
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8Ο Δημοτικό σχολείο Καβάλας 

Α1 τμήμα 

Δασκάλα: Παναγιώτα Νεοκοσμίδου  
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Θεματική ενότητα: Η παρέα 

Μάθημα: Ο κύριος με το καπέλο 

Διδακτικός χρόνος: Μάθημα 1 (2Χ45’) 

 

Σκοπός του μαθήματος:  

Οι μαθητές να παράγουν τόσο προφορικό όσο και γραπτό λόγο, μέσα από ποικίλες επικοινωνιακές 
δραστηριότητες, βαδίζοντας έτσι προς την κατάκτηση της γλωσσικής επικοινωνίας. 

 

Προϋπάρχουσες γνώσεις:  

 Ενσυνείδητη ανάγνωση και γραφή των γραμμάτων, συλλαβών και μκρών προτάσεων:  Αα, Ττ, 
Ππ, Εε, Σσς καθώς και των παραγόμεων συλλαβών (πα, πε, πο, πι, τα, τε, το, τι, λα, λε, λο, λι,  πε, 
τε, σε, λε, να, νε, νο, νι σα, σε, σο,σι και  λέξεων όπως πατάτα, παπί, πανί, πάνα, πίπα, πίτα, 
πάμε, παλάτι, αλάτι, μάτι έλα, ένα, έχει μαμά, σαλάτα, και μικρών προτάσεων όπως Πόπη, να το 
πατίνι, Πέπη πέτα το τόπι κ.α.)  

 Επισήμανση και ορθή χρήση του τόνου και των βασικών σημείων της στίξης (παύλα, τελεία, 
κόμμα, ερωτηματικό, θαυμαστικό). 

 Ορθή χρήση των κεφαλαίων γραμμάτων στην αρχή των ονομάτων και έπειτα από τελεία. 

 Διατύπωση υποθέσεων. 

 Ολική εκμάθηση των συχνόχρηστων λέξεων τι, έχει. 

 Ορθή χρήση των άρθρων ο, η. 

 

Στόχοι μαθήματος: 

Οι μαθητές να: 

 Περιγράφουν την εικόνα του μαθήματος, να αναγνωρίζουν τα πρόσωπα να διατυπώνουν σχόλια 
και υποθέσεις σχετικά με το περιεχόμενο, να ταυτίζονται με τον ήρωα της αρεσκείας του αλλα 
και να αναφέρουν τι έκαναν αυτοί στη θέση τους.  

 Γράφουν, αναγνωρίζουν και επεξεργάζονται ενσυνείδητα το φθόγγο – γράμμα Κκ. 

 Έχουν φωνολογική επίγνωση των όσων διαβάζουν. 

 Μάθουν το βασικό λεξιλόγιο του κειμένου. 

 Διαβάζουν το σκιασμένο μέρος του κειμένου με το κατάλληλο ύφος. 
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 Καλλιεργούν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους με την επινόηση δικών τους διαλόγων. 

 Διαβάζουν και γράφουν τη λέξη και. 

 Αναλύουν και συνθέτουν τη λέξη καπέλα. 

 Διαβάζουν τις συλλαβές: κα, κο, κι, κη, κε. 

 

Μέσα – Υλικά: 

 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 

 Λογισμικό «Η Γλώσσα μου Α΄δημοτικού και Ενσφηνώματα 3)  

 Εικόνες 

 Καρτέλες με λέξεις 

 Εικόνες των  ήρωων και αντικείμενα 

 Έντυπο υλικό 

 Βιβλίο – Τετράδιο εργασιών – φύλλα εργασίας 

 

Πορεία εργασίας 

Αφόρμηση:  

1. Σύνδεση με τα προηγούμενα – παιχνίδι «Ο δημοσιογράφος»: Ένα παιδάκι υποδύεται το 

δημοσιογράφο και μας διηγείται τι συνέβηκε στο προηγούμενο μάθημα. 

2. Περιγραφή της εικόνας – καθοδηγημένη συζήτηση: (καθώς γίνεται η συζήτηση η δασκάλα 

ρωτά ποιο είναι το γράμμα που γνωρίσουμε σήμερα; Ρωτά ποιο από τα παιδιά έχει στο όνομα 

του το γράμμα κ)  

 Πού βρίσκονται τα παιδάκια της παρέας και τι κάνουν; (Καταγράφονται οι λέξεις σε χαρτί του 

μέτρου οι λέξεις που ξεκινούν από κ) 

 Περιγραφή νέου προσώπου: τι φοράει, τι κρατά, πώς είναι και τι κάνει; ( 

 Τα παιδιά κάνουν υποθέσεις για το ποιος μπορεί να είναι αλλά και ποιος θα ήθελαν να είναι, 

δίνουν το δικό τους όνομα στον κύριο 

 Ήχοι: Τι μπορεί να ακούνε τα παιδάκια της παρέας; (με τη βοήθεια του υπολογιστή αναπαράγουμε τους 

ήχους τους κειμένου π.χ. κόκορας)  
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 Αρχική αξιολόγηση: Η ανταπόκριση και η συμμετοχή του κάθε παιδιού κατά την αρχική συζήτηση γύρω 

από την κεντρική εικόνα και κατά τη διαδικασία κατάρτισης και ανάγνωσης του καταλόγου λέξεων. 

 

Εντοπισμός νέου γράμματος Κκ – δραστηριότητες: 

1.  Δίνεται έμφαση στον τρόπο εκφοράς του γράμματος  από τη δασκάλα και επισημαίνεται η σωστή 

τοποθετηση του στόματος κατά την εκφορά του 

2. Τα παιδιά μετά την επεξεργασία της εικόνας, εντοπίζουν σε όλο το κείμενο όλες τις λέξεις που 

ξεκινούν ή έχουν μέσα τους το γράμμα Κκ.  

3. Λογισμικό Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Ελλάδας:  Η  μαγική γραμμούλα δείχνει στα παιδιά τη 

γραφή του γράμματος Κκ.  Ακολούθως τα παιδιά γράφουν το γράμμα με το δαχτυλάκι τους στον 

αέρα και στο θρανίο τους, ενώ το κατασκευάζουν με υλικά όπως πλαστελίνη, χοντρή κλωστή 

κ.α.)  

4. Γίνεται εντοπισμός του γράμματος στο εποπτικό υλικό της τάξης. 

5. Παιχνίδι λέξεων με μαγικό ραβδί: Μια ομάδα παιδιών κάθεται σε κύκλο και με το άγγιγμα του 

μαγικού ραβδιού λένε λέξεις που αρχίζουν από κ. Η δασκάλα καταγράφει τις λέξεις στον 

πίνακα.  

 

Επεξεργασία κεντρικού κειμένου: 

1. Εντοπισμός μορφής κειμένου: 

 Ποια μορφή έχει το κείμενο; (διάλογος) 

 Από πού το καταλαβαίνουμε; (παύλα και προσωπάκια) 

 Ποια πρόσωπα μιλούν; 

 Πόσες φορές μιλά το κάθε πρόσωπο; 

2. Η δασκάλα διαβάζει το κείμενο μεγαλόφωνα με στόχο τον εντοπισμό της ταυτότητας του 

κυρίου. 

 Μαθαίνουμε ποιος είναι αυτός ο κύριος που κοιτάζουν τα παιδάκια της παρέας μας; 

 Με ποια λέξη αναφέρονται σ’ αυτόν; Ένα παιδί εντοπίζει τη λέξη «κύριος» στο κείμενο. 

3. Δεύτερη μεγαλόφωνη ανάγνωση του κειμένου από τη δασκάλα με στόχο τη συλλογή 

πληροφοριών σχετικών με τον κύριο. 
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 Η δασκάλα ζητά από τα παιδιά καθώς διαβάζει το κείμενο να ζωγραφίσουν στο μυαλό τους την 

εικόνα του κυρίου.   

 Επέκταση κειμένου – δραματοποίηση: Τα παιδιά υποδύονται τον Άρη, τον Ορφέα και τη 

Μαρίνα και μιλάνε στον κύριο.  Αναφέρονται επίσης στα συναισθήματά τους (δηλαδή τι 

αισθάνονται καθώς παρακολουθούν τον κύριο από τη βεράντα). 

 

Διαμορφωτική αξιολόγηση: Η εμπέδωση του Κκ, η κατανόηση του μηχανισμού ανάλυσης και 
σύνθεσης νέων λέξεων, η κατανόηση της εκφώνησης των ασκήσεων. 

 

4. Ανάγνωση του κειμένου από τα παιδιά: 

 Εικονογράφηση κειμένου με κρυμμένες λέξεις: Με μουσική υπόκρουση πέντε παιδιά ψάχνουν 

στην τάξη να βρουν πέντε εικόνες και τις τοποθετούν πάνω από τη σωστή λέξη στο κείμενο 

(εικόνες: καπέλο, σάκος, πακέτο, κότα, σακάκι) 

 Η δασκάλα ζητά από τα παιδιά να κυκλώσουν στο κείμενο τις λέξεις καπέλο, κότα, πακέτο, 

σάκος και σακάκι  

 Επισημαίνονται τα σημεία στίξης του κειμένου (θαυμαστικό, ερωτηματικό, τελεία).  

 Με τη βοήθεια των εικόνων τα παιδιά διαβάζουν το κείμενο μαζί με τη δασκάλα. 

 Παιχνίδι με τον Πινόκιο: Ο Πινόκιο διαβάζει στα παιδιά προτάσεις του κειμένου.  Όταν τους 

λέει την αλήθεια τα παιδιά χειροκροτούν και όταν τους λέει ψέματα χτυπούν απαλά το χέρι 

τους στο θρανίο για να τον θυμίζουν να μη λέει ψέματα.   

5. Ολική εκμάθηση της συχνόχρηστης λέξης «και»: 

 Στον πίνακα μένουν μόνο οι εικόνες των λέξεων καπέλο, σακάκι, σάκος, πακέτο.  Η δασκάλα 

ζητά από τα παιδιά να βάλουν μαζί τις εικόνες που δείχνουν τι φορά ο κύριος (καπέλο, σακάκι) 

και τις εικόνες που δείχνουν τι κρατά ο κύριος (σάκος, πακέτο).  Τα παιδιά καλούνται να 

χρησιμοποιήσουν τη λέξη και για να μιλήσουν για τα δύο πράγματα που φορά και κρατά ο 

κύριος.  Τοποθετούν τις καρτέλες με τις λέξεις και ανάμεσα στις εικόνες (καπέλο και σακάκι, 

σάκος και πακέτο). 

 Η δασκάλα ζητά από τα παιδιά να σκεφτούν δύο αντικείμενα (υποθέσεις) που μπορεί να 

περιέχει το πακέτο  και να μιλήσουν γι’ αυτά (π.χ. Το πακέτο έχει σαλιγκάρι και αχινό). 

 Τα παιδιά ανοίγουν το βιβλίο τους, εντοπίζουν και κυκλώνουν τη λέξη και. Ένα παιδί την 

εντοπίζει και στο κείμενο.  
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Τελική αξιολόγηση: Η ικανοποιητική ανάγνωση του κειμένου. 

 

6. Δραστηριότητες φωνολογικής επίγνωσης:  

 Τα παιδιά εντοπίζουν στο κείμενο τις λέξεις που έχουν το γράμμα κ και χρωματίζουν με ένα 

χρώμα το κεφαλαίο και με άλλο χρώμα το μικρό. 

 Παιχνίδια σε ομάδες:  Τα παιδιά χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες.  Η πρώτη ομάδα δουλεύει στο 

λεξικό να βρει λέξεις από κα η δεύτερη λέξεις από κε η τρίτη λέξεις από κο και η τέταρτη λέξεις 

από κι. Η κάθε ομάδα έχει ένα όνομα που το έχουν επιλέξει τα ιδια τα παιδιά.  Κερδίζει όποια 

ομάδα  βρει τις περισσοτερες λεξεις  

 

Συνοδευτικό κείμενο: 

 Η δασκάλα εξηγεί  στα παιδιά ότι και η γάτα έκανε υποθέσεις για το τι μπορεί να έχει το πακέτο.  

Το συνοδευτικό κείμενο εμφανίζεται στο διαδραστικό πίνακα και τα παιδιά βλέποντας τις 

εικόνες μαντεύουν τις υποθέσεις που έκανε η γάτα. 

 Η δασκάλα διαβάζει στα παιδιά το συνοδευτικό κείμενο. 

 Γίνεται προσπάθεια από τη δασκάλα και τα παιδιά να μελοποιήσουν το κείμενο. 
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Μάθημα 2 (1X45’) 

Ανάκληση του μαθήματος: 

 Καλημερίζουμε τα παιδιά και το μάθημα αρχίζει με την ερώτηση: 

-Ποιο παιδάκι θυμάται να μας πει τι είδαν τα παιδιά από το μπαλκόνι;  

 Δίνουμε στα παιδιά τις εικόνες με τα πρόσωπα του μαθήματος και καλούνται να 

δραματοποιήσουν το διάλογο των προσώπων αυτών τον οποίο διάβασαν στο προηγούμενο 

μάθημα.   

 Μόλις τελειώσουν εμφανίζουμε στον πίνακα την εικόνα του μαθήματος, αλλά αυτή τη φορά 

εμπλουτισμένη με επιπρόσθετες εικονίτσες που το όνομά τους αρχίζει με το υπό επεξεργασία 

γράμμα (κεράσια σε ένα δέντρο στον κήπο, κερί στο χέρι του κύριου, καλάθι κάτω από τη 

σκάλα, κολοκυθάκια σε μια γωνιά στο γρασίδι κ.ο.κ.). Τα παιδιά αναφέρουν τι διαφορετικό 

βλέπουν και η δασκάλα τοποθετεί καρτελίτσες με τις λέξεις πάνω από τις νέες εικόνες.  Τα 

παιδιά εντοπίζουν ότι και αυτές αρχίζουν από το γράμμα Κκ.  

 Στη συνέχεια εμφανίζεται το κείμενο πάνω στον πίνακα. Γίνεται μεγαλόφωνη ανάγνωση από τη 

δασκάλα με το κατάλληλο ύφος. Τα παιδιά διαβάζουν και αυτά με διάφορους τρόπους (η κυρία 

Αντίστροφη, ο κύριος Φουριόζος, η κυρία Αναποφάσιστη κ.ά). 

Τετράδιο εργασιών 

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες έχουν στόχο να εξασκηθούν και να προετοιμαστούν τα παιδιά στη 

λύση των ασκήσεων του τετραδίου εργασιών προτού ανοίξουν τα βιβλία τους.  

 Η δασκάλα παρουσιάζει στα παιδιά το παραμύθι «Η κόκκινη κοτούλα», το οποίο απεικονίζεται 

και στο βιβλίο τους, και αυτά καλούνται να εντοπίσουν τον τίτλο και το συγγραφέα και να 

κάνουν υποθέσεις για το περιεχόμενό του. 

 Για την άσκηση 2 παρουσιάζεται στον πίνακα η εικόνα μιας κότας.  Με επαναφορά στο τι λέει η 

πάπια και το παπί που συναντήσαμε στην ενότητα «Πού είναι ο Άρης;» και στους τρόπους τους 

οποίους χρησιμοποιούμε για να συστηθούμε σε κάποιον (τους επεξεργαστήκαμε τις πρώτες 

μέρες στην έναρξη της σχολικής χρονιάς), τα παιδιά καλούνται να πουν τι λέει η κότα. 

Αναγράφεται στον πίνακα η λύση της άσκησης και διαβάζουμε όλοι μαζί. 
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 Για την άσκηση 3 δίνεται σε κάθε ζευγάρι ένας φάκελος που περιέχει τις εικόνες «καρότα, 

πεπόνι, λάχανο» και τις καρτελίτσες που αναγράφονται οι λέξεις των εικόνων αυτών.  Τα παιδιά 

αφού αντιστοιχίσουν εικόνα – λέξη, η δασκάλα τους ζητά να κόψουν με το ψαλίδι τους την 

πρώτη συλλαβή από κάθε λέξη και να την τοποθετήσουν στο θρανίο τους με τη σειρά που τους 

το ζητάει.  Έτσι, διαβάζοντας να ανακαλύψουν τη λέξη «καπέλα» που αποτελεί και την 

ορθογραφία του μαθήματος.  

 Για επέκταση της δραστηριότητας αυτής ζητάμε από τα παιδιά να βρουν άλλες λέξεις που 

κρύβονται στη λέξη «καπέλα» (καπέλα – καλά – έλα – κοπέλα, αν αντικαταστήσουν το «α» με 

«ο»). 

 Μια δεύτερη δραστηριότητα για εμπέδωση της λέξης της ορθογραφίας είναι να φτιάξουμε 

ηχοϊστορία.  Στον πίνακα της τάξης τοποθετούμε ένα πίνακα ζωγραφικής που απεικονίζεται ο 

βοριάς καθώς επίσης 6 παιδάκια που ψάχνουν τα καπέλα τους που τα πήρε ο βοριάς. 

Μοιράζουμε εικόνες καπέλων στα παιδιά.  Στο μπροστινό μέρος κάθε καπέλου αναγράφεται και 

ένα γράμμα από τη λέξη της ορθογραφίας και στο πίσω μέρος ένας αριθμός από το 1 – 6. 

Καλούνται οι μαθητές να φορέσουν τα καπέλα των παιδιών στον πίνακα με αύξοντα αριθμό από 

1 – 6, συμπληρώνοντας αριθμητική γραμμή και διαβάζουν τη λέξη που σχηματίζεται. 

 Ακολουθεί η λύση των ασκήσεων του τετραδίου εργασιών. 

 

Συμπληρωματικές δραστηριότητες: 

 Για περαιτέρω εξάσκηση και εμπέδωση της ορθογραφίας, τα παιδιά: 

 φτιάχνουν το γράμμα Κκ  με παστελίνη με ότι άλλο υλικό τα παιδιά, προτείνουν  

 συμπληρώνουν ένα φύλλο που τους δίνεται στο οποίο αναγράφεται η λέξη 

«καπέλα» και κάθε φορά τους ζητείται να συμπληρώσουν το γράμμα που λείπει 

ή και τη συλλαβή που λείπει 

 τη γράφουν στο πρόχειρο τετράδιο και μετά τη μετατρέπουν σε κεφαλαία 

γράμματα 

 Δημιουργούν ομαδικό βιβλίο για το γράμμα που διδάχτηκαν.  

 Διαβάζουμε τους γλωσσοδέτες του γράμματος  του Ευγένιου Τριβιζά.   

 Γράφουν στο ευρετήριο τις λέξεις –κλειδιά του μαθήματος  
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