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Επικοινωνιακζσ Δραςτηριότητεσ
Δραςτηριότητα 1
Οδηγίεσ Σχεδιαςμοφ
Αντικείμενο Διδαςκαλίασ: (α) διδαςκαλία όλων των δομϊν ςυμφωνίασ, (β) διδαςκαλία κλίςθσ επικζτων ςε -οσ, -θ, -ο και ςε -οσ, -α, -ο.
Προχποθζςεισ – Παράμετροι διδαςκαλίασ: δεν υπάρχουν ςυγκεκριμζνοι περιοριςμοί ι προχποκζςεισ κακϊσ πρόκειται για κείμενο ελεφκερθσ παραγωγισ λόγου.
Γλωςςικό Επίπεδο: Α2+.
Τφποσ Άςκηςησ: Επικοινωνιακι, ανοικτοφ τφπου – παραγωγι λόγου, κζμα περιβάλλον.
Βοηθητικό Υλικό: Εικόνεσ.
Πορεία Σχεδιαςμοφ: (α) επιλζγουμε τισ εικόνεσ, (β) διαχωρίηουμε τουσ μακθτζσ ςε
δφο ομάδεσ (πολυεπίπεδθ διδαςκαλία), (γ) παροτρφνουμε τουσ μακθτζσ να
ςυνκζςουν ζνα κείμενο όπου να εκφράηουν τισ ευχζσ και τα όνειρά τουσ για το
περιβάλλον. Στο κείμενο ο δάςκαλοσ προςφζρει κεματικό λεξιλόγιο και κατευκφνει
τουσ μακθτζσ ςτθ χριςθ δομϊν ςυμφωνίασ, (δ) το επικοινωνιακό πλαίςιο
ενιςχφεται με μια πρόςκετθ δραςτθριότθτα όπου ο δάςκαλοσ παροτρφνει τουσ
μακθτζσ του να ςχεδιάςουν τθ δικι τουσ εικόνα για τθ γθ.
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Σχεδιαςμόσ – Εφαρμογή Δραςτηριότητασ
Υλικό Εικόνων
(α)

(β)

(Πθγι: Oικολογικό περιοδικό Πράςινο+Μπλε :www.prasinomple.gr)

Με βάςθ τισ οδθγίεσ προχωριςτε ςτο ςχεδιαςμό τθσ
δικισ ςασ δραςτθριότθτασ.
Ποια κριτιρια κα πρζπει να λάβετε υπόψθ κατά το
χωριςμό των μακθτϊν ςασ ςε ομάδεσ και πϊσ κα
κατανείμετε τισ δραςτθριότθτεσ μζςα ςε αυτζσ;
Αφοφ επιλζξετε τισ εικόνεσ, με ποιο τρόπο κα
προςπακιςετε να εκμαιεφςετε δομζσ ςυμφωνίασ;
Διατυπϊςτε πικανζσ ερωτιςεισ που κα κατευκφνουν
τθ ςυηιτθςθ.
Με ποιο τρόπο κα εντάξετε τθ δραςτθριότθτα ςε ζνα
επικοινωνιακό πλαίςιο; Διατυπϊςτε ενδεικτικά
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τφπουσ εκφωνιςεων και αναφερκείτε ςε τρόπουσ
επικοινωνιακισ αφόρμθςθσ.
Τι είδουσ κεματικό λεξιλόγιο (λζξεισ ι εκφράςεισ) κα
προςφζρετε ςτουσ μακθτζσ ςασ; Διαμορφϊςτε ενδεικτικά μια λίςτα.
Με ποιο τρόπο κα αντιμετωπίςετε περιπτϊςεισ όπου
οι μακθτζσ δε γνωρίηουν το λεξιλόγιο αυτό; Διατυπϊςτε ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ.
Πϊσ κα διαχειριςτείτε τθν περίπτωςθ όπου κάποιοσ
μακθτισ δεν είναι ςε κζςθ να γράψει κείμενο;
Αξιολογιςτε τον τφπο τθσ άςκθςθσ και διατυπϊςτε
ςυγκεκριμζνα προβλιματα ι ελλείψεισ.
Δραςτηριότητα 2
Οδηγίεσ Σχεδιαςμοφ
Αντικείμενο Διδαςκαλίασ: (α) ςυμφωνία επικζτου – ουςιαςτικοφ, (β) ςυμφωνία
υποκειμζνου – κατθγορουμζνου. Επίκετα ςε -οσ, - θ, -ο και ςε -οσ, -α, -ο.
Προχποθζςεισ – Παράμετροι διδαςκαλίασ: Λαμβάνουμε υπόψθ (α) ότι οι
καταλιξεισ ουςιαςτικοφ και επικζτου δε ταυτίηονται αναγκαςτικά ςε μορφολογικό
επίπεδο (π.χ. κακαρόσ κακρζφτησ, μικρή ουρά κλπ), (β) τα επίκετα με αρςενικό ςε οσ και ουδζτερο ςε -ο ςχθματίηουν το κθλυκό άλλοτε ςε -θ και άλλοτε ςε -α και (γ)
δεν καταφεφγουμε ςε χριςθ κανόνων.
Γλωςςικό Επίπεδο: Β1 – Β2.
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Τφποσ Άςκηςησ: Επικοινωνιακι, κλειςτοφ τφπου, ςυμπλιρωςθ κενϊν, κζμα:
περιγραφι ηϊου – ςυνζντευξθ.
Βοηθητικό Υλικό: χριςθ εικόνων.
Πορεία Σχεδιαςμοφ: (α) επιλζγουμε εικόνα/εικόνεσ ενόσ αγαπθμζνου καρτοφν, (β)
ειςάγουμε τουσ μακθτζσ μασ ςτο νόθμα τθσ ςυνζντευξθσ, γράφοντασ ζνα κείμενο –
παρουςίαςθ για το καρτοφν το οποίο κα δϊςει τθ ςυνζντευξθ, (γ) επιλζγουμε το
κεματικό λεξιλόγιο που κα εξετάςουμε μεταγλωςςικά, (δ) διαμορφϊνουμε το
κείμενο με τα κενά που πρζπει να ςυμπλθρωκοφν.

Σχεδιαςμόσ – Εφαρμογή Δραςτηριότητασ
Υλικό Εικόνων

(Πθγι Εικόνων: Διαδίκτυο)
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Αξιοποιϊντασ τισ παραπάνω οδθγίεσ διαμορφϊςτε τθ
δικι ςασ ςυνζντευξθ από ζνα γνωςτό καρτοφν.
Επιλζξτε τθν εικόνα ι τισ εικόνεσ που κα χρθςιμεφςουν
ωσ αφόρμθςθ. Αναφερκείτε και ςε άλλουσ τρόπουσ
αφόρμθςθσ.
Γράψτε μια ειςαγωγικι περιγραφι – παρουςίαςθ του
καρτοφν που κα δϊςει τθ ςυνζντευξθ.
Διαμορφϊςτε ςε λίςτα τουσ γραμματικοφσ τφπουσ που
κα αξιοποιθκοφν ςτο κείμενό ςασ.
Δθμιουργιςτε το κείμενο.
Προτείνετε ςυγκεκριμζνουσ τρόπουσ εφαρμογισ τθσ
άςκθςθσ ςτθν τάξθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα διαφορετικά επίπεδα γλωςςομάκειασ των μακθτϊν.
Διατυπϊςτε τρόπουσ διεφρυνςθσ – ςυνζχιςθσ τθσ
άςκθςθσ.
Αξιολογιςτε τον τφπο τθσ άςκθςθσ και διατυπϊςτε
ςυγκεκριμζνα προβλιματα ι ελλείψεισ.
Δραςτηριότητα 3
Οδηγίεσ Σχεδιαςμοφ
Αντικείμενο Διδαςκαλίασ: (α) ςυμφωνία επικζτου – ουςιαςτικοφ, (β) ςυμφωνία
υποκειμζνου – κατθγορουμζνου. Επίκετα ςε -οσ, - θ, -ο και ςε -οσ, -α, -ο.
Προχποθζςεισ – Παράμετροι διδαςκαλίασ: Λαμβάνουμε υπόψθ (α) ότι οι
καταλιξεισ ουςιαςτικοφ και επικζτου δεν ταυτίηονται αναγκαςτικά ςε επίπεδο
5

μορφισ (π.χ. κακαρόσ κακρζφτησ, μικρή ουρά κλπ), (β) τα επίκετα με αρςενικό ςε
-οσ και ουδζτερο ςε -ο ςχθματίηουν το κθλυκό άλλοτε ςε -θ και άλλοτε ςε -α. Δεν
καταφεφγουμε ςε χριςθ κανόνων.
Γλωςςικό Επίπεδο: Α2+.
Τφποσ Άςκηςησ: Επικοινωνιακι, ανοικτοφ τφπου – θμιελεφκερθ παραγωγι λόγου,
κζμα: περιγραφι ηϊου – άρκρο ςε εφθμερίδα.
Βοηθητικό Υλικό: χριςθ εικόνων από το Εικονογραφθμζνο Λεξικό του ΚΕΔΑ «Λζξεισ
και Εικόνεσ», ΕΔΙΑΜΜΕ: Μαργαρίτα 3, ςελ.32, Μαργαρίτα 5, ςελ. 67, Πρόγραμμα
Εκπαίδευςθσ Μουςουλμανοπαίδων 2002-2004, Δράςθ: Γραμματικι και Διδαςκαλία
(Αςκιςεισ Γραμματικισ και Οδθγίεσ για τισ Γλωςςικζσ Αςκιςεισ, ςελ.164).
Πορεία Σχεδιαςμοφ: (α) Με κατευκυνόμενεσ ερωτιςεισ ενεργοποιοφμε το
λεξιλόγιο των μακθτϊν μασ και δίνουμε το νζο κεματικό λεξιλόγιο με τθ βοικεια
των εικόνων που επιλζξαμε, εκμαιεφοντασ παράλλθλα δομζσ ςυμφωνίασ *Τι ηϊα
ζχει το τςίρκο; Πϊσ είναι αυτά;+, (β) κζτουμε το επικοινωνιακό πλαίςιο και
ειςάγουμε τουσ μακθτζσ μασ ςτο νόθμα του άρκρου γράφοντασ ζνα λεκτικό
πρότυπο – απλι περιγραφι ηϊου, (γ) χωρίηουμε τουσ μακθτζσ μασ ςε ομάδεσ
(πολυεπίπεδθ διδαςκαλία) και τουσ παροτρφνουμε να ςυνκζςουν το δικό τουσ
μικρό κείμενο για ζνα άλλο ηϊο του τςίρκου, που κα δθμοςιευκεί ςτθ ςχολικι
εφθμερίδα, (δ) ςε κάκε ομάδα ο δάςκαλοσ δίνει ενδεικτικά ειδικό κεματικό
λεξιλόγιο για τθν περιγραφι του ςυγκεκριμζνου ηϊου.

Σχεδιαςμόσ – Εφαρμογή Δραςτηριότητασ
Υλικό Εικόνων
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Αξιοποιϊντασ τισ παραπάνω οδθγίεσ διαμορφϊςτε τθ
δραςτθριότθτα.
Επιλζξτε τθν εικόνα ι τισ εικόνεσ που κα χρθςιμεφςουν
ωσ αφόρμθςθ. Αναφερκείτε και ςε άλλουσ τρόπουσ
αφόρμθςθσ.
Τι είδουσ κεματικό λεξιλόγιο (λζξεισ ι εκφράςεισ) κα
προςφζρετε ςτουσ μακθτζσ ςασ; Διαμορφϊςτε ενδεικτικά μία λίςτα.
Αφοφ επιλζξετε τισ εικόνεσ, με ποιο τρόπο κα προςπακιςετε να εκμαιεφςετε δομζσ ςυμφωνίασ; Διατυπϊςτε
πικανζσ ερωτιςεισ που κα κατευκφνουν τθ ςυηιτθςθ.
Με ποιο τρόπο κα εντάξετε τθ δραςτθριότθτα ςε ζνα
επικοινωνιακό πλαίςιο; Διατυπϊςτε ενδεικτικά τφπουσ
εκφωνιςεων και αναφερκείτε ςε τρόπουσ επικοινωνιακισ αφόρμθςθσ.
Γράψτε ζνα λεκτικό πρότυπο – περιγραφι ενόσ ηϊου.
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Ποια κριτιρια κα πρζπει να λάβετε υπόψθ κατά το
χωριςμό των μακθτϊν ςασ ςε ομάδεσ και πϊσ κα
κατανείμετε τισ δραςτθριότθτεσ μζςα ςε αυτζσ;
Τι είδουσ ειδικό κεματικό λεξιλόγιο κα προςφζρετε
ςτουσ μακθτζσ ςασ για τθν περιγραφι ςυγκεκριμζνου
ηϊου; Διαμορφϊςτε ενδεικτικά μία λίςτα.
Διατυπϊςτε τρόπουσ διεφρυνςθσ – ςυνζχιςθσ τθσ
άςκθςθσ.
Αξιολογιςτε τον τφπο τθσ άςκθςθσ και διατυπϊςτε
ςυγκεκριμζνα προβλιματα ι ελλείψεισ.
Δραςτηριότητα 4
Οδηγίεσ Σχεδιαςμοφ
Αντικείμενο Διδαςκαλίασ: (α) απλζσ δομζσ ςυμφωνίασ υποκειμζνου – κατθγορουμζνου, (β) κλίςθ επικζτου -οσ, -θ, -ο και -οσ, -α, -ο.
Προχποθζςεισ – Παράμετροι διδαςκαλίασ: Λαμβάνουμε υπόψθ τθν ποικιλία ωσ
προσ το ςχθματιςμό του κθλυκοφ ςε -θ ι -α. Δεν καταφεφγουμε ςτθ χριςθ κανόνων.
Γλωςςικό Επίπεδο: Α2+.
Τφποσ Άςκηςησ: Επικοινωνιακι, κλειςτοφ τφπου, περιγραφι ηϊου – αινίγματα.
Βοηθητικό Υλικό: αρικμθμζνεσ εικόνεσ.
Πορεία Σχεδιαςμοφ: (α) επιλζγουμε τισ εικόνεσ, (β) ςυντάςςουμε απλζσ προτάςεισ
του τφπου: Είναι … Τι είναι; Φροντίηοντασ να τονίςουμε εξωτερικά χαρακτθριςτικά
που αντιςτοιχοφν ςτισ εικόνεσ μασ.
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Σχεδιαςμόσ – Εφαρμογή Δραςτηριότητασ
Υλικό Εικόνων

1

Χρθςιμοποιϊντασ τισ παραπάνω κατευκφνςεισ διαμορφϊςτε τθ δικι ςασ άςκθςθ.
Επιλζξτε τισ εικόνεσ και εντοπίςτε τα χαρακτθριςτικά
των ηϊων που κζλετε να τονίςετε (επίκετα ςε -οσ, -θ,
-ο και -οσ, -α, -ο).
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Σχθματίςτε ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ οι οποίεσ να
αντιςτοιχοφν ςτισ εικόνεσ που δόκθκαν και να ζχουν
τθ μορφι αινίγματοσ.
Με ποιο τρόπο ι τρόπουσ κα εφαρμόςετε τθν άςκθςθ
ςτο πλαίςιο μιασ πολυεπίπεδθσ τάξθσ; Διατυπϊςτε
ςυγκεκριμζνουσ τρόπουσ.
Αξιολογιςτε τον τφπο τθσ άςκθςθσ και διατυπϊςτε
ςυγκεκριμζνα προβλιματα ι ελλείψεισ.

Δραςτηριότητεσ ςτο πλαίςιο διδαςκαλίασ
βάςει Γλωςςικοφ Ειςερχομζνου
Δραςτηριότητα 1
Οδηγίεσ Σχεδιαςμοφ
Αντικείμενο Διδαςκαλίασ: (α) διδαςκαλία απλισ ςυμφωνίασ υποκειμζνου –
κατθγορουμζνου, (β) ςχθματιςμόσ κθλυκϊν τφπων επικζτου ςε -θ.
Προχποθζςεισ – Παράμετροι διδαςκαλίασ: (α) δίνουμε ζμφαςθ ςε απλζσ δομζσ
όπου τόςο το υποκείμενο όςο και το κατθγοροφμενο ζχουν τθν ίδια κατάλθξθ, (β)
τονίηουμε ότι δεν ςχθματίηουν όλα τα επίκετα το κθλυκό με τθν κατάλθξθ -θ.
Γλωςςικό Επίπεδο: Α2.
Τφποσ Άςκηςησ: Δραςτθριότθτα ςτο πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ βάςει γλωςςικοφ
ειςερχομζνου.
Βοηθητικό Υλικό: Εικόνεσ ηϊων με λεηάντεσ.
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Πορεία Σχεδιαςμοφ: (α) υπάρχει θ δυνατότθτα να προθγθκεί ρθτι διδαςκαλία των
φαινομζνων που κα διδαχτοφν με τθ μορφι κανόνων, (β) τα ουςιαςτικά που
αντιςτοιχοφν ςτισ εικόνεσ δίνονται ςε πίνακα, (γ) διαμορφϊνουμε προτάςεισ και
εκφωνοφμε προτάςεισ που περιζχουν τα επίκετα που προςδιορίηουν τα ουςιαςτικά
των εικόνων (π.χ. είναι ζξυπνο, είναι γριγορο κλπ), (δ) προβλζπετε επικοινωνιακι
διάςταςθ θ οποία εξαςφαλίηεται με τθ δυνατότθτα των μακθτϊν να διατυπϊςουν
τθ γνϊμθ τουσ ςε ειδικζσ ςτιλεσ του πίνακα (π.χ. ςυμφωνϊ, διαφωνϊ, δεν ξζρω).

Υλικό Εικόνων

ο ςκφλοσ

η πεταλοφδα

το λιοντάρι

η αρκοφδα

η αλεποφ

το άλογο

ο λφκοσ
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Με βάςθ τισ παραπάνω κατευκφνςεισ διαμορφϊςτε τθ
δικι ςασ δραςτθριότθτα.
Διατυπϊςτε ςε απλι μορφι τουσ κανόνεσ που κα
μεταχειριςτείτε.
Σχεδιάςτε τον πίνακα.
Διατυπϊςτε τισ προτάςεισ.
Αξιολογιςτε τον τφπο τθσ άςκθςθσ και διατυπϊςτε
ςυγκεκριμζνα προβλιματα ι ελλείψεισ.

Δραςτηριότητεσ ςτο πλαίςιο Διδαςκαλίασ με
Εςτίαςη ςτον Τφπο
Δραςτηριότητα 1
Οδηγίεσ Σχεδιαςμοφ
Αντικείμενο Διδαςκαλίασ: Διδαςκαλία ςυμφωνίασ δομϊν (α) επικζτου – ουςιαςτικοφ (εςωτερικι ςυμφωνία), (β) υποκειμζνου – κατθγορουμζνου (εξωτερικι
ςυμφωνία). Οι λεξικοί τφποι εςτιάηουν ςτα επίκετα ςε -οσ, -θ, -ο.
Προχποθζςεισ – Παράμετροι διδαςκαλίασ: Λαμβάνουμε υπόψθ (α) τθν απόλυτθ
αντιςτοιχία των καταλιξεων του επικζτου και του ουςιαςτικοφ, ϊςτε θ ςυμφωνία
να είναι και μορφικι (π.χ. όμορφοσ κόςμοσ), (β) το ςχθματιςμό απλϊν προτάςεων
ϊςτε να αποφεφγεται θ ςφγχυςθ που προκαλείται ςτο κατθγοροφμενο από τθν
εμπλοκι πολλϊν υποκειμζνων διαφορετικοφ γζνουσ (π.χ. Η Μαρία και το παιδί
είναι χαροφμενοι ι Ο Γιάννθσ και θ Μαρία είναι χαροφμενοι κλπ). Ενδεχομζνωσ,
αλλά όχι υποχρεωτικά, παρουςιάηουμε τισ παρατθριςεισ με μορφι κανόνων.
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Γλωςςικό Επίπεδο: Α2.
Τφποσ Άςκηςησ: Δραςτθριότθτα ςτο πλαίςιο διδαςκαλίασ με Εςτίαςθ ςτον Τφπο.
Βοηθητικό Υλικό: Εικόνεσ.
Πορεία Σχεδιαςμοφ: (α) θ άςκθςθ μπορεί να ζχει τθ μορφι κειμζνου που να
αντιςτοιχεί ςτισ εικόνεσ, (β) ςτο κείμενο επιςθμαίνονται με ξεχωριςτό χρϊμα οι
τφποι που εμπλζκονται ςτισ δομζσ που πρζπει να διδάξουμε (π.χ. ο ιλιοσ είναι
λαμπερόσ και ανατζλλει ανάμεςα από τουσ πράςινουσ λόφουσ κλπ), (γ) ηθτοφμε
από τουσ μακθτζσ να διαβάςουν το κείμενο και να δθλϊςουν αν ςυμφωνοφν,
διαφωνοφν ι δεν ζχουν άποψθ μαρκάροντασ αντίςτοιχα κουτάκια (π.χ. ςυμφωνϊ,
διαφωνϊ, δεν ξζρω), (δ) εκμαιεφουμε γραπτοφσ ςχθματιςμοφσ ςυμφωνίασ
καλϊντασ τουσ μακθτζσ να απαντιςουν ςε προτάςεισ τθσ μορφισ Τι είναι; ι Τι
βλζπεισ; και οι οποίεσ αντιςτοιχοφν ςε μια λεπτομζρεια τθσ εικόνασ που ζχουμε από
πριν επιςθμάνει (π.χ. Τι είναι; - Ο ιλιοσ είναι λαμπερόσ, Τι βλζπεισ; Βλζπω τον
λαμπερό ιλιο κλπ).

Υλικό Εικόνων

Αξιοποιϊντασ το υλικό και τισ οδθγίεσ που ςασ δόκθκαν
προςπακιςτε να δθμιουργιςετε μια δραςτθριότθτα.
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Διατυπϊςτε ςε απλι μορφι τουσ κανόνεσ ςυμφωνίασ
τουσ οποίουσ κα ελζγξετε μεταγλωςςικά.
Διαμορφϊςτε το κείμενο και τισ ερωτιςεισ γραπτισ
παραγωγισ των προσ διδαςκαλία δομϊν.
Αξιολογιςτε τον τφπο τθσ άςκθςθσ και διατυπϊςτε
ςυγκεκριμζνα προβλιματα ι ελλείψεισ.
Δραςτηριότητα 2
Οδηγίεσ Σχεδιαςμοφ
Αντικείμενο Διδαςκαλίασ: Διδαςκαλία ςυμφωνίασ δομϊν (α) επικζτου – ουςιαςτικοφ (εςωτερικι ςυμφωνία), (β) υποκειμζνου – κατθγορουμζνου (εξωτερικι
ςυμφωνία). Οι λεξικοί τφποι εςτιάηουν ςτα επίκετα ςε -οσ, -θ, -ο.
Προχποθζςεισ – Παράμετροι διδαςκαλίασ: Λαμβάνουμε υπόψθ (α) τθ μθ απόλυτθ
μορφικι αντιςτοιχία των καταλιξεων του επικζτου και του ουςιαςτικοφ (π.χ.
ςκλθρό δζρμα), (β) το ςχθματιςμό απλϊν προτάςεων ϊςτε να αποφεφγεται θ
ςφγχυςθ που προκαλείται ςτο κατθγοροφμενο από τθν εμπλοκι πολλϊν υποκειμζνων διαφορετικοφ γζνουσ (π.χ. Η Μαρία και το παιδί είναι χαροφμενοι ι Ο Γιάννθσ
και θ Μαρία είναι χαροφμενοι κλπ). Ενδεχομζνωσ, αλλά όχι υποχρεωτικά παρουςιάηουμε τισ παρατθριςεισ με μορφι κανόνων.
Γλωςςικό Επίπεδο: Α2.
Τφποσ Άςκηςησ: Δραςτθριότθτα ςτο πλαίςιο διδαςκαλίασ με Εςτίαςθ ςτον Τφπο.
Βοηθητικό Υλικό: ζγχρωμεσ εικόνεσ και πλθροφορίεσ από τθν ιςτοςελίδα
www.atticapark.com.
Πορεία Σχεδιαςμοφ: (α) θ άςκθςθ μπορεί να ζχει τθ μορφι κειμζνου που να
αντιςτοιχεί ςτισ εικόνεσ, (β) ςτο κείμενο επιςθμαίνονται με ξεχωριςτό χρϊμα οι
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τφποι που εμπλζκονται ςτισ δομζσ που πρζπει να διδάξουμε (π.χ. ο ελζφαντασ ζχει
μεγάλη μφτη κλπ), (γ) ηθτοφμε από τουσ μακθτζσ να διαβάςουν το κείμενο και να
δθλϊςουν αν ςυμφωνοφν, διαφωνοφν ι δεν ζχουν άποψθ μαρκάροντασ αντίςτοιχα
κουτάκια (π.χ. ςυμφωνϊ, διαφωνϊ, δεν ξζρω), (δ) εκμαιεφουμε γραπτοφσ ςχθματιςμοφσ ςυμφωνίασ καλϊντασ τουσ μακθτζσ να απαντιςουν ςε προτάςεισ τθσ μορφισ Τι είναι; ι Τι βλζπεισ; και οι οποίεσ αντιςτοιχοφν ςε μια λεπτομζρεια τθσ
εικόνασ που ζχουμε από πριν επιςθμάνει (π.χ. Τι είναι; - Η ηζβρα είναι μικρή, Τι
βλζπεισ; Βλζπω τθ μικρή ηζβρα κλπ).

Υλικό Εικόνων

Αξιοποιϊντασ το υλικό και τισ οδθγίεσ που ςασ δόκθκαν
προςπακιςτε να δθμιουργιςετε μια δραςτθριότθτα.
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Διατυπϊςτε ςε απλι μορφι τουσ κανόνεσ ςυμφωνίασ
τουσ οποίουσ κα ελζγξετε μεταγλωςςικά.
Διαμορφϊςτε το κείμενο και τισ ερωτιςεισ γραπτισ
παραγωγισ των προσ διδαςκαλία δομϊν.
Αξιολογιςτε τον τφπο τθσ άςκθςθσ και διατυπϊςτε
ςυγκεκριμζνα προβλιματα ι ελλείψεισ.
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