταξύ των διαφόρων γλωσσών.•	

Στο λογισμικό εμφανίζονται διάφορες λέξεις και οι μαθητές / τριες καλούνται να μαντέψουν 
σε ποια γλώσσα είναι γραμμένες και τι σημαίνουν.

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη: 

Γράφουν που γνωρίζουν σε άλλες γλώσσες. Δραματοποιούν τη συζήτηση μεταξύ 2 ή • 
περισσότερων ανθρώπων που μιλούν διαφορετικές γλώσσες.

Αναζητούμε τρόπους επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων που μιλούν διαφορετικές • 
γλώσσες.

Συζητάμε για την ανάγκη και τη σημασία εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας. • 

Συζητάμε και ανακαλύπτουμε ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των διαφόρων γλωσσών • 
π.χ. στα γράμματα. 

2. Φτιάχνουμε την εφημερίδα μας

Δραστηριότητα 1. Δημιουργούμε την εφημερίδα του σχολείου ή της τάξης μας

Δραστηριότητα 2. Πώς οργανώνουμε μια εφημερίδα

Δραστηριότητα 3. Η σειρά των θεμάτων
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Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες: 

Να προβληματιστούν για τη σημασία της έγκυρης ενημέρωσης.•	
Να διερευνήσουν και να καταγράψουν κριτήρια συμφώνα με τα μπορούν να •	
επιλέγουν και να αξιολογούν την ενημέρωση τους.
Να προσεγγίσουν τις σύγχρονες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου.•	
Να δημιουργήσουν τη δική τους εφημερίδα.•	
Να εξοικειωθούν με την πλοήγηση σε διαδικτυακούς τόπους.•	

Στο λογισμικό υπάρχουν υπερσύνδεσμοι με παραδείγματα διαφόρων σχολικών εφημερίδων 
και περιοδικών στο διαδίκτυο. Οι μαθητές / τριες μέσω των υπερσυνδέσμων μπορούν να 
πλοηγηθούν σε αυτές τις εφημερίδες και τα περιοδικά και να διερευνήσουν  το περιεχόμενο 
τους. Προτείνεται στους μαθητές / τριες να δημιουργήσουν τη δική τους εφημερίδα. 

Στο λογισμικό δίνονται στα παιδιά μια σειρά από ερωτήσεις -προτάσεις διαφόρων ειδών, από 
τις οποίες καλούνται να επιλέξουν ποιες αφορούν την οργάνωση της εφημερίδας.

Δίνονται τρία «θέματα» της εφημερίδας, για να επιλέξουν ποιο είναι το πιο κατάλληλο μέρος 
της εφημερίδας, για να τα βάλουν.  

Δραστηριότητα 4. Η βιβλιοθήκη της τάξης
Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες: 

Να αναγνωρίσουν  τη λειτουργία και τη σημασία μιας βιβλιοθήκης•	
Να οργανώσουν τη δική τους βιβλιοθήκη και ένα σύστημα δανεισμού βιβλίων.•	

Στο λογισμικό προτείνεται ένας τρόπος δημιουργίας και οργάνωσης μιας σχολικής 
βιβλιοθήκης.

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη: 

Επίσκεψη σε άλλες σχολικές βιβλιοθήκες και ενημέρωση για τον τρόπο με τον οποίο 
λειτουργούν.
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ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α’ - Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΑΚΟΗ (Γ)

Δραστηριότητα 5. Διαδικτυακές επισκέψεις σε βιβλιοθήκες
Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες: 

Να εξοικειωθούν με την πορεία αναζήτησης πληροφοριών για ένα θέμα.•	
Να θέτουν κριτήρια αναζήτησης και επιλογής πληροφοριών.•	
Να γνωρίσουν τις δυνατότητες του διαδικτύου αλλά και τους κινδύνους που •	
κρύβει.
Να συζητήσουν κανόνες ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο.•	

Στο λογισμικό υπάρχουν υπερσύνδεσμοι και προτάσεις για επισκέψεις σε βιβλιοθήκες μέσω 
διαδικτύου.

Οι προτάσεις για τις βιβλιοθήκες είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές. Οι μαθητές/τριες 
καλούνται να αναζητήσουν πληροφορίες για ένα θέμα, βιβλίο, συγγραφέα κ.α που τους 
ενδιαφέρει, να θέσουν κριτήρια για την αναζήτηση πληροφοριών, να αξιολογήσουν τις 
ιστοσελίδες με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που θα συζητήσουν στην τάξη κ.α.

Συζητούν κανόνες ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο. Προτεινόμενη ιστοσελίδα γι’ αυτό :

http://www.saferinternet.gr/  

http://www.saferinternet.gr/Portals/0/education/saferinternet_education1.htm 

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

1. Ο Πολιτισμός

Δραστηριότητα 4: Ο ελληνικός πολιτισμός στο χρόνο
Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες: 

Να συστηματοποιήσουν τις γνώσεις τους για τα έργα του ελληνικού •	
πολιτισμού.
Να εντάσσουν τα έργα στη χρονική περίοδο της δημιουργίας τους.•	
Να διακρίνουν τους βασικούς τομείς του πολιτισμού.•	

Στο λογισμικό εμφανίζονται εικόνες από  μερικά αντιπροσωπευτικά μνημεία-έργα του ελληνικού 
πολιτισμού και οι μαθητές / τριες τα τοποθετούν στη χρονική περίοδο που δημιουργήθηκαν.
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Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη: 

Αναζητούν εικόνες και στοιχεία και  άλλα μνημεία χαρακτηριστικά της αντίστοιχη 
εποχής. Αναζητούν μερικές βασικές πληροφορίες για τα μνημεία που εμφανίστηκαν στη 
δραστηριότητα.

Δραστηριότητα 6: Ο ελληνικός πολιτισμός στο χώρο. 
Ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές / τριες: 

Να συστηματοποιήσουν τις γνώσεις τους για τα έργα του ελληνικού •	
πολιτισμού.
Να τοποθετούν τα μνημεία του ελληνικού πολιτισμού στη σωστή γεωγραφική •	
τους θέση, στο χάρτη της Ελλάδας.
Να διακρίνουν τους βασικούς τομείς του πολιτισμού.•	

Στο λογισμικό εμφανίζονται διάφορα μνημεία και χώροι πολιτισμικής αναφοράς και οι μαθητές/
τριες πρέπει να τα τοποθετήσουν πάνω στο χάρτη της Ελλάδας.

Προτάσεις για άλλες δραστηριότητες στην τάξη: 

Να καταγράψουν και να παρουσιάσουν τους χώρους πολιτισμικής αναφοράς του γεωγραφικού 
διαμερίσματος ή του νομού στον οποίο ζουν.

Δραστηριότητα 7: Οι πολιτισμοί του κόσμου

Πρόταση για συνεργατική έρευνα πάνω σε κάποιον άλλο πολιτισμό της επιλογής των 
μαθητών.


