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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 
 

1.Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου: 

          « Οι φίλοι μας τα ζώα »     

2.Τάξη στην οποία απευθύνεται:  

         Το σενάριο απευθύνεται στους μαθητές της Β’ Τάξης Δημοτικού.    

3.Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: 

         Το σενάριο εντάσσεται  στη γνωστική περιοχή της Μελέτης            

Περιβάλλοντος  της Β΄ Δημοτικού.  Εμπλέκονται και τα γνωστικά   

αντικείμενα: 

 Γλώσσα: κατανόηση κειμένου, προφορική και γραπτή έκφραση, 

εμπλουτισμός λεξιλογίου, αναγνώριση και επεξεργασία πληροφοριών. 

 Μαθηματικά: χρόνος (στάδια ανάπτυξης των ζώων), μέγεθος ζώων, 

ομαδοποίηση, ταξινόμηση. 

 Αισθητική Αγωγή (Μουσική - Θεατρική Αγωγή – Εικαστικά): τα παιδιά 

αφομοιώνουν και υιοθετούν νέες  πρακτικές και συμπεριφορές μέσα 

από ευχάριστες δραστηριότητες. 

 ΤΠΕ: το σενάριο παρουσιάζεται μέσα από τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών. 

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

        Η  θεματολογία του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι σύμφωνη με τους 

στόχους που περιγράφονται στα πλαίσια του ΑΠΣ και στο ΔΕΠΠΣ του 

μαθήματος της Μελέτης  Περιβάλλοντος καθώς αναφέρεται στη διδασκαλία 

υπάρχουσας διδακτικής ενότητας του σχολικού βιβλίου. Μέσα από 

στοχευμένες δραστηριότητες οι μαθητές θα διακρίνουν τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την ανάπτυξη των ζώων. Θα προσεγγίσουν την έννοια της 

αλληλεπίδρασης φυτών, ζώων, περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής του 

ανθρώπου.  

5.Διδακτικές Ενότητες 

        Θεματική Ενότητα: Τα Ζώα.  Επιμέρους ενότητες: ‘’Εμείς και τα ζώα’’, 

‘’Πώς αναπτύσσεται ένα ζώο”, ‘’Τα ζώα φροντίζουν τα μικρά τους’’, ”Είδη 

ζώων”, ‘’Οι φωλιές των ζώων’’, ”Τα ζώα προσαρμόζονται στο περιβάλλον” και 

‘’Με θέμα τα ζώα’’. 

6.Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των μαθητών:   

         A. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: Από τη θεματική ενότητα  της 

Μελέτης Περιβάλλοντος της Α΄ Δημοτικού “Τα ζώα του τόπου μου” τα 

παιδιά δραστηριοποιήθηκαν ώστε να εντοπίζουν ζώα της περιοχής τους, να 

τα συσχετίζουν με το περιβάλλον στο οποίο ζουν, να αναγνωρίζουν τις 

ομοιότητες και τις διαφορές τους, να ονομάζουν τα βασικά τους μέρη, να 

ταξινομούν σε ομάδες ή οικογένειες και ευαισθητοποιήθηκαν ιδιαίτερα 

απέναντι σ’ αυτά που απειλούνται με εξαφάνιση. 
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       B. Ως προς τις γνώσεις τους στις νέες τεχνολογίες: Οι μαθητές 

στην Α΄ τάξη εξασκήθηκαν στις βασικές λειτουργίες του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή – χρήση ποντικιού, πληκτρολόγηση, ζωγραφική κ.ά.. Επίσης είναι 

σε θέση να   κάνουν αναζήτηση στο διαδίκτυο. Τέλος έχουν έρθει σε επαφή με 

τα λογισμικά Kidspiration,  mixbook, padlet, hot potatoes, Μικροί 

καλλιτέχνες εν δράση , mindomo και ιστοεξερεύνηση  zunal από την 

υλοποίηση των διδακτικών εφαρμογών στην τάξη.  

7.Σκοπός και στόχοι: 

           Σκοπός:  Τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν τα στάδια ανάπτυξης των 

ζώων, τον τρόπο ζωής τους, τις ανάγκες και τα προβλήματά τους, την 

ποικιλία των ειδών και τη σχέση με το περιβάλλον τους και τον άνθρωπο. 

          Στόχοι: 

          Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο:  

             Οι μαθητές επιδιώκεται : 

o Να εκφράσουν τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα τους      

σχετικά με τα ζώα. 

o Να κατανοήσουν τους βασικούς παράγοντες επιβίωσης των ζώων 

(τροφή, νερό, αέρας) και τα στάδια ανάπτυξής τους. 

o Να κατανοήσουν το σημαντικό ρόλο των γονέων στην ανάπτυξη των 

μικρών ζώων. 

o Να ταξινομήσουν τους ζωικούς οργανισμούς με κριτήριο τα εξωτερικά 

χαρακτηριστικά τους (τετράποδα, πτηνά, ψάρια, ερπετά) και τις 

διατροφικές τους συνήθειες (φυτοφάγα, σαρκοφάγα, παμφάγα) 

o Να γνωρίσουν τα όργανα λήψης τροφής των διάφορων ζώων. 

o Να συσχετίσουν και να αιτιολογήσουν την κατασκευή κάθε οργάνου με 

το είδος της τροφής. 

o Να συμπεριλάβουν τη φωλιά στις βασικές  ανάγκες και να τη 

συσχετίσουν με το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζει το ζώο.   

o Να μάθουν  τρόπους προσαρμογής των ζώων στο φυσικό περιβάλλον, 

συσχετίζοντας τα εξωτερικά και βιολογικά χαρακτηριστικά τους με τις 

συνήθειες που επικρατούν σ’ αυτό (φυσική διαμόρφωση, θερμοκρασία, 

εχθροί) 

o Να συσχετίσουν τις συμπεριφορές των ζώων με τις αλλαγές που 

υφίσταται το φυσικό περιβάλλον από την ανθρώπινη παρέμβαση. 

o Να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τις συνήθειες των    

ζώων, όπως και τη σχέση αυτών με την ανάγκη επιβίωσης τους, μέσα 

από παραμύθια, παροιμίες, αινίγματα, τραγούδια. 

o Να καταλάβουν πώς τα ζώα αποτέλεσαν και αποτελούν πηγή 

έμπνευσης για τους ανθρώπους. 
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Β. Ως προς τη μαθησιακή (παιδαγωγική) διαδικασία: 

               Οι μαθητές επιδιώκεται: 

o Να οικοδομήσουν τη γνώση αναλαμβάνοντας ενεργητικό ρόλο στη 

μαθησιακή διαδικασία.  

o Να καλλιεργήσουν αίσθημα προσωπικής και συλλογικής ευθύνης. 

o Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας, διαλόγου, και    

επιχειρηματολογίας. 

o Να αναπτύξουν  ικανότητα  παρατήρησης, περιγραφής, σύγκρισης, 

ταξινόμησης, διατύπωσης  υποθέσεων και εξαγωγής συμπερασμάτων. 

o Να αντιμετωπίζουν με σεβασμό τις διαφορετικές απόψεις.              

o Να ασκηθούν στη συνεργατική μάθηση, στην ανάληψη πρωτοβουλιών 

και στην ανάπτυξη δημιουργικής και κριτικής σκέψης. 

o Να υιοθετήσουν  συμπεριφορές φιλικές προς τα ζώα. 

Γ. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών: 

Οι μαθητές επιδιώκεται: 

o Να αξιοποιούν τις δυνατότητες των λογισμικών με σκοπό την 

επεξεργασία και οικοδόμηση της γνώσης. 

o Να εξοικειωθούν με την εφαρμογή του λογισμικού    kidspiration. 

o Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές . 

o Να αντιληφθούν τις δυνατότητες του διαδικτύου ως βοηθητικό 

εργαλείο για άντληση και αξιολόγηση πληροφοριών. 

o Να ενημερωθούν για τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν με τη 

χρήση του διαδικτύου.  

8.Διδακτική προσέγγιση 

    Α. Θεωρητική προσέγγιση 

   Η ανάπτυξη του σεναρίου στηρίζεται στις γνωστικές θεωρίες και 

συγκεκριμένα στον εποικοδομισμό του Piaget  όπου ο μαθητής κατασκευάζει 

τη γνώση με το δικό του τρόπο, ταξινομώντας τα ζώα σε ομάδες ανάλογα με 

τα χαρακτηριστικά τους και στην προσπάθεια αυτή αλληλεπιδρά με το υλικό 

περιβάλλον (εκπαιδευτικό λογισμικό), τους συμμαθητές του και τον 

εκπαιδευτικό που έχει ρόλο εμψυχωτή και καθοδηγητή. Επίσης, στηρίζεται 

και στις κοινωνιοπολιτισμικές θεωρήσεις για τη μάθηση σύμφωνα με τις 

οποίες ο μαθητής δημιουργεί ένα σύνολο γνώσεων με τη βοήθεια του 

περιβάλλοντος και όχι μόνος του. Η μάθηση δημιουργείται από την 

αλληλεπίδραση του ατόμου με άλλα άτομα, σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές 

περιστάσεις και μέσω της υλοποίησης κοινών δραστηριοτήτων. 

 Β. Μεθοδολογική προσέγγιση 

   Η μέθοδος που εφαρμόζεται στο σενάριο είναι η ομαδοσυνεργατική. Τα 

μαθήματα οργανώνονται με την χρήση των ΤΠΕ έτσι ώστε να ευνοείται η 
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κοινωνική αλληλεπίδραση , η συνεργασία, η ομαδικότητα με στόχο την ενεργό 

συμμετοχή των μαθητών και την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης. 

9.Εργαλεία εφαρμογής (Κατηγορία λογισμικού-συνδυασμός κατηγοριών 

λογισμικού και η σημασία τους στην ανάπτυξη της μάθησης)  

Με τη χρήση των Τ.Π.Ε , τη βοήθεια του διαδικτύου και των εργαλείων –

λογισμικών οι μαθητές μπορούν να προσεγγίσουν το θέμα των ζώων με τρόπο 

ελκυστικό που προκαλεί το ενδιαφέρον τους.  Για το συγκεκριμένο 

εκπαιδευτικό σενάριο  χρησιμοποιούνται: 

  Λογισμικά γενικής χρήσης (επεξεργασίας κειμένου) ώστε τα παιδιά να 

μπορούν να αποτυπώσουν τις σκέψεις τους γραπτά. 

 Λογισμικό οπτικοποίησης (mixbook), το οποίο αξιοποιήθηκε από τους 

μαθητές κατά τη διάρκεια των εφαρμογών στην τάξη. Το ψηφιακό 

άλμπουμ που έχουν δημιουργήσει αποτελεί έναυσμα για συζήτηση και 

ανάκληση προηγούμενων γνώσεων των παιδιών.  

 Λογισμικό ψηφιακής αφήγησης-εικονογράφησης storybird,το οποίο 

δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αντιληφθούν τις ανάγκες των 

ζώων και να δημιουργήσουν  τις δικές τους ιστορίες.  

 Λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης όπως 

 το mindomo, με το οποίο οι μαθητές επεξεργάζονται τον 

προκαταβολικό οργανωτή της ενότητας των ζώων ο οποίος ορίζει 

τι πρόκειται να μάθουν σ’ αυτή. 

 το kidspiration, με το οποίο οι μαθητές ταξινομούν τους ζωικούς 

οργανισμούς με κριτήριο τα εξωτερικά χαρακτηριστικά τους 

(τετράποδα, πτηνά, ψάρια, ερπετά), τις διατροφικές τους συνήθειες 

(φυτοφάγα, σαρκοφάγα, παμφάγα), τον τρόπο που καλύπτεται το 

σώμα τους και αντιστοιχούν ζώα με τα μικρά τους ή με τα όργανα 

λήψης της τροφής τους. 

 Πιστοποιημένο εκπαιδευτικό λογισμικό για την Α/Βάθμια εκπαίδευση 

πολυμέσων που παρέχεται σε online μορφή στο δικτυακό χώρο 

http://ts.sch.gr/software  (Μελέτη Περιβάλλοντος Α’-Δ’ τάξης) 

 Λογισμικό online web 2.0 σύνθεσης φιλμ animoto που αξιοποιείται 

ευχάριστα από τα παιδιά για να συσχετίσουν τα ζώα με τις φωλιές τους 

και να αντιληφθούν την καταστροφική παρέμβαση του ανθρώπου στο 

περιβάλλον, συνδυάζοντας εικόνα, ήχο και κείμενο. 

 Λογισμικό online web 2.0 padlet (πολυμεσική αφίσα)  , το οποίο 

παρέχει τη δυνατότητα συνδυασμού εικόνας, ήχου, βίντεο και κειμένου. 

H πολυμορφία και πολυχρωμία του συγκεκριμένου λογισμικού καθιστά 

τη διαδικασία της μάθησης ευχάριστη για τα παιδιά. Θα αξιοποιηθεί με 

στόχο να αντιληφθούν την ανάγκη και τους τρόπους προσαρμογής των 

ζώων στο φυσικό περιβάλλον. Επίσης ενημερώνονται για τα 

http://ts.sch.gr/software
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απειλούμενα είδη από την καταστροφική παρέμβαση του ανθρώπου στη 

φύση.  

 Χρήση διαφυλλιστή του διαδικτύου.   

 Λογισμικό δημιουργικής έκφρασης όπως το tux paint, το οποίο δίνει τη 

δυνατότητα στα παιδιά να εκφραστούν μέσα από την Αισθητική Αγωγή. 

 Λογισμικό ψηφιακής παρουσίασης slideboom. 

10.Εκτιμώμενη Διάρκεια  

         Το σενάριο σχεδιάστηκε για να υλοποιηθεί σε 8-10 διδακτικές ώρες      

ανάλογα με τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών. 

11.Οργάνωση της διδασκαλίας, απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή, ρόλος 

συμμετεχόντων 

      Οι μαθητές έχουν από πριν ενημερωθεί για το θέμα και την πορεία 

υλοποίησης του εκπαιδευτικού σεναρίου. Εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού 

των μαθητών, το σενάριο θα διεξαχθεί στην τάξη. Εκεί υπάρχει ένα Η/Υ, 

προβολικό και ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Οι μαθητές χωρίζονται σε 2 

ομάδες των 3 ατόμων. Οι ομάδες είναι σταθερές και προκύπτουν μέσα από το 

παιχνίδι των ρόλων. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής έχει πρόσβαση στο 

διαδίκτυο, έχει εγκατεστημένο φυλλομετρητή (φυλλομετρητής Google Chrome 

με σελιδοδείκτη την ιστοσελίδα http://mathitikes-

periplaniseis.webnode.gr/ ). Στους σελιδοδείκτες είναι αποθηκευμένες  

χρήσιμες ιστοσελίδες (youtube, wikipedia, dschool.edu.gr, www.paidika.gr, 

ts.sch.gr/software). Επίσης θα πρέπει να είναι εγκατεστημένα στον Η/Υ τα 

λογισμικά Word,powerpoint, kidspiration και tux paint. 
   Η δασκάλα έχει ρόλο εμψυχωτή, διευκολυντή και καθοδηγητή στην πορεία 

ανακάλυψης της γνώσης από τους μαθητές. Έχει φροντίσει για τη σωστή και 

εύρυθμη λειτουργία του Η/Υ, έχει επιλέξει τα βίντεο που θα προβληθούν, τις 

ιστοσελίδες που θα προτείνει, τους εννοιολογικούς χάρτες, τα φύλλα 

εργασίας και γενικότερα έχει μελετήσει σε βάθος όλα όσα σχετίζονται με τις 

φάσεις υλοποίησης και το υλικό του σεναρίου. Οι μαθητές δημιουργούν ένα 

σύνολο γνώσεων μέσα από την αλληλεπίδραση με το υλικό περιβάλλον, την 

εκπαιδευτικό, τους συμμαθητές τους σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές 

περιστάσεις και μέσω της υλοποίησης κοινών δραστηριοτήτων. Οι νέες 

τεχνολογίες παρέχουν πολλαπλές αναπαραστάσεις εννοιών και σχέσεων, 

ενθαρρύνουν την προσωπική έκφραση των μαθητών, υποστηρίζουν την 

προσωπική τους εμπλοκή και την οικοδόμηση της γνώσης από τους ίδιους. 

12.Προσδοκώμενη προστιθέμενη αξία από τη χρήση Τ.Π.Ε. στην 

εκπαιδευτική διαδικασία: 

     Η προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο 

είναι ότι παρέχουν στο μαθητή ένα πολυμεσικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο 

οικοδομεί γνώσεις που έχουν νόημα γι’ αυτόν με τρόπο ευχάριστο και 

http://mathitikes-periplaniseis.webnode.gr/
http://mathitikes-periplaniseis.webnode.gr/
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ελκυστικό. Επίσης με τη χρήση κατάλληλων λογισμικών ανοικτού και κλειστού 

τύπου μπορεί: 

o Να εμβαθύνει στην ικανότητα χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως 

εργαλείο μάθησης.  

o Να αντλήσει έγκυρες πληροφορίες από το Web. 

o Να ταξινομήσει, να ομαδοποιήσει και να συσχετίσει συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά . 

o Να συνδυάσει κείμενο, ήχο και εικόνα  ή να κάνει συνδιαμόρφωση  

κειμένου με τη δημιουργία μιας φανταστικής ιστορίας. 

o Να εκφραστεί δημιουργικά, να επικοινωνήσει και να διατυπώσει τις  

απόψεις και τις αντιλήψεις του στο πλαίσιο της μαθησιακής 

διαδικασίας. 

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

13. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

1η διδακτική ώρα  

 Οι μαθητές  μεταφέρονται στην ιστοσελίδα του εργαλείου web 2.0 

“mixbook” http://www.mixbook.com/photo-books/interests/-

10513526?vk=pSaQDfrv6s   και παρακολουθούν το ψηφιακό άλμπουμ 

που δημιούργησαν στην ενότητα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Α’ 

Δημοτικού ‘’Τα ζώα του τόπου μου’’ με θέμα «Οι φίλοι μας τα ζώα».  

 

Η παραπάνω δραστηριότητα δίνει το έναυσμα στα παιδιά νa εκφράσουν 

τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα τους σχετικά με τα ζώα, να 

ανακαλέσουν προηγούμενες γνώσεις, να συζητήσουν για τυχόν 

επισκέψεις που έχουν κάνει σε αγροκτήματα, μουσεία φυσικής 

http://www.mixbook.com/photo-books/interests/-10513526?vk=pSaQDfrv6s
http://www.mixbook.com/photo-books/interests/-10513526?vk=pSaQDfrv6s
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ιστορίας, ζωολογικούς κήπους ή για ντοκιμαντέρ που έχουν δει στην 

τηλεόραση και να συνειδητοποιήσουν τη σχέση αλληλεπίδρασης των 

ζώων με το φυσικό περιβάλλον.  

  Στη συνέχεια αξιοποιούν το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης 

“mindomo” στη διεύθυνση 

https://www.mindomo.com/mindmap/1c837f424ac449e0b59f6c72

82eb30df και επεξεργάζονται τον προκαταβολικό οργανωτή της 

ενότητας των ζώων, ο οποίος προκύπτει με καταιγισμό ιδεών και 

ορίζει τι πρόκειται να μάθουν σ’ αυτή.  

 

 
Επίσης τους δίνεται η δυνατότητα να επισκεφτούν το ψηφιακό        

Σχολείο, να δουν εικόνες με ζώα και να παρακολουθήσουν σχετικό 

βίντεο. 

2η διδακτική ώρα 

 Οι μαθητές επισκέπτονται την ιστοσελίδα του λογισμικού storybird 

στη διεύθυνση  http://storybird.com/books/-

4413/?token=sztrj2a5y7 όπου διαβάζουν την εικονογραφημένη 

ιστορία που έχει δημιουργήσει η δασκάλα «Το μοναχικό σκυλάκι » με 

στόχο τα παιδιά να κατανοήσουν όχι μόνο τις βιολογικές ανάγκες των 

ζώων (τροφή, νερό, αέρας) αλλά και άλλες όπως  κοινωνικότητα,  

συντροφικότητα, αγάπη, φροντίδα.  

 

 

https://www.mindomo.com/mindmap/1c837f424ac449e0b59f6c7282eb30df
https://www.mindomo.com/mindmap/1c837f424ac449e0b59f6c7282eb30df
http://storybird.com/books/-4413/?token=sztrj2a5y7
http://storybird.com/books/-4413/?token=sztrj2a5y7


http://mathitikes-periplaniseis.webnode.gr/ Σελίδα 9 

 

 Στη συνέχεια κάθε ομάδα δημιουργεί μια ιστορία με το λογισμικό 

storybird . 

3η διδακτική ώρα                            

 Τα παιδιά παρακολουθούν στο youtube video με θέμα τα στάδια 

ανάπτυξης της πεταλούδας και του κοτόπουλου στις διευθύνσεις: 
https://www.youtube.com/watch?v=LvGncqbIVDw  

 
http://www.youtube.com/watch?v=k3N5vtauDQU 

 

 
 Επίσης συζητούν για ζώα που γεννούν μικρά ή κάνουν αυγά και τις 

διαφορές τους. 

  Επισκέπτονται το δικτυακό χώρο  http://ts.sch.gr/repo/online-

packages/dim-meleti-perivallontos-a-d/data/d07-

web/MELETH/www/3/index.php όπου επιλέγουν από το on line 

εκπαιδευτικό λογισμικό, Μελέτη Α’-Δ’ Δημοτικού να παρακολουθήσουν 

https://www.youtube.com/watch?v=LvGncqbIVDw
http://www.youtube.com/watch?v=k3N5vtauDQU
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-meleti-perivallontos-a-d/data/d07-web/MELETH/www/3/index.php
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-meleti-perivallontos-a-d/data/d07-web/MELETH/www/3/index.php
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-meleti-perivallontos-a-d/data/d07-web/MELETH/www/3/index.php
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τον κύκλο ζωής των ζώων και συζητούν για το σημαντικό ρόλο των 

γονέων στην ανάπτυξη τους.  

 

 Αμέσως μετά συμπληρώνουν το αντίστοιχο φύλλο εργασίας. (Τα φύλλα 

εργασίας παρατίθενται παρακάτω.) 

     4η διδακτική ώρα 

 Οι μαθητές παρατηρούν εικόνες ζώων κάνοντας αναζήτηση στη 

google και εντοπίζουν χαρακτηριστικά που τα κάνουν να διαφέρουν 

μεταξύ τους. Με το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης 

kidspiration ταξινομούν τα ζώα ανάλογα με : 

 

a)  τον τρόπο που μετακινούνται 
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 β) τον τρόπο που καλύπτεται το σώμα τους 
 

 
 

γ) το είδος της τροφής (αφού επισκεφτούν το δικτυακό χώρο 

http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-perivallon-i-prostasia-tou-

dasous/INDEX/A-

G%20class/Enotita%202/Trofikh%20Alusida/06.html όπου επιλέγουν 

από το on line εκπαιδευτικό λογισμικό, Περιβάλλον –Προστασία του 

δάσους Α’-Γ’ Δημοτικού να πληροφορηθούν για τον τρόπο που τρέφονται 

τα ζώα. 

 

 
 

 

 

 

http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-perivallon-i-prostasia-tou-dasous/INDEX/A-G%20class/Enotita%202/Trofikh%20Alusida/06.html
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-perivallon-i-prostasia-tou-dasous/INDEX/A-G%20class/Enotita%202/Trofikh%20Alusida/06.html
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-perivallon-i-prostasia-tou-dasous/INDEX/A-G%20class/Enotita%202/Trofikh%20Alusida/06.html
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-perivallon-i-prostasia-tou-dasous/INDEX/A-G%20class/Enotita%202/Trofikh%20Alusida/06.html
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δ) τα όργανα που χρησιμοποιούν για να πιάνουν την τροφή τους  

 

 
 

 Αμέσως μετά συμπληρώνουν το αντίστοιχο φύλλο εργασίας.  

    5η διδακτική ώρα 

Οι μαθητές αξιοποιούν το ψηφιακό online λογισμικό web 2.0 σύνθεσης 

φιλμ animoto στη διεύθυνση: 

http://animoto.com/play/DeBKZJtRm8WNkJgRQqrRWQ 

 
 

όπου καλούνται να συζητήσουν για τη χρησιμότητα της φωλιάς και να 

συσχετίσουν τα ζώα με τις φωλιές τους, τα υλικά από τα οποία είναι 

φτιαγμένες και το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζουν. 

 Ύστερα καλούνται να συμπληρώσουν το αντίστοιχο φύλλο εργασίας 

http://animoto.com/play/DeBKZJtRm8WNkJgRQqrRWQ
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        6η διδακτική ώρα 

 Tα παιδιά επισκέπτονται το ψηφιακό σχολείο στη διεύθυνση 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL110/288/205

6,7107/ και διαβάζουν τον αρχαίο μύθο «Πώς έγιναν τα ζώα», 

συζητούν για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις συνήθειες των ζώων 

και τα συσχετίζουν με την ανάγκη επιβίωσης. 

 Στη συνέχεια γίνεται αξιοποίηση του online λογισμικού web 2.0 padlet 

με στόχο να αντιληφθούν την ανάγκη και τους τρόπους προσαρμογής 

των ζώων στο φυσικό περιβάλλον. Επίσης ενημερώνονται για τα 

απειλούμενα είδη από την καταστροφική παρέμβαση του ανθρώπου 

στη φύση. Mε ευχάριστο τρόπο τα παιδιά έρχονται σε επαφή με 

χρήσιμες ιστοσελίδες, εικόνες, βίντεο, ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες 

και αποτυπώνουν την προσπάθειά τους στη διεύθυνση 

http://padlet.com/fragoustella/68vdbk7fgcag 

 
  Τέλος  συμπληρώνουν το αντίστοιχο φύλλο εργασίας. 

7η διδακτική ώρα 

 Οι μαθητές επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.paidika.gr στις 

επιμέρους διευθύνσεις:   

http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&i

d=1771&Itemid=83 ,όπου διαβάζουν παροιμίες για τα ζώα. 

http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&i

d=533&Itemid=83#99   ,όπου εντοπίζουν αινίγματα για τα ζώα.  

http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&i

d=1295&Itemid=83 , όπου διαβάζουν μια λαϊκή σοφία για το 

σπουργίτι 

http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=blogca

tegory&id=88&Itemid=230 όπου ζωγραφίζουν ζώα   

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL110/288/2056,7107/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL110/288/2056,7107/
http://padlet.com/fragoustella/68vdbk7fgcag
http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1771&Itemid=83
http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1771&Itemid=83
http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=533&Itemid=83%2399%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=533&Itemid=83%2399%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1295&Itemid=83%20
http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1295&Itemid=83%20
http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=88&Itemid=230
http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=88&Itemid=230


http://mathitikes-periplaniseis.webnode.gr/ Σελίδα 14 

 

http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&i

d=1306&Itemid=83 ,όπου τραγουδούν «Λύκε λύκε είσαι εδώ;» 

 Στη συνέχεια βρίσκουν γλωσσοδέτες για τα ζώα στη διεύθυνση  

      http://www.kindykids.gr/teachers-material/glosodetes.html 

 Αργότερα  με το λογισμικό δημιουργικής έκφρασης tuxpaint                           

φτιάχνουν αφίσες με θέμα τα ζώα. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  Τέλος παρακολουθούν το παραμύθι «Η χελώνα και ο αετός» στη 

διεύθυνση http://www.bedtimestoriescollection.com/book.php 

http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1306&Itemid=83%20
http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1306&Itemid=83%20
http://www.kindykids.gr/teachers-material/glosodetes.html
http://www.bedtimestoriescollection.com/book.php
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8η διδακτική ώρα 

Τα παιδιά παρουσιάζουν ψηφιακά τα αποτελέσματα των 

δραστηριοτήτων τους κατά την υλοποίηση του σεναρίου στη 

διεύθυνση 

http://www.slideboom.com/presentations/1078175/%CE%9F%C

E%B9-%CF%86%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CE%B9-

%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B1-

%CE%B6%CF%8E%CE%B12  

 Επίσης παρακολουθούν ένα βίντεο που τα ευαισθητοποιεί και 

καθορίζει τη μελλοντική τους στάση απέναντι στο περιβάλλον και 

τα ζώα στη διεύθυνση       http://www.youtube.com/watch?v=-

q4EQxfxgOg  

 
 

http://www.slideboom.com/presentations/1078175/%CE%9F%CE%B9-%CF%86%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B1-%CE%B6%CF%8E%CE%B12
http://www.slideboom.com/presentations/1078175/%CE%9F%CE%B9-%CF%86%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B1-%CE%B6%CF%8E%CE%B12
http://www.slideboom.com/presentations/1078175/%CE%9F%CE%B9-%CF%86%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B1-%CE%B6%CF%8E%CE%B12
http://www.slideboom.com/presentations/1078175/%CE%9F%CE%B9-%CF%86%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B1-%CE%B6%CF%8E%CE%B12
http://www.youtube.com/watch?v=-q4EQxfxgOg
http://www.youtube.com/watch?v=-q4EQxfxgOg
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14. Φύλλα Εργασίας: 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

1. Άνοιξε τον υπολογιστή σου στην εφαρμογή  kidspiration 1 που είναι στην 

επιφάνεια εργασίας και συμπλήρωσε την άσκηση:  

 

 
 

 
2.Κύκλωσε τα ζώα που κάνουν αυγά: 

λαγός αρκούδα καναρίνι πρόβατο αγελάδα 

κότα δελφίνι χελώνα φώκια φίδι 

αλεπού πάπια σαρδέλα χήνα γάτα 

 

3.Βάλε τις εικόνες στη σωστή σειρά: 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

1.Ταξινομώ τα ζώα στον πίνακα: 

 (αρκούδα, πρόβατο, λαγός, λιοντάρι, κότα, κουκουβάγια, κατσίκα, γουρούνι, 

χιμπατζής, αλεπού, ελέφαντας, λύκος, αγελάδα, κροκόδειλος ,τίγρη, 

περιστέρι) 

ΦΥΤΟΦΑΓΑ ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ ΠΑΜΦΑΓΑ 

   

   

   

   

   

   

   

 

2.Δες το παρακάτω βίντεο και γράψε 2 ζώα για κάθε ομάδα: 

http://www.youtube.com/watch?v=2uaS8Sfgvm4 

 
 

πτηνά τετράποδα έντομα ψάρια ερπετά 

     

     

 

3.Γράψε τον τρόπο που καλύπτεται το σώμα τους όπως το παράδειγμα: 

   φολίδες   

      

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2uaS8Sfgvm4
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 

1.Πάτησε τον παρακάτω σύνδεσμο και τοποθέτησε τα ζώα στο φυσικό τους 

περιβάλλον http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-meleti-

perivallontos-a-d/data/d07-web/MELETH/www/4/naturegame.php 

 
 

2.Αντιστοίχισε τα ζώα με τις φωλιές τους: 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 
 

http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-meleti-perivallontos-a-d/data/d07-web/MELETH/www/4/naturegame.php
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-meleti-perivallontos-a-d/data/d07-web/MELETH/www/4/naturegame.php
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 

1. Αντιστοίχισε τις εικόνες με τα κατάλληλα κείμενα: 

 

    Βλέπει πολύ καλά για να εντοπίζει 

την τροφή του. 

 

    Όταν δε βρίσκει τροφή και νερό 

ζει από το λίπος που αποθηκεύει 

στην καμπούρα της. 

 

    Αλλάζει χρώμα για να 

προστατευτεί από τους εχθρούς 

του. 

 

    Πέφτει σε θερινή νάρκη. 

 

    Πέφτει σε χειμέρια νάρκη. 

 

    Τρέχει γρήγορα για να γλιτώσει 

από τους εχθρούς του. 

 

    Φεύγει από τη χώρα μας το 

φθινόπωρο και επιστρέφει την 

άνοιξη. 

 

    Τα πόδια του μοιάζουν με κουπιά. 

2. Γράψε τη λέξη ΣΩΣΤΟ δίπλα από κάθε σωστή πρόταση ή τη λέξη 

ΛΑΘΟΣ δίπλα από κάθε λανθασμένη πρόταση: 

Α) Χάρη στη χρωματική προσαρμογή, τα ζώα γίνονται αθέατα στους 

εχθρούς τους. ________ 

Β) Όλα τα πουλιά είναι αποδημητικά. ________ 

Γ) Τα ζώα που πέφτουν σε χειμέρια νάρκη ξυπνούν το φθινόπωρο. 

_______ 

Δ) Η καφέ αρκούδα είναι απειλούμενο είδος. ________ 

Ε) Το δελφίνι έχει σχήμα αεροδυναμικό. ________ 

 

  3.Γράψε 5 ζώα που απειλούνται με εξαφάνιση : 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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15.Πρόσθετες πληροφορίες (Επεκτασιμότητα του σεναρίου) 

    Η ενότητα των ζώων μπορεί να διασυνδεθεί και με άλλα μαθήματα  όπως 

για παράδειγμα με τη Γλώσσα και συγκεκριμένα με τη λογοτεχνία (να 

διαβάσουν παραμύθια, μύθους, ιστορίες που σχετίζονται με τα ζώα ), με τα 

γραμματικά φαινόμενα (να κλίνουν ουσιαστικά, όπως «η αλεπού») με την 

παραγωγή γραπτού λόγου (στην ιστοσελίδα 

www.bedtimestoriescollection.com να προσθέσουν κείμενο στις εικόνες). 

Επίσης με τα Μαθηματικά (να λύσουν προβλήματα με θέμα τα ζώα, να 

ταξινομήσουν και να συγκρίνουν ζώα της περιοχής τους) καθώς και με τα 

Εικαστικά ( να έρθουν σε επαφή με πίνακες ζωγραφικής που σχετίζονται με 

ζώα στη διεύθυνση 

http://www.elniplex.com/%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE

%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF-%CE%B1%CF%80%CF%8C-

%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82-

%CE%B6%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE

%AE%CF%82-%CE%B3%CE%B9/). Ακόμη, μπορούν να επισκεφτούν το 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή ή το Αττικό πάρκο. Τέλος, ενδιαφέρον 

θα ήταν να  γράψουν ένα άρθρο στην ιστοσελίδα του σχολείου το οποίο να 

αναφέρεται στην προστασία των ζώων και να γίνεται αναφορά στη σημασία και 

αξία του εθελοντισμού. 
 

16.Αξιολόγηση (διαμορφωτική και τελική) 

    Η αξιολόγηση του διδακτικού σεναρίου περιλαμβάνει τη διαμορφωτική 

αξιολόγηση, που διεξάγεται καθ’ όλη τη διάρκεια του σεναρίου για λόγους 

ανατροφοδότησης και βελτίωσης και γίνεται αναφορικά με: 

 Την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στην εκτέλεση των μαθησιακών έργων. 

 Τη συνεργασία και τη διαμαθητική επικοινωνία που αναπτύχθηκε στο 

πλαίσιο των ομάδων και της σχολικής τάξης για την υλοποίηση των 

δραστηριοτήτων. 

 Την αξιοποίηση διαδικτυακών διευθύνσεων και λογισμικών, προκειμένου 

να συλλέξουν πληροφορίες και να παράγουν υλικό από κείμενα και 

εικόνες, το οποίο παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους. 

 Την ποιότητα της επιχειρηματολογίας και των διαλόγων που 

αναπτύσσουν, προκειμένου να παρουσιάσουν και να υποστηρίξουν τη 

γνώμη τους. 

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται να αξιολογηθεί αν έχουν κατακτηθεί οι 

απαραίτητες γνώσεις γύρω από την ανάπτυξη και τις ανάγκες των ζώων, τη 

διάκρισή τους ανάλογα με το είδος τροφής που τρώνε και σχετικά με την 

προσαρμογή τους στο περιβάλλον. Επίσης, στο επίπεδο των δεξιοτήτων αν 

έχουν εξοικειωθεί περισσότερο με τη χρήση των ΤΠΕ και στο επίπεδο των 

www.bedtimestoriescollection.com%20
http://www.elniplex.com/%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%B6%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B3%CE%B9
http://www.elniplex.com/%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%B6%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B3%CE%B9
http://www.elniplex.com/%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%B6%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B3%CE%B9
http://www.elniplex.com/%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%B6%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B3%CE%B9
http://www.elniplex.com/%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%B6%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B3%CE%B9
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στάσεων αν κρατούν θετική στάση απέναντι στην προστασία των ειδών και 

κατά συνέπεια στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Σαν τελική αξιολόγηση δίνεται στα παιδιά η παρακάτω φόρμα αξιολόγησης 

που αποδεικνύει σε πιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι γνωστικοί, μαθησιακοί και 

τεχνολογικοί στόχοι που τέθηκαν αρχικά. 

Aυτοαξιολόγηση 
Βάζω √ στη σωστή θέση: 

 
κριτήρια 

  

 

 

 

 

Έμαθα τους 

βασικούς 

παράγοντες για 

την ανάπτυξη των 

ζώων. 

   

Μπορώ να 

ταξινομώ τα ζώα 

με βάση τα 

εξωτερικά τους 

χαρακτηριστικά ή 

τις διατροφικές 

τους συνήθειες. 

   

Έμαθα τα όργανα 

λήψης τροφής 

των ζώων. 

   

Μπορώ να 

αντιστοιχίζω τα 

ζώα με τις 

φωλιές τους. 

   

Έμαθα τους 

τρόπους 

προσαρμογής των 

ζώων στο 

περιβάλλον. 

   

Έμαθα τα ζώα 

που απειλούνται 

να εξαφανιστούν 

στην Ελλάδα. 
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Αξιοποίησα 

όλες τις 

διαδικτυακές 

πηγές που 

πρότεινε η 

δασκάλα μου. 

 

   

Η συλλογή 

πληροφοριών δε 

με  

δυσκόλεψε. 

   

Συνεργάστηκα 

ευχάριστα με 

τους  

συμμαθητές μου. 

 

   

 

17.Καταληκτικές επισημάνσεις-Παρατηρήσεις – Κριτική  

Η τελική αξιολόγηση  έδειξε ότι οι μαθητές κατάφεραν να επιτύχουν σε 

ικανοποιητικό βαθμό τους αρχικούς στόχους. Θα μπορούσαμε να πούμε πως 

οι δράσεις στα πλαίσια του καινοτόμου προγράμματος εφαρμογής των ΤΠΕ 

στην εκπαιδευτική διαδικασία είχαν θετικά αποτελέσματα. Οι μαθητές 

ενδιαφέρθηκαν περισσότερο για το αντικείμενο, οι εργασίες ήταν περισσότερο 

ευχάριστες και αρκετά δημιουργικές, η συνεργασία στην ομάδα επιτεύχθηκε 

με μεγαλύτερη ευκολία από ότι περιμέναμε. 

18.Πηγές-βιβλιογραφία 
 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βιβλίο μαθητή, Μελέτη Περιβάλλοντος Β’ τάξη, ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, 2013 

Βιβλίο Δασκάλου, Μελέτη Περιβάλλοντος Β’ τάξη, ΟΕΔΒ, Αθήνα 2008 

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης 

Επιμόρφωσης, Τεύχος 1 Γενικό Μέρος, ΙΤΥΕ 2013 

.Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Κέντρα 

Στήριξης Επιμόρφωσης, Τεύχος 2 Ειδικό Μέρος, ΙΤΥ 2010. 

Ματσαγγούρας, Η.  Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και μάθηση εκδ. Γρηγόρη 

Αθήνα 2008 

 

Α.Ράπτης-Α. Ράπτη, Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας. 

Παιδαγωγικές δραστηριότητες. Τόμος Β΄ Αθήνα 2006 
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Δικτυακοί τόποι 

 

http://www.youtube.com/ 

 

http://ts.sch.gr/software 

 

http://www.kindykids.gr/ 

 

http://www.paidika.gr/ 

 

http://www.bedtimestoriescollection.com/ 

 

http://www.wwf.gr/ 

 

http://www.atticapark.com/ 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/
http://ts.sch.gr/software
http://www.kindykids.gr/
http://www.paidika.gr/
http://www.bedtimestoriescollection.com/
http://www.wwf.gr/
http://www.atticapark.com/
http://www.naturagraeca.com/ws/
http://www.naturagraeca.com/ws/

