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Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας 

 

1. Συνοπτική παρουσίαση ανάπτυξης της διδασκαλίας 

 

1.1 Tι έχει προηγηθεί της διδασκαλίας: 

 

Τα παιδιά, μέσα στο πλαίσιο της ανάπτυξης της φιλαναγνωσίας ξεκίνησαν να διαβάζουν 

λογοτεχνικά βιβλία κάθε μέρα 8 λεπτά πριν από το μάθημα. Συνέπεια αυτής της ενασχόλησης 

ήταν να αυξηθεί το ενδιαφέρον για να μελετήσουν κείμενα τα οποία έχουν ως κεντρικό άξονα τα 

φανταστικά ταξίδια και τις περιπέτειες.  Με αυτή την αφορμή ακολούθησε η μελέτη της 11ης 

ενότητας του βιβλίου με τίτλο «Ήτανε μια φορά ...».  Στόχος της ενότητας ήταν να ασχοληθούν 

τα παιδιά με κείμενα που είχαν σαν θέμα την αφήγηση φανταστικών και πραγματικών ιστοριών 

σχετικών με τα ταξίδια και στο τέλος να δημιουργήσουν ένα δικό τους παραμύθι με διαφορετικές 

εκδόσεις τέλους.  Παρουσιάζοντας τα κείμενα που υπάρχουν στην ενότητα αυτή στα παιδιά, 

αποφάσισαν να ξεκινήσουμε με το κείμενο «Μια αληθινή ιστορία». Στο κείμενο αυτό 

επεξεργαστήκαμε το κειμενικό του είδος, τις γλωσσικές του δομές  και το περιεχόμενό του 

(φανταστικό). Ακολούθησε η επεξεργασία του κειμένου «Στο νησί του Αιόλου», ένα ακόμη 

αφηγηματικό κείμενο. Στη συνέχεια επεξεργαστήκαμε το πληροφοριακό κείμενο Disneyland το 

οποίο περιγράφει τη διαμονή στο πάρκο της Ντίσνεϋλαντ και των φανταστικών ηρώων της.  Η 

επεξεργασία εστιάζεται κυρίως στα χαρακτηριστικά των πληροφοριακών κειμένων.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενότητα που αφορά στη διδασκαλία (βάσει του σχολικού γλωσσικού εγχειριδίου): « Ήτανε μια φορά… » 

( «Τα απίθανα μολύβια» , Γ΄ τεύχος, σελ. 8 ) 

Τάξη:   Γ΄  Δημοτικό Σχολείο: Ε΄ Δημοτικό Σχολείο Πάφου 

Ημερομηνία: 17 Μαρτίου 2016 

Δίκτυο Σχολείων ΕΔΕ: Δημήτρη Μικελλίδη και  Χρίστου Παπαδόπουλου 

Για τον σχεδιασμό και την οργάνωση της διδασκαλίας συνεργάστηκαν οι:   

Χρύσω Νεοφύτου (Εκπαιδευτικός) και Ξένια Ξενοφώντος  (Σύμβουλος Ελληνικών). 

Εποπτεία: Δημήτρης Μικελλίδης (ΕΔΕ) - Χρίστος Παπαδόπουλος (ΕΔΕ) 
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1.2.  Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας που αφορούν στη διδασκαλία: 

Κατανόηση Γραπτού Λόγου 

Δείκτη/ες Επιτυχίας 

Τα παιδιά: 

Δείκτη/ες Επάρκειας 

Τα παιδιά: 

1.1. Διακρίνουν βασικές και υποστηρικτικές 
πληροφορίες που δηλώνονται ρητά ή και 
υπόρρητα στο κείμενο  
 

1.1.1. Λέξεις, φράσεις, προτάσεις που 

δηλώνουν ρητά ή και υπόρρητα βασικές 

πληροφορίες  

2.4.2.1. Κατανοούν τη λειτουργία γλωσσικών 
στοιχείων στη χρονική και αιτιακή αλληλουχία 
σε αφηγήσεις  
 
2.4.2.3. Αναγνωρίζουν συμβάσεις που 
αφορούν στη δομή αφηγήσεων  

 

2.4.2.1.1. Ρήματα δράσης, ρήματα έκφρασης  

που αφορούν τους ήρωες, Χρόνοι ρήματος 

(ενεστώτας, αόριστος, παρατατικός), 

κυριολεξία- μεταφορά 

2.4.2.3.1.  Μορφοποίηση κειμένων με χρονική 

και αιτιακή ακολουθία (δράση, αντίδραση 

ηρώων, αίτιο-αποτέλεσμα) – τοποθέτηση 

(σκηνικό), πρόβλημα- κορύφωση- επίλυση 

προβλήματος, δείκτες διάδρασης ( διάλογος) 

3.2. Αρχίζουν να κρίνουν τον τρόπο 
προσέγγισης ενός θέματος σε ένα ή 
διαφορετικά κείμενα σε σχέση με πιθανούς 
αναγνώστες  

3.2.1  Ομοιότητες και  διαφορές στοιχείων 

περιεχομένου (στην παρουσίαση θεμάτων, 

χαρακτήρων, σκηνικών σε διαφορετικά κείμενα) 

Παραγωγή Γραπτού Λόγου 

Δείκτες Επιτυχίας 

Τα παιδιά: 

Δείκτες Επάρκειας 

Τα παιδιά: 

2.3.2.3. Αξιοποιούν συμβάσεις που αφορούν 
στη δομή κειμένου, για να αφηγηθούν γεγονότα 
με χρονική και αιτιακή ακολουθία ( 

 

2.3.2.3.1. Μορφοποίηση και βασική 

παραγραφοποίηση κειμένων, με χρονική και 

αιτιακή ακολουθία (δράση , αντίδραση ηρώων, 

αίτιο - αποτέλεσμα) –τοποθέτηση (σκηνικό), 

πρόβλημα κορύφωση- επίλυση προβλήματος – 

δείκτες συνοχής (χρονικές φράσεις) 

3.1. Αξιολογούν την αποτελεσματικότητα 
κειμένου, με βάση το θεματικό πλαίσιο και 
διαφορετικές παραμέτρους του επικοινωνιακού 
πλαισίου  

 

3.1.1 Πραγμάτωση κειμένου: γλωσσικά 

στοιχεία, δείκτες συνοχής, κειμενικές 

συμβάσεις. 

 

 

1.3. Τι προγραμματίζεται να γίνει στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διδασκαλίας: 

 

1. Το ογδοντάλεπτο αρχίζει με μια οκτάλεπτη ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων στα 

πλαίσια του προγράμματος ελεύθερης εθελοντικής ανάγνωσης.  Ακολούθως γίνεται 

μια πολύ σύντομη συζήτηση μεταξύ δασκάλας – μαθητών για γενικά θέματα. 
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 Διδακτικἀ 
Εργαλεία  
Κατανόησης 
Γραπτών 
Κειμένων - 
προβλέψεις με 
βάση 
προεπισκόπηση 
σημειωτικών 
τρόπων- «Γενική 
προσοχή» 
(εστίαση) στην 
«κύρια ιδέα» / 
στα «ουσιώδη» 
(ως αποτέλεσμα 
της «πρώτης» 
ανάγνωσης) 
 

, 

 

2. Στη συνέχεια, ζητείται από τα παιδιά μία πρόβλεψη για το περιεχόμενο, το χώρο, 

το χρόνο και τους ήρωες του κειμένου που θα διδαχθεί με βάση την εικόνα και τον 

τίτλο του. Οι προβλέψεις των παιδιών σχολιάζονται και αποτελούν αντικείμενο 

συζήτησης.  Η δασκάλα διαβάζει μεγαλόφωνα το κείμενο. Ακολουθεί αναστοχασμός και 

γίνεται σύγκριση και επαλήθευση ή όχι των προβλέψεών τους με το τι λέει 

ακριβώς το κείμενο (δείκτες επάρκειας 1.1.1 και 1.1.2). 

 

 

3.  Ακολουθούν ερωτήσεις για την πρόσληψη του γενικού νοήματος του κειμένου. 

 Πώς αρχίζει η ιστορία; 
 Ποιες ιστορίες έλεγε ο παππούς στον εγγονό; 
 Τι έγινε μόλις ο εγγονός μεγάλωσε; 
 Γιατἰ τον έστειλε η μητέρα του να γίνει ραφτόπουλο; 
 Πώς ήταν η ζωή στην Κων/λη; 
 Τι περίμενε να συναντήσει το ραφτόπουλο στην Κων/λή; 
 Τι έγινε τελικά; 
(Δείκτες επάρκειας 1.1.1 και 1.1.3) 

 

4. Γίνεται εστίαση στη δομή του κειμένου και αναφέρεται το είδος του. Τα παιδιά 

γίνονται ντετέκτιβ κειμένων και εντοπίζουν το είδος του κειμένου που είναι 

αφηγηματικό.  Έπειτα τα παιδιά χωρίζουν σε παραγράφους το κείμενο, για να 

εντοπίσουν τα δομικά στοιχεία ενός αφηγηματικού κειμένου.  Αντιστοιχίζουν την κάθε 

παράγραφο με την αρχή, τη μέση και το τέλος της ιστορίας και τα τοποθετούν στη 

γραμμή της αφήγησης (Δείκτης επάρκειας  2.4.2.3). 

 

5. Ακολουθεί ο εντοπισμός των ρημάτων έτσι ώστε να αντιληφθούν τα παιδιά ότι 

τα ρήματα είναι βασικό στοιχείο της αφήγησης (λειτουργική γραμματική). Γίνεται 

καταγραφή των ρημάτων της 3ης παραγράφου στον πίνακα και αναγνώριση του χρόνου 

στον οποίο βρίσκονται. Τα ρήματα βρίσκονται στον αόριστο και στον παρατατικό και 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι συνήθως οι αφηγήσεις είναι γραμμένες σε 

παρελθοντικούς χρόνους (Δείκτες επάρκειας 2.4.2.1, 2.4.2.3 και 2.5.1). 

 

6. Ζητείται από τα παιδιά να αντικαταστήσουν τον χρόνο των ρημάτων που είχαν 

εντοπίσει προηγουμένως με διαφορετικό χρόνο και να αναφέρουν σε ποιον άλλο χρόνο 

θα μπορούσαν να είναι γραμμένα τα ρήματα.  Αναμένεται να εντοπίσουν τη χρήση 

ενεστώτα ως την εναλλακτική λύση.  Γίνεται αλλαγή των ρημάτων στον ενεστώτα και 

καταγραφή τους στον πίνακα με συζήτηση σχετικά με τις καταλήξεις τους (ορθογραφία). 

Ξαναδιαβάζουν τώρα την 3η παράγραφο και αντιλαμβάνονται ότι ο ενεστώτας δίνει 

ζωντάνια και παραστατικότητα στο κείμενο. Αναφέρεται από τη δασκάλα ότι ο 

ενεστώτας αυτός λέγεται ιστορικός ενεστώτας. (Δείκτης επάρκειας 2.5.1) 

 

Χρονική γραμμή 
της 
(λογοτεχνικής) 
Αφήγησης - 
«Story Line» 

 

Ανακάλυψη / 
Διερεύνηση της 
«γλώσσας ή της 
γραμματικής 
του κειμένου»                     
(=λειτουργική 
γραμματική) 

 
Μετασχηματι
σμός των 
γραμματικών
-γλωσσικών 
δομών του 
κειμένου 
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7. Στη συνέχεια τα παιδιά καλούνται να γίνουν σκηνοθέτες και να σκηνοθετήσουν την 

πρώτη πρόταση της 3ης παραγράφου.  Αναμένεται να προβληματιστούν στο ρήμα 

θαμπώθηκα.  Μέσα από συζήτηση καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η φράση είναι 

μεταφορική.  Εντοπίζουν τις μεταφορικές φράσεις του κειμένου και τις αντικαθιστούν 

με άλλες φράσεις.  Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι μεταφορικές φράσεις δίνουν το 

λογοτεχνικό ύφος στην αφήγηση.  Ακολουθεί εμπεδωτική άσκηση στο διαδραστικό 

πίνακα σχετικά με τη μεταφορά και την κυριολεξία (Δείκτης επάρκειας 2.5.1) 

 

 

8. Τοποθετείται το κείμενο στη γραμμή της ενότητας και γίνεται μία σύντομη σύνδεσή 

του με το πληροφοριακό κείμενο Disneyland.  Γίνεται αντιπαραβολή των κειμένων με 

βάση το περιεχόμενο, τη δομή και τη γλώσσα με κύρια εστίαση στη χρήση ρημάτων 

και μεταφορικών εκφράσεων.  Η δραστηριότητα θα γίνει προφορικά.  Όμως 

εναλλακτικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα βέννεια διαγράμματα (Δείκτης 

επάρκειας 3.2.1). 

 

  

 

                                                                           Απουσία ρημάτων 

 Είναι πληροφοριακό 

 Υπάρχουν αριθμοί  

 Έχει φωτογραφία 

                                                                                                               Περιέχει αγγλικές λέξεις 

                                                                                                      Πηγή το διαδίκτυο 

 

 

9. Για καλλιέργεια του γραπτού λόγου ζητείται από τα παιδιά να φανταστούν τι 

συνέβη  όταν ο εγγονός συνάντησε  έναν από τους αγαπημένους τους ήρωες των 

παραμυθιών.  Κατά τη συγγραφή θα πρέπει να δοθεί σημασία στην ύπαρξη πλοκής, στη 

χρήση ενεστώτα ή παρελθοντικών χρόνων, στη χρήση χρονικών συνδέσμων και 

μεταφορών. Όσα παιδιά θέλουν διαβάζουν την εργασία τους μεγαλόφωνα και 

επιχειρείται διόρθωσή της από την ολότητα της τάξης (Δείκτες επάρκειας 2.3.2.3, 3.1.1).  

Οι εργασίες αυτές θα αποτελέσουν μέρος του διαδραστικού παραμυθιού που θα 

φτιάξουν τα παιδιά, το οποίο θα έχει ως αφετηρία την ιστορία του βιβλίου και ως τέλος 

την εκδοχή του κάθε παιδιού, έτσι ώστε ο αναγνώστης να είναι σε θέση να διαλέξει το 

τέλος που του αρέσει. Οι ασκήσεις του βιβλίου 2 και 4 στη σελίδα 9 θα χρησιμοποιηθούν 

ως αξιολόγηση (Δείκτες επάρκειας 2.4.2.1,  2.4.2.3 και 2.5.1). 

 

 

 

 

 

 

Εργαλεία 
κριτικής 
διερεύνησης 
και ανάλυσης 
κειμένων, με 
έμφαση στην 
ποικιλία, στη 
διαλογικότητ
α και στην 
πολυφωνία 
των κειμένων 

 

 

«Μετα-κείμενα» 
Αλλαγή 

τέλους/αρχής 

κειμένου. 

 
Χρήση ρημάτων 
Είναι αφήγηση 
 Έχει εικόνα   
Χρήση μεταφοράς 
Πηγή το βιβλίο 
 

Τα ταξίδια του παππού μου  Disneyland 

Φανταστικοί ήρωες 
Θέμα τα ταξίδια  
Χρήση επιθέτων 
Χρήση ουσιαστικών 
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1.4. Τι προγραμματίζεται να ακολουθήσει μετά από τη διδασκαλία: 

 

Στα επόμενα μαθήματα θα ολοκληρωθεί το παραμύθι των παιδιών όπως περιγράφεται 

πιο πάνω.  Θα συμπληρωθούν οι ασκήσεις 6,7 και 8 στη σελίδα 10 με ιδιαίτερη έμφαση 

στα ρήματα σε –άβω.  Θα λυθούν επίσης οι ασκήσεις στο τετράδιο εργασιών.   

 

Η ενότητα ολοκληρώνεται με διδασκαλία της συνέχειας του κειμένου «Τα ταξίδια του 

παππού μου» όπου θα αποκαλυφθεί το τέλος της ιστορίας.  Θα δοθεί η ευκαιρία να 

γίνουν εμπεδωτικές ασκήσεις στις κειμενικές συμβάσεις της αφήγησης και τα γραμματικά 

φαινόμενα που συνδέονται με την αφήγηση.  Τα παιδιά θα διδαχθούν το επίθετο ο 

πολύς, η πολλή , το πολύ και θα φτιάξουν την οικογένεια της λέξης ταξίδι. Οι λέξεις αυτές 

θα χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουν κείμενα  σχετικά με πραγματικά ταξίδια.  

 

 

2. Διδακτικό Υλικό (π.χ., κείμενα, ασκήσεις από σχολικά εγχειρίδια και 

συμπληρωματικό ή και άλλο εναλλακτικό υλικό): 

 

Κείμενα από το βιβλίο «Τα απίθανα μολύβια» : 

1. Τα ταξίδια του παππού μου 

 

2. Τα ταξίδια του παππού μου (συνέχεια) 

 

3. Μια αληθινή ιστορία 

 

4. Στο νησί του Αιόλου 

 

Συμπληρωματικό κείμενο: 

5. Disneyland  
Πηγή: Seretis Travel 

http://seretistravel.gr/disneyland-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9/ 

 

 

 

http://seretistravel.gr/disneyland-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9/
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Disneyland (απόσπασμα) 

 

Ένας κορυφαίος προορισμός ταξιδιού στην Ευρώπη. 

 2 φανταστικά πάρκα – την Disneyland® Park και το WaltDisneyStudios® 
Park 

 Πάνω από 50 παγκοσμίου φήμης ατραξιόν, θεάματα και παρελάσεις 
 50 εστιατόρια για κάθε γούστο και βαλάντιο 
 7 Disney® Hotels και 7 επιλεγμένα ξενοδοχεία εκτός του πάρκου 
 Το Disney® Village για διασκέδαση και αγορές 
 Ειδικά γεγονότα καθόλη την διάρκεια της χρονιάς καθώς και τα 

Χριστούγεννα και το Halloween 
 Μπορείτε να επισκέπτεστε το πάρκο όσο συχνά θέλετε 

Επιλέξτε κάποια από τις εκδρομές μας με επίσκεψη στην Disneyland ή ένα από τα 
πακέτα διακοπών με διαμονή στο μαγευτικό πάρκο. 

Πηγή: Seretis Travel 

http://seretistravel.gr/disneyland-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9/ 
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3η ημέρα: Παρίσι – Disneyland 

Πρόγευμα και αναχώρηση για το μαγικό κόσμο της Ντίσνευλαντ. 

Το πανέμορφο πάρκο άνοιξε τις πόρτες του τον Απρίλιο του 1992 και βρίσκεται σε 
απόσταση 32 χιλιομ.από το Παρίσι. Από τον Μάρτιο του 2002 εγκαινιάστηκε και το 
νέο πάρκο με τα περίφημα στούντιο της Μέτρο Γκόλντεν. Τακτοποίηση στα 
δωμάτια του ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη μέσα στα πάρκα για να ζήσετε στην 
εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια και τα φαράγγια, επισκεφθείτε το νησί 
των πειρατών με τους κρυμμένους θησαυρούς και τα μυθικά παζάρια. 

Γευματίστε εξʼιδίων σε ένα από τα 29 ρεστοράν και επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο 
της Κοιμωμένης, του Πινόκιο και του Πήτερ Παν, της Χιονάτης και των επτά 
Νάνων. Ταξιδέψτε στο Visionarium με τον Ιούλιο Βερν και ριψοκινδυνέψτε ένα 
ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο StarTour. Επισκεφθείτε τα 
στούντιο της Μέτρο Γκόλντεν και σε ρόλους κομπάρσων ζείστε την μοναδική 
εμπειρία του γυρίσματος μιας ταινίας. 

Για το βράδυ παρακολουθείστε προαιρετικά με δείπνο το πανέμορφο 
ΜπούφαλοΜπίλ σόου. 

Πηγή: Seretis Travel 

http://seretistravel.gr/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b9-%ce%bc%ce%b5-
%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ae-disneyland-25%ce%b7-
%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%af%ce%bf%cf%85/ 
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http://seretistravel.gr/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b9-%ce%bc%ce%b5-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ae-disneyland-25%ce%b7-%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%af%ce%bf%cf%85/

