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Βαςικζσ παραδοχζσ


Οι ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ που ακολουκοφν, υπθρετοφν τθν
αςφγχρονθ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ, ενταγμζνθ ςτισ ιδιαίτερεσ
ςυνκικεσ που βιϊνουμε μακθτζσ, γονείσ και εκπαιδευτικοί.



Αφοροφν διδαγμζνθ φλθ και λειτουργοφν επαναλθπτικά και εμπεδωτικά
ςε αυτι.



Ζχουν κυρίωσ ωσ ςτόχο τθν διατιρθςθ τθσ επαφισ των μακθτϊν,
τθρουμζνων των αναλογιϊν, με τθ μακθςιακι διαδικαςία,
διαμορφϊνοντασ ζνα πιο «ελεφκερο» και ευχάριςτο και παρακινθτικό
περιβάλλον, όπου οι μακθτζσ, κυρίωσ με τισ δικζσ τουσ δυνάμεισ και
απαλλαγμζνοι από άγχθ κα δράςουν.

Ειδικότερα




Οι δραςτθριότθτεσ ζχουν αναφορά ςτθν 3θ Ενότθτα με τίτλο «τθ γθ και ςτθ
κάλαςςα» του αϋ τεφχουσ τθσ Γλϊςςασ τθσ Γϋ Δθμοτικοφ.
Σα προςδοκϊμενα αποτελζςματα αφοροφν:
τθν ανάπτυξθ τθσ φιλαναγνωςίασ, με τθν αξιοποίθςθ λογοτεχνικϊν κειμζνων.



τθν ενίςχυςθ τθσ παρατθρθτικότθτασ, τθσ οργανωμζνθσ αποδελτίωςθσ τθσ
πλθροφορίασ και τθσ κριτικισ ςκζψθσ, με τθν αξιοποίθςθ τόςο του προφορικοφ
όςο και του γραπτοφ λόγου.



τθν παραγωγι ποικίλων μορφϊν γραπτοφ λόγου, με ανάπτυξθ τθσ φανταςίασ,
και τθσ δθμιουργικισ γραφισ και με τθν αξιοποίθςθ πολυτροπικϊν κειμζνων.



τθν αξιοποίθςθ τθσ διακεματικότθτασ, διαςυνδζοντασ ςτθν περίπτωςι μασ
γλϊςςα, εικαςτικά, μελζτθ περιβάλλοντοσ, μακθματικά.



τθν ευαιςκθτοποίθςθ ςχετικά με ςφγχρονα κζματα, όπωσ θ προςταςία των
απειλοφμενων για εξαφάνιςθ ειδϊν, προςβλζποντασ ςτθ δθμιουργία ενεργϊν
πολιτϊν.

Όλεσ οι δραςτθριότθτεσ
Αφθγοφνται μια ενιαία ιςτορία. υνδζονται μεταξφ τουσ με μια αμφίδρομθ
ςχζςθ και με ςυνδετικό κρίκο τθν Άννυ, τθ χελϊνα Καρζτα – Καρζτα. Ο/θ
μακθτισ /τρια για να ολοκλθρϊςει κάκε δραςτθριότθτα, καλείται κάκε τόςο να
αντλιςει ςτοιχεία και από τισ άλλεσ δραςτθριότθτεσ, διατθρϊντασ τθν ςυνολικι
εικόνα τθσ ενιαίασ ιςτορίασ που τισ διζπει.
 τόχοσ είναι θ πρόκλθςθ και θ διατιρθςθ του ενδιαφζροντοσ των παιδιϊν, θ
ανάδειξθ του ενιαίου χαρακτιρα του λόγου, προφορικοφ και γραπτοφ κακϊσ
και θ αξιοποίθςθ τθσ πολυτροπικότθτασ του λόγου, όπωσ αυτόσ εμφανίηεται
ςτισ δραςτθριότθτεσ που καλείται ο/ θ μακθτισ /τρια να επεξεργαςτεί.
Για την ανατροφοδότηςη
 τόχοσ ειδικά ςτθν παροφςα ςυγκυρία, παραμζνει κυρίωσ θ κετικι
αλλθλεπίδραςθ διδάςκοντα – διδαςκομζνων (δεν είναι απαραίτθτεσ
προςεγγίςεισ «βακμολογικοφ τφπου»).
 Οι δραςτθριότθτεσ μποροφν να επιςτραφοφν ςτον εκπαιδευτικό για
ανατροφοδότθςθ ωσ ζχουν, με χριςθ είτε των εργαλείων που προςφζρουν οι
επιλεγμζνεσ πλατφόρμεσ, είτε μζςω του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.


Αναλυτική περιγραφή δραςτηριοτήτων
1η Δραςτηριότητα
Πάηεζε εδώ
http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip34/Default.html

γηα λα δηαβάζεης αιιά θαη λα αθούζεης από ηελ
εζοποηό Νηθοιίηζα Νηρίδε, ηελ ηζηορία ηες
Καιιηώς Καζηρεζίοσ «Ποσ πάς τειωλάθη;»
ζε εηθολογράθεζε ηες Χρηζηίλας Γαγγάδε.

Σηε ζσλέτεηα, ζσκπιήρωζε ηα
ζηοητεία ηες τειώλας Άλλσ ζε
ασηή ηελ θάπως περίεργε
ηασηόηεηα. Αλ δελ ηα βρίζθεης
όια, προτώρα ζηελ επόκελε
δραζηερηόηεηα.

Όλοκα:

Τόπος γέλλεζες:
Τόπος θαηοηθίας:
Ηιηθία:
Χρώκα θαβοσθηού:

Τόπος γέλλεζες ηωλ ασγώλ:
Χρόλος γέλλεζες ηωλ ασγώλ:
Βάρος:
Μήθος:
Οη ηροθές κοσ:
Κίλδσλοη:

Ιζηοζειίδα «Μηθρός Αλαγλώζηες»

2η Δραςτηριότητα
Θα παραηήρεζες, όηη δελ ζοσ δίλεη ε ηζηορία ποσ δηάβαζες, όιες ηης πιεροθορίες ποσ
τρεηάδεζαη γηα λα ζσκπιερώζεης ηελ ηασηόηεηα ηες τειώλας Άλλσ. Θα τρεηαζηείς
βοήζεηα. Να ιοηπόλ, κπες ζηο youtube από εδώ
https://www.youtube.com/watch?v=LbZNZY8Iano ζηο βίληεο «Δγώ ε ζαιάζζηα τειώλα
Καρέηα- Καρέηα» άθοσζε θαη δες προζετηηθά θαη ζα ηα θαηαθέρεης. Κάζε θορά ποσ
βρίζθεης κηα πιεροθορία ποσ ζοσ ιείπεη γύρηζε ζηελ 1ε Γραζηερηόηεηα θαη
ζσκπιήρωζε ηελ ηασηόηεηα.

Βίληεο ποσ αλέβεθε από ηο ηζηοιόγηο «Το κηθρό παρεάθη» ηωλ καζεηώλ θαη δαζθάιωλ ηοσ 2οσ
Γεκοηηθού Στοιείοσ Περάκαηος

3η Δραςτηριότητα: Η εικόνα τθσ χελϊνασ τθσ ιςτορίασ μασ είναι κομμζνθ ςε τζςςερα
ανακατεμζνα κομμάτια. Προςπάκθςε να τα βάλεισ ςωςτά ϊςτε να δεισ τθν Άννυ
ολόκλθρθ.

3η Δραςτηριότητα (ολοκληρωμζνη):
Το παζλ της Άμμσ (όπως θα φαίμεται ολοκληρωμέμο)

4η Δραςτηριότητα: Σϊρα προςπάκθςε από τθν εικόνα τθσ 3θσ Δραςτθριότθτασ, αλλά και από
όςα άκουςεσ διάβαςεσ και ζγραψεσ από τθν 1θ και 2θ Δραςτθριότθτα, να κάνεισ μια
προςεκτικι περιγραφι τθσ Άννυ.
Αυτή την περιγραφή θα τη χρειαςτεί ο Αρχζλων, ο Σφλλογοσ για την προςταςία τησ θαλάςςιασ χελϊνασ με
ζδρα τη Γλυφάδα, που όπωσ ίςωσ θυμάςαι, την περίεθαλψε όταν είχε τραυματιςτεί. Θα τησ βάλει ζνα
«τςιπάκι» για να παρακολουθεί την εξζλιξή τησ και πρζπει να ζχει και τη λεπτομερή περιγραφή τησ.

Περιγράφω την Άννυ

Να - αν κζλεισ - και θ ιςτοςελίδα
του Αρχζλωνα
https://www.archelon.gr/ για να
μάκεισ περιςςότερα για τουσ
ςωτιρεσ τθσ Άννυ αλλά και για τισ
χελϊνεσ.

5η Δραςτηριότητα: Γίνε υγγραφζασ – Φτιάξε το δικό ςου κόμικ!
Πάτθςε τϊρα εδϊ http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIMC106/331/2251,8461/ για να διαβάςεισ από το ανκολόγιό ςου τθν ιςτορία του Χριςτου
Μπουλϊτθ : «Η χελωνίτςα Καρζτα- Καρζτα και το παλιό Φολκςβάγκεν».

Φαντάςου τϊρα ότι θ χελωνίτςα τθσ ιςτορίασ αυτισ είναι θ κόρθ τθσ Άννυ, τθσ χελϊνασ από
τθν ιςτορία τθσ 1θσ δραςτθριότθτασ. Φαντάςου ακόμθ τθ ςυηιτθςθ που κα μποροφςαν να
κάνουν μαηί με το παλιό Φολκςβάγκεν, οι τρεισ τουσ. τθν επόμενθ ςελίδα μπορείσ να
φτιάξεισ το δικό ςου κόμικ με τθν παρζα αυτι. *Για το λόγο αυτό κα ζχεισ εδϊ από κάτω εικονίτςεσ που
κα χρειαςτείσ. Αρκεί να κάνεισ δεξί κλικ επάνω τουσ με το ποντίκι ςου, αντιγραφι και επικόλλθςθ ςτθν επόμενθ
ςελίδα μζςα ςτα τετράγωνα που κα βρεισ. Ακόμθ μπορείσ να τα μεγαλϊςεισ ι να τα μικρφνεισ κάνοντασ με το
ποντίκι ςου αριςτερό κλικ επάνω τουσ και μετά τραβϊντασ τα από τισ τελίτςεσ ι τα τεραγωνάκια που εμφανίηονται.
Αν κζλεισ να τα ςτρίψεισ κάνε πάλι αριςτερό κλικ και ςτρίψε τα από το πράςινο κυκλάκι. Μπορείσ αν κζλεισ να
χρωματίςεισ τισ εικονίτςεσ αυτζσ αλλά και να ηωγραφίςεισ ακρογιαλιά, αςτζρια, κονςερβοκοφτια, πλαςτικζσ
ςακοφλεσ για να ςυμπλθρϊνεισ κάκε φορά το τοπίο. +

Τίηιος:

Σσγγραθέας: (Το όλοκά ζοσ)

Ή αλ ζέιεης κπορείς λα ζσλετίζεης….

