
1. Υπάρχει ένα αδιαφανές σακούλι, με διάφορα αντικείμενα, όσα και τα παιδιά 
της τάξης. Κάθε παιδί «τραβάει» από τη σακούλα ένα από αυτά. Τα άλλα 
παιδιά δεν βλέπουν τι παίρνει.  

2. Ο/η εκπαιδευτικός έχει από προηγουμένως φωτογραφίσει όλα τα αντικείμενα 
και έχει και τις φωτογραφίες τους, στη διάθεση των παιδιών) 

3. Κάθε παιδί παίρνει το αντικείμενο και τη φωτογραφία σπίτι του για να 
προετοιμαστεί, συμπληρώνοντας ένα οργανόγραμμα.  

Αποστολή: Παρουσιάζω στην τάξη ένα αντικείμενο (π.χ. το αγαπημένο 
μου παιχνίδι, το κατοικίδιό μου, ένα προϊόν, κάποιο πρόσωπο) 

Η δραστηριότητα αυτή είναι 
σημαντική, διότι αποτελεί προ-
στάδιο της καλλιέργειας της 
δεξιότητας της δημόσιας 
ομιλίας/παρουσίασης. Αποτελεί, 
επίσης, εμπειρία μάθησης και για 
το ακροατήριο. Τα παιδιά 
μαθαίνουν να εστιάζουν την 
προσοχή τους στον ομιλητή,  
να κάθονται ήσυχα και να ακούνε 
και να εκφράζουν απορίες και 
απόψεις.  



Επιλογή Β:   
• Αναφέρει πώς το λένε και το 

περιγράφει  
προφορικά. 
• Η τάξη προσπαθεί να το 

ζωγραφίσει 

Επιλογή Α: 
• Παρουσιάζει στην ολομέλεια το 

αντικείμενό του, χωρίς να 
αναφέρει την ονομασία του, με 
τη βοήθεια του 
συμπληρωμένου 
οργανογράμματός του. 

• Η τάξη προσπαθεί να μαντέψει 
ποιο είναι το αντικείμενο.  
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• Το αγαπημένο μου παιχνίδι 
• Το αγαπημένο μου φαγητό 
• Το κατοικίδιό μου 
• Φωτογραφία αγαπημένου μου προσώπου 
• Δική μου φωτογραφία, όταν ήμουν βρέφος  
• Αντικείμενο / εικόνα που αντιπροσωπεύει την 

αγαπημένη μου ομάδα  
• Το αγαπημένο μου βιβλίο 

• Κάτι πράσινο (ή 
άλλο χρώμα) • Το αγαπημένο μου 

χριστουγεννιάτικο 
στολίδι  

• Η συλλογή μου 



Επιλογή Γ: 
• Το παιδί αξιοποιεί το νοητικό στήριγμα «10 

δάκτυλα – 10 προτάσεις» και μιλά για το 
αντικείμενο, με 10 προτάσεις. Σε 
μεταγενεστερο στάδιο, μπορεί να γράφει 
τις προτάσεις αυτές.  

Επιλογή Δ: 
• Το παιδί αξιοποιεί το νοητικό 

στήριγμα «Περιγράφω...» και 
παρουσιάζει το αντικείμενό του. 
Σε μεταγενεστερο στάδιο, η 
παρουσίαση μπορεί να γίνει 
γραπτώς, σε κάποιο τετράδιο ή 
με την αξιοποίηση του 
λογισμικού PowerPoint 


