ΤΕΠΕΛΙ∆ΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Π.Ε.70

1η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΤΑΞΗ: Α΄
ΜΑΘΗΜΑ: Γλώσσα
ΕΝΟΤΗΤΑ: «Το γράµµα Λ, λ»
ΣΤΟΧΟΙ: Να µάθουν τα παιδιά το γράµµα «Λ, λ» µέσα από το λογισµικό της
Γλώσσας της Α’-Β΄ τάξης δηµοτικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Γλώσσας της Α’-Β΄ τάξης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Ηλεκτρονικός
βιντεοπροβολέας.

υπολογιστής,

σύνδεση

στο

διαδίκτυο,

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: 1 ώρα.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: Τα παιδιά ξέρουν να διαβάζουν και να
γράφουν µόνο κάποιες φωνούλες και ορισµένα γράµµατα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα παιδιά χωρίζονται σε οµάδες 3 ατόµων, και οι οδηγίες
δίνονται προφορικά στους µαθητές από τον δάσκαλο βήµα-βήµα. Όλες οι
οµάδες περνούν διαδοχικά από τον υπολογιστή, ενώ κάθε φορά οι υπόλοιποι
µαθητές παρακολουθούν την κάθε οµάδα µε τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ………………………………….

ΤΕΠΕΛΙ∆ΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Π.Ε.70

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Με το ποντίκι σας κάνετε διπλό αριστερό κλικ στο εικονίδιο, απ’ την επιφάνεια
εργασίας του υπολογιστή σας.

Γράψτε τα ονόµατα σας στο άσπρο πλαίσιο
πάτησε το

Στο νέο παράθυρο κάντε κλικ στο παράθυρο
της µαγικής γραµµούλας

…και ακούστε µια ιστορία για τη γραµµούλα που µπήκε στο σπιτάκι της
«αλφαβήτας».

Μετά κάντε κλικ πάνω στο γράµµα Λ

∆είτε πως γράφουµε το γραµµατάκι αυτό κι ακούστε µε τι µοιάζει

και
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Αν θέλετε να το δείτε και να το ξανακούσετε κάντε κλικ

στο βελάκι

κάτω. Έπειτα κάντε κλικ στο µικρό πλαίσιο που υπάρχει το µικρό λ
και δείτε πως το γράφουµε και µε τι µοιάζει

.

Αν θέλετε να το δείτε και να το ξανακούσετε κάντε κλικ στο βελάκι
κάτω.

Τώρα κάντε κλικ στο

. Ανοίγει το παρακάτω παράθυρο.

Βλέπετε διάφορες εικόνες και δίπλα τους λέξεις µε τις ονοµασίες τους. Όποιες
από τις εικόνες έχουν στο όνοµα τους το γραµµατάκι «λ» µπαίνουν στο µαγικό
κουτί. Αυτό γίνεται κάνοντας κλικ πάνω στην εικόνα και µε πατηµένο το
αριστερό πλήκτρο του ποντικιού τη σέρνετε στο κουτί. Κάνοντας κλικ πάνω σε
κάθε εικόνα µπορείτε να ακούσετε και την ονοµασία της.

Μπορείτε να κάνετε κλικ πάνω στη νεράιδα
οδηγίες που σας έδωσα.

και να ακούσετε τις

Προσέξτε!!! Μέσα στο µαγικό κουτί µπαίνουν µόνο τα πραγµατάκια που έχουν
στο όνοµα τους τη φωνούλα «λ». Τα υπόλοιπα µπορείτε να τα σύρετε στο
µαγικό κουτί. Θα ακούσετε την ονοµασία τους, αλλά δεν θα µπουν στο κουτί.
Θα επιστρέψουν στη θέση τους.
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Πάτε τώρα στην ταµπέλα

. Κάντε κλικ πάνω της.

Επιστρέφετε πίσω στο

. Πατήστε τώρα πάνω

στην παλέτα µε τα χρώµατα.
Μεταφέρεστε σε ένα νέο φύλλο µε ζωγραφιές.

Εδώ χρωµατίστε τις εικόνες που έχουν στο όνοµα τους τη φωνούλα «λ».
Μπορείτε να ρυθµίσετε το µέγεθος του πινέλου σας από την πρώτη µπάρα
δεξιά σας. Όσο την ανεβάζετε προς τα πάνω, τόσο µεγαλώνει το µέγεθος του
πινέλου σας. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε όποιο χρώµα θέλετε από τη
στήλη χρωµάτων κάνοντας κλικ πάνω σε αυτό που θέλετε ή αν θέλετε κάποια
άλλη απόχρωση µπορείτε να κυλήσετε τις άλλες τρεις µπάρες από το
ώσπου να επιτύχετε το χρώµα της αρεσκείας σας. Όταν σταµατήσετε
να χρωµατίζετε θα ακούσετε την ονοµασία της ζωγραφικής σας και θα δείτε τη
να γράφεται η λέξη δίπλα της.
Προσοχή!!! Χρωµατίζονται µόνο οι ζωγραφιές που έχουν «λ».
Αν χρειαστείτε σβηστήρα πατήστε πάνω στο
κάντε κλικ στο

.

Μπορείτε να κάνετε κλικ πάνω στη
τις οδηγίες που σας έδωσα.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

Για να χρωµατίσετε πάλι

νεράιδα και να ακούσετε

ΤΕΠΕΛΙ∆ΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Π.Ε.70

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Το φύλλο µε τις ζωγραφιές χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση των παιδιών.

