Οδυςςζασ Κνάβασ

[ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΤ 2011 - 2012]

Δραστηριότητα 1
Σάξη : Εϋ
Μάθημα : Γλϊςςα - Εικαςτικά
τόχοσ :
● Εξάςκηςη μαθητϊν/τριϊν ςτα κείμενα οδηγιϊν με χρήςη προςτακτικήσ ςυνοπτικοφ.
● Προςδίδουν αιςθητική αξία ςε υλικά καθημερινήσ χρήςησ και να χρηςιμοποιοφν
με αςφάλεια τα κατάλληλα εργαλεία και υλικά (ψαλίδι, κόλλα).
Λογιςμικό : Επεξεργαςτήσ κειμζνου.
Προαπαιτούμενεσ γνώςεισ : Οι μαθητζσ/τριεσ είναι εξοικειωμζνοι/εσ με τη χρήςη
επεξεργαςτή κειμζνου.

Φηηάμε έλαλ αλεκνδείθηε. Προεγοσκέλως βέβαηα πρέπεη λα βάιεης ηα
ρήκαηα ζηε ζωζηή έγθιηζε (Προζηαθηηθή Αορίζηοσ) . Να δηαιέμεηο
θαληαρηεξά ρξώκαηα θαη λα ηνλ ραξίζεηο ζε έλα κηθξό θίιν ζνπ γηα λα
ηνλ θξεκάζεη ζηε βεξάληα ηνπ. Πρόζετε όκως γηαηί οη οδεγίες
κπερδεύηεθαλ. Βάιε ηηο παξαγξάθνπο ζηε ζσζηή ζεηξά, εθηύπσζέ ην
θαη πξνρώξα ζηελ θαηαζθεπή.
Θα τρεηαζηείς:
•Έλα άδεην κπνπθάιη από εκθηαισκέλν λεξό
•Χαξηηά γθνθξέ ζε δηάθνξα ρξώκαηα (ιεπθό, πξάζηλν, κπιε, θόθθηλν,
θίηξηλν θιπ)
•Ψαιίδη
•Κόιια ζε ζσιελάξην
•Μνιύβη
• Πεηνληά ή ιεπηό ζθνηλάθη

Οδεγίες
Σηε ζπλέρεηα θ……….(θαιύπησ) ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ θπιίλδξνπ
κε γθνθξέ ραξηί ζε έληνλν ρξώκα ηεο αξεζθ είαο καο θαη αθνύ ην
θ…………(θνιιάσ) θαιά, θ……………(θνιιάσ) κηα ζεηξά από καθξηά

θξόζζηα ζηε κηα άθξε, ηα νπνία κπνξνύλ λα είλαη θαη πνιύρξσκα. Απηή
ζα είλαη ε θάησ κεξηά πνπ όηαλ θξεκαζηεί ζα καο δείρλεη ηελ
θαηεύζπλζε ηνπ αέξα αλάινγα κε ην πξνο ηα πνύ ζα θπκαηίδνπλ ηα
θξόζζηα.
Επάλσ ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ζσιήλα θνιιήζηε επίζεο δηάθνξα
ζρεδηάθηα όπσο αζηέξηα, ινπινύδηα, θαη άιια ράξηηλα ζηνιίδηα, γηα λα
θάλνπκε ηνλ αλεκνδείρηε καο αθόκε πην θαληαρηεξό.
Π………… (παίξλσ) ην πιαζηηθό κπνπθάιη από εκθηαισκέλν λεξό
θαη θ……………. (θόβσ) ηνλ πάην θαη ην ιαηκό, έηζη ώζηε λα
ζ………….. (ζρεκαηίδσ) έλα ζσιήλα ζε ζρήκα θπιίλδξνπ.
Λίγο πρηλ ηειεηώζοσκε θοιιήζηε ηης δύο άθρες από έλα καθρύ θορδόλη
ή κηα πεηοληά, ζηελ επάλω κερηά ηες θαηαζθεσής κας (ηο αληίζεηο
ζηόκηο από εθεί ποσ ηοποζεηήζακε ηα θρόζζηα), έηζη ώζηε λα ζσκίδεη
έλα θαλαράθη ηες Λακπρής.

Τ……………(ηπιίγσ) ην εζσηεξηθό ηνπ κέξνο κε ιεπθό γθν θξέ ραξηί έηζη
ώζηε λα θαιύςεηε ηελ πιαζηηθή επηθάλεηα γηα λα κε θαίλεηαη.
Χ………………………. (ρξεζηκνπνηώ)
θόιια ζε ζσιελάξην γηα λα
ζηεξεσζεί ην ραξηί.

